കോറ്റഗറി നമ്പർ : 308/2020
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവർഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി കേമ്മീഷെന്റെ
െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന ഉദ്യളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട

1

വകുപ്പ്

:

വിവിധം

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡ് സർവ്വന്റെ്സ് (െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റെ്
- പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവർഗക്കാരില് നിന്നു മാത്രം)

3

ശേമ്പളം

:

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

കുറിപ്പ്:

₹ 16500 -35700/ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തിരുടവനന്തപുരം - 03 (മൂന്ന് )
െകോല്ലം
- 01 (ഒന്ന് )
എറണാകുളം
-03 (മൂന്ന് )
തൃശ്ശൂർ
- 04 (നാല് )
പാലക്കാട്
- 01 (ഒന്ന് )
േകോഴിേക്കാട്
-01 (ഒന്ന് )
ആലപ്പുഴ
-01 (ഒന്ന് )
വയനാട്
- 01 (ഒന്ന് )

(i)ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുളള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
04.06.2016-െല
സ.ഉദ്യ
നം.12/2016/P&ARD പ്രകോരം േഭദ്ഗതി െചെയ്ത ചെട്ടങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുമ്പം.
(ii)ഈ ഒഴിവുകേള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം ഓേരാ
ജില്ലയ്ക്കും
പ്രേതയകേം
റാങ്കേ്
ലിസ്റ്റ്
തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ് .അപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്കേ് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കേില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
മുകേളില്
കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത്
െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റെിനുശേവണ്ടി പട്ടികേജാതി / പട്ടികേവർഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
നടത്തുന്നതാണ്. ഈ ലിസ്റ്റില് പട്ടികേവർഗക്കാർ ഉദ്യള്െപ്പടുന്നിെല്ലങ്കേില് മാത്രേമ
അവർക്കായി മാത്രം സംവരണം െചെയ്തിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലക്ക് പ്രേതയകേ
വിജ്ഞാപനം പുറെപ്പടുവിക്കുമ്പകേയുള. എന്നാല് ഒരുട റാങ്കേ് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുമ്പന്ന
പരമാവധി 3 വർഷത്തിനുശളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരുടം നിയമനത്തിന്
ശേിപാർശേ െചെയ്യേെപ്പടുന്നില്ല എങ്കേില് അങ്ങെനയുള ലിസ്റ്റിെന്റെ കോലാവധി ഒരുട

