ജനറല് റിക്രൂട്ട് െ മന്റ് - ജിലാ തലം
കാറ്റഗറി നമ്പർ : 475/2021
േകരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴെ
പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന് േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ പ്രകാരം ഓണ്ലൈലനായി അേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു.
1

വകുപ്പെ്

:

വിദ്യാഭയാസം

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്

:

ൈഹസ്ക്കൂള് ടെീച്ചർ (ഗണിതശോസ്ത്രം)
(തമിഴെ് മാധയമം)

3

ശേമ്പളം

:

₹ 29200-62400/-(PR)

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:
:

ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
െകാലം -1 (ഒന്ന് )

കുറിപ്പെ് (i) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് കമ്മീഷന്റെന്റ െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ പ്രകാരം ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം അേപക്ഷ
സമർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്.
അലാെതയുള്ള
അേപക്ഷകള്
നിരുടപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
(ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം െകാലം ജിലയിേലക്ക് ഒരുട
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷന്റവും ഏറ്റവും
കൂടെിയത് മൂന്നു വർഷന്റവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.
എന്നാല് ഒരുട
വർഷന്റത്തിനുേശേഷന്റം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഇേത ജിലയിേലയ്ക്ക് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
മുകളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന ഒഴെിവിേലയ്ക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന
സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പെടുന്ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും
പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില്
നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുന്ന
പരമാവധി 3 വർഷന്റത്തിനുള്ളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരുടം നിയമനത്തിന്
ശേിപാർശേ െചെയ്യെപ്പെടുന്നില എങ്കില് അങ്ങെനയുള്ള ലിസ്റ്റിെന്റ
കാലാവധി
ഒരുട വർഷന്റം
കൂടെിേയാ
ഒരാെളെയങ്കിലും
നിയമനത്തിനായി
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതവെരേയാ
ഏതാണ്
ആദ്യം
അതവെര
ദ്ീർഘിപ്പെിക്കുന്നതാണ്.
(iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ് ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഓർഡർ (എം.എസ്) നമ്പർ 154/71/പി.ഡി.യിെല പ്രേതയക
വയവസ്ഥകള്ക്കനുസൃതമായി
നടെത്തുന്നതാണ്.
ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഒരാളിന്
സർവീസ്
ആരംഭിക്കുന്ന
തീയതി
മുതല്
തടെർച്ചയായി
അഞ്ചുവർഷന്റക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക്
മേറ്റെതങ്കിലും
ഒരുട
ജിലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം

അനുവദ്ിക്കുന്നതല. അഞ്ചുവർഷന്റത്തിനുേശേഷന്റം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്)
നമ്പർ
04/61/പി.ഡി.യിെല
വയവസ്ഥകള്ക്കു
വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇേപ്പൊള് സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയില് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകാരം അേപക്ഷകള് അയയ്ക്കുവാൻ അർഹതയില. എന്നാല്
ഇതിലും
ഉദ്യയർന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കെപ്പെടുേമ്പാള്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(iv) 03.01.2013 െല GO(P)No. 01/2013/SJD, 26.11.2018 െല GO(P)No.20/2018/SJD, 7.5.19
െല GO(P)No.5/2019/SJD എന്നീ ഉദ്യത്തരവുകള് പ്രകാരം ടെി തസ്തികയുെടെ 3%
ഒഴെിവുകള് Locomotor Disability / Cerebral palsy, Hearing impairment, Low vision
എന്നീ ഭിന്നേശേഷന്റി വിഭാഗങ്ങള്ക്കായി സംവരണം െചെയ്തിരിക്കുന്നു.
(v) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് െകാലം ജിലയിേലക്ക്
അേപക്ഷ സമർപ്പെിേക്കണ്ടതം, ജിലയുെടെ േപര് അേപക്ഷയുെടെ നിർദ്ിഷ്ട
േകാളത്തില് േരഖെപ്പെടുേത്തണ്ടതമാണ്.
(vi) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ SSLC ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖെപ്പെടുത്തലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് അേപക്ഷയില് അവകാശേെപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിനു റവനയ അധികാരി നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
/േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടൊപ്പെം ഇത് സംബന്ധിച്ച്
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടെി ഒറ്റത്തവണ പരിേശോധനാ സമയേത്താ കമ്മീഷന്റൻ
ആവശേയെപ്പെടുന്ന സമയേത്താ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
5

നിയമനരീതി :

േനരിട്ടുള്ള നിയമനം.

6

പ്രായപരിധി

18-40, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1981-നും
01.01.2003-നും
ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യള്പ്പെെടെ).
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും മറ്റ് പിേന്നാക്ക
വിഭാഗത്തില്െപ്പെട്ടവർക്കും നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കും.
കുറിപ്പെ് :- യാെതാരുട കാരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50
(അൻപത്) വയസ്സ് കവിയാൻ പാടെില
എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക്
വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട്
II, െപാതവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 േനാക്കുക.

:

7 . േയാഗയതകള് :1. േകരളത്തിെല സർവ്വകലാശോലകള് നല്കിയിട്ടുള്ളേതാ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളേതാ ആയ
മാത്തമാറ്റിക്സിേലാ,
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിേലാ ഉദ്യള്ള ബിരുടദ്ം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. കൂടൊെത
ബന്ധെപ്പെട്ട വിഷന്റയത്തില് േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും സർവ്വകലാശോലകള്
നല്കിയിട്ടുള്ളേതാ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളേതാ ആയ B.Ed/BT ബിരുടദ്വും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

2. േകരള സർക്കാർ ഈ തസ്തികയ്ക്കായി നടെത്തുന്ന േകരള ടെീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി െടെസ്റ്റ്
(െക-െടെറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം
എക്സംപ്ഷന്റൻ : ബന്ധെപ്പെട്ട വിഷന്റയത്തില് തെന്ന സിെടെറ്റ്/െനറ്റ്/െസറ്റ്/ എം.ഫൈില്/
പി.എച്ച്ഡി./ ഏെതങ്കിലും വിഷന്റയത്തില് എം.എഡ് േയാഗയത േനടെിയിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള െടെറ്റ് േയാഗയത േനടെിയിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥയില് നിന്നും
ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. [G.O.(P)No.145/16/G.Edn തീയതി 30.08.2016. G.O(P)No.206/16/G.Edn
തീയതി 08.12.2016, GO(P).No.15/2020/GEdn dtd 09.10.2020].
3. I (i) തമിഴെ് ഒന്നാം ഭാഷന്റയാേയാ രണ്ടാം ഭാഷന്റയാേയാ പഠിച്ച് എസ്.എസ്.എല്.സി/
പ്ലസ് ടു/ പ്രീഡിഗ്രി പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം.
അെലങ്കില്
(ii) തമിഴെ് ഭാഷന്റയിലുള്ള ബിരുടദ്ം അെലങ്കില് ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം േനടെിയിരിക്കണം.
മുകളില് (i), (ii) എന്നിവയില് പരാമർശേിച്ചിട്ടുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ അഭാവത്തില്
അവയുെടെ തത്തുലയ േയാഗയതകളുടം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. (G.O.(P)No.166/16/G.Edn.
തീയതി 30.09.2016).
കുറിപ്പെ് (i) ബന്ധെപ്പെട്ട വിഷന്റയത്തില് േനടെിയിട്ടുള്ള എം.ഫൈില് േയാഗയത േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരുട അംഗീകൃത സർവകലാശോലയില് നിന്നുള്ളേതാ േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരുട അംഗീകൃത സർവകലാശോല തത്തുലയമായി അംഗീകരിച്ചേതാ
ആയിരിക്കണം.
(ii) മാത്തമാറ്റിക്സ്/ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സില് ബിരുടദ്ാനന്തബിരുടദ്ം േനടെിയവർക്കും ബന്ധെപ്പെട്ട
വിഷന്റയത്തില്തെന്ന ബി.എഡ്/ബി.റ്റി ബിരുടദ്മുള്ള പക്ഷം ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(iii)നാഷന്റണല് കൗണ്ലസില് േഫൈാർ റൂറല് ഹയർ എഡയേക്കഷന്റൻ നല്കിയിട്ടുള്ള
റൂറല് സർവ്വീസ് ഡിേപ്ലാമയും
ഡിഗ്രിക്ക് തലയമായി
ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
(iv) NCERT യുെടെ ൈമസൂറിെല റീജിയണല് ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ട് ഓഫൈ് എഡയേക്കഷന്റൻ
നടെത്തുന്ന ഫൈിസിക്സ് - െകമിസ്ട്രേി - ഗണിതശോത്രം സ്ട്രേീമിെല B.Sc Ed േയാഗയത
േനടെിയവർക്കും ഈ തസ്തികയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് (GO (P) No
117/13/G Edn dtd 30.3.2013).
(v) ബിരുടദ്ത്തിന്/ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ത്തിന് ഐച്ഛികമായി പഠിച്ച വിഷന്റയവും ഏത
വിഷന്റയത്തിലാണ്
ബി.എഡ്/ബി.റ്റി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നും അേപക്ഷയില്
േരഖെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
(vi) ഈ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക് തമിഴെില് േവണ്ടത്ര
പരിജ്ഞാനം ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതം
ആയത് ഇന്റർവയ സമയത്ത്
പരിേശോധിക്കുന്നതമാണ്.
എഴുത്ത് പരീക്ഷ ഉദ്യെണ്ടങ്കില് േചൊദ്യക്കടെലാസ്
തമിഴെില് ആയിരിക്കും. ഉദ്യത്തരങ്ങളുടം തമിഴെില് തെന്ന എഴുേതണ്ടതാണ്
(vii) വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പെട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പെിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫൈിേക്കഷന്റൻ
സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.
NB :- KS&SSR Part II Rule 10(a) ii ഈ തസ്തികയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

