ഗസറ്റ് തീയതി

:

അവസാന തീയതി :

02.06.2021
07.07.2021 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണിവെര
ജനറല് റിക്രൂട്ട് െ മന്റ് - ജില്ലാതലം
കാറ്റഗറി നമ്പർ : 203/2021

േകരള സർക്കാർ സർവ്വീസില് താെഴെ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന്
േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പ്രകാരം
ഓണ്ലൈലനായി അേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു.
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വകുപ്പെ്
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്

:
:
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4

ശമ്പളം
ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

:
:

കുറിപ്പെ്:- (i)

(ii)

വിദ്യാഭ്യാസം
ൈഹൈസ്ക്കൂള് ടീച്ചർ (േസാഷയല് സയന്സ്) മലയാളം
മാധയമം
₹ 29200-62400/- (PR)
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
1. തിരുവനന്തപുരം
2. െകാല്ലം
3. പത്തനംതിട്ട
4. ആലപ്പുഴെ
5. േകാട്ടയം
6. ഇടുക്കി
7. എറണാകുളം
8. തൃശൂർ
കണക്കാക്കെപ്പെട്ടിട്ടില്ല
9. പാലക്കാട്
10. മലപ്പുറം
11. േകാഴെിേക്കാട്
12. വയനാട്
13. കണ്ണൂർ
14. കാസർേഗാഡ്

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് കമ്മീഷെന്റ െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പ്രകാരം ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം അേപക്ഷ
സമർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്.
അല്ലാെതയുള്ള
അേപക്ഷകള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഓേരാ ജില്ലയ്ക്കും പ്രേതയകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരു വർഷവും
ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരു
വർഷത്തിനുശേശഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഇേത ജില്ലയിേലയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത്

എഴുതി അറിയിക്കെപ്പെടുന്ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും
പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുന്ന
പരമാവധി 3 വർഷത്തിനുശള്ളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരും നിയമനത്തിന്
ശിപാർശ െചെയ്യെപ്പെടുന്നില്ല എങ്കില് അങ്ങനെനയുള്ള ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി
ഒരു വർഷം കൂടിേയാ
ഒരാെളെയങ്കിലും
നിയമനത്തിനായി
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതുവെരേയാ
ഏതാണ്
ആദ്യം
അതുവെര
ദ്ീർഘിപ്പെിക്കുന്നതാണ്.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഓർഡർ (എം.എസ്) നമ്പർ 154/71/പി.ഡി.യിെല പ്രേതയക
വയവസ്ഥകള്ക്കനുശസൃതമായി
നടത്തുന്നതാണ്.
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭ്ിക്കുന്ന ഒരാളിന്
സർവീസ്
ആരംഭ്ിക്കുന്ന
തീയതി
മുതല്
തുടർച്ചയായി
അഞ്ചുവർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുന്നതല്ല. അഞ്ചുവർഷത്തിനുശേശഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്)
നമ്പർ
04/61/പി.ഡി.യിെല
വയവസ്ഥകള്ക്കു
വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇേപ്പൊള് സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരു ജില്ലയില് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം അേപക്ഷകള് അയയ്ക്കുവാന് അർഹൈതയില്ല. എന്നാല്
ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷ ക്ഷണിക്കെപ്പെടുേമ്പാള്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(iv) 03.01.2013 െല GO(P)No. 01/2013/SJD, 26.11.2018 െല GO(P)No.20/2018/SJD, 7.5.19
െല GO(P)No.5/2019/SJD എന്നീ ഉദ്യത്തരവുകള് പ്രകാരം ടി തസ്തികയുെട 3%
ഒഴെിവുകള് Locomotor Disability / Cerebral palsy, Hearing impairment, Low
vision ,Blindness എന്നീ ഭ്ിന്നേശഷി വിഭ്ാഗങ്ങനള്ക്കായി സംവരണം
െചെയ്തിരിക്കുന്നു.
(v) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ഈ തസ്തികയിേലക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് മുകളില്
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിേലക്ക് മാത്രം അേപക്ഷ
സമർപ്പെിേക്കണ്ടതും, ജില്ലയുെട േപര് അേപക്ഷയുെട നിർദ്ിഷ്ട േകാളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പെടുേത്തണ്ടതുമാണ്. ഇതിനുശ വിപരീതമായി ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഒന്നില്
കൂടുതല് ജില്ലകളില് അേപക്ഷകള് സമർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ളതാേയാ തന്നിമിത്തം
െതെരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുവാന് ഇടയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല് പ്രസ്തുത
അേപക്ഷകള് നിരുപാധികം നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതും അവരുെട േമല്
അച്ചടക്കനടപടികള് സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
(vi) ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികളുടെട
SSLC ബുക്കിെല ജാതി /സമുദ്ായം സംബന്ധിച്ച
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹൈചെരയത്തില് അേപക്ഷയില്
അവകാശെപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിനുശ റവനയു അധികാരി നല്കുന്ന
ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് /േനാണ്ല ക്രീമിലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടാപ്പെം
ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി ഒറ്റത്തവണ പരിേശാധനാ
സമയേത്താ കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പെടുന്ന സമയേത്താ ഹൈാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

