കാറ്റഗറി നമ്പർ : 535/2021 - 537/2021
രണ്ടാം എൻ . സി . എ വിജ്ഞാപനം
താെഴെ
പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േകരള
സംസ്ഥാനത്തിെല േയാഗയതയുളള ഈഴെവ/തിയ്യ/ബിലവ, എസ്.സി , എല്സി/എ.ഐ
സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില്
നിന്നും
എൻ.സി.എ
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക് ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം അേപക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു . േകരള
പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബിൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷനു േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി ആണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്.
നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷൻ ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലൂടെടെ
അേപക്ഷിക്കാം. വണ്ല ൈടെം രജിേസ്ട്രേഷൻ മുേഖന അപ് .േലാഡ് െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ
31.12.2011 ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെടെ
േപരുടം,േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. വണ്ല ൈടെം
രജിേസ്ട്രേഷൻ മുേഖന അപ് .േലാഡ് െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് /ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ല ൈലൻ
പരീക്ഷ നടെത്തു കയാെണങ്ക ില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥ ിരീകരണം (confirmation)
അേപക്ഷ കർ
തങ്ങ ളുടെടെ
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിസ് േട്രേ ഷൻ
െപ്രാ ൈഫൈല് വഴെി
നല് േകണ്ട താണ് . അപ്ര കാരം സ്ഥ ിരീകരണം നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷൻ
ടെിക്ക റ്റ ്
ജനേററ്റ ്
െചെയ്ത ് അത് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങ ളില് ലഭയമാകുന്ന താണു് .
നിശ്ച ിത സമയത്ത ിനുള്ള ില് സ്ഥ ിരീകരണം നല് കാത്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥികളുടെടെ
അേപക്ഷ കൾ
നിരുടപാധികം
നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ്
.
സ്ഥ ിരീകരണം
നല് േകണ്ട തായ കാലയളവ് സംബന്ധ ിച്ച തീയതികെളക്കു റിച്ചുക ം അഡ്മ ിഷൻ ടെിക്ക റ്റ ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ൾ ബന്ധ െപ്പ ട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യൾ െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കലണ്ട റില് പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ് . ഇതു സംബന്ധ ിച്ച
അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥികളുടെടെ െപ്രാ ൈഫൈലിലും അതില് രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള
െമാൈബലിലും നല് കുന്ന താണ് .
1

സ്ഥാപനം

: മലബാർ സിമന്റ് സ ് ലിമിറ്റഡ്

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: അസിസ്റ്റ ന്റ് െടെസ്റ്റ ർ കം േഗജർ

3 ശേമ്പളം

: ₹ 3099-4453.50. /- (PR)

4 ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം : ഈഴെവ/തിയ്യ/ബിലവ-1(ഒന്ന്)-കാറ്റഗറി നമ്പർ: 535/2021
എസ്.സി
- 1 (ഒന്ന്) -കാറ്റഗറി നമ്പർ: 536/2021
എല്സി/എ.ഐ- 1 (ഒന്ന്) -കാറ്റഗറി നമ്പർ: 537/2021

കുറിപ്പ് :
(i) മുകളില് െകാടുത്തിട്ടുളള ഒഴെിവുകൾ ഇേപ്പാൾ നിലവിലുള്ളതാണ് . ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികയുെടെ കാലാവധി, ഈ
തസ്തികയുെടെ 18/12/2018
തീയതിയില് നിലവില് വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും
(കാറ്റഗറി നം. 510/2015) ഉദ്യത്ഭവിച്ച
േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായങ്ങളുടെടെ
ഊഴെങ്ങൾ നികത്തെപ്പടുന്നതുവെരേയാ ടെി റാങ്ക് പട്ടിക നിലവില് വരുടന്ന തീയതി
മുതല് മൂന്ന് വർഷം വെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം വരുടന്നത് അതുവെര ആയിരിക്കും.
15/11/2019 തീയതിയിെല ഗസറ്റില് കാറ്റഗറി നമ്പർ 244/2019 (ഈഴെവ/തിയ്യ/ബിലവ),
245/2019 (എസ്.സി), 247/2019 (എല്സി/എ.ഐ) ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒന്നാം
എൻ.സി.എ. വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ അടെിസ്ഥാനത്തില് പ്രസ്തുത വിഭാഗത്തിെല
അർഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള ലഭിക്കാത്തതിനാല് ഉദ്യള്ള രണ്ടാം എൻ.സി.എ.
വിജ്ഞാപനമാണിത് .
(ii) മുകളില് പറയുന്ന തസ്തികയിേലയ്ക്കു ളള നിയമനത്തിനുളള ഏതു ശേിപാർശേയും
പിന്നീടെ് െതറ്റാെണന്ന് േബാധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദു െചെയ്യുന്നതിനുളള അധികാരം േകരള
പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . നിയമനശേിപാർശേ റദ്ദു
െചെയ്താലുടെൻ
നിയമനാധികാരി
ആ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േസവനം
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . എന്നാല് നിയമനശേിപാർശേ റദ്ദാക്കുകയും േസവനം
അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ െപ്രാേബഷൻ കാലേമാ
േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച േശേഷം 240 ദ്ിവസേമാ ഏതാേണാ ആദ്യം പൂർത്തിയാകുന്നത്
ആ കാലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കണം.
5 നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുളള നിയമനം ( ഈഴെവ/തിയ്യ/ബിലവ, എസ്.സി,
എല്സി/എ.ഐ സമുദ്ായങ്ങളിെല ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില്
നിന്നു മാത്രം)

