േകരള ഹയര െസകനറി വിദയാഭയാസ വകപിെല HSST Botany (Jr.& Sr.)
(Category
No: 449/10) തസികയിേലയള െതരെഞടപിനായി
തിരവനനപരം, െകാലം, പതനംതിട ജിലകളിലള ഉേദയാഗാരതികളകായി
05/02/2014 മതല 14/02/2014 വെര പി.എസ്.സി ആസാന ഓഫീസില
വചം ആലപഴ, േകാടയം, ഇടകി, എറണാകളം, തശര ജിലകളിലള
ഉേദയാഗാരതികളകായി 05/02/2014 മതല 20/02/2014 വെര പി.എസ്.സി
എറണാകളം റീജിയണല ഓഫീസില വചം
ഇനരവയ നടതനതാണ്.
ചരകപടികയില ഉളെപടിടള ഉേദയാഗാരതികളക് വയകിഗത അറിയിപ്
ഇതിേനാടകം അയചിടണ്. കടാെത അഭിമഖം, പമാണ പരിേശാധന എനിവയെട
സമയവം
തീയതിയം,
ഉേദയാഗാരതികളകള
നിരേദശങളം
www.keralapsc.gov.in എന െവബൈസറിെല Announcement എന
ലിങില ലഭയമാണ്. ചരകപടികയില ഉളെപടിടള ഉേദയാഗാരതികളില വയകിഗത
അറിയിപ് ഇതിേനാടകം ലഭിചിടിലാതവര 03/02/2014-നകം ആസാന
ഓഫീസമായി ബനെപേടണതാണ്.
പലകാട്, മലപറം, േകാഴിേകാട്, വയനാട്, കണര, കാസരേഗാഡ് ജിലകളില
ഉള ഉേദയാഗാരതികളകായി പി.എസ്.സിയെട േകാഴിേകാട് റീജിയണല
ഓഫീസില വച് ഇനരവയ നടതനതാണ്. ഇനരവയ തീയതി തീരമാനികന മറയ്
ഉേദയാഗാരതികളക് വയകിഗത അറിയിപ് നലകകയം പി.എസ്.സിയെട
ഔേദയാഗിക െവബൈസറില പസത വിവരം പസിദെപടതകയം െചയനതാണ്.
I

Instruction to Candidates of HSST Botany (Jr. & Sr.)
ഇനരവയവിന് മേനാടിയായി നടതന െവരിഫിേകഷന സമയത്
താങള താെഴ പറയന അസല പമാണങളം അവയെട സവയം
സാകയെപടതിയ രണ് ശരിപകരപകളം ഹാജരാേകണതാണ് .
അലാതപകം യാെതാര കാരണവശാലം താങെള ഇനരവയവിന്
ഹാജരാകവാന അനവദികനതല .
എ) അേപകയില
േരഖെപടതിയിരികന
താങളെട
ജനനതീയതി
െതളിയികനതിനള സരടിഫികറകള
ബി) അേപകയില താങള അവകാശെപടിടള ഈ തസ്തികയ്ക് അവശയം
േവണതായ േയാഗയതകള െതളിയികനതിനള സരടിഫികറകള

സി)

ഡി)
II
എ)

ബി)

സി)

ഡി)

