
കോറ്റഗറി നമ്പർ   :486/2022 

േകേരളത്തിെല വിവിധ  സർവ്വകേലാശോലകേളിെല താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്  െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േയാഗയതയുള  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില്  നിന്നും  ഓണ്ലൈലനായി  ഒറ്റത്തവണ  രജിേസ്ട്രേഷന   പ്രകോരം  അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.   ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്  േകേരള  പബ്ലികേ്  സർവ്വീസ്  കേമമീഷെന  ഔദ്യേദ്യാഗികേ  െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.  ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് അവരുടെട െപ്രാൈഫല് വഴി അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
1. വകുപ്പ് : േകേരളത്തിെല സർവ്വകേലാശോലകേള് 

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര് : അസിസ്റ്റന്

3. ശേമ്പളം   : ₹ 39,300-83,000/-

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം  : പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകേള്  

 ഈ  വിജ്ഞാപനപ്രകോരം   തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റ്  പ്രാബലയത്തില്  വരുടന്ന  തീയതി  മുതല്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.  എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ
േശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ
വിജ്ഞാപന  പ്രകോരം  തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റിന്  പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.  മുകേളില്  കോണിച്ചിട്ടുള
ഒഴിവിേലക്കുമ്പം  ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന  കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഈ
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.

       കുറിപ്പ് :-i) 2015-െല േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ്  കേമ്മീഷന  (സർവ്വകേലാശോലകേളുടെട കേീഴിലുള സർവ്വീസുകേെള
സംബന്ധിച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലകേള്)  ആക്ടിെല  Rule  2  A(i)  മുതല്  (xiii)  വെര  നിഷ്കർഷിക്കുമ്പന്ന
സർവ്വകേലാശോലകേളിേലയും  ഈ  ആക്ടില്  നിയമപ്രകോരം  േചെർക്കെപ്പടുന്ന  മറ്റ്
സർവ്വകേലാശോലകേളിെലയും  ടി  തസ്തികേയുെട  നിയമനങ്ങള്ക്ക്  ഈ  വിജ്ഞാപനം
ബാധകേമായിരിക്കുമ്പം.

ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്  മാത്രം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്നതും അതില് നിന്നും മുകേളില്
പറയുന്ന  എല്ലാ  സർവ്വകേലാശോലകേളിെലയും  പ്രസ്തുത  തസ്തികേകേളിലുണ്ടാകുന്ന  ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കു്
നിയമന ശേിപാർശേ നടത്തുന്നതുമാകേയാല് ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഒരുട അേപക്ഷ മാത്രം  അയച്ചാല്
മതിയാകും.  ഓേരാ സർവ്വകേലാശോലകേളിേലയ്ക്കും അതാതു സർവ്വകേലാശോലകേളില് നിന്നും ഒഴിവുകേള്
റിേപ്പാർട്ട്  െചെയ്യുന്ന മുറയനുശസരിച്ച്  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള സംവരണ വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായി
അവരുടെട  റാങ്ക്  അനുശസരിച്ച്  നിയമന  ശേിപാർശേ  നടത്തുന്നതാണ്.  ഒരുട  പ്രേതയകേ
സർവ്വകേലാശോലയില്  തെന്ന ആദ്യ  നിയമനം  ആവശേയെപ്പടുവാന  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയ്ക്ക്  അവകോശേം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.  ഒരിക്കല്  നിയമന  ശേിപാർശേ  െചെയ്യേെപ്പട്ടാല്  അയാളുടെട  ഊഴം
അവസാനിക്കുമ്പന്നതും ഇേത ലിസ്റ്റില് നിന്നും േവെറാരുട സർവ്വകേലാശോലയിേലയ്ക്ക് നിയമന ശേിപാർശേ
െചെയ്യേെപ്പടാന അർഹതയില്ലാതാകുന്നതുമാണ്. ഒന്നിലധികേം സർവ്വകേലാശോലകേളിേലയ്ക്ക് ഒരുട െപാതു
പരീക്ഷയുെട അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരുട െപാതുവായ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യോറാക്കെപ്പടുകേയും അതില് നിന്നും
നിയമനം നടത്തുകേയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് ഒരുട സർവ്വകേലാശോലയിേലയ്ക്ക് ഒരിക്കല് നിയമനം
ലഭിച്ച  േശേഷം  ഒഴിവുകേളുടെട  അഭാവത്തില്  പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയ്ക്ക്  തെന േപര്  വീണ്ടും
പബ്ലികേ്  സർവ്വീസ്  കേമ്മീഷന  ഓഫീസില്  രജിസ്റ്റർ  െചെയ്യോവുന്നതും  പിന്നീട്  േമല്പ്പറഞ്ഞെ
സർവ്വകേലാശോലകേളില് ഏെതങ്കിലും  ഒന്നില് ആദ്യം  ഉദ്യണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകേളില് നിയമന ശേിപാർശേ
നടത്തുന്നതുമാണ്.  പുതിയതായി  നിയമനം   ലഭിച്ച  സർവകേലാശോലയില്   ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
െപ്രാേബഷന കോലാവധി കേണക്കാക്കുമ്പേമ്പാള് പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട സർവ്വകേലാശോലയിെല േസവനകോലം
കേണക്കിെലടുേക്കണ്ടതാണ്.  പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട  സർവ്വകേലാശോലയില്  തെന്ന  പുനർ  നിയമനം
ആഗ്രഹിക്കുമ്പന്നപക്ഷം പബ്ലികേ്  സർവ്വീസ്  കേമ്മീഷനില് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ െചെേയ്യേണ്ട ആവശേയം  ഇല്ല.
എന്നാല്  ആദ്യെത്ത  സർവ്വകേലാശോലയില്  ഒഴിവുണ്ടാകുന്നതുവെര  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
കോത്തിരിേക്കണ്ടതാണ്. 

