കോറ്റഗറി നമ്പര് : 423/2021
രണ്ടാം എൻ . സി . എ . വിജ്ഞാപനം
താെഴെ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല ഈഴെവ /തീയ്യ / ബിലവ സംവരണ വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളില് നിന്നും
ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ പ്രകോരം
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
ആധാ൪ കോ൪ഡ്് ഉദ്യള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള്
തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാ൪കോ൪ഡ്് ID Proof ആയി നല്േകേണ്ടതാണ് .
1

സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്

:

വിശാല െകോച്ചി വികേസന അേതാറിറ്റി

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ടൌണ്ല പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ൪ (പ്ലാനിംഗ്)

3

ശമ്പളം

:

4

ഒഴെിവുകേളുടെടെ എണ്ണം

:

₹ 16650 -23200/- (പരിഷ്കരണത്തിന് മുൻപ് )
ഈഴെവ /തീയ്യ / ബിലവ - 1 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ്: (i)
-

േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒഴെിവ് ഇേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്, ഈ തസ്തികേയുെടെ കോറ്റഗറി നമ്പ൪ 160/13
പ്രകോരം 27.03.2017 തീയതിയില് നിലവില് വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ
കോലയളവില്
പ്രസ്തുത
സമുദ്ായത്തിനുേവണ്ടി
നീക്കിവയ്ക്കുന്ന
ഒഴെിവുകേളിേലക്കും
പ്രസ്തുത
സംവരണ
സമുദ്ായത്തിെല
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളുടെടെ
അഭ്ാവത്താല്
നികേത്തെപ്പടൊെത
വരുന്ന
ഒഴെിവുകേളിേലക്കും നിയമന ശിപാര്ശയും നിയമനവും നടെത്തുന്നതുവെര
പ്രാബലയത്തില് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കോറ്റഗറി നമ്പര് 556/2017 (ഗസറ്റ്
തീയതി 14.12.2017) പ്രകോരമുള്ള ഒന്നാം എൻ. സി. എ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
പ്രസ്തുത
സമുദ്ായത്തിെല
അര്ഹെരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേെള
ലഭ്ിക്കാത്തതിനാലുള്ള രണ്ടാം എൻ. സി. എ വിജ്ഞാപനമാണിത്.

(ii)

മുകേളില് പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി നടെത്തുന്ന ഏതു
ശിപാ൪ശയും പിന്നീടെ് െതറ്റാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പട്ടാല് റദ െചയ്യുന്നതിനുള്ള
അധികോരം േകേരള പബ്ലികേ് സ൪വ്വീസ് കേമ്മീഷന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
നിയമന ശിപാ൪ശ റദ െചയ്താല് ഉദ്യടെൻ നിയമനാധികോരി ആ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േസവനം അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
എന്നാല്
നിയമന ശിപാ൪ശ റദ്ദോക്കുകേയും േസവനം അവസാനിപ്പിക്കുകേയും
െചയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥിയുെടെ െപ്രാേബഷൻ കോലേമാ, േജാലിയില്
പ്രേവശിച്ചേശഷം 240 ദ്ിവസേമാ ഏതാേണാ ആദ്യം പൂ൪ത്തിയാകുന്നത്
ആ കോലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കും.
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നിയമന രീതി : േനരിട്ടുള്ള നിയമനം (എൻ.സി.എ. ഈഴെവ /തീയ്യ / ബിലവ)

കുറിപ്പ് : മുകേളില് പറഞ്ഞെ സമുദ്ായത്തില്െപ്പടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് സമ൪പ്പിക്കുന്ന
അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവ൪ക്ക് അേപക്ഷ
നിരസിച്ചുകെകോണ്ടുള്ള വയക്തിഗത അറിയിപ്പ് നല്കുന്നതല.
6

പ്രായപരിധി : 18-48. ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേള് 02.01.1973 നും 01.01.2003–നു മിടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ)

കുറിപ്പ് :

