Extraordinary Gazette Date: 29.12.2018
Last Date: 30.01.2019
Category No: 356/2018
FIRST NCA NOTIFICATION

Applications are invited through 'One Time Registration' facility
exclusively from qualified candidates belonging to reservation group
of LC/AI community in the State of Kerala for appointment in the
under mentioned post. Candidates who have already registered can
apply through their profile.
1. Department

: Animal Husbandry

2. Name of post

: Livestock Inspector Gr. II / Poultry
Assistant/ Milk Recorder / Store Keeper /
Enumerator

3. Scale of pay
4. Number of
vacancies

: R. 2000045800/
District wise
: LC/AI
Idukki  01 (One)
LC/AI
Alappuzha01(One)

Note (i)

(ii)

Applications submitted by candidates belonging to the
community other than those notified will be summarily
rejected. No rejection memo will be issued to these
candidates.
A Ranked List will be prepared for the above districts in
pursuance of this notification. Ranked List thus prepared and
published by the Commission shall remain in force for three
years or until candidates are advised and appointed against
the vacancies earmarked for the above community unfilled
due to paucity of candidates during the currency of the
Ranked List, whichever is earlier.
Name of District
Idukki
Alappuzha

Date of Publication of
Ranked List

Category No.

29/12/2010

132/2008

09/05/17

68/2014

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

The selection in pursuance of this notification will be made
on a Revenue District basis, subject to the special conditions
laid down in G.O (MS) No. 154/71/PD dated 27.05.1971. A
candidate advised for appointment in one Revenue District
from the Ranked List prepared is not eligible for transfer to
another district unless he/she completes five years continuous
service from the date of commencement of service in the
former district. Even if transfer is allowed after five years, it
will be subject to the rules in G O (P) No. 36/91/P&ARD,
dated 2.12.1991. But as per G.O (P) No. 12/96/P&ARD
dated 16.03.1996, the condition of 5 years service is not
applicable for the transfer to the Districts of Idukki, Wayanad
and Kasaragod. This concession will be available only for
getting transfer into these districts, but not for getting
transfer out of these districts and this concession will be
granted only once in the career of Government Servant.
Candidates already in Government Service holding the same
post in the same department in any one district are prohibited
from applying again for this post, but they can apply to higher
posts when notified.
Candidates recruited by the Commission shall be appointed to
the service provisionally and they shall undergo the Stockman
training course / Livestock Inspector training course. After the
successful completion of training, their provisional
appointment will be regularized from the date of first
appointment treating their training period as regular service.
Those who do not complete the course successfully in the first
attempt shall be allowed 3 (Three) more chances to complete
the course successfully. In the case of candidates who fail to
complete the course successfully even in the fourth attempt,
their provisional appointment shall be terminated and they
shall be discharged from service. There shall be no reranking
of candidates based on the marks secured by them during the
training.
Candidate selected will have to execute a bond in the
prescribed form to serve the Government of Kerala for a
minimum period of 5 years after the regular appointment.
Those who leave the service in between or during training are
liable to pay for the damage if any fixed by the Government .
Each trainee will have to produce a certificate (in original) of

physical fitness from a Medical Officer not below the rank of
Assistant Surgeon. This certificate need be produced as and
when called for by the Commission.
(vii) If the community claim in the application differs from the
community noted
in SSLC, then such changes are to be
published in the gazette on or before the date of verification of
original documents and the same should be produced along
with the Community Certificate/Non creamy layer certificate
issued by the Revenue authorities at the time of One Time
Verification or as and when required by the commission.
5. Method
of: Direct Recruitment (From candidates
appointment
belonging to LC/AI, community)
6. Age Limit
: 1839
(Candidates
born
between
02.01.1979 and 01.01.2000 (both dates
included) are eligible to apply for this post.
(Including the relaxation as per Para 2(i) of
the General Condition).
Note: (For other condition regarding the age
relaxation please see Para 2 of the General
Conditions of Gazette Notification except Para
2(i).
7. Qualifications:
A pass in VHSE with Livestock Management as main Subject.
Note:1) Differently Abled persons are not eligible for appointment
to the post.
2) KS&SSR Part II Rule 10(a) (ii) is applicable for selection
to the post.
3) Those who claim equivalent qualification shall
produce the respective Government Order to prove
the claim at the time of “One Time Verification” or
as required by the Commission
8. Mode of submitting Applications :
Candidates must register as per “ ONE TIME REGISTRATION”
scheme through the Official Website of Kerala Public Service
Commission 'www.keralapsc.gov.in' before applying for the post.
Candidates who have already registered can apply by logging in
to their profile using their UserID and password. Candidates
must click on the `Apply Now' button of the respective posts in

