കാറ്റഗറി നമ്പര് : 726/2021
േകരള
സര്ക്കാര്
സര്വ്വീസില്
താെഴെപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്മ
േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില്
നിന്നും
ഓണ്ൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പദ്ധതി പ്രകാരം
അപേപക്ഷകള്
ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്
േകരള പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്മ ൈസറ്റിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്മ േട്രഷന് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര് െചയ്ത
േശഷമൊണ്മ
അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ.
ഇതിേനാടെകം
രജിസ്റ്റര്
െചയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്ക്ക്മ അപവരുെടെ െപ്രാൈഫല് വഴെി അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ.
1

വകുപ്പ്മ

: സാേങ്കതിക വിദ്യാഭ്യാസം (എഞ്ചിനീയറിംഗ്മ
േകാേളജുവകള്)

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്മ

: അപസിസ്റ്റന്റ്മ െപ്രാഫസര് (ഇന്ഫര്േമെഷന്
െടെേക്നാളജി)

3

ശമ്പളം

: AICTE െസ്കെയില്

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

: പ്രതീക്ഷിത ഒഴെിവുകള്

ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത്മ ഒരു വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത്മ മൂന്ന്മ വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്മ. എന്നാല് ഒരു വര്ഷത്തിനു േശഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ
ഒരു പുതിയ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക്മ
ലിസ്റ്റിന്മ
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത്മ
അപറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകളിേലക്ക്മ ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെനം നടെത്തുന്നതാണ്മ .
കുറിപ്പ്മ : മൂന്ന്മ ശതമൊനം (3%) ഒഴെിവുകള് 17.10.2012 െല G.O.(P)No.61/2012/SWD പ്രകാരം
Locomotor Disability/Cerebral Palsy, Low Vision വിഭ്ാഗങ്ങളിെലയും 04.09.2019-െല
G.O.(P)No.9/2019/SJD
പ്രകാരം
Hearing
Impairment
വിഭ്ാഗത്തിെലയും
ഭ്ിന്നേശഷിയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്ക്കായി സംവരണം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
5

നിയമെന രീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം.

6

പ്രായപരിധി

: 20-39. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് 02.01.1982 നും
01.01.2001 നും ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
(രണ്ട്മ തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ). പട്ടികജാതി /
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭ്ാഗക്കാര്ക്കും മെറ പിന്നാക്ക
വിഭ്ാഗങ്ങളിലുള്ളവര്ക്കും
നിയമൊനുസൃത
ഇളവുണ്ടായിരിക്കും. (വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച
വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ
പാര്ട്ട്മ-II
െപാതു
വയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡിക േനാക്കുക).

കുറിപ്പ്മ
:
സാേങ്കതിക
വിദ്യാഭ്യാസം,
െപാതുമെരാമെത്ത്മ,
പബ്ലിക്മ
െഹല്ത്ത്മ
എഞ്ചിനീയറിംഗ്മ, വയവസായം, ആര്ക്കിെടെക്ചര്
ആന്റ്മ ടൌണ് പ്ലാനിംഗ്മ എന്നീ വകുപ്പുകളിെല
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥര്ക്കും ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം
അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ. അപവര്ക്ക്മ അപതത്മ
വകുപ്പുകളിെല
േസവന
ൈദ്ര്ഘ്യേത്താളം
ഉദ്യയര്ന്ന
പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ്മ
അപനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്മ.
യാെതാരു
കാരണവശാലും ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധി 01.01.2021ല് 50 വയസ്സ്മ കവിയാന് പാടെില.
7

േയാഗയതകള്

കുറിപ്പ്മ :

: ബന്ധെപ്പട്ട ശാഖയില് ബി.ഇ/ബി.െടെക്മ കൂടൊെത
എം.ഇ/എം.െടെക്മ.
എന്നീ
ബിരുദ്ങ്ങള്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. ബി.ഇ /
ബി.െടെക്മ
അപെലങ്കില്
എം.ഇ.
/
എം.െടെക്മ.
ഇവയിേലെതങ്കിലും ബിരുദ്ത്തില് ഫസ്റ്റ്മ ക്ലാസ്മ
അപെലങ്കില് തത്തുലയ േഗ്രഡ്മ ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

(1)

KS & SSR പാര്ട്ട്മ II റൂള് 10 (a) ii ബാധകമൊണ്മ.

(2)

വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത
അപവകാശെപ്പട്ട്മ അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് ടെി
േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന
സര്ക്കാര്
ഉദ്യത്തരവ്മ/ബന്ധെപ്പട്ട
സ്ഥാപനത്തില്
നിന്നുള്ള
തത്തുലയതാസര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ പ്രമൊണ പരിേശാധനാ സമെയത്ത്മ
ഹാജരാക്കിയാല് മൊത്രമേമെ പ്രസ്തുത േയാഗയത നിശ്ചിത
േയാഗയതകള്ക്ക്മ തത്തുലയമൊയി പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.

(3)

ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി അപേപക്ഷയില് ശരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം
അപവകാശെപ്പടുകയും അപത്മ എസ്മ.എസ്മ.എല്.സി ബുക്കില്
േരഖെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്ന്മ
വയതയസ്തമൊകുകയും
െചയ്യുന്ന
സാഹചരയത്തില്
േനാണ്
ക്രീമെിെലയര്/
ജാതി
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടൊപ്പം
ജാതി/സമുദ്ായ
വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്മ വിജ്ഞാപനം കൂടെി പ്രമൊണപരിേശാധനാ
സമെയത്ത്മ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ.
തസ്തികയിേലയ്ക്ക്മ നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അപടെിസ്ഥാന േയാഗയതയുമൊയി
ബന്ധെപ്പട്ട
വിഷയങ്ങളില്
അപേപക്ഷകര്
േനടെിയിട്ടുള്ള
പിഎച്ച്മ.ഡി/എം.ഫില്/േപാസ്റ്റ്മ േഡാക്ടറല് െഫേലാഷിപ്പ്മ എന്നീ
േനാണ്
കവാളിഫയിങ്മ
ഡിഗ്രികള്ക്ക്മ
അപധിക
മൊര്ക്ക്മ
നല്കുന്നതാണ്മ.
റാങ്കിങ്ങിനായി
േനാണ്
കവാളിഫയിങ്മ
േയാഗയതകള്ക്ക്മ അപധിക മൊര്ക്ക്മ നല് കുന്നത്മ താെഴെ പറയുന്ന
രീതിയിലായിരിക്കും.

(4)

േനാണ് കവാളിഫയിങ്മ എം.ഫില്- 2 മൊര്ക്ക്മ
േനാണ് കവാളിഫയിങ്മ പിഎച്ച്മ.ഡി- 4 മൊര്ക്ക്മ
എം.ഫില് & പിഎച്ച്മ.ഡി (േനാണ് കവാളിഫയിങ്മ) - 5 മൊര്ക്ക്മ
േപാസ്റ്റ്മ േഡാക്ടറല് െഫേലാഷിപ്പ്മ- 2 മൊര്ക്ക്മ
േനാണ് കവാളിഫയിങ്മ േയാഗയതകള് എന്നര്ത്ഥമൊക്കുന്നത്മ ഈ
തസ്തികയ്ക്ക്മ അപവശയം േവണ്ടുന്ന േയാഗയതകളായി നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള
േയാഗയതകള്ക്ക്മ ഉദ്യപരിയായി കരസ്ഥമൊക്കിയിട്ടുള്ള അപധിക
േയാഗയതകെളയാണ്മ.
അപടെിസ്ഥാന
േയാഗയതയായി
പിഎച്ച്മ.ഡി/എം.ഫില്/േപാസ്റ്റ്മേഡാക്ടറല് െഫേലാഷിപ്പ്മ എന്നിവ
പരിഗണിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില് ആയതിന്മ അപധിക മൊര്ക്ക്മ
അപനുവദ്ിക്കുകയില.
െപ്രാേബഷന് : ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമെിക്കെപ്പടുന്നവര് ഉദ്യേദ്യാഗത്തില്
പ്രേവശിക്കുന്ന
തീയതി
മുതല്
തുടെര്ച്ചയായ
മൂന്ന്മ
വര്ഷത്തിനുള്ളില് രണ്ട്മ വര്ഷം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.
പ്രതിേരാധ വകുപ്പിെല േസവനം :
േമെല്പ്പറഞ്ഞെ േജാലിയില് നിയമെിക്കെപ്പടുന്നവര് സര്ക്കാര് ആവശയെപ്പടുന്ന പക്ഷം,
തല്സമെയം
ഉദ്യയര്ന്ന
േജാലിയിലാെണങ്കില്
തെന്നയും
പരിശീലന
കാലയളവുള്െപ്പെടെ നാല്മ വര്ഷെമെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്കകേത്താ പുറേത്താ പ്രതിേരാധ
വകുപ്പിേലാ പ്രതിേരാധ യത്നങ്ങേളാടെനുബന്ധിച്ചുകള്ള േജാലിയിേലാ േസവനം
അപനുഷ്ഠിക്കാന് ബാധയസ്ഥരാണ്മ. പ്രതിേരാധ വകുപ്പിെല ഈ േസവന ബാധയത
സര്വ്വീസിെല ആദ്യെത്ത പത്ത്മ വര്ഷങ്ങളില് മൊത്രമം ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നതാണ്മ .
നാല്പത്മ വയസ്സ്മ കഴെിഞ്ഞെവര്ക്ക്മ സാധാരണഗതിയില് ഈ നിയമെം ബാധകമെല.
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അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിേക്കണ്ട രീതി
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്മ ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്'
പ്രകാരം
രജിസ്റ്റര് െചയ്ത േശഷമൊണ്മ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ.
രജിസ്റ്റര്
െചയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് അപവരുെടെ user ID യും
password ഉദ്യം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ
login
െചയ്ത
േശഷം
സവന്ത്ം
profile
ലൂടെടെ
അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മൊത്രമം
click െചേയ്യണ്ടതാണ്മ. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന്മ േശഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമൊയി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട്മ upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്മ upload
െചയ്ത തീയതി മുതല് 10 വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്മ പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മെറ്റ്മ നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മൊറ്റമെില. അപേപക്ഷാ
ഫീസ്മ നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യറപ്പ്മ വരുേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ

ചുമെതലയാണ്മ.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന്മ മുന്പും തെന്റ
െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്മ.
കമ്മീഷനുമൊയുള്ള
എലാ
കത്തിടെപാടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനു
മുമ്പാെക
ഒരിക്കല്
സമെര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അപേപക്ഷ
േസാപാധികമൊയി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്മ.
അപേപക്ഷ
സമെര്പ്പണത്തിനു
േശഷം
അപേപക്ഷയില് മൊറ്റം
വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്
ഓണ്ൈലന്
അപേപക്ഷയുെടെ
Soft
copy/print
out
എടുത്ത്മ
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ . ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് അപവരുെടെ െപ്രാൈഫലിെല
`My Applications' എന്ന Link-ല് click െചയ്ത്മ അപേപക്ഷയുെടെ printout
എടുക്കാവുന്നതാണ്മ . അപേപക്ഷ സംബന്ധമൊയി കമ്മീഷനുമൊയി നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപാടുകളില് അപേപക്ഷയുെടെ Printout കൂടെി സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്മ .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്മ പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമെര്പ്പിക്കെപ്പട്ട
അപേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ വിരുദ്ധമൊയി കാണുന്ന പക്ഷം
നിരുപാധികമൊയി നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം,
ജാതി, വയസ്സ്മ മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അപസ്സല് പ്രമൊണങ്ങള്
കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി ബന്ധെപ്പട്ട്മ എഴുത്ത്മ / ഒ.എം.ആര് / ഓണ്ൈലന്
പരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം
(Confirmation) അപേപക്ഷകര് തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന്
െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്മ.
അപപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം
നല്കുന്നവര്ക്ക്മ മൊത്രമം അപഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ്മ ജനേററ്റ്മ െചയ്ത്മ അപത്മ
ഡൗണ്േലാഡ്മ െചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള്ള
അപവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭ്യമൊകുന്നതാണ്മ.
നിശ്ചിത
സമെയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ
അപേപക്ഷകള് നിരുപാധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്മ.
സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ്മ സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അപഡ്മിഷന്
ടെിക്കറ്റ്മ ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്മ . ഇത്മ
സംബന്ധിച്ച അപറിയിപ്പ്മ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും, അപതില്
രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള െമൊൈബല് േഫാണ് നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്മ.
(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച്മ െതറ്റായ
അപവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച്മ അപേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്മ
Confirmation നല്കിയിട്ട്മ ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure, Rule 22
പ്രകാരം ഉദ്യചിതമൊയ ശിക്ഷാനടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്മ.
(ഡി) ആധാര് കാര്ഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാര്
കാര്ഡ്മ തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്മ.
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അപേപക്ഷകള് സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന തീയതി
ബുധനാഴ്ച അപര്ദ്ധരാത്രമി 12.00 മെണി വെര
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അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിേക്കണ്ട െവബ്മ ൈസറ്റ്മ

02 െഫബ്രുവരി

2022

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ , ID കാര്ഡ്മ ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക്മ പാര്ട്ട്മ - 2 ല്
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകള് കൂടെി േനാക്കുക )

