കോറ്റഗറി നമ്പർ : 611/2021
താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്
േശഷം
ഓണ്ൈലനായി
കേമ്മീഷെന്റ
െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടെയാണ്
അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷൻ ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിലൂടെടെ അേപക്ഷിക്കാം. ആധാർ കോർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി
നല്േകേണ്ടതാണ് .
1 സ്ഥാപനം
: സർക്കാർ ഉദ്യടെമസ്ഥതയിലുള്ള താെഴെ പറയുന്ന വിവിധ
കേമ്പനികേള്/േബയാർഡുകേള്/േകോർപ്പേറഷനുകേള്
1. േകേരള േസ്റ്ററ്റ് െഡവലപ്പ്െമന്റ് േകോർപ്പേറഷൻ
േഫാർ എസ്.സി /എസ്.ടെി.
2. േഫാറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രേീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ്.
3. ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് െഡവലപ്മെമന്റ് േകോർപ്പേറഷൻ
ഓഫ് േകേരള ലിമിറ്റഡ്..
4. േകേരള േസ്റ്ററ്റ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷൻ േകോർപ്പേറഷൻ
ലിമിറ്റഡ്.
2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
: അക്കൗണ്ടന്റ് േഗ്രഡ് II / അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലർക്ക്/ ജൂനിയർ
അക്കൗണ്ടന്റ്/ േസ്റ്റാർ അസിസ്റ്റന്റ് േഗ്രഡ് II
3 ശമ്പളം

: ബയന്ധെപ്പട്ട കേമ്പനികേള്/േബയാർഡുകേള്/
േകോർപ്പേറഷനുകേള് / ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചുകള്ള
ശമ്പള നിരക്ക്

4 ഒഴെിവുകേളുടെടെ എണ്ണം

: പ്രതീക്ഷിത ഒഴെിവുകേള്

കുറിപ്പ് :(i)

ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യാറാക്കപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബയലയത്തില്
വരുന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരു വർഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത്
മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു വർഷത്തിനുേശഷം
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഒരു
പുതിയ
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനു പ്രാബയലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബയലയത്തിലിരിക്കുന്ന
സമയത്ത് അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകേളിേലക്കും ഈ ലിസ്റ്റില്
നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ്.
(ii) മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കു ളള നിയമനത്തിനുളള ഏത
ശിപാർശയും
പിന്നീടെ്
െതറ്റാെണന്ന്
േബയാധയെപ്പട്ടാല്
റദ്ദു
െചയ്യുന്നതിനുളള അധികോരം േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
നിയമന
ശിപാർശ
റദ്ദു
െചയ്താലുടെൻ
നിയമനാധികോരി
ആ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േസവനം

അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . എന്നാല് നിയമനശിപാർശ റദ്ദോക്കുകേയും
േസവനം അവസാനിപ്പിക്കുകേയും െചയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
െപ്രാേബയഷൻ കോലേമാ േജാലിയില് പ്രേവശിച്ച േശഷം 240 ദ്ിവസേമാ
ഏതാേണാ ആദ്യം പൂർത്തിയാകുന്നത് ആ കോലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കും.
(iii) 03.01.2013 തീയതിയിെല G.O.(P) No.01/2013/SJD നമ്പ൪ സ൪ക്കാ൪
ഉദ്യത്തരവ്
പ്രകോരം
ഈ
തസ്തികേയുെടെ
3%
ഒഴെിവുകേള്
ഭ്ിന്നേശഷിയുളളവ൪ക്കായി
(ചലന ൈവകേലയമുളളവ൪/െസറിബ്രല്
പാള്സി ബയാധിച്ചവ൪, ശ്രവണ ൈവകേലയമുളളവ൪,കോഴ്ചക്കുറവുള്ളവർ)
നീക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു.
5

