കാറ്റഗറി നമ്പർ : 567/2021
താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും അേപക്ഷകള്
ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി കമ്മിഷെന്റ െവബ്
ൈസറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന് ഉദ്യളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫൈലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാം.
1. വകുപ്പ്
: േകരള െവാേക്കഷണല് ഹയർെസക്കന്ററി എഡെയൂേക്കഷന്
2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
: േനാണ്ല െവാേക്കഷണല് ടീച്ചർ ഇന് ഇംഗ്ലീഷ് (ജൂനിയർ )
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റ്- പട്ടികവർഗ്ഗം മാത്രം)
3. ശേമ്പളം
: ₹ 32300-68700/-(PR)
4. ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം : 01 (ഒന്ന് )
കുറിപ്പ് :ഈ ഒഴെിവുകള് ഇേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത്
ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട
വർഷത്തിനുേശേഷം
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഒരുട
പുതിയ
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില് ആര തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റിനുേവണ്ടി
പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും
പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
5. നിയമനരീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റ് - പട്ടികവർഗ്ഗം മാത്രം)

കുറിപ്പ് :-പട്ടികവർഗ്ഗത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് സമർപ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകള്
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്
പ്രേതയകമായി നല്കുന്നതല.
6. പ്രായപരിധി : 23-45 (ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1976 നും 01.01.1998 നും ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച നിലവിലുളള മറ്റ് അനുകൂലയങ്ങെളാന്നും ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന്
ബാധകമല)
കുറിപ്പ്:- നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിലുള്ള േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അഭാവത്തില് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് 50 വയസ്സുവെര ഇളവ്
അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് യാെതാരുട കാരണവശോലും 50 വയസ്സ്
കവിയാന് പാടില.
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േയാഗയതകള് :
I. േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും 45% മാർക്കില്
കുറയാെത ഇംഗ്ലീഷില് േനടിയ ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം അെലങ്കില് തത്തുലയ
േയാഗയത

II. 1. േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും റഗുലർ
പഠനത്തിലൂടെട ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടിയ ബി.എഡെ്. ബിരുടദ്ം അെലങ്കില്
േകരളത്തിെല ഒരുട സർവ്വകലാശോല തത്തുലയമായി അംഗീകരിച്ച േയാഗയത.
2. ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് ബി.എഡെ്. ബിരുടദ്ം േനടിയിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അഭാവത്തില് േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും
ബന്ധെപ്പട്ട ഫൈാക്കല്റ്റിയില് റഗുലർ പഠനത്തിലൂടെട േനടിയ ബി.എഡെ്.
(േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകലാശോലയുെട ആരക്ടുകളിലും സ്റ്റാറ്റയൂട്ടുകളിലും
നിർേദ്ദേശേിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരമായിരിക്കണം).
3. മുകളില് ഇനം 1 ഉദ്യം 2 ഉദ്യം സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബി.എഡെ്. ബിരുടദ്ം േനടിയ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അഭാവത്തില്
േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലുെമാരുട
സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും
റഗുലർ പഠനത്തിലൂടെട ഏെതങ്കിലുെമാരുട
വിഷയത്തില് േനടിയ ബി.എഡെ്. ബിരുടദ്ം അെലങ്കില് തത്തുലയമായി േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകലാശോല അംഗീകരിച്ച േയാഗയത.
4. േമല്പ്പറഞ്ഞെ ബി.എഡെ്. േയാഗയതയുള്ളവരുടെട അഭാവത്തില് 45% മാർക്കില്
കുറയാെതയുള്ള ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്വും േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റും (െസറ്റ്)
പാസ്സായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. പി.എച്ച്.ഡെി. / എം.ഫൈില്. /
ജൂനിയർ റിസർച്ച് െഫൈേലാഷിപ്പ് /നാഷണല് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് (െനറ്റ്) എന്നീ
േയാഗയതകള് േനടിയിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കുന്നതാണ് . ഈ
വയവസ്ഥ പ്രകാരം നിയമിക്കെപ്പടുന്ന അദ്ധയാപകർ നിയമിക്കെപ്പടുന്ന തീയതി മുതല്
അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളില് സവന്തം െചെലവില് ബി.എഡെ്. ബിരുടദ്ം േനടിയിരിക്കണം.
5. േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരുട സർവ്വകലാശോല അംഗീകരിച്ച ബന്ധെപ്പട്ട
വിഷയത്തിലുള്ള
റഗുലർ
പഠനത്തിലൂടെട
എം.എഡെ്.
ബിരുടദ്ം
േനടിയ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള ബി.എഡെ്. േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയില്
നിന്നും ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
III.
േകരള സർക്കാർ േനരിേട്ടാ േകരള സർക്കാർ അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഒരുട
ഏജന്സി മുേഖനേയാ േനാണ്ല െവാേക്കഷണല് അദ്ധയാപക തസ്തികയ്ക്കായി
നടത്തുന്ന േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് (െസറ്റ്) പാസായിരിക്കണം.

