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വിജ്ഞാപനം
െപാതു നിര്േദ്ദേശങ്ങള
1.

േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന നടെത്തുവാന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അര്ഹതാ
നിര്ണ്ണയ
പരീക്ഷകേളക്ക്
ഓണ്ലൈലന
വഴി
അേപക്ഷകേള
ക്ഷണിച്ചു െകോള്ളുന്നു. ഓണ്ലൈലന വഴി അല്ലാെതയുള്ള അേപക്ഷകേള
നിരുപാധികേം നിരസിക്കുന്നതാണ്. േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ്സൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in
ലൂടെടെ ONE TIME
REGISTRATION (OTR) പൂടര്ത്തിയാക്കിയതിനുേശഷം പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളക്ക്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
പരീക്ഷകേളക്ക്
ഓണ്ലൈലനായി
അേപക്ഷിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി രജിസ്റ്റര് െചെയ്യുന്ന പരീക്ഷാര്ത്ഥികേള ഒരു
കോരണവശാലും വീണ്ടും രജിസ്റ്റര് െചെയ്യുവാന പാടെുള്ളതല്ല. അവര് പ്രസ്തുത
രജിസ്ട്രേട്രേഷനിലൂടെടെ
(െപ്രാൈഫൈലിലൂടെടെ)
മാത്രം
ഓണ്ലൈലനായി
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
2. 2013 മുതല്
അര്ഹതാനിര്ണ്ണയ പരീക്ഷകേള Objective Type (OMR
മൂടലയനിര്ണ്ണയം) രീതിയിലാണ് നടെത്തുന്നത്. Alpha Code ബാധകേമായിട്ടുള്ള
OMR / ONLINE പരീക്ഷയാണ് നടെത്തുന്നത് . ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പരമാവധി
മാര്ക്ക്
100-ഉം വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള മിനിമം മാര്ക്ക് 40-ഉം ആണ്.
Negative Mark ബാധകേമാണ്.
ഓേരാ ശരിയുത്തരത്തിനും 1 മാര്ക്ക്
ലഭിക്കുകേയും ഓേരാ െതറ്റുത്തരത്തിനും 1/3 (മൂടന്നിെലാന്ന്) മാര്ക്ക്
നഷ്ടമാകേുകേയും െചെയ്യും.
അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ പരീക്ഷകേളക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുനപായി
പരീക്ഷാര്ത്ഥികേള
ഓണ്ലൈലനായി
ONE TIME REGISTRATION (OTR)
െചെേയ്യണ്ടതാണ്.
രജിസ്ട്രേട്രേഷന സമയത്ത് ഓേരാ പരീക്ഷാര്ത്ഥിയും തങ്ങളുെടെ
വയക്തിപരമായ വിവരങ്ങളായ ജനന തീയതി, േമല്വിലാസം, ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വി,
ഔദ്യേദ്യാഗികേ േമല്വിലാസം, സര്വ്വീസ് കോലയളവ് മുതലായവ നല്കേുന്നേതാെടൊപ്പം
തങ്ങളുെടെ
ആറുമാസത്തിനകേം
എടെുത്ത
േഫൈാേട്ടാഗ്രാഫൈും
അപ് േലാഡ്
െചെേയ്യണ്ടതാണ്. തുടെര്ന്ന് ഒരു 'User ID' ലഭിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളക്ക്
തെന്ന 'Password' ഉം 'User ID' ഉം െതരെഞ്ഞെടെുക്കാവുന്നതാണ്.
ഇവ രണ്ടും
രഹസയമായി സൂടക്ഷിേക്കണ്ടത് പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളുെടെ ചെുമതലയാണ്.
കേൂടടൊെത
വയക്തിവിവരങ്ങള ശരിയാെണന്ന് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതുമാണ്.
.

