കോറ്റഗറി നമ്പർ : 393/2020
േകേരള സർക്കാർ സർവ്വീസില് താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള്ള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിനായി േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന
പ്രകോരം ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം അേപകകേള് കണിക്കുമ്പന്നു.
1.

വകുപ്പ്

: വിദ്യാഭയാസം

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ഫുള്ൈടം ജൂനിയർ ലാംേഗവജ് ടീച്ചർ (അറബികേ് )
(എല്.പി.എസ് ) (തസ്തികേമാറ്റം വഴി)

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 25200-54000/-

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
െകോല്ലം - 02
ആലപ്പുഴ - 02
തൃശൂർ - 02
കേണ്ണൂർ - 01
കോസർേഗാഡ് -01

കുറിപ്പ് :- i) തസ്തികേമാറ്റം വഴി നിയമനത്തിനായി വിജ്ഞാപനം െചെയ്ത ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക്
നിയമന ശേിപാർശേ െചെയ്യേെപ്പടാന അർഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില് ആ ഒഴിവുകേള് േനരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിനായി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നികേത്തുന്നതാണ്.
ii) അേപക അയയ്ക്കുന്ന തീയതിയില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി േകേരള െപാതു വിദ്യാഭയാസ
സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസിെല സ്ഥിരം ജീവനക്കാരേനാ (Full Member)
െപ്രാേബഷന തൃപ്തികേരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആേളാ (approved
Probationer) ആയിരിക്കണം.
iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം േമല്പരാമർശേിച്ച ജില്ലകേളിേലയ്ക്ക് പ്രേതയകേം റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ് തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ്. അപ്രകോരം തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും
ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട
വർഷത്തിനുശ േശേഷം
ഇേത ജില്ലയിേലയ്ക്ക് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന
സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും
പ്രസ്തുത
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്ന പരമാവധി 3 വർഷത്തിനുശള്ളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരുടം
നിയമനത്തിന് ശേിപാർശേ െചെയ്യേെപ്പടുന്നില്ല എങ്കില് അങ്ങെനയുള്ള ലിസ്റ്റിെന്റെ
കോലാവധി ഒരുട വർഷം കൂടിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും നിയമനത്തിനായി

െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതു
ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കുമ്പന്നതാണ്.

വെരേയാ

ഏതാണ്

ആദ്യം

അതുവെര

iv) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഈ തസ്തികേയിേലക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് മുകേളില്
ഒഴിവുകേള് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ജില്ലയിേലയ്ക്ക് അേപക സമർപ്പിേക്കണ്ടതും
ജില്ലയുെട
േപര്
അേപകയുെട
നിർദ്ദേിഷ
േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്. ഇതിനുശ വിപരീതമായി ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഒന്നില്
കൂടുതല് ജില്ലകേളില് അേപകകേള് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാേയാ തനനിമിത്തം
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടാന ഇടയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല് പ്രസ്തുത അേപകകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അവരുടെട േമല് അച്ചടക്ക നടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.
v) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971െല ജി.ഒ. (എം.എസ്) നമ്പർ 154/71/പി.ഡി.യിെല പ്രേതയകേ വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
അനുശസൃതമായി നടത്തുന്നതാണ്. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന ഒരാളിന് സർവീസ് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന
തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായി അഞ്ചുവർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മറ്റ് ഏെതങ്കിലും ഒരുട
ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല.
അഞ്ചുവർഷത്തിനുശേശേഷം
മേറ്റെതങ്കിലും ജില്ലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം
02.01.1961-െല ജി.ഒ. (എം.എസ്) നമ്പർ 04/61/പി.ഡി.യിെല വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് 16.03.1996-െല ജി.ഒ.(പി) 12/96/പി.ആന്റെ്
എ.ആർ.ഡി പ്രകോരം ഇടുക്കി, കോസർേഗാഡ്, വയനാട് ജില്ലകേളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലം
മാറ്റം ലഭിക്കുമ്പന്നതിന് അഞ്ച് വർഷെത്ത സർവ്വീസ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണെമന്ന
നിബന്ധന ബാധകേമല്ല. ഈ ആനുശകൂലയം
അവരുടെട ഔദ്യേദ്യാഗികേ
കോലാവധിയില് ഒരുട പ്രാവശേയം മാത്രേമ ലഭിക്കുമ്പകേയുള്ളു. എന്നാല് േമല്പ്പറഞ്ഞെ
ജില്ലകേളില് നിന്നും മറ്റ് ജില്ലകേളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം
ലഭിക്കുമ്പന്നതിന് ഈ
ആനുശകൂലയം
ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല. ഇേപ്പാള് സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ഏെതങ്കിലുെമാരുട
ജില്ലയില്
ഇരിക്കുമ്പന്നവർക്ക്
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം അേപകകേള് അയയ്ക്കുവാന അർഹതയില്ല. എന്നാല്
ഇതിലും
ഉദ്യയർന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക
കണിക്കെപ്പടുേമ്പാള്
അേപകിക്കാവുന്നതാണ്.
vi) തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള്ള നിയമനം ആയതിനാല് KS & SSR-െല രണ്ടാം
ഭാഗെത്ത 14 മുതല് 17 വെരയുള്ള വകുപ്പുകേളില് പറഞ്ഞെിട്ടുള്ള സംവരണ
വയവസ്ഥകേള് ഈ നിയമനത്തിന് ബാധകേല്ല.
5

നിയമന രീതി

6.

