എൻ . സി . എ . വിജ്ഞാപനം - ജിലാതലം
കോറ്റഗറി നമ്പര് : 424/2021 - 431/2021
രണ്ടാം എൻ . സി . എ . വിജ്ഞാപനം
താെഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല േയാഗയതയുള്ള ഈഴെവ/തീയ്യ/ബിലവ, പട്ടികേ ജാതി, ഒ.ബി.സി, ലത്തീൻ
കേേത്താലിക്ക് /ആംേഗ്ലാ ഇൻഡ്യൻ, എസ്. സി.സി.സി, ധീവര, ഹെിന്ദു നാടൊര്, വിശവകേര്മ്മ
സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളില് നിന്നും ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ
പ്രകോരം ഓണ്ലൈലനായി അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.
2.
3.
4.

വകുപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
ശമ്പളം
ഒഴെിവുകേളുടെടെ എണ്ണം

:
:
:
:

വിദ്യാഭ്യാസം
ൈഹെസ്ക്കൂള് ടെീച്ചര് (അറബികേ്)
₹ 29,200-62,400/-(PR)
ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
കോറ്റഗറി
സമുദ്ായം
ജില
നമ്പര്

ഒഴെിവുകേള്

424/2021

ഈഴെവ/
തീയ്യ/ബിലവ

എറണാകുളം
തൃശൂര്
പാലക്കാടെ്
േകോഴെിേക്കാടെ്
മലപ്പുറം
വയനാടെ്
കേണ്ണൂര്
കോസറേഗാഡ്്

03 (മൂന്ന്)
02 (രണ്ട്)
01 (ഒന്ന്
02 (രണ്ട്)
09(ഒൻപത്)
01 (ഒന്ന്)
02 (രണ്ട്)
04 (നാല്)

425/2021

പട്ടികേജാതി

തിരുവനന്തപുരം
പാലക്കാടെ്
മലപ്പുറം
വയനാടെ്
േകോഴെിേക്കാടെ്
കേണ്ണൂര്
കോസറേഗാഡ്്

02 (രണ്ട്)
01 (ഒന്ന്)
06 (ആറ്)
01 (ഒന്ന്)
01 (ഒന്ന്)
02 (രണ്ട്)
04 (നാല്)

426/2021

ലത്തീൻ
കേേത്താലിക്ക് /
ആംേഗ്ലാ
ഇന്തയൻ

തിരുവനന്തപുരം
പാലക്കാടെ്
മലപ്പുറം
േകോഴെിേക്കാടെ്
കോസറേഗാഡ്്

01 (ഒന്ന്)
01 (ഒന്ന്)
02 (രണ്ട്)
02 (രണ്ട്)
02 (രണ്ട്)

427/2021

ഒ.ബി.സി

പാലക്കാടെ്
മലപ്പുറം
വയനാടെ്
കോസറേഗാഡ്്

01 (ഒന്ന്)
03 (മൂന്ന്)
01 (ഒന്ന്)
01 (ഒന്ന്)

428/2021

വിശവകേര്മ്മ

െകോലം
എറണാകുളം
മലപ്പുറം
കോസറേഗാഡ്്

01 (ഒന്ന്)
01 (ഒന്ന്)
02 (രണ്ട്)
01 (ഒന്ന്)

429/2021

ഹെിന്ദു നാടൊര്

കോസറേഗാഡ്്

01 (ഒന്ന്)

430/2021

എസ്.സി.സി.സി

പാലക്കാടെ്
മലപ്പുറം
േകോഴെിേക്കാടെ്

01 (ഒന്ന്)
01 (ഒന്ന്)
01 (ഒന്ന്)

431/2021

ധീവര

പാലക്കാടെ്
േകോഴെിേക്കാടെ്
കോസറേഗാഡ്്

01 (ഒന്ന്)
01 (ഒന്ന്)
01 (ഒന്ന്)

(31.12.19 െല ഗസറ്റില് കോറ്റഗറി നമ്പര് 566/19, 567/19, 568/19, 569/19, 570/19, 571/19, 572/19,
573/19 ആയി വിജ്ഞാപനം െചയ്ത തസ്തികേയുെടെ രണ്ടാം വിജ്ഞാപനം)
കുറിപ്പ് (i)

അേപക്ഷകേള് കേമ്മീഷെന്റ െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി
ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷൻ
പ്രകോരം
ഓണ്ലൈലനായി
മാത്രം
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
അലാെതയുള്ള
അേപക്ഷകേള്
നിരുപാധികേം
നിരസിക്കുന്നതാണ്.