അേപക്ഷകേര്ക്ക് തങ്ങളുെടെ 'User ID', പാസ്സ്.േവര്ഡ് (Password) എന്നിവ
ഉപേയാഗിച്ച് ഓേരാ പ്രാവശയവും അേപക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളക്ക്
അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ പരീക്ഷകേളക്ക് അേപക്ഷ സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
(a) രജിസ്ട്രേട്രേഷന് ഉപേയാഗിേക്കണ്ട േഫൈാേട്ടായുെടെ മാതൃകേ:
1. േഫൈാേട്ടാ
31.12.2010-ന്
േശഷം
എടെുത്തവയായിരിക്കണം .
അേപക്ഷകേെന േപരും േഫൈാേട്ടാ എടെുത്ത തീയതിയും േഫൈാേട്ടായില്
പ്രിന് െചെയ്തിരിക്കണം .
2. പരീക്ഷാര്ത്ഥിയുെടെ മുഖവും േതാളഭാഗവും വയക്തമായി പതിഞ്ഞെിരിക്കത്തക്ക
വിധത്തിലുള്ള
കേളര്/ബ്ലാക്ക്
ആന്
ൈവറ്റ്
പാസ്സ് േപാര്ട്ട്
ൈസസ്
േഫൈാേട്ടായായിരിക്കണം.
.

3. 200 പിെക്സെല് ഉയരവും, 150 പിക്സെല് വീതിയും ഉള്ളതും jpg േഫൈാര്മാറ്റിലുള്ളതും
30kb ഫൈയല് ൈസസില് അധികേരിക്കാത്തതുമായ ഇേമജുകേള ആണ് upload
െചെേയ്യണ്ടത്. അപ്രകോരമല്ലാത്ത ഇേമജുകേള നിരുപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടെുന്ന
താണ്.
4. െവളുത്തേതാ
ഇളം
നിറത്തിേലാ
ഉള്ള
പശ്ചാത്തലത്തില്
എടെുത്ത
േഫൈാേട്ടായായിരിക്കണം
(േഫൈാേട്ടായിലുള്ള
വയക്തിെയ
തിരിച്ചറിയാന
സാധിക്കുന്ന തരത്തില് ഉള്ള പശ്ചാത്തലം ആയിരിക്കണം).
5. മുഖം
േനെരയും
പൂടര്ണ്ണമായും
പതിഞ്ഞെിരിക്കുന്നതുമാകേണം.

േഫൈാേട്ടായുെടെ

മദ്ധ്യഭാഗത്ത്

6. കേണ്ണുകേള വയക്തമായി കോണത്തക്കവിധത്തിലായിരിക്കണം.
7. െതാപ്പി, (മതാചൊരത്തിെന
ഭാഗമായുള്ള
െതാപ്പി
/ ശിേരാവസ്.ത്രം
എന്നിവെയാഴിച്ച്) േഗാഗിളസ് എന്നിവ ധരിച്ച് എടെുത്തേതാ മുഖത്തിെന ഒരു
വശം മാത്രം കോണത്തക്കവിധത്തിലുള്ളേതാ മുഖം വയക്തമല്ലാത്തേതാ ആയ
േഫൈാേട്ടാകേള,
യൂടണിേഫൈാം
ധരിച്ചുെകോണ്ടുള്ള
േഫൈാേട്ടാകേള
എന്നിവ
ഉപേയാഗിക്കാന പാടെില്ല.
8. െമാൈബല് േഫൈാണ്ല, Web Cam എന്നിവ ഉപേയാഗിച്ച് എടെുക്കുന്ന േഫൈാേട്ടായും
Polaroid & Computer Generated Photo യും സവീകേരിക്കുന്നതല്ല.
9. ഇളം നിറത്തിലുള്ള വസ്.ത്രം ധരിച്ച് എടെുത്ത േഫൈാേട്ടാ ആയിരിക്കണം.

(1-9 വെരയുള്ള നിര്േദ്ദേശങ്ങള പാലിക്കാത്ത േഫൈാേട്ടായുള്ള അേപക്ഷകേള
നിരുപാധികേം നിരസിക്കുന്നതാണ്.)