വർഷം കൂടിേയാ ഒരാെളെയങ്കേിലും നിയമനത്തിനായി െതരഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതു
വെരേയാ ഏതാണ് ആദ്യം അതുവെര ദ്ീർഘിപ്പിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് മുകേളില്
ഒഴിവുകേള് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള ഏെതങ്കേിലും ഒരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാത്രം അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും, ജില്ലയുെട േപര് അേപക്ഷയുെട നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.
ഇതിനുശ വിപരീതമായി ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഒന്നില്ക്കൂടുതല് ജില്ലകേളില് അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിച്ചിട്ടുളതാേയാ തന നിമിത്തം
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന ഇടയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല് പ്രസ്തുത അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അവരുടെടേമല് അച്ചടക്ക നടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.
(iv)വകുപ്പ് േമധാവികേളുടെട ഓഫീസില് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം (െഹഡ്
കേവാർേട്ടഴ്സ് േവക്കനസി) ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. 27/05/1971-െല ഗവണ്ലെമന്റെ് ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്.)
154/71/പി.ഡി.-യിെല വയവസ്ഥ അനുശസരിച്ച് ആസ്ഥാന ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പള
നിയമനം
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തിരുടവനന്തപുരം
ജില്ലയില്
നിന്നും
ആരംഭിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഇപ്രകോരം നിയമിക്കെപ്പടുന്നതിന് പ്രേതയകേ സമ്മതപത്രം നല്േകേണ്ടതില്ല.
ഇപ്രകോരം നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് 28.09.2013-െല GO(P) 27/13/PD
യിെല വയവസ്ഥകേള് ബാധകേമായിരിക്കുമ്പം.
(V) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുളള തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971 െല ജി.ഒ(എം.എസ്) 154/71/പി.ഡി യിെല പ്രേതയകേ വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
അനുശസൃതമായി നടത്തുന്നതാണ്. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കേ്
ലിസ്റ്റുകേളില് നിന്ന് ഏെതങ്കേിലും ഒരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന വയക്തിയ്ക്ക്
തുടർച്ചയായി
സർവ്വീസ്
ആരംഭിക്കുമ്പന്ന
തീയതി
മുതല്
അഞ്ചു
വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ആ ജില്ലയില് നിന്നും മെറ്റാരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല. അഞ്ചു വർഷത്തിനുശേശേഷം മേറ്റെതങ്കേിലും ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കേില് ആ മാറ്റം 02.01.1961 െല ഗവണ്ലെമന്റെ് ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്) 4/61/പി.ഡി വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഇേപ്പാള്
സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട ജില്ലയില് ഇരിക്കുമ്പന്നവർക്ക്
ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് മെറ്റാരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന പാടില്ല. എന്നാല്
അവർക്ക് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
5. നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം (പട്ടികേജാതി/
പട്ടികേവർഗക്കാരില് നിന്നു മാത്രം -െസ്പെഷയല്
റിക്രൂട്ട്െമന്റെ് )
കുറിപ്പ് :-പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവർഗത്തില്െപ്പടാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ
നിരസിച്ചുകെകോണ്ടുള അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി
നല്കുന്നതല്ല
6. പ്രായപരിധി : 18 - 41 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1979 -നുശം 01.01.2002 -നുശമിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട)

കുറിപ്പ് :

7.

നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിലുള േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില്
ഉദ്യയർന്നപ്രായപരിധിയില് 50 വയസ്സ് വെര ഇളവ് അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല്
യാെതാരുട കോരണവശോലും 50 വയസ്സ് കേവിയാന പാടില്ല.

േയാഗയതകേള് :

കുറിപ്പ് :

ഏഴാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം. എന്നാല് യാെതാരുടവിധ
ബിരുടദ്വും േനടിയിരിക്കുമ്പവാന പാടില്ല.