പ്രായപരിധി :

7.

േയാഗയതകേള് :-

: തസ്തികേമാറ്റം വഴിയുള്ള നിയമനം
ബാധകേമല്ല.

എ) േകേരളത്തിെല സർവ്വകേലാശോലകേള് നല്കേിയേതാ അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള്ളേതാ ആയ
അറബികേ് ഭാഷയിലുള്ള ബിരുടദ്ം.
അെല്ലങ്കില്

േകേരളത്തിെല സർവ്വകേലാശോലകേള് നല്കേിയേതാ അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള്ളേതാ ആയ
പൗരസ്തയ ഭാഷ (അറബികേ്) പഠനത്തിലുള്ള ഒരുട ൈടറ്റില്.
അെല്ലങ്കില്
േകോഴിേക്കാട് സർവ്വകേലാശോലയുെട പാർട്ട് 3 അറബികേ് (െസ്പെഷയല് ഓപ്മഷണല്)
ആയി േനടിയിട്ടുള്ള പ്രീ-ഡിഗ്രേി.
അെല്ലങ്കില്
േകേരളത്തിെല ഹയർെസക്കനഡറി േബാർഡ് നടത്തുന്ന പ്ലസ്ടു പാർട്ട് III അറബികേ്
(ഓപ്മഷണല്) േകോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം.
അെല്ലങ്കില്
േകേരള ഗവണ്ലെമന്റെ് പരീകാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.എല്.സി പരീക
ഒന്നാം ഭാഷയായി (ഫസ്റ്റ് ലാംേഗവജ്) പാർട്ട് ഒന്നും രണ്ടും അറബികേ് എടുത്ത്
പാസ്സായിരിക്കണം.
അെല്ലങ്കില്
േകേരള ഗവണ്ലെമന്റെ് പരീകാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.എല്.സി.േയാ
തത്തുലയമായ പരീകേയാ പാസ്സായിരിക്കണം. കൂടാെത താെഴപ്പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും ഒരുട
േയാഗയത കൂടി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
1)

േകേരള ഗവണ്ലെമന്റെ് പരീകാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന അറബികേ് മുനഷി (ഹയർ)
പരീക പാസ്സായിരിക്കണം.

2)

േകേരള ഗവണ്ലെമന്റെ് പരീകാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന അറബികേ് മുനഷി
(േലാവർ) പരീക പാസ്സായിരിക്കണം.

3)

േകേരള ഗവണ്ലെമന്റെ് പരീകാ കേമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന അറബികേ് അദ്ധയാപകേ
പരീക പാസ്സായിരിക്കണം.

4)

േകേരളാ യൂണിേവഴ്സിറ്റിേയാ കോലിക്കറ്റ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിേയാ നടത്തുന്ന അറബികേ്
പ്രേവശേന പരീക പാസ്സായിരിക്കണം.

കുറിപ്പ്: േമല്പ്പരാമർശേിച്ച
േയാഗയതകേള്ക്കുമ്പ പുറെമ14.01.2019 െല സ.ഉദ്യ. (ൈകേ)
നം/8/19/െപാവിവ പ്രകോരം േകേരളത്തിെല സർവകേലാശോലകേള് നടത്തുന്നേതാ
അംഗീകേരിച്ചേതാ ആയ ബി എ അറബികേ് & ഇസ്ലാമികേ് ഹിസ്റ്ററി ഡബിള്
െമയിന ഡിഗ്രേി േയാഗയതയും ടി തസ്തികേയ്ക്കുള്ള ഒരുട േയാഗയതയായി
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബി)

േകേരള സർക്കാർ ഈ തസ്തികേയ്ക്കായി നടത്തുന്ന േകേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി
െടസ്റ്റ് (െകേ.െടറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം
എക്സംപ്മഷന- ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് തെന്ന സിെടറ്റ്/െനറ്റ്/െസറ്റ്/
എം.ഫില്/പി.എച്ച്.ഡി/എം.എഡ് േയാഗയത േനടിയിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
െടറ്റ് േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
(G.O. (P) No. 145/16/G.Edn. തീയതി 30.08.2016, G.O. (P) No. 206/16/G.Edn. തീയതി
08.12.2016).
31.03.2012 നുശ മുനപ് സർവീസില് പ്രേവശേിച്ച െപാതുവിദ്യാഭയാസ വകുപ്പിെല
ക്ലാർക്ക് , ൈടപ്പിസ്റ്റ്, അറ്റനഡർ, ഓഫീസ് അറ്റനഡനഡ്
എന്നിവയിേലെതങ്കിലും തസ്തികേയില് േജാലി െചെയ്യുന്ന നിശ്ചിത സർവീസ്
പൂർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാർക്ക് തസ്തികേ മാറ്റം വഴിയുള്ള നിയമനം
ലഭിക്കുമ്പേമ്പാള് KTET പാസ്സാകേണെമന്ന് നിർബന്ധമില്ല.