(b) പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളുെടെ െപ്രാൈഫൈലില് അവരുെടെ േഫൈാേട്ടാേയാടെുകേൂടടെിയ Admission
Ticket ലഭയമാക്കുന്നതും ആയത് Download െചെയ്ത് യഥാവിധി സാക്ഷയെപ്പടെുത്തി
പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം പരീക്ഷ എഴുതുവാന
അനുവദ്ിക്കുന്നതല്ല.

(c) Online Application പൂടരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുനപ് വിജ്ഞാപനം വിശദ്മായി
വായിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്. വിജ്ഞാപനം കേമ്മീഷെന െവബ്സൈസറ്റിലും കേമ്മീഷെന
ജില്ലാ / േമഖലാ ആഫൈീസുകേള, ജില്ലാ കേളക്ടറേററ്റുകേള, ജില്ലാ ഇനഫൈര്േമഷന
ആഫൈീസുകേള എന്നിവിടെങ്ങളിലും ലഭയമാണ്.
(d) പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം, തീയതി, സമയം എന്നിവ യഥാസമയം പത്രമാധയമങ്ങളി
ലൂടെടെയും, പി. എസ്. സി. െവബ്സൈസറ്റിലൂടെടെയും പരസയെപ്പടെുത്തുന്നതാണ്.
കേൂടടൊെത സമയ വിവരപ്പട്ടികേകേള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെന ജില്ലാ / േമഖലാ
ആഫൈീസുകേള, കേളക്ടറേററ്റുകേള, ജില്ലാ ഇനഫൈര്േമഷന ആഫൈീസുകേള
എന്നിവിടെങ്ങളില് നിന്നും പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളക്ക് റഫൈറനസിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
കേൂടടൊെത ഓേരാ പരീക്ഷാര്ത്ഥിക്കും ആവശയമായി വരുന്ന പരീക്ഷയുെടെ
ൈടെംേടെബിള അവരവരുെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. വയക്തിപരമായി
പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളക്ക് സമയവിവരപ്പട്ടികേകേള തപാലില് അയയ്ക്കുന്നതല്ല.
3. അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ പരീക്ഷ ബന്ധപ്പെപ്പട്ട സര്വ്വീസില് ഉള്ളവര്ക്ക്
മാത്രമായി പരിമിതെപ്പടെുത്തിയിരിക്കുന്നു . അല്ലാത്തവരില് നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന
അേപക്ഷകേള
നിരുപാധികേം
നിരസിക്കുന്നതാണ് .
അേപക്ഷകേര് ബന്ധപ്പെപ്പട്ട േയാഗയത നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തസ്തികേയില്
Approved Probationer or Full Member ആയിരിക്കണം .
4. അേപക്ഷാഫൈീസ്:- അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ പരീക്ഷയ്ക്ക് അേപക്ഷാ ഫൈീസ് ഇല്ല.
(എ) അഡ്മിഷന ടെിക്കറ്റ് യഥാവിധി സാക്ഷയെപ്പടെുത്തി പരീക്ഷാേവളയില്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
നിശ്ചിത മാതൃകേയിലുള്ള േഫൈാേട്ടായും , കേമ്മീഷെന
എംബ്ലവും
ഉള്ള
അഡ്മിഷന
ടെിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കാത്തപക്ഷം
പരീക്ഷ
എഴുതുവാന അനുവദ്ിക്കുന്നതല്ല .
അഡ്മിഷന ടെിക്കറ്റ് സര്ട്ടിൈഫൈ
െചെയ്യുന്ന വയക്തിയുെടെ േപരും ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വിയും വിലാസവും , ഒപ്പിനു
താെഴ
േരഖെപ്പടെുേത്തണ്ടതും
നിശ്ചിത
സ്ഥലത്ത്
ഓഫൈീസ്
സീല്
പതിപ്പിേക്കണ്ടതുമാണ് . ആഫൈീസ് സീല് ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വിയ്ക്ക് െതളിവായി
സവീകേരിക്കെപ്പടെുന്നതല്ല .
(ബി) പരീക്ഷാസമയത്ത് യഥാവിധി സാക്ഷയെപ്പടെുത്തിയ അഡ്മിഷന ടെിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കാത്ത പരീക്ഷാര്ത്ഥികേെള യാെതാരു കോരണവശാലും പരീക്ഷ
എഴുതുവാന അനുവദ്ിക്കുന്നതല്ല .
പരീക്ഷാസമയത്ത് നയൂടനതയുള്ള
അഡ്മിഷന ടെിക്കറ്റുകേള ഹാജരാക്കുന്ന പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളക്ക് നയുനത
പരിഹരിക്കുവാന പിന്നീടെ് അവസരം നല്കേുന്നതല്ല .
5. അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കുന്നതിനാവശയമായ ഏറ്റവും കേുറഞ്ഞെ
മാര്ക്ക് 40% (നാല്പ്പത് ശതമാനം) ആണ്.

