കാറ്റഗറി നമ്പർ : 201/2021 – 202/2021
നാലാം എന് . സി . എ . വിജ്ഞാപേനം
താെഴെ പേറയുന തസ്തികയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുനതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല
േയാഗയതയുള
പേട്ടികജാതി, പേട്ടികവർഗ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും അേപേക്ഷകള ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം `ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന്' വഴെി ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.

വകുപ്പ്

: വിദ്യാഭ്യാസം

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: പോർട്ട് ൈടം ജൂനിയർ ലാംേഗവജ് ടീച്ചർ (അറബിക്)
L.P.S

3.

ശമ്പളം

:

4.

ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

: ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്

₹ 18,000 -41,500/- (PR)
ഇപ്പടുക്കി -01 (ഒന്)
പേട്ടികജാതി കാസർേഗാഡ്-01 (ഒന്)

കാറ്റഗറി
നമ്പർ :
201/2021

പേട്ടികവർഗം േകാഴെിേക്കാട്-01 (ഒന്)

202/2021

ഈ തസ്തികയ്ക്കായി 15.06.12 െല ഗസറ്റില് കാറ്റഗറി നമ്പർ 336/12 ആയും, 13.05.2014
െല ഗസറ്റില് കാറ്റഗറി നമ്പർ 246/14 ആയും 28.02.2017 െല ഗസറ്റില് 29/2017 (ഇപ്പടുക്കി)
ആയും 30.10.2015 െല ഗസറ്റില് 403/15 ആയും 31.10.2017 െല ഗസറ്റില് 482/17 ആയും
31.12.2019 െല ഗസറ്റില് 623/19 ( കാസർേഗാഡ്) ആയും 31.12.2013 െല ഗസറ്റില് 626/13
ആയും 29.09.2015 െല ഗസറ്റില് 357/15 ആയും 28.02.2017 െല ഗസറ്റില് 30/17 ആയും
വിജ്ഞാപേനം െചയ്തിട്ടും േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള ലഭ്ിക്കാത്തതു െകാണ്ടുള നാലാം
എന് സി എ വിജ്ഞാപേനം )
കുറിപ്പ്:- (i) അേപേക്ഷകള ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് വഴെി ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ഓണ്ലൈലനിലൂടെട അലാെതയുള അേപേക്ഷകള
നിരുപോധികം
നിരസിക്കുനതാണ്.
ഓണ്ലൈലന്
അേപേക്ഷകള
www.keralapsc.gov.in -ല് ലഭ്യമാണ്.
(ii) ഈ വിജ്ഞാപേനത്തില് ഉദ്യളെപ്പടുത്തിയിട്ടുള സംവരണ സമുദ്ായത്തില്
െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള സമർപ്പിക്കുന അേപേക്ഷകള യാെതാരറിയിപ്പും
കൂടാെത നിരസിക്കുനതാണ്. അങ്ങെനയുളവർക്കു നിരസന െമേമ്മാ
അയയ്ക്കുനതല.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം ഓേരാ ജിലയിേലയ്ക്കും പ്രതയക റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള
തയ്യാറാക്കുനതാണ്. ഇപ്പപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന എന് സി എ റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവില് വരുന തീയതി മുതല് മൂന്നു

വർഷം വെരേയാ
ഈ തസ്തികയ്ക്ക് താെഴെപ്പറയുന തീയതിയില്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിെന്റ
കാലയളവില്
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
സമുദ്ായത്തിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള ഒഴെിവുകളില് ആ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അഭ്ാവത്തില് നികത്തെപ്പടാത്ത ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്,
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള നിയമനശിപോർശ െചയ്ത് നിയമനം നടത്തുനതുവെരേയാ
ഏതാേണാ ആദ്യം അതുവെര നിലവിലിരിക്കുനതാണ്.
ജിലയുെട േപേര്
ഇപ്പടുക്കി
കാസർേഗാഡ്
േകാഴെിേക്കാട്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ തീയതി