കുറിപ്പ് : മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുളള സംവരണവിഭാഗങ്ങളില് െപ്പടൊത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ
സമർപ്പിക്കുന്ന
അേപക്ഷകൾ
നിരുടപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുളള
അറിയിപ്പ് പ്രേതയകമായി നല്കുന്നതല.
6 പ്രായം

:

i) ഈഴെവ/തിയ്യ/ബിലവ,എല്സി/എ.ഐ-18-39.
(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ 02.01.1982 നും 01.01.2003 നും
ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ടു
തീയതികളുടം ഉദ്യൾെപ്പെടെ). (െപാതുവയവസ്ഥകളിെല
പാർട്ട് രണ്ടിെല 2(i)ഖണ്ഡികയിെല ആനുകൂലയം
ഉദ്യൾെപ്പെടെ).
ii) എസ് . സി-18-41.(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ
02.01.1980
നും
01.01.2003 നും
ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ടു
തീയതികളുടം
ഉദ്യൾെപ്പെടെ).
(െപാതുവയവസ്ഥകളിെല
പാർട്ട്
രണ്ടിെല
2(i)ഖണ്ഡികയിെല
ആനുകൂലയം
ഉദ്യൾെപ്പെടെ).

കുറിപ്പ് : -പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് െപ്രാവിഷണലായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുളളവർ
ആദ്യെത്ത െപ്രാവിഷണല് നിയമനകാലത്ത് നിശ്ചിത പ്രായപരിധി
കഴെിഞ്ഞെിരുടന്നിെലങ്കില്
അവരുടെടെ
െപ്രാവിഷണല്
സർവ്വീസിെന്റ
ൈദ്ർഘയേത്താളം ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ് .
എന്നാല് പരമാവധി അഞ്ചുവർഷക്കാലം മാത്രേമ ഈ ആനുകൂലയം
ലഭിക്കുകയുള. ടെി സ്ഥാപനത്തില് റഗുലർ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുന്നവർക്ക്
വീണ്ടും മെറ്റാരുട നിയമനത്തിന് ഈ ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്നതല.
െപ്രാവിഷണല് സർവ്വീസിലുള്ളവർ സർവ്വീസിെന്റ ൈദ്ർഘയം കാണിക്കുന്ന
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
വാങ്ങി
ൈകവശേം
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കമ്മീഷൻ
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാൾ ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ് . അവർ റഗുലർ സർവ്വീസിലല
േജാലി േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില് പ്രേതയകം പറഞ്ഞെിരിക്കണം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകൾക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെല
പാർട്ട് 2 െല െപാതുവയവസ്ഥകൾ ഖണ്ഡിക 2 (ii),(iii),(iv),(vi), (xii) & (xiv)
േനാക്കുക)
7 േയാഗയതകൾ

(1)െകമിസ്ട്രേി ഒരുട വിഷയമായി പഠിച്ച പ്ലസ് ടു
േയാഗയതേയാ തത്തുലയേമാ േനടെിയിരിക്കണം.
(2)ഏെതങ്കിലും ഒരുട അംഗീകൃത സംസ്ക്രണ വയവസായ
സ്ഥാപനത്തിെല
ലേബാറട്ടറിയില്
െടെസ്റ്റിംഗ്
േബായിയാേയാ സമാന തസ്തികകളിേലാ ഉദ്യള്ള മൂന്ന്
വർഷെത്ത പ്രവൃത്തി പരിചെയം.

