കോറ്റഗറി നമ്പർ : 347/2020
ഒന്നാം എന . സി . എ വിജ്ഞാപനം
താെഴ
പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല േയാഗയതയുളള ലാറ്റിന കോത്തലികേ്/ആംേഗ്ലാ ഇന്ത യന സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില്
നിന്നും
എന.സി.എ
ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക്
ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം അേപകകേള് കണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു . ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്
േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി കേമ്മിഷെന്റെ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക സമർപ്പിേക്കണ്ടത്.
നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട
അേപകിക്കാം.
ആധാർകോർഡുളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില്
ആധാർകോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ് .
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സ്ഥാപനം

: േകേരള ലാനഡ് െഡവലപ്പ്െമന്റെ്
ലിമിറ്റഡ്

േകോർപ്പേറഷന

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ഓവർസിയർ േഗ്രഡ് II/ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മ ാന േഗ്രഡ് II(ഒന്നാം
എന.സി.എ – എല്.സി/എ.ഐ)

3

ശേമ്പളം

: ₹ 6680 – 10790/-

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: ലാറ്റിന കോത്തലികേ് /ആംേഗ്ലാ ഇന്തയന - 1 (ഒന്ന്)

േനാട്ട് :
(i) മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയുെട ചുരുടക്കപ്പട്ടികേ/സാദ്ധയതാപട്ടികേയില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുവാന
സാദ്ധയതയുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
എണ്ണം
സവീകോരയമായ
അേപകകേളുടെട
ലഭയതയനുശസരിച്ച് തീരുടമാനിക്കുമ്പന്നതാണ് .
(ii) മുകേളില് െകോടുത്തിട്ടുളള ഒഴിവ് ഇേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ് . ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയുെട കോലാവധി ,ഈ തസ്തികേയുെട 08.08.2017
തീയതിയില് നിലവില് വന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും(കോറ്റഗറി നം. 257/2013)
േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തിെന്റെ ഊഴങ്ങള് നികേത്തെപ്പടുന്നതുവെരേയാ ടി
റാങ്ക് പട്ടികേ നിലവില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് മൂന്ന് വർഷം വെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം
വരുടന്നത് അതുവെര ആയിരിക്കുമ്പം.
(iii) മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കു ളള നിയമനത്തിനുശളള ഏതു ശേിപാർശേയും പിന്നീട്
െതറ്റാെണന്ന്
േബാധയെപ്പട്ടാല് റദ്ദു െചെയ്യുന്നതിനുശളള അധികോരം േകേരള പബ്ലികേ്
സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദു െചെയ്താലുടന
നിയമനാധികോരി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േസവനം അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
എന്നാല് നിയമനശേിപാർശേ റദ്ദോക്കുമ്പകേയും േസവനം
അവസാനിപ്പിക്കുമ്പകേയും
െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട െപ്രാേബഷന കോലേമാ േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച
േശേഷം
240
ദ്ിവസേമാ
ഏതാേണാ
ആദ്യം
പൂർത്തിയാകുന്നത്
ആ
കോലയളവിനുശള്ളിലായിരിക്കണം.
5

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുളള
നിയമനം
(ലാറ്റിന
കോത്തലികേ്
സമുദ്ായത്തിെല ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നു മാത്രം)

6

പ്രായം

: 18-39, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1981-നുശം 01.01.2002-നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട). (േമല് സൂചെിപ്പിച്ച സംവരണ വിഭാഗത്തിന്
അർഹമായ വയസ്സിളവ് ഉദ്യള്െപ്പെട)

