കോറ്റഗറി നമ്പർ : 223/2021
താെഴ
പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
1 വകുപ്പ്

: േകേരള അേഗ്രാ െമഷിനറി േകോർപേറഷന ലിമിറ്റഡ്

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: വർക്ക് അസിസ്റ്റന്

3 ശേമ്പളം

: ₹ 8100-12130/-

4 ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: 83(എണ്ലപത്തി മൂന്ന് )

i)

മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേള്
ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ് . ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ േശേഷം
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ
തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല്
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.

II) മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള നിയമനത്തിനുശള ഏതു ശേിപാർശേയും
പിന്നീട് െതറ്റാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദേ് െചെയ്യുന്നതിനുശള അധികോരം
േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . നിയമന ശേിപാർശേ
റദ്ദു െചെയ്താല് ഉദ്യടന നിയമനാധികോരി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േസവനം
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല് നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദോക്കുമ്പകേയും
േസവനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പകേയും െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട െപ്രാേബഷന
കോലേമാ, േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച േശേഷം 240 ദ്ിവസേമാ ഏതാേണാ ആദ്യം
പൂർത്തിയാക്കുമ്പന്നത് ആ കോലയളവിനുശളിലായിരിക്കണം.
5

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം

കുറിപ്പ് :(1)ആദ്യ രണ്ടുദ്ദ വർഷം
െട്രയിനി ആയാണ് ടി തസ്തികേയിേലക്കുമ്പ
നിയമിക്കുമ്പന്നത്. പരിശേീലന കോലയളവില്
കേണ്ലേസാളിേഡറ്റഡ് േവജസ്
ആയിരിക്കുമ്പം നല്കുന്നത്
(2)ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപടുന്നവർ സർവീസില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന
തീയതി മുതല് ആദ്യെത്ത ഒരുട വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനില് ആയിരിക്കുമ്പം

6

പ്രായ പരിധി

കുറിപ്പ് :

7

: 18-36; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1985-നുശം 01.01.2003- നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടുദ്ദ തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട)
പട്ടികേജാതി / പട്ടികേ വർഗ്ഗ ,മറ്റു
പിേന്നാക്കവിഭാഗങ്ങള്ക്ക്
അനുശവദ്നീയമായ
വയസ്സിളവ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പം .
പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് െപ്രാവിഷണലായി േജാലി
േനാക്കിയിട്ടുളവർ
ആദ്യെത്ത
െപ്രാവിഷണല്
നിയമനക്കാലത്ത്നിശ്ചിത
പ്രായപരിധി
കേഴിഞ്ഞെിരുടന്നിെല്ലങ്കില് അവരുടെട െപ്രാവിഷണല്
സർവ്വീസിെന
ൈദ്ർഘ്യേത്താളം
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.
എന്നാല് പരമാവധി അഞ്ചു വർഷക്കാലം മാത്രേമ
ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പകേയുള്ളു. ടി സ്ഥാപനത്തില്
റഗുലർ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുമ്പന്നവർക്ക് വീണ്ടുദ്ദം മെറ്റാരുട
നിയമനത്തിന് ഈ ആനുശകൂലയം
ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
െപ്രാവിഷണല് സർവ്വീസുളവർ സർവ്വീസിെന
ൈദ്ർഘ്യം
കോണിക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി
ൈകേവശേം
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. അവർ
റഗുലർ സർവ്വീസിലല്ല േജാലി േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന്
സർട്ടിഫിക്കറ്റില് പ്രേതയകേം പറഞ്ഞെിരിക്കണം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റുവയവസ്ഥകേള്ക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിെല
പാർട്ട്
2-െല
െപാതുവയവസ്ഥകേള് ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i),(ii), (iii),(iv),(vi),(xii)
& (xiv) േനാക്കുമ്പകേ.)

േയാഗയതകേള് :
1.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഏഴാം
ക്ലാസ്
ജയിച്ചവരുടം
േനടിയിട്ടില്ലാത്തവരുടമായിരിക്കണം.
2. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് നല്ല ശോരീരികേ ക്ഷമത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

ബിരുടദ്ം

കുറിപ്പ് :(i)ഭിന്നേശേഷിക്കാരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കാന
അർഹരല്ല .
(ii)േയാഗയതയില്
പരാമർശേിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
"ശോരീരികേ
ക്ഷമത"
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി വിജ്ഞാപനത്തില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള
നിശ്ചിത
മാതൃകേയിലുള
െമഡിക്കല്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ് :- (1) KS&SSR പാർട്ട് II റൂള് 10(a)(ii) ബാധകേമാണ്
(2)
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരമുള
േയാഗയതകേളുടെട
തത്തുലയേയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട
തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.

