കാറ്റഗറി നമ്പർ : 26/2021
താെഴെപ്പെറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന്മ േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികവർഗത്തില്െപ്പെട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും
അപേപക്ഷകള്
ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്മ േശഷം ഓണ്ലൈലനായി കമ്മിഷെന്റ െവബ്മ
ൈസറ്റിലൂടെടയാണ്മ അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിേക്കണ്ടത്മ. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന ഉദ്യളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്മ അപവരുെട െപ്രാൈഫൈലിലൂടെട അപേപക്ഷിക്കാം.
വണ്ല ൈടം
രജിേസ്ട്രേഷന മുഖേഖേന അപപ്മ.േലാഡ്മ െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടായില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരും,
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും േരഖേെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. വണ്ല ൈടം രജിേസ്ട്രേഷന മുഖേഖേന
അപപ്മ.േലാഡ്മ െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്മ േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുഖതല് 10 വർഷേത്തയ്ക്ക്മ
പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്മ.
1 വകുപ്പെ്മ

: ഭ്ക്ഷയസുരക്ഷാ വകുപ്പെ്മ

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്മ

: െടക്നിക്കല് അപസിസ്റ്റന്റ്മ േഗ്രഡ്മ II
(െസ്പേഷയല് റിക്രൂട്ട്മെമെന്റ്മ - പട്ടികവർഗം മൊത്രം)

3 ശമ്പളം

: ₹ .25200-54000/-

4 ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

: 01(ഒന്ന്മ )

കുറിപ്പെ്മ :-

ഈ ഒഴെിവ്മ
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 ലിസ്റ്റിന്മ
പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കുന്നതല. മുഖകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലക്കും ലിസ്റ്റ്മ
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന
സമെയത്ത്മ
െസ്പേഷയല്
റിക്രൂട്ട്മെമെന്റിനുേവണ്ടി
പട്ടികവർഗക്കാർക്ക്മ മൊത്രമൊയി എഴുതി അപറിയിക്കെപ്പെടുന്ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും
പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെനം നടത്തുന്നതാണ്മ.

5 നിയമെനരീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം
(െസ്പേഷയല് റിക്രൂട്ട്മെമെന്റ്മ - പട്ടികവർഗം മൊത്രം )

കുറിപ്പെ്മ :- പട്ടികവർഗത്തില്െപ്പെടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് സമെർപ്പെിക്കുന്ന അപേപക്ഷകള്
നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. അപങ്ങെനയുളളവർക്ക്മ അപേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള്ള
അപറിയിപ്പെ്മ പ്രേതയകമൊയി നല്കുന്നതല.
6 പ്രായപരിധി

18 - 41
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1980 നും 01.01.2003 നുമെിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട്മ തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെെട).
(വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച
നിലവിലുള്ള
മെറ്റ്മ
ആനുകൂലയങ്ങെളാന്നും ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പെിന്മ ബാധകമെല.)