iii) ആെകേ  റിേപ്പാർട്ട്  െചെയ്യേെപ്പടുന്ന  ഒഴിവുകേളില്   4%  ഒഴിവുകേള്   25/08/2020  െല  സ.ഉദ്യ  (അച്ചടി)
നം.19/2020/സാ.നീ.വ  ഉദ്യത്തരവില്   പരാമർശേിച്ചിട്ടുള  നിശ്ചിത  ശേതമാനം    ഭിന്നേശേഷിയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കായി നീക്കിെവച്ചിരിക്കുമ്പന്നു. 

5 നിയമന രീതി : േനരിട്ടുള നിയമനം. 

6. പ്രായപരിധി : 18-36,  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്  02.01.1986  നുശം  01.01.2004 നുശം  ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം  (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).  മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തില്
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ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം,  പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ  വിഭാഗത്തില്  ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം
നിയമാനുശസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. 

കുറിപ്പ് :- യാെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി  50 (അനപത്)  വയസ്സ് കേവിയാന
പാടില്ല  എന്ന  വയവസ്ഥയ്ക്ക്  വിേധയമായി  ഉദ്യയർന്ന  പ്രായപരിധിയില്  അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള
പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന പാർട്ട് II-െല െപാതു വയവസ്ഥകേള്
(ഖപ്പണ്ഡികേ 2) േനാക്കുമ്പകേ.

7. േയാഗയതകേള് :   ഒരുട അംഗീകൃത സർവകേലാശോലയില്  നിന്നും  ഏെതങ്കിലും  വിഷയത്തില്  ലഭിച്ച
ബിരുടദ്ം  അഥവാ തത്തുലയ േയാഗയത.                         

     കുറിപ്പ് :  1. KS & SSR പാർട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii)  ബാധകേമാണ്.    

 2. ഈ  വിജ്ഞാപനത്തില്  നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുള  േയാഗയതകേള്ക്ക്  പുറേമ  എക്സികേയുട്ടീവ്
ഉദ്യത്തരവുകേള് മുേഖപ്പനേയാ സ്റ്റാനഡിംഗ് ഉദ്യത്തരവുകേള് മുേഖപ്പനേയാ നിശ്ചിത വിദ്യാഭയാസ
േയാഗയതയ്ക്ക് തത്തുലയമായി സർക്കാർ പ്രഖപ്പയാപിക്കുമ്പന്ന േയാഗയതകേളുടം, െസ്പെഷയല് റൂള്സില്
നിഷ്ക്കർഷിക്കുമ്പന്ന േയാഗയതകേള്ക്ക് തത്തുലയമായി കേമ്മീഷന നിശ്ചയിക്കുമ്പന്ന േയാഗയതകേളുടം,
നിർദ്ദിഷ്ട  േയാഗയതകേള്  അടിസ്ഥാന  േയാഗയതയായിട്ടുള  ഉദ്യയർന്ന  േയാഗയതകേളുടം
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.  തത്തുലയ   േയാഗയത/ഉദ്യയർന്ന േയാഗയത  സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവുകേള്  കേമ്മീഷന  ആവശേയെപ്പടുന്ന  സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

3. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി അേപക്ഷയില്  അവകോശേെപ്പട്ട ജാതി/സമുദ്ായം   എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്  േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കുമ്പന്നതില്  നിന്ന്  വയതയസ്തമാെണങ്കില്    േനാണ്ല
ക്രീമിെലയർ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  /  ജാതി  സർട്ടിഫിക്കറ്റിേനാെടാപ്പം  ജാതി   വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച  ഗസറ്റ്  വിജ്ഞാപനം  കൂടി  പ്രമാണപരിേശോധനാ  സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

8 െപ്രാേബഷന  :-  ഈ തസ്തികേയിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്ന ആള് േജാലിയില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല്
തുടർച്ചയായ മൂന്നു വർഷെത്ത സർവീസിനിടയില് ആെകേ രണ്ട് വർഷക്കാലം  െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.  ഈ
കോലയളവിനുശളില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി െസക്രട്ടറിേയറ്റ് മാനുശവല്, അക്കൗണ്ട്സ് െടസ്റ്റ് എന്നിവ പാസായിരിക്കണം. 

9 അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:

 (എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്  േകേരള  പബ്ലികേ്  സർവ്വീസ്  കേമ്മീഷെന  ഔദ്യേദ്യാഗികേ  െവൈബ്സൈറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴി  'ഒറ്റത്തവണ  രജിേസ്ട്രേഷന'  പ്രകോരം   രജിസ്റ്റർ  െചെയ്ത  േശേഷമാണ്
അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.  രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട user ID യും  password ഉദ്യം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം  profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.  ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും  പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം  കോണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല്
മാത്രം  click  െചെേയ്യേണ്ടതാണ്.  Upload  െചെയ്യുന്ന  േഫാേട്ടാ  31/12/2012-ന്  േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം   േഫാേട്ടായുെട  താെഴ  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട  േപരുടം   േഫാേട്ടാ  എടുത്ത
തീയതിയും  വയക്തമായി  േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.   നിശ്ചിത  മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്   പാലിച്ചുകെകോണ്ട്
upload  െചെയ്ത  േഫാേട്ടായ്ക്ക്  upload  െചെയ്ത  തീയതി  മുതല്  10  വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.  പുതുതായി  Profile   ആരംഭിക്കുമ്പന്ന  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്  ആറ
മാസത്തിനുശളില്  എടുത്ത  േഫാേട്ടാഗ്രാഫ്  upload  െചെേയ്യേണ്ടതാണ്.  േഫാേട്ടാ  സംബന്ധിച്ച  മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും   തെന്ന  മാറ്റമില്ല.  അേപക്ഷാ  ഫീസ്  നല്േകേണ്ടതില്ല.  Password
രഹസയമായി  സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും  വയക്തിഗത  വിവരങ്ങള്  ശേരിയാെണന്ന്  ഉദ്യറപ്പ്  വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട  ചുമതലയാണ്.   ഓേരാ  തസ്തികേയ്ക്ക്  അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്  മുനപും  തെന
െപ്രാൈഫലില്  ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന  വിവരങ്ങള്  ശേരിയാെണന്ന്  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.  കേമ്മീഷനുശമായുള  എല്ലാ  കേത്തിടപാടുകേളിലും   User  Id  പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.   കേമ്മീഷനുശ  മുമ്പാെകേ  ഒരിക്കല്  സമർപ്പിച്ചിട്ടുള  അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.  അേപക്ഷ സമർപ്പണത്തിനുശ േശേഷം  അേപക്ഷയില്
മാറ്റം   വരുടത്തുവാേനാ  വിവരങ്ങള്  ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ  കേഴിയുകേയില്ല.  ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട  Soft  copy/print  out
എടുത്ത്  സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്  അവരുടെട  െപ്രാൈഫലിെല  `My
applications'  എന്ന  Link-ല്  click  െചെയ്ത്  അേപക്ഷയുെട  print  out  എടുക്കാവുന്നതാണ്.
അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട Print
out  കൂടി  സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.  െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്  പ്രക്രിയയുെട  ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട  അേപക്ഷകേള്  വിജ്ഞാപന  വയവസ്ഥകേള്ക്ക്  വിരുടദ്ധമായി  കോണുന്ന  പക്ഷം
നിരുടപാധികേം    നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.  വിദ്യാഭയാസ  േയാഗയത,  പരിചെയം,  ജാതി,  വയസ്സ്
മുതലായവ  െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള  അസ്സല്  പ്രമാണങ്ങള്  കേമ്മീഷന  ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
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(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട്  എഴുത്ത്  /  ഒ.എം.ആർ  /  ഓണ്ലൈലന പരീക്ഷ നടത്തുകേ
യാെണങ്കില്  പരീക്ഷ  എഴുതുെമന്ന  സ്ഥിരീകേരണം  അേപക്ഷകേർ  തങ്ങളുടെട  ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ടേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി  നല്േകേണ്ടതാണ്.   അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക്
മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷ
തീയതിക്ക്   15  ദ്ിവസം മുമ്പ് മുതല് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില് സ്ഥിരീകേരണം
നല്കോത്ത  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട  അേപക്ഷകേള്  നിരുടപാധികേം  നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി   സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷ
കേലണ്ടറില്  പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.  ഇത്  സംബന്ധിച്ച  അറിയിപ്പ്  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും  നല്കുന്നതാണ്.

