െസ്പെ ഷയല് റിക്രൂ ട്ട് െ മന്റ് - ജിലാതലം
കാറ്റഗറി നമ്പർ : 066/2022
താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല
പേട്ടികജാതി/പേട്ടികവർഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും
അേപേക്ഷകള
ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് േശേഷം ഓണ്ലൈലനായി
കമ്മിഷെന്റ െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെടെയാണ് അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന്
ഉദ്യളള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്ക് അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലൂടെടെ അേപേക്ഷിക്കാം.
1 വകുപ്പ്

: വിവിധം

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡ് സർവ്വന്റ് സ ് (െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട് െ മന്റ് പേട്ടികജാതി/ പേട്ടികവർഗക്കാരില് നിന്നും)

3 ശേമ്പളം

: ₹ 16500 -35700 (PR)

4 ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം : ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
േകാട്ടയം
- 04 (നാല് )
കാസർേഗാഡ് - 02(രണ്ട് )
കുറിപ്പ് :- (i) ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് 04.06.2016-െല സ.ഉദ്യ
നം.12/2016/P&ARD പ്രകാരം േഭ്ദ്ഗതി െചെയ്തശ ചെട്ടങ്ങളക്ക് വിേധയമായിരിക്കും.
(ii) ഈ ഒഴെിവുകള ഇേപ്പാള നിലവിലുള്ളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം
ഓേരാ ജിലയ്ക്കും പ്രേതയകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് . അപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല്
ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്നു വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുേശേഷം ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില്
ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലക്കും
ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റിനുേവണ്ടി
പേട്ടികജാതി/ പേട്ടികവർഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന
കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം
നടെത്തുന്നതാണ്. ഈ ലിസ്റ്റില് പേട്ടികവർഗക്കാർ ഉദ്യളെപ്പടുന്നിെലങ്കില്
മാത്രേമ അവർക്കായി മാത്രം സംവരണം െചെയ്തശിട്ടുള്ള ഒഴെിവുകളിേലക്ക്
പ്രേതയക വിജ്ഞാപേനം പുറെപ്പടുവിക്കുകയുള. എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
നിലവിലിരിക്കുന്ന പേരമാവധി 3 വർഷത്തിനുള്ളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും
ആരുടം നിയമനത്തിന് ശേിപോർശേ െചെയ്യെപ്പടുന്നില എങ്കില് അങ്ങെനയുള്ള
ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി ഒരുട വർഷം കൂടെിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും
നിയമനത്തിനായി െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നത് വെരേയാ ഏതാണ് ആദ്യം
അതുവെര ദ്ിർഘിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

(III)

ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം ഈ തസ്തികയിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള മുകളില്
ഒഴെിവുകള േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയിേലയ്ക്ക് മാത്രം
അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതും, ജിലയുെടെ േപേര് അേപേക്ഷയുെടെ നിർദ്ദേിഷ
േകാളത്തില് േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.
ഇതിനു വിപേരീതമായി ഒരുട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഒന്നില്ക്കൂടുതല്
ജിലകളില്
അേപേക്ഷകള
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാേയാ തന് നിമിത്തം
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന്
ഇടെയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല് പ്രസ്തുത അേപേക്ഷകള നിരുടപോധികം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും
അവരുടെടെേമല്
അച്ചടെക്ക
നടെപേടെികള
സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

(IV)

വകുപ്പ് േമധാവികളുടെടെ ഓഫൈീസില് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും (െഹഡ്
കവാർേട്ടഴ്സ് േവക്കന്സി) ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ്. 27.05.1971 െല ഗവണ്ലെമന്റ് ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്)154/71/പേി.ഡി യിെല വയവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആസ്ഥാന
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കുളള നിയമനം ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് തിരുടവനന്തപുരം
ജിലയില് നിന്നും ആരംഭ്ിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം നിയമിക്കെപ്പടുന്നതിന്
പ്രേതയക സമ്മതപേത്രം നല്േകണ്ടതില. ഇപ്രകാരം നിയമിക്കെപ്പടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്ക് 28.09.2013-െല GO(P)27/13/PD യിെല വയവസ്ഥകള
ബാധകമായിരിക്കും.

