കോറ്റ ഗറി നമ്പ ർ 245/2020
േകേരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴ
പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
മാത്രം അേപകകേള് കണിക്കുമ്പന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മീഷെന്റെ
ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട (www.keralapsc.gov.in) ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തതിന് േശേഷമാണ് അേപകിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തവർക്ക്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപകിക്കാവുന്നതാണ്. ആധാർ നമ്പർ ലഭ്യമായിട്ടുളളവർ
ആയത് െപ്രാൈഫലില് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി ഉദ്യള്െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

1.

വകുപ്പ്

:

ഫയർ ആന്റെ് െറസ്കെയൂ സർവീസസ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ഫയർവുമണ്ല (െട്രെയിനി)

3.

ശേമ്പളം

:

Rs 20,000 – 45,800/-

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
1.
തിരുടവനന്തപുരം - 15
2.
െകോല്ലം - 5
3.
പത്തനംതിട്ട - 5
4.
ആലപ്പുഴ - 5
5.
േകോട്ടയം - 5
6.
ഇടുക്കി - 5
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

എറണാകുളം - 15
തൃശ്ശൂർ - 5
പാലക്കാട് - 5
മലപ്പുറം - 5
േകോഴിേക്കാട് - 15
വയനാട് - 5
കേണ്ണൂർ - 5
കോസർേഗാഡ് - 5

കുറിപ്പ് i:- 10.10.2018 െല G.O(Ms)No. 161/18/Home, 21.08.2019 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പർ.
128/2019/Home & 18.06.2020 െല G.O(MS)No.128/2020/Home എന്നിവ പ്രകോരമാണ് ഈ
തസ്തികേയുെട േപര്, വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, വയസ്സ് എന്നിവ വിജ്ഞാപനം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നത്.
കുറിപ്പ് ii:ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച
േരഖപ്പെപ്പടുത്തലില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ടാകുന്ന
സാഹചെരയത്തില്
അേപകയില്
അവകോശേെപ്പട്ടിട്ടുളള ജാതി െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് റവനയൂ അധികോരി നല്കുന്ന ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രിമീെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടാപ്പം ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം കൂടി െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റെ െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .

കുറിപ്പ് iii:- ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഏെതങ്കേിലും ഒരുട ജില്ലയിേലക്ക് മാത്രേമ
അേപകിക്കുമ്പവാന പാടുളളുട. ആയതിന് വിരുടദ്ധമായി അേപകകേള് സമർപ്പിക്കുമ്പകേയും തുടർന്ന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുകേയും െചെയ്യുന്ന പകം ടിയാെള റാങ്കേ് പട്ടികേയില് നിന്ന് നീക്കം െചെയ്യുന്നതും
ടിയാള്ക്ക് എതിെര ശേികണ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമായിരിക്കുമ്പം.
കുറിപ്പ് iV:- ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് റാങ്കേ് ലിസ്റ്റുകേള്
തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ്. അപ്രകോരം തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റിെന്റെ കോലാവധി, റാങ്കേ് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഒരുട വർഷമായിരിക്കുമ്പം. [04.04.2016 തീയതിയിെല AV(2)
2376/14/GW നമ്പർ വിജ്ഞാപനം അസാധാരണ ഗസറ്റ് തീയതി 15.04.2016]. ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റില് നിന്നും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് ഇരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത്
എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴിവുകേളിേലക്ക് നിയമനശേിപാർശേ നടത്തുന്നതാണ് .
കുറിപ്പ് v:- ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971- െല
ഗവണ്ലെമന്റെ്
ഓർഡർ
(എം.എസ്)
നമ്പർ
154/71/പി.ഡി
യിെല
പ്രേതയകേ
വയവസ്ഥകേള്ക്കനുശസൃതമായി നടത്തുന്നതാണ്. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കേ്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭ്ിക്കുമ്പന്ന ഒരാളിന് സർവ്വീസ് ആരംഭ്ിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല്
തുടർച്ചയായി അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക്
മേറ്റെതങ്കേിലും ഒരുട ജില്ലയിേലക്ക് മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല. അഞ്ചു വർഷത്തിനുശ േശേഷം മേറ്റെതങ്കേിലും ജില്ലയിേലക്ക് മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കേില് ആ മാറ്റം 02.01.1961 െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്) നമ്പർ
04/61/പി.ഡി.യിെല വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പ വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
5.
കുറിപ്പ് :

6.

നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമനം (വനിതാ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്ന് മാത്രം)
ഭ്ിന്നേശേഷിക്കാരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
അേപകിക്കുമ്പവാന അർഹത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
പ്രായപരിധി

:

18 -26
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02/01/1994-നുശം 01/01/2002
-നുശം ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട്
തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).
പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ വിഭ്ാഗത്തിലു
ളളവർക്കുമ്പം മറ്റു പിേന്നാക്ക വിഭ്ാഗത്തില്
െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം പട്ടികേജാതി യില് നിന്നും മത
പരിവർത്തനം െചെയ്യേെപ്പട്ടവർക്കുമ്പം ജനറല്
റൂള്സിെല റൂള് 10 െല സബ് റൂള്(സി)
അനുശസരിച്ചിട്ടുളള നിയമാനുശസൃത
ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം . വയസ്സി ളവിെന
സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വയവസ്ഥകേള് ഈ തസ്തികേയ്ക്ക്
ബാധകേമല്ല.

7.

േയാഗയതകേള്
i അവശേയ േയാഗയത
a.
പ്ലസ് ടു അെല്ലങ്കേില് തത്തുലയമായ പരീക ജയിച്ചിരിക്കണം.

കുറിപ്പ്:
b.

കുറിപ്പ്:

പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
കുറഞ്ഞെത് 150 െസ.മീ ഉദ്യയരം ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
c.
നീന്തലില് പ്രാവീണയം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം
d.

(1)
(2)
(3)

(KS & SSR Part II Rule 10(a)(ii) ബാധകേമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.)
പാദ്രകകേളില്ലാെത 152 െസ.മീറ്ററില് കുറയാത്ത ഉദ്യയരം
ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.

കോഴ്ച
ദൂരക്കാഴ്ച
സമീപക്കാഴ്ച

കേണ്ണട കൂടാെത തെന്ന താെഴ പറയുന്ന രീതിയില് കോഴ്ചശേക്തി
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
വലതുകേണ്ണ്
6/6 െസ്നെല്ലന
0.5 െസ്നെല്ലന

ഇടതു കേണ്ണ്
6/6 െസ്നെല്ലന
0.5 െസ്നെല്ലന

ഓേരാ കേണ്ണിനുശം പൂർണ്ണമായ കോഴ്ചശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
വർണ്ണാന്ധത,
േകോങ്കേണ്ണ് അെല്ലങ്കേില് കേണ്ണുകേളുടെടേയാ കേണ്ലേപാളകേളുടെടേയാ അനാേരാഗയകേരം
ആയിട്ടുളള അവസ്ഥ എന്നിവ അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്.

e. മിനിമം കോയികേകമതാ നിർണ്ണയിക്കുമ്പന്നതിനായി കേമ്മീഷനനടത്തുന്ന കോയികേ
കമതാ പരീകയില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് താെഴ െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന 8 ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കേിലും
5 എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം. കൂടാെത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ശോരീരികേകമത,
കോയികേേശേഷി, ആയാസകേരമായ പുറം േജാലികേള് െചെയ്യുന്നതിനുശളള പ്രാപ്തി എന്നിവ
സംബന്ധിച്ച് സിവില് സർജനില് താെഴയല്ലാത്ത റാങ്കേിലുളള ഒരുട െമഡിക്കല് ഓഫീസർ
സാകയെപ്പടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
ക്രമ നമ്പർ

ഇനങ്ങള്

വണ്ല സ്റ്റാർ നിലവാരം

1.
2.
3.
4.

17 െസക്കന്റെ്
106.00 െസ.മീ.
305.00 െസ.മീ.
488.00 െസ.മീ.

5.
6.

100 മീറ്റർ ഓട്ടം
ൈഹ ജംപ്
േലാംഗ് ജംപ്
പുട്ടിംഗ് ദ് േഷാട്ട് (4 കേിേലാ
ഗ്രോം)
200 മീ ഓട്ടം
േത്രായിംഗ് ദ് േത്രാബാള്

7.
8.

