കോറ്റഗറി നമ്പർ : 405/2020
താെഴപ്പറയുന്ന
തസ്തികേയിേലയ്ക്ക്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം
അേപകകേള് കണിക്കുമ്പന്നു.
1.

: കോർഷികേ വികേസന കേർഷകേേകമം

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: ട്രൊക്ടേർ ൈഡ്രവർ
: ₹ 18,000 – 41,500/: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്

വകുപ്പ്
2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
3. ശേമ്പളം

േയാഗയതയുള്ള
ഓണ്ലൈലനായി

എറണാകുളം
1 (ഒന്ന്)
മലപ്പുറം
3 (മൂന്ന്)
കുറിപ്പ് (i) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് കേമ്മീഷെന്റെ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെട ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം
അേപക സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. അല്ലാെതയുള്ള അേപകകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. ഓണ്ലൈലന അേപകകേള് േകേരള പബ്ലികേ്
സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷെന്റെ െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ല് ലഭയമാണ്.
(ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം േമല്പ്പറഞ്ഞെ ജില്ലകേളിേലക്ക് പ്രേതയകേം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ്. അപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു
വർഷവും നിലിവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഇേത ജില്ലകേളിേലക്ക്
ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
മുകേളില്
കോണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
നടത്തുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുമ്പന്ന പരമാവധി മൂന്ന്
വർഷത്തിനുശള്ളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരുടം നിയമനത്തിന് ശുപാർശേ
െചെയ്യേെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കില് അങ്ങെനയുള്ള ലിസ്റ്റിെന്റെ കോലാവധി ഒരുട വർഷം
കൂടിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും നിയമനത്തിനായി െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതുവെരേയാ
ഏതാണ് ആദ്യം അതുവെര ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഈ തസ്തികേയിേലക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് മുകേളില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയിേലക്ക് മാത്രം അേപക
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും, അേപകയുെട നിർദ്ദേിഷ േകോളത്തില് ജില്ലയുെട േപര്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതും ആണ്. ഇതിനുശ വിപരീതമായി ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഒന്നില്
കൂടുതല് ജില്ലകേളില് അേപകകേള് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാേയാ തനനിമിത്തം
തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന ഇടയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല് പ്രസ്തുത അേപകകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അവരുടെട േമല് അച്ചടക്ക നടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.

5.

(iv) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.71
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്(എം.എസ്) 154/71/പി.ഡി.യിെല പ്രേതയകേ വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
അനുശസൃതമായി നടത്തുന്നതാണ്. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന ഒരാളിന് സർവീസ് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന തീയതി
മുതല് തുടർച്ചയായി അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരുട
ജില്ലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല. അഞ്ചുവർഷത്തിനുശേശേഷം മേറ്റെതങ്കിലും
ജില്ലയിേലക്ക് മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02-01-1961-െല ജി.ഒ.
(എം.എസ്)നം.04/61/പി.ഡി. യിെല വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഇേപ്പാള് സർക്കാർ സർവീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട
ജില്ലയില് ഇരിക്കുമ്പന്നവർക്ക്
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
അേപകകേള്
അയയ്ക്കുവാന അർഹതയില്ല. എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക
കണിക്കെപ്പടുേമ്പാള് അേപകിക്കാവുന്നതാണ്.
(v) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട S.S.L.C. ബുക്കില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയ ജാതി/സമുദ്ായത്തില്
നിന്നും വയതയസ്തമായ ജാതി/സമുദ്ായം അേപകയില് അവകോശേെപ്പടുന്ന പകം
ആയത് ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനം
െചെയ്തിരിേക്കണ്ടതും,
ജാതി/സമുദ്ായം
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് റവനയൂ അധികോരി നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് /േനാണ്ല
ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടാപ്പം
ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം
കൂടി ഒറ്റത്തവണ പരിേശോധനാ സമയേത്താ കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയേത്താ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
നിയമന രീതി
: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം.