കുറിപ്പെ്മ :- നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിലുള്ള േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അപഭ്ാവത്തില്
ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് 50 വയസ്സുവെര ഇളവ്മ അപനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്മ.
എന്നാല് യാെതാരു കാരണവശാലും 50 വയസ്സ്മ കവിയാന പാടില.
7 േയാഗയതകള് :
ഫുഡ്മ െടേക്നാളജിയില് കുറഞ്ഞെത്മ രണ്ടാം ക്ലാേസ്സാടു കൂടിയ ഡിേപ്ലോമെ
അപെലങ്കില്
െകമെിസ്ട്രേിയില് കുറഞ്ഞെത്മ രണ്ടാം ക്ലാേസ്സാടു കൂടിയ ബിരുദ്ം
കുറിപ്പെ്മ – ഫുഡ്മ െടേക്നാളജി േയാഗയതയുളളവർക്ക്മ മുഖനഗണന നല്കുന്നതാണ്മ.
അപെലങ്കില്
ൈമെസൂർ സർവ്വകലാശാലയുെട കീഴെിലുളള ഡിഫൈനസ്മ ഫുഡ്മ റിസർച്ച്മ ലേബാറട്ടറിയില്
നിന്നും ലഭ്ിച്ച ഫുഡ്മ അപനാലിസിസ്മ ആന്റ്മ കവാളിറ്റി അപഷവറനസിലുളള പി.ജി.ഡിേപ്ലോമെ.
അപെലങ്കില്
ഒരു യു.ജി.സി അപംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയില് നിേന്നാ ഭ്ാരതസർക്കാർ സ്ഥാപിതമൊയ
നാഷണല് ഇനസ്റ്റിറ്റയൂട്ടുകളില് നിേന്നാ േകരള സർക്കാർ സ്ഥാപിതമൊയ ഇനസ്റ്റിറ്റയൂട്ടുകളില്
നിേന്നാ ലഭ്ിച്ച ഫുഡ്മ അപനാലിസിസ്മ ആന്റ്മ കവാളിറ്റി അപഷവറനസിലുളള പി.ജി.ഡിേപ്ലോമെ.
അപഭ്ിലഷണീയം - ഫുഡ്മ അപനാലിസിസിലുളള പരിചെയം.
കുറിപ്പെ്മ - 1. േയാഗയത സംബന്ധിച്ച്മ KS&SSR part II െല Rule 10(a)(ii) ബാധകമൊണ്മ.
2. വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുഖളള
േയാഗയതകളുടെട
തത്തുലയ
േയാഗയത
അപവകാശെപ്പെട്ട്മ
അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടി
േയാഗയതകളുടെട
തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്മ
െവരിഫൈിേക്കഷന സമെയത്ത്മ ഹാജരാക്കിയാല് മൊത്രേമെ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമൊയി പരിഗണിക്കുകയുളളുട.
3. ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികളുടെട SSLC ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖേെപ്പെടുത്തലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ശരിയായ ജാതി
അപേപക്ഷയില് അപവകാശെപ്പെടുകയും , ആയതു െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധെപ്പെട്ട
റവനയു അപധികാരി നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ , ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്മ
വിജ്ഞാപനം
എന്നിവ െവരിഫൈിേക്കഷന സമെയത്തു ഹാജരാക്കുകയും
െചെേയ്യണ്ടതാണ്മ
.
4. പരിചെയം അപവകാശെപ്പെടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്മ ൈസറ്റില് നിന്നുള്ള
നിശ്ചിത മൊതൃകയില് പരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ
തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫൈലില് അപപ്മ േലാഡ്മ െചെേയ്യണ്ടതാണ്മ .
8 അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്മ ൈസറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശഷമൊണ്മ

അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട user ID യും
password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ login െചെയ്ത േശഷം സവന്ത്ം profile ലൂടെട അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പെം കാണുന്ന Notification
Link-െല Apply Now -ല് മൊത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്മ. .Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടായുെട
താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരും
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി
േരഖേെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട്മ upload െചെയ്ത
േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്മ upload െചെയ്ത തീയതി മുഖതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്മ പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കും.
േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മെറ്റ്മ നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മൊറ്റമെില. അപേപക്ഷാ ഫൈീസ്മ
നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യറപ്പെ്മ വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമെതലയാണ്മ. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന്മ മുഖനപും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനുമൊയുള്ള എലാ
കത്തിടപാടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖേെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനു മുഖമ്പാെക
ഒരിക്കല് സമെർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള അപേപക്ഷ േസാപാധികമൊയി സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്മ .
അപേപക്ഷാസമെർപ്പെണത്തിനുേശഷം അപേപക്ഷയില് മൊറ്റം
വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന അപേപക്ഷയുെട soft copy/print out എടുത്ത്മ
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട െപ്രാൈഫൈലിെല 'My
applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്മ അപേപക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുന്നതാണ്മ .
അപേപക്ഷ സംബന്ധമൊയി കമ്മിഷനുമൊയി നടത്തുന്ന
കത്തിടപാടുകളില് അപേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമെർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്മ .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ്മ പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമെർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട അപേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകള്ക്ക്മ
വിരുദ്ധമൊയി
കാണുന്ന
പക്ഷം
നിരുപാധികമൊയി
നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്മ മുഖതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
അപസല്
പ്രമൊണങ്ങള്
കമ്മീഷന
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും.
9 അപേപക്ഷ
തീയതി :

