കാറ്റഗറി നമ്പർ : 545/2021
ഒന്നാം എൻ . സി . എ . വിജ്ഞാപനം
താെഴെ
പറയുന്ന
തസ്തികയിേലക്ക്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േകരള
സംസ്ഥാനത്തിെല
ഹിന്ദു നാടൊർ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ വഴെി ഓണ്ലൈലനായി
അേപക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.

വകുപ്പ്

:

വിദ്യാഭയാസം

:

എല്.പി സ്ക്കൂൾ ടെീച്ചർ (മലയാളം മീഡിയം)

3. ശേമ്പളം

:

₹ 25200-54000/-(PR)

4. ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

ഹിന്ദു നാടൊർ - എറണാകുളം - 01 (ഒന്ന്)
കുറിപ്പ് :- (i)

(ii)

(iii)

(iv)

അേപക്ഷകൾ കമ്മീഷെന്റ െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി
ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷൻ
പ്രകാരം
ഓണ്ലൈലനായി
മാത്രം
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. അലാെതയുള്ള അേപക്ഷകൾ നിരുടപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
ഈ
വിജ്ഞാപനത്തില്
ഉദ്യൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പടൊത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന
അേപക്ഷകൾ യാെതാരറിയിപ്പും
കൂടൊെത നിരസിക്കുന്നതാണ്.
അങ്ങെനയുള്ളവർക്കു നിരസന െമേമ്മാ അയയ്ക്കുന്നതല.
ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ
കാലാവധി റാങ്ക് പട്ടിക നിലവില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് 3 വർഷം
വെരേയാ ഈ തസ്തികയ്ക്ക് താെഴെപ്പറയുന്ന തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലയളവില് േമല്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായത്തിന് േവണ്ടി
നീക്കിെവച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും
ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികളുടെടെ അഭാവത്തില് നികത്തെപ്പടൊത്ത ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള നിയമന
ശേിപാർശേ െചെയ്ത് നിയമനം
നടെത്തുന്നതുവെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം അത് വെര റാങ്ക് പട്ടികയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
ജിലയുെടെ േപര്
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
കാറ്റഗറി നമ്പർ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ
തീയതി
എറണാകുളം
28.12.2018
387/14
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ മുകളില് ഒഴെിവ് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള എറണാകുളം
ജിലയിേലക്ക് മാത്രം അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതും, ജിലയുെടെ േപര്
അേപക്ഷയുെടെ നിർദ്ദിഷ േകാളത്തില് േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ് .

(v)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971-െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഓർഡർ (എം.എസ്) നം.154/71/പി.ഡിയിെല
പ്രേതയക
വയവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി
നടെത്തുന്നതാണ്.
ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
ലഭിക്കുന്ന ഒരാളിന് സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തുടെർച്ചയായി
അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുന്നതല.
അഞ്ച് വർഷത്തിനുേശേഷം മേറ്റെതങ്കിലും
ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (എം.എസ്) 4/61/പി.ഡി.യിെല വയവസ്ഥകൾക്ക്
വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇേപ്പാൾ സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അേപക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ അർഹതയില.
എന്നാല്
ഇതിലും
ഉദ്യയർന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

(vi)

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ SSLC ബുക്കില് േരഖെപ്പടുത്തിയ ജാതിയില് നിന്നും
വയതയസ്തമായ ജാതി അേപക്ഷയില് അവകാശേെപ്പടുന്ന പക്ഷം ആയത്
ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനം െചെയ്തിരിേക്കണ്ടതും ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിന്
റവനയൂ അധികാരി നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് /േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടൊപ്പം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം കൂടെി ഒറ്റത്തവണ പരിേശോധന സമയേത്താ കമ്മീഷൻ
ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയേത്താ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

5. നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള്ള
നിയമനം
(ഹിന്ദു
നാടൊർ
സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില്
നിന്നുമാത്രം).

6. പ്രായപരിധി :

18-43. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ 02.01.1978-നും 01.01.2003-നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യൾെപ്പെടെ) [െപാതു
വയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 (i) പ്രകാരമുളള ഇളവ് ഉദ്യൾെപ്പെടെ.]

േനാട്ട് : യാെതാരുട കാരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അൻപത്) വയസ്സ് കവിയാൻ
പാടെില എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു
വയവസ്ഥകൾക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട് -2 െപാതു വയവസ്ഥകൾ
അനുബന്ധം രണ്ടാം ഖണ്ഡിക േനാക്കുക .[ഖണ്ഡിക 2 (i) ഒഴെിെക)
7. േയാഗയതകൾ :1) േകരള സർക്കാരിെന്റ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടെത്തുന്ന എസ്.എസ്.എല്.സി
പരീക്ഷേയാ തത്തുലയ പരീക്ഷേയാ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
അെലങ്കില്
േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും സർവ്വകലാശോലകൾ നല്കിയേതാ
അംഗീകരിച്ചേതാ ആയ പ്രീഡിഗ്രേി പരീക്ഷേയാ അെലങ്കില് പ്രീഡിഗ്രേിക്ക്
തത്തുലയമായി േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും സർവ്വകലാശോലകൾ അംഗീകരിച്ച
േയാഗയതേയാ േനടെിയിരിക്കണം.