(സി) വിദ്യാഭയാസം,  പരിചെയം  തുടങ്ങി  േയാഗയത  സംബന്ധിച്ച്  െതറ്റായ  അവകോശേവാദ്ം  ഉദ്യന്നയിച്ച്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര േകേരള പബ്ലികേ്സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന റൂള്സ്
ഓഫ് െപ്രാസീജിയർ റൂള് 22 പ്രകോരം ഏെതാരുട േജാലിയ്ക്ക് അവർ അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നുേവാ അതിേലയ്ക്ക്
പരിഗണിയ്ക്കെപ്പടുന്നതിന്  അേയാഗയരാക്കുമ്പകേേയാ,  സ്ഥിരമാേയാ  ഒരുട  നിശ്ചിത  കോലേത്തേയ്ക്കാ
േകേരള പബ്ലികേ്  സർവീസ്  കേമ്മീഷന്  അേപക്ഷകേള് അയയ്ക്കുന്നതില് നിന്നും നിേരാധിക്കുമ്പകേേയാ,
അവർ  പെങ്കടുക്കുമ്പന്ന  പ്രാേയാഗികേ  പരീക്ഷയില്  നിർമ്മിക്കുമ്പന്ന  സാധനങ്ങേളാ,  എഴുത്ത്
പരീക്ഷയിെല ഉദ്യത്തര കേടലാസുകേേളാ അസാധുവാക്കുമ്പകേേയാ,  അവരുടെട േമല് നിയമ നടപടികേള്
എടുക്കുമ്പകേേയാ,  അവർ ഏെതങ്കിലും േജാലിയില് നിയമിക്കെപ്പട്ട് കേഴിഞ്ഞുവെവങ്കില് ആ േജാലിയില്
നിന്നും  അവെര  നീക്കം  െചെയ്യുകേേയാ,  ഡിസ്മിസ്സ്  െചെയ്യുകേേയാ,  അനുശേയാജയമായ  മറ്റ്  അച്ചടക്ക
നടപടികേള്/നിയമ നടപടികേള് അവർെക്കതിെര സവീകേരിക്കുമ്പകേേയാ,  േമല്പ്പറഞ്ഞെവയില് ഒേന്നാ
അതിലധികേേമാ നടപടികേള് അവർെക്കതിെര ൈകേെക്കാള്ളുകേേയാ െചെയ്യുന്നതാണ് .

(ഡി) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്  ഗസറ്റ്  വിജ്ഞാപനേത്താെടാപ്പം  ഭാഗം  II  ആയി  ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള
െപാതുവയവസ്ഥകേള്  കൂടി  വായിച്ചുക  മനസ്സിലാക്കിയ  േശേഷമായിരിക്കണം  അേപക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടത്.  െപാതുവയവസ്ഥകേള്ക്ക്  വിരുടദ്ധമായി  സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന  അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.

