കാറ്റഗറി നമ്പർ : 684/2021
ഒന്നാം എന് . സി . എ വിജ്ഞാപനം
താെഴെ
പറയുന്ന
തസ്തികയ്ക്ക്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േകരള
സംസ്ഥാനത്തിെല േയാഗയതയുള്ള ഹിന്ദു നാടൊർ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പ്രകാരം
ഓണ്ൈലനായി
അേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
1

വകുപ്പ്

:

വിദ്യാഭ്യാസം

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ഫിസിക്കല് എഡയൂേക്കഷന് ടെീച്ചർ (ൈഹസ്ക്കൂള്)
( മലയാളം മീഡിയം)

3

ശമ്പളം

:

₹ 25200-54000/- (പരിഷ്കരണത്തിന് മുന്പ് )

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
കാസറേഗാഡ്

ഹിന്ദു നാടൊർ

1 (ഒന്ന്)

ആലപ്പുഴെ

ഹിന്ദു നാടൊർ

1 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ് (i) അേപക്ഷകള് കമ്മീഷെന്റ െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി
ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന്
പ്രകാരം
ഓണ്ൈലനായി
മാത്രം
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. അലാെതയുള്ള അേപക്ഷകള് നിരുപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
(ii) ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് സമർപ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകള്
യാെതാരറിയിപ്പും കൂടൊെത നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം മുകളില് സൂചിപ്പിച്ച ജിലകള്ക്ക് പ്രേതയകം റാങ്ക്
പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടിക
നിലവില് വരുന്ന തീയതി മുതല് 3 വർഷം വെരേയാ ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
താെഴെപ്പറയുന്ന
തീയതിയില്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
റാങ്ക്
പട്ടികയുെടെ
കാലയളവില്
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
സമുദ്ായത്തിനുേവണ്ടി
നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും
ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അഭ്ാവത്തില് നികത്തെപ്പടൊത്ത ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
നിയമനശിപാർശ െചയ്ത് നിയമനം നടെത്തുന്നതവെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം
അതവെര നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.

ജിലയുെടെ േപര്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ
തീയതി

കാറ്റഗറി
നമ്പർ

കാസറേഗാഡ്

25/09/18

346/14

ആലപ്പുഴെ
18/12/18
346/14
(iv) ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971-െല
ജി.ഒ(എം.എസ്)നമ്പർ154/71/പി.ഡി-യിെല
പ്രേതയക
വയവസ്ഥകള്ക്കനുസൃതമായി
നടെത്തുന്നതാണ്.
ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭ്ിക്കുന്ന ഒരാളിന്
സർവ്വീസ് ആരംഭ്ിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തടെർച്ചയായി അഞ്ചു
വർഷക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക്
മേറ്റെതങ്കിലും
ഒരു
ജിലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുന്നതല. അഞ്ച് വർഷത്തിനുേശഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961-െല ജി.ഒ (എം.എസ്)
നമ്പർ 4/61/പി.ഡി.യിെല വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്.
എന്നാല് 16-3-1996 െല ജി.ഒ (പി) 12/96/പി.ആന്റ് എ. ആർ. ഡി പ്രകാരം
ഇടുക്കി, കാസറേഗാഡ്, വയനാടെ് ജിലകളിേലക്ക് സ്ഥലം
മാറ്റം
ലഭ്ിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് വർഷെത്ത സർവ്വീസ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണെമന്ന
നിബന്ധന ബാധകമല. ഈ ആനുകൂലയം
അവരുെടെ ഔദ്യേദ്യാഗിക
കാലാവധിയില് ഒരു പ്രാവശയം
മാത്രെമ ലഭ്ിക്കുകയുള്ളു. എന്നാല്
േമല്പറഞ്ഞെ ജിലകളില് നിന്നും
മറ്റ് ജിലകളിേലക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം
ലഭ്ിക്കുന്നതിന് ഈ ആനുകൂലയം
ലഭ്ിക്കുന്നതല.
ഇേപ്പാള് സർക്കാർ
സർവ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിലിരിക്കുന്നവർക്ക്
ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അേപക്ഷകള് സമർപ്പിക്കുവാന് അർഹതയില.
എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷ ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(v) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
തങ്ങളുടെടെ
സംവരണ
സമുദ്ായ
ഒഴെിവ്
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിേലയ്ക്ക് മാത്രം അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതം ജിലയുെടെ േപര് അേപക്ഷയുെടെ നിർദ്ദേിഷ്ട േകാളത്തില്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതമാണ്.
ഇതിനു വിപരീതമായി ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഒന്നില് കൂടുതല് ജിലകളില് അേപക്ഷകള് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാേയാ തന്
നിമിത്തം െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന് ഇടെയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല് പ്രസ്തുത
അേപക്ഷകള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതം
അവരുെടെേമല്
അച്ചടെക്കനടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതമാണ്.
(vi) SSLC ബുക്കിെല ജാതി/സമുദ്ായം സംബന്ധിച്ച േരഖെപ്പടുത്തലുകളില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ശരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അേപക്ഷയില്
അവകാശെപ്പടുകയും
ആയത്
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
റവനയൂ
അധികാരികള്
നല്കുന്ന
ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ് ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം എന്നിവ ബന്ധെപ്പട്ട തസ്തികയിേലയ്ക്കുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ
OTR െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

