കാറ്റഗറി നമ്പർ : 651/2021
േകരള വാട്ട൪ അേതാറിറ്റിയിെല ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡ്/ മിനിസ്റ്റീരിയല് ജീവനക്കാ൪ക്കായി
മാത്രം
താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ൈലനായി അേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു.
അേപക്ഷകള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടെ
'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷനു േശഷം
മാത്രം
നല്േകണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ െചയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് അവരുെടെ െപ്രാൈഫലിലൂടെടെ അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് . വണ്ൈടെം
രജിേസ്ട്രേഷന് മുേഖന Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ, 31.12.2011 ന് േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെടെ േപരും,േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിതമാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകാണ്ട് Upload െചയ്യുന്ന
േഫാേട്ടായ്ക്ക് എടുത്ത തീയതി മുതല് പത്ത് വർഷേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. ആധാ൪ കാ൪ഡ്
ഉദ്യള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാ൪കാ൪ഡ് ID Proof
ആയി നല്േകണ്ടതാണ് .
1

വകുപ്പ്

: േകരള വാട്ട൪ അേതാറിറ്റി

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: എല്.ഡി. ക്ലാ൪ക്ക് (തസ്തികമാറ്റം വഴെി)

3

ശമ്പളം

: ₹ 20100-53300/-

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

: 6 (ആറ്)

കുറിപ്പ്:

5.

മുകളില് പറയുന്ന തസ്തികയിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള ഏത
ശിപാ൪ശയും പിന്നീടെ് െതറ്റാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പട്ടാല് റദ
െചയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം േകരള പബ്ലിക് സ൪വ്വീസ് കമ്മീഷന്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിയമന ശിപാ൪ശ റദ െചയ്താലുടെന്
നിയമനാധികാരി
ആ
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെടെ
േസവനം
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
എന്നാല്
നിയമന
ശിപാ൪ശ
റദ്ദോക്കുകയും
േസവനം
അവസാനിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുന്നത്
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെടെ െപ്രാേബഷന് കാലേമാ േജാലിയില് പ്രേവശിച്ച
േശഷം 240 ദ്ിവസേമാ ഏതാേണാ ആദ്യം പൂ൪ത്തിയാകുന്നത് ആ
കാലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കും.

നിയമനരീതി :

തസ്തികമാറ്റം വഴെി - േകരള വാട്ട൪ അേതാറിറ്റിയിെല
ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡ്/ മിനിസ്റ്റീരിയല് ജീവനക്കാരില് നിന്നു മാത്രം.
(ജീവനക്കാർ ബന്ധെപ്പട്ട ഫീഡർ കാറ്റഗറിയില് അപ്രൂവ്ഡ്
െപ്രാേബഷണർ/ഫുള് െമമ്പർ ആയിരിക്കണം)

കുറിപ്പ് : േയാഗയരായ അേപക്ഷകർക്കായി പി എസ് സി ഒരു എലിജിബിലിറ്റി
െടെസ്റ്റ് നടെത്തുന്നതം, അതില് 40 ശതമാനത്തില് കുറയാത്ത മാർക്ക് േനടുന്നവെര
നിയമനത്തിനായുളള ലിസ്റ്റില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നതമാണ് . കമ്മീഷന് നടെത്തുന്ന
എലിജിബിലിറ്റി െടെസ്റ്റില് 40% ത്തില് കുറയാത്ത മാർക്ക് േനടെി എല് ഡി ക്ലാർക്ക്
നിയമനത്തിന് അർഹരാവുകയും, എന്നാല് റാങ്ക് പട്ടികയുെടെ കാലാവധി
പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമനം േനടൊതിരിക്കുകയും െചയ്ത താഴ്ന്ന വിഭ്ാഗം
ജീവനക്കാരുെടെ േപരുകള് അടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന പുതിയ റാങ്ക് പട്ടികയുെടെ ഏറ്റവും
മുകളിലായി
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നതം
(അവരുെടെ
സർവ്വീസ്
ൈദ്ർഘ്യവും
സീനിേയാറിറ്റിയും
കണക്കാക്കാെത) അവർക്ക് അതിന്പ്രകാരം നിയമനം
നല്കുന്നതമാണ്.
6.

പ്രായപരിധി :

േനരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള ഉദ്യയ൪ന്ന പ്രായപരിധി ഈ
നിയമനത്തിന് ബാധകമല.

കുറിപ്പ് : ഈ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നവ൪ക്ക് ഭ്ിന്നേശഷിക്കാർക്കുളള ആനുകൂലയങ്ങള്ക്ക്
അ൪ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
7.

