കാറ്റഗറി നമ്പര് : 776/2021 -778/2021
ഒന്നാം എന് . സി . എ . വിജ്ഞാപനം
താെഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിേലയ്ക്ക്മ െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്മ േകരള
സംസ്ഥാനത്തിെല േയാഗയതയുള്ള
ഈഴെവ/തീയ്യ/ബിലവ, പട്ടിക ജാതി,ലത്തീന്
കേത്താലിക്കര് /ആംേഗ്ലാ ഇന്ഡയന് സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില്
നിന്നും ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പ്രകാരം ഓണ്ൈലനായി അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.
2.
3.
4.

വകുപ്പ്മ
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്മ
ശമ്പളം
ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം
കാറ്റഗറി നമ്പര്
776/2021
777/2021
778/2021

കുറിപ്പ്മ (i)

:
:
:
:

വിദ്യാഭ്യാസം
പാര്ട്ട്മ ൈടെം ൈഹസ്ക്കൂള് ടെീച്ചര് (അപറബിക്മ)
Rs 19000-43600 (PR)
ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
സമുദ്ായം
ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം
ഈഴെവ/തീയ്യ/ബിലവ തിരുവനന്ത്പുരം - 01 (ഒന്ന്മ)
മെലപ്പുറം
- 01 (ഒന്ന്മ)
പട്ടിക ജാതി
തിരുവനന്ത്പുരം - 01 (ഒന്ന്മ)
ലത്തീന് കേത്താലിക്കര് തിരുവനന്ത്പുരം - 01 (ഒന്ന്മ)
/ ആംേഗ്ലാ ഇന്ത്യന്

അപേപക്ഷകള് കമ്മീഷെന്റ െവബ്മ ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി
ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന്
പ്രകാരം
ഓണ്ൈലനായി
മൊത്രമം
സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്മ.
അപലാെതയുള്ള
അപേപക്ഷകള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്മ.
(ii) ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
സംവരണ
സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് സമെര്പ്പിക്കുന്ന അപേപക്ഷകള്
യാെതാരറിയിപ്പും കൂടൊെത നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. അപങ്ങെനയുള്ളവര്ക്ക്മ
നിരസന െമെേമ്മാ അപയയ്ക്കുന്നതല.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഓേരാ ജിലയിേലയ്ക്കും ഓേരാ സമുദ്ായത്തിനായി
പ്രേതയകം
റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്മ . ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന
റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ നിലവില് വരുന്ന തീയതി മുതല് മൂന്ന്മ വര്ഷം വെരേയാ ഈ
തസ്തികക്ക്മ താെഴെപ്പറയുന്ന തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റിെന്റ
കാലയളവില് േമെല്പ്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായങ്ങള്ക്കുേവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകളില് ആ സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ അപഭ്ാവത്താല്
നികത്തെപ്പടൊത്ത ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്മ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികെള നിയമെനശിപാര്ശ
െചയ്ത്മ നിയമെനം നടെത്തുന്നതുവെരേയാ ഏതാേണാ
ആദ്യം അപതുവെര
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്മ .