5

നിയമനരീതി

:

േനരിട്ടുള്ള നിയമനം. (േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്
െപ്പട്ട േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു മാത്രം)

6

പ്രായപരിധി

:

18-43. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1978-നും 01.01.2003-നും
ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ടു
തീയതികളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെടെ).
(െപാതവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 (i) െല ആനുകൂലയം
ഉദ്യള്െപ്പെടെ)

കുറിപ്പ് :- യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അന്പത്) വയസ്സ്
കവിയാന് പാടെില എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട് II,
െപാതവയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡിക േനാക്കുക. ( ഖണ്ഡിക 2(i) ഒഴെിെക)
7. േയാഗയതകള് :1)

േകരളത്തിെല പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടെത്തുന്ന എസ്.എസ്.എല്.സി. പരീക്ഷ
ജയിച്ചിരിക്കണം അെലങ്കില് തത്തുലയമായ േയാഗയത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

2)

a) േകരളത്തിെല പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നല്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ്
ഫിസിക്കല് എഡയൂേക്കഷന് ജയിച്ചിരിക്കണം.

കുറിപ്പ് :-

i)

കർണ്ണാടെകം, തമിഴെ് നാടെ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഇന് ഫിസിക്കല് എഡയൂേക്കഷന് േയാഗയതയും േമല് േയാഗയതയ്ക്ക്
പകരമായി സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
(GO (MS) No 213/2010/G.Edn dated 1.11.2010)

ii) GO(MS) No. 247/2011/G.Edn തീയതി 07.12.2011 എന്ന ഉദ്യത്തരവ് പ്രകാരം
കർണ്ണാടെക െസക്കന്ററി എഡയൂേക്കഷന് എക്സാമിേനഷന് േബാർഡ് ,
ബാംഗ്ലൂർ-െന്റ ഡി.പി.എഡ് േകാഴ്സ് പ്രസ്തുത
േബാർഡിെന്റ
സി.പി.എഡ് േകാഴ്സിനു തലയമായി േകരള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അെലങ്കില്
b) േകരളത്തിെല െവാേക്കഷണല് ഹയർ െസക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ േബാർഡ്
നടെത്തുന്ന ഫിസിക്കല് എഡയൂേക്കഷനിലുള്ള െവാേക്കഷണല് ഹയർ
െസക്കന്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് േകാഴ്സ് ജയിച്ചിരിക്കണം അഥവാ തത്തുലയമായ
േയാഗയത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
അെലങ്കില്
c) േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും
സർവകലാശാല
നല്കുന്നേതാ
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളേതാ ആയ റഗുലർ പഠനത്തിലൂടെടെ േനടെിയ ഫിസിക്കല്
എഡയൂേക്കഷനിലുള്ള ബി.പി.എഡ്, എം.പി.എഡ് തടെങ്ങിയ ബിരുദ്ങ്ങളില്
ഏെതങ്കിലും േനടെിയിരിക്കണം.
[മുകളില് (a), (b) & (c) എന്നിവ G.O(MS)No.48/2001/G.Edn. തീയതി
9.2.2001 പ്രകാരം].

