കാറ്റഗറി നമ്പർ : 681/2021
മൂന്നാം എന് . സി . എ വിജ്ഞാപനം
താെഴെ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള്ള േകരള
സംസ്ഥാനത്തിെല പട്ടികവർഗ്ഗ (എസ് ടെി) വിഭ്ാഗത്തിെല ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും
ഓണ് ൈലനായി മാത്രം അേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു. അേപക്ഷകള് േകരള
പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ് ൈസറ്റിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷനുേശഷം മാത്രം നേല്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ െചയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
അവരുെടെ െപ്രാൈഫലിലൂടെടെ അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
: േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഫിനാന്ഷയല് എന്റർൈപ്രസസ് ലിമിറ്റഡ്
1. വകുപ്പ്
2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

3.

ശമ്പളം

4. ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

: പയൂണ്-വാച്ച്മാന് (െക.എസ്.എഫ്.ഇ–െല പാർട്ട് ൈടെം
ജീവനക്കാരില് നിന്നും േനരിട്ടുള്ള നിയമനം) - എന്.സി.എ
(എസ്.ടെി)
: ₹ 7735-13090/- (P.R.)
:

03 (മൂന്ന്) (എസ്.ടെി-03)

കുറിപ്പ്:
(1)മുകളില് െകാടുത്തിട്ടുള്ള ഒഴെിവ്
ഇേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ് .
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികയുെടെ കാലാവധി ഈ തസ്തികയുെടെ
30.11.2018
തീയതിയില് നിലവില് വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും (കാറ്റഗറി നമ്പർ
383/2017)
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
സംവരണ
സമുദ്ായത്തിെന്റ
ഊഴെങ്ങള്
നികത്തെപ്പടുന്നതവെരേയാ, ടെി റാങ്ക് പട്ടിക നിലവില് വരുന്ന തീയതി മുതല് 3 വർഷം
വെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം വരുന്നത് അതവെര ആയിരിക്കും. 12.10.2017 തീയതിയിെല
കാറ്റഗറി നമ്പർ 383/2017 വിജ്ഞാപനപ്രകാരവും, 11.12.19 തീയതിയിെല കാറ്റഗറി നമ്പർ
367/19 ഒന്നാം എന്.സി.എ വിജ്ഞാപനപ്രകാരവും 15.03.21 തീയതിയിെല കാറ്റഗറി നമ്പർ
34/21 രണ്ടാം എന്.സി.എ വിജ്ഞാപനപ്രകാരവും പ്രസ്തുത വിഭ്ാഗത്തിെല അർഹരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള ലഭ്ിക്കാത്തതിനാല് ഉദ്യളള മൂന്നാം എന്.സി.എ വിജ്ഞാപനമാണിത്.
(2)മുകളില് പറയുന്ന തസ്തികയിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള ഏത ശിപാർശയും
പിന്നീടെ് െതറ്റാെണന്ന് േബാധയെപ്പട്ടാല് റദ െചയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം േകരള പബ്ലിക്
സർവ്വീസ് കമ്മീഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.നിയമനശിപാർശ റദ െചയ്താലുടെന്
നിയമനാധികാരി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േസവനം അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .എന്നാല്
നിയമനശിപാർശ
റദ്ദോക്കുകയും
േസവനം
അവസാനിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുന്നത്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ െപ്രാേബഷന് കാലേമാ, േജാലിയില് പ്രേവശിച്ച േശഷം 240
ദ്ിവസേമാ ഏതാേണാ ആദ്യം പൂർത്തിയാകുന്നത് ആ കാലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കണം.
5.

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം (േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഫിനാന്ഷയല്
എന്റർൈപ്രസസ് ലിമിറ്റഡില് പാർട്ട് ൈടെം സവീപ്പർ കം
സ്കൊവഞ്ചർ, പാക്കർ, െഡസ്പൊച്ചർ, ഗാർഡനർ എന്നീ
തസ്തികകളില്
േജാലി
െചയ്യുന്ന
പട്ടികവർഗ്ഗ

സമുദ്ായത്തിെല ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും മാത്രം.)
അേപക്ഷാത്തീയതിയില് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് മൂന്നു
വർഷത്തില് കുറയാെതയുള്ള േസവനം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ്:എസ്.ടെി
വിഭ്ാഗത്തില്
അലാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
സമർപ്പിക്കുന്ന
അേപക്ഷകള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
അത്തരം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കായി നിരസന അറിയിപ്പ് പ്രേതയകം
നല്കുന്നതല.
6.

