കാറ്റഗറി നമ്പർ : 06/2021
േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാർഡിെല അപസിസ്റ്റന്റ്മ എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കല്)
തസ്തികയുെട 10% ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്മ തസ്തികമൊറ്റംവഴെി െതെരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന്മ പ്രസ്തുത
സ്ഥാപനത്തില് േജാലി േനാക്കുന്ന േയാഗയതയുള്ളവരില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേപക്ഷകള് േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്സൈസറ്റിലൂടെട 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷ'നു േശഷം മൊത്രം നല്േകണ്ടതാണ്മ. രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്മ അപവരുെട െപ്രാൈഫൈലിലൂടെട അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ.
ആധാ൪
കാ൪ഡ്മ
ഉദ്യള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികള്
തങ്ങളുടെട
െപ്രാൈഫൈലില്
ആധാ൪കാ൪ഡ്മ ID Proof ആയി നല്േകണ്ടതാണ്മ.
1 വകുപ്പെ്മ

: േകരള സംസ്ഥാന ൈവദ്യുതി േബാർഡ്മ ലിമെിറ്റഡ്മ

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്മ

: അപസിസ്റ്റന്റ്മ എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കല്)

3 ശമ്പളം

: ₹40975-81630/-

4 ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

: 16 (പതിനാറ്മ) (ൈബട്രാനസ്ഫർ േകവാട്ട)

കുറിപ്പെ്മ:-

1. മുഖകളില് െകാടുത്തിട്ടുള്ള ഒഴെിവുകള് ഇേപ്പൊള് നിലവിലുള്ളതാണ്മ. ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തില്
വരുന്ന തീയതി മുഖതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത്മ ഒരു വർഷവും ഏറ്റവും
കൂടിയത്മ മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്മ . എന്നാല് ഒരു
വർഷത്തിനുേശഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ ഒരു പുതിയ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പെടുകയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുഖതല് ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന
റാങ്ക്മ
ലിസ്റ്റിനു
പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
മുഖകളില്
കാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത്മ എഴുതി
അപറിയിക്കെപ്പെടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമെനം നടത്തുന്നതാണ്മ.
2. മുഖകളില് പറയുന്ന തസ്തികയിേലയ്ക്കുള്ള നിയമെനത്തിനുള്ള ഏതു
ശിപാർശയും പിന്നീട്മ െതറ്റാെണന്ന്മ േബാദ്ധയെപ്പെട്ടാല് റദ്ദു
െചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപധികാരം േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ കമ്മീഷന്മ
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്മ. നിയമെന ശിപാർശ റദ്ദു െചെയ്താലുടന
നിയമെനാധികാരി
ആ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േസവനം
അപവസാനിപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്മ.
എന്നാല്
നിയമെന
ശിപാർശ
റദ്ദോക്കുകയും
േസവനം
അപവസാനിപ്പെിക്കുകയും
െചെയ്യുന്നത്മ
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെട
െപ്രാേബഷന
കാലേമൊ
േജാലിയില്
പ്രേവശിച്ചേശഷം
240 ദ്ിവസേമൊ
ഏതാേണാ
ആദ്യം
പൂർത്തിയാകുന്നത്മ ആ കാലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കും.

5.

നിയമെന രീതി

:

തസ്തികമൊറ്റം വഴെി (10% ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്മ)
(അപേപക്ഷാ തീയതിയില് േകരള സംസ്ഥാന ൈവദ്യുതി
േബാർഡ്മ ലിമെിറ്റഡില് 3 വർഷത്തില് കുറയാത്ത
സർവ്വീസ്മ ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.)

6.

പ്രായപരിധി
കുറിപ്പെ്മ:-

:

50 വയസ്സ്മ തികയാന പാടില. (ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
02.01.1971-നു േശഷം ജനിച്ചവരായിരിക്കണം)

അപേപക്ഷകർ ഓഫൈീസ്മ േമെലധികാരിയില് നിന്നും േബാർഡില് െറഗുലർ
സർവ്വീസിലാണ്മ എന്ന്മ െതളിയിക്കുന്നതിന്മ താെഴെ പറയുന്ന മൊതൃകയില് ഒരു
സർവ്വീസ്മ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ വാങ്ങി കമ്മീഷന ആവശയെപ്പെടുന്ന സമെയത്ത്മ
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ.