6

പ്രായപരിധി

19-36. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1984 നുശം 01.01.2001-നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട). (പട്ടികേജാതി/പട്ടികേ വർഗ്ഗ
വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കുമ്പം മറ്റു പിേന്നാക്ക വിഭാഗത്തില്
െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം നിയമാനുശസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം)
കുറിപ്പ്:- യാെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അനപത്) വയസ്സ് കേവിയാന
പാടില്ല എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റെ പാർട്ട് II-െല െപാതു വയവസ്ഥകേള്
(ഖപ്പണ്ഡികേ 2) േനാക്കുമ്പകേ.
7. േയാഗയതകേള് :1 േകേരള കോർഷികേ സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും ലഭിച്ച അഗ്രേികേള്ച്ചറല് ആന്റെ്
റൂറല് എഞ്ചിനിയറിംഗിലുളള ഡിേപ്ലാമ.
2

:

േമല്പ്പറഞ്ഞെ േയാഗയതയുളളവരുടെട അഭാവത്തില് താെഴപ്പറയുന്ന
േയാഗയതകേള് ഉദ്യളളവെരയും പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്.
i) ഇനഡസ്ട്രേിയല് ട്രെയിനിംഗ് ഇനസ്റ്റിറ്റയൂട്ടില് (ഐ.റ്റി.ഐ) നിന്നും താെഴ
പ്പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും േട്രെഡില് ലഭിച്ചിട്ടുളള നാഷണല് േട്രെഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
(എ) െമക്കാനികേ് (ട്രൊക്ടേർ)
(ബി) െമക്കാനികേ് (േമാേട്ടാർ െവഹിക്കിള്)
(സി) െമക്കാനികേ് (ഡീസല്)
(ഡി) ഫിറ്റർ

ii) ബന്ധെപ്പട്ട േട്രെഡില് ഒരുട വർഷത്തില് കുറയാെതയുളള പ്രാേയാഗികേ
പരിചെയം. ഇത് ഐ.റ്റി.ഐ േട്രെഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് േനടിയതിന്ശേശേഷം
ഉദ്യളളതായിരിക്കണം. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് ഈ േജാലിയിലുളള ൈവദ്ഗ് ദ്ധയം
നിർണ്ണയിക്കുമ്പന്നതിന് പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന ഒരുട പ്രാേയാഗികേ പരീക
നടത്തുന്നതാണ്.
3

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് സാധുവായ (valid) ട്രൊക്ടേർ ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസനസ്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

കുറിപ്പ്:-(i)

KS & SSR Part II Rule 10 (a)(ii) ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് ബാധകേമാണ്.

(ii)

വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുളള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത
അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് OTR െവരിഫിേക്കഷന സമയേത്താ
കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയേത്താ ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ
പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുളളുട.

(iii)

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
അേപക
സമർപ്പിേക്കണ്ട
അവസാന
തീയതിയിലും, ഒ.എം.ആർ. പരീക/ഓണ്ലൈലന പരീക, പ്രാേയാഗികേ
പരീക, ഇന്റെർവയൂ തുടങ്ങി െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റെ എല്ലാ ഘ്ട്ടങ്ങളിലും
നിലവിലുളള ട്രൊക്ടേർ ൈഡ്രവിംഗ് ൈലസനസ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

8 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്

െതാഴില്
പരിചെയം
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താെഴ െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന മാതൃകേയില് ആയിരിക്കണം.
പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റെ മാതൃകേ

ഹാജരാേക്കണ്ട

സ്ഥാപനത്തിെന്റെ േപര്:
(കേമ്പനി/േകോർപ്പേറഷന/ഗവെണ്മെന്റെ്
ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റെ്/സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുതലായവ)
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ:
(െചെറുകേിട വയവസായ രജിേസ്ട്രേഷന നമ്പർ
അെല്ലങ്കില് മേറ്റെതങ്കിലും രജിേസ്ട്രേഷന നമ്പറും,
രജിേസ്ട്രേഷന തീയതിയും)
രജിേസ്ട്രേഷന നല്കേിയ അേതാറിറ്റി :
പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ശ്രീ/ശ്രീമതി. …............................................................................... (ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം,
േമല്വിലാസവും) മുകേളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന ആള് ഈ സ്ഥാപനത്തില്
….............................................................................. (തസ്തികേയുെട േപര് / േജാലിയുെട സവഭാവം
ഇവയിേലെതങ്കിലും) ആയി …............................... രൂപാ മാസ ശേമ്പളത്തില് / ദ്ിവസ
ശേമ്പളത്തില് …................................... മുതല് …........................... വെര …................. വർഷം
…................... മാസം …............................ ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട് / േജാലി
േനാക്കിവരികേയാണ് എന്ന് ഇതിനാല് സർട്ടിൈഫ െചെയ്യുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി :
(ആഫീസ് മുദ)

