കാറ്റഗറി നമ്പർ : 470/2021
താെഴെ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന്
േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും
ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ പ്രകാരം
അേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു.
1

വകുപ്പെ്

:

േകരള അേഗ്രാ െമഷന്റിനറി േകാർപേറഷന്റൻ ലിമിറ്റഡ്

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്

:

െസകയരിറ്റി അസ്സിസ്റ്റന്റ്

3

ശേമ്പളം

:

₹ 8530-16090

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

03 (മൂന്ന് )

i)

മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകള്
ഇേപ്പൊള് നിലവിലുള്ളതാണ്.
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്കുലിസ്റ്റ് 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 വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയിക്കെപ്പെടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും
ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ്.

ii)

മുകളില് പറയുന്ന തസ്തികയിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള ഏത ശേിപാർശേയും
പിന്നീടെ് െതറ്റാെണന്ന് േബാദ്ധയെപ്പെട്ടാല് റദ്ദേ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം
േകരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റന് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിയമന ശേിപാർശേ
റദ്ദു െചെയ്താല് ഉദ്യടെൻ നിയമനാധികാരി ആ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േസവനം
അവസാനിപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്.
എന്നാല് നിയമന ശേിപാർശേ റദ്ദോക്കുകയും
േസവനം
അവസാനിപ്പെിക്കുകയും
െചെയ്യുന്നത് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
െപ്രാേബഷന്റൻ കാലേമാ, േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ചേശേഷന്റം 240 ദ്ിവസേമാ
ഏതാേണാ ആദ്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആ കാലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കണം .

5

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം

കുറിപ്പെ് :ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപടുന്നവർ സർവീസില് പ്രേവശേിക്കുന്ന
തീയതി മുതല് ആദ്യെത്ത ഒരുട വർഷന്റക്കാലം െപ്രാേബഷന്റനില് ആയിരിക്കും
6

പ്രായ പരിധി : 18-36; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1985-നും 01.01.2003- നും
ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെെടെ) പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ, മറ്റു പിേന്നാക്ക
വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് അനുവദ്നീയമായ വയസ്സിളവ്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കും .

കുറിപ്പെ് : പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് െപ്രാവിഷന്റണലായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള്ളവർ
ആദ്യെത്ത െപ്രാവിഷന്റണല് നിയമനക്കാലത്ത് നിശ്ചിത
പ്രായപരിധി
കഴെിഞ്ഞെിരുടന്നിെലങ്കില്
അവരുടെടെ
െപ്രാവിഷന്റണല്
സർവ്വീസിെന്റ
ൈദ്ർഘയേത്താളം ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ് .
എന്നാല് പരമാവധി അഞ്ചു വർഷന്റക്കാലം
മാത്രേമ ഈ ആനുകൂലയം
ലഭിക്കുകയുള്ളു. ടെി സ്ഥാപനത്തില് റഗുലലർ ഉദ്യേദ്യാഗം വഹിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും
മെറ്റാരുട നിയമനത്തിന് ഈ ആനുകൂലയം
ലഭിക്കുന്നതല. െപ്രാവിഷന്റണല്
സർവ്വീസുവള്ളവർ സർവ്വീസിെന്റ ൈദ്ർഘയം കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് വാങ്ങി
ൈകവശേം
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം
കമ്മീഷന്റൻ
ആവശേയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതമാണ്.
അവർ
റഗുലലർ
സർവ്വീസിലല
േജാലി
േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില് പ്രേതയകം പറഞ്ഞെിരിക്കണം.
(വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റുവയവസ്ഥകള്ക്ക് െപാതവയവസ്ഥകള്
ഖണ്ഡിക 2(i),(ii),(iii),(iv),(vi),(xii)&(xiv)േനാക്കുക.)
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േയാഗയതകള് :
(1) എസ്.എസ്.എല്.സി
(2) കരേസനയിേലാ നാവിക േസനയിേലാ േവയാമേസനയിേലാ എൻ.സി.ഒ
ആയി 5(അഞ്ച്) വർഷന്റെത്ത പരിചെയം
കുറിപ്പെ്:-ആർട്ടിലറി/ഇൻഫൈൻട്രേി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നും വിരമിച്ചവർക്ക്
മുൻഗണന നല്കുന്നതായിരിക്കും.
(3) ഉദ്യയരം - 5 (അഞ്ച് ) അടെി , 6 (ആറ്) ഇഞ്ച് (168 cm), നല ശോരീരിക
നില ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം (െനഞ്ചളവ് :സാധാരണം : 81 െസ.മീ-വികാസം:
5 െസ.മീ) (എസ്.സി/എസ് .ടെി വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കും ) ( ഉദ്യയരം -160 cm, െനഞ്ചളവ്
-സാധാരണം-76 cm, വികാസം-5cm)

കുറിപ്പെ് :(1) KS&SSR പാർട്ട് II റൂള് 10(a)(ii) ബാധകമാണ്
(2) വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയേയാഗയത അവകാശേെപ്പെട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പെിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫൈിേക്കഷന്റൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള.
(3) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി /സമുദ്ായം അവകാശേെപടുകയും
അത് എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില് േരഖെപടുത്തിയതില് നിന്നും
വയതയസ്തമാകുകയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ല ക്രിമിെലയർ /ജാതി
െസർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെനാപ്പെം ജാതി വയതാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടെി
പ്രമാണ പരിേശോധന സമയത്തു ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
(4) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ചുക അേപക്ഷ നല്കിയ േശേഷന്റം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ, ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
െക്കതിെര Rules of Procedure 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാ നടെപടെികള്
സവീകരിക്കുന്നതാണ് .

