കോറ്റഗറി നമ്പര് : 391/2021 – 393/2021
േകേരള സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ
പദ്ധതി പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ്
സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ പ്രകോരം
രജിസ്റ്റര് െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടെകേം രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്ക് അവരുെടെ െപ്രാൈഫല് വഴെി അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1. വകുപ്പ്

:

േകേരള ജനറല് സര്വ്വീസ്

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ഡ്ിവിഷണല് അക്കൗണ്ടന്റ്

3. ശമ്പളം

:

₹ 50,200 – 105,300/-

4. ഒഴെിവുകേളുടെടെ എണ്ണം &
5. നിയമന രീതി

:

(I) കോറ്റഗറി
നമ്പര്.391/2021

: െപാതുമരാമത്ത് / ജലേസചനം /
ഹൊര്ബര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പുകേളിെല ജൂനിയര്
സൂപ്രണ്ടുമാരില്
നിന്നും
തസ്തികേമാറ്റം വഴെിയുളള നിയമനം

(II) കോറ്റഗറി
നമ്പര്.392/2021

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം

(III) കോറ്റഗറി
നമ്പര്.393/2021

: എലാ വകുപ്പുകേളിേലയും യു.ഡ്ി. ക്ലര്ക്ക്,
ഫിനാൻസ് െസക്രേട്ടറിേയറ്റ്,
അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റിവ് െസക്രേട്ടറിേയറ്റ്,
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷൻ
ആഫീസ് എന്നിവിടെങ്ങളിെല
അസിസ്റ്റന്റ്, േകേരള സംസ്ഥാന ആഡ്ിറ്റ്
ഡ്ിപ്പാര്ട്ട്െമന്റിെല സീനിയര്
അക്കൗണ്ടന്റ്/ ആഡ്ിറ്റര് എന്നീ
തസ്തികേകേളിേലാ അെലങ്കില്
അവേയക്കാള് ഉദ്യയര്ന്ന േനാണ്ല
ഗസറ്റഡ്് േകേഡ്ര് തസ്തികേയിേലാ േജാലി
െചയ്യുന്നവരില് നിന്നും തസ്തികേമാറ്റം
വഴെിയുള്ള നിയമനം.

കുറിപ്പ് :- 1)

-

01 (ഒന്ന്)

07 (ഏഴെ്)
പ്രതീക്ഷിത
ഒഴെിവുകേള്

കോറ്റഗറി നമ്പര് 391/2021, 392/2021 എന്നിവയിേലക്ക് മുകേളില്
കോണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകേള്
ഇേപ്പാള്
നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില്
വരുന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരു വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത്

മൂന്ന് വര്ഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു വര്ഷത്തിനു േശഷം
ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. മുകേളില്
കോണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവുകേളിേലക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന
സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകേളിേലക്കും ഈ റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ്.
2) േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷൻ നടെത്തുന്ന ഡ്ിവിഷണല് അക്കൗണ്ടന്റ്
തസ്തികേയിേലക്കുളള പ്രാഥമികേ െതരെഞ്ഞെടുപ്പു പരീക്ഷ
(The Initial
Recruitment Examination for Divisional Accountant) എന്ന േയാഗയത
നിര്ണ്ണയ മത്സര പരീക്ഷയുെടെ അടെിസ്ഥാനത്തില് ആയിരിക്കും േനരിട്ടുള്ള
നിയമനവും തസ്തികേമാറ്റം വഴെിയുള്ള നിയമനവും നടെത്തുന്നത്.
3) മുകേളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന ഒന്നാമെത്തേയാ (I) മൂന്നാമേത്തേയാ (III)
നിയമനരീതി വഴെി മതിയായ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേെള ലഭ്ിക്കാത്ത പക്ഷം ആ
ഒഴെിവുകേള് കൂടെി രണ്ടാമെത്ത നിയമന രീതിയായ േനരിട്ടുള്ള നിയമനം വഴെി
നികേത്തുന്നതാണ്.
4) ഒന്നിലധികേം
കോറ്റഗറികേളിേലക്ക്
അേപക്ഷ
സമര്പ്പിക്കുന്നതിന്
ആഗ്രഹെിക്കുന്നവര് െവേവ്വെറ അേപക്ഷകേള് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
5) ഓേരാ
വിഭ്ാഗത്തിനും
പ്രേതയകേം
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റുകേള്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സാമുദ്ായികേ സംവരണം സംബന്ധിച്ചുകള്ള
വയവസ്ഥകേള് േനരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് മാത്രേമ ബാധകേമാവുകേയുള്ളു.
6.

