കാറ്റഗറി നമ്പർ : 563/2021
േകരള മുനിസിപ്പല് േകാമണ്ല സർവ്വീസില് താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകരള മുനിസിപ്പല് േകാമണ്ല സർവ്വീസിെല േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നുമാത്രം ഓണ്ലൈലനായി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്'
സംവിധാനം മുേഖന അേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.

വകുപ്പ്

: േകരള മുനിസിപ്പല് േകാമണ്ല സർവ്വീസ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: േലാവർ ഡെിവിഷന് ക്ലാർക്ക് / ബില് കളക്ടർ

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 19000-43600/- [Pre -revised]

4.

ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

: ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

തിരുടവനന്തപുരം - 03(മൂന്ന്)
പത്തനംതിട്ട – 01 (ഒന്ന്)
എറണാകുളം - 01 (ഒന്ന്)
തൃശ്ശൂർ - 01 (ഒന്ന്)
പാലക്കാട് - 01 (ഒന്ന്)
േകാഴെിേക്കാട് - 13 (പതിമൂന്ന്)
വയനാട് - 01 (ഒന്ന്)
കണ്ണൂർ - 02 (രണ്ട്)
കാസറേഗാഡെ് - 01 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ് : തിരുടവനന്തപുരം ജിലയില് നിലവിലുള്ള ഒഴെിവുകളില് ഒെരാഴെിവ് ഉദ്യത്ഭവിച്ചത്
02.11.2020 തീയതിയും പാലക്കാട് ജിലയില് നിലവിലുള്ള ഒെരാഴെിവ് ഉദ്യത്ഭവിച്ച
തീയതി 03.11.2020 ഉദ്യം ആരണ്.
5

നിയമന രീതി

:

േനരിട്ടുള്ള നിയമനം.
(േകരള മുനിസിപ്പല് േകാമണ്ല സർവ്വീസിെല താഴ്ന്ന ശേമ്പള
നിരക്കില് േജാലി െചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരില് നിന്നു മാത്രം)

േകരള മുനിസിപ്പല് േകാമണ്ല സർവ്വീസില് േലാവർ ഡെിവിഷന് ക്ലാർക്ക് / ബില്
കളക്ടർ തസ്തികയില് േനരിട്ടുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് മുേഖന നികത്തുന്നതിന്
നീക്കിവച്ചിട്ടുളള ആരെക ഒഴെിവുകളുടെട 5% (അഞ്ച് ശേതമാനം) 17.03.1980- െല
ജി.ഒ.(എം.എസ്)നം.66/80/ത.സവ.
പ്രകാരം
സംസ്ഥാനെത്ത
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിേലയും േകാർപ്പേറഷനുകളിേലയും െറഗുലർ സർവ്വീസില് Rs.
19000-43600/-(PR)
ശേമ്പള
നിരക്കില്
താെഴെ
േജാലി
േനാക്കുന്ന
ജീവനക്കാരില്നിന്നും
േനരിട്ടുളള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിനായി
സംവരണം
െചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാല് പ്രസ്തുത വിഭാഗക്കാരില് നിന്നു മാത്രം അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കുന്നു.

എ) േകരള മുനിസിപ്പല് േകാമണ്ല സർവ്വീസില് െറഗുലർ സർവ്വീസില് Rs.
19000-43600/-(PR)
ല്
താെഴെ
ശേമ്പള
നിരക്കുളള
തസ്തികകളില്
േജാലിയിലിരിക്കുന്ന
ജീവനക്കാർക്ക്
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട സർവ്വീസിെന സംബന്ധിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള് കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് താെഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന േഫൈാറത്തില്
ബന്ധെപ്പട്ട ആരഫൈീസ് േമധാവിയില് നിന്നും വാങ്ങി കമ്മീഷന് ആരവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. എംേപ്ലാെയ്മെന്റ് എക്സ്െചെയ്ഞ്ചുകള് മുേഖനേയാ മറ്റു
വിധത്തിേലാ
നിയമിക്കെപ്പട്ട
താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്
േജാലി
െചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വിഭാഗത്തില് അേപക്ഷ അയയ്ക്കുവാന് അർഹത
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
േലാവർ ഡെിവിഷന് ക്ലാർക്ക് / ബില് കളക്ടർ തസ്തികയുെട
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഹാജരാേക്കണ്ട സർവീസ്
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ മാതൃക
1. Name of the Candidate

:

2. Name of post held by the applicant in :
Kerala Municipal Common Service with
scale of pay and the pay now drawn by the
applicant
3. Name of the Municipality/ Corporation in :
which the applicant is now working
4. Date of entry in
Common Service

Kerala

Municipal :

5. Whether He/She is a Permanent Member

:

Certified that the above details in respect of Sri/Smt
………………………….. who is a member of Kerala Municipal
Common Service has been verified by me with the service particulars of
the candidate and that they are found correct. He/She is eligible to apply
for the post of Lower Division Clerk/Bill Collector in Municipal
Common Service as per G.O.(Ms.)No.66/80/LSD dated 17.03.1980.
Signature of Head of the Office
with the name and the Designation

Place:
Date:
(Office Seal)

ബി) ഈ വിഭാഗത്തില് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് നിശ്ചിത
വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത (എസ്.എസ്.എല്.സി) േവണെമന്ന നിബന്ധനയില്നിന്നും
ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കെപ്പടുന്നതാണ്. ഭിന്നേശേഷിക്കാർക്കുളള
ആരനുകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവർ അർഹരല.