കാറ്റഗറി
നമ്പർ

29.01.2008

229/05

11/12/13

292/10

25.03.2008

229/05

(iv) ഈ
വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
മുകളില്
ഒഴെിവ്
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള ഏെതങ്കിലും ഒരു
ജിലയിേലക്ക് മാത്രം അേപേക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും ജിലയുെട േപേര് അേപേക്ഷയിെല നിർദ്ദേിഷ്ട േകാളത്തില്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്. ഇപ്പതിനു വിപേരീതമായി ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഒനില്
കൂടുതല് ജിലകളില് അേപേക്ഷകള സമർപ്പിച്ചിട്ടുളതാേയാ തന്നിമിത്തം
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടാന്
ഇപ്പടയായതാേയാ
െതളിഞ്ഞൊല്
പ്രസ്തുത
അേപേക്ഷകള നിരുപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുനതും അവരുെട േമല് അച്ചടക്ക
നടപേടികള സവീകരിക്കുനതുമാണ്.
(v) ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഓർഡർ (എം.എസ്) നമ്പർ 154/71/പേി.ഡി.യിെല പ്രേതയക
വയവസ്ഥകളക്ക് അനുസൃതമായി നടത്തുനതാണ്. ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭ്ിക്കുന ഒരാളിന്
സർവീസ്
ആരംഭ്ിക്കുന
തീയതി
മുതല്
തുടർച്ചയായി
അഞ്ചു
വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക്
മേറ്റെതങ്കിലും
ഒരു
ജിലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുനതല. അഞ്ചു വർഷത്തിനുേശഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്) നമ്പർ 04/61/പേി.ഡി.യിെല വയവസ്ഥകളക്കു വിേധയമായിരിക്കുന
താണ്. എനാല് 16.03.1996-െല ജി.ഒ.(പേി) 12/96/പേി.ആന്റ് എ.ആർ.ഡി പ്രകാരം
ഇപ്പടുക്കി, കാസർേഗാഡ്, വയനാട് ജിലകളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭ്ിക്കുനതിന്
അഞ്ച് വർഷെത്ത സർവ്വീസ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണെമന നിബന്ധന ബാധകമല.
ഈ ആനുകൂലയം അവരുെട ഔദ്യേദ്യാഗിക കാലാവധിയില് ഒരു പ്രാവശയം
മാത്രേമ ലഭ്ിക്കുകയുള്ളു. എനാല് േമല്പ്പറഞ്ഞെ ജിലകളില് നിന്നും മറ്റ്
ജിലകളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭ്ിക്കുനതിന് ഈ ആനുകൂലയം ലഭ്ിക്കുനതല.
ഇപ്പേപ്പാള സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇപ്പേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരു
ജിലയില് ഇപ്പരിക്കുനവർക്ക് ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം
അേപേക്ഷകള
സമർപ്പിക്കുവാന് അർഹതയില. എനാല് ഇപ്പതിലും ഉദ്യയർന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപേക്ഷ ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള അേപേക്ഷിക്കാവുനതാണ്.

vi) SSLC ബുക്കിെല ജാതി/സമുദ്ായം
സംബന്ധിച്ച േരഖെപ്പടുത്തലുകളില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ടാകുന സാഹചരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ശരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അേപേക്ഷയില് അവകാശെപ്പടുകയും
ആയത്
െതളിയിക്കുനതിനുള
റവനയൂ
അധികാരികള
നല്കുന
ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇപ്പത് സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപേനം എനിവ ബന്ധെപ്പട്ട തസ്തികയിേലയ്ക്കുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ
OTR െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
5.

നിയമന രീതി : േനരിട്ടുള നിയമനം. (പേട്ടികജാതി, പേട്ടികവർഗ സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പടുന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു മാത്രം).
(പേട്ടികവർഗ വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അഭ്ാവത്തില് പേട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അേപേക്ഷകളുടം സവീകരിക്കുനതാണ്.
മറിച്ചുകം അങ്ങെന തെന പേരിഗണിക്കുനതാണ്.)

6.

പ്രായപേരിധി : 18-45. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 02.01.1976 നും 01.01.2003 നും ഇപ്പടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യളെപ്പെട)
[െപോതുവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 (i) പ്രകാരമുള വയസ്സിളവ്
ഉദ്യളെപ്പെട].
കുറിപ്പ് :-

7.