(i) ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള േയാഗയതകേള് പ്രകോരം ഏെതങ്കേിലും ബിരുടദ്ം
േനടിയവർ അേപക്ഷിക്കാന പാടില്ല. ഇതിനുശ വിപരീതമായി ബിരുടദ്ം
േനടിയിട്ടുളളത്
മറച്ചുകവച്ച്
അേപക്ഷ
സമർപ്പിച്ചിട്ടുളളതാേയാ
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന ഇടയായിട്ടുളളതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല് പ്രസ്തുത
അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും ടിയാളുടെട േപര് റാങ്കേ്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നീക്കം െചെയ്യുന്നതും അവർെക്കതിെര െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെല ഏത്
ഘട്ടത്തിലും
സർവ്വീസില്
നിന്നും
നീക്കം
െചെയ്യുന്നതുള്െപ്പെടയുളള
അച്ചടക്ക/ശേിക്ഷാ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്. 19/04/2018 െല GO (P)
No.05/2018/P&ARD പ്ര കോരം എസ് എസ് എല് സി േയാ
തത്തു ലയേയാഗയതേയാ േനടിയിട്ടു ള വരുടം 15 വർഷത്ത ില് കുറയാത്ത
മിലിട്ട റി (കേര/നാവികേ/േവയാ മ േസന) േസവനമുള വരുടമായ വിമുക്ത
ഭടന്മ ാർ
ഇനഡയന
ആർമി െസ്പെ ഷയല് സർട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് ഓഫ്
എഡയൂേക്ക ഷന അെല്ല ങ്കേ ില് നാവികേ േവയാ മ േസന നല്കുന്ന
തദ്നുശരൂപമായ സർട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് േനടിയിട്ടു ള പക്ഷ ം ആയത് LGS
േപാലുള താഴന്ന വിഭാഗം തസ്ത ികേയിേലക്ക ് പരിഗണിക്കുമ്പ ന്ന താണ്.
െപ്രാ േബഷന
:
ടി
തസ്ത ികേയിേലക്ക ്
െതരെഞ്ഞെ ടുക്ക െപ്പ ടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികേള് തുടർച്ച യായ 3 വർഷെത്ത സർവ്വ ീസിനിടയ്ക്ക ് ഒരുട
വർഷം െപ്രാ േബഷനിലായിരിക്കുമ്പ ം.
i) േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് KS & SSR Part II Rule 10 (a) ii ഈ തസ്ത ികേയ്ക്ക ്
ബാധകേമാണ് .
താെഴപ്പറയുന്ന തസ്തികേകേള്ക്ക് അടിസ്ഥാന േയാഗയത കൂടാെത നല്ല
(ii)
ശോരീരികോേരാഗയം
(Good
Physique)
കൂടി
ആവശേയമാണ്.
നല്ല
ശോരീരികോേരാഗയം അധികേ േയാഗയതയായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുളള തസ്തികേകേളിെല
ഒഴിവുകേളില് െമഡിക്കല് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കുമ്പന്നവെര
മാത്രേമ
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുളള.
(ഗവ.സർവ്വീസില്
അസി.സർജനില് കുറയാത്ത റാങ്കുളള െമഡിക്കല് ഓഫീസർ നല്കുന്ന
െമഡിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം.)
1. േമട്രേന, ബാല മന്ദിർ, േകോഴിേക്കാട്
2.സാമൂഹയ നീതി വകുപ്പിന കേീഴിലുളള സാമൂഹയേക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളിെല വാച്ച്
വുമണ്ല.
3) പബ്ലികേ് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റെിെല ക്ലീനർ, സീവർ ക്ലീനർ (Sewer Cleaner).
4)അച്ചടിവകുപ്പിെല േഗറ്റ് കേീപ്പർ േഗ്രഡ് II/ ലാസ്കർ േഗ്രഡ് II
iii) ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡ് തസ്തികേയിലുളള വാച്ചർ, വാച്ച്മാന, ൈനറ്റ് വാച്ചർ, മാർക്കർ