ഷട്ടില് േറസ് (4 X 25 മീ)
സ്കെിപ്പിങ്ങ് (ഒരുട മിനിട്ട്)

26 െസക്കന്റെ്
80 തവണ

ii .

36 െസക്കന്റെ്
14 മീറ്റർ

മുനഗണന : കേംപയൂട്ടർ ആപ്ലിേക്കഷനിലുളള ഡിേപ്ലാമ.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
(To be obtained from Medical Officer not below the rank of a Civil Surgeon)
I
have
this
day,
medically
examined
Smt/Kumari
........................................................
…………………………………………………………..(Name & Address) and found
that she has no disease or infirmity, which would render her unsuitable for
Government Service. Her age, according to her own statement is ...............and by
appearance is ..................... and her standards of vision (without glasses) are as
follows: STANDARDS OF VISION
(Eye Sight without glasses)
Right Eye

Left Eye

1.

Distant Vision

......... Snellen

........... Snellen

2.

Near Vision

......... Snellen

........... Snellen

3.

Field of Vision

.........

(Specify whether full or not. Entries such as ‘normal’ ‘good’ etc., will
be inappropriate here).
4.
Colour Blindness
……………
5.
Squint
……………
6.
Any morbid conditions of the eye or lid of
either eye.
She is physically fit for the post of Fire woman (Trainee) in Fire and rescue
Services.

Place:
Date:

Signature
Name and Designation of the Medical Officer
(Office Seal)

കുറിപ്പ്:

കോഴ്ചശേക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വിഷന
േനാർമല്/ആവേറജ്,
മുതലായ
അവയക്തമായ പ്രസ്താവനകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല. ഓേരാ കേണ്ണിേനയും
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പ്രേതയകേമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. കോഴ്ചശേക്തി
മുകേളില്
സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുളള
വിധത്തില്
അല്ലാത്ത
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല.

8.

േബാണ്ട്: ഈ തസ്തികേയില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നയാള് പരിശേീലനത്തിനുശ േശേഷം
കുറഞ്ഞെത് 7 വർഷം നിർബന്ധമായും ഫയർ ആന്റെ് െറസ്കെയൂ സർവ്വീസില് േസവനം
അനുശഷ്ഠിേക്കണ്ടതാണ്. അതിനുശ കേഴിയാെത വന്നാല് 50,000 രൂപ സംസ്ഥാന
ഗവണ്ലെമന്റെിന് ഒടുക്കാെമന്ന് കോണിക്കുമ്പന്ന ഒരുട േബാണ്ട് (as in Annexure I –
GO(Ms)No. 128/19/Home dated 21.08.2019) നിയമന സമയത്ത് നല്േകേണ്ടതാണ്.
ANNEXURE I
( Stamp Rs.100)
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we, Smt
…………………………………………………………………….(Name
and Address) …………………………………………… (here in after
called the bounden) and sri …………………………………………….
(Name and Address) (here in after called the sureties) do here by bind
ourselves and each of us, our and each of our heirs, executors and
administrators jointly and severally to pay to the Governor of
Kerala (here in after referred to as ‘the Government’ on demand the sum of
Rs. ……….. together with a further sum of Rs. ……………. As
liquidated damages.
Signed and dated this ………………….. day of …… 20…..
Signed by the bounden Smt ………………………
In the Presence of witnesses:
1
2
Signed by the sureties;
1. Sri ………………….
2. Sri ………………….
In the presence of witnesses:
1
2
Whereas the bounden has been recruited as ……………………
in the Kerala state Fire force and selected to undergo training in
……………… for a period of …………………………….
Where as the Government have agreed to pay the bounden
during the period of the said training a suitable allowance to meet her
personal expense and also to meet the coast of the said training on
condition that after successful completion of training the bounden shall
serve the government for a period of ………….. years and subject to the
terms and conditions here in after appearing and the bounden and sureties
have agreed to the same.
Now the condition of the above written obligation is that the
instructions conveyed to her regarding the said training or regarding her
conduct during the course of the training or in the event of the bounden
nor successfully completing the course of training within the said period of
……… years, or on the completion of the said training refusing to serve
the government as called upon by the Government in any capacity
consistent with her qualification and experience for a minimum period of

