കാറ്റഗറി നമ്പർ : 102/2022
താെഴെ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം മാത്രം
അേപക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു.
1

സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര് :

േസ്റ്ററ്റ് ഫൈാർമിംഗ് േകാർേപ്പേറഷൻ ഓഫൈ് േകരള
ലിമിറ്റഡ്

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ലേബാറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് (ഫൈാക്ടറി)

3

ശേമ്പളം

:

19,000-43600/-

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

1 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ് :i)
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കുലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്ന്
വർഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനു േശേഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില് ആ
തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴെിവിേലയ്ക്കു്
ഈ
ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമനം
നടെത്തുന്നതാണ്.
ii)

മുകളില് പറയുന്ന തസ്തികയിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള ഏത ശേിപാർശേയും
പിന്നീടെ് െതറ്റാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദേ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം
േകരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
നിയമന
ശേിപാർശേ റദ്ദു െചെയാല് ഉദ്യടെൻ നിയമനാധികാരി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േസവനം
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല് നിയമന ശേിപാർശേ
റദ്ദോക്കുകയും േസവനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
െപ്രാേബഷൻ കാലേമാ, േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച േശേഷം 240 ദ്ിവസേമാ
ഏതാേണാ ആദ്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആ കാലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കും.

iii) ആെക റിേപ്പാർട്ട് െചെയ്യെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകളില് 3% ഒഴെിവുകൾ ഭ്ിന്നേശേഷിയുളള
(Locomotor Disability / Cerebral Palsy, Low Vision, Hearing impairment)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾക്കായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. (G.O.(P) No.1/13/SJD dated
03.01.2013)
5

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം

6

പ്രായ പരിധി

: 18-36, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ 02.01.1986-നും 01.01.2004നു മിടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു
തീയതികളുടം ഉദ്യൾെപ്പെടെ) മറ്റു പിേന്നാക്ക
വിഭ്ാഗത്തില് ഉദ്യൾെപ്പട്ടവർക്കും പട്ടികജാതി /
പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭ്ാഗത്തില് ഉദ്യൾെപ്പട്ടവർക്കും
നിയമാനുസൃത വയസ്സ് ഇളവുണ്ടായിരിക്കും.

കുറിപ്പ് :- 1 പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് െപ്രാവിഷണലായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള്ളവർ
ആദ്യെത്ത െപ്രാവിഷണല് നിയമനക്കാലത്ത് നിശ്ചിത പ്രായപരിധി
കഴെിഞ്ഞെിരുടന്നിെലങ്കില്
അവരുടെടെ
െപ്രാവിഷണല്
സർവ്വീസിെന്റ
ൈദ്ർഘ്യേത്താളം
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ്
അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് പരമാവധി അഞ്ചുവർഷക്കാലം മാത്രേമ
ഈ ആനുകൂലയം ലഭ്ിക്കുകയുള്ളു. ടെി സ്ഥാപനത്തില് റഗുലർ ഉദ്യേദ്യാഗം
വഹിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും
മെറ്റാരുട നിയമനത്തിന് ഈ ആനുകൂലയം
ലഭ്ിക്കുന്നതല. െപ്രാവിഷണല് സർവ്വീസുള്ളവർ സർവ്വീസിെന്റ ൈദ്ർഘ്യം
കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് വാങ്ങി ൈകവശേം സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം കമ്മീഷൻ
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാൾ
ഹാജരാേക്കണ്ടതമാണ്.
അവർ
റഗുലർ
സർവ്വീസിലല േജാലി േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില് പ്രേതയകം
പറഞ്ഞെിരിക്കണം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റുവയവസ്ഥകൾക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെല പാർട്ട്
2-െല െപാതവയവസ്ഥകൾ ഖണ്ഡിക 2(i),(ii), (iii),(iv),(vi),(vii) & (xii) േനാക്കുക.)
7. േയാഗയതകൾ : ഒരുട അംഗികൃത സർവകലശോലയില് നിന്നും െകമസ്ട്രേീയില് േനടെിയ
ബിരുടദ്ം.
Note :-

(1) െക.എസ്.ആന്റ് എസ്.എസ്.ആർ പാർട്ട് II വിെല റൂൾ 10(a) ii
ബാധകമാണ്.
(2) വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയേയാഗയത
അവകാശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ ടെി
േയാഗയതയുെടെ
തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
ബന്ധെപ്പട്ട
സ്ഥാപനത്തില്
നിന്നുളള
തത്തുലയത
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
/
സമാനേയാഗയതയാെണന്നുളള
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫൈിേക്കഷൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത
േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള.
(3) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി, അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം
അവകാശേെപ്പടുകയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്നും
വയതയസ്തമാകുകയും
െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ലക്രീമിെലയർ/ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെനാപ്പം
ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടെി പ്രമാണ
പരിേശോധന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

(4) വിദ്യാഭ്യാസം , പരിചെയം തടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ചുക അേപക്ഷ നല്കിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation
നല്കിയിട്ടു
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ െക്കതിെര
1976 െല KPSC Rules Of Procedure 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ
ശേിക്ഷ നടെപടെികൾ സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ അവരുടെടെ user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ
േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ
31/12/2012-ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. പുതിയതായി െപ്രാൈഫൈല്
ഉദ്യണ്ടാക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ 6 മാസത്തിനുളളില് എടുത്ത േഫൈാേട്ടാ അപ്
േലാഡ് െചെേയ്യണ്ടതാണ്. േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരുടം
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചെയ േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ
തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫൈാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകൾെക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫൈീസ്
നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങൾ ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും
തെന്റ
െപ്രാൈഫൈലില്
ഉദ്യൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങൾ
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള്ള
എലാ
കത്തിടെപാടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു
മുമ്പാെക
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുേശേഷം അേപക്ഷയില്
മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങൾ ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾക്ക്
അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്
അേപക്ഷയുെടെ print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കമ്മിഷനുമായി നടെത്തുന്ന കത്തിടെപാടുകളില് അേപക്ഷയുെടെ print out കൂടെി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകൾ വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകൾക്ക് വിരുടദ്ധമായി
കാണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല്
പ്രമാണങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ആവശേയെപ്പടുേമ്പാൾ ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.

(ബി) ആധാർ കാർഡുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
9.

ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലൻ പരീക്ഷ
നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകർ
തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ
ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ് അത് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
പരീക്ഷ
എഴുതെമന്നുള്ള
സ്ഥിരീകരണം
നിശ്ചിത
സമയപരിധിക്കുള്ളില്
നല്കാത്തവരുടെടെ
അേപക്ഷകൾ
നിരുടപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ
കാലയളവു സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന
തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങൾ ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യൾെപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത
സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിലും
അതില്
രജിസ്റ്റർ
െചെയിട്ടുള്ള
െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്.

10.

അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 01.06.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വെര.

11.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ് : www.keralapsc.gov.in .

12. (a) െപാത വയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡികയിെല (v), (viii), (ix),(x), (xi),
(xiii) & (xiv) എന്നീ ഉദ്യപഖണ്ഡികകളുടം 6, 7 എന്നീ ഖണ്ഡികകളുടം
േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ബാധകമല.
(b) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനം അവർ കാലാകാലങ്ങളില്
വരുടത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങൾക്കും വയവസ്ഥകൾക്കും വിേധയമായിരിക്കും.
(േഫൈാേട്ടാ, ID Card ഉദ്യൾെപ്പെടെയുള്ള വിശേദ്വിവരങ്ങൾക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെല
പാർട്ട് 2-ല് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാത വയവസ്ഥകൾ നിർബന്ധമായി േനാക്കുക).