ജിലയുെടെ േപര്മ

റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ തീയതി

കാറ്റഗറി നമ്പര്

തിരുവനന്ത്പുരം

25/09/18

536/13

മെലപ്പുറം

17/10/18

536/13

(iv) ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്
മുകളില്
ഒഴെിവ്മ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിേലയ്ക്ക്മ മൊത്രമം അപേപക്ഷ
സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതും, ജിലയുെടെ േപര്മ അപേപക്ഷയുെടെ നിര്ദ്ദേിഷ്ട േകാളത്തില്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുമൊണ്മ. ഇതിനു വിപരീതമൊയി ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി ഒന്നില്
കൂടുതല് ജിലകളില് അപേപക്ഷകള് സമെര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാേയാ തന്നിമെിത്തം
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന്
ഇടെയായതാേയാ
െതളിഞ്ഞൊല്
പ്രസ്തുത
അപേപക്ഷകള് നിരുപാധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അപവരുെടെ േമെല് അപച്ചടെക്ക
നടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതുമൊണ്മ.
(v) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്മ ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971െല ഗവണ്െമെന്റ്മ ഓര്ഡര് (എം.എസ്മ) നമ്പര് 154/71/പി.ഡി.യിെല പ്രേതയക
വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ അപനുസൃതമൊയി നടെത്തുന്നതാണ്മ. ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെനം ലഭ്ിക്കുന്ന ഒരാളിന്മ
സര്വീസ്മ
ആരംഭ്ിക്കുന്ന
തീയതി
മുതല്
തുടെര്ച്ചയായി
അപഞ്ചുവര്ഷക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക്മ മെേറ്റെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിേലയ്ക്ക്മ മൊറ്റം
അപനുവദ്ിക്കുന്നതല. അപഞ്ചു വര്ഷത്തിനുേശഷം മെേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലയ്ക്ക്മ
മൊറ്റം അപനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മൊറ്റം 02.01.1961-െല സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്മ
(എം.എസ്മ)
നമ്പര്
04/61/പി.ഡി.യിെല
വയവസ്ഥകള്ക്കു
വിേധയമൊയിരിക്കുന്നതാണ്മ. ഇേപ്പാള് സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയില് ഇരിക്കുന്നവര്ക്ക്മ ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം അപേപക്ഷകള് അപയയ്ക്കുവാന് അപര്ഹതയില. എന്നാല്
ഇതിലും
ഉദ്യയര്ന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ
അപേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള്
അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ.
(vi) ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ SSLC ബുക്കില് േരഖെപ്പടുത്തിയ ജാതിയില് നിന്നും
വയതയസ്തമൊയ ജാതി അപേപക്ഷയില് അപവകാശെപടുന്നപക്ഷം ആയത്മ
ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനം െചയ്തിരിേക്കണ്ടതും ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിന്മ റവനയൂ
അപധികാരി നല്കുന്ന ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ /
േനാണ് ക്രീമെി ലയര്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ എന്നതിേനാേടൊപ്പും ഇത്മ സംബന്ധിച്ച്മ ഗസറ്റ്മ വിജ്ഞാപനം
കൂടെി ഒറ്റത്തവണ പരിേശാധന സമെയേത്താ കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുന്ന
സമെയേത്താ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ .
5.

നിയമെനരീതി : േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം. (ഈഴെവ/തീയ്യ/ബിലവ, പട്ടിക ജാതി,
ലത്തീന്
കേത്താലിക്കര്
/ആംേഗ്ലാ
ഇന്ഡയന്
സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില് നിന്നു മൊത്രമം).

6.

പ്രായപരിധി

: 18-43. ഈഴെവ/തീയ്യ/ബിലവ, ലത്തീന് കേത്താലിക്കര് /ആംേഗ്ലാ
ഇന്ഡയന് സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് 02.01.1978
നും 01.01.2003 നും ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു

തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ).
18-45. പട്ടികജാതി സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്
02.01.1976 നും 01.01.2003 നും ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ).
[െപാതുവയവസ്ഥകളിെല
ഖണ്ഡിക 2 (i) പ്രകാരമുള്ള വയസ്സിളവ്മ ഉദ്യള്െപ്പെടെ].
കുറിപ്പ്മ :- യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധി 50 (അപന്പത്മ) വയസ്സ്മ
കവിയാന് പാടെില എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക്മ വിേധയമൊയി വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മെറ
വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാര്ട്ട്മ 2 െപാതുവയവസ്ഥകള് അപനുബന്ധം
രണ്ടാം ഖണ്ഡിക േനാക്കുക. (ഖണ്ഡിക 2(i) ഒഴെിെക).
7
േയാഗയതകള് :1) അപറബി ഭ്ാഷയിലുള്ള ബിരുദ്േമൊ പാര്ട്ട്മ മൂന്നില് പാേറ്റണ് രണ്ടിെല ഐച്ഛിക
വിഷയങ്ങളില് അപറബി ഒരു വിഷയമൊെയടുത്ത്മ േനടെിയ ബിരുദ്േമൊ
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത ബിരുദ്ം
േകരളത്തിെല സര്വ്വകലാശാലകള്
നല്കിയേതാ അപംഗീകരിച്ചേതാ ആയിരിക്കണം.
കൂടൊെത േകരളത്തിെല
സര്വ്വകലാശാലകള് നല്കിയേതാ അപംഗീകരിച്ചേതാ ആയ ബി.എഡ്മ./ബി.റ്റി/
എല് .റ്റി.യും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
അപെലങ്കില്
േകരളത്തിെല സര്വ്വകലാശാലകള് നല്കിയേതാ അപംഗീകരിച്ചേതാ ആയ
പൗരസ്തയഭ്ാഷ (അപറബി) പഠനത്തിലുള്ള ൈടെറ്റിലും
(പ്രസ്തുത ൈടെറ്റില്
ബന്ധെപ്പട്ട ബിരുദ്ത്തിെന്റ പാര്ട്ട്മ 3 ന്മ തുലയമൊയി പ്രഖയാപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള പക്ഷം)
േകരള ഗവണ്െമെന്റ്മ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണര് നല്കുന്ന ഭ്ാഷാദ്ധയാപക പരിശീലന
സര്ട്ടിഫിക്കറം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
2) േകരള സര്ക്കാര് ഈ തസ്തികയ്ക്കായി നടെത്തുന്ന േകരള ടെീച്ചര് എലിജിബിലിറ്റി
െടെസ്റ്റ്മ (െക-െടെറ്റ്മ) പാസ്സായിരിക്കണം.
എക്സംപ്ഷന്
1.
ബന്ധെപ്പട്ട
വിഷയത്തില്
തെന്ന
സിെടെറ്റ്മ/െനറ്റ്മ/െസറ്റ്മ/എം.ഫില്/ പി.എച്ച്മ.ഡി / ഏെതങ്കിലും വിഷയത്തില്
എം.എഡ്മ േയാഗയത േനടെിയിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികെള െടെറ്റ്മ േയാഗയത
േനടെിയിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്മ (G.O. (P) No.
145/16/G.Edn. തീയതി 30.08.2016, G.O. (P) No. 206/16/G.Edn. തീയതി 08.12.2016,
G.O.(P)No.15/2020/G Edn തീയതി 9.10.2020).
2. CTET primary stage പാസ്സായവെര KTET CATEGORY I-ല് നിന്നും CTET
Elementary state പാസ്സായവെര
KTET CATEGORY II-ല് നിന്നും
ഒഴെിവാക്കാവുന്നതാെണന്ന 09.03.2018-െല 1866829/J3/2017/െപാ.വി.വ നമ്പര്
സര്ക്കാര് പരിപത്രമത്തിെല വയവസ്ഥയുെടെ അപടെിസ്ഥാനത്തില് KTET CATEGORY
III, IV എന്നിവയ്ക്ക്മ പകരമൊയി CTET േയാഗയത സവീകരിക്കുന്നതല
കുറിപ്പ്മ:- (i) ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടെിയിട്ടുള്ള എം.ഫില് േയാഗയത േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരു അപംഗീകൃത സര്വ്വകലാശാലയില് നിന്നുള്ളേതാ
േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരു അപംഗീകൃത സര്വ്വകലാശാല തത്തുലയമൊയി
അപംഗീകരിച്ചേതാ ആയിരിക്കണം.

(ii)

8.

അപറബി ഭ്ാഷയില് ബിരുദ്ാനന്ത്ര ബിരുദ്ം
േനടെിയിട്ടുള്ളവര്ക്കും
ബി.എഡ്മ/ബി.റ്റി/ എല് .റ്റി േയാഗയതയുള്ളപക്ഷം
ഈ തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ.
(iii) ബി.എഡ്മ. ബന്ധെപ്പട്ട ഭ്ാഷയില് (അപറബിക്മ) ആയിരിക്കണം.
(iv) േയാഗയതകള് േരഖെപ്പടുത്തുേമ്പാള് ബിഎ/എംഎ/ബി.എഡ്മ എന്നിവ ഏത്മ
വിഷയത്തിലാണ്മ ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം .
(v) കാലിക്കറ്റ്മ സര്വ്വകലാശാല നടെത്തുന്ന ബി. എ (അപറബിക്മ & ഇസ്ലാമെിക്മ
ഹിസ്റ്ററി ) ഡബിള് െമെയിന് ബിരുദ്ം
േനടെിയിട്ടുള്ളവര്ക്കും
ഈ
തസ്തികയിേലയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ
(G.O (MS)No.114/2018/G
Edn തീയതി 16.08.2018)
(vi) KS & SSR Part II Rule 10 a (ii) ബാധകമൊണ്മ.
(vii) വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അപവകാശെപ്പട്ട്മ
അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
സര്ക്കാര്
ഉദ്യത്തരവ്മ
െവരിഫിേക്കഷന്
സമെയത്ത്മ
ഹാജരാക്കിയാല്
മൊത്രമേമെ
പ്രസ്തുത
േയാഗയത
തത്തുലയമൊയി
പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.
പ്രായപരിധി, നിയമെനം ഇവ സംബന്ധിച്ച പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങള് :
(i)

നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള ജവാന്മൊരുെടെ ഭ്ാരയമൊര്ക്ക്മ ഉദ്യേദ്യാഗ
നിയമെനക്കാരയത്തില് സാമുദ്ായിക സംവരണ നിയമെങ്ങള്ക്ക്മ വിേധയമൊയി
12/02/1970-െല ഗവണ്െമെന്റ്മ ഓര്ഡര് (എം.എസ്മ) നമ്പര് 50/70/പി.ഡി.,
21.01.1978-െല ജി.ഒ (എം.എസ്മ.) നമ്പര് 9/78/ജി.എഡയുക്ക. എന്നിവ അപനുസരിച്ച്മ
മുന്ഗണന നല്കുന്നതാണ്മ. അപങ്ങെനയുള്ളവര് ഭ്ര്ത്താവിെന്റ േപര്മ, മെിലിട്ടറി
റാങ്ക്മ, മെിലിട്ടറി അപഡ്രസ്മ മുതലായ ൈസനിക േസവനവിവരങ്ങള് ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ ബന്ധെപ്പട്ട കമൊന്റിംഗ്മ ആഫീസറുെടെ പക്കല് നിന്നും േനടെിയത്മ
കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്മ. േസവന രംഗത്തുള്ള
പട്ടാളക്കാെരയും േബസ്മ എസ്റ്റാബ്സളിഷ്മ െമെന്റില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവെരയുമൊണ്മ
ജവാന്മൊരുെടെ പട്ടികയില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്മ. [ജി.ഒ (എം.എസ്മ.)
നമ്പര് 509/64/എഡയുക്ക. തീയതി
19/09/1964, ജി.ഒ (എം.എസ്മ.) നമ്പര്
614/65/എഡയുക്ക. തീയതി 09/11/1965, ജി.ഒ (എം.എസ്മ.) നമ്പര് 243/66/ എഡയുക്ക.
തീയതി 27/05/1966]
(ii) ഫസ്റ്റ്മ ക്ലാസ്മ സ്കൌട്ട്മസിലും ൈഗഡ്സിലും െപട്ടവര്ക്ക്മ നിയമെനക്കാരയത്തില്
മുന്ഗണന
നല്കുന്നതാണ്മ.
(ജി.ഒ (എം.എസ്മ.) നം.122/75/ജനറല്
എഡയുക്കേക്കഷന് തീയതി 27/05/1975).
(iii)
ഗവണ്െമെന്റ്മ നഴെ്മ സറി/ൈപ്രമെറി സ്കൂളുടകളിെല നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള
ബിരുദ്ധാരികളായ അപദ്ധയാപകര്ക്ക്മ ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്മ
അപനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്മ. അപങ്ങെനയുള്ളവര് ബന്ധെപ്പട്ട അപധികാരിയില്നിന്നും
ലഭ്ിച്ച
സര്ട്ടിഫിക്കറകള്
കമ്മീഷന്
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ. [ജി.ഒ.(എം.എസ്മ) നമ്പര്. 185/70/എഡയൂ. തീയതി
18.04.1970, ജി.ഒ.(എം.എസ്മ) നമ്പര്.466/70/എഡയൂ തീയതി 11.11.1970]

കുറിപ്പ്മ:-

9.
10.

