കാറ്റഗറി നമ്പർ : 073/2022
രണ്ടാം എന് . സി . എ . വിജ്ഞാപേനം

േകരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴെ
പേറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല പേട്ടികവർഗ വിഭ്ാഗത്തിെല
േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനിലൂടെടെ
ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന് പേദ്ധതി പ്രകാരം അേപേക്ഷകള ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.

വകുപ്പ്

:

േകരള െവാേക്കഷണല് ഹയർ െസക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപേര്

:

േനാണ്ല െവാേക്കഷണല് ടെീച്ചർ (ജൂനിയർ) - മാത്തമാറ്റിക്സ്

3.

ശേമ്പളം

:

₹ 45600- 95600/-

4.

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം :

പേട്ടികവർഗം - 02(രണ്ട് ) (എന്.സി.എ.)

േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒഴെിവ് ഇേപ്പാള നിലവിലുള്ളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം
പേട്ടികവർഗ സംവരണ വിഭ്ാഗത്തിനു േവണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ,
31.12.2010 തീയതിയിെല കാറ്റഗറി നമ്പർ: 457/ 2010 വിജ്ഞാപേനത്തിനനുസൃതമായി
22.06.2015
തീയതിയില്
നിലവില്
വന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിെന്റ
കാലയളവില്
പേട്ടികവർഗക്കാർക്കായി
നീക്കി
വച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്
പ്രസ്തുത
വിഭ്ാഗം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ അഭ്ാവത്താല് നികത്തെപ്പടൊെത വരുടന്ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്
നിയമനശേിപോർശേയും
നിയമനവും
നടെത്തുന്നതുവെര
പ്രാബലയത്തില്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാറ്റഗറി നമ്പർ 261/2016 ആയി 30.08.2016- ല് പുറെപ്പടുവിച്ച
ഒന്നാം എന്.സി.എ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം േയാഗയരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
ലഭ്ിക്കാത്തതിനാല് പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന രണ്ടാം എന്.സി.എ വിജ്ഞാപേനമാണ്.
5.

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള്ള
നിയമനം.
വിഭ്ാഗങ്ങളക്ക് മാത്രം).

(േകരളത്തിെല

പേട്ടികവർഗ

കുറിപ്പ് : പേട്ടികവർഗക്കാരലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള സമർപ്പിക്കുന്ന അേപേക്ഷകള
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവർക്ക് അേപേക്ഷ നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള്ള വയക്തിഗത
അറിയിപ്പ് നല്കുന്നതല.
6. പ്രായപേരിധി : (23-45). ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 02.01.1977-നും 01.01.1999- നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ട്
തീയതികളുടം
ഉദ്യളെപ്പെടെ)
(െപോതുവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 (i) െല ഇളവ് ഉദ്യളെപ്പെടെ)

7. േയാഗയതകള :
1. േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും 45% മാർക്കില്
കുറയാെത ഗണിതശോസ്ത്രത്തില് േനടെിയ ബിരുടദ്ാനന്തരബിരുടദ്ം അെലങ്കില് തത്തുലയ
േയാഗയത.
2. i.

ബന്ധെപ്പട്ട
വിഷയത്തില്
േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലുെമാരുട
സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും റഗുലർ പേഠനത്തിനുേശേഷം േനടെിയ ബി.എഡ്.
ബിരുടദ്ം അെലങ്കില് േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകലാശോല
ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തിന് തത്തുലയമായി അംഗീകരിച്ച േയാഗയത.

ii.

ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് ബി.എഡ്. ബിരുടദ്ം േനടെിയവരുടെടെ അഭ്ാവത്തില്
േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലുെമാരുട
സർവ്വകലാശോലയുെടെ
ആക്റ്റുകളിലും
സ്റ്റാറ്റയൂട്ടുകളിലും നിർേദ്ദേശേിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം ബന്ധെപ്പട്ട ഫൈാക്കല്റ്റിയില് റഗുലർ
പേഠനത്തിലൂടെടെ േനടെിയ ബി.എഡ്. ബിരുടദ്ം.

iii.

മുകളില് ഇനം (i) ലും, (ii) ലും സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബി.എഡ്. േയാഗയത േനടെിയ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ അഭ്ാവത്തില് േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരുട
സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും റഗുലർ പേഠനത്തിനു േശേഷം േനടെിയ ഏെതങ്കിലും
ഒരുട വിഷയത്തിലുള്ള ബി. എഡ്. ബിരുടദ്ം അെലങ്കില് േകരളത്തിെല
ഏെതങ്കിലുെമാരുട സർവ്വകലാശോല തത്തുലയമായി അംഗീകരിച്ച േയാഗയത.

iv.

