കാറ്റഗറി നമ്പർ : 569/2021
താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകരള
സംസ്ഥാനത്തിെല
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട
േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും അേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്
േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി കമ്മീഷെന്റ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന് ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് അവരുടെട
െപ്രാൈഫൈലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാം.
1 വകുപ്പ്

:

വിവിധം

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

േലാവർ ഡെിവിഷന് ൈടപ്പിസ്റ്റ്
(പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് മാത്രമായുളള
പ്രേതയക നിയമനം)

3 ശേമ്പളം

:

₹ 19000-43600/- (PR)

4 ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

:

ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
പാലക്കാട്`- 1 (ഒന്ന് ) പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗം)

കുറിപ്പ് :(i) 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 ഒഴെിവിേലക്കും
ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റിനുേവണ്ടി
പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല്
ഒഴെിവുകളിേലക്കും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി സംവരണം െചെയ്തിട്ടുളള
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. ഈ
ലിസ്റ്റില് പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ ഉദ്യള്െപ്പടുന്നിെലങ്കില് മാത്രേമ അവർക്കായി
സംവരണം
െചെയ്തിട്ടുളള
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്
പ്രേതയക
വിജ്ഞാപനം
പുറെപ്പടുവിക്കുകയുളള.
(ii)

ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുളള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971 െല ജി.ഒ(എം.എസ്) 154/71/പി.ഡെി യിെല പ്രേതയക വയവസ്ഥകള്ക്ക്
അനുസൃതമായി നടത്തുന്നതാണ്. ജിലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളില് നിന്ന് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയിേലയ്ക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന
വയക്തിയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി സർവ്വീസ് ആരരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതല് അഞ്ചു
വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ആര ജിലയില് നിന്നും മെറ്റാരുട ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം

അനുവദ്ിക്കുന്നതല. അഞ്ചു വർഷത്തിനുേശേഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആര മാറ്റം 02.01.1961 െല ഗവണ്ലെമന്റ്
ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്)4/61/പി.ഡെി വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഇേപ്പാള് സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട ജിലയില്
ഇരിക്കുന്നവർ ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് മെറ്റാരുട ജിലയിേലയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുവാന്
പാടില.
എന്നാല്
അവർക്ക്
ഇതിലും
ഉദ്യയർന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(iii)

വകുപ്പ് േമധാവികളുടെട ഓഫൈീസില് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന ഒഴെിവുകളിേലക്കും (െഹഡെ്
കവാർേട്ടഴ്സ് േവക്കന്സി) ജിലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. 27/05/1971-െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്.) 154/71/പി.ഡെി.-യിെല വയവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആരസ്ഥാന
ഒഴെിവുകളിേലക്കുള്ള നിയമനം ജിലാടിസ്ഥാനത്തില് തിരുടവനന്തപുരം ജിലയില്
നിന്നും ആരരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം നിയമിക്കെപ്പടുന്നതിന് പ്രേതയക
സമ്മതപത്രം നല്േകണ്ടതില. റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ആരസ്ഥാന ഒഴെിവുകളിേലക്ക് സമ്മതം കൂടാെത തെന്ന
നിയമിക്കെപ്പടുവാന് അർഹരാണ്.

5 നിയമനരീതി

കുറിപ്പ് :-

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം
(പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരില് നിന്നു മാത്രം -െസ്പെഷയല്
റിക്രൂട്ട്െമന്റ് )

പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് സമർപ്പിക്കുന്ന
അേപക്ഷകള്
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
അങ്ങെനയുളളവർക്ക്
അേപക്ഷ
നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് പ്രേതയകമായി നല്കുന്നതല.

6 പ്രായപരിധി

കുറിപ്പ് :

7

:

18 - 41
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1980-നും 01.01.2003-നുമിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).

നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിലുള്ള േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അഭാവത്തില് ഉദ്യയർന്നപ്രായപരിധിയില് 50 വയസ്സ് വെര ഇളവ്
അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് യാെതാരുട കാരണവശോലും 50
വയസ്സ് കവിയാന് പാടില.

േയാഗയതകള് :
1)

എസ്.എസ്.എല്.സി. അെലങ്കില് തത്തുലയ േയാഗയത.

2)

മലയാളം ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗില് േലാവർ േഗ്രഡെ് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് (െക.ജി.റ്റി.ഇ)
അെലങ്കില് തത്തുലയേയാഗയത

3)

ഇംഗ്ലീഷ് ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗില്
േലാവർ േഗ്രഡെ് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റും (െക.ജി.റ്റി.ഇ.)
കമ്പയൂട്ടർ േവഡെ് േപ്രാസസ്സിംഗിലുള്ള സർട്ടിഫൈിക്കറ്റും അെലങ്കില് തത്തുലയമായ
േയാഗയതയും.
കുറിപ്പ് : 2002 ജനുവരി മാസത്തിനു മുമ്പ് െക.ജി.ടി.ഇ. ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്
(േലാവർ) േയാഗയത േനടിയവർ കമ്പയൂട്ടർ േവഡെ് േപ്രാസസ്സിംഗിേലാ തത്തുലയ
േയാഗയതയിേലാ ഉദ്യള്ള പ്രേതയകം സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.