(െമഡിക്കല് േകോേളജുകേളുടം, േകോളീജിയറ്റ് എഡയൂേക്കഷന വകുപ്പും, സാേങ്കേതികേ
വിദ്യാഭയാസ വകുപ്പും), റഗുലർ മാർക്കർ (മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്), െചെയിനമാന
(ലാന്റെ് റവനയൂ ആന്റെ് ടൗണ്ല പ്ലാനിംഗ് ),ലാസ്കർ േഗ്രഡ് II / േഗറ്റ് കേീപ്പർ േഗ്രഡ് II
(അച്ചടി വകുപ്പ്) എന്നീ ഉദ്യേദ്യാഗങ്ങള്ക്ക് വികേലാംഗർ അർഹരല്ല.
iv) താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗങ്ങള്ക്ക് സ്ത്രീകേള് അർഹരല്ല.
1) വാച്ച്മാന (എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുളളത്), വാച്ചർ
2) ൈനറ്റ് വാച്ച്മാന
3) ഗാർഡ് / ൈനറ്റ് ഗാർഡ്
4) ചൌക്കീദ്ാർ
5) ക്ലീനർ കേം കേണ്ടക്ടർ
6) ക്ലീനർ (േബാട്ട് ക്ലീനർ, ട്രോക്ടർ ക്ലീനർ, വാന ക്ലീനർ, ആംബുലനസ്
ക്ലീനർ, േലാറി ക്ലീനർ)
7) ലാസ്കർ
8) േഗറ്റ് കേീപ്പർ
9) ബുള് കേീപ്പർ
10) അനിമല് കേീപ്പർ (ഡ്രഗ്സ് കേണ്ലേട്രോള് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റെ്)
(v) സാമൂഹയനീതി വകുപ്പിനുശ കേീഴിലുളള േക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങിേലയ്ക്കുളള വാച്ച് വുമണ്ല
തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള മാത്രേമ പരിഗണിക്കുമ്പകേയുളള.
വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കായി കേെണ്ടത്തിയിട്ടുളള മറ്റ് തസ്തികേകേളിേലയ്ക്ക്
വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും സമ്മതപത്രം വാങ്ങിയ േശേഷം
നികേത്തുന്നതാണ്.
(vi) ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആന്റെ് ചൊരിറ്റബിള് എനേഡാവ്മെമന്റെ് വകുപ്പിെല
തസ്തികേകേളില് ഹിന്ദു മത വിശേവാസികേെള മാത്രേമ നിയമിക്കുമ്പകേയുളള.
vii) േകേരള മുനിസിപ്പല് േകോമണ്ല സർവ്വീസിെല എല്.ജി.എസ് തസ്തികേയുെട
ഒഴിവുകേള് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഓേരാ ജില്ലയിേലയ്ക്കും തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന
റാങ്കേ്പട്ടികേയില് ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും സമ്മതപത്രം
വാങ്ങാെത തെന്ന നികേത്തുന്നതാണ്.
viii) ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡ് സർവ്വീസിലുള എല്ലാ തസ്തികേകേള്ക്കുമ്പം േവണ്ടി െപാതുവായ ഒരുട
ലിസ്റ്റ് മാത്രേമ ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയുളള.
ix) വിജ്ഞ ാപന പ്ര കോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തു ലയ േയാഗയത
അവകോശേെപ്പ ട്ട ് അേപക്ഷ സമർ പ്പ ിക്കുമ്പ ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ടി
േയാഗയതയുെട തത്തു ലയത െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ്
സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് പരിേശോധന സമയത്ത ് ഹാജരാക്ക ിയാല് മാത്ര േമ
പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പ കേയുള .
x)

ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട
SSLC
ബുക്ക ിെല
ജാതി
സംബന്ധ ിച്ച
േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന
സാഹചെരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള്
ശേരിയായ
ജാതി
അേപക്ഷ യില്

അവകോശേെപ്പ ടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള ബന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂ അധികോരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്, ഇതു സംബന്ധ ിച്ച
ഗസറ്റ ്
വിജ്ഞ ാപനം
എന്ന ിവ
െവരിഫിേക്ക ഷന
സമയത്ത ്
ഹാജരാക്കുമ്പ കേയും െചെേയ്യേ ണ്ട താണ് .
xi) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്ന യിച്ച ് അേപക്ഷ നല് കേിയ േശേഷം പരീക്ഷ യ്ക്ക ്
confirmation നല് കേിയിട്ട ് ഹാജരാക്കുമ്പ കേേയാ , േയാഗയത ഉദ്യളള പക്ഷ ം
confirmation
നല് കേിയിട്ടു ം
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പ കേേയാ
െചെയ്യു ന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് െക്ക തിെര PSC Rules of Procedure 1976 Rule22
പ്ര കോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷ ാ നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പ ന്ന താണ്.''
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അേപ ക്ഷ സമർ പ്പ ിേക്ക ണ്ട രീതി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റെ
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
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 31/12/2010ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം . േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപരുടം േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് Upload െചെയ്ത
തീയതി മുതല്
10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ്
നല്േകേണ്ടതില്ല. ആവശേയെമങ്കേില് രജിേസ്ട്രേഷന കോർഡ് link-ല് click െചെയ്ത്
െപ്രാൈഫലിെല വിശേദ്ാംശേങ്ങള് കോണുന്നതിനുശം, അേപക്ഷയുെട പ്രിന്റെ് ഔദ്യട്ട്
എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുമ്പവാനുശം കേഴിയും.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും
തെന്റെ
െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id
പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അതിനുശേശേഷം
അേപക്ഷയിെല വിശേദ്ാംശേങ്ങള് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ് . വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട
പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ് .
9.

അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 30.12.2020 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര

10.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ്

: www.keralapsc.gov.in

11.
െപാതുവയവസ്ഥ കേളിെല രണ്ടു ം മൂന്നു ം ഇരുടപത്ത ിയഞ്ചു ം (25-െല റൂള്
3(c) സംബന്ധ ിക്കുമ്പ ന്ന രണ്ട ാമെത്ത ഭാഗം ഒഴിെകേ ) ഖപ്പണ്ഡ ികേകേളിെല
വയവസ്ഥ കേള് ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് ബാധകേമല്ല .
12.
നിയമനങ്ങ ള് നടത്തു ന്ന ത്
ഈ വിജ്ഞ ാപനം ആസ്പെ ദ്മാക്ക ി
തയ്യേ ാറാക്കുമ്പ ന്ന
ലിസ്റ്റ ിെല
റാങ്കേ ്
അനുശസരിച്ചുക ം
പട്ട ികേജാതി/
പട്ട ികേവർ ഗ ക്ക ാർ ക്ക ായുള പ്ര േതയ കേ സംവരണം
സംബന്ധ ിച്ച 13.04.1972
െല ജി.ഒ.(എം.എസ് . ) നമ്പ ർ 142/72/PD, 29.11.1973 െല ജി.ഒ.(എം.എസ് )
നമ്പ ർ 309/73/PD, 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പ ർ 21/76/പി.ഡി, 22.01.1994െല ജി.ഒ.(പി)25/94/ജി.എ.ഡി. എന്ന ീ
സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവുകേളിെല
വയവസ്ഥ കേള്
അനുശസരിച്ചുക ം, നിയമനക്ക ാരയത്ത ില് അേപ്പാ ഴേപ്പാ ള്
ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന ് പ്ര േതയ കേ ചെട്ട ങ്ങ ള് അനുശസരിച്ചുക ം 1958-െല േകേരള േസ്റ്റ റ്റ ് ആന്റെ ്
സേബാർ ഡിേനറ്റ ് സർ വ്വ ീസ് ചെട്ട ങ്ങ ളുടെട രണ്ട ാാ ം ഭാഗത്തു ള 3(സി),
17(എ), 17 (ബി) എന്ന ീ ചെട്ട ങ്ങ ള് ക്ക ് വിേധയമായും ആയിരിക്കുമ്പ ന്ന താണ് .
13. തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലന
പരീക്ഷ നടത്തു കേയാെണങ്കേ ില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥ ിരീകേരണം
(Confirmation)
അേപക്ഷ കേർ
തങ്ങ ളുടെട
ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന
െപ്രാ ൈഫല്
വഴി
നല് േകേണ്ട താണ് .
അപ്ര കോരം
സ്ഥ ിരീകേരണം
നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്ത ് അത്
ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്യു ന്ന തിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങ ളില്
ലഭയമാകുന്ന താണ് .
നിശ്ച ിത
സമയത്ത ിനുശള ില് സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കോത്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട
അേപക്ഷ കേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ് . സ്ഥ ിരീകേരണം
നല് േകേണ്ട തായ കോലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പ റിച്ചുക ം അഡ്മ ിഷന
ടിക്ക റ്റ ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള വിവരങ്ങ ള് ബന്ധ െപ്പ ട്ട
പരീക്ഷ ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കേലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ് . ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേ ളുടെട െപ്രാ ൈഫലിലും അതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ്.
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ക്ക ് മാത്ര േമ
പരീക്ഷ എഴുതുന്ന തിനുശളള സൗകേരയം ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കുമ്പ കേയുളള.
(േഫാേട്ടാ , ID കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാർട്ട് - 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന
െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ )

