കോറ്റഗറി നമ്പർ : 395/2022
താെഴപ്പറയുന്ന തസ്തികേയിേലക്കുമ്പള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിനായി േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട
േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് േശേഷം
ഓണ്ലൈലനായി കേമ്മിഷെന െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടയാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന ഉദ്യളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിക്കാം. ആധാ൪ കോ൪ഡ് ഉദ്യള ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള്
തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാ൪ കോ൪ഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതണ്.
1 വകുപ്പ്

: െപാതു വിദ്യാഭയാസം (ഡയറ്റ്)

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

3 ശേമ്പളം

: ₹ 55,200-1,15,300 /-

4 ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: 01 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ് :-

ഈ ഒഴിവ് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത നിയമന രീതിയില് ഈ
തസ്തികേയുെട ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി
മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല്
റിക്രൂട്ട്െമനിനുശേവണ്ടി പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി അറിയിക്കുമ്പന്ന ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.

5 നിയമനരീതി

കുറിപ്പ് :-

: േനരിട്ടുള നിയമനം
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന് - പട്ടികേവർഗ്ഗം മാത്രം)

പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
അങ്ങെനയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകോണ്ടുള അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.

6 പ്രായപരിധി

കുറിപ്പ് :-

ലക്ചറ൪ ഇന േസാഷയല് സയനസ്
(െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന് - പട്ടികേവർഗ്ഗം മാത്രം)

: 22-45.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1977 നുശം 01.01.2000 നുശമിടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട്
തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട). (വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച നിലവിലുളള മറ്റ്
അനുശകൂലയങ്ങെളാന്നും ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല)

നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിലുള േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
50 വയസ്സുവെര ഇളവ് അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് യാെതാരുട കോരണവശോലും 50 വയസ്സ് കേവിയാന
പാടില്ല.

7 േയാഗയതകേള്:

1

ഇന്തയയില് നിയമപ്രകോരം സ്ഥാപിതമായിട്ടുളള ഏെതങ്കിലും സ൪വകേലാശോലയില്
േസാഷയല് സയനസില് േനടിയ 50% മാർക്കില് കുറയാെതയുളള ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം.

നിന്നും

2

ഇന്തയയില് നിയമപ്രകോരം സ്ഥാപിതമായിട്ടുളള ഏെതങ്കിലും സ൪വകേലാശോലയില് നിന്നും
േസാഷയല് സയനസ് എഡയൂേക്കഷന ഓപ്ഷണല് ആയി 50% മാ൪ക്കില് കുറയാെത േനടിയിട്ടുളള
എം. എഡ് ബിരുടദ്ം.

3

ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില്/എഡയൂേക്കഷനിലുളള അധയാപകേ േയാഗയത പരീക്ഷ (TET), അെല്ലങ്കില്
േദ്ശേീയതല/ സംസ്ഥാനതല േയാഗയത പരീക്ഷ (NET/SET) അെല്ലങ്കില് എം. ഫില് അെല്ലങ്കില് പി.

എച്ച്. ഡി
കുറിപ്പ്:-

1

േമല് തസ്തികേയിേലക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള അടിസ്ഥാന േയാഗയതയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
വിഷയങ്ങളില്
അേപക്ഷകേർ
േനടിയിട്ടുള പി.എച്ച്.ഡി/എം.ഫില്/േപാസ്റ്റ് േഡാക്ടറല്
െഫേലാഷിപ്പ് എന്നീ േനാണ്ല കേവാളിഫയിങ് ഡിഗ്രികേള്ക്ക് അധികേ മാർക്ക് നല്കുന്നതാണ് .
റാങ്കിങ്ങിനായി േനാണ്ല കേവാളിഫയിങ് േയാഗയതകേള്ക്ക് അധികേ മാർക്ക് നല്കുന്നത് താെഴ പറയുന്ന
രീതിയിലായിരിക്കുമ്പം.
േനാണ്ല കേവാളിഫയിങ് എം.ഫില് - 2 മാർക്ക്
േനാണ്ല കേവാളിഫയിങ് പി.എച്ച്.ഡി - 4 മാർക്ക്
എം.ഫില് & പിഎച്ച്.ഡി (േനാണ്ല കേവാളിഫയിങ്) - 5 മാർക്ക്
േപാസ്റ്റ് േഡാക്ടറല് െഫേലാഷിപ്പ് - 2 മാർക്ക്

2

േനാണ്ല കേവാളിഫയിങ് േയാഗയതകേള് എന്നർത്ഥമാക്കുമ്പന്നത് ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അവശേയം േവണ്ടുന്ന
േയാഗയതകേളായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള േയാഗയതകേള്ക്ക് ഉദ്യപരിയായി കേരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള അധികേ
േയാഗയതകേെളയാണ്. അടിസ്ഥാന േയാഗയതയായി പി.എച്ച്.ഡി/എം.ഫില്/ േപാസ്റ്റ് േഡാക്ടറല്
െഫേലാഷിപ്പ്
എന്നീവ
പരിഗണിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില്
ആയതിന്
അധികേമാർക്ക്
അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയില്ല.

3

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയ്യേതിക്കുമ്പളില്
േനടിയതും
അേപക്ഷയില്
അവകോശേെപ്പട്ടതുമായ േനാണ്ല കേവാളിഫയിങ് ഡിഗ്രികേള്ക്ക് മാത്രേമ െവയ്റ്റേറ്റജ് മാർക്ക് നല്കുകേയുള.

4

17.07.1965 െല G.O(M.S) No. 526/PD യിെല വയവസ്ഥകേള് പ്രകോരം പാർലെമന് / സംസ്ഥാന നിയമ
സഭകേള് ഇവയിേലെതങ്കിലും പാസാക്കിയ നിയമപ്രകോരം സ്ഥാപിതമായിട്ടുളേതാ യു.ജി.സി
അംഗീകൃതമായിട്ടുളേതാ ആയ സർവകേലാശോലകേേളാ /സ്ഥാപനങ്ങേളാ നല്കുന്ന ഡിഗ്രികേള്,
ഡിേപ്ലാമകേള് ഇവ സർക്കാർ സർവ്വീസിലുള നിയമനങ്ങള്ക്ക് സവീകോരയമാണ്.

5

േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് KS&SSR part II െല Rule 10(a)(ii) െല വയവസ്ഥ ബാധകേമാണ്.

6

വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുളള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശോധന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുളളുട. വിജ്ഞാപനത്തില് തത്തുലയത വയവസ്ഥ െചെയ്തിട്ടുള േയാഗയതയുെട ഉദ്യയർന്ന
/തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ബന്ധെപ്പട്ട സ്ഥാപനത്തില് നിന്നുള
തത്തുലയത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/സമാന േയാഗയതയാെണന്നുള സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പരിേശോധന സമയത്ത് സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

7

ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുട െട SSLC ബു ക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച േര ഖപ്പെപ്പ ടു ത്ത ലില് വ യത യാസം
ഉദ്യണ്ട ാകു ന്ന സാഹചെര യത്ത ില് ഉദ്യ േദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ശേരിയായ ജാതി അേപ ക്ഷ യില്
അവകോശേെപ്പ ടു കേയു ം ആയത് െത ളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശ ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട റവന യൂ അധികോരി
നല് കു ന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്, ഇതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ
െവ രിഫിേക്ക ഷന സമയത്ത ് ഹാജരാക്കുമ്പ കേയു ം െചെ േയ്യേ ണ്ട താണ്.

8 അേപക്ഷ സമർപ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി
'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് .
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification
Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.01/01/2022 മുതല് പുതുതായി
െപ്രാൈഫല് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 6 മാസത്തിനുശളില് എടുത്ത അവരുടെട േഫാേട്ടാഗ്രാഫ്
െപ്രാൈഫലില് അപ് േലാഡ് െചെേയ്യേണ്ടതാണ് നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചെയ്ത
േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ് . ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click
െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
9 അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി :

19.10.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വെര

10 അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം

www.keralapsc.gov.in

:

11 െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടും, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിഅഞ്ചും ഖപ്പണ്ഡികേകേളിെല (േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡിേനറ്റ്
സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുളള 3(c) വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള് ഒഴിെകേയുളള) വയവസ്ഥകേള് ഈ
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
12 നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന ലിസ്റ്റിെല റാങ്ക് അനുശസരിച്ചുകം
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള പ്രേതയകേ സംവരണം സംബന്ധിച്ച 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡി, 22.01.1994
- െല ജി.ഒ.(പി)25/94/ജി.എ.ഡി. എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകേളിെല വയവസ്ഥകേള്
അനുശസരിച്ചുകം,
നിയമനക്കാരയത്തില് അപ്പേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയകേ ചെട്ടങ്ങള് അനുശസരിച്ചുകം 1958- െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്
സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള 3(സി), 17(എ), 17 (ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായും
ആയിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
13 ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (Confirmation) അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം പരീക്ഷത്തീയതി വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപക്ഷകേള്
നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച s
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്.
14 വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ചുക അേപക്ഷ നല്കേിയ
േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കേിയിട്ടു ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC യുെട 1976-െല Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ
ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ഐ ഡി കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് െപാതു വയവസ്ഥകേള് േനാക്കുമ്പകേ)