േനാട്ട് : - പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് െപ്രാവിഷണലായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുളളവർ ആദ്യെത്ത
െപ്രാവിഷണല് നിയമനകോലത്ത് നിശ്ചിത പ്രായപരിധി കേഴിഞ്ഞെിരുടന്നിെല്ലങ്കില്
അവരുടെട
െപ്രാവിഷണല്
സർവ്വീസിെന്റെ
ൈദ്ർഘ്യേത്താളം
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ് .
എന്നാല്
പരമാവധി
അഞ്ചുവർഷക്കാലം മാത്രേമ ഈ ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പകേയുള. ടി സ്ഥാപനത്തില്
റഗുലർ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുമ്പന്നവർക്ക് വീണ്ടും മെറ്റാരുട നിയമനത്തിന് ഈ
ആനുശകൂലയം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല. െപ്രാവിഷണല് സർവ്വീസിലുള്ളവർ സർവ്വീസിെന്റെ
ൈദ്ർഘ്യം കോണിക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ൈകേവശേം സൂകിേക്കണ്ടതും
കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ് . അവർ റഗുലർ
സർവ്വീസിലല്ല േജാലി േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് പ്രേതയകേം
പറഞ്ഞെിരിക്കണം.
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േയാഗയതകേള്

േകേരള
സർക്കാർ
അംഗീകേരിച്ച
എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള ഡിേപ്ലാമ അഥവാ
േയാഗയത

സിവില്
തത്തുലയ

കുറിപ്പ് : 1) േയാഗയത സംബന്ധിച്ച KS&SSR Part II Rule 10(a)ii ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് ബാധകേമാണ്.
2) വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത
േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
3) ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചെരയത്ത ില് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ശേരിയായ ജാതി
അേപക യില് അവകോശേെപ്പ ടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള്ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട റവനയൂ
അധികോരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് / േനാണ്ല ക്ര ീമിെലയർ സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് , ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച
ഗസറ്റ ്
വിജ്ഞ ാപനം
എന്ന ിവ
െവരിഫിേക്ക ഷന
സമയത്ത ്
ഹാജരാക്കുമ്പ കേയും െചെേയ്യേ ണ്ട താണ് .
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അേപക സമർപ്പിേക്ക ണ്ട വിധം
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റെ
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപകിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട അേപകിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപകിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല Apply
Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2010-ന് േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ

എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച
മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപകാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല.
Password രഹസയമായി സൂകിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപകിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന്റെ െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള്ള എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപകാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപകയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ
കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപകയുെട soft copy/print out എടുത്ത്
സൂകിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My
applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപകയുെട print out
എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപകയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപകകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പകം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
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അേപക സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 20.01.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
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(a) െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല (v), (viii), (ix), (x), (xi) & (xiii)
എന്നീ ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം5,5a ,7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേയും േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ബാധകേമല്ല.
(b) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കു ളള നിയമനം അവർ കോലാകോലങ്ങളില്
വരുടത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങള്ക്കുമ്പം വയവസ്ഥകേള്ക്കുമ്പം വിേധയമായിരിക്കുമ്പം.

11

ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലന പരീക
നടത്തു കേയാെണങ്ക ില് പരീക എഴുതുെമന്ന സ്ഥ ിരീകേരണം (Confirmation)
അേപക കേർ തങ്ങ ളുടെട ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന െപ്രാ ൈഫല് വഴി
നല് േകേണ്ട താണ് . അപ്ര കോരം സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്ത ് അത് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്യു ന്ന തിനുശള്ള
സൗകേരയം പരീക ാത്ത ീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങ ളില്
ലഭയമാകുന്ന താണ് . നിശ്ച ിത സമയത്ത ിനുശള്ള ില് സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട അേപക കേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ്.
സ്ഥ ിരീകേരണം നല് േകേണ്ട തായ കോലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പ റിച്ചുക ം
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ള്
ബന്ധ െപ്പ ട്ട പരീക ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന പരീക ാ കേലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ്.
ഇതു സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട െപ്രാ ൈഫലിലും അതില്

രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ്.
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ക്ക ് മാത്ര േമ
പരീക എഴുതുന്ന തിനുശളള സൗകേരയം ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കുമ്പ കേയുളള .
വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക
നല്കേിയ േശേഷം പരീകയ്ക്ക ്
Confirmation
നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പ കേേയാ
െചെയ്യു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥികേള്െക്ക തിെര Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേികാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പ ന്ന താണ്.
(വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാർട്ട് 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് കൂടി
േനാക്കുമ്പകേ)