8. പ്രായപരിധി, നിയമനം ഇവ സംബന്ധിച്ച പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങള് :
(i)

നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള ജവാൻമാരുടെടെ ഭാരയമാർക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗ
നിയമനക്കാരയത്തില് സാമുദ്ായിക സംവരണ നിയമങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായി
12/02/1970-െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഓർഡർ (എം.എസ്) നമ്പർ 50/70/പി.ഡി.,
21.01.1978-െല ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 9/78/ജി.എഡയ. എന്നിവ അനുസരിച്ച്
മുൻഗണന നല്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവർ ഭർത്താവിെന്റ േപര്, മിലിട്ടറി
റാങ്ക്, മിലിട്ടറി അഡ്രസ് മുതലായ ൈസനിക േസവനവിവരങ്ങള് ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പെട്ട കമാന്റിംഗ് ആഫൈീസറുെടെ പക്കല് നിന്നും േനടെിയത്
കമ്മീഷന്റൻ ആവശേയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതമാണ്. േസവന രംഗത്തുള്ള
പട്ടാളക്കാെരയും േബസ് എസ്റ്റാബ്ളിഷന്റ് െമന്റില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവെരയുമാണ്
ജവാൻമാരുടെടെ
പട്ടികയില്
ഉദ്യള്െപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജവാെന്റ
ഭാരയയാെണന്നുള്ള വിവരം അേപക്ഷയില് േരഖെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ് . [ജി.ഒ
(എം.എസ്.) നമ്പർ 509/64/എഡയ. തീയതി 19/09/1964, ജി.ഒ (എം.എസ്.)
നമ്പർ 614/65/എഡയ. തീയതി 09/11/1965, ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 243/66/
എഡയ. തീയതി 27/05/1966]

(II) സംസ്ഥാനെത്ത
ഡിപ്പൊർട്ടുെമന്റല്
ൈഹസ്കൂളില്
കുറഞ്ഞെപക്ഷം
അഞ്ചുവർഷന്റം
സർവ്വീസുവള്ള ലാബറട്ടറി അറ്റൻഡർമാെര അവർക്ക്
നിശ്ചിതേയാഗയതയുള്ള പക്ഷം പ്രായപരിധിയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കാവുന്ന
താണ്.
അവർ സർവ്വീസില് പ്രേവശേിച്ച തീയതിയും
െമാത്തം
േസവനകാലവും
കാണിക്കുന്ന ഒരുട സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പെട്ട െഹഡ്
മാസ്റ്ററില്
നിന്നും
വാങ്ങി
കമ്മീഷന്റൻ
ആവശേയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. സർവ്വീസ് ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
സാമുദ്ായിക സംവരണാനുകൂലയം
ലഭിക്കുന്നതല. (ജി.ഒ.(എം.എസ്)
നം 315/62 എഡയ. തീയതി 14.05.62)
(iii) ഫൈസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്കൗട്ട്സിലും ൈഗഡ്സിലും െപട്ടവർക്ക് നിയമനക്കാരയത്തില്
മുൻഗണന
നല്കുന്നതാണ്.
(ജി.ഒ (എം.എസ്.) നം 122/75/ജനറല്
എഡയേക്കഷന്റൻ തീയതി 27/05/1975)
(iv)