അെലങ്കില്
d) എസ്.എസ്.എല്.സി.േയാ തത്തുലയമായ പരീക്ഷാ േയാഗയതേയാ ഉദ്യള്ള
വിമുക്ത ഭ്ടെന്മാർക്ക് (ആർമി/േനവി/എയർേഫാഴ്സ്) താെഴെപ്പറയുന്ന
ഏെതങ്കിലും ഒരു േയാഗയത കൂടെി ഉദ്യള്ള പക്ഷം ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
i)

ii)

ആംഡ് േഫാഴെ് സിെല ഫിസിക്കല് െട്രയിനിംഗ് േകാഴ്സ് (അസിസ്റ്റന്റ്
ഇന്സ് ട്രക് േറ്റഴ്സ് േബസിക് േകാഴ്സ് ഇന് ഫിസിക്കല്
എഡയൂേക്കഷന്).
അെലങ്കില്
ആർമി ഫിസിക്കല് െട്രയിനിംഗ് േകാർപ്സ് ഇന്സ്ട്രേേക്റ്റഴ്സ് േകാഴ്സ്.
അെലങ്കില്

iii)

േനവല് ഫിസിക്കല് െട്രയിനിംഗ് േകാർപ്സ് ഇന്സ്ട്രേേക്റ്റഴെ് സ് േകാഴ്സ്.
അെലങ്കില്

iv)

എയർേഫാഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട് െട്രയിനിംഗ് ഇന്സ് ട്രേക്റ്റഴെ് സ് േകാഴ്സ്.

3) േകരള സർക്കാർ ഈ തസ്തികയ്ക്കായി നടെത്തുന്ന േകരള ടെീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി
െടെസ്റ്റ് (െക-െടെറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം.
എക്സംപ്ഷന് :
1.
ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് തെന്ന സിെടെറ്റ്/െനറ്റ്/െസറ്റ്/ എം.ഫില്/
പി.എച്ച്.ഡി/എം.എഡ് േയാഗയത േനടെിയിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള െടെറ്റ്
േയാഗയത േനടെിയിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
(G.O. (P) No. 145/16/G.Edn. തീയതി 30.08.2016, G.O. (P) No. 206/16/G.Edn. തീയതി
08.12.2016).
2. CTET primary stage പാസ്സായവെര KTET CATEGORY I-ല് നിന്നും CTET
Elementary state പാസ്സായവെര
KTET CATEGORY II-ല് നിന്നും
ഒഴെിവാക്കാവുന്നതാെണന്ന 09.03.2018-െല 1866829/J3/2017/െപാ.വി.വ നമ്പർ
സർക്കാർ പരിപത്രത്തിെല വയവസ്ഥയുെടെ അടെിസ്ഥാനത്തില്
KTET
CATEGORY III, IV എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി CTET േയാഗയത സവീകരിക്കുന്നതല"
കുറിപ്പ് :-

(i) (G.O(P) No.15/2020/G.Edn Dated 09/10/2020 നമ്പർ സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് പ്രകാരം, K -TET -ന് പകരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള M.Ed
േയാഗയത
ബന്ധെപ്പട്ട
വിഷയത്തിലായിരിക്കണെമന്ന്
നിഷ്കർഷിേക്കണ്ടതില .
(ii) ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടെിയിട്ടുള്ള എം.ഫില് േയാഗയത
േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും
ഒരു
അംഗീകൃത
സർവ്വകലാശാലയില് നിന്നുള്ളേതാ േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും
ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല തത്തുലയമായി അംഗീകരിച്ചേതാ
ആയിരിക്കണം.

NB:

(i)KS&SSR Part II Rule 10 a(ii) ഈ തസ്തികയ്ക്ക് ബാധകമാണ്.
(ii) വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത
അവകാശെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള.

കുറിപ്പ് :- ഭ്ിന്നേശഷി വിഭ്ാഗത്തില്
അേപക്ഷിക്കുവാന് അർഹരല.
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ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർ

ഈ

തസ്തികയ്ക്ക്

പ്രായപരിധി, നിയമനം ഇവ സംബന്ധിച്ച പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങള്:
(i) നിശ്ചിത
േയാഗയതയുള്ള
ജവാന്മാരുെടെ
ഭ്ാരയമാർക്ക്
ഉദ്യേദ്യാഗ
നിയമനക്കാരയത്തില് സാമുദ്ായിക സംവരണ നിയമങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായി
12/02/1970-െല ജി.ഒ(എം.എസ്) നമ്പർ 50/70/പി.ഡി., 21.01.1978-െല ജി.ഒ
(എം.എസ്.) നമ്പർ 9/78/ജി.എഡയു. എന്നിവ അനുസരിച്ച് മുന്ഗണന
നല്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവർ ഭ്ർത്താവിെന്റ േപര്, മിലിട്ടറി റാങ്ക്,
മിലിട്ടറി അഡ്രസ് മുതലായ ൈസനിക േസവനവിവരങ്ങള് ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട കമാന്റിംഗ് ആഫീസറുെടെ പക്കല് നിന്നും േനടെിയത്
കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. േസവന രംഗത്തുള്ള
പട്ടാളക്കാെരയും േബസ് എസ്റ്റാബ്ളിഷ് െമന്റില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവെരയുമാണ്
ജവാന്മാരുെടെ പട്ടികയില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് . [ജി.ഒ (എം.എസ്.)
നമ്പർ 509/64/എഡയു. തീയതി
19/09/1964, ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ
614/65/എഡയു. തീയതി 09/11/1965, ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 243/66/ എഡയു.
തീയതി 27/05/1966]
(ii)

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്കൌട്ട്സിലും ൈഗഡ്സിലും െപട്ടവർക്ക് നിയമനക്കാരയത്തില്
മുന്ഗണന
നല്കുന്നതാണ്.
(ജി.ഒ (എം.എസ്.) 122/75/ജനറല്
എഡയുേക്കഷന് തീയതി 27/05/1975).

കുറിപ്പ്:- േമല്പ്പറഞ്ഞെ മുന്ഗണനകള്േക്കാ, താെഴെ െപാതവയവസ്ഥകളില് രണ്ടാം
ഖണ്ഡികയില് (ഖണ്ഡിക 2(i)ഒഴെിെക) പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും കാരണങ്ങളാല്
ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കെപ്പടുന്നതിേനാ അർഹതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ആ വിവരം വണ് ൈടെം രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫലിെല
"െവയിേറ്റജ് ആന്റ് പ്രിഫറന്സസ്" ലിങ്ക് വഴെി അവകാശെപ്പേടെണ്ടതം
വിശദ്ാംശങ്ങള്
അതിനായി
നല്കിയിട്ടുള്ള
സ്ഥലത്ത്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതമാണ്. ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയിലുള്ള ഇളവുകള്ക്ക്
അർഹതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ആയത് അവകാശെപ്പടൊത്ത പക്ഷം
പ്രായപരിധി കഴെിഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താല് അേപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പടൊന്
ഇടെയുണ്ട്. യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ്
കവിയാന് പാടെിലാത്തതാകുന്നു. (െപാതവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2
കാണുക).
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അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് ' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള്ള
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.
Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ
31/12/2011-ന് േശഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരും, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട് Upload െചയ്ത
േഫാേട്ടായ്ക്ക്, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില.
അേപക്ഷാഫീസ് നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുേത്തണ്ടതം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക് 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.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ഓണ്ൈലന് അേപക്ഷയുെടെ soft copy/print out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുെടെ െപ്രാൈഫലിെല "My
applications" എന്ന Link ല് Click െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ Print Out
എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപാടുകളില്
അേപക്ഷയുെടെ പ്രിന്റൗട്ട് കൂടെി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം
നിരുപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത , ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ പകർപ്പുകള് കമ്മിഷന്
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.

“നആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ് . ”
10

അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 02.02.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി
12.00 മണിവെര.
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ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പരീക്ഷ /ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ൈലന്
പരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥീരികരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥീരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്
ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത് ഡൗണ്േലാഡ് െചയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില് സ്ഥീരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അേപക്ഷകള് നിരുപാധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥീരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ്
ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസറ്റർ െചയ്തിട്ടുളള
െമാൈബല് നമ്പറിലും
നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തടെങ്ങി
േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയ
േശഷം
പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികള്െക്കതിെര Rules of
Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാ നടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്.

(േഫാേട്ടാ, I.D കാർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം
ഭ്ാഗത്ത് േചർത്തിരിക്കുന്ന െപാതവയവസ്ഥകള് നിർബന്ധമായി വായിച്ചുക േനാക്കുക).

