കാറ്റഗറി നമ്പർ : 368/2021
താെഴെ പേറയുന്ന തസ്തികയിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയേതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളില് നിന്ന് അേപേക്ഷകള ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള േകരള
പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യോഗിക െവബ് ൈസറ്റ് വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന്'
-ല് രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷന്റമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടെകം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലൂടെടെ അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
1. വകുപ്പ്

:

റവനയ

2. ഉദ്യേദ്യോഗേപ്പര്

:

വിേലജ് ഫൈീല്ഡ് അസിസ്റ്റന്റ്

3. ശേമ്പളം

:

₹ 17000-37500 (PR)

4. ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
തിരുടവനന്ത്പുരം
െകാലം
പേത്തനംതിട്ട
ആലപ്പുഴെ
േകാട്ടയം
ഇടുക്കി
എറണാകുളം
തൃശൂർ
പോലക്കാടെ്
മലപ്പുറം
േകാഴെിേക്കാടെ്
വയനാടെ്
കണ്ണൂർ
കാസർേഗാഡ്

പ്രതീക്ഷിത ഒഴെിവുകള

കുറിപ്പ് : i) ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം േമല് ജിലകളിേലക്ക് പ്രേതയേകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയേത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷന്റവും
ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്നു വർഷന്റവും നിലിവിലിരിക്കുന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട
വർഷന്റത്തിനുേശേഷന്റം ഇേത ഉദ്യേദ്യോഗത്തിനു ഇേത ജിലയിേലക്ക് പുതിയ റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപേന
പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയേമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയേത്തിലിരിക്കുന്ന
സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും
ഈ

ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
നിലവിലിരിക്കുന്ന പേരമാവധി മൂന്ന് വർഷന്റത്തിനുള്ളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും
ആരുടം നിയമനത്തിന് ശുപോർശേ െചെയ്യെപ്പടുന്നിെലങ്കില് അങ്ങെനയുള്ള
ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി ഒരുട വർഷന്റം കൂടെിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും
നിയമനത്തിനായി െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതുവെരേയാ ഏതാണ് ആദ്യേം
അതുവെര ദ്ീർഘ്ിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
ii) ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971
െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്) 154/71/പേി.ഡി.യിെല പ്രേതയേക
വയേവസ്ഥകളക്ക് അനുസൃതമായി നടെത്തുന്നതാണ്. ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭ്ിക്കുന്ന ഒരാളിന്
സർവീസ് ആരംഭ്ിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തുടെർച്ചയായി അഞ്ചു
വർഷന്റക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക്
മേറ്റെതങ്കിലും
ഒരുട
ജിലയിേലക്ക്
മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുന്നതല. അഞ്ചുവർഷന്റത്തിനുേശേഷന്റം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലക്ക്
മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02/01/1961-െല സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്)
04/61/പേി.ഡി.
യിെല
വയേവസ്ഥകളക്ക്
വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇേപ്പാള സർക്കാർ സർവീസില് ഇേത
ഉദ്യേദ്യോഗത്തിന് ഇേത വകുപ്പില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയിലിരിക്കുന്നവർക്ക്
ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം അേപേക്ഷകള അയയ്ക്കുവാന് അർഹതയില.
iii) ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം ഈ തസ്തികയിേലക്ക് ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള മുകളില്
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയിേലക്ക് മാത്രം അേപേക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും, അേപേക്ഷയുെടെ നിർദ്ദേിഷ േകാളത്തില് ജിലയുെടെ േപേര്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതും ആണ്. ഇതിനു വിപേരീതമായി ഒരുട ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥി
ഒന്നില് കൂടുതല് ജിലകളില് അേപേക്ഷകള സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാേയാ
തന്നിമിത്തം െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന് ഇടെയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല്
പ്രസ്തുത അേപേക്ഷകള നിരുടപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അവരുടെടെ േമല്
അച്ചടെക്ക നടെപേടെികള സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
iv) SSLC ബുക്കിെല ജാതി/സമുദ്ായം സംബന്ധിച്ച േരഖെപ്പടുത്തലുകളില്
വയേതയോസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയേത്തില് ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അേപേക്ഷയില്
അവകാശേെപ്പടുകയും
ആയത്
െതളിയിക്കുന്നതിനുളള
റവനയ
അധികാരികള
നല്കുന്ന
ജാതി
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്, ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപേനം എന്നിവ ബന്ധെപ്പട്ട തസ്തികയിേലയ്ക്കുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ
OTR െവരിഫൈിേക്കഷന്റന് സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
5

നിയമന രീതി

:

േനരിട്ടുളള നിയമനം.