1. ടെി സ്ഥാപനത്തില് കുറഞ്ഞെത് ഒരു വ൪ഷെമങ്കിലും താല്ക്കാലികേമായി
േജാലിേനാക്കിയിട്ടുള്ളവ൪ ആദ്യെത്ത നിയമനക്കാലത്ത് നിശ്ചിത പ്രായപരിധി
കേഴെിഞ്ഞെിരുന്നിെലങ്കില്
അവരുെടെ
െപ്രാവിഷണല്
സ൪വ്വീസിെന്റ
ൈദ്൪ഘയേത്താളം ഉദ്യയ൪ന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ് .
എന്നാല് പരമാവധി അഞ്ചുവര്ഷക്കാലം മാത്രേമ ഈ ആനുകൂലയം
ലഭ്ിക്കുകേയുള്ളു. ടെി സ്ഥാപനത്തില് റഗുല൪ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹെിക്കുന്നവ൪ക്ക് വീണ്ടും
മെറ്റാരു നിയമനത്തിന് ഈ ആനുകൂലയം ലഭ്ിക്കുന്നതല. െപ്രാവിഷണല്
സ൪വ്വീസിലുള്ളവ൪ സ൪വ്വീസിെന്റ ൈദ്൪ഘയം കോണിക്കുന്ന സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ്
വാങ്ങി ൈകേവശം സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹൊജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
അവ൪
റഗുല൪
സ൪വ്വീസിലല
േജാലി
േനാക്കിയിരുന്നെതന്ന് സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റില് പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകേള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തില്
പാ൪ട്ട് 2 – െല െപാതുവയവസ്ഥകേള് ഖപ്പണ്ഡികേ 2 (vi) (vii) and (xii) േനാക്കുകേ.
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േയാഗയതകേള്:1. (എ) ടൌണ്ല ആന്റ് കേണ്ലട്രെി പ്ലാനിംഗ് അെലങ്കില് റീജിയണല് പ്ലാനിംഗ്/ സിറ്റി
പ്ലാനിംഗില് ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ള േപാസ്റ്റ് ഗ്രാജുേവറ്റ് ഡ്ിഗ്രി അെലങ്കില് േപാസ്റ്റ് ഗ്രാജുേവറ്റ്
ഡ്ിേപ്ലാമ.
അെലങ്കില്
(ബി) ഒരു അംഗീകൃത സ൪വ്വകേലാശാലയില് നിന്ന് സിവില്
എഞ്ചീനീയറിംഗിേലാ ആ൪ക്കിെടെക്ചറിേലാ/ഫിസിക്കല് പ്ലാനിംഗിേലാ ലഭ്ിച്ച
ബിരുദ്ം അെലങ്കില് തത്തുലയ േയാഗയത.
2.പ്രവൃത്തി പരിചയം ടൌണ്ല ആന്റ് കേണ്ലട്രെി പ്ലാനിംഗ് അെലങ്കില് റീജിയണല്
പ്ലാനിംഗ്/സിറ്റി പ്ലാനിംഗ് എന്നിവയില് േനടെിയ 8 വ൪ഷെത്ത പരിചയം.
കുറിപ്പ് :- 1) KS & SSR പാര്ട്ട് II റൂള് 10 (a ) ii ബാധകേമാണ് .
2)വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള്ള േയാഗയതകേളുടെടെ തത്തുലയേയാഗയത അവകോശെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
സര്ക്കാര്
ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷൻ
സമയത്ത്
ഹൊജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ
പ്രസ്തുത
േയാഗയത
തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുകേയുള്ളു.
3)ഉദ്യേദ്യാഗാര്ഥികേളുടെടെ SSLC ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖപ്പെപ്പടുത്തലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാവുന്ന സാഹെചരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ശരിയായ ജാതി
അേപക്ഷയില്
അവകോശെപ്പടുകേയും
ആയത്
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
ബന്ധെപ്പട്ട റവനയു അധികോരി നല്കുന്ന ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് / േനാണ്ല
ക്രീമിെലയര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് , ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനം എന്നിവ
െവരിഫിേക്കഷൻ സമയത്ത് ഹൊജരാക്കുകേയും െചേയ്യണ്ടതാണ്.