യാെതാരുകാരണവശാലും ഉദ്യയർന പ്രായപേരിധി 50 (അന്പേത്) വയസ്സ്
കവിയാന് പോടില എന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന പ്രായപേരിധിയില്
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങളക്ക് ഈ വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ പോർട്ട്
2 െല െപോതുവയവസ്ഥകള (ഖണ്ഡിക 2(i) ഒഴെിെക) േനാക്കുക.

േയാഗയതകള :1

േകരളത്തിെല സർവ്വകലാശാലകള നല്കിയേതാ അംഗീകരിച്ചിട്ടുളേതാ ആയ
അറബിക് ഭ്ാഷയിലുള ബിരുദ്ം.
അെലങ്കില്
േകരളത്തിെല സർവ്വകലാശാലകള നല്കിയേതാ അംഗീകരിച്ചിട്ടുളേതാ ആയ
പേൗരസ്തയ ഭ്ാഷ (അറബിക്) പേഠനത്തിലുള ഒരു ൈടറ്റില്.
അെലങ്കില്
േകാഴെിേക്കാട് സർവ്വകലാശാലയുെട പോർട്ട് 3 അറബിക് (െസ്പെഷയല് ഓപ്മഷണല്)
ആയി േനടിയിട്ടുള പ്രീ-ഡിഗ്രി.
അെലങ്കില്
േകരളത്തിെല ഹയർെസക്കന്ഡറി േബാർഡ് നടത്തുന പ്ലസ്ടു പോർട്ട് III അറബിക്
(ഓപ്മഷണല്) േകാഴ്സ് പോസ്സായിരിക്കണം.
അെലങ്കില്
േകരള ഗവണ്ലെമന്റ് പേരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന എസ്.എസ്.എല്.സി പേരീക്ഷ
ഒനാം ഭ്ാഷയായി (ഫസ്റ്റ് ലാംേഗവജ്) പോർട്ട് ഒന്നും രണ്ടും അറബിെയടുത്ത്
പോസ്സായിരിക്കണം.
അെലങ്കില്

േകരള ഗവണ്ലെമന്റ് പേരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന എസ് .എസ്.എല്.സി.േയാ
തത്തുലയമായ പേരീക്ഷേയാ പോസ്സായിരിക്കണം. കൂടാെത താെഴെപ്പറയുന ഏെതങ്കിലും
ഒരു േയാഗയത കൂടി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
1. േകരള ഗവണ്ലെമന്റ് പേരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന അറബിക് മുന്ഷി (ഹയർ)
പേരീക്ഷ പോസ്സായിരിക്കണം.
2. േകരള ഗവണ്ലെമന്റ് പേരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന അറബിക് മുന്ഷി (േലാവർ)
പേരീക്ഷ പോസ്സായിരിക്കണം.
3. േകരള ഗവണ്ലെമന്റ് പേരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന അറബിക് അദ്ധയാപേക
പേരീക്ഷ പോസ്സായിരിക്കണം.
4. േകരളാ യൂണിേവഴ്സിറ്റിേയാ കാലിക്കറ്റ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിേയാ നടത്തുന അറബിക്
പ്രേവശന പേരീക്ഷ പോസ്സായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ്: േമല്പേറഞ്ഞെ േയാഗയതകളക്കു പുറെമ14.01.2019 െല സ.ഉദ്യ. (ൈക) നം/8/19/െപോവിവ
പ്രകാരം േകരളത്തിെല സർവകലാശാലകള നടത്തുനേതാ അംഗീകരിച്ചേതാ
ആയ ബി എ അറബിക് & ഇപ്പസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ഡബിള െമയിന് ഡിഗ്രി
േയാഗയതയും ടി തസ്തികയ്ക്കുള ഒരു േയാഗയതയായി പേരിഗണിക്കും.
2

േകരള സർക്കാർ ഈ തസ്തികയ്ക്കായി നടത്തുന േകരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ്
(െക-െടറ്റ്) പോസ്സായിരിക്കണം.
എക്സംപ്മഷന്- ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് തെന സിെടറ്റ്/െനറ്റ്/െസറ്റ്/എം.ഫില്/
പേി.എച്ച്.ഡി/ എം.എഡ് േയാഗയത േനടിയിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള െടറ്റ് േയാഗയത
േനടിയിരിക്കണം എന 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).

