കാറ്റഗറി നമ്പർ : 463/2021
േകരള സർക്കാർ സർവ്വീസില് താെഴെപ്പെറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന് േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ പദ്ധതി പ്രകാരം അേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടെ
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷന്റമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് .
ഇതിേനാടെകം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1.

വകുപ്പെ്

: ഭൂജല വകുപ്പെ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്

: ഇലക്ടീഷന്റയൻ

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 26,500-60700 /-

4.

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

: 01 (ഒന്ന്)

മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവ് ഇേപ്പൊള് നിലവിലുള്ളതാണ് . ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷന്റവും ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്ന് വർഷന്റവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ് .
എന്നാല് ഒരുട വർഷന്റത്തിനു േശേഷന്റം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പെടുകയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. മുകളില്
കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലക്കും
ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പെടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
നടെത്തുന്നതാണ്.
5.

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം.

6.

പ്രായപരിധി

: 18-36. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1985 നും 01.01.2003 നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ട്
തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെെടെ).
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പെട്ടവർക്കും മറ്റു
പിേന്നാക്ക വിഭാഗത്തില് ഉദ്യള്െപ്പെട്ടവർക്കും നിയമാനുസൃത
വയസ്സിളവുണ്ടായിരിക്കും.(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു
വയവസ്ഥകള്ക്ക് െപാത വയവസ്ഥകളിെല പാർട്ട് II-െല രണ്ടാം
ഖണ്ഡിക േനാക്കുക.)

7.

േയാഗയതകള്

: ഇലക്ട്രീഷന്റയൻ േട്രേഡിലുള്ള ഐ.ടെി.ഐ. േട്രേഡ് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്

കുറിപ്പെ് :

1. KS & SSR പാർട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii) ബാധകമാണ്.
2. വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത
അവകാശേെപ്പെട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പെിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടെി
േയാഗയതയുെടെ
തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്/തലയത സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് (വിജ്ഞാപനത്തില് തത്തുലയത
പരാമർശേിച്ചിട്ടുള്ള
പക്ഷം)
െവരിഫൈിേക്കഷന്റൻ
സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.
3. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
അേപക്ഷയില്
ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകാശേെപ്പെടുകയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖെപ്പെടുത്തിയതില്
നിന്ന്
വയതയസ്തമാകുകയും
െചെയ്യുന്ന
സാഹചെരയത്തില്
േനാണ്ല
ക്രീമിെലയർ/
ജാതി
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിേനാെടൊപ്പെം ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം
കൂടെി
പ്രമാണപരിേശോധനാ
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

8.

െപ്രാേബഷന്റൻ

9.

അേപക്ഷ സമർപ്പെിേക്കണ്ട രീതി:
(എ)

: ഈ തസ്തിയിേലയ്ക്ക് നിയമിക്കെപ്പെടുന്ന ഏെതാരാളുടം അയാള്
േജാലിയില് പ്രേവശേിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തടെർച്ചയായ മൂന്നു
വർഷന്റക്കാല േസവനത്തിനിടെയില് ആെക രണ്ടു വർഷന്റക്കാലം
െപ്രാേബഷന്റനില് ആയിരിക്കും.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ'
പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷന്റമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് . രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെടെ user ID യും password ഉദ്യം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷന്റം സവന്തം
profile ലൂടെടെ
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേയാെടൊപ്പെം കാണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം
click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശേഷന്റം
എടുത്തതായിരിക്കണം േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരുടം
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്
upload
െചെയ്ത
തീയതി
മുതല്
10
വർഷന്റക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകള്
െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില. Password
രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പെ് വരുടേത്തണ്ടതം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ് .
ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില്
ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനുമായുള്ള എലാ കത്തിടെപാടുകളിലും

User Id പ്രേതയകം േരഖെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല്
സമർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷ
സമർപ്പെണത്തിനുളള
അവസാന
തീയതിക്കുേശേഷന്റം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില. ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ Soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിെല
`My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ print out
എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷന്റനുമായി
നടെത്തുന്ന കത്തിടെപാടുകളില് അേപക്ഷയുെടെ Print out കൂടെി
സമർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള് കമ്മീഷന്റൻ
ആവശേയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി)

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പെട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ /
ഓണ്ലൈലൻ പരീക്ഷ നടെത്തുക യാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന
സ്ഥിരീകരണം അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷന്റൻ
െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്.
അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം
നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്റൻ ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം പരീക്ഷ തീയതി വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അേപക്ഷകള് നിരുടപാധികം നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ
കാലയളവ്
സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം
അഡ്മിഷന്റൻ ടെിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പെട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന
പരീക്ഷ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
ഇത്
സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പെ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.

(സി)

വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയ േശേഷന്റം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കിയിട്ട് ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule
22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്.

(ഡി)

ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില്
ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.

10. അേപക്ഷകള് സവീകരിക്കുന്ന അവസാന
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര.
11.

അേപക്ഷ സമർപ്പെിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ്

തീയതി

01.12.2021

ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

(േഫൈാേട്ടാ, ID കാർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെെടെയുള്ള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് പാർട്ട് - 2 ല്
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാത വയവസ്ഥകള് കൂടെി േനാക്കുക)