കുറിപ്പ്
1

GO(P) No 15/2020/G.Edn dated 09.10.2020 നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം
KTET ന് പകേരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള M.ED ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തിലായിരിക്കണ
െമന്ന് നിർബന്ധമില്ല

2

ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടിയിട്ടുള്ള എം.ഫില് േയാഗയത േകേരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും
ഒരുട
അംഗീകൃത
സർവ്വകേലാശോലയില്
നിന്നുള്ളേതാ
േകേരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോല തത്തുലയമായി
അംഗീകേരിച്ചേതാ ആയിരിക്കണം.

3

KS & SSR Part II Rule 10 a (ii) ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് ബാധകേമാണ്

4

വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള്ള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള

സി)

കുറിപ്പ് :-

അേപകാ
തീയതിയില്
െപാതുവിദ്യാഭയസ
വകുപ്പില്
ക്ലാർക്കാേയാ
ൈടപ്പിസ്റ്റാേയാ അറ്റനഡറാേയാ ഓഫീസ് അറ്റനഡനറാേയാ അഞ്ചു
വർഷത്തില്
കുറയാെത
സർവ്വീസ്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
[G.O.
(Ms.)No.8/2009/G.Edn. Dated 20.01.2009]
േമല്പ്പറഞ്ഞെ സർവ്വീസ് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് വകുപ്പ് േമലധികോരിയില് നിന്നും
താെഴ െകോടുത്ത മാതൃകേയില് ഒരുട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സല്) ൈകേവശേം
െവേയ്ക്കണ്ടതും കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
1) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്

:

2) ഇേപ്പാള് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി വഹിക്കുമ്പന്ന തസ്തികേയുെട
േപരുടം ശേമ്പളെസ്കെയിലും

:

3) ഇേപ്പാള് േജാലി െചെയ്യുന്ന വകുപ്പിെന്റെ േപര്

:

4) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഏതു സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസില് ഉദ്യള്െപ്പടുന്നു എന്ന് :
5) സർവ്വിസ് തുടങ്ങിയ തീയതിയും െപ്രാേബഷന ആരംഭിച്ച തീയതിയും :
6) അേപകകേള് അപ്രൂവ്മഡ് െപ്രാേബഷണേറാ ഫുള് െമമ്പേറാ എന്ന്
7) എസ്.സി., എസ്.ടി.,ഒ.ബി.സി എന്നിവയുെട കോരയത്തില്
സമുദ്ായം /മതം സർവ്വിസ് േരഖപ്പകേളില് നിന്നും പ്രകോരം

:

:

േസവന വിവരങ്ങള്
ക്രമ വഹിച്ച
നമ്പർ തസ്തികേ

കോലയളവ്

സർവ്വീസ് ൈദ്ർഘ്യം

മുതല് വെര വർഷം മാസം
ആെകേ സർവ്വീസ്

ദ്ിവസം

െപ്രാേബഷന
പ്രഖപ്പയാപിച്ച തീയതി

.....................................
സേബാർഡിേനറ്റ്
സർവ്വീസില്
ഒരുട
അപ്രൂവ്മഡ്
െപ്രാേബഷർ/ഫുള്െമമ്പറായ ശ്രീ./ശ്രീമതി..................................... എന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന/
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെയ സംബന്ധിച്ച് മുകേളില് പ്രസ്താവിച്ച വിവരങ്ങള് ടിയാെന്റെ സർവ്വീസ്
ബുക്കിെല വിവരങ്ങളുടമായി ഒത്തുേനാക്കുമ്പകേയും അവ ശേരിയാെണന്ന് േബാധയെപ്പടുകേയും
െചെയ്ത വിവരം ഇതിനാല് സാകയെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു.
ശ്രീ./ശ്രീമതി ..................... ഫുള്ൈടം
ജൂനിയർ ലാേഗവജ് ടീച്ചർ (അറബികേ്)
(എല്.പി.എസ്.) തസ്തികേയ്ക്ക് (തസ്തികേമാറ്റം വഴി) അേപകിക്കാന 1958-െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ്
സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ് റൂള്സിെല പാർട്ട് 1 റൂള് 2(13) പ്രകോരം അർഹതയുള്ള
ആളാെണന്നും സാകയെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി :

ആഫീസ് തലവെന്റെ ഒപ്പ്
േപര്, ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
(ഓഫീസ് സീല്)
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അേപക സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :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
േഫാേട്ടാ എടുത്ത 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. “ആധാർ കോർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട
െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.”
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അേപക സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി :
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അേപക സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം
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ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation) അേപകകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ്
െചെയ്യുന്നതിനുശള്ള സൗകേരയം പരീകാ തീയതി വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശള്ളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപകകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള്ള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീകാ
കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും
അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള Mobile Phone number-ലും
നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക നല്കേിയ േശേഷം പരീകയ്ക്ക് confirmation
നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ
ശേികാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള്ള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റെ രണ്ടാം
ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് നിർബന്ധമായും വായിക്കണം)