(a) െടെസ്റ്റുകേളില് പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷകേള ഉെണ്ടങ്കില് തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂടര്,
കേണ്ണൂടര് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് വേച്ചാ കേമ്മീഷന സൗകേരയപ്രദ്മായി
െതരെഞ്ഞെടെുക്കുന്ന മേറ്റെതങ്കിലും േകേന്ദ്രത്തില് വേച്ചാ നടെത്തുന്നതായിരിക്കും.
പ്രാേയാഗികേ പരീക്ഷ നടെത്തുന്ന സ്ഥലവും തീയതിയും യഥാസമയം
പ്രസിദ്ധ്െപ്പടെുത്തുന്നതാണ്.
6. െമാൈബല് േഫൈാണ്ല, ബ്ലൂടടെൂടത്ത്, വാക്ക്മാന, കോല്ക്കുേലറ്റര് തുടെങ്ങി
വിവരവിനിമയത്തിനുള്ള എല്ലാ ഇലകേ്.േട്രോണിക്സെ് ഉപകേരണങ്ങളും പരീക്ഷാ
കേയാമ്പസില് കേര്ശനമായി നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇത്തരം ഉപകേരണങ്ങള
പരീക്ഷാ
ഹാളിനുള്ളില്
ൈകേവശം
വയ്ക്കുന്ന
പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളുെടെ
ഉത്തരക്കടെലാസുകേള അസാധുവാക്കുന്നത് ഉളെപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷാ നടെപടെികേള
കേമ്മീഷന ൈകേെക്കാള്ളുന്നതാണ്.
7. പരീക്ഷകേളുെടെ
ചെീഫൈ്
സൂടപണ്ടിേനാേടൊ
അസിസ്റ്റന്
സൂടപ്രണ്ടിേനാേടൊ
അഡീഷണല്
സൂടപ്രണ്ടിേനാേടൊ
അപമരയാദ്യായി
െപരുമാറുകേേയാ
പരീക്ഷയില് ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമേക്കടെുകേള കോണിക്കുകേേയാ
പരീക്ഷാഹാളില് ബുക്കുകേള, ൈഗഡുകേള, ഇലകേ്.േട്രോണികേ് ഉപകേരണങ്ങള
തുടെങ്ങിയവ
െകോണ്ടുവരികേേയാ
െചെയ്യുന്നവരുെടെ
ഉത്തരക്കടെലാസുകേള
അസാധുവാക്കുന്നതാണ്. അതിനു പുറെമ അവെര േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ്
കേമ്മീഷന നിശ്ചയിക്കുന്ന കോലേത്താളം അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ പരീക്ഷകേള
എഴുതുന്നതില് നിന്നും തടെഞ്ഞെുവയ്ക്കുന്നതാണ്. േമല്പ്പറഞ്ഞെ നടെപടെികേളക്കു
പുറേമ മറ്റ് ഉചെിതമായ നടെപടെികേളക്കായി വകേുപ്പു േമധാവികേേളയും വിജിലനസ്
ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന് ഡയറക്ടറേറയും അറിയിക്കുന്നതാണ്. കേമ്മീഷനംഗങ്ങെളേയാ
കേമ്മീഷന സ്റ്റാഫൈില്െപ്പട്ട ആെരെയങ്കിലുേമാ പരീക്ഷകേെനേയാ പരീക്ഷ
സംബന്ധപ്പിച്ച കോരയങ്ങളക്കായി സവാധീനിക്കുവാന ശ്രമിക്കുകേേയാ അതിന്
മറ്റാെരെയങ്കിലും നിേയാഗിക്കുകേേയാ െചെയ്യുന്നവര്ക്കും േമല്പ്പറഞ്ഞെ ശിക്ഷ
നല്കേുന്നതാണ്.
8. പരീക്ഷയുെടെ
െസനറുകേള
മാറ്റിക്കിട്ടണെമന്നുള്ള
അേപക്ഷകേള
സാധാരണഗതിയില് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. എന്നാല് ട്രോനസ്ട്രഫൈര്/െട്രേയിനിംഗ്
കോരണം പരീക്ഷാ െസനര് മാറ്റികേിട്ടണെമന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അഡ്മിഷന
ടെിക്കറ്റ്
കേിട്ടിയതിനുേശഷം
ബന്ധപ്പെപ്പട്ട
ഉത്തരവ്
സഹിതം
പരീക്ഷ
തുടെങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു തെന്ന േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന
ഡിപ്പാര്ട്ട്െമനല്
പരീക്ഷാ
വിഭാഗം
േജായിന്
െസക്രട്ടറിക്ക്
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷെന ആഫൈീസില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
േരഖാമൂടലമായ അനുവാദ്ം കേൂടടൊെത െസനര് മാറി പരീക്ഷെയഴുതുന്ന
പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളുെടെ
ഉത്തരക്കടെലാസുകേള
അസാധുവാക്കെപ്പടെുന്നതാണ്.
പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളക്ക്
തങ്ങളുെടെ
ഇഷ്ടപ്രകോരം
പരീക്ഷാ
േകേന്ദ്രങ്ങള
െതരെഞ്ഞെടെുക്കുന്നതിന്
ഒരു
കോരണവശാലും
സവാതന്ത്ര്യം
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ പരീക്ഷാ സംബന്ധപ്പമായുള്ള
എഴുത്തുകേുത്തുകേെളല്ലാം േജായിന് െസക്രട്ടറി (വകേുപ്പുതല പരീക്ഷാ
വിഭാഗം), േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന , പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം,
പിനേകോഡ് - 695 004 എന്ന വിലാസത്തില് ആയിരിേക്കണ്ടതാണ്.