5. നിയമന രീതി :

േനരിട്ടുള്ള നിയമനം.

6. പ്രായപരിധി :

18-40, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1981-നുശം 01.01.2003-നുശം ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യള്പ്പെെട). പട്ടികജാതി
പട്ടികവർഗ്ഗ
വിഭ്ാഗത്തിലുള്ളവർക്കും
മറ്റ്
പിേന്നാക്ക
വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പെട്ടവർക്കും നിയമാനുശസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കും.

കുറിപ്പെ് :- യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അന്പത്) വയസ്സ്
കവിയാന് പാടില്ല
എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേതയക ആനുശകൂലയങ്ങനള്ക്ക്
ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട് II,
െപാതുവയവസ്ഥകളിെല ഖപ്പണ്ഡിക 2 േനാക്കുക.
7.
1)

േയാഗയതകള് :ബന്ധെപ്പെട്ട വിഷയത്തില് േകരളത്തിെല സർവ്വകലാശാലകള് നല്കിയിട്ടുള്ളേതാ
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളേതാ ആയ ബിരുദ്വും ബന്ധെപ്പെട്ട വിഷയത്തില് തെന്നയുള്ള
ബി.എഡ്/ബി.റ്റി ബിരുദ്വും. (ബന്ധെപ്പെട്ട വിഷയങ്ങനള് ഏെതല്ലാെമന്ന് താെഴെ കുറിപ്പെ്
(ii) ല് നല്കിയിരിക്കുന്നത് േനാക്കുക).
2) േകരള സർക്കാർ ഈ തസ്തികയ്ക്കായി നടത്തുന്ന േകരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ്
(െക-െടറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം.
എക്സംപ്ഷന് - ബന്ധെപ്പെട്ട വിഷയത്തില് തെന്ന സിെടറ്റ്/െനറ്റ്/െസറ്റ്/എം.ഫില്/
പി.എച്ച്ഡി/ഏെതങ്കിലും
വിഷയത്തില്
എം.എഡ്
േയാഗയത
േനടിയിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള െടറ്റ് േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം 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, GO(P) No.15/2020/GEdn dtd 09.10.2020].
കുറിപ്പെ്- (i) ബന്ധെപ്പെട്ട വിഷയത്തില് േനടിയിട്ടുള്ള എം.ഫില് േയാഗയത േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയില് നിന്നുള്ളേതാ േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല തത്തുലയമായി അംഗീകരിച്ചേതാ
ആയിരിക്കണം
(ii) ഹൈിസ്റ്ററി, ഇക്കേണാമിക്സ്, േജയാഗ്രഫി, െപാളിറ്റിക്സ്, െകാേമഴ്സ്, ഫിേലാസഫി,
മയൂസിക്, േസാേഷയാളജി ഇവയിേലെതങ്കിലും ഐച്ഛിക വിഷയമാെയടുത്ത്
ബിരുദ്ം സമ്പാദ്ിച്ചിരിക്കണം.
(iii) ബി േകാം ബിരുദ്വും ബി എഡ് േകാേമഴ്സ് േയാഗയതയുമുള്ളവെര ടി തസ്തികയ്ക്ക്
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
(iv) റൂറല് ഉദ്യന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നാഷണല് കൗണ്ലസില് നല്കിയിട്ടുള്ള റൂറല്
സർവ്വീസ്
ഡിേപ്ലാമയും
ഡിഗ്രിക്ക്
തുലയമായി
ഈ
തസ്തികയ്ക്ക്
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
(v) ൈമസൂരിെല റീജിയണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് എഡയൂേക്കഷന് നല്കുന്ന ബി എ
എഡ് (േസാഷയല് സ്റ്റഡീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് ) ഇന്റേഗ്രറ്റഡ് േകാഴ്സ് േനടിയവർക്കും ഈ
തസ്തികയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. (GO(Rt) No: 2135/2019/G Edn
തീയതി04/06/2019)
(vi) ബന്ധെപ്പെട്ട വിഷയത്തില് ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം
േനടിയിട്ടുള്ളവർക്കും
ബന്ധെപ്പെട്ട വിഷയത്തില് തെന്ന ബി.എഡ്/ബി.റ്റി േയാഗയതയുള്ള പക്ഷം ഈ
തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിയ്കാവുന്നതാണ്.
(vii) എച്ച്.എസ്.ടി .(േസാഷയല് സയന്സ്) തസ്തികയിെല നിയമനത്തിന് താെഴെ

