കാറ്റഗറി നമ്പര് : 261/2022
േകരള സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില് നിന്നും ''ഒറ്റത്തവണ രജിസ് േട്രേഷന് "പേദ്ധതി പ്രകാരം ഓണ്ലൈലന് ആയി അേപേക്ഷകള
ക്ഷണിക്കുന്നു.ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര് െചെയ്തശ േശേഷമൊണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്.ഇതിേനാടകം രജിസ്റ്റര് െചെയ്തശിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫൈല് വഴെി അേപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1

വകുപ്പ്

-

കായിക യുവജനകാരയ വകുപ്പ്

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

-

ആംബുലന്സ് അസിസ്റ്റന്റ്

3

ശേമ്പളം

-

₹ 23000-50200/-

4

ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

-

1 (ഒന്ന് )

േമെല്പ്പറഞ്ഞെ ഒഴെിവ് ഇേപ്പാള നിലവിലുളതാണ് . ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുഖതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വര്ഷത്തിന് േശേഷം ഇേത തസ്തികയിേലയ് ക്ക് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസീദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില്,ആ തീയതി മുഖതല് ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കുന്നതല.മുഖകളില് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴെിവിേലക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന
സമെയത്ത് അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെനം നടത്തുന്നതാണ് .
5.

നിയമെന രീതി

6

പ്രായപേരിധി

7.

േയാഗയതകള

:

േനരിട്ടുള നിയമെനം
18-36. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള 02.01.1986 നും 01.01.2004 നും
ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം(രണ്ട്
തീയതികളുടം
ഉദ്യളെപ്പെട).പേട്ടിക
ജാതി,
പേട്ടികവര്ഗ്ഗം,മെറ്റ് പേിന്നാക്കം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്െപ്പട്ടവര്ക്ക് നിയമൊനുസൃത
വയസ്സിളവ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കും.യാെതാരുട കാരണവശോലും ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപേരിധി
50 (അന്പേത്) വയസ്സ് കവിയാന് പോടില എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമൊയിട്ടാണ്
വയസ്സിളവ് സംബന്ധിച്ച
ആനുകൂലയങ്ങള നല്കുന്നത്.(വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച മെറ്റ് വയവസ്ഥകളക്ക് Part II െപോതു വയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം
ഖേണ്ഡിക േനാക്കുക).

: 1) എട്ടാം ക്ലാസ് പോസ്സായിരിക്കണം .
2) െമെഡിക്കലി ഫൈിറ്റ് ആയിരിക്കണം. (ഭിന്നേശേഷിക്കാരായ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ഥികള ഈ
തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുവാന് അര്ഹരല)

കുറിപ്പ് : i)

വിജ്ഞാപേനത്തില്
പേരാമെര്ശേിച്ചിട്ടിലാത്ത
തത്തുലയേയാഗയതകള
അവകാശേെപ്പടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള പ്രസ്തുത േയാഗയതകള തത്തുലയമൊെണന്നു െതളിയിക്കുന്ന പ്രസക്തമൊയ
സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫൈിേക്കഷന് സമെയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മൊത്രേമെ പ്രസ്തുത േയാഗയതകള
തത്തുലയമൊയി സവീകരിക്കുകയുള.

ii)

ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി, അേപേക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/സമുഖദ്ായം അവകാശേെപ്പടുകയും അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില് േരഖേെപ്പടുത്തിയതില് നിന്നും വയതയസ്തമൊകുകയും െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ല ക്രീമെിെലയര്/ജാതി സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനം കൂടി പ്രമൊണ പേരിേശോധന സമെയത്തു ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .

iii) KS & SSR Part II Rule 10 (a) ii ബാധകമൊണ്.
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െപ്രാേബഷന്
ഈ തസ്തികയിേലയ്ക്ക് നിയമെിക്കെപ്പടുന്ന ഏെതാരാളുടം അയാള േജാലിയില് പ്രേവശേിക്കുന്ന തീയതി
മുഖതല് തുടര്ച്ചയായ മൂന്ന് വര്ഷക്കാല േസവനത്തിനിടയില് ആെക രണ്ട് വര്ഷക്കാലം െപ്രാേബഷനില്
ആയിരിക്കും.
െമെഡിക്കല് സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ മൊതൃക
I have this day medically examined Sri..........................................................................................

