കോറ്റഗറി നമ്പർ : 602/2021
വിഭ്ാഗം I (ജനറല് കോറ്റഗറി)
േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡേറഷൻ ലിമിറ്റഡില്
താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെ ടുക്കെപ്പ ടുന്നതിന് നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥികേളില് നിന്നു ം
ഓണ്ൈലനിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേ ഷൻ വഴെി
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുക െകോളളുടന്നു .
1.

സ്ഥാപനം

: േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ്
െഫഡേറഷൻ ലിമിറ്റഡ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ലേബയാറട്ട റി അസിസ്റ്റ ന്റ ്

3.

ശമ്പളം

: ₹ 5620-14620 /- (PR)

4.

ഒഴെിവുകേളുടെടെ എണ്ണം

: 02(രണ്ട്)

03/01/2013-െല GO(P)No. 1/2013/SJD ഉദ്യത്തരവ് അനുസരിച്ച് 3% ഒഴെിവുകേള്
ഭ്ിന്നേശഷിയുള്ളവർക്കായി (Locomotor Disability/Cerebral Palsy, Hearing Impairment,
Low Vision) സംവരണം െചയ്തിരിക്കുന്നു .
കുറിപ്പ്:
1)മുകേളില് കോണിച്ച ിട്ടു ള്ള ഒഴെിവ് , േകേരള േസ്റ്റ റ്റ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ്
െഫഡേറഷൻ ലിമിറ്റഡല് നിന്നു ം ലേബയാറട്ട റി അസിസറ്റ ന്റ ് തസ്തികേയ്ക്ക ായി
റിേപ്പാ ർട്ട് െചയ്യെപ്പട്ട 03(മൂന്ന്) ഒഴെിവുകേെള 1 : 1 എന്ന അനുപാതത്തില് (ജനറല് 02, െസാൈസറ്റി - 01) വിഭ്ജിച്ചേപ്പാ ള് ജനറല് വിഭ്ാഗത്തിനായി മാറ്റി വച്ചതാണ് .
ടെി സ്ഥാപനത്തില് നിന്നു ം ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ ിെന്റ കോലയളവിനുള്ളില് ലേബയാറട്ട റി
അസിസറ്റ ന്റ ് തസ്തികേയിേലക്ക് തടെർന്നു ം ഒഴെിവുകേള് അറിയിക്കുകേയാെണങ്കില് േമല്
വിഭ്ജനത്തിെന്റ തടെർച്ചയായി ഒഴെിവുകേെള വിഭ്ജിച്ച് ജനറല് വിഭ്ാഗത്തിന് ലഭ്ിക്കുന്ന
ഒഴെിവുകേള് ഈ ലിസ്റ്റ ില് നിന്നു ം നികേത്തുന്നതാണ് . ജനറല് ഓപ്പ ണ് മാർ ക്ക റ്റ ്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെടെയും െമമ്പ ർ െസാൈസറ്റ ി ജീവനക്ക ാരുെടെയും റാങ്ക ്
ലിസ്റ്റു കേളില്
നിന്നു ം
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേെള
ഒന്ന ിടെവിട്ട ്
യാഥാക്ര മം
നിയമനശുപാർ ശ നടെത്തു ന്ന തം ആദ്യ നിയമന ശുപാർ ശ ജനറല് ഓപ്പ ണ്
മാർ ക്ക റ്റ ില് െപ്പ ട്ട ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ക്ക ് നല് കുന്ന തമാണ് . െകേ.എസ് &
എസ് . എസ് . ആർ െല ജനറല് റൂള് സ് 14-17 പ്ര കോരമുള്ള സംവരണ വയവസ്ഥ കേള്
പാലിച്ച ായിരിക്കു ം രണ്ടു ലിസ്റ്റ ിലും നിന്നു മുള്ള നിയമനങ്ങ ള് .
2) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രാബയലയത്തില് വരുന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരു വർഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു വർഷത്തിന് േശഷം ഇേത തസ്തികേയിേലക്ക് ഒരു
പുതിയ റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല്
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയ്ക്ക് പ്രാബയലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല.

എന്നാല് ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുന്ന പരമാവധി മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളില് ആ
ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരും നിയമനത്തിന് ശിപാർശ െചയ്യെപ്പടുന്നിലാെയങ്കില്
അങ്ങെനയുള്ള ലിസ്റ്റിെന്റ കോലാവധി ഒരു വർഷം കൂടെിേയാ ഒരാെളങ്കിലും
നിയമനത്തിനായി െതരഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതവരേയാ
ഏതാേണാ ആദ്യം അതവെര
ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കുന്നതാണ്. േമല് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴെിവിേലക്കും റാങ്ക് പട്ടികേ
പ്രാബയലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകേളില്, ജനറല്
വിഭ്ാഗത്തിനായി വിഭ്ജിച്ച് കേിട്ടുന്ന ഒഴെിവുകേളിേലക്കും ഈ റാങ്ക് പട്ടികേയില് നിന്നും
നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ്.
3) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനതലത്തില് നടെത്തുന്നതാണ്.
4) െകേ.സി.എസ് ചട്ടം 184 പ്രകോരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ സർവ്വീസില്
പ്രേവശിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തടെർച്ചയായ രണ്ട് വർഷെത്ത സർവ്വീസിനുള്ളില് ഒരു
വർഷക്കാലം െപ്രാേബയഷനിലായിരിക്കും.
5. നിയമനരീതി :