കുറിപ്പ് :
1) േയാഗയത സംബന്ധിച്ച KS&SSR Part II Rule 10(a)ii ഈ തസ്തികയ്ക്ക് ബാധകമാണ് .
2) വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ
ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫൈിേക്കഷൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള .
3) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം അവകാശേെപ്പടുകയും
അത് എസ്എസ്എല്സി ബുക്കില് േരഖെപ്പടുത്തിയതില് നിന്നും വയതയസ്തമാകുകയും
െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ലക്രീമിെലയർ / ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെനാപ്പം
ജാതിവയതയാസം സംബന്ധിച്ച് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടെി പ്രമാണപരിേശോധനസമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
4) പ്രാേയാഗിക പരിചെയം അക്കാദ്മിക് േയാഗയതേയാ അടെിസ്ഥാന േയാഗയതേയാ
േനടെിയതിനു േശേഷവും വിജ്ഞാപന പ്രകാരം പ്രസ്തുത തസ്തികയുെടെ അേപക്ഷ
സവീകരിക്കുന്നതിനായി
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന
അവസാന
തീയതിക്കു
മുമ്പായി
േനടെിയതുമായിരിക്കണം. എലാ പരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റുകളുടം സർക്കാരിെന്റ ബന്ധെപ്പട്ട
നിയന്ത്രണാധികാരി/േമലധികാരിെയെക്കാണ്ട് സാക്ഷയെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ് . പരിചെയം
സംബന്ധിച്ച വിശേദ്ാംശേങ്ങൾക്ക് െപാതുവയവസ്ഥകളിെല 19 &20
ഖണ്ഡികകൾ
കാണുക.

5)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ താെഴെപ്പറയുന്ന മാതൃകയില് പരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് വാങ്ങി
പരിചെയം സംബന്ധിച്ച വിശേദ്ാംശേങ്ങൾ (സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് നമ്പർ, തീയതി, തസ്തികയുെടെ
േപര്, കാലയളവ്, നല്കിയ
അധികാരിയുെടെ േപര് , സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്
മുതലായവ) േരഖെപ്പടുത്തി പരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ
Scanned Image/
സതയവാങ്മൂലം (നിശ്ചിത പരിചെയം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകയും എന്നാല് നിലവിെല Pandemic
നിയന്ത്രണങ്ങളുടെടെ
സാഹചെരയത്തില്
പരിചെയ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
ലഭയമാകാതിരിക്കുന്നവർക്ക് േവണ്ടിയിട്ടുളളത് ) upload െചെയ്താല് മാത്രേമ അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കല് സാധയമാകുകയുളള.
എന്നാല് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ പരിചെയ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് കമ്മീഷൻ ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
അനുബന്ധം
പരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര് (കമ്പനി/ േകാർപ്പേറഷൻ/ :
സർക്കാർ വകുപ്പ് /സഹകരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവ)
രജിസ്റ്റർ നമ്പരുടം (എസ്.എസ്.ഐ രജിേസ്ട്രേഷൻ
അെലങ്കില് മേറ്റെതങ്കിലും രജിേസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ) :
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത തീയതിയും
ഏത് ഓഫൈീസില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തു എന്നും

:

ശ്രീ./ശ്രീമതി. ..................................................................................................................................................................
................ …............(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരുടം േമല്വിലാസവും) മുകളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന
ആൾ ഈ സ്ഥാപനത്തില്..............................................................................
..............................................................................................................................................................................
തസ്തികയില് സ്ഥിരമായി /താല്ക്കാലികമായി/അപ്രന്റീസ്/െട്രേയിനി/കാഷവല് േലബറർ
ആയി (ബാധകമലാത്തത് െവട്ടിക്കളയുക) .....................................................രൂപ മാസ
ശേമ്പളത്തില്/ദ്ിവസ ശേമ്പളത്തില് .................... മുതല് ......................................... വെരയുളള
...........വർഷം............... മാസം.................. ദ്ിവസം
േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട് / േനാക്കി
വരികയാണ് എന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു .

സ്ഥലം :
തീയതി :

സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയക്തിയുെടെ
തീയതി സഹിതമുള്ള ഒപ്പ് , േപര് ,
ഔദ്യേദ്യാഗിക പദ്വി, സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്
(ഓഫൈീസ് മുദ)

സാക്ഷയപത്രം
േമല് പരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില് പരാമർശേിക്കുന്ന ശ്രീ/ശ്രീമതി...........................
…............................................................. ഇതില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന കാലയളവില് ടെി സ്ഥാപനത്തില്
................................................................................................
(തസ്തികയുെടെ
േപരുടം
േജാലിയുെടെ
സവഭാവവും)
ആയി
േജാലി
െചെയ്തിരുടന്നു/
േജാലി
െചെയ്യുന്നു
എന്ന്..........................................ചെട്ടത്തില് /നിയമത്തില് വയവസ്ഥ െചെയ്യുന്ന പ്രകാരം സ്ഥാപന
ഉദ്യടെമസ്ഥൻ
/െതാഴെിലുടെമ
നിർബന്ധമായും
സൂക്ഷിക്കുവാൻ
ബാധയതെപ്പട്ട
............................................................ രജിസ്റ്റർ പരിേശോധിച്ചതില് (ബന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന്റ േപര്)
നിന്നും
വയക്തമാകുന്നു.
േകന്ദ്ര/
സംസ്ഥാന
സർക്കാരിെന്റ
...............................................................................
എന്ന
ചെട്ടപ്രകാരം
/
നിയമപ്രകാരം
െതാഴെിലുടെമസ്ഥൻ സൂക്ഷിേക്കണ്ട രജിസ്റ്റർ പരിേശോധിക്കാനുളള അധികാരം എന്നില്
നിക്ഷിപ്തമാെണന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം :
തീയതി :