ഫൈിസിക്കല് ഫൈിറ്റ് െ നസ്സിെന സംബന്ധിച്ച് ഗവണ്ലെമന്റ് സർവീസിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റ്
സർജെന്റ
റാങ്കില് കുറയാത്ത ഒരുട െമഡിക്കല് ഓഫൈീസറില് നിന്നുള്ള
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് കമ്മീഷന്റൻ ആവശേയെപടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .െമഡിക്കല്
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ മാതൃക ചുവെടെ േചെർക്കുന്നു .
ഫൈിസിക്കല് ഫൈിറ്റ് െ നസ്സിെന സംബന്ധിച്ചുകള്ള െമഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന്റ മാതൃക
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL FITNESS
FOR THE POST OF SECUIRTY ASSISTTANT IN KAMCO
(To be filled up by a Medical officer not below the rank of an Assistant Surgeon)
1.What is the applicant's apparent age?
2. Is the applicant to the best of your judgement, subject to epilepsy, vertigo or
any mental ailment likely to affect his efficiency?
3. Does the applicant suffer from any heart or lungs disorder which might
interfere with the
performance of his duties ?
4. Does the applicant suffer from any degree of deafness, which would prevent his
hearing ?
Is his hearing perfect?
5. Has the applicant any deformity or loss of finger which would interfere with the
efficient performance of his duties ?
6. State of Muscles and Joints (No paralysis and all joints with free movements)
7. State of Nervous System (Perfectly normal and free from any infectious
diseases)
(i)Does he show any evidence of being addicted to the extensive use of alcohol,
tobacco or any intoxicants?
(ii)Marks of Identification:
(1) ..........................................................................................................
(2) .........................................................................................................
He is Physically fit for the post of Security Assistant
I certify to the best of my knowledge and belief that the applicant
Sri. ..................................is the person herein above described and that the
attached photograph has a reasonably correct likeness.
(The signature of the Medical Officer shall be affixed on the photograph)
Passport size
Photograph
of the
candidate
Place:
Date :

Signature:
Name, Designation & Official Address:
(Seal)

8. അേപക്ഷകള് അയേക്കണ്ട രീതി:
(a) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in
വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തേശേഷന്റമാണ്
അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തിട്ടുളള
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
നു േശേഷന്റം എടുത്തതായിരിക്കണം . േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േപരുടം േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിതമാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകാണ്ട് അപ് േലാഡ് െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് അപ്
േലാഡ് െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷന്റക്കാലേത്തക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില . അേപക്ഷ
ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പു
വരുടേത്തണ്ടതം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തെന്റ Profile-ല്
ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പെ്
വരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനുമായുള്ള എലാ കത്തിടെപാടുകളിലും User ID പ്രേതയകം
േരഖെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്.കമ്മീഷന്റനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്. ആയതിനു േശേഷന്റം അേപക്ഷയില്
മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ Soft
copy/Print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് അവരുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിെല 'My Applications' എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ
പ്രിന്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷന്റനുമായി നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപാടുകളില്
അേപക്ഷയുെടെ
പ്രിന്റ് ഔദ്യട്ട് കൂടെി സമർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട
അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം,
ജാതി,വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ പകർപ്പുകള്
കമ്മീഷന്റൻ ആവശേയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(b) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പെട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ ഓണ്ലൈലൻ
പരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation)
ഖണ്ഡിക 7-ല് വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നിശ്ചിതേയാഗയതയുള്ള അേപക്ഷകർ മാത്രം
തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്
.അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്റൻ ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ്
െചെയ്തു
അത് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷത്തീയതി
വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണു്. പരീക്ഷ
എഴുതെമന്നുള്ള
സ്ഥിരീകരണം
നിശ്ചിത
സമയ പരിധിക്കുള്ളില്
നല്കാത്തവരുടെടെ അേപക്ഷകള് നിരുടപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 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
െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്.
(C)ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
9.
അേപക്ഷകള് സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര
10. അേപക്ഷ സമർപ്പെിേക്കണ്ട േമല് വിലാസം
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(a) െപാതവയവസ്ഥകളിെല 2-)o ഖണ്ഡികയിെല v,vii,viii,ix,x,xi&xiii എന്നീ
ഉദ്യപഖണ്ഡികകളുടം ഖണ്ഡികള് 5(a),7 ഉദ്യം േമല്പ്പെറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ബാധകമല.
(b) നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ളവരുടം പ്രായപരിധിക്ക് ഉദ്യള്ളിലുള്ളവരുടമായ േയാഗയരായ
കായിക താരങ്ങള്ക്ക് KAMCO യിെല സൂപ്പെർൈവസറി തസ്തിക ഒഴെിെകയുള്ള
മറ്റു തസ്തികകളിെല നിയമനങ്ങളില് അധിക മാർക്ക് നല്കുന്നതാണ്.
(c) േമല്പ്പെറഞ്ഞെ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനം വിേശേഷന്റാല് ചെട്ടങ്ങള്ക്കും
(03/02/1993 തീയതിയിെല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (എം എസ്)
നമ്പർ
12/93/P&ARD), അവർ കാലാകാലങ്ങളില് വരുടത്തുന്ന ചെട്ടങ്ങള്ക്കും
വയവസ്ഥകള്ക്കും വിേധയമായിരിയ്ക്കും.

(േഫൈാേട്ടാ, ID കാർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെെടെയുള്ള നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക്. ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
പാർട്ട് 2 ല് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാത വയവസ്ഥകള് കൂടെി േനാക്കുക)