2)

3)

അെലങ്കില്
േകരളത്തിെല ഹയർ െസക്കണ്ടറി പരീക്ഷ േബാർഡ് നടെത്തുന്നേതാ
തത്തുലയമായി ഗവണ്ലെമന്റ് അംഗീകരിച്ചേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും ഹയർ
െസക്കണ്ടറി പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
േകരള സർക്കാർ പരീക്ഷ കമ്മീഷണർ നടെത്തുന്ന ടെി.ടെി.സി പരീക്ഷ
വിജയിച്ചിരിക്കണം
കുറിപ്പ് :- ടെി.ടെി.സി േയാഗയത, G.O(RT) No.3280/13/െപാ.വി.വ തീയതി
05.08.2013 പ്രകാരം ഡി.എഡ് (ഡിേപ്ലാമ ഇൻ ടെീച്ചർ എഡയൂേക്കഷൻ) എന്നും,
G.O(RT) No.1700/18/െപാ.വി.വ തീയതി 05.05.2018, G.O(RT) No. 2009/18/െപാ.വി.വ
തീയതി 30.05.2018 എന്നിവ പ്രകാരം ഡി.എല്.എഡ് (ഡിേപ്ലാമ ഇൻ
എലെമന്ററി എഡയൂേക്കഷൻ) എന്നും പുനർനാമകരണം െചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാല് ടെി
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകൾ പ്രകാരമുള്ള ഡി.എഡ് േയാഗയതേയാ, ഡി.എല്.എഡ്
േയാഗയതേയാ ഉദ്യള്ളവെരയും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
േകരള സർക്കാർ ഈ തസ്തികയ്ക്കായി നടെത്തുന്ന േകരള ടെീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി
െടെസ്റ്റ് (െക-െടെറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം.
എക്സംപ്ഷൻ- ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് തെന്ന സിെടെറ്റ്/െനറ്റ്/െസറ്റ്/
എം.ഫൈില്/പി.എച്ച്.ഡി/ ഏെതങ്കിലും വിഷയത്തില് 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, G.O. (P) No.
15/2020/G.Edn. തീയതി 09.10.2020).

കുറിപ്പ് I) ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േനടെിയിട്ടുള്ള എം.ഫൈില് േയാഗയത േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലും
ഒരുട
അംഗീകൃത
സർവ്വകലാശോലയില്
നിന്നുള്ളേതാ
േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകലാശോല തത്തുലയമായി
അംഗീകരിച്ചേതാ ആയിരിക്കണം
ii)SSLC-ക്ക് പാർട്ട് I-േലാ പാർട്ട് II-േലാ മലയാളം പഠിക്കാത്തേതാ പഠന മാധയമം
മലയാളം അലാത്തേതാ ആയ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കാൻ അർഹരല .[G.O(RT) No. 534/2002/G Edn dated 19.03.2002,
G.O(MS)No. 44/75/G Edn dated 29.01.1975]. എന്നാല് െസക്കന്ററി / ഹയർ
െസക്കന്ററി തലങ്ങളില് മലയാളം ഒരുട വിഷയമായി പഠിച്ചിട്ടിെലങ്കിലും
ബിരുടദ്/ബിരുടദ്ാനന്തര / അദ്ധയാപക െട്രേയിനിങ് േയാഗയതാ തലങ്ങളില്
ഏെതങ്കിലുെമാന്നില് േകരളത്തിെല റഗുലർ േകാഴ്സുകൾ വഴെി മലയാളം ഒരുട
ഭാഷയായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ടെി തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കാൻ അർഹത
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. [സ.ഉദ്യ.(ൈക) നമ്പർ 67/2018/െപാ.വി.വ തീയതി
22.05.2018].
(iii) ടെി.ടെി.സിക്ക് പകരമായി B.Ed േയാഗയത സവീകരിക്കുന്നതല.
(iv) ഈ തസ്തികയ്ക്ക് എഴുത്ത് (വിവരണാത്മക/ഒ.എം.ആർ) പരീക്ഷ ഉദ്യെണ്ടങ്കില്
േചൊദ്യക്കടെലാസ് മലയാളത്തില് ആയിരിക്കും. ഉദ്യത്തരങ്ങളുടം മലയാളത്തില്
തെന്ന എഴുേതണ്ടതാണ്. OMR ഉദ്യത്തരകടെലാസ് സംബന്ധിച്ച്, ഉദ്യത്തരങ്ങൾ
എഴുതുന്നതിനുപകരം നിർേദ്ദശേിക്കുന്ന പ്രകാരം അടെയാളെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

NB:- KS & SSR െല Part II റൂൾ 10 (a) ii ഈ തസ്തികയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.
വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫൈിേക്കഷൻ
സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.
8.