(v)

ഈ
വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുളള
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്
ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971 െല
ജി.ഒ(എം.എസ്)
154/71/പേി.ഡി
യിെല
പ്രേതയക
വയവസ്ഥതകളക്ക് അനുസൃതമായി നടെത്തുന്നതാണ്. ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളില് നിന്ന് ഏെതങ്കിലും ഒരുട ജിലയിേലയ്ക്ക്
നിയമനം ലഭ്ിക്കുന്ന വയക്തിയ്ക്ക് തുടെർച്ചയായി സർവ്വീസ് ആരംഭ്ിക്കുന്ന
തീയതി മുതല് അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടെയ്ക്ക് ആ ജിലയില് നിന്നും മെറ്റാരുട
ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുന്നതല. അഞ്ചു വർഷത്തിനുേശേഷം
മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം
02.01.1961 െല
ഗവണ്ലെമന്റ്
ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്)
4/61/പേി.ഡി
വയവസ്ഥകളക്ക്
വിേധയമായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഇേപ്പാള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില് ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട ജിലയില് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് മെറ്റാരുട ജിലയിേലയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുവാന് പോടെില. എന്നാല്
അവർക്ക് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

5 നിയമനരീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം (പേട്ടികജാതി/ പേട്ടികവർഗക്കാരില് നിന്നു
മാത്രം - െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന്റ് ). പേട്ടികജാതി/
പേട്ടികവർഗത്തില്െപ്പടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള സമർപ്പിക്കുന്ന
അേപേക്ഷകള നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളളവർക്ക്
അേപേക്ഷ നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് പ്രേതയകമായി
നല്കുന്നതല.

6 പ്രായപേരിധി

: 18-41, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 02.01.1981 നും 01.01.2004 നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യളെപ്പെടെ).

കുറിപ്പ് : നിശ്ചിത പ്രായപേരിധിയിലുള്ള േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ അഭ്ാവത്തില്
ഉദ്യയർന്ന പ്രായപേരിധിയില് 50 വയസ്സുവെര ഇളവ് അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്.
എന്നാല് യാെതാരുട കാരണവശോലും 50 വയസ്സ് കവിയാന് പോടെില
7)

േയാഗയതകള :ഏഴൊം ക്ലാസ്സ് പോസ്സായിരിക്കണം. എന്നാല് യാെതാരുടവിധ
ബിരുടദ്വും േനടെിയിരിക്കുവാന് പോടെില.

കുറിപ്പ് (I) ഈ തസ്തികയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള േയാഗയതകള പ്രകാരം ഏെതങ്കിലും ബിരുടദ്ം
(പ്രതിേരാധ േസനയിെല േസവനത്തിെന്റ അടെിസ്ഥാനത്തില് ലഭ്ിക്കുന്ന
ബിരുടദ് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ഒഴെിെക) േനടെിയവർ അേപേക്ഷിക്കാന് പോടെില. ഇതിനു
വിപേരീതമായി
ബിരുടദ്ം
േനടെിയിട്ടുളളത്
മറച്ചുകവച്ച്
അേപേക്ഷ
സമർപ്പിച്ചിട്ടുളളതാേയാ െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന് ഇടെയായിട്ടുളളതാേയാ
െതളിഞ്ഞൊല് പ്രസ്തുത അേപേക്ഷകള നിരുടപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും
ടെിയാളുടെടെ േപേര് റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നീക്കം െചെയ്യുന്നതും അവർെക്കതിെര
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെല ഏത് ഘട്ടത്തിലും സർവ്വീസില് നിന്നും നീക്കം
െചെയ്യുന്നതുളെപ്പെടെയുളള
അച്ചടെക്ക/ശേിക്ഷാ
നടെപേടെികള
സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 19/04/2018 െല GO(P) No.05/2018/P & ARD പ്രകാരം
എസ്.എസ്. എല് സി േയാ തത്തുലയ േയാഗയത േനടെിയിട്ടുള്ളവരുടം 15 വർ
ഷത്തില്
കുറയാത്ത
മിലിട്ടറി
(കര/നാവിക/
േവയാമേസന)
േസവനമുള്ളവരുടമായ വിമുക്തഭ്ടെന്മാർ ഇന്ഡയന്
ആർമി െസ്പെഷയല്
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ഓഫൈ് എഡയുേക്കഷന് അെലങ്കില് നാവിക/ േവയാമ േസന
നല്കുന്ന തദ്നുരൂപേമായ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് േനടെിയിട്ടുള്ള പേക്ഷം ആയത് LGS
േപോലുള്ള താഴ്ന്ന വിഭ്ാഗം തസ്തികയിേലക്ക് പേരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
െപ്രാേബഷന്
:
ടെി തസ്തികയിേലക്ക്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗർത്ഥികള തുടെർച്ചയായ 3 വർഷെത്ത സർവ്വീസിനിടെയ്ക്ക് ഒരുട വർഷം
െപ്രാേബഷനിലയിരിക്കും.
(ii)
േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് KS & SSR Part II Rule 10 (a) II ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
ബാധകമാണ്.
(iii)

താെഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളക്ക് അടെിസ്ഥാന േയാഗയത കൂടൊെത നല
ശോരീരികാേരാഗയം (Good Physique) കൂടെി ആവശേയമാണ്. നല
ശോരീരികാേരാഗയം
അധിക
േയാഗയതയായി
നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുളള
തസ്തികകളിെല ഒഴെിവുകളില് െമഡിക്കല് ഫൈിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള ഹാജരാക്കുന്നവെര മാത്രേമ പേരിഗണിക്കുകയുളളൂട.
(ഗവ.സർവ്വീസില് അസി.സർജനില് കുറയാത്ത റാങ്കുളള െമഡിക്കല്
ഓഫൈീസർ നല്കുന്ന െമഡിക്കല് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം.)
1) േമട്രെന്, ബാല മന്ദിർ, േകാഴെിേക്കാടെ്
2) സാമൂഹയ
നീതി
വകുപ്പിന്
കീഴെിലുളള
സാമൂഹയേക്ഷമ
സ്ഥാപേനങ്ങളിെല വാച്ച് വുമണ്ല.
3) പേബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റിെല ക്ലീനർ, സീവർ ക്ലീനർ (Sewer
Cleaner).
4) അച്ചടെിവകുപ്പിെല േഗറ്റ് കീപ്പർ േഗ്രഡ് II/ ലാസ്കെർ േഗ്രഡ് II

(iv)

ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡ് തസ്തികയിലുളള വാച്ചർ, വാച്ച്മാന്, ൈനറ്റ് വാച്ചർ, മാർക്കർ

(െമഡിക്കല് േകാേളജുകളുടം, േകാളീജിയറ്റ് എഡയൂേക്കഷന് വകുപ്പും,
സാേങ്കതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും), റഗുലർ മാർക്കർ (മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്),
െചെയിന്മാന് (ലാന്റ് റവനയൂ ആന്റ് ടൌണ്ല പ്ലാനിംഗ്) , ലാസ്കെർ േഗ്രഡ് II /
േഗറ്റ് കീപ്പർ േഗ്രഡ് II
(അച്ചടെി വകുപ്പ്) എന്നീ ഉദ്യേദ്യാഗങ്ങളക്ക്
ഭ്ിന്നേശേഷിക്കാർ അർഹരല.
(v)

താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗങ്ങളക്ക് സ്ത്രീകള അർഹരല.
1) വാച്ച്മാന് (എലാ വിഭ്ാഗങ്ങളിലുമുളളത്), വാച്ചർ
2) ൈനറ്റ് വാച്ച്മാന്
3) ഗാർഡ് / ൈനറ്റ് ഗാർഡ്
4) ചൌക്കീദ്ാർ
5) ക്ലീനർ കം കണ്ടക്ടർ
6) ക്ലീനർ (േബാട്ട് ക്ലീനർ, ട്രൊക്ടർ ക്ലീനർ, വാന് ക്ലീനർ, ആംബുലന്സ്
ക്ലീനർ, േലാറി ക്ലീനർ)
7) ലാസ്കെർ
8) േഗറ്റ് കീപ്പർ
9) ബുള കീപ്പർ
10) അനിമല് കീപ്പർ (ഡ്രഗ്സ് കണ്ലേട്രൊള ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്)