പ്രായപരിധി: (േനരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന്)
18-36. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് 02.01.1985 നും 01.01.2003 നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ) മറ്റു പിന്നാക്ക
വിഭ്ാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവര്ക്കും, പട്ടികേജാതി/ പട്ടികേവര്ഗ്ഗ
വിഭ്ാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവര്ക്കും നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കും.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകേള്ക്ക് െപാതു
വയവസ്ഥകേളിെല പാര്ട്ട് II-െല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുകേ.
കുറിപ്പ് :-

7.

ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകേള് തസ്തികേമാറ്റം
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല.

േയാഗയതകേളുടം നിബന്ധനകേളുടം :
(I)

കോറ്റഗറി നമ്പര്. :
391/2021

െപാതുമരാമത്ത്
/
ജലേസചനം
/
ഹൊര്ബര്
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പുകേളിെല ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ടുമാരില്
നിന്നും തസ്തികേമാറ്റം വഴെിയുളള നിയമനത്തിന്
(1) അക്കൗണ്ട് െടെസ്റ്റ് ഹെയറും
(2) പി.ഡ്ബ്ലയൂക്ക.ഡ്ി.െടെസ്റ്റ്
അെലങ്കില്
തത്തുലയമായഡ്ിപ്പാര്ട്ട്െമന്റല് െടെസ്റ്റും പാസ്സായിരിക്കണം.

(II)

കോറ്റഗറി നമ്പര് :
392/2021

േനരിട്ടുള്ള നിയമനം.
െസക്കന്റ്
ക്ലാസ്സില്
സര്വ്വകേലാശാലാ ബിരുദ്ം.

കുറയാെതയുള്ള

ഒരു

കുറിപ്പ്: 1. പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവര്ഗ്ഗ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്ക് സര്വ്വകേലാശാലാ ബിരുദ്ം
മതിയാകും.
(III) കോറ്റഗറി നമ്പര് :
393/2021

എലാ വകുപ്പുകേളിെലയും യു.ഡ്ി ക്ലര്ക്ക് തുടെങ്ങിയ
തസ്തികേകേളില്
നിന്നും
തസ്തികേമാറ്റം
വഴെിയുള്ള
നിയമനത്തിന്(1) അക്കൗണ്ട്സ് െടെസ്റ്റ് ഹെയര് പാസായിരിക്കണം.
(2) സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് അഞ്ചു
വര്ഷത്തില് കുറയാത്ത സര്വ്വീസ് ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതും.
അതില് ഒരു വര്ഷം യു.ഡ്ി. ക്ലര്ക്ക്/ അസിസ്റ്റന്റ്/
സീനിയര് അക്കൗണ്ടന്റ്/ ആഡ്ിറ്റര് അെലങ്കില്
ഇവേയക്കാള് ഉദ്യയര്ന്ന േനാണ്ല ഗസറ്റ് േകേഡ്റിെല
തസ്തികേയിേലതു മായിരിക്കണം.

കുറിപ്പ്: 1) KS & SSR പാര്ട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii) പ്രകോരമുള്ള വയവസ്ഥകേള് ബാധകേമാണ്.
2) വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള േയാഗയതകേളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷൻ സമയത്ത്
ഹൊജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ
പ്രസ്തുത
േയാഗയത
തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുകേയുള്ളു.
3) ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
അേപക്ഷയില്
ശരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകോശെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില് നിന്ന് വയതയസ്തമാകുകേയും െചയ്യുന്ന സാഹെചരയത്തില്
േനാണ്ല ക്രീമിെലയര്/ ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടൊപ്പം ജാതി വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടെി പ്രമാണപരിേശാധനാ സമയത്ത്
ഹൊജരാേക്കണ്ടതാണ്.
8.