പ്രായപരിധി, നിയമനം ഇവ സംബന്ധിച്ച പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങൾ :i)

നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള ജവാൻമാരുടെടെ ഭാരയമാർക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗ
നിയമനക്കാരയത്തില് സാമുദ്ായിക സംവരണ നിയമങ്ങൾക്ക് 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.എഡയുക്ക. എന്നിവ അനുസരിച്ച്
മുൻഗണന നല്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവർ ഭർത്താവിെന്റ േപര്, മിലിട്ടറി
റാങ്ക്, മിലിട്ടറി അഡ്രസ് മുതലായ ൈസനിക േസവനവിവരങ്ങൾ ഉദ്യൾെപ്പടുന്ന
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട കമാന്റിംഗ് ആഫൈീസറുെടെ പക്കല് നിന്നും േനടെിയത്
കമ്മീഷൻ ആവശേയെപ്പടുേമ്പാൾ ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. േസവന രംഗത്തുള്ള
പട്ടാളക്കാെരയും േബസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് െമന്റില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവെരയുമാണ്
ജവാൻമാരുടെടെ പട്ടികയില് ഉദ്യൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് . [ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ
509/64/എഡയുക്ക. തീയതി 19/09/1964, ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 614/65/എഡയുക്ക.
തീയതി 09/11/1965, ജി.ഒ (എം.എസ്.) നമ്പർ 243/66/ എഡയുക്ക. തീയതി 27/05/1966].
ഈ വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ "താങ്കൾക്ക് ഏെതങ്കിലും
രീതിയിലുള്ള മുൻഗണന ലഭിക്കുവാൻ അർഹതയുേണ്ടാ" എന്നതിന് "ഉദ്യണ്ട്" എന്ന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കുകയും മുൻഗണന സംബന്ധിച്ച വിശേദ്ാംശേങ്ങൾ തുടെർന്ന്
േരഖെപ്പടുത്തുകയും െചെേയ്യണ്ടതാണ്.

ii) ഫൈസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്ക്ൗട്ട്സിലും ൈഗഡ്സിലും െപട്ടവർക്ക് നിയമനക്കാരയത്തില്
മുൻഗണന നല്കുന്നതാണ്. [ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പർ 122/75/എഡയൂ തീയതി
27/05/1975]. ഈ മുൻഗണന 12.02.1970-െല ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പർ
50/70/പി.ഡിയിെല നിബന്ധനകൾക്ക് വിേധയമായിരിക്കും.
കുറിപ്പ് : - േമല്പ്പറഞ്ഞെ
മുൻഗണനകൾേക്കാ,
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായ
പരിധിയിലുള്ള
ഇളവുകൾേക്കാ, താെഴെ െപാതുവയവസ്ഥകളില് രണ്ടാം ഖണ്ഡികയില് പറയുന്ന
ഏെതങ്കിലും
കാരണങ്ങളാല്
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
നിന്നും
ഒഴെിവാക്കെപ്പടുന്നതിേനാ അർഹതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ ആ വിവരം വണ്ല
ൈടെം രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫൈലിെല "െവയിേറ്റജ് ആന്റ് പ്രിഫൈറൻസസ്" ലിങ്ക്
വഴെി അവകാശേെപ്പേടെണ്ടതും വിശേദ്ാംശേങ്ങൾ അതിനായി നല്കിയിട്ടുള്ള
സ്ഥലത്ത്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയിലുള്ള
ഇളവുകൾക്ക് അർഹതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ ആയത് അവകാശേെപ്പടൊത്ത
പക്ഷം പ്രായപരിധികഴെിഞ്ഞു എന്നകാരണത്താല് അേപക്ഷ നിരസിക്കെപ്പടൊൻ
ഇടെയുണ്ട്.
യാെതാരുട കാരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ്
കവിയാൻ പാടെിലാത്തതാകുന്നു. (െപാതുവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 കാണുക).

9.

അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി
മണിവെര
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അേപക്ഷകൾ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ അവരുടെടെ User ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login
െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം Profile-ലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല
`Apply Now' ല് മാത്രം Click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ
31/12/2011-ന് േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരുടം, േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകെകാണ്ട് Upload
െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകൾെക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും, വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന്
മുൻപും തെന്റ Profile ല് ഉദ്യൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള്ള
എലാ
കത്തിടെപാടുകളിലും User ID പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു
മുമ്പാെക
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനു േശേഷം അേപക്ഷയില്
മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങൾ ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ soft
copy / print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ
അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിെല 'My Applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെടെ print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന കത്തിടെപാടുകളില് അേപക്ഷയുെടെ print out
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകൾ വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകൾക്ക് വിരുടദ്ധമായി
കാണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സല്
പ്രമാണങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ആവശേയെപ്പടുേമ്പാൾ ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
“നആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.”
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ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലൻ പരീക്ഷ
നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ

ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അേപക്ഷകൾ
നിരുടപാധികം
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവു സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം
അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങൾ
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീ-0.64
cm ക്ഷ
ഉദ്യൾെപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പരിലും
നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയേശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ,
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾെക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടെപടെികൾ സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
(േഫൈാേട്ടാ, ID കാർഡ് ഉദ്യൾപ്പെടെയുള്ള വിശേദ് വിവരങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം
ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുന്ന െപാതുവയവസ്ഥകൾ നിർബന്ധമായി വായിക്കണം).