the Notification Link to applying for a post. The photograph
uploaded should be one taken on or after 31/12/2010. Name of
the candidate and the date of taking photograph should be
printed at the bottom portion. The photograph once uploaded
meeting all requirements shall valid for 10 years from the date of
uploading. There is no change in other instructions regarding the
uploading of photographs.
No application fee is required.
Candidates shall take a printout of the application by clicking the
link Registration Card in their profile. Candidates are responsible
for the correctness of the personal information and secrecy of
password. Before the final submission of the application on the
profile, candidates must ensure the correctness of the information
on their profile. They must quote their UserID for further
communication with the Commission. Application submitted is
provisional and cannot be deleted or altered after submission. The
Application will be summarily rejected if noncompliance with the
notification is found in due course of processing. Documents to
prove Qualification, Experience, Community, age etc. have to be
produced as and when called for. Candidates who have
AADHAAR card should add AADHAAR card as I.D. Proof in
their profile.
9. Last date of receipt of applications :.30.01.2019 Wednesday
upto 12 midnight.
10. Address to which applications are to be sent :
11

www.keralapsc.gov.in.
If Written Test/OMR/Online Examination is conducted as a part
of this selection, candidates shall submit a confirmation for writing
the examination through their One Time Registration profile. Such
candidates alone can generate and download the Admission
Tickets in the last 15 days till the date of Test. The applications of
candidates who do not submit confirmation within the stipulated
period will be rejected absolutely. The periods regarding the
submission of confirmation and the availability of Admission
Tickets will be published in the Examination Calender itself.
Information in this regard will be given to the candidates in their
respective profiles and in the mobiles phones registered in it.
Candidates who have downloaded the Admission Ticket will alone
be permitted to attend the examination.
(For details including Photo, ID Card etc please see the General
Conditions given below as Part II of this Notification).

SAJU GEORGE,
SECRETARY,
KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

കാറ്റഗറി നമ്പര:

േകരള പബ്ലിക് സരവ്വീസ് കമ്മിഷന
ഒന്നാം എന . സി . എ . വിജ് ഞാപനം

താെഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിേലേയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെപ്പടുന്നതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെലേ
േയാഗയതയുള്ള എല.സി/എ.ഐ സംവരണ സമുദായത്തിലെപ്പട്ട ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികളില നിന
മാത്രമായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന സംവിധാനം മുേഖേന അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന.
ഇതിേനാടകം
രജിസ്റ്റര
െചെയ്ത
ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള്
അപവരുടെട
െപ്രൊൈഫൈലേിലൂടെട
അപേപക്ഷിേക്കപ്പണ്ടതാണ്.
1.
വകുപ്പ്
: മൃഗസംരക്ഷണം
2.
ഉദ്യേദയാഗേപ്പര്
: ൈലേവ് േസ്റ്റാക്കപ്പ് ഇനെസ്പെക്ടര േഗ്രേഡ് - II /പൗള്ട്രി
അപസിസ്റ്റന്റ് / മിലക്കപ്പ് െറക്കപ്പാരഡര / േസ്റ്റാരകീപ്പര /
എനയൂമേററ്റര
3.
ശമ്പളം
: ` 20000-45800 /-രൂപ
: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില
എല
- ഇടുക്കപ്പി - 01 (ഒന്ന്)
.സി./എ.ഐ.
എല.സി./എ.ഐ
ആലേപ്പുഴെ -01(ഒന്ന് )
കുറിപ്പ്