കുറിപ്പ് :
(a) േകന സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകേളാ, ഏജന്സികേളാ െസാൈസറ്റികേളാ
യൂണിേവഴ്സിറ്റികേളാ നടത്തുന്ന മൂന്നു മാസത്തില് കുറയാത്ത ൈദ്ർഘ്യമുള്ള
േകാഴ്സുകള് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിെന തുടർന്നു നല്കുന്ന കമ്പയൂട്ടർ
േവഡെ് േപ്രാസസ്സിംഗിലുള്ള സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് െക.ജി.റ്റി.ഇ. കമ്പയൂട്ടർ േവഡെ്
േപ്രാസസ്സിംഗിന് തത്തുലയ േയാഗയതയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. േനാട്ട് (g) കൂടി
കാണുക.
(b) ഗവണ്ലെമന്റ് സർവീസില് ൈടപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന്
മതിയായ േസവനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് മലയാളം
ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗില് േലാവർ േയാഗയത േവണെമന്ന് നിർബന്ധമില. എന്നാല്
നിയമനം ലഭിക്കുകയാെണങ്കില് അവർ െപ്രാേബഷന് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
പ്രസ്തുത േയാഗയത കരസ്ഥമാേക്കണ്ടതാണ്.
(c) താെഴെ വിശേദ്മാക്കിയിട്ടുള്ള തരത്തില് പ്രതിേരാധ േസനയില് ക്ലാർക്ക് /ൈറട്ടർ
ആരയി 15 (പതിനഞ്ച്) വർഷത്തില് കുറയാത്ത േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കില്
ഗവണ്ലെമന്റ് സർവീസില് ൈടപ്പിസ്റ്റായി അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മതിയായ
േയാഗയതയുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. നിയമനം ലഭിക്കുകയാെണങ്കില്
അവർ െപ്രാേബഷന് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മലയാളം ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ്
േലാവർ േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.
(d) ക്ലാസ് I വിഭാഗത്തില്, കരേസനയില് ക്ലാർക്ക് (ജനറല് ഡെയൂട്ടി), ക്ലാർക്ക് (സ്റ്റാഫൈ്
ഡെയൂട്ടി), േപഴ്സണല് അസിസ്റ്റന്റ്, നാവിക േസനയില് ൈറട്ടർ, േവയാമേസനയില്
ക്ലാർക്ക് (ജനറല് ഡെയൂട്ടി) എന്നീ തസ്തികകളിേലാ പ്രതിേരാധ േസനയില് ക്ലാർക്ക്
ആരയി പതിനഞ്ച് വർഷത്തില് കുറയാെതേയാ േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള
വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ഈ തസ്തികയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. (18/05/1977-െല
ജി.ഒ.(പി) 143/77/ജി.എ.ഡെി., 06/01/1979-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 35/79/ജി.എ.ഡെി.,
30/04/1986-െല
ജി.ഒ.(പി)
നമ്പർ
143/86/ജി.എ.ഡെി.)
നിയമനം
ലഭിക്കുകയാെണങ്കില് അവർ െപ്രാേബഷന് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മലയാളം
ൈടപ്പ് ൈററ്റിംഗ് (േലാവർ) േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം. എന്നാല് 15 വർഷെത്ത
ൈസനികേസവന കാലയളവ് േയാഗയതയ്ക്ക് പകരമായി കണക്കാക്കുന്ന പക്ഷം
പ്രസ്തുത കാലയളവിന് െവയിേറ്റജ് നല്കുന്നതല.
(e) പ്രതിേരാധേസനയില് ക്ലാർക്ക് േസ്റ്റാർ കണ്ലേട്രോള് (എ.ഒ.സി) ആരയി 15
വർഷത്തില്
കുറയാത്ത
േസവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള
വിമുക്തഭടന്മാരുടം
ഈ
തസ്തികയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കുവാന് അർഹരാണ്.