(3) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം അവകോശേെപ്പടുകേയും അത് എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില് േരഖപ്പെപടുത്തിയതില് നിന്നും
വയതയസ്തമാകുകേയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ല ക്രിമിെലയർ/ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി വയതാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി
പ്രമാണ പരിേശോധന സമയത്തു ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
(4)വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ചുക അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കേിയിട്ടു
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര 1976-െല KPSC Rules Of Procedure Rule 22
പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(5) െമഡിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താെഴപ്പറയുന്ന മാതൃകേയിലായിരിക്കണം

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
(For the post of Work Assistant in Kerala Agro achinery Limited)
I

have

this

day

medicaly

examined

Sri/Smt.

….......................................................... (Name & Address)....................................and
found that he/she has no disease or infirmity which would render him /her
unsuitable for Government service .
Height:
Vision:
( Also Indicate whether free from colour Blindness or not)
He/She

is

physically

….......................................................................for

arduous outdoor work.
( Please note whether “fit “or “unfit”)
Place:
Date:
(Office Seal)
Signature:
Name & Designation of the Medical Officer:
Note: Certificate should be one issued by a Medical Officer in Government Service
not below the rank of an Assistant Surgeon

8. അേപക്ഷകേള് അയേക്കണ്ട രീതി
(a) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മിഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത
േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
User ID-യും Password-ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം Profile-ലൂടെട
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link- െല 'Apply Now'-ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011 നുശ േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിതമാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകോണ്ട്
അപ് േലാഡ്
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് അപ് േലാഡ് െചെയ്ത തീയതി മുതല്
10 വർഷക്കാലേത്തക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച്
മറ്റു
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
രജിേസ്ട്രേഷന കോർഡിെല Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട പ്രിനറ് ഔദ്യട്ട് എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
Password
രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ
തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്
മുനപും
തെന
Profile-ല്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷ സമർപ്പണത്തിനുശ േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
soft copy/
print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുന്നതാണ്.
അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി
കേമ്മീഷനുശമായി
നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില്
അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(b) ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation)
ഖപ്പണ്ഡികേ 7-ല് വയകേത്മാക്കിയിട്ടുള നിശ്ചിതേയാഗയതയുള അേപക്ഷകേർ മാത്രം
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്തു അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ്
െചെയ്യുന്നതിനുശള
സൗകേരയം
പരീക്ഷാതീയതി
വെരയുള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണു്. പരീക്ഷ എഴുതുെമന്നുള
സ്ഥിരീകേരണം നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുമ്പളില് നല്കോത്തവരുടെട അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി

സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്.
(C) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി േചെർേക്കണ്ടതാണ്.
9. അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര.

അവസാന

10. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല് വിലാസം
11

തീയതി

:

18.08.2021

ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

(a) െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല 2-ാാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല v, viii, ix, x, xi & xiii എന്നീ
ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം, ഖപ്പണ്ഡികേകേള് 5(a), 7 ഉദ്യം
േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ബാധകേമല്ല.
(b) നിശ്ചിത േയാഗയതയുളവരുടം പ്രായപരിധിക്ക് ഉദ്യളിലുളവരുടമായ പ്രശേസ്ത
കോയികേ താരങ്ങള്ക്ക് കോംേകോയിെല സൂപ്പർൈവസറി തസ്തികേ ഒഴിെകേയുള മറ്റു
തസ്തികേകേളിെല നിയമനങ്ങളില് അധികേ മാർക്ക് നല്കുന്നതാണ്.
(c) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കുള നിയമനം വിേശേഷാല് ചെട്ടങ്ങള്ക്കുമ്പം
(03/02/1993 തീയതിയിെല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (എം എസ്)
നമ്പർ
12/93/P&ARD),
അവർ
കോലാകോലങ്ങളില്
വരുടത്തുന്ന
ചെട്ടങ്ങള്ക്കുമ്പം
വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പം വിേധയമായിരിയ്ക്കും.

(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക്. ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന
പാർട്ട് 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ)