(i) ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
സംവരണ
സമുദായത്തിലെപ്പടാത്ത ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള് സമരപ്പിക്കുന്ന അപേപക്ഷകള്
യാെതാരറിയിപ്പും കൂടാെത നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തില അപേപക്ഷ
നിരസിക്കപ്പെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള്ക്കപ്പ് പ്രെേതയകമായി നിരസന അപറിയിപ്പ്
അപയക്കുന്നതല്ല.
(ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രെകാരം മുകളില സൂചെിപ്പിച്ച ജില്ലകള്ക്കപ്പ് റാങ്ക് ലേിസ്റ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രെകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലേിസ്റ്റുകളുടെട
കാലോവധി റാങ്ക് പട്ടിക നിലേവില വരുടന്ന തീയതിമുതല 3 വരഷം വെരേയാ,
ഈ തസ്തികയ്ക്ക് താെഴെപ്പറയുന്ന തീയതികളില പ്രെസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലേിസ്റ്റിെന്റ
കാലേയളവില േമലപ്പറഞ്ഞെ സമുദായത്തിനു േവണ്ടി നീക്കപ്പിവച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകളിേലേയ്ക്കും ആ സമുദായത്തിലെപ്പട്ട ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികളുടെട അപഭാവത്തില
നികത്തെപ്പടാത്ത ഒഴെിവുകളിേലേയ്ക്കും ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികെള നിയമന ശിപാരശ
െചെയ്ത് നിയമനം നടത്തുന്നതുവെരേയാ, എതാേണാ ആദയം ഈ തീയതിവെര
റാങ്ക് പട്ടികക്കപ്പ് പ്രൊബലേയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ജില്ലയുെട േപര്
ഇടുക്കപ്പി
ആലേപ്പുഴെ

റാങ്ക് ലേിസ്റ്റ് നിലേവില വന്ന
തീയതി
29/12/2010
09/05/17

കാറ്റഗറി നമ്പര
132/2008
68/2014

(iii) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രെകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില 27.05.71-െലേ
സരക്കപ്പാര ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്)154/71/പി.ഡി-യിെലേപ്രെേതയക വയവസ്ഥകള്ക്കപ്പ്

(iv)

(v)

(vi)

(Vii)