കുറിപ്പെ്:-

ഗവണ്ലെമന്റ് നഴെ് സറി/ൈപ്രമറി സ് കൂളുടകളിെല നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള
ബിരുടദ്ധാരികളായ അദ്ധയാപകർക്ക് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്
അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവർ ബന്ധെപ്പെട്ട അധികാരിയില്നിന്നും
ലഭിച്ച സർട്ടിഫൈിക്കറ്റുകള് കമ്മീഷന്റൻ ആവശേയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ട
താണ്. [ജി.ഒ.(എം.എസ്) നം 185/70/എഡയ. തീയതി 18.04.1970, ജി.ഒ.
(എം.എസ്) നം 466/70/എഡയ തീയതി 11.11.1970]
േമല്പ്പെറഞ്ഞെ
മുൻഗണനകള്േക്കാ
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയിലുള്ള
ഇളവുകള്േക്കാ, താെഴെ െപാത വയവസ്ഥകളില് രണ്ടാം ഖണ്ഡികയില്
പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും കാരണങ്ങളാല് ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് നിന്നും
ഒഴെിവാക്കെപ്പെടുന്നതിേനാ അർഹതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ആ വിവരം
വണ്ല ൈടെം രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ െപ്രാൈഫൈലിെല െവയിേറ്റജ് ആന്റ് പ്രിഫൈറൻസ്സ്
ലിങ്ക് വഴെി അവകാശേെപ്പെേടെണ്ടതം വിശേദ്ാംശേങ്ങള് അതിനായി നല്കിയിട്ടുള്ള
സ്ഥലത്ത്
േരഖെപ്പെടുേത്തണ്ടതമാണ്.
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയിലുള്ള

ഇളവുകള്ക്ക്
അർഹതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ആയത്
അവകാശേെപ്പെടൊത്ത പക്ഷം പ്രായപരിധി കഴെിഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താല്
അേപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പെടൊൻ ഇടെയുണ്ട്. യാെതാരുട കാരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടെിലാത്തതാകുന്നു. (െപാതവയവസ്ഥകള്
ഖണ്ഡിക 2 കാണുക).
9. അേപക്ഷ സമർപ്പെിേക്കണ്ട രീതി :ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്.ൈസറ്റായ 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
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പെ് വരുടേത്തണ്ടതം ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യള്െകാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷന്റനുമായുള്ള എലാ കത്തിടെപാടുകളിലും
User ID പ്രേതയകം
േരഖെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പെണത്തിനുേശേഷന്റം
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
സമർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട അേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി
കാണുന്ന
പക്ഷം
നിരുടപാധികായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കമ്മീഷന്റൻ ആവശേയെപ്പെടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
10.

അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി
അർദ്ധരാത്രി 12 മണിവെര.
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11. അേപക്ഷ സമർപ്പെിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
12.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പെട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലൻ
പരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥിരീകരണം
(Confirmation)
അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റൻ
െപ്രാൈഫൈല്
വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്.
അപ്രകാരം
സ്ഥിരീകരണം
നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്റൻ ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ല
േലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അേപക്ഷകള് നിരുടപാധികം നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതാണ് . സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവു സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന്റൻ
ടെിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പെട്ട
പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പെടുത്തുന്നതാണ് . ഇത
സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പെ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലും
അതില്
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല
നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ് .
വിദ്യാഭയാസം ,പരിചെയം തടെങ്ങിയ േ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.
(േഫൈാേട്ടാ, I.D കാർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെെടെയുള്ള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുന്ന െപാതവയവസ്ഥകള് നിർബന്ധമായി വായിച്ചുക
േനാക്കുക).