4)വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െത റ്റായ
അവകോശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കേിയിട്ട് ഹൊജരാകുകേേയാ ഹൊജരാകോതിരിക്കുകേേയാ
െചയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure 1976 Rule 22 പ്രകോരം
ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടെപടെികേള് സവീകേരിക്കുന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് :- പരിചയം െതളിയിക്കുന്നതിന് താെഴെകോണുന്ന മാതൃകേയിലുള്ള പരിചയ
സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹൊജരാേക്കണ്ടതാണ് . സാക്ഷയപത്രം
അടെങ്ങുന്ന
ഭ്ാഗം
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
നല്കുന്ന
വയക്തിയുെടെ
ഉദ്യന്നതാധികോരി
സാക്ഷയെപ്പടുത്തണം
പരിചയ സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ മാതൃകേ
സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്
:
(മുനിസിപ്പല് േകോ൪പ്പേറഷൻ /ഗവണ്ലെമന്റ്
ഡ്ിപ്പാ൪ട്ട്െമന്റ് മുതലായവ)
രജിസ്റ്റര് നമ്പ൪
സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റ൪ െചയ്ത തീയതി

:
:

പരിചയ സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ശ്രീ./ശ്രീമതി........................................... (ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും േമല്വിലാസവും)
എന്ന ആള് ഈ സ്ഥാപനത്തില് ................................. തസ്തികേയുെടെ േപര്/േജാലിയുെടെ
സവഭ്ാവം ഇവയിേലെതങ്കിലും ആയി ..................................... രൂപ മാസ ശമ്പളത്തില് / ദ്ിവസ
ശമ്പളത്തില്................................മുതല്
...................
വെര.................
വ൪ഷം.........................മാസം................................. ദ്ിവസം ടൌണ്ല & കേണ്ലട്രെി പ്ലാനിംഗ് /റീജിയണല്
പ്ലാനിംഗ് /സിറ്റി പ്ലാനിംഗ് േമഖപ്പലയില്
േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട് /േജാലി േനാക്കി
വരികേയാണ് എന്ന് ഇതിനാല് സ൪ട്ടിൈഫ െചയ്യുന്നു.
സ്ഥലം
തീയതി

സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയക്തിയുെടെ
േപര് , ഒപ്പ്, (തീയതി സഹെിതം)
ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വി സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്
(ഓഫീസ് സീല്)
സാക്ഷയ പത്രം

..................................... എന്ന നിയമത്തില് / ചട്ടത്തില് വയവസ്ഥ െചയ്യുന്ന
പ്രകോരം സ്ഥാപന ഉദ്യടെമസ്ഥൻ / െതഴെില് ഉദ്യടെമ നി൪ബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കുവാൻ
ബാദ്ധയതെപ്പട്ട .............................. രജിസ്റ്റ൪ പരിേശാധിച്ച് (ബന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന്റ േപര് )
േമല് പരിചയ സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റില് പരാമ൪ശിക്കുന്ന ജീവനക്കാരൻ ഇതില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന
കോലയളവില് ടെി സ്ഥാപനത്തില്............................................ ആയി േജാലി െചയ്തിരുന്നു / േജാലി
െചയ്യുന്നുെവന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

ഞാൻ േകേരള / േകേന്ദ്ര സ൪ക്കാ൪ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള ................................
എന്ന ചട്ടപ്രകോരം ടെി സ്ഥാപനത്തിെല ജീവനക്കാരുെടെ േസവന വയവസഥകേെള
സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപന ഉദ്യടെമ
സൂക്ഷിേക്കണ്ട രജിസ്റ്റ൪ പരിേശാധിക്കുവാൻ
അധികോരെപ്പടുത്തിയ ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനാണ്.