സവീകരിക്കുന്ന

10 അപേപക്ഷ
:

അപയേയ്ക്കണ്ട

അപവസാന 21.04.2021 ബുധനാഴ
അപർദ്ധരാത്രി 12 മെണി വെര
േമെല്വിലാസം www.keralapsc.gov.in

11 െപാതുവയവസ്ഥകളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുപത്തിഅപഞ്ചും ഖേണ്ഡികകളിെല (25-ാാം
ഖേണ്ഡികയിെല േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ ആന്റ്മ സേബാർഡിേനറ്റ്മ സർവ്വീസ്മ ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം
ഭ്ാഗത്തുളള 3(c) വകുപ്പെിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള് ഒഴെിെകയുളള) വയവസ്ഥകള് ഈ
െതരെഞ്ഞെടുപ്പെിന്മ ബാധകമെല.
12 നിയമെനങ്ങള് നടത്തുന്നത്മ ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പേദ്മൊക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിെല
റാങ്ക്മ അപനുസരിച്ചുകം പട്ടികവർഗക്കാർക്കായുള്ള
പ്രേതയക സംവരണം സംബന്ധിച്ച
17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡി, 22.01.1994 - െല ജി.ഒ.(പി)25/94/ജി.എ.ഡി.
എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകളിെല വയവസ്ഥകള്
അപനുസരിച്ചുകം,
നിയമെനക്കാരയത്തില് അപേപ്പൊഴെേപ്പൊള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയക ചെട്ടങ്ങള് അപനുസരിച്ചുകം

1958-െല േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ ആന്റ്മ
സേബാർഡിേനറ്റ്മ സർവ്വീസ്മ ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം
ഭ്ാഗത്തുള്ള 3(സി), 17(എ), 17 (ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക്മ വിേധയമൊയും ആയിരിക്കുന്നതാണ്മ.
13 ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി
ബന്ധെപ്പെട്ട്മ എഴുത്ത്മ/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം(Confirmation)അപേപക്ഷകർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്മ . അപപ്രകാരം
സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക്മ മൊത്രം അപഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്മ ജനേററ്റ്മ െചെയ്ത്മ അപത്മ
ഡൗണ്ലേലാഡ്മ െചെയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം
പരീക്ഷത്തീയതി വെരയുളള
അപവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭ്യമൊകുന്നതാണ്മ. നിശ്ചിത സമെയത്തിനുളളില്
സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അപേപക്ഷകള് നിരുപാധികം
നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്മ. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ്മ സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അപഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്മ ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പെട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന
പരീക്ഷാ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പെടുത്തുന്നതാണ്മ.
ഇതു സംബന്ധിച്ച അപറിയിപ്പെ്മ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
െപ്രാൈഫൈലിലും അപതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമൊൈബല് നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്മ.
വിദ്യാഭ്യാസം,പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച്മ െതറ്റായ അപവകാശവാദ്ം
14 ഉദ്യന്നയിച്ചുക അപേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം, പരീക്ഷയ്ക്ക്മ സ്ഥിരീകരണം
നല്കിയിട്ടു
ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കതിെര
KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമൊയ ശിക്ഷാനടപടികള്
സവീകരിക്കുന്നതാണ്മ.
(േഫൈാേട്ടാ, ഐ ഡി ഉദ്യള്െപ്പെെടയുളള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക്മ െപാതു വയവസ്ഥകള് േനാക്കുക)