കുറിപ്പ്:
1)
GO(P) No 15/2020/G.Edn dated 09.10.2020 നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകാരം KTET
ന് പേകരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള M.Ed ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തിലായിരിക്കണെമന്
നിർബന്ധമില
2)

ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടിയിട്ടുള എം.ഫില് േയാഗയത േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയില് നിന്നുളേതാ േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല തത്തുലയമായി അംഗീകരിച്ചേതാ
ആയിരിക്കണം.

3)

വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുള േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശെപ്പട്ട്
അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ടി േയാഗയത െതളിയിക്കുന സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പേരിഗണിക്കുകയുള്ളു.

4)

30.11.2009 െല GO (MS) No. 232/09/G.Edn ഉദ്യത്തരവനുസരിച്ച് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
പ്രസ്തുത തസ്തികയ്ക്കുള മിനിമം േയാഗയതയായി േകരള ഗവണ്ലെമന്റ് പേരീക്ഷാ
കമ്മീഷണർ നടത്തുന എസ്.എസ്.എല്.സി േയാ തത്തുലയമായ പേരീക്ഷേയാ
പോസ്സായിരിക്കണം.

5)

KS&SSR Part II Rule 10 a(ii) ഈ തസ്തികയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

8.

പ്രായപേരിധി, നിയമനം ഇപ്പവ സംബന്ധിച്ച പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങള :
(i)

നിശ്ചിത േയാഗയതയുള ജവാന്മാരുെട ഭ്ാരയമാർക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗ
നിയമനക്കാരയത്തില് സാമുദ്ായിക സംവരണ നിയമങ്ങളക്ക് വിേധയമായി
12/02/1970-െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഓർഡർ (എം.എസ്) നമ്പർ 50/70/പേി.ഡി.,
21.01.1978-െല ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 9/78/ജി.എഡയു. എനിവ അനുസരിച്ച്
മുന്ഗണന നല്കുനതാണ്. അങ്ങെനയുളവർ ഭ്ർത്താവിെന്റ േപേര്, മിലിട്ടറി
റാങ്ക്, മിലിട്ടറി അഡ്രസ് മുതലായ ൈസനിക േസവനവിവരങ്ങള ഉദ്യളെപ്പടുന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട കമാന്റിംഗ് ആഫീസറുെട പേക്കല് നിന്നും േനടിയത്
കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. േസവന രംഗത്തുള
പേട്ടാളക്കാെരയും േബസ് എസ്റ്റാബ്ളിഷ് െമന്റില് പ്രവർത്തിക്കുനവെരയുമാണ്
ജവാന്മാരുെട പേട്ടികയില് ഉദ്യളെപ്പടുത്തിയിരിക്കുനത്. [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] ഈ വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പടുന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള "താങ്കളക്ക്
ഏെതങ്കിലും
രീതിയിലുള മുന്ഗണന ലഭ്ിക്കുവാന് അർഹതയുേണ്ടാ"
എനതിന് 'ഉദ്യണ്ട്' എന് െതരെഞ്ഞെടുക്കുകയും
മുന്ഗണന സംബന്ധിച്ച
വിശദ്ാംശങ്ങള തുടർന് േരഖെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്യണ്ടതാണ്.

(ii)

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്കൌട്ട്സിലും ൈഗഡ്നസിലും െപേട്ടവർക്ക് നിയമനക്കാരയത്തില്
മുന്ഗണന
നല്കുനതാണ്.
(ജി.ഒ (എം.എസ്.) 122/75/ജനറല്
എഡയുേക്കഷന് തീയതി 27/05/1975, ജിഒ (എം.എസ്) നമ്പർ 50/70/പേിഡി
തീയതി 12.2.1970).

കുറിപ്പ് :-

9.