അപനുസൃതമായി നടത്തുന്നതാണ്.ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില തയ്യാറാക്കപ്പെപ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലേിസ്റ്റില നിനം നിയമനം ലേഭിക്കുന്ന ഒരാളിന് സരവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി
മുതല തുടരച്ചയായി അപഞ്ചുവരഷക്കപ്പാലേത്തിനിടയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരുട
ജില്ലയിേലേയ്ക്ക് മാറ്റം അപനുവദിക്കുന്നതല്ല. അപഞ്ചുവരഷത്തിനുേശഷം മേറ്റെതങ്കിലും
ജില്ലയിേലേയ്ക്ക് മാറ്റം അപനുവദിക്കുകയാെണങ്കില ആയത് 02.12.1991-െലേ ജി.ഒ.
(പി) നം. 36/91/പി. ആന്റ് എ.ആര.ഡി. ഉദ്യത്തരവിെലേ വയവസ്ഥകള്ക്കപ്പ്
വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല 16.03.1996 െലേ ജി.ഒ. (പി) നം. 12/96/പി.
ആന്റ് എ.ആര.ഡി എന്ന സരക്കപ്പാര ഉദ്യത്തരവ് പ്രെകാരം ഇടുക്കപ്പി, വയനാട്,
കാസരേഗാഡ് ജില്ലകളിേലേക്കപ്പ് സ്ഥലേംമാറ്റം ലേഭിക്കുന്നതിന് േമലപ്പറഞ്ഞെ
നിബന്ധന ബാധകമല്ല. േമലപ്പറഞ്ഞെ ജില്ലകളില നിന്ന് മറ്റ് ജില്ലകളിേലേക്കപ്പ്
സ്ഥലേംമാറ്റം ലേഭിക്കുന്നതിന് ഈ ആനുകൂലേയം ലേഭിക്കുന്നതല്ല. ഈ ആനുകൂലേയം
അപവരുടെട ഔദ്യേദയാഗിക കാലേയളവില ഒരിക്കപ്പല മാത്രേമ ലേഭിക്കുകയുള.
ഇേപ്പാള് സരക്കപ്പാര സരവീസില ഇേത ഉദ്യേദയാഗത്തില ഇേത വകുപ്പില
ഏതെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയില ഇരിക്കുന്നവരക്കപ്പ് ഈ വിജഞാപനപ്രെകാരം
അപേപക്ഷകള് അപയയ്ക്കുവാന അപരഹതയില്ല. എന്നാല ഇതിലും ഉദ്യയരന്ന
ഉദ്യേദയാഗത്തിന് അപേപക്ഷ ക്ഷണിക്കപ്പെപ്പടുേമ്പാള് അപേപക്ഷി ക്കപ്പാവുന്നതാണ്.
കമ്മീഷന
െതരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന
ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള്
താലക്കപ്പാലേികമായി
നിയമിക്കപ്പെപ്പടുന്നതും അപവെര േസ്റ്റാക്കപ്പ്മാന െട്രയിനിംഗ് േകാഴ്സ് /ൈലേവ് േസ്റ്റാക്കപ്പ്
അപസിസ്റ്റന്റ് േകാഴ്സിനു പെങ്കടുപ്പിക്കുന്നതും വിജയകരമായി െട്രയിനിംഗ് പൂരത്തി
യാക്കുന്നവരുടെട താലക്കപ്പാലേിക നിയമനം അപവരുടെട ആദയ നിയമനം മുതല
സവീകരിച്ച് പരിശീലേനകാലേം റഗുലേര സരവീസായി പരിഗണിക്കുന്നതുമാണ് . ആദയ
പ്രൊവശയം പരിശീലേന േകാഴ്സ് വിജയകരമായി പൂരത്തിയാക്കപ്പാത്തവരക്കപ്പ് േകാഴ്സ്
വിജയകരമായി
പൂരത്തിയാക്കുന്നതിനു
മൂന്ന്
അപവസരങ്ങള്
കൂടി
അപനുവദിക്കുന്നതാണ്. നാലോമെത്ത പ്രൊവശയവും ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള് േകാഴ്സ്
വിജയകരമായി
പൂരത്തിയാക്കുന്നതില
പരാജയെപ്പട്ടാല
അപവരുടെട
താലക്കപ്പാലേിക നിയമനം റദ്ദ് െചെയ്യുന്നതും അപവെര സരവീസില നിനം നീക്കപ്പം
െചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള്ക്കപ്പ് െട്രയിനിംഗിനു ലേഭിക്കുന്ന മാരക്കപ്പിെന്റ
അപടിസ്ഥാനത്തില വീണ്ടും ഒരുട റാങ്കിങ്ങ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
െതരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന പക്ഷം െട്രയിനികള് കുറഞ്ഞെത് അപഞ്ചു വരഷക്കപ്പാലേെമങ്കിലും
േകരള സരക്കപ്പാരിെന്റ കീഴെില േസവനമനുഷ്ഠിച്ചുകെകാള്ളാെമന്ന ഒരുട ഉദ്യടമ്പടി
നിരദ്ദിഷ്ട ഫൈാറത്തില എഴുതി വേയ്ക്കണ്ടതാണ്. ഈ േസവന കാലേത്തിനിടേയ്ക്കാ
പരിശീലേന സമയേത്താ പിരിഞ്ഞു േപാകുന്ന െട്രയിനികള് സരക്കപ്പാര
നിശ്ചയിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം സരക്കപ്പാറില അപടയ്ക്കാന ബാദ്ധയസ്ഥരായിരിക്കും.
ഓരേരാ െട്രയിനിയും ശാരീരിക േയാഗയത െതളിയിക്കുന്നതിന് ഗവണ്മെമന്റ്
സരവീസില അപസിസ്റ്റന്റ് സരജനില കുറയാത്ത ഒരുട െമഡിക്കപ്പല ആഫൈീസറില
നിനം വാങ്ങിയ ഒരുട സരട്ടിഫൈിക്കപ്പറ്റ് (അപസ്സല) കമ്മീഷന ആവശയെപ്പടുന്ന
സമയത്ത് ഹാജരാ േക്കപ്പണ്ടതാണ്.
ഉദ്യേദയാഗാരഥികളുടെട SSLC ബുക്കപ്പില േരഖേെപ്പടുത്തിയ ജാതിയില നിനം
വയതയസ്തമായ ജാതി അപേപക്ഷയില അപവകാശെപ്പടുന്ന പക്ഷം ആയത് അപസ്സല
പ്രെമാണ പരിേശാധന തീയതിക്കു മുനപ് ഗസറ്റില വിജ്ഞാപനം
െചെയിതിരിേക്കപ്പണ്ടതും ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിന് റവനയു അപധികാരി നലകുന്ന
ജാതി സരട്ടിഫൈിക്കപ്പറ്റ് /േനാണ്മ ക്രീമിലേയര സരട്ടിഫൈിക്കപ്പറ്റ് എന്നതിേനാെടാപ്പം

ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി ഒറ്റത്തവണ പരിേശാധനാ
സമയേത്താ കമ്മീഷന ആവശയെപ്പടുന്ന സമയേത്താ ഹാജരാേക്കപ്പണ്ടതാണ്.
നിയമനം
(എല.സി./എ.ഐ
സമുദായത്തിലെപ്പട്ട
5നിയമന രീതി േനരിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികളില നിന മാത്രം)
.:
6പ്രൊയ
.
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:

18-39,
ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള്
02.01.1979-നും
01.01.2000-നും
ഇടയില
ജനിച്ചവരായിരിക്കപ്പണം. (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട). [െപാതു വയവസ്ഥകളിെലേ
ഖേണ്ഡിക 2 (i)പ്രെകാരമുള്ള ഇളവ് ഉദ്യള്െപ്പെട].