േയാഗയതകള്:ഏെതങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള ബിരുദ്ം
(KS & SSR പാ൪ട്ട് II റൂള് 10 (a)ii ബാധകമാണ് )

8. ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികള് താെഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാതയകയില് ഒരു സ൪വ്വീസ്
സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ്
േമലധികാരിയില്
നിന്നും
വാങ്ങിേക്കണ്ടതം
കമ്മീഷന്
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതമാണ് .
സ൪വ്വീസ് സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ മാതയക
(സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ അസ്സല് കമ്മീഷന് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്)
1. ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റ/ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥയുെടെ േപര്

:

2. ഇേപ്പാള് വഹിക്കുന്ന തസ്തികയും ശമ്പള െസ്കെയിലും

:

3. ഇേപ്പാള് േജാലിെചയ്യുന്ന വകുപ്പ്

:

4. ഏത് സ൪വ്വീസില് െപടുന്നു എന്ന്.

:

5. ഇേപ്പാള് േജാലിെചയ്യുന്ന തസ്തികയില് െപ്രാേബഷന് പ്രഖയാപിച്ച തീയതി
6. േസവനം സംബന്ധിച്ച വിശദ്ാംശങ്ങള്
(സ൪വ്വീസില് പ്രേവശിച്ച തീയതി മുതല് ഇതവെരയുള്ളത്)
7. അപ്രൂവ്ഡ് െപ്രാേബഷണർ/ഫുള് െമമ്പറാേണാ ?

:
:

:

തസ്തികയുെടെ േപര്

ശമ്പള െസ്കെയില്

വകുപ്പ്

കാലയളവ്
മുതല്

വെര

ശ്രീ/ശ്രീമതി.............................................. . എന്നയാള് േകരള വാട്ട൪
അേതാറിറ്റി സേബാ൪ഡിേനറ്റ് സ൪വ്വീസിെല സ്ഥിരാംഗം/െപ്രാേബഷന് പൂ൪ത്തിയാക്കിയ
ആള് ആെണന്നും േമല്പ്പറഞ്ഞെ വിവരങ്ങള് ടെിയാെന്റ സ൪വ്വീസ് േരഖകള് പരിേശാധിച്ച്
ശരിയാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നും ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു.

സ്ഥലം :
തീയതി :

ആഫീസ്/(േകരള വാട്ടർ അേതാറിറ്റി)േമലാധികാരിയുെടെ
ഒപ്പും (തീയതി സഹിതം) േപരും ഔദ്യേദ്യാഗിക പദ്വിയും
(ഓഫീസ് സീല്)

9.അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(a) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റായ
www.keralapsc.gov.in
വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ
െചയ്തേശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
അവരുെടെ User ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login െചയ്ത േശഷം സവന്ത്ം
Profile ലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല 'Apply Now' ല് മാത്രം
click െചേയ്യണ്ടതാണ്. അേപക്ഷ ഫീസ് നല്േകണ്ടതില.
ആവശയെമങ്കില്
രജിേസ്ട്രേഷന് കാർഡ് Link click െചയ്ത് Profile -െല വിശദ്ാംശങ്ങള് കാണുന്നതിനും
പ്രിന്റ് ഔദ്യട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുവാനും കഴെിയും.
Password
രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുേത്തണ്ടതം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും
തെന്റ Profile- ല് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പ്
വരുേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള്ള
എലാ
കത്തിടെപാടുകളിലും User ID പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
ആയതിനു േശഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുത്തുവാേനാ ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി
കാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത,
ജാതി, പരിചയം, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ
പകർപ്പുകള് കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(b) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് /ഒ.എം.ആർ/ ഓണ്ൈലന് പരീക്ഷ
നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (confirmation)
അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ് േട്രഷന് െപ്രാൈഫല് വഴെി

നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്
ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത് ഡൗണ് േലാഡ് െചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണു്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികളുടെടെ
അേപക്ഷകള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്
.
സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ്
ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ് .ഇത സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള്ള
െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്.
10. അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 02.02.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി
12.00 മണിവെര.
11.

അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം

:

www.keralapsc.gov.in

12. േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനം അവ൪ കാലാകാലങ്ങളില്
വരുത്തിയ ചട്ടങ്ങള്ക്കും വയവസ്ഥകള്ക്കും വിേധയമായിരിക്കും.
(കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാ൪ട്ട് 2 ല് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാതവയവസ്ഥകള്
കൂടെി േനാക്കുക)