േനരിട്ടുള്ള നിയമനം

പ്രായപരിധി : 18 - 40 . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02/01/1981 നും 01/01/2003 നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്പ്പെടെ). മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭ്ാഗത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കും പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ വിഭ്ാഗത്തിലുള്ളവർക്കും നിയമാനുസൃതം
അനുവദ്നീയമായ വയസ്സിളവ് ലഭ്ിക്കുന്നതാണ്. (വയസ്സിളവിെന സംബയന്ധിച്ച മറ്റു
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് പാർട്ട്-II െപാതവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡികേ േനാക്കുകേ.)
കുറിപ്പ് :
1. യാെതാരു കോരണവശാലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അൻപത്) വയസ്സ്
കേവിയാൻ പാടെില എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേതയകേ ആനുകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട് -II-െല
െപാതവയവസ്ഥകേള് (ഖണ്ഡികേ 2) േനാക്കുകേ. 09/03/1998-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (പി)
നമ്പർ 41/98-ല് പറയുന്ന 29 (ഇരുപത്തിെയാൻപത്) സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
എംേപ്ലാെയ്മെന്റ് എക്സ്േചഞ്ച് മുേഖന താല്ക്കാലികേമായി (െപ്രാവിഷണല്) നിയമനം
ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് (സർവീസില് തടെരുന്നവേരാ പിരിച്ചുക വിടെെപ്പട്ടിട്ടുള്ളവേരാ
ആയിട്ടുള്ളവർ) ഒരു വർഷത്തില് കുറയാെത സർവീസ് ഉദ്യള്ള പക്ഷം തങ്ങളുടെടെ
സർവീസിെന്റ ൈദ്ർഘ്യേത്താളം ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് നല്കുന്നതാണ് .
എന്നാല് പ്രായപരിധിയിലുള്ള ഈ ഇളവ് പരമാവധി അഞ്ചു വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
മാത്രേമ ലഭ്ിക്കുകേയുള. ഒരിക്കല് സ്ഥിരമായ അടെിസ്ഥാനത്തില് (െറഗുലർ
േബയസിസ്) നിയമനം ലഭ്ിച്ചുക കേഴെിഞ്ഞൊല് ഈ ആനുകൂലയം മേറ്റെതങ്കിലും
തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിന് നല്കുന്നതല. ഈ ആനുകൂലയം ലഭ്ിേക്കണ്ടവർ ആ
വിവരം അേപക്ഷയിെല നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില് കോണിച്ചിരിേക്കണ്ടതം ബയന്ധെപ്പട്ട
സഹകേരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിെല
വകുപ്പ്/ഓഫീസ്
േമധാവിയില്
നിേന്നാ
നിയമനാധികോരിയില് നിേന്നാ താല്ക്കാലികേ നിയമനത്തിലിരുന്ന തസ്തികേയുെടെ
േപര്, ശമ്പള നിരക്ക്, വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം, േജാലിയില് പ്രേവശിച്ച തീയതി,
പരിച്ചുകവിടെെപ്പട്ട തീയതി മുതലായ വിശദ്വിവരങ്ങള് വയക്തമാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
(അസ്സല്) കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് അപ് േലാഡ് െചയ്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതമാണ്. പ്രസ്തുത സർട്ടിഫിക്കറ്റില് അേപക്ഷകേൻ സഹകേരണ
സ്ഥാപനത്തിെല
റഗുലർ
സർവീസിലല
േജാലി
േനാക്കിയിരുന്നെതന്ന്

േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം ഹാജരാക്കെപ്പടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സല്)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് മടെക്കിെക്കാടുക്കുന്നതല.
7. േയാഗയതകേള്:
1) െകേമിസ്ട്രേി / േബയാട്ടണി - ബയിരുദ്ം
2)സമാന സ്ഥാപനത്തില് ലേബയാറട്ട റി അസിസ്റ്റ ന്റ ായി 2(രണ്ട്)വർഷത്തില്
കുറയാത്ത
പ്രവൃത്തിപരിചയം.
കുറിപ്പ് :
1. Rule 10(a) (ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബയാധകേമാണ്.
2. വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള േയാഗയതകേളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശെപ്പട്ട് അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശാധനാ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ
പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകേയുള.
3. എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബയന്ധിച്ച േരഖെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യള്ള
സാഹചരയത്തില്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ശരിയായ
ജാതി
അേപക്ഷയില്
അവകോശെപ്പടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുന്നതിനായി ബയന്ധെപ്പട്ട റവനയൂ അധികോരി
നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ് ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇത സംബയന്ധിച്ച
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം
എന്നിവ,
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പരിേശാധനാ
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
4. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അേപക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തുതെന്ന െതാഴെില് പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
െപ്രാൈഫലില്
അപ് േലാഡ്
െചേയ്യണ്ടതാണ്.
അലാത്തപക്ഷം
അേപക്ഷ
സവീകേരിക്കുന്നതല. െതാഴെില് പരിചയം െതളിയുക്കുന്നതിന് ഹാജരാേക്കണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
താെഴെ െകോടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃകേയില് ആയിരിക്കണം:
പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര് (കേമ്പനി/േകോർപ്പേറഷൻ/ഗവണ്െമന്റ്
ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്/സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുതലായവ)

:

രജിസ്റ്റർ നമ്പർ (െചറുകേിടെ വയവസായ രജിേസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ :
അെലങ്കില് മേറ്റെതങ്കിലും രജിേസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)
രജിസ്റ്റർ െചയ്ത തീയതിയും എവിെടെ രജിസ്റ്റർ െചയ്തു എന്നും

:

ശ്രീ/ശ്രീമതി .................................................................................. (ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരും
േമല്വിലാസവും)മുകേളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന ആള് ഈ സ്ഥാപനത്തില് ലേബയാറട്ട റി
അസിസറ്റ ന്റ ് .
ആയി
......................................................
രൂപ
മാസശമ്പളത്തില്/
ദ്ിവസശമ്പളത്തില് ................................................ മുതല് ................................................... വെര ...........
വർഷം ...........മാസം ...........ദ്ിവസം േജാലിേനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/േജാലിേനാക്കിവരികേയാണ് എന്ന്
ഇതിനാല് സർട്ടിൈഫ െചയ്യുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി :

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയക്തിയുെടെ തീയതി സഹിതമുള്ള ഒപ്പ് ,
േപര്, ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വി, സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്
(ഓഫീസ് സീല്)

സാക്ഷയപത്രം
....................................... എന്ന നിയമത്തില്/ചട്ടത്തില് വയവസ്ഥ െചയ്യുന്ന പ്രകോരം
സ്ഥാപന ഉദ്യടെമസ്ഥൻ/ െതാഴെിലുടെമ നിർബയന്ധമായും സൂക്ഷിക്കുവാൻ ബയാദ്ധയതെപ്പട്ട
...................................... (ബയന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന്റ േപര്) പരിേശാധിച്ച് േമല് പരിചയ
സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
പരാമർശിക്കുന്ന
ശ്രീ/ശ്രീമതി............................................................എന്ന
ജീവനക്കാരൻ ഇതില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന കോലയളവില് ടെി സ്ഥാപനത്തില് ലേബയാറട്ട റി
അസിസറ്റ ന്റ ് ആയി േജാലി െചയ്തിരുന്നു/െചയ്യുന്നുെവന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
ഞാൻ േകേരള/േകേന സർക്കാർപുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള ...................................................................
എന്ന ചട്ടപ്രകോരം ടെി സ്ഥാപനത്തിെല ജീവനക്കാരുെടെ േസവന വയവസ്ഥകേെള
സംബയന്ധിച്ച് സ്ഥാപന ഉദ്യടെമ സൂക്ഷിേക്കണ്ട രജിസ്റ്റർ പരിേശാധിക്കുവാൻ അധികോരെപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനാണ്.

സ്ഥലം :
തീയതി :

ചട്ടപ്രകോരം/നിയമപ്രകോരം സ്ഥാപനത്തിെല ജീവനക്കാരുെടെ േസവന
വയവസ്ഥകേള് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുവാൻ അധികോരെപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റ
തീയതി സഹിതമുള്ള ഒപ്പ്, േപര്, ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ഓഫീസ്
(ഓഫീസ് സീല്)

കുറിപ്പ് : (1) േജാലി െചയ്തിരുന്ന തസ്തികേയുെടെ േപര് അെലങ്കില് േജാലിയുെടെ സവഭ്ാവം,
അതായത് കോഷവല് െതാഴെിലാളി അെലങ്കില് ശമ്പളേത്താടു കൂടെിേയാ അലാെതേയാ ഉദ്യള്ള
അപ്രന്റീസ്
അെലങ്കില്
സ്ഥിരേമാ
താത്കോലികേേമാ
ആയ
െതാഴെിലാളി
ഇവയിേലതാേണാ അത് സൂചിപ്പിക്കണം.
(2)എലാ
പരിചയ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടം
സർക്കാരിെന്റ
ബയന്ധെപ്പട്ട
നിയന്ത്രണാധികോരി/േമലധികോരിെയെക്കാണ്ട്
സാക്ഷയെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടെടെ
സതയാവസ്ഥ
പരിേശാധനയ്ക്ക്
വിേധയമാക്കുന്നതം
വയാജ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള്
നല്കുന്നവരുെടെയും
ഹാജരാക്കുന്നവരുെടെയും
േപരില്
നിയമാനുസൃതമായ നടെപടെികേള് സവീകേരിക്കുന്നതമാണ്.
(3)ഈ തസ്തികേയുെടെ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് േയാഗയമായ പരിചയം അേപക്ഷാ
തീയതിയില് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകേയും എന്നാല് നിലവില് േകോവിഡ് -19 സാഹചരയത്തില്
പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് താെഴെ േചർത്തിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത
മാതൃകേയിലുള്ള സതയവാങ്മൂലം അപ് േലാഡ് െചേയ്യണ്ടതാണ്.
പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകോത്തവർക്കുള്ള സതയവാങ്മൂലം
ശ്രീ/ശ്രീമതി..............................................................................................................................................
(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േപരും
േമല്വിലാസവും)
എന്ന
ഞാൻ
.................................................................................. ........................................................... സ്ഥാപനത്തില്
(സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്, കേമ്പനി, േകോർപ്പേറഷൻ, സർക്കാർ വകുപ്പ്, സഹകേരണ
സ്ഥാപനം മുതലായവ)ലേബയാറട്ട റി
അസിസറ്റ ന്റ ്
തസ്തികേയില് സ്ഥിരമായി/
താല്ക്കാലികേമായി/ അപ്രന്റീസ്/ െടെയിനി/ കോഷവല് േലബയറർ ആയി (ബയാധകേമലാത്തത്

െവട്ടിക്കളയുകേ)
.....................................
രൂപ
മാസശമ്പളത്തില്/ദ്ിവസശമ്പളത്തില്
.................................. മുതല് ................................. വെരയുള്ള ................ വർഷം ...................................
മാസം .................................. ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/ േജാലി േനാക്കിവരികേയാണ് എന്ന്
ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചിത
മാതൃകേയില് ഉദ്യള്ള പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നതാണ്.
സ്ഥലം :
തീയതി :

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ഒപ്പ്

8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട വിധം:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി "ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ" പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുെടെ
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചയ്തേശഷം സവന്ത്ം െപ്രാൈഫലിലൂടെടെ
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടൊപ്പം
കോണുന്ന Notification link െല Apply now ല് മാത്രം click െചേയ്യണ്ടതാണ്. അപ് േലാഡ്
െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011-ന് േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േപരും
േഫാേട്ടാ
എടുത്ത
തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് അപ് േലാഡ് െചയ്ത
േഫാേട്ടായ്ക്ക്
അപ് േലാഡ്
െചയ്ത
തീയതി
മുതല്
10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബയലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബയന്ധിച്ച് മറ്റ് നിബയന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപും തെന്റ െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ കേത്തിടെപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനു മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാ
സമർപ്പണത്തിനുേശഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കാേനാ കേഴെിയുകേയില.
ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിെല 'My Applications' എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബയന്ധമായി കേമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന
കേത്തിടെപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെടെ print out കൂടെി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികേമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത,പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ്,
മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
അസല്
പ്രമാണങ്ങള്
കേമ്മീഷൻ
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബയി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി
പരീക്ഷ നടെത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ

ബയന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ൈലൻ
എഴുതെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേർ

തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത്
ഡൗണ്േലാഡ് െചയ്യുന്നതിനുളള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി മുതലുളള അവസാനെത്ത
15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെടെ അേപക്ഷകേള് നിരുപാധികേം നിരസിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ്
സംബയന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ്
ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബയന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബയന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത സംബയന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുളള െമാൈബയലിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തടെങ്ങി േയാഗയത സംബയന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരീകേരണം
നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുകേേയാ
െചയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure 1976 െല ചട്ടം 22 പ്രകോരം
ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടെപടെികേള് സവീകേരിക്കുന്നതാണ്.
(ഡി) ആധാർ കോർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9. അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 19.01.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.
10. അേപക്ഷ അയേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
11. െപാത വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡികേയിെല V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII എന്നീ
ഉദ്യപഖണ്ഡികേകേളുടം ഖണ്ഡികേ 5(a), 7 ഉദ്യം ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബയാധകേമല.
(േഫാേട്ടാ, ഐ ഡി കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത് േചർത്തിരിക്കുന്ന െപാത വയവസ്ഥകേള് വായിച്ചുക േനാക്കുകേ)