(ഇ) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡ് തിരിച്ചറിയല്
േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്. 

10 അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 04.01.2023 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി  12.00   മണി വെര.

11 അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ്   :  www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ  ,  ID  കോർഡ്  ഉദ്യള്െപ്പെടയുള   വിശേദ്  വിവരങ്ങള്ക്ക്  പാർട്ട്  -  2  ല്  െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന  െപാതു
വയവസ്ഥകേള് കൂടി േനാക്കുമ്പകേ )
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	നിയമന രീതി
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	യോഗ്യതകള് :
	ന്യൂട്രീഷ്യനില് പരിശീലനത്തോട് കൂടിയ മെഡിക്കല് ബിരുദവും,
	ന്യൂട്രീഷ്യന് വര്ക്കില് 5 വര്ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും
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	ന്യൂട്രീഷ്യന് അല്ലെങ്കില് ബയോകെമിസ്ട്രിയില് ഉള്ള എം.എസ്.സിയും,
	ന്യൂട്രീഷ്യന് വര്ക്കില് 10 വര്ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.
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	കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാല നല്കിയതോ അംഗീകരിച്ചതോ ആയതും ഫിസിക്സ് ഒരു വിഷയമായുള്ളതുമായ സയൻസ് ബിരുദം.
	ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വര്ഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു വര്ഷത്തിനു ശേഷം ഇതേ ഉദ്യോഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവിലേക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കപ്പെടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകളിലേക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
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	ആകെയുള്ള ഒഴിവുകള് തസ്തികമാറ്റം വഴിയും നേരിട്ടുള്ള നിയമനം വഴിയും 1:2 എന്ന അനുപാതത്തില് നികത്തുന്നതാണ്. തസ്തികമാറ്റം വഴിയുള്ള നിയമനങ്ങള്ക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളുടെ അഭാവത്തില് ടി ഒഴിവുകളും നേരിട്ടുള്ള നിയമനം വഴി നികത്തുന്നതാണ്.
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	മൂന്ന് ഒഴിവുകള് ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റില് റൊട്ടേഷന് ക്രമം താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഒഴിവ് തസ്തികമാറ്റം മുഖേനയും 2-ഉം 3-ഉം ഒഴിവുകള് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം മുഖേനയും
	(3)
	തസ്തികമാറ്റം വഴിയുള്ള ഒഴിവുകള് ലൈബ്രറി സയന്സില് ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ, സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവര്ക്ക് 3:1:1 എന്ന അനുപാതത്തില് നല്കുന്നതായിരിക്കും.
	:
	(a)
	(b)
	യോഗ്യതകള്
	:
	ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വര്ഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു വര്ഷത്തിനു ശേഷം ഇതേ ഉദ്യോഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവിലേക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കപ്പെടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകളിലേക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.

	നിയമന രീതി
	:
	നേരിട്ടുള്ള നിയമനം.
	:
	യോഗ്യതകള്
	
	മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവ് ഇപ്പോള് നിലവിലുള്ളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വര്ഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു വര്ഷത്തിനു ശേഷം ഇതേ ഉദ്യോഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവിലേക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയിക്കപ്പെടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകളിലേക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
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	:
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	ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേര്ഡ് വിജയം അല്ലെങ്കില് തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.
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	നേരിട്ടുള്ള നിയമനം (എൽ.സി./എ.ഐ വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളില് നിന്നു മാത്രം )
	:
	യോഗ്യതകള്
	:
	1.
	2
	:
	Qualifications :
	Medical Graduation with training in Nutrition and experience in Nutrition work for a period of 5 years
	OR
	Msc in Nutrition or Biochemistry and experience for a period of 10 years in Nutrition work.
	Note :The experience should be that gained after acquiring the basic qualification.
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	SCHEDULED TRIBES IN THE KERALA STATE
	LIST III
	OTHER BACKWARD CLASSES IN THE KERALA STATE
	II. In Malabar District
	III. Throughout the State except Malabar District
	IV Through out the State except Kasaragod and Hosdurg Taluk, Malabar District
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