……………… years or in the event of the bounden deserting the Fire
Force before the expiry of the said period of ……………. Years, the
bounden and the sureties shall forth with pay to the Government on
demand and without demur a sum of Rs ………………. (Rupees
…………………… Only) together with a sum of Rs. ………….. (rupees
……………..Only) as liquidated damages and in the matter of deciding
what monies are to be paid by the bounden and the sureties, the decision of
the Government shall be final and legally binding on the bounden and the
sureties and upon the payment of such sum the above written obligation
shall be void and of no effect, otherwise this shall remain in full force and
effect.
Provided that in case the bounden fails to complete the
obligatory service of ………………. Years after her joining duty on
completion of training the bounden shall pay only the proportionate
amount equal to the portion of the shortfall of service to the period of
……………….. years together with a sum of Rs. …………. (Rupees
………………… Only) by way of liquidated damages.
Provided further that the bounden and sureties do here by
agree that all sums found due to the government under or by virtue of this
bond may be recovered jointly and severally from them and their
properties movable and immovable, as if such dues were arrears of land
revenue under the provisions of the Revenue Recovery Act for the time
being in force or in such manner as the government may deem it.
The liability of the sureties under this bond is co-extensive with that
of the bounden and shall not be affected by the Government giving time
or any other indulgence to the bounden or by the government, varying any
of the terms and conditions here in contained.
Signed by the bounden smt ………………………………..
In the presence of Witness
(1)
(2)
Signed by the Sureties Sri ………………………………..
Sri ………………………………..
In the presence of witness
(1)
(2)
9.

െപ്രാേബഷന -ഈ തസ്തികേയില് നിയമിതനാകുന്ന ഓേരാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയും
െട്രെയിനിംഗും പരീകയും പൂർത്തിയാക്കിയ േശേഷം ഡയൂട്ടിയില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി
മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്നു വർഷത്തിനുശളളില് രണ്ട് വർഷം െപ്രാേബഷ
നിലായിരിക്കുമ്പം.

10.

െട്രെയിനിംഗ് :
(i)േസ്റ്ററ്റ് ഫയർ സർവ്വീസ് െട്രെയിനിംഗ് സ്ക്കുളിേലാ അതിനായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
മറ്റ്
ഏെതങ്കേിലും
സ്ഥാപനത്തിേലാ
ആറ്
മാസേത്ത
പരിശേീലനം
പൂർത്തിയാേക്കണ്ടതും, അതിനുശ േശേഷം പരിശേീലനത്തിന് അനുശശോസിച്ചിട്ടുളള
വിഷയങ്ങളില് പരീക പാസ്സാേകേണ്ടതുമാണ്.

കുറിപ്പ്:

േസ്റ്ററ്റ് ഫയർ സർവ്വീസ് ഇനസ്റ്റിറ്റയൂട്ടില് നടത്തിയ പരീകകേളില് േയാഗയത
േനടുന്നവരുടെട സീനിേയാറിറ്റി നിശ്ചയിക്കുമ്പന്നത് പി.എസ്.സി യില് നിന്നും ലഭ്ിച്ച
നിയമന
ശേിപാർശേയുെട
Date
of
Effective
Advice
െന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമ്പന്നതും അവർക്ക് നിയമനം നല്കുന്നത് െട്രെയിനിംഗ്
പൂർത്തിയാക്കിയതിന്
േശേഷം
സീനിേയാറിറ്റി
ലിസ്റ്റിെന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലുമായിരിക്കുമ്പം.
(ii)േമല്പ്പറഞ്ഞെ പരിശേീലനത്തിനുശ േശേഷം ഏെതങ്കേിലും ഒരുട ഫയർ േസ്റ്റഷനില്
ആറ് മാസെത്ത പ്രാേയാഗികേ പരിശേീലനം പൂർത്തിയാേക്കണ്ടതും പരിശേീലനത്തിന്
അനുശശോസിച്ചിട്ടുളള വിഷയങ്ങളില് പരീക പാസ്സാേകേണ്ടതുമാണ്.