ബി.എഡ്. ബിരുടദ്ക്കാരുടെടെ അഭ്ാവത്തില് 45% മാർക്കില് കുറയാെത
ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്വും െസറം - (േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടെസ്റ്റ്) പോസ്സായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള പേരിഗണിക്കുന്നതാണ്. പേി.എച്ച്.ഡി. ബിരുടദ്േമാ, എം.ഫൈില്.
ബിരുടദ്േമാ േനടെിയിട്ടുള്ളവർക്കും ജൂനിയർ റിസർച്ച് െഫൈേലാഷിപ്പ് /നാഷണല്
എലിജിബിലിറ്റി െടെസ്റ്റ് (െനറ്റ്) േയാഗയത േനടെിയിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്കും
മുന്ഗണന നല്കുന്നതാണ്. ഈ വയവസ്ഥ പ്രകാരം നിയമിക്കെപ്പടുന്ന
അദ്ധയാപേകർ നിയമിക്കെപ്പടുന്ന തീയതി മുതല് 5 വർഷത്തിനുള്ളില് അവരുടെടെ
സവന്തം െചെലവില് ബി.എഡ് ബിരുടദ്ം േനടെിയിരിക്കണം.

v.

ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തില് േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരുട സർവ്വകലാശോല
അംഗീകരിച്ച എം.എഡ് േയാഗയത റഗുലർ പേഠനത്തിലൂടെടെ േനടെിയ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള ബി.എഡ് േയാഗയതയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

3. േകരള സർക്കാർ േനരിേട്ടാ േകരള സർക്കാർ അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഒരുട ഏജന്സി
മുേഖനേയാ േനാണ്ല െവാേക്കഷണല് അദ്ധയാപേക തസ്തികയ്ക്കായി നടെത്തുന്ന േസ്റ്ററ്റ്
എലിജിബിലിറ്റി െടെസ്റ്റ് (െസറ്റ്) പോസ്സായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് i : ഇളവുകള
1. േകരള സർക്കാർ നടെത്തുന്ന േകാേളജ് ലക്ചറർ തസ്തിക നിയമനത്തിന്
ഏർെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
േസ്റ്ററ്റ്
െലവല്
എലിജിബിലിറ്റി
െടെസ്റ്റ്
ജയിച്ച
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
േനാണ്ല
െവാേക്കഷണല്
അദ്ധയാപേക
തസ്തികയ്ക്ക്
നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടെസ്റ്റ് (െസറ്റ്) ജയിക്കുന്നതില് നിന്നും
ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2. എച്ച്.എസ്.എസ്.ടെി. തസ്തികയിെല നിയമനത്തിനായി േകരള സർക്കാർ നടെത്തുന്ന
േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടെസ്റ്റ് (െസറ്റ്) പോസ്സായവെരയും േനാണ്ല െവാേക്കഷണല്
അദ്ധയാപേക തസ്തികയ്ക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടെസ്റ്റ് (െസറ്റ്)
ജയിക്കുന്നതില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
3. നാഷണല് എലിജിബിലിറ്റി പേരീക്ഷേയാ ജൂനിയർ റിസർച്ച് െഫൈേലാഷിേപ്പാ ജയിച്ച
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി െടെസ്റ്റ് (െസറ്റ്) വിജയിക്കുന്നതില് നിന്നും
ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
4. പേി.എച്ച്.ഡി/ എം.ഫൈില്/ എം.എഡ്. േനടെിയ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള േസ്റ്ററ്റ് എലിജിബിലിറ്റി
െടെസ്റ്റ് പോസ്സായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയില് നിന്നും ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് , എന്നാല്
ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തിലുള്ള എം.ഫൈില് േയാഗയത േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും
ഒരംഗീകൃത സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നുള്ളേതാ േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും
ഒരംഗീകൃത സർവ്വകലാശോല തത്തുലയമായി അംഗീകരിച്ചേതാ ആയിരിക്കണം.
5. നാഷണല് എലിജിബിലിറ്റി െടെസ്റ്റ് പോസ്സാകണെമന്ന നിബന്ധനയില് നിന്ന്
പേി.എച്ച്.ഡി
തീസിസ്
സമർപ്പിച്ചവെരയും
എം.ഫൈില്
പോസ്സായവെരയും
കാലാകാലങ്ങളില്
യു.ജി.സി
എത്രകാലം
ഒഴെിവാക്കുന്നുേവാ
അത്രയും
കാലയളവിേലയ്ക്ക് െസറ്റ് പോസ്സായിരിക്കണെമന്ന നിബന്ധനയില് നിന്നും
ഒഴെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കുറിപ്പ് iI:
തസ്തികയിേലയ്ക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അടെിസ്ഥാന േയാഗയതയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
വിഷയങ്ങളില് അേപേക്ഷകർ േനടെിയിട്ടുള്ള പേിഎച്ച് .ഡി/എം.ഫൈില്/േപോസ്റ്റ് േഡാക്ടറല്
െഫൈേലാഷിപ്പ് എന്നീ േനാണ്ല കവാളിഫൈയിംങ് ഡിഗ്രികളക്ക് അധിക മാർക്ക്
നല്കുന്നതാണ്. റാങ്കിങ്ങിനായി േനാണ്ല കവാളിഫൈയിംങ് േയാഗയതകളക്ക് അധിക
മാർക്ക് നല് കുന്നത് താെഴെ പേറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും.
േനാണ്ല കവാളിഫൈയിങ് എം.ഫൈില്
- 2 മാർക്ക്
േനാണ്ല കവാളിഫൈയിങ് പേിഎച്ച്.ഡി
- 4 മാർക്ക്
എം.ഫൈില് & പേിഎച്ച്.ഡി (േനാണ്ല കവാളിഫൈയിങ്) - 5 മാർക്ക്
േപോസ്റ്റ് േഡാക്ടറല് െഫൈേലാഷിപ്പ്
- 2 മാർക്ക്
േനാണ്ല കവാളിഫൈയിംങ് േയാഗയതകള എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ തസ്തികയ്ക്ക് അവശേയം
േവണ്ടുന്ന േയാഗയതകളായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള േയാഗയതകളക്ക് ഉദ്യപേരിയായി
കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള അധിക േയാഗയതകെളയാണ്. അടെിസ്ഥാന േയാഗയതയായി
പേിഎച്ച്.ഡി/എം.ഫൈില്/േപോസ്റ്റ്
േഡാക്ടറല്
െഫൈേലാഷിപ്പ്
എന്നിവ
പേരിഗണിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില് ആയതിന് അധിക മാർക്ക് അനുവദ്ിക്കുകയില.
8.

