ഗസറ്റ് തീയതി :
16.06.2021
അവസാന തീയതി : 21.07.2021 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണിവെര
കാറ്റഗറി നമ്പർ : 207/2021
േകരളത്തിെല വിവിധ സർവകലാശാലകളില് താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പദ്ധതി പ്രകാരം അേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്സൈസറ്റിലൂടെട
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കപ്പണ്ടത് .
ഇതിേനാടകം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്കപ്പ് അവരുടെട െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
അേപക്ഷിക്കപ്പാവുന്നതാണ്.
1. വകുപ്പ്

:

േകരളത്തിെല സർവ്വകലാശാലകള്

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

െപ്രാഫൈഷണല് അസിസ്റ്റന്റ് േഗ്രഡ് II (ൈലബ്രറി)

3. ശമ്പളം

:

₹ 27,800-59,400/-

4. ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

: 01 (ഒന്ന് )

മുകളില്
കാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകള്
ഇേപ്പാള്
നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി
മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനു േശഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട
പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെപ്പടുകയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി
അറിയിക്കപ്പെപ്പടുന്ന
കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
നടത്തുന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് :i) 2015-െല േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന് (സർവ്വകലാശാലകളുടെട
കീഴെിലുള്ള സർവ്വീസുകെള സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് ചുമതലകള്) ആക്ടിെല Rule
2 a(i) മുതല് (xiii) വെര നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർവ്വകലാശാലകളിേലയും ഈ
ആക്ടില് നിയമപ്രകാരം േചെർക്കപ്പെപ്പടുന്ന മറ്റ് സർവ്വകലാശാലകളിെലയും ടി
തസ്തികയുെട നിയമനങ്ങള്ക്കപ്പ് ഈ വിജ്ഞാപനം ബാധകമായിരിക്കും.
ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് മാത്രം തയ്യാറാക്കപ്പെപ്പടുന്നതും
അതില് നിന്നും മുകളില് പറയുന്ന എലാ സർവ്വകലാശാലകളിെലയും
പ്രസ്തുത തസ്തികകളിലുണ്ടാകുന്ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കു് നിയമന ശിപാർശ
നടത്തുന്നതുമാകയാല് ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഒരുട അേപക്ഷമാത്രം അയച്ചാല്
മതിയാകും. ഓേരാ സർവ്വകലാശാലകളിേലയ്ക്കും അതാതു സർവ്വകലാശാലകളില്
നിന്നും
ഒഴെിവുകള്
റിേപ്പാർട്ട്
െചെയ്യുന്ന
മുറയനുസരിച്ച്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള സംവരണ വയവസ്ഥകള്ക്കപ്പ് വിേധയമായി അവരുടെട
റാങ്ക് അനുസരിച്ച് നിയമന ശിപാർശ നടത്തുന്നതാണ്. ഒരിക്കപ്പല് നിയമന

ശിപാർശ െചെയ്യെപ്പട്ടാല് അയാളുടെട ഊഴെം അവസാനിക്കുന്നതും ഇേത
ലിസ്റ്റില് നിന്നും േവെറാരുട സർവ്വകലാശാലയിേലയ്ക്ക് നിയമന ശിപാർശ
െചെയ്യെപ്പടാന്
അർഹതയിലാതാകുന്നതുമാണ്.
ഒന്നിലധികം
സർവ്വകലാശാലകളിേലയ്ക്ക് ഒരുട െപാതു പരീക്ഷയുെട അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരുട
െപാതുവായ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കപ്പെപ്പടുകയും അതില് നിന്നും നിയമനം
നടത്തുകയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് ഒരുട സർവ്വകലാശാലയിേലയ്ക്ക്
ഒരിക്കപ്പല് നിയമനം ലഭിച്ച േശഷം ഒഴെിവുകളുടെട അഭാവത്തില് പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയ്ക്ക് തെന്റ േപര് വീണ്ടും പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്
ഓഫൈീസില്
രജിസ്റ്റർ
െചെയ്യാവുന്നതും
പിന്നീട്
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
സർവ്വകലാശാലകളില് ഏെതങ്കിലും ഒന്നില് ആദ്യം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന ഒഴെിവുകളില്
നിയമന ശിപാർശ നടത്തുന്നതുമാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട െപ്രാേബഷന്
കാലാവധി കണക്കപ്പിെലടുക്കുേമ്പാള് പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട സർവ്വകലാശാലയിെല
േസവനകാലം
കണക്കപ്പിെലടുക്കുന്നതാണ്.
പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട
സർവ്വകലാശാലയില് തെന്ന പുനർ നിയമനം ആഗ്രഹിക്കുന്നപക്ഷം പബ്ലിക്
സർവ്വീസ് കമ്മീഷനില് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ െചെേയ്യണ്ട ആവശയം ഇല. എന്നാല്
ആദ്യെത്ത സർവ്വകലാശാലയില് ഒഴെിവുണ്ടാകുന്നതുവെര ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
കാത്തിരിേക്കപ്പണ്ടതാണ്. ഒരുട പ്രേതയക സർവ്വകലാശാലയില് തെന്ന ആദ്യ
നിയമനം
ആവശയെപ്പടുവാന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയ്ക്ക്
അവകാശം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
5. നിയമന രീതി
6.