കുറിപ്പ്:

െട്രെയിനിംഗ് കോലയളവിെന്റെ അവസാന രണ്ടാഴ്ചയില് ഒരുട എഴുത്തു പരീകയും ഒരുട
പ്രാേയാഗികേ പരീകയും നടത്തുന്നതും അവയില് പരാജയെപ്പടുന്നവരുടെട
െട്രെയിനിംഗ് ഒരുട മാസേത്തക്ക് കൂടി ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കുമ്പന്നതും വീണ്ടും അവർക്ക്
പരാജയെപ്പട്ട വിഷയങ്ങളില് െടസ്റ്റ് നടത്തുന്നതുമാണ്. പുന:പരീകയില്
പരാജയെപ്പടുന്നവർക്ക് േകോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതിന് ഫയർ ആന്റെ് െറസ്കെയൂ ഡയറക്ടർ
മൂന്നാമെതാരുട അവസരം കൂടി നല്കുന്നതാണ്. അതിലൂടം പരാജയെപ്പടുന്ന വെര
സർവ്വീസില് നിന്ന് വിടുതല് െചെയ്യുന്നതാണ്.
(iii)പരിശേീലനകോലത്ത് അടിസ്ഥാന ശേമ്പളം ൈസ്റ്റെപനഡായി നല്കുന്നതാണ് .
പരീശേീലനം വിജയകേരമായി പൂർത്തിയാക്കുമ്പന്നവർ േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ചാല്
അവർക്ക്
െട്രെയിനിംഗ്
പിരീയഡിെല
േവതനവും
അലവനസുകേളുടം
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അവസാന പരീക ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള പരിശേീലന കോലയളവ്
ഡയൂട്ടിയായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്.

11.

അേപക സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റെ ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ്
അേപകിേക്കണ്ടത്. അവരുടെട user ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം
സവന്തം Profile ലൂടെട അേപകിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപകിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന
Notification Link െല 'Apply Now' ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2010 േനാ അതിനുശ േശേഷേമാ
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം, േഫാേട്ടാ എടുത്ത
തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക
െകോണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് 10 വർഷക്കാലേത്തക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപകാ ഫീസ്
നല്േകേണ്ടതില്ല. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല വിവരങ്ങള്
െപ്രാൈഫലിെല രജിേസ്ട്രേഷന കോർഡ് എന്ന ലിങ്കേില് ലഭ്യമാണ് . Application link click െചെയ്ത്
അേപകയുെട പ്രിന്റെ് എടുത്ത് സൂകിക്കാവുന്നതാണ്. Password രഹസയമായി
സൂകിേക്കണ്ടതും,
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപകിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന്റെ
Profile ല് ഉദ്യള്െക്കാളളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പ്

വരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുളള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുളള അേപക
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. ആയതിനുശ േശേഷം അേപകയില് മാറ്റം
വരുടത്താേനാ അേപക ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയില്ല. െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രീയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപകകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പകം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ
േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള പ്രമാണങ്ങളുടെട
പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
12. വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച്
അേപക നല്കേിയ േശേഷം പരീകയ്ക്ക് സ്ഥിരീകേരണം നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് എതിെര Rules of Procedure Rule 22
പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേികാ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
13. അേപക സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 23.12.2020 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.
14. അേപകകേള് അയേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
15. ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് എഴുത്ത്/ ഒ.എം.ആർ/ ഓണ്ലൈലന പരീക നടത്തുകേയാെണങ്കേില്
പരീക എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation) അേപകകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക്
മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൌകേരയം
പരീകാത്തീയതി വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭ്യമാക്കുമ്പന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുശളളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപകകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള
വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീകാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ് .
ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്.
(വിശേദ്വിവരങ്ങ ള്ക്ക ് ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപനത്ത ിെന്റെ രണ്ട ാം ഭ്ാഗത്ത ് േചെർത്ത ിരിക്കുമ്പ ന്ന
െപാതുവയവസ്ഥ കേള് നിർബന്ധ മായും േനാക്കുമ്പ കേ)