(ii)

ഈ വിജ്ഞാപനത്തില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവരണ സമുദ്ായങ്ങളില്
െപ്പടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് സമര്പ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകേള് യാെതാരറിയിപ്പും
കൂടൊെത നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവര്ക്ക് നിരസന െമേമ്മാ
അയയ്ക്കുന്നതല.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഓേരാ ജിലയിേലയ്ക്കും ഓേരാ സമുദ്ായത്തിനായി
പ്രേതയകേം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകോരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ് നിലവില് വരുന്ന തീയതി മുതല് മൂന്ന് വര്ഷം വെരേയാ ഈ
തസ്തികേക്ക് താെഴെപ്പറയുന്ന തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ
കോലയളവില് േമല്പ്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായങ്ങള്ക്കുേവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകേളില് ആ സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ അഭ്ാവത്താല്
നികേത്തെപ്പടൊത്ത ഒഴെിവുകേളിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേെള നിയമനശിപാര്ശ
െചയ്ത് നിയമനം നടെത്തുന്നതുവെരേയാ ഏതാേണാ
ആദ്യം അതുവെര
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.
ജിലയുെടെ േപര്
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
കോറ്റഗറി നമ്പര്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ തീയതി
തിരുവനന്തപുരം

18.08.2018

199/16

െകോലം

25.09.2018

199/16

എറണാകുളം

31.10.2018

199/16

തൃശൂര്

31.10.2018

199/16

5.

6.

പാലക്കാടെ്

31.10.2018

199/16

മലപ്പുറം

25.09.2018

199/16

േകോഴെിേക്കാടെ്

10.10.2018

199/16

വയനാടെ്

26.06.2018

199/16

കേണ്ണൂര്

03.09.2018

199/16

കോസറേഗാഡ്്
31.05.2018
199/16
(iv) ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്
മുകേളില്
ഒഴെിവ്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിേലയ്ക്ക് മാത്രം അേപക്ഷ
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതും, ജിലയുെടെ േപര് അേപക്ഷയുെടെ നിര്ദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്. ഇതിനു വിപരീതമായി ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി ഒന്നില്
കൂടുതല് ജിലകേളില് അേപക്ഷകേള് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാേയാ തൻനിമിത്തം
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാൻ
ഇടെയായതാേയാ
െതളിഞ്ഞൊല്
പ്രസ്തുത
അേപക്ഷകേള് നിരുപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അവരുെടെ േമല് അച്ചടെക്ക
നടെപടെികേള് സവീകേരിക്കുന്നതുമാണ്.
(v) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഓര്ഡ്ര് (എം.എസ്) നമ്പര് 154/71/പി.ഡ്ി.യിെല പ്രേതയകേ
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് അനുസൃതമായി നടെത്തുന്നതാണ്. ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭ്ിക്കുന്ന ഒരാളിന്
സര്വീസ്
ആരംഭ്ിക്കുന്ന
തീയതി
മുതല്
തുടെര്ച്ചയായി
അഞ്ചുവര്ഷക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുന്നതല. അഞ്ചു വര്ഷത്തിനുേശഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961-െല സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്)
നമ്പര്
04/61/പി.ഡ്ി.യിെല
വയവസ്ഥകേള്ക്കു
വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇേപ്പാള് സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയില് ഇരിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം അേപക്ഷകേള് അയയ്ക്കുവാൻ അര്ഹെതയില. എന്നാല്
ഇതിലും
ഉദ്യയര്ന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(vi) ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ SSLC ബുക്കില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയ ജാതിയില് നിന്നും
വയതയസ്തമായ
ജാതി അേപക്ഷയില് അവകോശെപടുന്നപക്ഷം ആയത്
ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനം െചയ്തിരിേക്കണ്ടതും ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിന് റവനയൂക്ക
അധികോരി നല്കുന്ന ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് /
േനാണ്ല ക്രീമി ലയര്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിേനാേടൊപ്പും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം
കൂടെി ഒറ്റത്തവണ പരിേശാധന സമയേത്താ കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുന്ന
സമയേത്താ ഹൊജരാേക്കണ്ടതാണ് .
നിയമനരീതി : േനരിട്ടുള്ള നിയമനം. (ഈഴെവ/തീയ്യ/ബിലവ, പട്ടികേ ജാതി, ലത്തീൻ
കേേത്താലിക്ക് /ആംേഗ്ലാ ഇൻഡ്യൻ, ഒ.ബി.സി, വിശവകേര്മ്മ, ഹെിന്ദു
നാടൊര്,
എസ്.സി.സി.സി,
ധീവര
സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളില് നിന്നു മാത്രം).
പ്രായപരിധി