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയക്തിയുെട
ഒപ്പ് (തീയതി സഹിതം), േപര്, ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വി
സ്ഥാപനത്തിെന്റെ േപര്

സാകയപത്രം
…........................... എന്ന നിയമത്തില് / ചെട്ടത്തില് വയവസ്ഥ െചെയ്യുന്ന പ്രകോരം
സ്ഥാപനയുടമസ്ഥന / െതാഴിലുടമ നിർബന്ധമായും സൂകിക്കുമ്പവാന ബാദ്ധയതെപ്പട്ട
…..................... രജിസ്റ്റർ (ബന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന്റെ േപര്) പരിേശോധിച്ച് േമല് പരിചെയ
സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
പരാമർശേിക്കുമ്പന്ന
ജീവനക്കാരന
ഇതില്
പറഞ്ഞെിരിക്കുമ്പന്ന
കോലയളവില് ടി സ്ഥാപനത്തില് ….......... ആയി േജാലി െചെയ്തിരുടന്നു/െചെയ്യുന്നുെവന്ന്
ഇതിനാല് സാകയെപ്പടുത്തുന്നു.
ഞാന േകേരള/േകേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുളള …................................... എന്ന ചെട്ട
പ്രകോരം ടി സ്ഥാപനത്തിെല ജിവനക്കാരുടെട േസവനവയവസ്ഥകേെള സംബന്ധിച്ച്
സ്ഥാപനയുടമ സൂകിേക്കണ്ട രജിസ്റ്റർ പരിേശോധിക്കുമ്പവാന അധികോരെപ്പടുത്തിയ
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനാണ്.

സ്ഥലം:
തീയതി:
(ആഫീസ് മുദ)

ചെട്ടപ്രകോരം/നിയമപ്രകോരം സ്ഥാപനത്തിെല
ജീവനക്കാരുടെട േസവന വയവസ്ഥകേള്
സാകയെപ്പടുത്തുവാന അധികോരെപ്പടുത്തിയ
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റെ തീയതി സഹിതമുളള ഒപ്പ്
േപര്, ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ആഫീസ്

കുറിപ്പ്:-(1)

േജാലി െചെയ്തിരുടന്ന തസ്തികേയുെട േപര് അെല്ലങ്കില് േജാലിയുെട
സവഭാവം അതായത് കോഷവല് െതാഴിലാളി അെല്ലങ്കില് ശേമ്പളേത്താടു
കൂടിേയാ അല്ലാെതേയാ ഉദ്യളള അപ്രന്റെിസ് അെല്ലങ്കില് സ്ഥിരേമാ
താല്ക്കാലികേേമാ ആയ െതാഴിലാളി ഇവയിേലതാേണാ അതു
സൂചെിപ്പിക്കണം.

(2)

എല്ലാ പരിചെയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടം
സർക്കാരിെന്റെ ബന്ധെപ്പട്ട
നിയന്ത്രണാധികോരി /േമലധികോരിെയെക്കാണ്ട് സാകയെപ്പടുേത്തണ്ട
താണ്.
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടെട
സതയാവസ്ഥ
പരിേശോധനയ്ക്ക്
വിേധയമാക്കുമ്പന്നതും വയാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള് നല്കുന്നവരുടേടയും
ഹാജരാക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെടയും േപരില് നിയമാനുശസൃതമായ
നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.