സി) ഈ തസ്തികയിേലക്കുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എസ് .എസ്.എല്.സി
നിലവാരത്തിലുളള ഒരുട മത്സര പരീക്ഷയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.
കമ്മീഷന് നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷകളുടെട അടിസ്ഥാനത്തില് റാങ്ക് പട്ടികകള്
ജിലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്നതാണ്. ഈ പരീക്ഷയില് 40%
(നാല്പ്പത് ശേതമാനം) - ത്തില് കുറയാെത മാർക്ക് േനടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ഈ തസ്തികയുെട റാങ്ക് പട്ടികയില് ഉദ്യള്െപ്പടാന് അർഹത േനടുന്നതാണ്.
ഡെി)
േകരള േസ്റ്ററ്റ് ആരന്റ് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവീസ് ചെട്ടങ്ങളിെല രണ്ടാം
ഭാഗത്തില് 14 മുതല് 17 വെരയുള്ള വകുപ്പുകളില് പറഞ്ഞെിട്ടുള്ള സംവരണ
വയവസ്ഥകള് ഈ നിയമനത്തിന് ബാധകമല. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധിക്കുളളില്
മുഴുവന് േപേരയും നിയമന ശേിപാർശേ െചെയ്യെപ്പടാെത വരുടന്നപക്ഷം ടി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള 08.12.1989 െല ജി. ഒ. (പി) നം 39/89/പി ആരന്റ് എ. ആരർ.
ഡെി. എന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകാരം അടുത്ത തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് പട്ടികയില്
ഉദ്യയർന്ന റാങ്കുകാരായി അേത ക്രമത്തില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇ)
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971 െല ജി. ഒ. (എം. എസ്. ) 154/71/പി.ഡെി. യിെല പ്രേതയക
വയവസ്ഥകള്ക്ക്
വിേധയമായി
നടത്തുന്നതാണ്.
ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളില് നിന്നും ഏെതങ്കിലുെമാരുട ജിലയിേലക്ക്
നിയമനം ലഭിക്കുന്ന വയക്തിക്ക് തുടർച്ചയായി സർവ്വീസ് ആരരംഭിക്കുന്ന തീയതി
മുതല് അഞ്ച് വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് ആര ജിലയില് നിന്ന് മെറ്റാരുട ജിലയിേലക്ക് മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുന്നതല. അഞ്ച് വർഷത്തിനു േശേഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആര മാറ്റം 02.12.1991 െല ജി. ഒ. (പി) നം.
36/91/ഉദ്യ.ഭ.പ.വ
എന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവിെല
വയവസ്ഥകള്ക്ക്
വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് 16.03.1996 െല ജി. ഒ. (പി)നം. 12/96/പി.
ആരന്റ് എ. ആരർ. ഡെി. എന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകാരം ഇടുക്കി, കാസറേഗാഡെ്,
വയനാട് ജിലകളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കുന്നതിന് േമല്പ്പറഞ്ഞെ നിബന്ധന
ബാധകമല. േമല്പ്പറഞ്ഞെ ജിലകളില് നിന്ന് മറ്റ് ജിലകളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം
ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ആരനുകൂലയം ലഭിക്കുന്നതല. ഈ ആരനുകൂലയം അവരുടെട
ഔദ്യേദ്യാഗിക കാലയളവില് ഒരിക്കല്
മാത്രേമ ലഭിക്കുകയുള്ളു. ഇേപ്പാള്
മുനിസിപ്പല് േകാമണ്ല സർവ്വീസില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയില്
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഇരിക്കുന്നവർ ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം
അേപക്ഷിക്കുവാന്
പാടുള്ളതല.
6.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്
ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login
െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile-ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല

'Apply Now' ല് മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ
31/12/2011-ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫൈാേട്ടായുെട
താെഴെ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം, േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട് Upload
െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും
തെന്റ
profile ല് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള്ള
എലാ
കത്തിടപാടുകളിലും User ID പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു
മുമ്പാെക
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനു േശേഷം അേപക്ഷയില്
മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന് അേപക്ഷയുെട soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
അവരുടെട െപ്രാൈഫൈലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കമ്മിഷനുമായി നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി
കാണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള്
കമ്മീഷന് ആരവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
ആരധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫൈലില് ആരധാർ
കാർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ് .
7
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9.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പരീക്ഷ /ഒ.എം.ആരർ/ഓണ്ലൈലന്
പരീക്ഷ നടത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം അേപക്ഷകർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്.
അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ്
െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുളളില്
സ്ഥിരീകരണം
നല്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അേപക്ഷകള്
നിരുടപാധികം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവു സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ്

ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട െപ്രാൈഫൈലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള
െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്. അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
മാത്രേമ
പരീക്ഷ
എഴുതുന്നതിനുളള
സൗകരയം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകയുളള.
10) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
(േഫൈാേട്ടാ, ഐ.ഡെി. കാർഡെ് എന്നിവയുള്െപ്പെടയുള്ള കൂടുതല്
വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെല പാർട്ട് II ല് നല്കിയിരിക്കുന്ന
െപാതുവയവസ്ഥകള് കൂടി കാണുക)