പ്രായപരിധി

: 18–50
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1971 നും 01.01.2003
നുമിടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.(രണ്ടു തീയതികളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെടെ).
വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച
മറ്റു
വയവസ്ഥകള് ബാധകമല.

7.

േയാഗയതകള്

: (1) ആറാം ക്ലാസ് (പുതിയത്) പാസായിരിക്കണം
അെലങ്കില് തത്തുലയം
(2) അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതിയില് േമല് പറഞ്ഞെ
സ്ഥാപനത്തില് 3 വർഷത്തില് കുറയാത്ത
പ്രവൃത്തിപരിചയം.

കുറിപ്പ്: (1) െക.എസ്. ആന്റ് എസ്. എസ്. ആർ. പാർട്ട് II വിെല റൂള് 10(a) ii ബാധകമാണ്.
(2) വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത
േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള.
(3) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി, അേപക്ഷയില് ശരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം അവകാശെപ്പടുകയും
അത് എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില് േരഖെപ്പടുത്തിയതില് നിന്നും വയതയസ്തമാകുകയും
െചയ്യുന്ന സാഹചരയത്തില് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടെി പ്രമാണ പരിേശാധന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(4) വിദ്യാഭ്യാസം,പരിചയം തടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ചുക അേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കിയിട്ടു
ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കതിെര KPSC
Rules Of Procedure 1976, Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടെപടെികള്
സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താെഴെപ്പറയുന്ന മാതൃകയിലായിരിക്കണം
സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. Name of Candidate

:

2. Name of the post now held by the
applicant with scale of pay
:

3. Name of the firm in which the
applicant is currently employed

:

4. Name of service to which the
applicant belongs

:

5. Date of commencement of service:
6. Service Particulars

:

Sl.No.

Period

Name of Post held

From

Length of Service
To

Year

Month

Days

Total Service
Certified
that
the
above
details
in
respect
of
Sri./Smt……………………………………has been verified by me with the
service particulars as given in the service book and they are found correct.

Signature,
Name & Designation of the Head of Office
Place :
Date :

(Office Seal)

8. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ) 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. നിലവില് െപ്രാൈഫല് ഉദ്യള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപ് േലാഡ്
െചയ്തിട്ടുള്ള േഫാേട്ടാ 31.12.2011-നു േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. പുതിയതായി
െപ്രാൈഫല് ഉദ്യണ്ടാക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർതഥികള് 6 മാസത്തിനുള്ളില് എടുത്ത േഫാേട്ടാ
അപ് േലാഡ് െചേയ്യണ്ടതാണ് േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരും േഫാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം .നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചയ്ത തീയതി മുതല് 10

വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച
മറ്റ്
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാഫീസ് നല്േകണ്ടതില. Password
രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ്
വരുേത്തണ്ടതം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും തെന്റ Profile ല് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ
കത്തിടെപാടുകളിലും
User ID പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
ആയതിനുേശഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റംവരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ൈലന്
അേപക്ഷയുെടെ
Soft
Copy/Print
Out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് അവരുെടെ െപ്രാൈഫലിെല My Applications എന്ന Link -ല്
Click
െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ Print out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന കത്തിടെപാടുകളില് അേപക്ഷയുെടെ Print
out കൂടെി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന്ന
പക്ഷം നിരുപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ പകർപ്പുകള് കമ്മീഷന്
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും .
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ൈലന് പരീക്ഷ
നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation) അേപക്ഷകർ
തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ് . അപ്രകാരം
സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത്
Download െചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15
ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. പരീക്ഷ എഴുതെമന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം നിശ്ചിത
സമയപരിധിക്കുള്ളില്
നല്കാത്തവരുെടെ
അേപക്ഷകള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ
കാലയളവു സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി
സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്.

(സി) ആധാർ കാർഡുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ് .
9. അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 02.02.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധ രാത്രി
12 മണി വെര
10
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11.

(a) െപാതവയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡികയിെല v,viii,ix,x,xi & xiii
ഉദ്യപഖണ്ഡികകളുടം 6, 7 എന്നീ ഖണ്ഡികകളുടം േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ബാധകമല.
(b) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനം അവർ കാലാകാലങ്ങളില്
വരുത്തുന്ന ചട്ടങ്ങള്ക്കും വയവസ്ഥകള്ക്കും വിേധയമായിരിയ്ക്കും.

(േഫാേട്ടാ, ഐ.ഡി കാർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള നിർേദ്ദേശങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
2-ാാം ഭ്ാഗത്ത് േചർത്തിരിക്കുന്ന െപാതവയവസ്ഥകള്
നിർബന്ധമായും േനാക്കുക. )