: 18-43. ഈഴെവ/തീയ്യ/ബിലവ, ലത്തീൻ കേേത്താലിക്ക് /ആംേഗ്ലാ
ഇൻഡ്യൻ,
ഒ.ബി.സി,
വിശവകേര്മ്മ,
ഹെിന്ദു
നാടൊര്,

എസ്.സി.സി.സി,
ധീവര
സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് 02.01.1978-നും 01.01.2003-നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ).
18-45. പട്ടികേജാതി സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടം
പ്രായപൂര്ത്തിയായേശഷം
പട്ടികേജാതിയില്
നിന്നും
ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക് പരിവര്ത്തനം െചയ്തിട്ടുള്ളവേരാ അവരുെടെ
സന്താനങ്ങേളാ ആയ എസ്.സി.സി.സി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടം
02.01.1976-നും 01.01.2003-നും ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ടു തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ).
[െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2 (i) പ്രകോരമുള്ള വയസ്സിളവ്
ഉദ്യള്െപ്പെടെ].
കുറിപ്പ് :- യാെതാരു കോരണവശാലും ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധി 50 (അൻപത്) വയസ്സ്
കേവിയാൻ പാടെില എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാര്ട്ട് 2 െപാതുവയവസ്ഥകേള് അനുബന്ധം
രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുകേ. (ഖപ്പണ്ഡികേ 2(i) ഒഴെിെകേ).
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േയാഗയതകേള് :1)

2)

അറബി ഭ്ാഷയിലുള്ള ബിരുദ്േമാ പാര്ട്ട് മൂന്നില് പാേറ്റണ്ല രണ്ടിെല ഐച്ഛികേ
വിഷയങ്ങളില് അറബി ഒരു വിഷയമാെയടുത്ത് േനടെിയ ബിരുദ്േമാ
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത ബിരുദ്ം േകേരളത്തിെല സര്വ്വകേലാശാലകേള്
നല്കേിയേതാ അംഗീകേരിച്ചേതാ ആയിരിക്കണം. കൂടൊെത േകേരളത്തിെല
സര്വ്വകേലാശാലകേള് നല്കേിയേതാ അംഗീകേരിച്ചേതാ ആയ ബി.എഡ്്./ബി.റ്റി/
എല് .റ്റി.യും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
അെലങ്കില്
േകേരളത്തിെല സര്വ്വകേലാശാലകേള് നല്കേിയേതാ അംഗീകേരിച്ചേതാ ആയ
പൗരസ്തയഭ്ാഷ (അറബി) പഠനത്തിലുള്ള ൈടെറ്റിലും (പ്രസ്തുത ൈടെറ്റില്
ബന്ധെപ്പട്ട ബിരുദ്ത്തിെന്റ പാര്ട്ട് 3 ന് തുലയമായി പ്രഖപ്പയാപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള പക്ഷം)
േകേരള ഗവണ്ലെമന്റ് പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണര് നല്കുന്ന ഭ്ാഷാദ്ധയാപകേ പരിശീലന
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
േകേരള സര്ക്കാര് ഈ തസ്തികേയ്ക്കായി നടെത്തുന്ന േകേരള ടെീച്ചര് എലിജിബിലിറ്റി
െടെസ്റ്റ് (െകേ-െടെറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം.
എക്സംപ്മഷൻ- ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് തെന്ന സിെടെറ്റ്/െനറ്റ്/െസറ്റ്/
എം.ഫില്/ പി.എച്ച്.ഡ്ി / ഏെതങ്കിലും വിഷയത്തില് എം.എഡ്് േയാഗയത
േനടെിയിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേെള െ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, G.O.(P)No.15/2020/G Edn
തീയതി 9.10.2020).