പറയുന്ന േയാഗയതകളുടം സവീകാരയമാണ്.
a) ഇസ്ലാമിക് ഹൈിസ്റ്ററി, ഉദ്യറുദു എന്നിവ ഡബിള് െമയിനായുള്ള ബി.എ ഡിഗ്രിയും,
േസാഷയല് സ്റ്റഡീസിലുള്ള ബി.എഡ് േയാഗയതയും
അെല്ലങ്കില്
b) ഇസ്ലാമിക് ഹൈിസ്റ്ററി െമയിന് ആയും ജനറല് ഇക്കേണാമിക്സും ഇന്ഡയന്
ഹൈിസ്റ്ററിയും സബ്സൈിഡിയറിയായും ഉദ്യള്ള ബി.എ ഡിഗ്രിയും ഹൈിസ്റ്ററിയിലുള്ള
ബി.എഡ് േയാഗയതയും
അെല്ലങ്കില്
c) ഇസ്ലാമിക് ഹൈിസ്റ്ററിയും അറബിയും െമയിനായുള്ള ബി.എ ഡിഗ്രിയും
ഹൈിസ്റ്ററിയിലുള്ള ബി.എഡ് േയാഗയതയും
(മുകളില് a, b, c എന്നിവ GO(MS)No.254/90/G.Edn തീയതി 05.12.1990 പ്രകാരം)
അെല്ലങ്കില്
d) ഇസ്ലാമിക് ഹൈിസ്റ്ററി െമയിന് ആയും ജനറല് ഇക്കേണാമിക്സും െപാളിറ്റിക്കല്
സയന്സും സബ്സൈിഡിയറിയായും ഉദ്യള്ള ബി.എ ഡിഗ്രിയും ഹൈിസ്റ്ററിയിലുള്ള
ബി.എഡ് േയാഗയതയും (GO(MS)No.21/94/G.Edn തീയതി 21.02.1994)
അെല്ലങ്കില്
e) ഇസ്ലാമിക് ഹൈിസ്റ്ററിയും അറബിയും െമയിനായുള്ള
ബി.എ ഡിഗ്രിയും
േസാഷയല് സ്റ്റഡീസിലുള്ള ബി.എഡ് േയാഗയതയും
അെല്ലങ്കില്
f) ഇസ്ലാമിക് ഹൈിസ്റ്ററി െമയിന് ആയും ഇന്ഡയന് ഹൈിസ്റ്ററിയും െപാളിറ്റിക്കല്
സയന്സും സബ്സൈിഡിയറിയായും ഉദ്യള്ള ബി.എ ഡിഗ്രിയും ഹൈിസ്റ്ററിയിേലാ
േസാഷയല് സ്റ്റഡീസിേലാ ഉദ്യള്ള ബി.എഡ് േയാഗയതയും
അെല്ലങ്കില്
g) ഇസ്ലാമിക് ഹൈിസ്റ്ററി െമയിന് ആയും െപാളിറ്റിക്കല് സയന്സും ജനറല്
ഇക്കേണാമിക്സും സബ്സൈിഡിയറിയായും ഉദ്യള്ള ബി.എ ഡിഗ്രിയും േസാഷയല്
സ്റ്റഡീസിലുള്ള ബി.എഡ് േയാഗയതയും
അെല്ലങ്കില്
h) ഇസ്ലാമിക് ഹൈിസ്റ്ററി െമയിന് ആയും ഔട്ട് ൈലന്സ് ഓഫ് ഇന്ഡയന്
കള്ച്ചർ ആന്റ് ഫ്രീഡം
മൂവ്മെമന്റും
െപാളിറ്റിക്കല് സയന്സും
സബ്സൈിഡിയറിയായും ഉദ്യള്ള ബി.എ ഡിഗ്രിയും േസാഷയല് സ്റ്റഡീസിലുള്ള
ബി.എഡ് േയാഗയതയും
(മുകളില് e, f, g, h എന്നിവ GO(MS)No.327/2001/G.Edn തീയതി
07.11.2001 പ്രകാരം)
(viii) ബിരുദ്ത്തിന്/ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ത്തിന് ഐച്ഛികമായി പഠിച്ച വിഷയവും, ഏതു
വിഷയത്തിലാണ്
ബി.എഡ്/ബി.റ്റി
ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നും
അേപക്ഷയില്
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം
(ix) ഈ തസ്തികയ്ക്ക് എഴുത്ത് (വിവരാണാത്മക/ഒ.എം.ആർ) പരീക്ഷ ഉദ്യെണ്ടങ്കില്
േചൊദ്യക്കടലാസ് മലയാളത്തില് ആയിരിക്കും. ഉദ്യത്തരങ്ങനളുടം മലയാളത്തില്
തെന്ന എഴുേതണ്ടതാണ്. (OMR ഉദ്യത്തരകടലാസ് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യത്തരങ്ങനള്
എഴുതുന്നതിനുശപകരം നിർേദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം അടയാളെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്.)