സർവ്വീസ്മ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ
1

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്മ

:

2

ഇേപ്പൊള് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി വഹിക്കുന്ന തസ്തികയുെട :
േപരും ശമ്പള െസ്കെയിലും

3

ഇേപ്പൊള്
േജാലി
വകുപ്പെിെന്റ/സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്മ

4

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഏതു സർവ്വീസില്െപ്പെടുന്നു എന്ന്മ

5

സർവ്വീസ്മ തുടങ്ങിയ തീയതിയും െപ്രാേബഷന :
ആരംഭ്ിച്ച തീയതിയും

6

അപേപക്ഷകർ അപപ്രൂവ്ഡ്മ െപ്രാേബഷണേറാ ഫുള് :
െമെമ്പേറാ എന്ന്മ

7

SC/ST/OBC എന്നിവരുെട
കാരയത്തില് :
സമുഖദ്ായവും മെതവും സർവ്വീസ്മ േരഖേകളില്
കാണും പ്രകാരം

േനാക്കുന്ന :

:

8

േസവന വിവരങ്ങള്
ക്രമെ വഹിച്ച
നം. തസ്തിക

കാലം

സർവ്വീസ്മ ൈദ്ർഘ്യം

മുഖതല് വെര വർഷം മൊസം

െപ്രാേബഷന
പ്രഖേയാപിച്ച
തീയതി

ദ്ിവസം

ആെക
സർവ്വീസ്മ

…..................................................
സേബാർഡിേനറ്റ്മ
സർവ്വീസില്
ഒരു
അപപ്രൂവ്ഡ്മ
െപ്രാേബഷനർ/ഫുള് െമെമ്പറായ ശ്രീ/ശ്രീമെതി …............................................... എന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന(െയ) സംബന്ധിച്ച മുഖകളില് പ്രസ്താവിച്ച വിവരങ്ങള് ടിയാെന്റ
സർവ്വീസ്മ ബുക്കിെല വിവരങ്ങളുടമൊയി ഒത്തുേനാക്കുകയും അപവ ശരിയാെണന്ന്മ
േബാധയെപ്പെടുകയും െചെയ്ത വിവരം ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പെടുത്തിെക്കാളന്നു.
1958-െല േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ സേബാർഡിേനറ്റ്മ സർവ്വീസ്മ റൂള്സിെല പാർട്ട്മ 1 റൂള് 2
(13)- െല വയവസ്ഥകള് പ്രകാരം ശ്രീ/ശ്രീമെതി ........................................................അപസിസ്റ്റന്റ്മ
എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയ്ക്ക്മ തസ്തികമൊറ്റം വഴെി അപേപക്ഷിക്കുവാന അപർഹത േനടിയ
ആളാെണന്നും സാക്ഷയെപ്പെടുത്തിെക്കാളന്നു.
സ്ഥലം:

ആഫൈീസ്മ തലവെന്റ ഒപ്പെ്മ
േപര്മ,ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്മ

തീയതി:
(ആഫൈീസ്മ സീല്)
7

േയാഗയതകള് :ഏെതങ്കിലും അപംഗീകൃത യൂണിേവഴെ്മ സിറ്റിയില് നിന്നും ലഭ്ിച്ച
ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള ഡിഗ്രിേയാ തത്തുലയമൊയി
അപംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മെേറ്റെതങ്കിലും േയാഗയതേയാ
അപെലങ്കില്
ഇലേക്ട്രാണിക്സ്മ
ആനറ്മ
െടലികമെയൂണിേക്കഷന
എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള
ഡിഗ്രിേയാ
തത്തുലയമൊയി
അപംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മെേറ്റെതങ്കിലും േയാഗയതേയാ
അപെലങ്കില്
ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള എ.എം.ഐ.ഇ.(ഇനഡയ)
എ യും ബി യും വിഭ്ാഗങ്ങള്
അപെലങ്കില്

ഇനഡയയിെല എഞ്ചിനിേയർസ്മ ഇനസ്റ്റിറ്റയുട്ടില്
നിന്നും
ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ള അപേസ്സാസിേയറ്റ്മ െമെമ്പർഷിപ്പെ്മ ഡിേപ്ലോമെേയാ
(ഇലക്ട്രിക്കല്
എഞ്ചിനീയറിംഗ്മ)
തത്തുലയമൊയി
അപംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മെേറ്റെതങ്കിലും ഡിേപ്ലോമെേയാ
കുറിപ്പെ്മ :-

െക.എസ്മഇബി യിെല അപസിസ്റ്റന്റ്മ എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കല്)
തസ്തികയുെട
10%
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്മ
തസ്തികമൊറ്റം
വഴെി
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപടുന്നതിന്മ
േയാഗയതയുള്ള
അപേപക്ഷകർക്ക്മ
േബാർഡില്
3
വർഷത്തില്
കുറയാെതയുള്ള
സർവ്വീസ്മ
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

കുറിപ്പെ്മ : 1

െക.എസ്മ.ആന്റ്മ
ബാധകമൊണ്മ.