1) Msc Botany Certificate & Marklist
2) B. Ed / M.Ed
3) SET/SLET/NET/M.Ed/M Phil/PhD
(േമല പരാമരശിച േയാഗയതകള ടി തസ്തികയെട ഗസറ് വിജാപനതിെന
അവസാന തീയതിയായ 16/02/2011-ന് മനപ് േനടിയതായിരികണം)
PSC അംഗീകരിച ഏെതങിലം ഒര തിരിചറിയല േരഖയം അതിെന സവയം
സാകയെപടതിയ രണ് ശരിപകരപകളം തിരിചറിയല േരഖകെള സംബനിച
വിശദവിവരങളക് www.keralapsc.gov.in േനാകക.
ആറമാസതിനകം എടത രണ് പാസ്േപാരട് ൈസസ് േഫാേടാകള (കറിപ് III
(2) കാണക) [േപരം േഫാേടാ എടത തീയതിയം ഉണായിരികണം]
താെഴ ആവശയെപടിരികനവയില താങളക് ബാധകമായിടള എലാ
േരഖകളം െവരിഫിേകഷന സമയത് ഹാജരാേകണതാണ് .
ജാതി സംവരണാനകലയതിന് അരഹതയള പടികജാതിയിെല / പടികവരഗ
സമദായതിെല അംഗമാണ് താങള എന് അേപകയില അവകാശെപടിരികന.
അതിനാല താങളെട ജാതി സരടിഫികറിെന അസല, െവരിഫിേകഷന സമയത്
ഹാജരാകാത പകം താങളക് ജാതി സംവരണാനകലയം നഷ്ടെപടനതാണ് .
താങള വിമകഭടനാെണന്` അേപകയില േരഖെപടതിയിരികനതിനാല
നിശിത േസവനകാലം
പരതിയാകി െപനഷന് അരഹത േനടിയിടള
വിമകഭടനാെണന് തളിയികനതിന് താങളെട െപനഷന േപയ്െമന്
ഓരഡറിെനയം ഡിസ്ചാരജ് സരടിഫികറിെനയം അസല െവരിഫിേകഷന
സമയത് ഹാജരാേകണതാണ്. അലാത പകം താങളക് വിമകഭടനാരകള
ആനകലയങള ലഭികനതല.
താങള
വികലാംഗനാെണന്
/
വികലാംഗയാെണന്
അേപകയില
േരഖെപടതിയിരികനതിനാല വികലാംഗരക് അവകാശെപടിടള ആനകലയങള
േനടനതിനായി 15/05/1997 െല GO(P)No.161/97/H&FWD പകാരം
രപീകത മായ സാനഡിംഗ് ഡിെസബിലിറി അസ്െമന് േബാരഡില നിനം
േനടിയിടള സരടിഫികറ് (അസലം പകരപം) ഹാജരാേകണതാണ്. അപകാരം
താങളെട അംഗൈവകലയം
െതളിയികാത പകം
വികലാംഗരകള
ആനകലയങള ലഭികനതല.
താങള േകന സരകാര സാപനങളിേലാ സംസാന സരകാര
സാപനങളിേലാ േജാലി േനാകന ആളാെണങില േമലധികാരിയില നിനം ഈ
േജാലിയ്ക് അേപകികനതിനള അനമതി പതം
(രസീത്) ഗസറ്

വിജാപനതില നിരേദശിചിരികന മാതകയില ഹാജരാേകണതാണ്.
III
താങള സംവരണാനകലയതിന് അരഹതയള പിേനാകവിഭാഗതിെല
അംഗമാെണങില 26/09/2009 – െല 81/2009/എസ് .ഡി/എസ് .റി/ഡി.ഡി
എന സരകാര ഉതരവ് പകാരം േനടിയിടള േനാണ കീമിെലയര സരടിഫികറം,
പകരപം ഹാജരാേകണതാണ്.
കറിപ് :- 1) ഏെതങിലം പമാണം ഹാജരാകനതിനം ഇനരവയവില
പെങടകനതിനം പിനീട് സമയം അനവദികനതല .
2) സാമ് ൈസസ് േഫാേടാ ഹാജരാകാന പാടില. േഫാേടാ ഇളം നിറതിലള
പശ്ചാതലേതാട കടിയതം മഖം പരണമായം േഫാേടായെട മദയഭാഗത്
പതിഞിരിേകണതം
േതാളഭാഗവം
കണകളം
വയകമായി
കാണതകവിധതിലളതം
4.4
െസ.മീ
3.5
െസ.മീ
അളവിലളതമായിരികണം. ഈ നിബനനകള പാലികാെതയള േഫാേടാ
ഹാജരാകന
ഉേദയാഗാരതികെള
അഭിമഖതില
പെങടകവാന
അനവദികനതല.
3) ജാതി /േനാണ കീമിെലയര സരടിഫികറില പിതാവിെന േപരം അേപകയിെല
അഡസം, േരഖെപടതിയിരികണം. ബനെപട റവനയ അധികാരിയെട
േപരം, ഔേദയാഗിക ഓഫീസ് സീലം േരഖെപടതിയിരികണം.
IV
എെനങിലം
കാരണവശാല ഇനരവയ മാറിവയ്േകണ സാഹചരയം
ഉണാവകയാെണങില ഉേദയാഗാരതികളക് പതിയതായി ഇനരവയ െമേമാ
അയകനതല. പതകിയ തീയതി സംബനിച വിവരങള വാരതാ
മാദയമങളിലം കമീഷെന െവബ്ൈസറായ www.keralapsc.gov.in ലം
പസിദീകരികനതാണ്. ഉേദയാഗാരതികള െവബ്ൈസറം വാരതാമാദയമങളം
നിരീകിച് പതകിയ തീയതി അറിയിേകണതം ഇേത െമേമായമായി ഇനരവയവിന്
ഹാജരാേകണതമാണ്.