വിശേദ്ീകരണം:
േനാണ്ല െവാേക്കഷണല് ടെീച്ചർ (ജൂനിയർ)എന്നതുെകാണ്ട്
അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓേരാ വിഷയത്തിലും ആഴ്ചയില് 15 പേീരിയഡില് താെഴെ
അദ്ധയാപേനം െചെേയ്യണ്ട തസ്തിക എന്നാണ്.

9.

െപ്രാേബഷന്: ഈ തസ്തികയില് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ഏെതാരാളുടം സർവ്വീസില്
പ്രേവശേിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തുടെർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷെത്ത സർവ്വീസിനുള്ളില്
രണ്ട് വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.

കുറിപ്പ് I : KS & SSR Part II Rule 10 a(ii) ബാധകമാണ്.
കുറിപ്പ് ii :

വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയേയാഗയത അവകാശേെപ്പട്ട്
അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫൈിേക്കഷന് സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ
പ്രസ്തുത
േയാഗയത
തത്തുലയമായി
പേരിഗണിക്കുകയുള.

കുറിപ്പ് iii : ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി,
അേപേക്ഷയില്
ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകാശേെപ്പടുകയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖെപ്പടുത്തിയതില് നിന്നും വയതയസ്തമാകുകയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില്
ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപേനം കൂടെി പ്രമാണ പേരിേശോധന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
10. അേപേക്ഷകള സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശ േശേഷമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടെകം 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. േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപേരുടം
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള പോലിച്ചുകെകാണ്ട് അപേ് േലാഡ് െചെയ്തശ േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് അപേ് േലാഡ്
െചെയ്തശ തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. 01.01.2022 മുതല്
പുതുതായി രജിസ്റ്റർ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില്
ആറുമാസത്തിനുള്ളില് എടുത്ത േഫൈാേട്ടാ upload െചെേയ്യണ്ടതാണ്. േഫൈാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപേക്ഷാ ഫൈീസ്
നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള
ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പും തെന്റ Profile–ല് ഉദ്യളെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള്ള
എലാ
കത്തിടെപോടുകളിലും
User-ID
പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപേക്ഷ
േസാപോധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അവസാനതീയതിക്കുേശേഷം
അേപേക്ഷയില് മാറ്റംവരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
ഓണ്ലൈലന്
അേപേക്ഷയുെടെ Soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്ക് അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിെല `My applications' എന്ന
Link-ല് click െചെയ്തശ് അേപേക്ഷയുെടെ print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപേക്ഷ
സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന കത്തിടെപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെടെ
Print
out
കൂടെി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപേക്ഷകള
വിജ്ഞാപേന

വയവസ്ഥകളക്ക്
വിരുടദ്ധമായി
കാണുന്നപേക്ഷം
നിരുടപോധികമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പേരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സല്
പ്രമാണങ്ങള കമ്മീഷന് ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന്
പേരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പേരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (Confirmation)
അേപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്
ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്തശ് അത് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം
പേരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള അസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അേപേക്ഷകള
നിരുടപോധികം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകരണം
നേല്കേണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ്
ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള ബന്ധെപ്പട്ട പേരീക്ഷ
ഉദ്യളെപ്പടുന്ന പേരീക്ഷ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശിട്ടുള്ള
െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, പേരിചെയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപേക്ഷ നല്കിയ േശേഷം പേരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളെക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ
ശേിക്ഷാനടെപേടെികള സവീകരിക്കുന്നതാണ്..
(ഡി) ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
11. അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാനതീയതി 18.05.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധ രാത്രി
12.00 മണി വെര.
12. അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ് : www.keralapsc.gov.in
(േഫൈാേട്ടാ,
ഐ.ഡി.
കാർഡ്
ഉദ്യളെപ്പെടെയുള്ള
വിശേദ്വിവരങ്ങളക്ക്
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുന്ന െപോതു വയവസ്ഥകള േനാക്കുക)