പ്രേതയക ഇളവുകള് :
1.
േകരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന േകാേളജ് ലക്ചറർ തസ്തിക നിയമനത്തിന്
ഏർെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
സംസ്ഥാനതല
എലിജിബിലിറ്റി
െടസ്റ്റ്
ജയിച്ച
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
േനാണ്ല
െവാേക്കഷണല്
അദ്ധയാപക
തസ്തികയ്ക്ക്
നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് (െസറ്റ്) ജയിച്ചിരിക്കണം എന്ന
നിബന്ധനയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2. HSST തസ്തിക നിയമനത്തിനായി േകരള
സർക്കാർ നടത്തുന്ന േസ്റ്ററ്റ്
എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് (െസറ്റ്) പാസ്സായിട്ടുള്ളവെര േനാണ്ല െവാേക്കഷണല്
അധയാപക തസ്തികയ്ക്ക് നിഷ് കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് (െസറ്റ്)
ജയിച്ചിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയില് നിന്ന് ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് .
3. നാഷണല് എലിജിബിലിറ്റി െടേസ്റ്റാ ജൂനിയർ റിസർച്ച് െഫൈേലാഷിേപ്പാ ജയിച്ച
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് വിജയിച്ചിരിക്കണം എന്ന
നിബന്ധനയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
4. പി.എച്ച്.ഡെി./എം.എഡെ്/എം.ഫൈില്. എന്നീ േയാഗയതകള് ഉദ്യള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് ജയിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയില് നിന്നും
ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് എം.ഫൈില്. േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും അംഗീകൃത
സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടിയേതാ അെലങ്കില്
തത്തുലയമായി േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകലാശോല അംഗീകരിച്ചേതാ
ആരയിരിക്കണം.
5.
നാഷണല് എലിജിബിലിറ്റി െടസ്റ്റ് പാസ്സാകണം എന്ന നിബന്ധനയില്
നിന്നും പി.എച്ച്.ഡെി തീസിസ് സമർപ്പിച്ചവെരയും / എം ഫൈില് പാസ്സായവെരയും
കാലാകാലങ്ങളില്
യു. ജി. സി എത്ര കാലം ഒഴെിവാക്കുന്നുേവാ അത്രയും
കാലയളവിേലയ്ക്ക് SET പാസായിരിക്കണെമന്ന എന്ന നിബന്ധനയില് നിന്ന്
ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വിശേദ്ീകരണം:േനാണ്ല െവാേക്കഷണല് അധയാപകർ (ജൂനിയർ) എന്നതു
െകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് ആരഴ്ചയില് 15 പീരിയഡെില്
താെഴെ അധയയനം െചെേയ്യണ്ട തസ്തിക എന്നാണ്.
െപ്രാേബഷന് :- ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ആരള് സർവ്വീസില്
പ്രേവശേിക്കുന്ന നാള് മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്നു വർഷ േസവന കാലയളവിനുള്ളില്
രണ്ടു വർഷം െപ്രാേബഷനില് ആരയിരിക്കും.

1. Rule 10(a)(ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകമാണ്.
2. വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് പരിേശോധന സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള.

3.
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട
SSLC
ബുക്ക ിെല
ജാതി
സംബന്ധ ിച്ച
േരഖെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന
സാഹചെരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് ശേരിയായ ജാതി അേപക്ഷ യില് അവകാശേെപ്പ ടുകയും
ആരയത് െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട റവനയൂ അധികാരി നല് കുന്ന
ജാതി സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് , ഇതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ
െവരിഫൈിേക്ക ഷന് സമയത്ത ് ഹാജരാക്കു കയും െചെേയ്യ ണ്ട താണ് .
8.

അേപക്ഷകള് സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :

(എ) 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 upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ് . ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും
തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള്ള
എലാ
കത്തിടപാടുകളിലും
User
Id
പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ഓണ്ലൈലന്
അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെട െപ്രാൈഫൈലിെല 'My applications' എന്ന Linkല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കമ്മിഷനുമായി നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളില് അേപക്ഷയുെട
print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി
കാണുന്ന
പക്ഷം
നിരുടപാധികമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കമ്മീഷന് ആരവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.

(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി

ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആരർ/ഓണ്ലൈലന്

പരീക്ഷ നടത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൌണ്ലേലാഡെ് െചെയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അേപക്ഷകള്
നിരുടപാധികം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന
തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം
ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട െപ്രാൈഫൈലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള
െമാൈബല് നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭയാസം, േയാഗയത, പരിചെയം എന്നിവ െതറ്റായി അവകാശേം ഉദ്യന്നയിച്ചുക
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും സ്ഥിരീകരണം നല്കിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികള്െക്കതിെര
േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന് റൂള്സ് ഓഫൈ് േപ്രാസീജിയർ (1976) െല ചെട്ടം 22
പ്രകാരം ശേിക്ഷാ നടപടികള് സവീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
(ഡെി) ആരധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി ആരധാർ േചെർേക്കണ്ടതാണ്.

തങ്ങളുടെട

െപ്രാൈഫൈലില്

9.
അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വെര
10. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം
: www.keralapsc.gov.in
11. െപാതുവയവസ്ഥകളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിഅഞ്ചും ഖണ്ഡികകളിെല (25ാാം
ഖണ്ഡികയിെല േകരള േസ്റ്ററ്റ് ആരന്റ് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട
രണ്ടാം ഭാഗത്തുളള 3(c) വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള് ഒഴെിെകയുളള)
വയവസ്ഥകള് ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകമല.
12. നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആരസ്പെദ്മാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന
ലിസ്റ്റിെല റാങ്ക് അനുസരിച്ചുകം പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള്ള പ്രേതയക സംവരണം
സംബന്ധിച്ച 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡെി, 22.01.1994 - െല ജി.ഒ.(പി)
25/94/ജി.എ.ഡെി. എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകളിെല വയവസ്ഥകള് അനുസരിച്ചുകം,
നിയമനക്കാരയത്തില് അേപ്പാഴെേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയക ചെട്ടങ്ങള് അനുസരിച്ചുകം
1958- െല േകരള േസ്റ്ററ്റ് ആരന്റ് സേബാർഡെിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം
ഭാഗത്തുള്ള 3(സി), 17(എ), 17 (ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായും
ആരയിരിക്കുന്നതാണ്.
(േഫൈാേട്ടാ, ഐ ഡെി ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് െപാതു വയവസ്ഥകള്
േനാക്കുക)