9. താെഴ
പറയുന്ന
നിരസിക്കുന്നതാണ്.

നയൂടനതകേളുളള

അേപക്ഷകേള

നിരുപാധികേം

1) നിര്േദ്ദേശപ്രകോരമല്ലാത്ത േഫൈാേട്ടാേയാടെുകേൂടടെിയ അേപക്ഷകേള.
2) അേപക്ഷയിലും േഫൈാേട്ടായിലും സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റിലും ഉള്ള േപരിലുള്ള വയതയാസം.
പ്രസ്തുത
നയൂടനതകേള
ഏെതങ്കിലും
ഘട്ടത്തില്
കേെണ്ടത്തുകേയാെണങ്കില്
അറിയിെപ്പാന്നും
കേൂടടൊെത
അേപക്ഷ
നിരസിക്കുവാനും ഉത്തരക്കടെലാസുകേള അസാധുവാക്കുവാനും കേമ്മീഷന്
അധികോരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
10. താെഴ
പറയുന്ന
നയൂടനതകേളുളള
ഉത്തരക്കടെലാസുകേള
അസാധുവാക്കുന്നതാണ്.
1) അഡ്മിഷന
ടെിക്കറ്റിെല സാക്ഷയെപ്പടെുത്തലുകേള യഥാവിധി
നിര്വ്വഹിക്കാതിരിക്കുകേ.
2) അഡ്മിഷന ടെിക്കറ്റ് പ്രകോരം അനുവദ്ിക്കാത്ത പരീക്ഷ എഴുതുകേ.
3) േഫൈാേട്ടാ വയക്തമാകോത്ത അഡ്മിഷന ടെിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുകേ.
11. അര്ഹതാ
നിര്ണ്ണയ
പരീക്ഷകേളക്ക്
ഓണ്ലൈലനായി
സമര്പ്പിച്ച
അേപക്ഷകേളില്
ആദ്യഘട്ട
സൂടക്ഷ്മ
പരിേശാധനയില്
സാധുവായി
കേെണ്ടത്തുന്നവെര
മാത്രം
േസാപാധികേമായി
പരീക്ഷ
എഴുതുവാന
അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഉേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള ഹാജരാക്കുന്ന
അഡ്മിഷന
ടെിക്കറ്റ്
പരിേശാധിച്ച
േശഷം
ക്രമപ്രകോരം
എന്ന്
കേെണ്ടത്തുന്നവരുെടെ മാത്രം പരീക്ഷാഫൈലം പ്രസിദ്ധ്ീകേരിക്കുന്നതാണ്.
12. അേപക്ഷകേെന സംബന്ധപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളക്ക് െതളിവായി വകേുപ്പു േമധാവി /
ആഫൈീസ് േമധാവി നല്കേുന്ന സാക്ഷയപത്രമാണ് സവീകേരിക്കുന്നത്. എന്നാല്
െതറ്റായി സാക്ഷയപത്രം നല്കേി പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിച്ച ഉേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുെടെ
പരീക്ഷാഫൈലം മുനകോലപ്രാബലയേത്താെടെ റദ്ദേു െചെയ്യുന്നതിന് കേമ്മീഷന്
അധികോരം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഇത്തരം പ്രവൃത്തികേളില് ഏര്െപ്പടെുന്നവര്
െക്കതിെര കേമ്മീഷന് യുക്തെമന്നു േതാന്നുന്ന അച്ചടെക്ക നടെപടെികേള
സവീകേരിക്കുന്നതിനു പുറെമ, വകേുപ്പുതല ശിക്ഷണ നടെപടെികേളക്ക് അതതു
വകേുപ്പുകേളിേലയ്ക്ക് ശുപാര്ശ നല്കേുന്നതുമായിരിക്കും.
13. അേപക്ഷകേള
വിജയകേരമായി
സമര്പ്പിച്ചു
(Successfully
Uploaded/Received) എന്നതു െകോണ്ട് അേപക്ഷകേള അന്തിമമായി
സവീകേരിക്കെപ്പട്ടു എന്ന് ധരിേക്കണ്ടതില്ല . അേപക്ഷകേളുെടെ സൂടക്ഷ്മ
പരിേശാധന
നടെത്തിയതിന്
േശഷം
മാത്രേമ
അേപക്ഷകേളുെടെ
സവീകോരയത
സംബന്ധപ്പിച്ച്
അറിയുവാന
സാധിക്കുകേയുള്ളൂട .
സവീകോരയമായ
അേപക്ഷകേള
സമര്പ്പിച്ച
ഉേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളക്ക്
അവരവരുെടെ െപ്രാൈഫൈലില് നിന്നും അഡ്മിഷന ടെിക്കറ്റ് സവന്തമായി
Uuണ്ലേലാഡ് െചെയ്യാവുന്നതാണ് .

14. പരീക്ഷയുെടെ
സിലബസ്
ഉളെപ്പെടെയുള്ള
ൈടെംേടെബിളിേനാെടൊപ്പം പ്രസിദ്ധ്ീകേരിക്കുന്നതാണ്.

മറ്റ്

വിവരങ്ങള

15. അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ പരീക്ഷ പാസ്സായി Eligibility List - ല് ഉളെപ്പട്ടു
എന്നതിനാല് മാത്രം െപ്രാേമാഷന ലഭിക്കുന്നതല്ല .
ബന്ധപ്പെപ്പട്ട
വകേുപ്പുകേളില് ഉണ്ടാകേുന്ന നിശ്ചിത ശതമാനം ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക് ടെി
തസ്തികേയുെടെ
െസ്പെഷയല്
റൂടളില്
പ്രതിപാദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന
മറ്റ്
േയാഗയതകേള കേൂടടെി ഉള്ളപക്ഷം നിയമപ്രകോരം നിയമനാധികോരി
െപ്രാേമാഷന നല്കേുന്നതാണ് .
16. സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റിെന മാതൃകേ

സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
:

1.

ഉേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപര്

2.

ഇേപ്പാള ഉേദ്യാഗാര്ത്ഥി വഹിക്കുന്ന തസ്തികേയുെടെ

:
ഇേപ്പാള േജാലി െചെയ്യുന്ന വകേുപ്പിെന േപര്
:
ഉേദ്യാഗാര്ത്ഥി ഏത് സര്വ്വീസില്െപ്പടെുന്നു എന്ന് :
േപരും ശമ്പള െസ്കെയിലും.

3.
4.
5.

സര്വ്വീസ് തുടെങ്ങിയ തീയതിയും െപ്രാേബഷന

:

ആരംഭിച്ച തീയതിയും.

6.
7.

8.

അേപക്ഷകേന െപ്രാേബഷണേറാ, അപ്രൂടവ് ഡ്
.

െപ്രാേബഷണേറാ, ഫൈുള െമമ്പേറാ എന്ന്

:

എസ്.സി. / എസ്.റ്റി. / ഒ.ബി.സി. എന്നിവരുെടെ
കോരയത്തില് സമുദ്ായം / മതം സര്വ്വീസ്
േരഖകേളില് കോണും പ്രകോരം.

:

സര്വ്വീസ് വിശദ്ാംശങ്ങള:

ക്രമ
നമ്പര്

വഹിച്ച തസ്തികേ

കോലം
മുതല്

വെര

സര്വ്വീസ് ൈദ്ര്ഘയം
വര്ഷം

മാസം

ദ്ിവസം

െപ്രാേബഷന
പ്രഖയാപിച്ച
തീയതി

ആെകേ സര്വ്വീസ്

സാക്ഷയപത്രം
.................................................. സേബാര്ഡിേനറ്റ് സര്വ്വീസില്
.................................... അപ്രൂടവ്ഡ് െപ്രാേബഷണര് / ഫൈുള െമമ്പര് ആയ
ശ്രീ . / ശ്രീമതി . ................................................ എന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥെയ /
ഉേദ്യാഗസ്ഥെന സംബന്ധപ്പിച്ച മുകേളില് പ്രസ്താവിച്ച വിവരങ്ങള ടെിയാെന
സര്വ്വീസ്
ബുക്കിെല
വിവരങ്ങളുമായി
ഒത്തുേനാക്കുകേയും
അവ
ശരിയാെണന്ന്
േബാധയെപ്പടെുകേയും
െചെയ്ത
വിവരം
ഇതിനാല്
സാക്ഷയെപ്പടെുത്തിെക്കാള്ളുന്നു .
സ്ഥലം :
തീയതി :

( ഓഫൈീസ് മുദ )

ഒപ്പ് :
ഓഫൈീസ് തലവെന േപര് :
ഉേദ്യാഗേപ്പര് :

ഗസറ്റ് തീയതി : 23/12/2020
അവസാന തീയതി : 27/01/2021

കോറ്റഗറി നമ്പര് : 373/2020

എലിജിബിലിറ്റി ( അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ ) പരീക്ഷ
േകേരള

േസ്റ്ററ്റ്

സര്വ്വീസിലിരിക്കുന്ന
അസിസ്റ്റനുമാരായി

ഇനഡസ്ട്രട്രേിയല്

അറ്റനഡര്മാരില്
നിയമനം

എനര്ൈപ്രസസ്

നിന്നും

തസ്തികേമാറ്റം

നടെത്തുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള

ലിമിറ്റഡില്
വഴി

ജൂടനിയര്

എലിജിബിലിറ്റി

(അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ) പരീക്ഷയ്ക്ക് അേപക്ഷ ക്ഷണിച്ചുെകോള്ളുന്നു .