6

പ്രായപേരിധി
: 18-36 (ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള 02.01.1985-നും 01.01.2003 നും
ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യളെപ്പെടെ) (പേട്ടികജാതി/പേട്ടിക
വർഗ വിഭ്ാഗത്തിലുള്ളവർക്കും മറ്റു പേിേന്നാക്ക വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ടവർക്കും
നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കും)

കുറിപ്പ് : - യാെതാരുട കാരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപേരിധി 50 (അന്പേത്) വയസ്സ്
കവിയാന് പോടെില എന്ന വയേവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപേരിധിയില്
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേതയേക ആനുകൂലയേങ്ങളക്ക് ഈ വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ പോർട്ട് II-െല
െപോതു വയേവസ്ഥകള (ഖണ്ഡിക 2) േനാക്കുക.
7.

േയാഗയേതകള
എസ് .എസ് .എല് .സി / തത്തുലയേം പോസ്സായിരിക്കണം .
കുറിപ്പ് :1)

K.S &S.S.R Part II Rule I0 (a) ii ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകമാണ്.

2) വിജ്ഞാപേന
പ്രകാരമുള്ള
േയാഗയേതകളുടെടെ
തത്തുലയേ
േയാഗയേത
അവകാശേെപ്പട്ട്
അേപേക്ഷ
സമർപ്പിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള
ടെി
േയാഗയേതയുെടെ
തത്തുലയേത
െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫൈിേക്കഷന്റന് സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയേത
തത്തുലയേമായി പേരിഗണിക്കുകയുള.
3)

8.

3 / 1 / 2013 െല ജി .ഒ (പേി ) നമ്പർ 1 / 13 / SJD പ്രകാരം 3 % ഒഴെിവുകള
(Locomotor Disability/Cerebral Palsy,Hearing Impairment,Low Vision എന്നീ
ഭ്ിന്നേശേഷന്റി വിഭ്ാഗങ്ങളക്കായി സംവരണം െചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായ
കാഴ്ചശേക്തിയിലാത്തവർ ഈ തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കാന് അർഹരല.

അേപേക്ഷകള സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യോഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന് ' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷന്റമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള അവരുടെടെ user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷന്റം സവന്ത്ം profile-ലൂടെടെ അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല
`Apply Now' ല് മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31.12.2011ന്ശേശേഷന്റം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥിയുെടെ േപേരുടം,
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയേക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള പോലിച്ചുകെകാണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് Upload െചെയ്ത തീയതി
മുതല് 10 വർഷന്റക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയേമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില.
അേപേക്ഷാഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയേമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയേക്തിഗത വിവരങ്ങള ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്
അേപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും തെന്റ profile ല് ഉദ്യളെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനുമായുള്ള എലാ
കത്തിടെപോടുകളിലും User ID പ്രേതയേകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനു മുമ്പാെക
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപേക്ഷ േസാപോധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .

അേപേക്ഷാസാമർപ്പണത്തിനുേശേഷന്റം
അേപേക്ഷയില്
മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ
വിവരങ്ങള ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെടെ soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിെല ' My
applications' എന്ന Link - ല് click െചെയ്ത് അേപേക്ഷയുെടെ print out
എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷന്റനുമായി നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെടെ print out കൂടെി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപേക്ഷകള വിജ്ഞാപേന വയേവസ്ഥകളക്ക്
വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പേക്ഷം
നിരുടപോധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യോഭ്യോസ േയാഗയേത, പേരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ പേകർപ്പുകള കമ്മീഷന്റന്
ആവശേയേെപ്പടുേമ്പാള ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആധാർ കാർഡുള്ള
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല്
േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
9.

അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 20.10.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12
മണി വെര.
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ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പേരീക്ഷ/ഒ.എം.ആർ./ഓണ്ലൈലന്
പേരീക്ഷ
നടെത്തുകയാെണങ്കില്
പേരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന
സ്ഥിരീകരണം
(Confirmation)അേപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന് െപ്രാൈഫൈല്
വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷന്റന് ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള
സൗകരയേം പേരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില്
ലഭ്യേമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളുടെടെ അേപേക്ഷകള നിരുടപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം
അഡ്മിഷന്റന് ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യേമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള്ള വിവരങ്ങള ബന്ധെപ്പട്ട
പേരീക്ഷ ഉദ്യളെപ്പടുന്ന പേരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത്
സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലും
അതില്
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്.
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വിദ്യോഭ്യോസം, പേരിചെയം തുടെങ്ങി
േയാഗയേത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപേക്ഷ നല്കിയേശേഷന്റം പേരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ,
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികള െക്കതിെര 1976 േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റന് Rules of
procedure ചെട്ടം 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടെപേടെികള സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
(വിശേദ്വിവരങ്ങളക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ രണ്ടാം
ഭ്ാഗത്ത്
േചെർത്തിരിക്കുന്ന െപോതു വയേവസ്ഥകള നിർബന്ധമായും േനാക്കുക)