പരീക്ഷ :-

ഒരു മത്സര പരീക്ഷയുെടെ അടെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മുകേളില്
പറഞ്ഞെിട്ടുള്ള മൂന്ന് രീതിയിലുളള നിയമനങ്ങളുടം നടെത്തുന്നത് . ഒന്നാം
ഘട്ടമായി (പ്രിലിമിനറി) ഒരു ഒ.എം.ആര്. പരീക്ഷയും
രണ്ടാം
ഘട്ടമായി വിവരണ രീതിയിെല എഴുത്ത് പരീക്ഷയും (ൈഫനല്)
നടെത്തുന്നതാണ്.
എഴുത്തു പരീക്ഷയില് വിജയിക്കുന്നതിന്
ആവശയമായ കുറഞ്ഞെ മാര്ക്കും പരീക്ഷയുെടെ വിഷയങ്ങളുടം ചുവെടെ
േചര്ത്തിരിക്കുന്നു.

Sl.No.

Subjects

I

General Knowledge Precis and
General English

Maximum
Minimum
Percentage
marks
marks required
for a pass
150

60

40

II

Elementary Book Keeping

150

60

40

III

Arithmetic and mensuration
(Elementary but practical)

200

100

50

കുറിപ്പ് :

Total
500
220
1) പട്ടികേജാതി, പട്ടികേ വര്ഗ്ഗ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ജയിക്കുന്നതിന് ഒന്നും രണ്ടും
േപപ്പറുകേള്ക്ക് കുറഞ്ഞെത് 30% വും മൂന്നാം േപപ്പറിന് കുറഞ്ഞെത് 35 % വും
മാര്ക്ക് വാങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതാണ്.
2 ഓേരാ േപപ്പറിനും
) മണിക്കൂറാണ്.

അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി സമയം

3 പരീക്ഷാ തീയതിയും പരീക്ഷെയ
) പിന്നാെല അറിയിക്കുന്നതാണ്.

സംബന്ധിക്കുന്ന

മറ്റ്

3 (മൂന്ന്)
വിവരങ്ങളുടം

4 ഈ തസ്തികേയിേലക്കുളള െതരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിേയയും മൂന്ന്
) പ്രാവശയത്തില് കൂടുതല് മത്സര പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ അനുവദ്ിക്കുന്നതല.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് താെഴെപ്പറയുന്ന സാക്ഷയപത്രം
കേമ്മീഷൻ
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹൊജരാേക്കണ്ടതാണ്.
DECLARATION
I hereby declare that I have not already appeared for the Initial
Recruitment Examination for selection to the post of Divisional Accountant
in the Kerala General Service more than thrice. This is the first/ second/
third time, I am applying for the above examination. (Strike off whichever is
not applicable.)
Station :
Date :

Signature & Name of the candidate

9. പരീക്ഷയുെടെ വിഷയങ്ങള്:
1) General Knowledge:- ലളിതവും, വയക്തവുമായ ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതുന്നതിനുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ കേഴെിവ് പരിേശാധിക്കാൻ ഉദ്യേദ്ദേശിച്ചുകെകോണ്ടുള്ളതാണ് ഈ
േപപ്പര്. ഇതില് െപാതു വിജ്ഞാനം, ചുരുെക്കഴുത്ത് (Precis), ജനറല് ഇംഗ്ലീഷ്
എന്നിവയില് നിന്നുള്ള േചാദ്യങ്ങള് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കും.
2) Elementary Book Keeping:- ഈ വിഷയത്തില് േപപ്പര് തികേച്ചുകം
എലിെമന്ററി
(പ്രാഥമികേ)
സവഭ്ാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കും.
ആര്തര്
ഫീല്ഡ്ഹൌസിെന്റ "സ്റ്റുഡ്ൻസ് കേംപ്ലീറ്റ് േകോേമഴ്സയല് ബുക്ക് കേീപ്പിംഗ്,
അക്കൗണ്ടിംഗ് ആന്റ് ബാങ്കിംഗ്" എന്ന ബുക്കാണ് ഈ വിഷയത്തിന് െടെക്സ്റ്റ്
ബുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് (“The Students Complete Commercial Book
Keeping, Accounting and Banking” by Arthur Fieldhouse).
ആര്.എൻ. കോര്ട്ടറുെടെ "അഡ്വാൻസ്ഡ്് അക്കൗണ്ട്സ്" (േലറ്റസ്റ്റ്
എഡ്ിഷൻ) എന്ന ബുക്കിെല താെഴെപ്പറയുന്ന അദ്ധയായങ്ങെളക്കുറിച്ചുകകൂടെി

ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ അദ്ധയായങ്ങളുടം ആര്തര്
ഫീല്ഡ്ഹൌസിെന്റ ബുക്കിെല അദ്ധയായങ്ങളുടം ഒേര വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ടവ
യാെണങ്കില്
േചാദ്യങ്ങള്
തയ്യാറാക്കുന്നത്
കോര്ട്ടറുെടെ
ബുക്കിെന
ആധാരമാക്കിയായിരിക്കും.
അദ്ധയായം 1

I – Book Keeping up to Trial Balance

അദ്ധയായം 2

II – Trading and Profit and Loss Accounts and Balance
sheet

അദ്ധയായം 5

V – Depreciation, Sinking Fund, Reserves, Reserve Funds,
Secret Reserve,

അദ്ധയായം 6

VI – Bills of Exchange, Promissory Notes, Cheques

അദ്ധയായം 7

VII – Portions relating to Voyage Account.

അദ്ധയായം 9

IX – Self Balancing Ledgers

അദ്ധയായം 10

X – Capital and Revenue, Revenue Account, Receipts and
Payments Accounts, Income and Expenditure Account.

അദ്ധയായം 16

XVI – Manufacturing and Working Accounts and Cost Book
Mining Company.

അദ്ധയായം 17

XVII – Cost Accounts.

അദ്ധയായം 18

XVIII – Double Account system

കുറിപ്പ് : കോര്ട്ടറുെടെ തുടെര്ന്നുള്ള പതിപ്പുകേളില് മുകേളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന
അദ്ധയായങ്ങള്ക്ക് എെന്തങ്കിലും വയതയാസം
ഉദ്യെണ്ടങ്കില്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് മറ്റുള്ള പതിപ്പുകേളിെല അദ്ധയായങ്ങള് കൂടെി
വായിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്
3)

Arithmetic
and
Mensuration:െമട്രെിക്കുേലഷൻ
അഥവാ
എസ്.എസ്.എല്.സി. നിലവാരത്തിലുള്ളത്. Pierpoint രചിച്ച 'Mensuration for
Indian Schools and Colleges Part I' എന്ന പുസ്തകേമാണ് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്ക്
ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലവാര നിര്ണ്ണയത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കുറിപ്പ് : - ഇെതാരു മത്സര പരീക്ഷയാണ്. അതിനാല് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് എലാ
വിഷയങ്ങളുടം എഴുേതണ്ടതാണ്.
തസ്തികേ മാറ്റം വഴെിയുള്ള നിയമനത്തിന് അേപക്ഷിക്കുന്നവര് താെഴെ കോണിച്ചിട്ടുള്ള
മാതൃകേയില് ഒരു സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കേമ്മീഷൻ
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹൊജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ ഏഴൊം
ഖപ്പണ്ഡികേയില് (കോറ്റഗറി - I & III) പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന േയാഗയതകേള് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിക്ക്
ഉദ്യള്ളതായി സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് പ്രേതയകേം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
CERTIFICATE
Certified on the strength of relevant records that Shri/Smt. …......... (the
name and designation of the candidate should be entered here) of this office
has a total service of …...................... years ….... months …......... days in

clerical cadre (as on) …........ of which ….. years …........ months ….......
days service in the Upper Division Grade. The scale of pay attached to the
post held by him/her is ….. ….....
It is also certified on the strength of
the Service Book that he/she has passed Account Test (Higher) and PWD
Test/ …......... (here enter the name of corresponding Departmental Test
passed) and that he/she is eligible for admission to the test. (Strike off
whichever is not applicable.)
Station:
Date:

Signature
Name and Designation of the Head
(Office Seal)
of Department/Office

10. നിയമനവും
െപ്രാേബഷനും:-

11.

ഡ്ിവിഷണല്
അക്കൗണ്ടന്റ്
തസ്തികേയിേലക്കുള്ള
നിയമനാധികോരി
ഗവണ്ലെമന്റ്
ഫിനാൻസ്
െസക്രട്ടറി
ആയിരിക്കും.
ഡ്ിവിഷണല് അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികേയിേലക്ക്
നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ആള് േജാലിയില് പ്രേവശിക്കുന്ന തീയതി
മുതല് 12 മാസക്കാലം ഒരു പ്രാേയാഗികേ പരിശീലനത്തിന്
നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
പരിശീലനം
വിജയകേരമായി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നത് മുതല് തുടെര്ച്ചയായ രണ്ട്
വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഒരു വര്ഷം
െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.
പരിശീലന
കോലത്ത്
ഒരു
െട്രെയിനിക്ക്
ഗവണ്ലെമന്റ്
സമയാസമയങ്ങളില് നിശ്ചയിക്കുന്ന തുകേ അലവൻസായി
ലഭ്ിക്കുന്നതാണ്.

അേപക്ഷ സമര്പ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റര് െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് അവരുെടെ user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
െചയ്ത േശഷം സവന്തം profile ലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടൊപ്പം കോണുന്ന Notification Linkെല Apply Now -ല് മാത്രം click െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ
31/12/2011-ന് േശഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം
േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload
െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചയ്ത തീയതി മുതല് 10 വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള് െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില. Password രഹെസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ്
വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തെന്റ െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന

വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ കേത്തിടെപാടുകേളിലും
User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനു മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷ
സമര്പ്പണത്തിനു േശഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കേഴെിയുകേയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ Soft copy/print out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്
അവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിെല `My applications' എന്ന Link-ല് click െചയ്ത്
അേപക്ഷയുെടെ print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കേമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന കേത്തിടെപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെടെ Print out
കൂടെി സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമര്പ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുപാധികേമായി നിരസിക്കുന്നതാണ് .
വിദ്യാഭ്യാസ
േയാഗയത,
പരിചയം,
ജാതി,
വയസ്സ്
മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹൊജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആര് / ഓണ്ലൈലൻ
പരീക്ഷ നടെത്തുകേ യാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം
അേപക്ഷകേര് തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷൻ െപ്രാൈഫല് വഴെി
നല്േകേണ്ടതാണ്.
അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവര്ക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത് ഡ്ൗണ്ലേലാഡ്് െചയ്യുന്നതിനുള്ള
സൗകേരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ അേപക്ഷകേള് നിരുപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ
കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം
ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്ന താണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ
െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബല് േഫാണ്ല
നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹൊജരാകുകേേയാ ഹൊജരാകോതിരിക്കുകേേയാ
െചയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22
പ്രകോരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടെപടെികേള് സവീകേരിക്കുന്നതാണ്.
(ഡ്ി) ആധാര് കോര്ഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാര്
കോര്ഡ്് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.

12. അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന
അര്ദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര.

തീയതി

03.11.2021

ബുധനാഴ്ച

13. അേപക്ഷ സമര്പ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ് : www.keralapsc.gov.in
(േഫാേട്ടാ, ID കോര്ഡ്് ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാര്ട്ട് - 2 ല്
െകോടുത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടെി േനാക്കുകേ )

