കാറ്റഗറി നമ്പര് :

59/2021

േകരള
സര്ക്കാര്
സര്വ്വീസില്
താെഴെപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്മ േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ൈലനായി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രഷന് പദ്ധതി പ്രകാരം അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്സൈസറ്റിലൂടെടെ
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രഷന് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര് െചയ്ത േശഷമൊണ്മ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ .
ഇതിേനാടെകം രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്ക്ക്മ അപവരുെടെ െപ്രാൈഫല് വഴെി
അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ.
1.

വകുപ്പ്മ

: െപാതുമെരാമെത്ത്മ വകുപ്പ്മ ( ആര്ക്കിെടെക്മ ച്ചറല് വിഭ്ാഗം)

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്മ

: ആര്ക്കിെടെക്മ ച്ചറല് ഡ്രാഫ്റ്റ്മസ്മാന് േഗ്രഡ്മ I

3. ശമ്പളം

: ₹ 26,500-56,700 /-

4. ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം : 03 (മൂന്ന്മ)
മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവ്മ ഇേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ്മ . ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത്മ ഒരു വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത്മ മൂന്ന്മ വര്ഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്മ .
എന്നാല് ഒരു വര്ഷത്തിനു േശഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ ഒരു പുതിയ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റിന്മ പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവിേലക്കും ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത്മ എഴുതി അപറിയിക്കെപ്പടുന്ന
കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെനം നടെത്തുന്നതാണ്മ .
5. നിയമെന രീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം.

6.

: 18-36. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് 02.01.1985 നും 01.01.2003 നും
ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
(രണ്ട്മ തീയതികളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെടെ) മെറ്റു പിേന്നാക്ക വിഭ്ാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവര്ക്കും,
പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭ്ാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവര്ക്കും
നിയമൊനുസൃത
ഇളവുണ്ടായിരിക്കും.
(വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച മെറ്റു വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ െപാതു വയവസ്ഥകളിെല
പാര്ട്ട്മ II-െല രണ്ടാം ഖണ്ഡിക േനാക്കുക.)
േകരള
സംസ്ഥാന
െപാതുമെരാമെത്ത്മ
വകുപ്പ്മ
(ആര്ക്കിെടെക്മ ച്ചറല്
വിഭ്ാഗം)
സേബാഡിേനറ്റ്മ
സര്വ്വീസിെലയും െപാതുമെരാമെത്ത്മ വകുപ്പിെല ലാസ്റ്റ്മ േഗ്രഡ്മ
സര്വ്വീസിെലയും ജീവനക്കാര്ക്ക്മ ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധി
ബാധകമെല. (ഭ്ാഗം-II െപാതു വയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2
െല
കുറിപ്പിെല
വയവസ്ഥ
പ്രകാരം
"യാെതാരു
കാരണവശാലും ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധി 50 (അപന്പത്മ)

പ്രായപരിധി

വയസ്സ്മ കവിയാന് പാടെില” എന്ന വയവസ്ഥ ഈ തസ്തികയ്ക്ക്മ
ബാധകമൊണ്മ.)
7.

േയാഗയതകള്

കുറിപ്പ്മ

1.

:

1.

പത്താം
തരത്തിനുേശഷം
േകരള
സര്ക്കാരിെന്റേയാ
േകന്ദ്ര
സര്ക്കാരിെന്റേയാ
സാേങ്കതിക വിദ്യാഭ്യാസ േബാര്ഡില് നിന്നും
ആര്ക്കിെടെക്മ ച്ചറില്
േനടെിയ
ത്രമിവത്സര
ഡിേപ്ലാമെേയാ തത്തുലയ േയാഗയതേയാ.
2. ഓേട്ടാ കാഡ്മ െലവല് 1, 2 എന്നിവയില് കമ്പയൂക്കട്ടര്
ഡ്രാഫ്റ്റിംഗിെല
ൈവദ്ഗ്ദ്യം
അപെലങ്കില്
കാലാകാലങ്ങളില് േകരള സര്ക്കാര് തത്തുലയമൊയി
അപറിയിച്ചിട്ടുള്ള
സമൊനമൊയ
ഏെതങ്കിലും
ആര്ക്കിെടെക്മ ച്ചറല് CAD േസാഫ്റ്റ്മ െവയര്.
കുറിപ്പ്മ:- െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്മ സമെയത്ത്മ പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ
കമ്മീഷന് നടെത്തുന്ന പ്രാക്ടിക്കല് െടെസ്റ്റില് കംപയൂക്കട്ടര്
ഡ്രാഫ്റ്റിംഗിെല പ്രാവീണയം െതളിയിേക്കണ്ടതാണ്മ.

KS & SSR പാര്ട്ട്മ II റൂള് 10 (a) (ii) ബാധകമൊണ്മ .

2. വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള
േയാഗയതകളുടെടെ
തത്തുലയ
േയാഗയത
അപവകാശെപ്പട്ട്മ അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് ടെി
േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്മ /
വിജ്ഞാപനത്തില്
തത്തുലയ
േയാഗയത
പരാമെര്ശിച്ചുകെണ്ടങ്കില്
ബന്ധെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങള് നല്കുന്ന തുലയതാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ ,
െവരിഫിേക്കഷന് സമെയത്ത്മ ഹാജരാക്കിയാല് മൊത്രമേമെ പ്രസ്തുത
േയാഗയത തത്തുലയമൊയി പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.
3. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
അപേപക്ഷയില്
ശരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അപവകാശെപ്പടുകയും
അപത്മ
എസ്മ.എസ്മ.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്ന്മ
വയതയസ്തമൊകുകയും
െചയ്യുന്ന
സാഹചരയത്തില് േനാണ് ക്രീമെിെലയര്/ ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടൊപ്പം
ജാതി
വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്മ വിജ്ഞാപനം കൂടെി
പ്രമൊണപരിേശാധനാ സമെയത്ത്മ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ.
8.

അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിേക്കണ്ട രീതി :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്സൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രഷന്'
പ്രകാരം
രജിസ്റ്റര് െചയ്ത േശഷമൊണ്മ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ .
രജിസ്റ്റര്
െചയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് അപവരുെടെ user ID യും
password ഉദ്യം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ login െചയ്ത േശഷം സവന്ത്ം profile ലൂടെടെ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന

Notification Link-െല Apply Now -ല് മൊത്രമം click െചേയ്യണ്ടതാണ്മ. Upload
െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന്മ േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം േഫാേട്ടായുെടെ
താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട്മ upload
െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്മ upload െചയ്ത തീയതി മുതല് 10 വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്മ
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മെറ്റ്മ നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും
തെന്ന മൊറ്റമെില. അപേപക്ഷാ ഫീസ്മ നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമൊയി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യറപ്പ്മ
വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ ചുമെതലയാണ്മ. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന്മ മുന്പും തെന്റ െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്മ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്മ.
കമ്മീഷനുമൊയുള്ള എലാ കത്തിടെപാടുകളിലും
User Id പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്മ.
കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമെര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അപേപക്ഷ
േസാപാധികമൊയി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്മ.
അപേപക്ഷ
സമെര്പ്പണത്തിനു േശഷം അപേപക്ഷയില് മൊറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് ഓണ്ൈലന് അപേപക്ഷയുെടെ Soft copy/print
out എടുത്ത്മ സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ . ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് അപവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിെല `My applications' എന്ന Link-ല് click െചയ്ത്മ
അപേപക്ഷയുെടെ
print
out
എടുക്കാവുന്നതാണ്മ .
അപേപക്ഷ
സംബന്ധമൊയി
കമ്മീഷനുമൊയി
നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപാടുകളില്
അപേപക്ഷയുെടെ Print out കൂടെി സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്മ. െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്മ
പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമെര്പ്പിക്കെപ്പട്ട അപേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ
വിരുദ്ധമൊയി
കാണുന്ന
പക്ഷം
നിരുപാധികമൊയി നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം,
ജാതി, വയസ്സ്മ മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അപസ്സല് പ്രമൊണങ്ങള്
കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും.
(ബി)

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി ബന്ധെപ്പട്ട്മ എഴുത്ത്മ / ഒ.എം.ആര് / ഓണ്ൈലന്
പരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം
അപേപക്ഷകര് തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന് െപ്രാൈഫല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്മ.
അപപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവര്ക്ക്മ മൊത്രമം
അപഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ്മ ജനേററ്റ്മ െചയ്ത്മ അപത്മ ഡൗണ്േലാഡ്മ െചയ്യുന്നതിനുള്ള
സൗകരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള്ള അപവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭ്യമൊകുന്നതാണ്മ. നിശ്ചിത സമെയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ അപേപക്ഷകള് നിരുപാധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്മ.
സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ
കാലയളവ്മ
സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അപഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ്മ ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം
ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്മ. ഇത്മ സംബന്ധിച്ച അപറിയിപ്പ്മ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ
െപ്രാൈഫലിലും, അപതില് രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള െമൊൈബല് േഫാണ്

നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്മ.
(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച്മ െതറ്റായ
അപവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച്മ അപേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്മ
Confirmation നല്കിയിട്ട്മ ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്െക്കതിെര Rules of Procedure Rule 22
പ്രകാരം ഉദ്യചിതമൊയ ശിക്ഷാനടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്മ .
(ഡി) ആധാര് കാര്ഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാര്
കാര്ഡ്മ തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്മ.
9.

അപേപക്ഷകള് സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന തീയതി
അപര്ദ്ധരാത്രമി 12.00 മെണി വെര

10. അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിേക്കണ്ട െവബ്സൈസറ്റ്മ
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ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ, ID കാര്ഡ്മ ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള
വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക്മ പാര്ട്ട്മ - 2 ല്
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകള് കൂടെി േനാക്കുക )