1). േയാഗയതകേള
1) എസ്.എസ്.എല്.സി. േയാ തത്തുലയേമാ പാസ്സായിരിക്കണം.
2) ഓഫൈീസ് Automation ല് അംഗീകേൃത Certificate Course ഓ തത്തുലയമായേതാ.
3) KSIE ല് Attender Grade – I ആയി 5 വര്ഷം Service ഉണ്ടായിരിക്കണം.
2). പ്രായപരിധി :þ

ടെി

തസ്തികേയിേലയ്ക്ക്

തസ്തികേമാറ്റം

വഴി

െപ്രാേമാഷന

ലഭിക്കുന്നതിനുളള പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് കേവിയാന പാടെില്ല.
3).

പരീക്ഷ : þ
ടെി തസ്തികേയ്ക്ക് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള േയാഗയതയില് ഒബ്സജക്ടറീവ്
രീതിയിലുള്ള (ഒ.എം.ആര്. മൂടലയനിര്ണ്ണയം/ഓണ്ലൈലന) ഒരു മണിക്കൂടര്
15 മിനിറ്റ് ൈദ്ര്ഘയവും പരമാവധി 100 മാര്ക്കുമുള്ള പരീക്ഷ.

4).

അേപക്ഷാ ഫൈീസ് :- ടെി പരീക്ഷയ്ക്ക് അേപക്ഷാ ഫൈീസ് ഇല്ല.

5)

അേപക്ഷ അയേക്കണ്ട രീതി :þ അേപക്ഷകേള ഒറ്റത്തവണ രജിസ് േട്രേഷന
സംവിധാനത്തില് രജിസ്റ്റര് െചെയ്ത േശഷം തങ്ങളുെടെ െപ്രാൈഫൈലിലൂടെടെ
ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം അയേക്കണ്ടതാണ്.
വിശദ് വിവരങ്ങളക്കും
.

മാര്ഗ്ഗനിര്േദ്ദേശങ്ങളക്കും െപാതു നിര്േദ്ദേശങ്ങള കോണുകേ .

Ipdn¸v:þ i). വിജ്ഞാപനത്തിെല നിര്േദ്ദേശങ്ങളക്ക് വിരുദ്ധ്മായി സമര്പ്പിക്കുന്ന
അേപക്ഷകേള നിരുപാധികേം നിരസിക്കുന്നതാണ്.

ii) അര്ഹതാ നിര്ണ്ണയ പരീക്ഷയ്ക്ക് അേപക്ഷ സമര്പ്പിച്ച പരീക്ഷാര്ത്ഥികേള വിദ്യാഭയാസ
േയാഗയത കേൂടടൊെത അേപക്ഷയിെല വിവരങ്ങള ശരിയാെണന്ന് െതളിയിക്കുന്ന

ഒരു സാക്ഷയപത്രം, സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റ് എന്നിവയുെടെ അസ്സല്, ഓഫൈീസ് /
വകേുപ്പ് േമധാവിയുെടെ ഒപ്പ്, േപര്, ഔദ്യേദ്യാഗികേ പദ്വി, ഓഫൈീസ് സീല് എന്നിവ
േരഖെപ്പടെുത്തി
കേമ്മീഷന
ആവശയെപ്പടെുന്ന
സമയത്ത്
േനരിട്ട്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. അസ്സല് സര്ട്ടിഫൈിക്കറ്റുകേള ഹാജരാക്കുവാന വീണ്ടും
സമയം അനുവദ്ിക്കുന്നതല്ല.
iii).

6).

കേമ്മീഷന
നടെത്തുന്ന
േയാഗയതാ
വിജയിക്കുവാന
േവണ്ട
മിനിമം
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു .

നിര്ണ്ണയ
മാര്ക്ക്

പരീക്ഷയില്
40%
ആയി

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി :- 27/01/2021 ബുധനാഴ്ചെ
അര്ദ്ധ്രാത്രി 12 മണി വെര.

സാജു േജാര്ജ്
െസക്രട്ടറി
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന ,
പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം-695 004.
PS-DE III/10.11.2020