സ്ഥലം.
തീയതി.

ചട്ട പ്രകോരം / നിയമപ്രകോരം സ്ഥാപനത്തിെല
ജീവനക്കാരുെടെ േസവന വയവസ്ഥകേള്
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുവാൻ അധികോരെപ്പടുത്തിയ
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റ തീയതി സഹെിതമുള്ള ഒപ്പ്,
േപര്, ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ഓഫീസ്
(ഓഫീസ് സീല്)

കുറിപ്പ് : പരിചയ സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ സതയാവസ്ഥ പരിേശാധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുന്നതും
വയാജ സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നവരുെടെയും അത് ഹൊജരാക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടേടെയും
േപരില് നിയമാനുസയതമായ നടെപടെികേള് ൈകേെക്കാള്ളുന്നതുമാണ്.
കുറിപ്പ് : - 1
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പ്രവൃത്തിപരിചയം സംബന്ധിച്ച വിശദ്ാംശം േരഖപ്പെപ്പടുത്തുകേയും േമല്
സൂചിപ്പിച്ച മാതൃകേയില് പരിചയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ Scanned Image Upload
െചയ്യുകേയും
െചയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്ക്
മാത്രേമ
അേപക്ഷ
സമര്പ്പിക്കുവാൻ കേഴെിയുകേയുള.
പ്രാേയാഗികേ
പരിചയം
അക്കാദ്മിക്ക്
േയാഗയതേയാ
അടെിസ്ഥാനേയാഗയതേയാ േനടെിയതിന്
േശഷവും വിജാഞാപന
പ്രകോരം പ്രസ്തുത തസ്തികേയുെടെ അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്നതിനായി
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന
അവസാന
തീയതിക്കു
മുമ്പായി
േനടെിയതുമായിരിക്കണം.

8. അേപക്ഷ സമര്പ്പിേക്കണ്ട രീതി:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റര് െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്
അവരുെടെ user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചയ്ത േശഷം സവന്തം profile
ലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടൊപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click
െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട്
upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചയ്ത തീയതി മുതല് 10 വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില. Password രഹെസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ

ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തെന്റ െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ കേത്തിടെപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനു മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാസമര്പ്പണത്തിനുേശഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കേഴെിയുകേയില.
ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് അവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുമായി നടെത്തുന്ന
കേത്തിടെപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെടെ print out കൂടെി സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമര്പ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികേമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹൊജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
9.

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 03.11.2021 ബുധനാഴ്ച അര്ദ്ധരാത്രി
12.00 മണിവെര.
10. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം
: www.keralapsc.gov.in
11. (a) െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല II, III, IV, V,VIII, IX,X, XI, XIII എന്നീ
ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം 5a,6,7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ബാധകേമല.
(b) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനം അവര്
പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള്ക്കും വയവസ്ഥകേള്ക്കും വിേധയമായിരിക്കും.

കോലാകോലങ്ങളില്

12. ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആര്/ഓണ്ലൈലൻ പരീക്ഷ
നടെത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (confirmation) അേപക്ഷകേര്
തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റതവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവര്ക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത് download
െചയ്യുന്നതിനുളള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില്
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളില്
സ്ഥിരീകേരണം
നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളുടെടെ
അേപക്ഷകേള്
നിരുപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷൻ
ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികേളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബലിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ ,
ID
കോര്ഡ്്
ഉദ്യള്െപ്പ െടെയുള്ള
നിര് േദ്ദേ ശങ്ങ ള്ക്ക ്
ഗസറ്റ ്
വിജ്ഞ ാപനത്ത ിെന്റ പാര്ട്ട ് - 2-ല് െകോടുത്ത ിരിക്കു ന്ന െപാതുവയവസ്ഥ കേള് കൂടെി
േനാക്കു കേ)