(f) 11/05/1977-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 139/77/ജി.എ.ഡെി.-െല വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിേധയമായി
എസ്.എസ്.എല്.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് മലയാളം അലാെത മേറ്റെതങ്കിലും ഭാഷ ഒന്നാം
ഭാഷയായി എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഷാ നയൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്നവർക്ക് അവർ
മലയാളം ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ് (േലാവർ) േയാഗയത കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടിെലങ്കിലും ഈ
തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല് നിയമനം ലഭിക്കുകയാെണങ്കില്
െപ്രാേബഷന് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മലയാളം ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ് (േലാവർ)
പരീക്ഷ വിജയിേക്കണ്ടതാണ്.
(g) ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ് പരീക്ഷ േയാഗയത െതളിയിക്കുന്നതിന് ഗവണ്ലെമന്റില് നിന്നും ലഭിച്ച
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റുകള് മാത്രേമ സവീകരിക്കുകയുള. (ൈടപ്പ്ൈററ്റിംഗ് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ടുകളില്
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫൈിക്കറ്റുകള് സവീകാരയമല).
(h) ഈ തസ്തികയിേലക്കുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS&SSR Part II, Rule 10 (a) (ii)
ബാധകമാണ്.
(i) വിജ്ഞ ാപന പ്ര കാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെട തത്തു ലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പ ട്ട ്
അേപക്ഷ സമർ പ്പ ിക്കു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തു ലയത
െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ് സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് പരിേശോധന
സമയത്ത ് ഹാജരാക്ക ിയാല് മാത്ര േമ പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമായി
പരിഗണിക്കു കയുള .
(j) 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 .
(k) വിദ്യാഭയാസം പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്ന യിച്ച ് അേപക്ഷ നല് കിയ േശേഷം പരീക്ഷ യ്ക്ക ് Confirmation
നല് കിയിട്ട ് ഹാജരാകുകേയാ , േയാഗയത ഉദ്യള്ള പക്ഷ ം Confirmation
നല് കിയിട്ടു ം
ഹാജരാകാതിരിക്കു കേയാ
െചെയ്യു ന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് െക്ക തിെര KPSC Rules of Procedure (1976) Rule 22
പ്ര കാരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷ ാ നടപടികള് സവീകരിക്കു ന്ന താണ്.
8 അേപക്ഷ സമർപ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്
ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തേശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
അവരുടെട User Id യും Pass word ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം
Profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേയാെടാപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല 'Apply Now' ല് മാത്രം click
െചെേയ്യണ്ടതാണ്. അേപക്ഷ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില. രജിേസ്ട്രേഷന് കാർഡെ് Link-ല്
click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട printout എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടുന്നതാണ്. Pass word
രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്

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.
ആരയതിനു േശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന
പക്ഷം നിരുടപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം,
ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകർപ്പുകള്
കമ്മീഷന് ആരവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആരധാർ കാർഡുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് െപ്രാൈഫൈലില് ആരധാർ കാർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി
നല്േകണ്ടതാണ് .
9 അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി
12 മണി വെര
10 അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
11 ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആരർ ./ഓണ്ല ൈലന്
പരീക്ഷ
നടത്തു കയാെണങ്ക ില്
പരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന
സ്ഥ ിരീകരണം
(Confirmation)
അേപക്ഷ കർ
തങ്ങ ളുടെട
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്രേ ഷന്
െപ്രാ ൈഫൈല്
വഴെി
നല് േകണ്ട താണ് .
അപ്ര കാരം
സ്ഥ ിരീകരണം
നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷന് ടിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്ത ് അത്
ഡൌണ്ല േലാഡെ് െചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള സൗകരയം പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങ ളില്
ലഭയമാകുന്ന താണ് .
നിശ്ച ിത
സമയത്ത ിനുള്ള ില്
സ്ഥ ിരീകരണം
നല് കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട
അേപക്ഷ കള്
നിരുടപാധികം
നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ് .
സ്ഥ ിരീകരണം
നല് േകണ്ട തായ കാലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികെളക്കു റിച്ചുക ം അഡ്മ ിഷന്
ടിക്ക റ്റ ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ള് ബന്ധ െപ്പ ട്ട
പരീക്ഷ ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ് . ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട െപ്രാ ൈഫൈലിലും അതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ്.
അഡ്മ ിഷന് ടിക്ക റ്റ ് ഡൌണ്ല േലാഡെ് െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് ക്ക ് മാത്ര േമ
പരീക്ഷ എഴുതുന്ന തിനുളള സൗകരയം ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയുളള.
12 െപാതുവയവസ്ഥ കളിെല രണ്ടു ം മൂന്നു ം ഇരുടപത്ത ിയഞ്ചു ം (25-െല റൂള് 3(c)
സംബന്ധ ിക്കു ന്ന രണ്ട ാമെത്ത ഭാഗം ഒഴെിെക ) ഖണ്ഡ ികകളിെല വയവസ്ഥ കള്
ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് ബാധകമല .
13 നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആരസ്പെദ്മാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിെല
റാങ്ക് അനുസരിച്ചുകം പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള്ള പ്രേതയക സംവരണം
സംബന്ധിച്ച 13.04.1972 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നമ്പർ 142/72/PD, 29.11.1973 െല ജി.ഒ.
(എം.എസ്) നമ്പർ 309/73/PD, 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 , ID കാർഡെ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള്ള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകള് വായിച്ചുക േനാക്കുക)