ചെട്ടപ്രകാരം /നിയമപ്രകാരം ടെി സ്ഥാപനത്തിെല
ജീവനക്കാരുടെടെ േസവനവയവസ്ഥകൾ സാക്ഷയെപ്പടുത്തുവാൻ
അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റ തീയതി
സഹിതമുള്ള ഒപ്പ് , േപര് , ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര് , ഓഫൈീസ്
(ഓഫൈീസ് മുദ)

കുറിപ്പ് : പരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ സതയാവസ്ഥ പരിേശോധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുന്നതും
വയാജ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റുകൾ
നല്കുന്നവരുടേടെയും
അത്
ഹാജരാക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെയും േപരില് നിയമാനുസൃതമായ നടെപടെി ൈകെക്കാളളുടന്നതാണ് .
പരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ലഭയമാകാത്തവർക്കു ളള സതയവാങ്മൂലം
........................................................................................................................................
…........................................................... (ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരുടം േമല്വിലാസവും ) എന്ന
ഞാൻ.................................................................................................
സ്ഥാപനത്തില്
(സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്, കമ്പനി, േകാർപ്പേറഷൻ സർക്കാർ വകുപ്പ് , സഹകരണ
സ്ഥാപനം മുതലായവ) ................................................................ .തസ്തികയില് സ്ഥിരമായി /
താല്ക്കാലികമായി/അപ്രന്റീസ്/െട്രേയിനി/കാഷവല് േലബറർ ആയി (ബാധകമലാത്തത്
െവട്ടിക്കളയുക) .................................... രൂപ മാസശേമ്പളത്തില്/ ദ്ിവസശേമ്പളത്തില്
...........................................മുതല് .........................വെരയുളള ............................................................
വർഷം .......................................മാസം ........................................ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട് /
േജാലി േനാക്കി വരികയാണ് എന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു .
കമ്മീഷൻ
ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചിത മാതൃകയില് ഉദ്യളള പരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കുന്നതാണ്.
സ്ഥലം :
തീയതി :

ഉദ്യേദ്യ ാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരുടം ഒപ്പു ം
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എ)

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേ ഷൻ ' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തേശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് .
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ അവരുടെടെ User ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login
െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം Profile ലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link
െല 'Apply Now' ല് മാത്രം click
െചെേയ്യണ്ടതാണ്. അേപക്ഷ ഫൈീസ്
നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങൾ ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തെന്റ Profileല് ഉദ്യൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ കത്തിടെപാടുകളിലും User ID
പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ് .
കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
ആയതിനു േശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ
ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ Soft Copy/Print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിെല 'My application' എന്ന
ലിങ്കില് Click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ Print out എടുക്കാവുന്നതാണ്. അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന കത്തിടെപാടുകളില് അേപക്ഷയുെടെ
Print out
കൂടെി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകൾ വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകൾക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
ജാതി, പരിചെയം, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ പകർപ്പുകൾ കമ്മീഷൻ
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാൾ ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.

ബി)

വിദ്യാഭയാസം, െതാഴെില്പരിചെയം തുടെങ്ങി േയാഗയതകൾ സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾെക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടെപടെികൾ സവീകരിക്കുന്നതാണ് .

സി)

ആധാർകാർഡുളള
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥികൾ
തങ്ങളുടെടെ
ആധാർ തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
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അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 22.12.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി
12 മണി വെര
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(a) െപാതു വയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡികയിെല (v), (viii), (ix), (x), (xi) &
(xiii)
എന്നീ
ഉദ്യപഖണ്ഡികകളുടം
6,
7
എന്നീ
ഖണ്ഡികകളുടം
േമല്പ്പറഞ്ഞെഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ബാധകമല.

െപ്രാ ൈഫൈലില്

(b) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കു ളള നിയമനം അവർ കാലാകാലങ്ങളില്

വരുടത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങൾക്കും വയവസ്ഥകൾക്കും വിേധയമായിരിക്കും.

(േഫൈാേട്ടാ, ID Card ഉദ്യൾെപ്പെടെയുള്ള വിശേദ്വിവരങ്ങൾക്ക് ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനത്തിെല പാർട്ട് 2-ല് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകൾ
നിർബന്ധമായി േനാക്കുക).