കുറിപ്പ്:- (i) ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടെിയിട്ടുള്ള എം.ഫില് േയാഗയത േകേരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സര്വ്വകേലാശാലയില് നിന്നുള്ളേതാ
േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സര്വ്വകേലാശാല തത്തുലയമായി
അംഗീകേരിച്ചേതാ ആയിരിക്കണം.

(ii)അറബി ഭ്ാഷയില് ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം
േനടെിയിട്ടുള്ളവര്ക്കും
ബി.എഡ്്/ബി.റ്റി/എല്.റ്റി
േയാഗയതയുള്ളപക്ഷം
ഈ
തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(iii)ബി.എഡ്്. ബന്ധെപ്പട്ട ഭ്ാഷയില് (അറബികേ്) ആയിരിക്കണം.
(iv)േയാഗയതകേള് േരഖപ്പെപ്പടുത്തുേമ്പാള് ബിഎ/എംഎ/ബി.എഡ്് എന്നിവ ഏത്
വിഷയത്തിലാണ് ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം
(v)കോലിക്കറ്റ് സര്വ്വകേലാശാല നടെത്തുന്ന ബി. എ (അറബികേ് & ഇസ്ലാമികേ് ഹെിസ്റ്ററി )
ഡ്ബിള് െമയിൻ ബിരുദ്ം
േനടെിയിട്ടുള്ളവര്ക്കും
ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് (G.O (MS)No.114/2018/G Edn തീയതി
16.08.2018)
(vi)KS & SSR Part II Rule 10 a (ii) ബാധകേമാണ്.
(vii)വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള േയാഗയതകേളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
സര്ക്കാര്
ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷൻ
സമയത്ത്
ഹൊജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ
പ്രസ്തുത
േയാഗയത
തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുകേയുള്ളു.
8.

പ്രായപരിധി, നിയമനം ഇവ സംബന്ധിച്ച പ്രേതയകേ ആനുകൂലയങ്ങള് :
(i)

നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള ജവാൻമാരുെടെ ഭ്ാരയമാര്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗ
നിയമനക്കാരയത്തില് സാമുദ്ായികേ സംവരണ നിയമങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായി
12/02/1970-െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഓര്ഡ്ര് (എം.എസ്) നമ്പര്
50/70/പി.ഡ്ി.,
21.01.1978-െല ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പര് 9/78/ജി.എഡ്യു. എന്നിവ അനുസരിച്ച്
മുൻഗണന നല്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവര് ഭ്ര്ത്താവിെന്റ േപര്, മിലിട്ടറി
റാങ്ക്, മിലിട്ടറി അഡ്രസ് മുതലായ ൈസനികേ േസവനവിവരങ്ങള് ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട കേമാന്റിംഗ് ആഫീസറുെടെ പക്കല് നിന്നും േനടെിയത്
കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹൊജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. േസവന രംഗത്തുള്ള
പട്ടാളക്കാെരയും േബസ് എസ്റ്റാബ്ളിഷ് െമന്റില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവെരയുമാണ്
ജവാൻമാരുെടെ പട്ടികേയില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. [ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പര്
509/64/എഡ്യു. തീയതി 19/09/1964, ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പര് 614/65/എഡ്യു.
തീയതി 09/11/1965, ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പര് 243/66/ എഡ്യു. തീയതി 27/05/1966]