പ്രായപരിധി

കുറിപ്പ് :-

7.

:
:

22-36, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1985 നും 01.01.1999 നും
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കപ്പണം. (രണ്ട് തീയതികളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട) മറ്റു പിേന്നാക്കപ്പ വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കും,
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കും
നിയമാനുസൃത
ഇളവുണ്ടായിരിക്കും.
(വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകള്ക്കപ്പ് െപാതു വയവസ്ഥകളിെല
പാർട്ട് II-െല രണ്ടാം ഖണ്ഡിക േനാക്കുക.)

യാെതാരുട കാരണവശാലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അന്പത്)
വയസ്സ് കവിയാന് പാടില എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില് അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങള്ക്കപ്പ് ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട് II-െല െപാതു വയവസ്ഥകള് (ഖണ്ഡിക 2)
േനാക്കുക

േയാഗയതകള്

കുറിപ്പ് :

േനരിട്ടുള്ള നിയമനം.

: ൈലബ്രറി സയന്സില് എം.എല്.ഐ.എസ്.സി അഥവാ
ബി.എല്.ഐ.എസ്.സി
അഥവാ മേറ്റെതങ്കിലും തത്തുലയ
േയാഗയത.

1.

KS & SSR പാർട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii) ബാധകമാണ്.

2.

വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള
േയാഗയതകളുടെട
തത്തുലയ
േയാഗയത
അവകാശെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടി

േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കപ്പാർ ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫൈിേക്കപ്പഷന് സമയത്ത് ഹാജരാക്കപ്പിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത
േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.
3.

8.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
അേപക്ഷയില്
ശരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകാശെപ്പടുകയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കപ്പില്
േരഖെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്ന്
വയതയസ്തമാകുകയും
െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില്
േനാണ്ല
ക്രീമിെലയർ/
ജാതി
സർട്ടിഫൈിക്കപ്പറ്റിേനാെടാപ്പം ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം
കൂടി
പ്രമാണപരിേശാധനാ
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കപ്പണ്ടതാണ്.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കപ്പണ്ട രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്സൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്'
പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കപ്പണ്ടത് .
രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെട user ID യും
password ഉദ്യം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കപ്പണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പം കാണുന്ന
Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload
െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശഷം എടുത്തതായിരിക്കപ്പണം േഫൈാേട്ടായുെട
താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കപ്പണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട് upload
െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കപ്പാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകള്െക്കപ്പാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കപ്പണ്ടതും
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യള്െക്കപ്പാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ കത്തിടപാടുകളിലും
User Id പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കപ്പല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി
സവീകരിക്കപ്പെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷ
സമർപ്പണത്തിനു േശഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന് അേപക്ഷയുെട Soft copy/print
out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കപ്പണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫൈലിെല `My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട
print
out
എടുക്കപ്പാവുന്നതാണ്.
അേപക്ഷ
സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളില്

അേപക്ഷയുെട Print out കൂടി സമർപ്പിേക്കപ്പണ്ടതാണ്. െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തി-ലായാലും സമർപ്പിക്കപ്പെപ്പട്ട അേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകള്ക്കപ്പ്
വിരുടദ്ധമായി
കാണുന്ന
പക്ഷം
നിരുടപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം,
ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള്
കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കപ്പിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന്
പരീക്ഷ നടത്തുക യാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം
അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന് െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്.
അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്കപ്പ് മാത്രം
അഡ്മിഷന് ടിക്കപ്പറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള
സൗകരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അേപക്ഷകള് നിരുടപാധികം നിരസിക്കപ്പെപ്പടുന്നതാണ് .
സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ
കാലയളവ്
സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടിക്കപ്പറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം
ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
െപ്രാൈഫൈലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല
നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കപ്പതിെര Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ
ശിക്ഷാനടപടികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ഡി) ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
9.

അേപക്ഷകള് സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര.

10. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കപ്പണ്ട െവബ്സൈസറ്റ്

21.07.2021 ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

(േഫൈാേട്ടാ, ID കാർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്കപ്പ് പാർട്ട് - 2 ല്
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകള് കൂടി േനാക്കുക )
സാജൂ േജാർജ്ജ്
െസക്രട്ടറി
േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്