9 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ശോരീരികേ കമത
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റെ് സർജന റാങ്കില് കുറയാത്ത െമഡിക്കല് ഓഫീസറില്
നിന്ന് താെഴ പറയുന്ന മാതൃകേയിലുളള െമഡിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റും സർക്കാർ
സർവ്വീസിലുളള ഒഫ്താല്േമാളജിസ്റ്റില് നിന്നും ഇേതാെടാപ്പമുളള മാതൃകേയില് കോഴ്ച
സംബന്ധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL
FITNESS FOR THE POST OF TRACTOR DRIVER)
(To be filled up by a Medical Officer not below the rank of an Assistant
Surgeon)
1 What is the applicant’s apparent age?
:
2 Is the applicant to the best of your judgment, subject to Epilepsy, :
Vertigo or any Mental Ailment likely to affect his efficiency?
3 Does the applicant suffer from any heart or lungs disorder which :
might interfere with the performance of his duties as a Driver?
4 Does the applicant suffer from any degree of deafness, which
:
would prevent his hearing the ordinary sound signals? Is his
hearing perfect?
5 Has the applicant any deformity or loss of finger, which would :
interfere with the efficient performance of his duties as a driver?
6 State of Muscles and Joints (No paralysis and all joints with free :
movements)
7 State of Nervous System (Perfectly normal and free from any
:
infectious diseases)
8 Does he show any evidence of being addicted to the extensive :
use of alcohol, tobacco or drinks?
9 Marks of Identification
:
He is physically fit for the post of .............................. ............ ....... ........ ...
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Shri. ......................
........................ is the person herein above described and that the attached
photograph has a
reasonably correct likeness.
(The signature of the Medical officer shall be affixed on the photograph.)
Photo of the
candidate
Signature

Place:
Date:

Name
Designation & Official Address
(office seal)

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING VISION FOR
THE POST OF TRACTOR DRIVER

1
2
3

(To be filled up by an Ophthalmologist in Government Service)
Is there any defect of vision?
:
If so, has it been corrected by suitable spectacles so that the
distant vision is 6/6 snellen and near vision is 0.5 snellen.
Can the applicant readily distinguish the pigmentary colours :
red and green?
Does the applicant suffer from any night blindness?
:

I have this day medically examined Shri ………………………. and found
that he has no defect of vision which would render him unsuitable for the post
of Tractor Driver and his standards of vision are as follows.
Standards of Vision
(Eye sight without glasses)
Right eye
………….snellen
………….snellen

Left eye
1 Distant Vision
………….snellen
2 Near Vision
………….snellen
3 Field of vision
:
(specify whether full or not, Entry ‘Normal’, ‘Good’ etc. will be
inappropriate here)
4 Colour blindness
:
5 Squint
:
6 Any morbid conditions of the eyes or lids of either eye.
:
His standards of vision are fit for the post of Tractor Driver.
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant Shri ..
…………… …………. ………….. ………….. …………….. is the person
herein above described and that the attached photograph has a reasonably
correct likeness
(The signature of the Ophthalmologist shall be affixed on the photograph
leaving the face clear.)
Photo of the
candidate

Place:
Date:

Signature

Name Designation & Official Address
(office seal)

Note:Details regarding standards of vision should be clearly stated in the
certificate, as given above and vague statements such as vision Normal etc.

will not be accepted. Specification for each eye should be stated separately.
Special attention should be directed to the distant vision. Required standard of
vision are as follows.
Right eye
Left eye
(a)Distant vision
6/6 snellen
6/6 snellen
(b)Near vision
0.5 snellen
0.5 snellen
(c)Each eye must have full field of vision
10 അേപകകേള് സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റെ
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപകിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 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-ന് േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചുകെകോണ്ട്
upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്
എടുത്ത തീയതി മുതല് 10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപകാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂകിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപകിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും
തെന്റെ െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള്ള
എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ
മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അേപക
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപകാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപകയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപകയുെട
soft
copy/print out എടുത്ത് സൂകിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപകയുെട
print out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി
നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപകയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപകകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പകം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആധാർ കോർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട
െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
11 അേപക സമർപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി : 03.02.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.
12 അേപക സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc. gov.in

13 ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പരീക/ഒ.എം.ആർ./ഓണ്ലൈലന
പരീക നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപകകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ്
െചെയ്യുന്നതിനുശള്ള സൗകേരയം പരീകാത്തീയതി വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശള്ളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപകകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള്ള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീകാ
കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ് .
വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക നല്കേിയേശേഷം പരീകയ്ക്ക് Confirmation നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ, ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര
KPSC Rules of procedure Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേികാനടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
14 േഫാേട്ടാ, ID കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള്ള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റെ രണ്ടാം
ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് നിർബന്ധമായി വായിച്ചുക േനാക്കുമ്പകേ.