നിയമനരീതി

6

പ്രായപരിധി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം

: 18 – 36
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1985-നും 01.01.2003-നുമിടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ).
പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവർഗ്ഗ/മറ്റ് പിേന്നാക്ക വിഭ്ാഗക്കാർ,
വിധവകേള്, എന്നിവർക്ക് നിയമാനുസൃതമായ വയസ്സ്
ഇളവ് അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് : പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് താല്ക്കാലികേമായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക്
അവരുെടെ സർവീസിെന്റ ൈദ്ർഘ്യേത്താളം പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്
അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു കോരണവശാലും ഇവരുെടെ ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധി 50 (അൻപത്) വയസ്സ് കേവിയാൻ പാടെില. ടെി സ്ഥാപനത്തില്
റഗുലർ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും മെറ്റാരു നിയമനത്തിന് ഈ
ആനുകൂലയം ലഭ്ിക്കുന്നതല. െപ്രാവിഷണല് സർവീസുള്ളവർ സർവീസിെന്റ
ൈദ്ർഘ്യം കോണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ൈകേവശം സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം
കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതമാണ്. അവർ റഗുലർ
സർവീസിലല േജാലി േനാക്കിയിരുന്നെതന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് പ്രേതയകേം
പറഞ്ഞെിരിക്കണം.ഇപ്രകോരം
നിശ്ചിത
പ്രായപരിധി
കേഴെിഞ്ഞെവരും
ഏെതങ്കിലും
കേമ്പനി/േകോർപ്പേറഷൻ/േബയാർഡിെല താത്ക്കാലികേ
സർവ്വീസിൻെറ അടെിസ്ഥാനത്തില് പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് ലഭ്ിച്ച റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില് ഉദ്യള്െപ്പടൊൻ േയാഗയത േനടെിയവരുമായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
അവർ
താത്ക്കാലികേ
േസവനം
അനുഷ്ടിച്ചിരുന്ന
അേത
കേമ്പനി/േകോർപ്പേറഷൻ/േബയാർഡിെല
ഒഴെിവുകേള്ക്കു
മാത്രേമ
പരിഗണിക്കുകേയുള
(വയസ്സിളവിെന സംബയന്ധിച്ച മറ്റ് വയവസ്ഥകേള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തില് പാർട്ട് 2-െല
െപാതവയവസ്ഥകേള് ഖണ്ഡികേ 2 (I), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (xii) & (xiv)േനാക്കുകേ).
7. േയാഗയത : അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശാലയില് നിന്നുളള ബയിേകോം ബയിരുദ്ം
കുറിപ്പ് :1)
െകേ.എസ്. ആന്റ് എസ്.എസ്.ആർ. പാർട്ട് II-വിെല റൂള് 10 (a) ii ബയാധകേമാണ്.
1 (a) ഇേത േയാഗയത നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതം സമാന ശമ്പള നിരക്കിലുള്ളതമായ ഇതര
കേമ്പനി/ േകോർപേറഷൻ / േബയാർഡിെല സമാന തസ്തികേ / തസ്തികേളുടെടെ ഒഴെിവുകേളുടം ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയില് നിന്നും നികേത്തുന്നതാണ് .

2) വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള േയാഗയതകേളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശെപ്പട്ട് അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകേയുള.
3) ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെടെ SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബയന്ധ ിച്ച േരഖെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചരയത്ത ില് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ശരിയായ ജാതി
അേപക്ഷ യില് അവകോശെപ്പ ടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള ബയന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂ അധികോരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്/േനാണ് ക്ര ീമിെലയർ
സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് , ഇത സംബയന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ െവരിഫിേക്ക ഷൻ
സമയത്ത ് ഹാജരാക്കു കേയും െചേയ്യ ണ്ട താണ് .
8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബയ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുെടെ
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചയ്ത േശഷം സവന്ത്ം profile ലൂടെടെ
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടൊപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click
െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരും
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload
െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്
upload
െചയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബയലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബയന്ധിച്ച മറ്റ് നിബയന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുേത്തണ്ടതം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തെന്റ െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ കേത്തിടെപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനു മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുേശഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കേഴെിയുകേയില.
ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ print out
എടുക്കാവുന്നതാണ്.
അേപക്ഷ
സംബയന്ധമായി
കേമ്മിഷനുമായി
നടെത്തുന്ന
കേത്തിടെപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെടെ print out കൂടെി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികേമായി നിരസിക്കുന്നതാണ് .
വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
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10.
a) െപാതവയവസ്ഥ കേളിെല 2-ാാം ഖണ്ഡ ികേയിെല (v), (viii), (ix), (x), (xi) &
(xiii) എന്ന ീ ഉദ്യപഖണ്ഡ ികേകേളുടം
6, 7 എന്ന ി ഖണ്ഡ ികേകേളുടം േമല് പ്പ റഞ്ഞെ
ഉദ്യേദ്യാ ഗത്ത ിന് ബയാധകേമല .
b) േമല് പ്പ റഞ്ഞെ സ്ഥ ാപനത്ത ിേലക്കു ള്ള നിയമനം അവർ കോലാകോലങ്ങ ളില്
വരുത്തു ന്ന ചട്ട ങ്ങ ള് ക്കു ം വയവസ്ഥ കേള് ക്കു ം വിേധയമായിരിക്കു ം.
11.
ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബയന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ് ൈലൻ
പരീക്ഷ നടെത്തു കേയാെണങ്ക ില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥ ിരീകേരണം (Confirmation)
അേപക്ഷ കേർ
തങ്ങ ളുടെടെ
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്രേ ഷൻ
െപ്രാ ൈഫല്
വഴെി
നല് േകേണ്ട താണ് . അപ്ര കോരം സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷൻ
ടെിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചയ്ത ് അത് ഡൗണ് േലാഡ് െചയ്യു ന്ന തിനുള്ള സൗകേരയം
പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങ ളില് ലഭ്യമാകുന്ന താണ് .
നിശ്ച ിത സമയത്ത ിനുള്ള ില് സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കോത്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെടെ
അേപക്ഷ കേള്
നിരുപാധികേം
നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ് .
സ്ഥ ിരീകേരണം
നല് േകേണ്ട തായ കോലയളവു സംബയന്ധ ിച്ച തീയതികേെളക്കു റിച്ചുക ം അഡ്മ ിഷൻ ടെിക്ക റ്റ ്
ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബയന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ള് ബയന്ധ െപ്പ ട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കേലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ് . ഇത സംബയന്ധ ിച്ച
അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെടെ െപ്രാ ൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റ ർ െചയ്ത ിട്ടു ള്ള
െമാൈബയല് േഫാണ് നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ് .
12.
േയാഗയത, പരിചയം എന്ന ിവെയ പറ്റ ി കേളവായ അവകോശ വാദ്ം
അേപക്ഷ യില് ഉദ്യന്ന യിക്കു കേയും, പരീക്ഷ യ്ക്ക ് കേണ് ഫർ േമഷൻ നല് കേിയ േശഷം
അതില്
പെങ്ക ടുക്കു കേേയാ
പെങ്ക ടുക്ക ാതിരിക്കു കേേയാ
െചയ്യു ന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് െക്ക തിെര െകേ പി എസ് സി റൂള് സ് ഓഫ് െപ്രാ സിജിയർ
(1976 ), റൂള് 22 പ്ര കോരം അച്ച ടെക്ക നടെപടെി സവീകേരിക്കു ന്ന താണ് .
( േഫാേട്ടാ , തിരിച്ച റിയല് കോർ ഡ് ഉദ്യള് െപ്പ െടെയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങ ള് ക്ക ്
വിജ്ഞ ാപനത്ത ിെന്റ രണ്ട ാം ഭ്ാഗത്ത ് േചർ ത്ത ിരിക്കു ന്ന െപാത വയവസ്ഥ കേള്
വായിച്ചുക േനാക്കു കേ ).