എസ്മ.എസ്മ.ആർ.പാർട്ട്മ

II

-െല

റൂള്

10

(a)

ii

2 വിജ്ഞാപന
പ്രകാരമുഖള്ള
േയാഗയതകളുടെട
തത്തുലയേയാഗയത
അപവകാശെപ്പെട്ട്മ അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടി
േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്മ പ്രമൊണ
പരിേശാധനാ സമെയത്ത്മ ഹാജരാക്കിയാല് മൊത്രേമെ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമൊയി പരിഗണിക്കുകയുള.
3 വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ്മ െത റ്റായ
അപവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച്മ അപേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്മ
Confirmation നല്കിയിട്ട്മ ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure 1976
Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമൊയ ശിക്ഷാനടപടികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്മ.
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അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിേക്കണ്ട രീതി:ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്സൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി "ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന" പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത
േശഷമൊണ്മ
അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ.
രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട User ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ log in
െചെയ്തേശഷം സവന്ത്ം profile-ലൂടെട അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പെം കാണുന്ന Notification Link െല 'Apply
Now' ല് മൊത്രം Click െചെേയ്യണ്ടതാണ്മ. അപപ്മ േലാഡ്മ െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31.12.2011-നു
േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫൈാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരും
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി േരഖേെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട്മ അപപ്മ േലാഡ്മ െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്മ അപപ്മ േലാഡ്മ െചെയ്ത
തീയതി മുഖതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്മ പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മെറ്റു
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മൊറ്റമെില. അപേപക്ഷാ ഫൈീസ്മ നല്േകണ്ടതില. Password
രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യറപ്പു
വരുേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമെതലയാണ്മ.
ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന്മ മുഖനപും തെന്റ Profile-ല് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പെ്മ വരുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനുമൊയുള്ള എലാ

കത്തിടപാടുകളിലും User ID പ്രേതയകം േരഖേെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനു മുഖനപാെക
ഒരിക്കല്
സമെർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള അപേപക്ഷ േസാപാധികമൊയി സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്മ .
അപേപക്ഷാസാമെർപ്പെണത്തിനുേശഷം അപേപക്ഷയില് മൊറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന അപേപക്ഷയുെട soft copy/printout എടുത്തു
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട െപ്രാൈഫൈലിെല 'My
applications' എന്ന Link -ല് click
െചെയ്തു അപേപക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുന്നതാണ്മ . അപേപക്ഷ സംബന്ധമൊയി കമ്മീഷനുമൊയി
നടത്തുന്ന
കത്തിടപാടുകളില് അപേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമെർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്മ.
െതെരെഞ്ഞെടുപ്പെ്മ പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമെർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട അപേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ വിരുദ്ധമൊയി കാണുന്ന പക്ഷം
നിരുപാധികമൊയി
നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്മ മുഖതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അപസ്സല് പ്രമൊണങ്ങള് കമ്മീഷന ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും.
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അപേപക്ഷകള് സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന
അപർദ്ധരാത്രി 12.00 മെണി വെര

തീയതി :

21.04.2021

ബുധനാഴ
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അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിേക്കണ്ട െവബ്സൈസറ്റ്മ

11

േമെല് പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലക്കുള്ള നിയമെനം അപവർ കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന
ചെട്ടങ്ങള്ക്കും വയവസ്ഥകള്ക്കും വിേധയമൊയിരിക്കും.
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ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി ബന്ധെപ്പെട്ട്മ എഴുത്ത്മ/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം (confirmation) അപേപക്ഷകർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റതവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്മ. അപപ്രകാരം
സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക്മ മൊത്രം അപഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്മ ജനേററ്റ്മ െചെയ്ത്മ അപത്മ
download െചെയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള അപവസാനെത്ത 15
ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമൊകുന്നതാണ്മ. നിശ്ചിത സമെയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികളുടെട
അപേപക്ഷകള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്മ .
സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ്മ സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം
അപഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്മ ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പെട്ട
പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പെടുത്തുന്നതാണ്മ . ഇതു സംബന്ധിച്ച
അപറിയിപ്പെ്മ ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികളുടെട െപ്രാൈഫൈലിലും അപതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
െമൊൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്മ.
(േഫൈാേട്ടാ ,
ID
കാർഡ്മ
ഉദ്യള്െപ്പെ െടയുള്ള
നിർ േദ്ദേ ശങ്ങ ള്ക്ക ്മ
ഗസറ്റ ്മ
വിജ്ഞ ാപനത്ത ിെന്റ പാർട്ട ്മ - 2-ല് െകാടുത്ത ിരിക്കു ന്ന െപാതുവയവസ്ഥ കള് കൂടി
േനാക്കു ക)

: www.keralapsc.gov.in