േമല്പ്പറഞ്ഞെ മുന്ഗണനകളേക്കാ, ഉദ്യയർന പ്രായ പേരിധിയിലുള
ഇപ്പളവുകളേക്കാ, താെഴെ െപോതുവയവസ്ഥകളില് രണ്ടാം ഖണ്ഡികയില് പേറയുന
ഏെതങ്കിലും
കാരണങ്ങളാല്
ഉദ്യയർന
പ്രായപേരിധിയില്
നിന്നും
ഒഴെിവാക്കെപ്പടുനതിേനാ അർഹതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ആ വിവരം വണ്ല
ൈടം രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫലിെല "െവയിേറ്റജ് ആന്റ് പ്രിഫറന്സസ്" ലിങ്ക്
വഴെി അവകാശെപ്പേടണ്ടതും വിശദ്ാംശങ്ങള അതിനായി നല്കിയിട്ടുള
സ്ഥലത്ത്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.
ഉദ്യയർന
പ്രായപേരിധിയിലുള
ഇപ്പളവുകളക്ക് അർഹതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ആയത് അവകാശെപ്പടാത്ത
പേക്ഷം
പ്രായപേരിധി
കഴെിഞ്ഞു
എന
കാരണത്താല്
അേപേക്ഷ
നിരസിക്കെപ്പടാന് ഇപ്പടയുണ്ട്. യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയർന
പ്രായപേരിധി
50
വയസ്സ്
കവിയാന്
പോടിലാത്തതാകുന്നു.
(െപോതുവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 കാണുക).

അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചയ്ത േശഷമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login െചയ്ത
േശഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പം കാണുന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മാത്രം click െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചയ്യുന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-

ന് േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപേരും േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള പോലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന മാറ്റമില. അേപേക്ഷാ ഫീസ്
നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള ശരിയാെണന് ഉദ്യറപ്പ് വരുേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുനതിന് മുന്പും
തെന്റ
െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യളെക്കാളിച്ചിരിക്കുന
വിവരങ്ങള
ശരിയാെണന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള
എലാ
കത്തിടപോടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു
മുമ്പാെക
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപേക്ഷ
േസാപോധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുനതാണ്. അേപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുേശഷം അേപേക്ഷയില്
മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെട soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന Link-ല് click െചയ്ത് അേപേക്ഷയുെട
print out എടുക്കാവുനതാണ് . അേപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മിഷനുമായി
നടത്തുന
കത്തിടപോടുകളില്
അേപേക്ഷയുെട
print
out
കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപേക്ഷകള വിജ്ഞാപേനവയവസ്ഥകളക്ക് വിരുദ്ധമായി
കാണുന പേക്ഷം നിരുപോധികമായി നിരസിക്കുനതാണ് . വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത,
പേരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുനതിനുള അസല്
പ്രമാണങ്ങള കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
“ആധാർ കാർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില്
ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ് .”
10.

അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന അവസാന തീയതി : 02.06.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12.00
മണി വെര

11.

അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം

12.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന് പേരീക്ഷ
നടത്തുകയാെണങ്കില് പേരീക്ഷ എഴുതുെമന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation)
അേപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുനവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചയ്യുനതിനുള സൗകരയം പേരീക്ഷാ
തീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമാകുനതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അേപേക്ഷകള
നിരുപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുനതാണ്. സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ
കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന
തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള വിവരങ്ങള ബന്ധെപ്പട്ട പേരീക്ഷ ഉദ്യളെപ്പടുന പേരീക്ഷാ
കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുനതാണ്.
ഇപ്പത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

: www.keralapsc.gov.in

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള Mobile Phone
number-ലും നല്കുനതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, പേരിചയം തുടങ്ങി േയാഗയത
സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശവാദ്ം ഉദ്യനയിച്ച് അേപേക്ഷ നല്കിയ േശഷം
പേരീക്ഷയ്ക്ക്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളെക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചിതമായ
ശിക്ഷാനടപേടികള സവീകരിക്കുനതാണ്
(േഫാേട്ടാ, ID കാർഡ് ഉദ്യളെപ്പെടയുള വിശദ് വിവരങ്ങളക്ക് വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ രണ്ടാം
ഭ്ാഗത്ത് േചർത്തിരിക്കുന െപോതുവയവസ്ഥകള നിർബന്ധമായി വായിച്ചുക േനാക്കുക).