(vi)

സാമൂഹയനീതി വകുപ്പിനു കീഴെിലുളള േക്ഷമ സ്ഥാപേനങ്ങളിേലയ്ക്കുളള വാച്ച്
വുമണ്ല
തസ്തികയിേലയ്ക്ക്
വനിതാ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
മാത്രേമ
പേരിഗണിക്കുകയുളളൂട. വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്കായി കെണ്ടത്തിയിട്ടുളള
മറ്റ് തസ്തികകളിേലയ്ക്ക് വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും സമ്മതപേത്രം
വാങ്ങിയ േശേഷം നികത്തുന്നതാണ്.

(vii)

ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആന്റ് ചൊരിറ്റബിള എന്േഡാവ്െമന്റ് വകുപ്പിെല
തസ്തികകളില് ഹിന്ദു മത വിശേവാസികെള മാത്രേമ നിയമിക്കുകയുളളൂട.

(viii)

േകരള മുനിസിപ്പല് േകാമണ്ല സർവ്വീസിെല എല്.ജി.എസ് തസ്തികയുെടെ
ഒഴെിവുകള ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം ഓേരാ ജിലയിേലയ്ക്കും തയ്യാറാക്കുന്ന
റാങ്ക്പേട്ടികയില് ഉദ്യളെപ്പടുന്ന നിന്നും സമ്മതപേത്രം വാങ്ങാെത തെന്ന
നികത്തുന്നതാണ്.

(ix)

ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡ് തസ്തികയിലുളള എലാ തസ്തികകളക്കും േവണ്ടി െപോതുവായ
ഒരുട ലിസ്റ്റ് മാത്രേമ ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകയുളളൂട.

(x)

വിജ്ഞ ാപേന പ്ര കാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തു ലയ േയാഗയത
അവകാശേെപ്പ ട്ട ് അേപേക്ഷ സമർ പ്പ ിക്കു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള ടെി
േയാഗയതയുെടെ
തത്തു ലയത
െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള
സർ ക്ക ാർ
ഉദ്യത്ത രവ് സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് പേരിേശോധന സമയത്ത ് ഹാജരാക്ക ിയാല്
മാത്ര േമ പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമായി പേരിഗണിക്കു കയുള .

(xi)

ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെടെ
SSLC
ബുക്ക ിെല
ജാതി
സംബന്ധ ിച്ച
േരഖെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന
സാഹചെരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള
ശേരിയായ
ജാതി
അേപേക്ഷ യില്

അവകാശേെപ്പ ടുകയും ആയത് െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂ അധികാരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ്, ഇതു സംബന്ധ ിച്ച
ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപേനം എന്ന ിവ െവരിഫൈിേക്ക ഷന്
സമയത്ത ്
ഹാജരാക്കു കയും െചെേയ്യ ണ്ട താണ് .
(xii)

വിദ്യാഭ്യാസം പേരിചെയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപേക്ഷ നല്കിയ േശേഷം പേരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കിയിട്ട് ഹാജരാകുകേയാ േയാഗയത ഉദ്യള്ള പേക്ഷം
confirmation
നല്കിയിട്ടും
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളെക്കതിെര PSC Rules of Procedure (1976) Rule 22
പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടെപേടെികള സവീകരിക്കുന്നതാണ്.

8 അേപേക്ഷ സമർപ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്
ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശ
േശേഷമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുടെടെ User
ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login െചെയ്തശ േശേഷം സവന്തം profile ലൂടെടെ
അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല Apply now ല് മാത്രം click
െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31.12.2012 ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
പുതിയതായി െപ്രാൈഫൈല് ആരംഭ്ിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികള 6 മാസത്തിനുള്ളില്
എടുത്ത േഫൈാേട്ടാഗ്രാഫൈ് അേപ്ലാഡ് െചെേയ്യണ്ടതാണ്.
േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േപേരുടം,
േഫൈാേട്ടാ
എടുത്ത
തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള പോലിച്ചുക െകാണ്ട് upload െചെയ്തശ
േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്
േഫൈാേട്ടാ
എടുത്ത
തീയതി
മുതല്
10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില. അേപേക്ഷാ ഫൈീസ് നേല്കേകണ്ടതില. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുന്പും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില്
ഉദ്യളെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പു
വരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ കത്തിടെപോടുകളിലും User ID പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപേക്ഷ
േസാപോധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനു േശേഷം
അേപേക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെടെ
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിെല 'My applications' എന്ന Link ല് click െചെയ്തശ് അേപേക്ഷയുെടെ print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെടെ print out കൂടെി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപേക്ഷകള
വിജ്ഞാപേന വയവസ്ഥകളക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്നപേക്ഷം നിരുടപോധികമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പേരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള കമ്മീഷന് ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള

ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
9 അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 18.05.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വെര
10 . അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം
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11 െപോതുവയവസ്ഥ കളിെല രണ്ടു ം, മൂന്നു ം, ഇരുടപേത്ത ിഅഞ്ചു ം ഖണ്ഡ ികകളിെല
(25-െല
റൂള 3(c)സംബന്ധ ിക്കു ന്ന
രണ്ട ാമെത്ത
ഭ്ാഗം
ഒഴെിെക )
ഖണ്ഡ ികകളിെല വയവസ്ഥ കള ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് ബാധകമല .
12 നിയമനങ്ങള നടെത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപേനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിെല
റാങ്ക് അനുസരിച്ചുകം പേട്ടികവർഗക്കാർക്കായുള്ള പ്രേതയക സംവരണം സംബന്ധിച്ച
13.04.1972 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നമ്പർ 142/72/PD, 29.11.1973 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്)
നമ്പർ 309/73/PD, 17.01.1976-െല ജി.ഒ.(പേി) നമ്പർ 21/76/പേി.ഡി, 22.01.1994 – െല ജി.ഒ.
(പേി) 25/94/ജി.എ.ഡി. എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകളിെല വയവസ്ഥകള
അനുസരിച്ചുകം, നിയമനക്കാരയത്തില് അേപ്പാഴെേപ്പാള ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയക ചെട്ടങ്ങള
അനുസരിച്ചുകം 1958- െല േകരള േസ്റ്ററ്റ് ആന്റ്
സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ്
ചെട്ടങ്ങളുടെടെ രണ്ടാം ഭ്ാഗത്തുള്ള 3(സി), 17(എ), 17 (ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങളക്ക്
വിേധയമായും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
13 ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലന്
പേരീക്ഷ
നടെത്തു കയാെണങ്ക ില്
പേരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന
സ്ഥ ിരീകരണം
(Confirmation)
അേപേക്ഷ കർ
തങ്ങ ളുടെടെ
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്രേ ഷന്
െപ്രാ ൈഫൈല്
വഴെി
നല് േകണ്ട താണ് .
അപ്ര കാരം
സ്ഥ ിരീകരണം
നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷന് ടെിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്തശ ് അത്
ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള സൗകരയം പേരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങ ളില്
ലഭ്യമാകുന്ന താണ് .
നിശ്ച ിത
സമയത്ത ിനുള്ള ില്
സ്ഥ ിരീകരണം
നല് കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെടെ
അേപേക്ഷ കള
നിരുടപോധികം
നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ് .
സ്ഥ ിരീകരണം
നല് േകണ്ട തായ കാലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികെളക്കു റിച്ചുക ം അഡ്മ ിഷന്
ടെിക്ക റ്റ ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട
പേരീക്ഷ ഉദ്യള െപ്പ ടുന്ന പേരീക്ഷ ാ കലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ്. ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെടെ െപ്രാ ൈഫൈലിലും അതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്തശ ിട്ടു ള്ള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ്.
അഡ്മ ിഷന് ടെിക്ക റ്റ ് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്തശ ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള ക്ക ് മാത്ര േമ
പേരീക്ഷ എഴുതുന്ന തിനുളള സൗകരയം ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയുളളൂട.
(േഫൈാേട്ടാ, ഐ ഡി ഉദ്യളെപ്പെടെയുളള വിശേദ് വിവരങ്ങളക്ക് െപോതു വയവസ്ഥകള േനാക്കുക)