(ii) ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്കൗട്ട്സിലും ൈഗഡ്സിലും െപട്ടവര്ക്ക് നിയമനക്കാരയത്തില്
മുൻഗണന നല്കുന്നതാണ്. (ജി.ഒ (എം.എസ്.) 122/75/ജനറല് എഡ്യുേക്കഷൻ
തീയതി 27/05/1975).
(iii)
ഗവണ്ലെമന്റ് നഴെ് സറി/ൈപ്രമറി സ്കൂളുടകേളിെല നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള
ബിരുദ്ധാരികേളായ അദ്ധയാപകേര്ക്ക് ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്
അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവര് ബന്ധെപ്പട്ട അധികോരിയില്നിന്നും
ലഭ്ിച്ച സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകേള് കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹൊജരാേക്കണ്ടതാണ് .
[ജി.ഒ.(എം.എസ്) 185/70/എഡ്യൂക്ക. തീയതി 18.04.1970, ജി.ഒ.(എം.എസ്) 466/70/എഡ്യൂക്ക
തീയതി 11.11.1970]

കുറിപ്പ്:- േമല്പ്പറഞ്ഞെ
മുൻഗണനകേള്േക്കാ,
ഉദ്യയര്ന്ന
പ്രായ
പരിധിയിലുള്ള
ഇളവുകേള്േക്കാ, താെഴെ െപാതുവയവസ്ഥകേളില് രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയില് പറയുന്ന
ഏെതങ്കിലും
കോരണങ്ങളാല്
ഉദ്യയര്ന്ന
പ്രായപരിധിയില്
നിന്നും
ഒഴെിവാക്കെപ്പടുന്നതിേനാ അര്ഹെതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ആ വിവരം വണ്ല
ൈടെം രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫലിെല "െവയിേറ്റജ് ആന്റ് പ്രിഫറൻസസ്" ലിങ്ക് വഴെി
അവകോശെപ്പേടെണ്ടതും വിശദ്ാംശങ്ങള് അതിനായി നല്കേിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.
ഉദ്യയര്ന്ന
പ്രായപരിധിയിലുള്ള
ഇളവുകേള്ക്ക്
അര്ഹെതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ആയത് അവകോശെപ്പടൊത്ത പക്ഷം
പ്രായപരിധി കേഴെിഞ്ഞു എന്ന കോരണത്താല് അേപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പടൊൻ
ഇടെയുണ്ട്. യാെതാരു കോരണവശാലും ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ്
കേവിയാൻ പാടെിലാത്തതാകുന്നു. (െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2 കോണുകേ).
9.

10.

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി
മണിവെര.
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അേപക്ഷകേള് സമര്പ്പിേക്കണ്ട രീതി :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 Link െല
`Apply Now' ല് മാത്രം click െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011ന്ശേശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും,
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് Upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ Upload െചയ്ത
തീയതി മുതല് 10 വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച
മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാഫീസ് നല്േകേണ്ടതില.
Password രഹെസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പു വരുേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തെന്റ profile ല് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ
കേത്തിടെപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനു മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപക്ഷാസാമര്പ്പണത്തിനുേശഷം 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 കുടെി സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമര്പ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികേമായി

നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ പകേര്പ്പുകേള് കേമ്മിഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹൊജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആധാര് കോര്ഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് തങ്ങളുടെടെ
െപ്രാൈഫലില് ആധാര് കോര്ഡ്് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ് .
11.
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ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് /ഒ.എം.ആര് /ഓണ്ലൈലൻ പരീക്ഷ
നടെത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേര് തങ്ങളുടെടെ
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവര്ക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത്
ഡ്ൗണ്ല.േലാഡ്് െചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകേരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ അേപക്ഷകേള് നിരുപാധികേം
നിരസിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവു സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും
നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയേശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കേിയിട്ട്
ഹൊജരാകുകേേയാ,
ഹൊജരാകോതിരിക്കുകേേയാ
െചയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്െക്കതിെര േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷൻ
Rules of
procedure ചട്ടം 22 പ്രകോരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടെപടെികേള് സവീകേരിക്കുന്നതാണ്.

(േഫാേട്ടാ, ID കോര്ഡ്് ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം
ഭ്ാഗത്ത് േചര്ത്തിരിക്കുന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് നിര്ബന്ധമായി വായിച്ചുക േനാക്കുകേ) .