(Name & Address).....................................................................................................................................................................................
and found that he has good physique and is free from physical deformity and diseases of any
description. He is physically fit for the post of Ambulance Assistant in Sports & Youth Affairs Department.

Signature
(Name & Designation of the Medical Officer)
Place:
Date:
(Office Seal)
Note: Certificate should be one issued by a Medical Officer in Govt.Service not below the rank of Assistant
Surgeon.
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അേപേക്ഷ സമെര്പ്പിേക്കണ്ട രീതി
(എ)

ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ് ൈസറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റര് െചെയ്തശ േശേഷമൊണ്
അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്.രജിസ്റ്റര് െചെയ്തശിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം
ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login െചെയ്തശ േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പം കാണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മൊത്രം
click
െചെേയ്യണ്ടതാണ്.അപേ് േലാഡ്
െചെയ്യുന്ന
േഫൈാേട്ടാ
31/12/2012-ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം.01.01.2022 മുഖതല് പുതുതായി െപ്രാൈഫൈല് ആരംഭിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള ആറ്
മൊസത്തിനുളില് എടുത്തിട്ടുള േഫൈാേട്ടാഗ്രാഫൈ് അപേ് േലാഡ് െചെേയ്യണ്ടതാണ് . േഫൈാേട്ടായുെട താെഴെ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെട േപേരുടം േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി േരഖേെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.നിശ്ചിത
മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള പോലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചെയ്തശ േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് upload െചെയ്തശ തീയതി മുഖതല് 10
വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കും.േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മെറ്റ് നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന്ന
മൊറ്റമെില. അേപേക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെട ചുമെതലയാണ് . ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുഖന്പും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യളെക്കാളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമൊയുള എലാ കത്തിടപോടുകളിലും User ID പ്രേതയകം
േരഖേെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.കമ്മീഷനു മുഖമ്പാെക ഒരിക്കല് സമെര്പ്പിച്ചിട്ടുള അേപേക്ഷ േസാപോധികമൊയി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപേക്ഷാസമെര്പ്പണത്തിനുേശേഷം അേപേക്ഷയില് മൊറ്റം വരുടത്തുവാേനാ
വിവരങ്ങള ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭാവിയിെല ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള
ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള അവരുടെട െപ്രാൈഫൈലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്തശ്
അേപേക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപേക്ഷ സംബന്ധമൊയി കമ്മിഷനുമൊയി നടത്തുന്ന
കത്തിടപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെട print out കൂടി സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമെര്പ്പിക്കെപ്പട്ട അേപേക്ഷകള വിജ്ഞാപേനവയവസ്ഥകളക്ക്
വിരുടദ്ധമൊയി കാണുന്ന പേക്ഷം നിരുടപോധികമൊയി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പേരിചെയം,
ജാതി, വയസ്സ് മുഖതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള അസല് പ്രമൊണങ്ങള കമ്മീഷന് ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

(ബി)

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആര്/ഓണ്ലൈലന് പേരീക്ഷ നടത്തുകയാണങ്കില്
പേരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation) അേപേക്ഷകര് തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്
െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവര്ക്ക് മൊത്രം അഡ്മിഷന്
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്തശ് അത് ഡൌണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള സൌകരയം പേരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമൊകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമെയത്തിനുളില് സ്ഥിരീകരണം
നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെട അേപേക്ഷകള നിരുടപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ലഭയമൊകുന്ന തീയതി
സംബന്ധിച്ചുകമുഖള
വിവരങ്ങള
ബന്ധെപ്പട്ട
പേരീക്ഷ
ഉദ്യളെപ്പടുന്ന
പേരീക്ഷാ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെട െപ്രാൈഫൈലിലും അതില്
രജിസ്റ്റര് െചെയ്തശിട്ടുള െമൊൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്.

(സി)

വിദ്യാഭയാസം, പേരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപേക്ഷ
നല്കിയ േശേഷം പേരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കിയിട്ട് ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളെക്കതിെര KPSC Rules of Procedure, Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമൊയ

ശേിക്ഷാനടപേടികള സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ഡി )

ആധാര് കാര്ഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫൈലില് ആധാര് കാര്ഡ് തിരിച്ചറിയല്
േരഖേയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
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(േഫൈാേട്ടാ , ID കാര്ഡ് ഉദ്യളെപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങളക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ പോര്ട്ട് - 2 ല്
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