േമെല്പ്പറഞ്ഞെ മുന്ഗണനകള്േക്കാ, ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായ പരിധിയിലുള്ള
ഇളവുകള്േക്കാ, താെഴെ െപാതുവയവസ്ഥകളില് രണ്ടാം ഖണ്ഡികയില് പറയുന്ന
ഏെതങ്കിലും
കാരണങ്ങളാല്
ഉദ്യയര്ന്ന
പ്രായപരിധിയില്
നിന്നും
ഒഴെിവാക്കെപ്പടുന്നതിേനാ അപര്ഹതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് ആ വിവരം വണ്
ൈടെം രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫലിെല "െവയിേറ്റജ്മ ആന്റ്മ പ്രിഫറന്സസ്മ" ലിങ്ക്മ
വഴെി അപവകാശെപ്പേടെണ്ടതും വിശദ്ാംശങ്ങള് അപതിനായി നല്കിയിട്ടുള്ള
സ്ഥലത്ത്മ
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുമൊണ്മ.
ഉദ്യയര്ന്ന
പ്രായപരിധിയിലുള്ള
ഇളവുകള്ക്ക്മ അപര്ഹതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് ആയത്മ അപവകാശെപ്പടൊത്ത
പക്ഷം
പ്രായപരിധി
കഴെിഞ്ഞു
എന്ന
കാരണത്താല്
അപേപക്ഷ
നിരസിക്കെപ്പടൊന് ഇടെയുണ്ട്മ. യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയര്ന്ന
പ്രായപരിധി
50
വയസ്സ്മ
കവിയാന്
പാടെിലാത്തതാകുന്നു.
(െപാതുവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 കാണുക).
അപേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന തീയതി : 02 െഫബ്രുവരി 2022 ബുധനാഴെ
രാത്രമി 12 മെണിവെര.
അപേപക്ഷകള് സമെര്പ്പിേക്കണ്ട രീതി :ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്സൈസറ്റായ 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 31.12.2011ന്ശേശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും,
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട്മ Upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്മ േഫാേട്ടാ Upload െചയ്ത
തീയതി മുതല് 10 വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്മ പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മെറ്റ്മ നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മൊറ്റമെില.
അപേപക്ഷാഫീസ്മ
നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും, വയക്തിഗത വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യറപ്പു വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ ചുമെതലയാണ്മ. ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന്മ മുന്പും തെന്റ profile ല് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്മ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്മ .
കമ്മീഷനുമൊയുള്ള എലാ
കത്തിടെപാടുകളിലും User ID പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമെര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേപക്ഷ
േസാപാധികമൊയി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്മ. അപേപക്ഷാസാമെര്പ്പണത്തിനുേശഷം
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 print out എടുക്കാവുന്നതാണ്മ . അപേപക്ഷ
സംബന്ധമൊയി കമ്മീഷനുമൊയി നടെത്തുന്ന കത്തിടെപാടുകളില് അപേപക്ഷയുെടെ
print
out
കൂടെി
സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്മ .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്മ പ്രക്രിയയുെടെ

11.
12.

ഏതവസരത്തിലായാലും
സമെര്പ്പിക്കെപ്പട്ട
അപേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ
വിരുദ്ധമൊയി
കാണുന്ന
പക്ഷം
നിരുപാധികമൊയി
നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, ജാതി, വയസ്സ്മ മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമൊണങ്ങളുടെടെ പകര്പ്പുകള് കമ്മിഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും. ആധാര് കാര്ഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ
െപ്രാൈഫലില് ആധാര് കാര്ഡ്മ തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്മ .
അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിേക്കണ്ട േമെല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി ബന്ധെപ്പട്ട്മ എഴുത്ത്മ /ഒ.എം.ആര് /ഓണ്ൈലന് പരീക്ഷ
നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം അപേപക്ഷകര് തങ്ങളുടെടെ
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്മ. അപപ്രകാരം
സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവര്ക്ക്മ മൊത്രമം അപഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ്മ ജനേററ്റ്മ െചയ്ത്മ അപത്മ
ഡൗണ്.േലാഡ്മ െചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള
അപവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭ്യമൊകുന്നതാണ്മ. നിശ്ചിത സമെയത്തിനുള്ളില്
സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ അപേപക്ഷകള് നിരുപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവു സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അപഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ്മ ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്മ. ഇതു സംബന്ധിച്ച അപറിയിപ്പ്മ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ
െപ്രാൈഫലിലും അപതില് രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള െമൊൈബല് േഫാണ് നമ്പറിലും
നല്കുന്നതാണ്മ. വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച്മ െതറ്റായ
അപവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച്മ അപേപക്ഷ നല്കിയേശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്മ Confirmation
നല്കിയിട്ട്മ
ഹാജരാകുകേയാ,
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്െക്കതിെര േകരള പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷന് Rules of
procedure ചട്ടം 22 പ്രകാരം ഉദ്യചിതമൊയ ശിക്ഷാനടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്മ.
( േഫാേട്ടാ , ID കാര്ഡ്മ ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക്മ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത്മ േചര്ത്തിരിക്കുന്ന െപാതുവയവസ്ഥകള് നിര്ബന്ധമൊയി വായിച്ചുക
േനാക്കുക ) .