(x)
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വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശെപ്പെട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പെിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷന്
സമയത്ത്
ഹൈാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ
കുറിപ്പെ് :- KS&SSR Part II Rule 10(a) ii ഈ തസ്തികയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

പ്രായപരിധി, നിയമനം ഇവ സംബന്ധിച്ച പ്രേതയക ആനുശകൂലയങ്ങനള് :

(I) നിശ്ചിത
േയാഗയതയുള്ള
ജവാന്മാരുെട
ഭ്ാരയമാർക്ക്
ഉദ്യേദ്യാഗ
നിയമനക്കാരയത്തില് സാമുദ്ായിക സംവരണ നിയമങ്ങനള്ക്ക് വിേധയമായി
12/02/1970-െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഓർഡർ (എം.എസ്) നമ്പർ 50/70/പി.ഡി., 21.01.1978െല ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 9/78/ജി.എഡയു. എന്നിവ അനുശസരിച്ച് മുന്ഗണന
നല്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെനയുള്ളവർ ഭ്ർത്താവിെന്റ േപര്, മിലിട്ടറി റാങ്ക്, മിലിട്ടറി
അഡ്രസ് മുതലായ ൈസനിക േസവനവിവരങ്ങനള് ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ബന്ധെപ്പെട്ട കമാന്റിംഗ് ആഫീസറുെട പക്കല് നിന്നും േനടിയത് കമ്മീഷന്
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹൈാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
േസവന
രംഗത്തുള്ള
പട്ടാളക്കാെരയും േബസ് എസ്റ്റാബ്ളിഷ് െമന്റില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവെരയുമാണ്
ജവാന്മാരുെട പട്ടികയില് ഉദ്യള്െപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് . [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) സംസ്ഥാനെത്ത ഡിപ്പൊർട്ടുെമന്റല് ൈഹൈസ്കൂളില് കുറഞ്ഞെപക്ഷം അഞ്ചുവർഷം
സർവ്വീസുള്ള ലാബറട്ടറി അറ്റന്ഡർമാെര അവർക്ക് നിശ്ചിതേയാഗയതയുള്ള
പക്ഷം പ്രായപരിധിയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കാവുന്നതാണ് . അവർ സർവ്വീസില്
പ്രേവശിച്ച തീയതിയും
െമാത്തം
േസവനക്കാലവും
കാണിക്കുന്ന ഒരു
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പെട്ട െഹൈഡ് മാസ്റ്ററില് നിന്നും
വാങ്ങനി കമ്മീഷന്
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹൈാജരാേക്കണ്ടതാണ്. സർവ്വീസ് ആനുശകൂലയം ലഭ്ിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് സാമുദ്ായിക സംവരണാനുശകൂലയം ലഭ്ിക്കുന്നതല്ല. (ജി.ഒ.
(എം.എസ്) നം 315/62 എഡയു. തീയതി 14.05.62)
(iii) ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്കൗട്ട്സിലും ൈഗഡ്സിലും െപട്ടവർക്ക് നിയമനക്കാരയത്തില്
മുന്ഗണന
നല്കുന്നതാണ്.
(ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 122/75/ജനറല്
എഡയുേക്കഷന് തീയതി 27/05/1975)
(iv) ഗവണ്ലെമന്റ്
നഴെ് സറി/ൈപ്രമറി സ് കൂളുടകളിെല നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള
ബിരുദ്ധാരികളായ അദ്ധയാപകർക്ക് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെനയുള്ളവർ ബന്ധെപ്പെട്ട അധികാരിയില്നിന്നും
ലഭ്ിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള് കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹൈാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
[ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പർ 185/70/എഡയൂ. തീയതി 18.04.1970, ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പർ
466/70/എഡയൂ തീയതി 11.11.1970]
കുറിപ്പെ്:- േമല്പ്പെറഞ്ഞെ മുന്ഗണനകള്േക്കാ ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയിലുള്ള ഇളവുകള്േക്കാ,
താെഴെ െപാതു വയവസ്ഥകളില് രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികയില് പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും
കാരണങ്ങനളാല് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കെപ്പെടുന്നതിേനാ
അർഹൈതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ആ വിവരം വണ്ല ൈടം രജിേസ്ട്രേഷന്
െപ്രാൈഫലിെല െവയിേറ്റജ് ആന്റ് പ്രിഫറന്സ്സ് ലിങ്ക് വഴെി അവകാശെപ്പെേടണ്ടതും
വിശദ്ാംശങ്ങനള് അതിനായി നല്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് േരഖപ്പെപ്പെടുേത്തണ്ടതുമാണ് .
ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയിലുള്ള ഇളവുകള്ക്ക് അർഹൈതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്

ആയത് അവകാശെപ്പെടാത്ത പക്ഷം പ്രായപരിധി കഴെിഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താല്
അേപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പെടാന് ഇടയുണ്ട്. യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് കവിയാന് പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. (െപാതുവയവസ്ഥകള്
ഖപ്പണ്ഡിക 2 കാണുക).
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അേപക്ഷകള് സമർപ്പെിേക്കണ്ട രീതി :ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔേദ്യാഗിക
െവബ്.ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശഷം
സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പെം കാണുന്ന Notification Link -െല
Apply Now-ല് മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011-ന്
േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരും
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങനള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷ ഫീസ് നല്േകണ്ടതില്ല.
Password രഹൈസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങനള് ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പെ് വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും തെന്റ െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െകാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങനള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുശമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളിലും
User
ID പ്രേതയകം
േരഖപ്പെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുശ മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പെണത്തിനുശേശഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങനള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില്ല.
ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന് അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print
out എടുക്കാവുന്നതാണ്. അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കത്തിടപാടുകളില് അേപക്ഷയുെട print out സമർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്. െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ്
പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട അേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുശള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങനള് കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹൈാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. “ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങനളുടെട
െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകണ്ടതാണ്.”

10.

അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി
മണിവെര.
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12.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പെട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന് പരീക്ഷ
നടത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകർ തങ്ങനളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫല് വഴെി

നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുശള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങനളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അേപക്ഷകള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവു സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ്
ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം
ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങനള് ബന്ധെപ്പെട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പെ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ,പരിചെയം തുടങ്ങനി
േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയ
േശഷം
പരീക്ഷയ്ക്ക്
confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹൈാജരാകുകേയാ
ഹൈാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കതിെര KPSC Rules of
procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ ശിക്ഷാനടപടികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ID കാർഡ് ഉദ്യള്പ്പെെടയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങനള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
രണ്ടാം
ഭ്ാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുന്ന െപാതുവയവസ്ഥകള് നിർബന്ധമായി
വായിക്കണം).