കുറിപ്പ് :- ഉദ്യയരന്ന പ്രൊയപരിധി സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വയവസ്ഥകള്ക്കപ്പ്
വിജ്ഞാപനത്തിെലേ പാരട്ട് II െപാതുവയവസ്ഥയിെലേ ഖേണ്ഡിക 2 കാണുക
(ഖേണ്ഡിക 2 (I) ഒഴെിെക).
േയാഗയതകള് :
ൈലേവ് േസ്റ്റാക്കപ്പ് മാേനജ്മെമന്റ് ഐച്ഛിക വിഷയമായി എടുത്ത്
വി.എച്ച്.എസ്.ഇ പാസ്സായിരിക്കപ്പണം.
കുറിപ്പ് :-(1) ഭിന്നേശഷിക്കപ്പാരായ ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള്ക്കപ്പ് ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
അപേപക്ഷിക്കുവാന അപരഹത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
(2) തസ്തികയിേലേക്കുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന്KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii)
ബാധകമാണ്.
(3)തത്തുലേയ േയാഗയത അപവകാശെപ്പട്ട് അപേപക്ഷ സമരപ്പിക്കുന്ന
ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള് ആയത് െതളിയിക്കുന്നതിനുളള സരക്കപ്പാര
ഉദ്യത്തരവ് ഒറ്റത്തവണ പരിേശാധനാ സമയേത്താ കമ്മീഷന
ആവശയെപ്പടുന്ന സമയേത്താ ഹാജരാേക്കപ്പണ്ടതാണ്.

8. അപേപക്ഷ സമരപ്പിേക്കപ്പണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സരവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദയാഗിക െവബ്സൈസറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രെകാരം രജിസ്റ്റര െചെയ്ത േശഷമാണ്
അപേപക്ഷിേക്കപ്പണ്ടത്. രജിസ്റ്റര െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള് അപവരുടെട user ID യും
password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശഷം സവന്തം profile-ലൂടെട അപേപക്ഷിേക്കപ്പണ്ടതാണ്.
ഓരേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രെസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പം കാണുന്ന Notification Link
െലേ `Apply Now' ല മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31/12/2010-ന്
േശഷം എടുത്തതായിരിക്കപ്പണം. േഫൈാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥിയുെട േപരുടം, േഫൈാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖേെപ്പടുത്തിയിരിക്കപ്പണം. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങള്
പാലേിച്ചുകെകാണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല 10 വരഷക്കപ്പാലേേത്തയ്ക്ക്
പ്രൊബലേയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകള്െക്കപ്പാനം തെന്ന മാറ്റമില്ല.
അപേപക്ഷാഫൈീസ് നലേകണ്ടതില്ല. രജിേസ്ട്രേഷന കാരഡ് link-ല click െചെയ്ത് അപേപക്ഷയുെട
പ്രെിന്റ് ഔദ്യട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കപ്പണ്ടതാണ്. password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കപ്പണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥിയുെട ചുമതലേയാണ്. ഓരേരാ
തസ്തികയ്ക് അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുനപും തെന്റ profile ല ഉദ്യള്െക്കപ്പാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥി ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ
കത്തിടപാടുകളിലും User ID പ്രെേതയകം േരഖേെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കപ്പല
സമരപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേപക്ഷ േസാപാധികമായി സവീകരിക്കപ്പെപ്പടുന്നതാണ് . ആയതിനു േശഷം

അപേപക്ഷയില മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില്ല.
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രെക്രിയയുെട ഏതതവസരത്തിലോയാലും സമരപ്പിക്കപ്പെപ്പട്ട
അപേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകള്ക്കപ്പ് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ് .
വിദയാഭയാസ േയാഗയത, ജാതി, വയസ്സ് മുതലോയവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രെമാണങ്ങളുടെട
പകരപ്പുകള് കമ്മിഷന ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കപ്പിയാല മതിയാകും.
ആധാര
കാരഡുള്ള ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള് തങ്ങളുടെട െപ്രൊൈഫൈലേില ആധാര കാരഡ് തിരിച്ചറിയല
േരഖേയായി നലേകണ്ടതാണ്
9. അപേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന തീയതി......................2018 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.
10. അപേപക്ഷ സമരപ്പിേക്കപ്പണ്ട േമലവിലോസം : www.keralapsc.gov.in.
11.

ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഓര എം ആര /ഓരണ്മ ൈലേന പരീക്ഷ
നടത്തുകയാെണങ്കില പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം അപേപക്ഷകര തങ്ങളുടെട
ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രൊൈഫൈല വഴെി നലേകണ്ടതാണ്. അപപ്രെകാരം
സ്ഥിരീകരണം
നലകുന്നവരക്കപ്പ് മാത്രം അപഡ്മിഷന ടിക്കപ്പറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അപത്
ഡൗണ്മ േലോഡ്
െചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള
അപവസാനെത്ത 15 ദിനങ്ങളില ലേഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില
സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദയാഗാരഥികളുടെട അപേപക്ഷകള് നിരുടപാധികം നിരസിക്കപ്പ
െപ്പടുന്നതാണ്.സ്ഥിരീകരണം
നലേകണ്ടതായ
കാലേയളവ്
സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അപഡ്മിഷന ടിക്കപ്പറ്റ് ലേഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള്ള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷ
കലേണ്ടറില
പ്രെസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അപറിയിപ്പ് ഉദ്യേദയാഗാരഥികളുടെട
െപ്രൊൈഫൈലേിലും അപതില രജിസ്റ്റര െചെയിതിട്ടുള്ള െമാൈബലേിലും നലകുന്നതാണ് .
അപഡ്മിഷന ടിക്കപ്പറ്റ് ഡൗണ്മേലോഡ് െചെയ്ത ഉദ്യേദയാഗാരത്ഥികള്ക്കപ്പ് മാത്രേമ പരീക്ഷ
എഴുതുന്നതിനുള്ള സൗകരയം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകയുള.
(േഫൈാേട്ടാ,
ഐ.ഡി
കാരഡ്
എന്നിവയുള്െപ്പെടയുള്ള കൂടുതല വിവരങ്ങള്ക്കപ്പ്
വിജ്ഞാപനത്തിെലേ പാരട്ട് II ല നലകിയിരിക്കുന്ന െപാതുവയവസ്ഥകള് കൂടി കാണുക.)
സാജു േജാരജ്
െസക്രട്ടറി
േകരള പബ്ലിക് സരവീസ് കമ്മീഷന

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
FIRST NCA SHORT NOTIFICATION

Category No

:

Name of Post : Livestock Inspector Gr II/Poultry Assistant/Milk
Recorder/Store Keeper/Enumerator.
Department

: Animal Husbandry

Scale of Pay

: R 2000045800/

Age
Vacancies

: 1839 (02.01.197901.01.2000)
:
Category

Age

Commu
nity

Vacancies

1839
(02.01.1979
01.01.2000)

LC/AI

Idukki 01
(One)
Alappuzha
01(One)

SAJU GEORGE
SECRETARY,
KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

േകരള പബ്ലിക് സരവ്വീസ് കമ്മിഷന
ഒന്നാം എന . സി . എ . ലേഘുവിജ് ഞാപനം

കാറ്റഗറി നമ്പര :
തസ്തിക

: ൈലേവ് േസ്റ്റാക്കപ്പ് ഇനെസ്പെക്ടര േഗ്രേഡ് II / പൗള്ട്രി അപസിസ്റ്റന്റ് /
മിലക്കപ്പ് െറക്കപ്പാരഡര / േസ്റ്റാരകീപ്പര / എനയൂമേററ്റര

വകുപ്പ്

: മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

ശമ്പള നിരക്കപ്പ്

: `20000-45800/-

പ്രൊയം

: 18- 39 (02.01.1979 - 01.01.2000)

ഒഴെിവുകള്

:
കാറ്റഗറി
നമ്പര

പ്രൊയം

സമുദായം

18- 39
(02.01.1979 - 01.01.2000)

എല.സി /
എ.ഐ

ഒഴെിവുകളുടെട
എണ്ണം
ഇടുക്കപ്പി - 01 (ഒന്ന്)
ആലേപ്പുഴെ -01(ഒന്ന്)

സാജുേജാരജ്
െസക്രട്ടറി
േകരള പബ്ലിക് സരവീസ് കമ്മീഷന

