കാറ്റഗറി നമ്പർ: 33/2021
നാലാം എന .സി.എ. വിജ്ഞാപനം (െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗം)
േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ-ഓപ്പെേററ്റീവ്മ ബാങ്ക്മ ലിമെിറ്റഡില് അപഫൈിലിേയറ്റ്മ െചെയ്തിട്ടുള്ള െമെമ്പർ
െസാൈസറ്റികളില് സ്ഥിരമൊയി േജാലി െചെയ്യുന്നവരും നിശ്ചിത േയാഗയതയുളളവരുമൊയ
പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പെട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും താെഴെ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന്മ ഓണ്ലൈലനിലൂടെട ഒറ്റത്തവണ രജിസ്മ േട്രഷന വഴെി
അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുകെകാളന്നു.
1.

സ്ഥാപനം

:

േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ-ഓപ്പെേററ്റീവ്മ ബാങ്ക്മ
ലിമെിറ്റഡ്മ

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്മ

:

ക്ലർക്ക്മ േഗ്രഡ്മ - I

3.

ശമ്പളം

:

` 8,100-23,125 (PR)

4

ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

:

പട്ടിക ജാതി - 1 (ഒന്ന്മ )

കുറിപ്പെ്മ:- (1) മുഖകളില് െകാടുത്തിട്ടുളള ഒഴെിവ്മ ഈ തസ്തികയുെട 05/10/2012 -ല്
നിലവില് വന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റില് െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗം (കാറ്റഗറി നം.
118 /2010 ) പട്ട ിക ജ ാ തി സമുഖദ്ായത്തിനുേവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുളള ഒഴെിവില്
ആ
സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പെട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അപഭ്ാവത്തില്
നികത്തെപ്പെടാെതവന്നതും ഇേപ്പൊള് നിലവിലുളളതുമൊണ്മ . ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റില് നിന്നും േമെല്പ്പെറഞ്ഞെ ഒരു
ഒഴെിവിേലയ്ക്ക്മ നിയമെന ശിപാർശയും നിയമെനവും നടത്തുന്നതുവെര റാങ്ക്മ
ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്മ .
ഒന്നാം എന.സി.എ
വിജ്ഞാപനം (ഗസറ്റ്മ തീയതി 3 1/07/2013 , കാറ്റഗറി നം. 23 7/13 , രണ്ടാം
എന.സി.എ വിജ്ഞാപനം (ഗസറ്റ്മ തീയതി 29 /12/2015 , കാറ്റഗറി നം.
59 4/15, മൂന്നാം എന.സി.എ വിജ്ഞാപനം (ഗസറ്റ്മ തീയതി 3 1/10/2017 ,
കാറ്റഗറി നം. 440/2017 ) എന്നിവ പ്രകാരം പട്ടിക ജാതി സമുഖദ്ായത്തിെല
അപർഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള ലഭ്ിക്കാതിരുന്നതിനാലുള്ള നാലാം
എന.സി.എ വിജ്ഞാപനമൊണിത്മ .
2) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുഖളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ്മ സംസ്ഥാന തലത്തില്
നടത്തുന്നതാണ്മ.
3) െക.സി.എസ്മ. ചെട്ടം 184 പ്രകാരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമെിക്കെപ്പെടുന്നവർ
സർവീസില് പ്രേവശിക്കുന്ന തീയതി മുഖതല് തുടർച്ചയായ മൂന്ന്മ വർഷെത്ത
സർവീസിനുള്ളില് രണ്ട്മ വർഷം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.
5. നിയമെനരീതി : േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ-ഓപ്പെേററ്റീവ്മ ബാങ്ക്മ ലിമെിറ്റഡില് അപഫൈിലിേയറ്റ്മ
െചെയ്തിട്ടുള്ള െമെമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് സ്ഥിരമൊയി േജാലി െചെയ്യുന്നവരും നിശ്ചിത
േയാഗയതയുളളവരുമൊയ പട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പെട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളായ
ജീവനക്കാരില് നിന്നും േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം.

കുറിപ്പെ്മ:- േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ-ഓപ്പെേററ്റീവ്മ ബാങ്ക്മ ലിമെിറ്റഡില് അപഫൈിലിേയറ്റ്മ െചെയ്തിട്ടുള്ള
െമെമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് റഗുലർ സർവീസില് ഇലാത്തവരും പട്ടികജാതി
വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പെടാത്തവരുമൊയ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
സമെർപ്പെിക്കുന്ന
അപേപക്ഷകള് നിരസിക്കുന്നതാണ്മ.
അപങ്ങെനയുള്ളവർക്ക്മ
അപേപക്ഷ
നിരസിച്ചുകെകാണ്ട്മ വയക്തിഗത അപറിയിപ്പെ്മ നല്കുന്നതല.
6. പ്രായം :

18- 50 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02/01/1971 നും 01/01/2003 - നുമെിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെെട).
7.
േയാഗയതകള് :
(1)
േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ-ഓപ്പെേററ്റീവ്മ ബാങ്ക്മ ലിമെിറ്റഡില് അപഫൈിലിേയറ്റ്മ െചെയ്തിട്ടുള്ള െമെമ്പർ
െസാൈസറ്റികളില് ഏെതങ്കിലും തസ്തികയില് മൂന്ന്മ വർഷത്തില് കുറയാത്ത
െറഗുലർ സർവ്വീസ്മ
ഉദ്യള്ളവരും സർവ്വീസില് തുടരുന്നവരുമൊയ സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരായിരിക്കണം. അപത്തരക്കാർ
അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിക്കുന്ന
തീയതിയിലും നിയമെന തീയതിയിലും െമെമ്പർ െസാൈസറ്റിയില് സർവ്വീസില്
തുടരുന്നവരുമൊയിരിക്കണം.
(2) a) ഒരു അപംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയില് നിന്നും േകാ-ഓപ്പെേറഷന ഐച്ഛിക
വിഷയേത്താടു കൂടിയ േകാേമെഴ്സ്മ ബിരുദ്ം.
അപെലങ്കില്
b) (I) ഒരു അപംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയില് നിന്നും േനടിയ ബി.എ/ ബി.എസ്മ.സി
/ബി.േകാം. (മൂന്ന്മ വർഷെത്ത) ബിരുദ്ം
(ii)
േകാ-ഓപ്പെേറഷനില് ഹയർ ഡിേപ്ലോമെ അപെലങ്കില് തത്തുലയ േയാഗയത (േകരളത്തിെല
േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ- ഓപ്പെേററ്റീവ്മ യൂണിയനിെല HDC അപെലങ്കില് നാഷണല്
കൗണ്ലസില് േഫൈാർ േകാ-ഓപ്പെേററ്റീവ്മ െട്രയിനിംഗ്മ നല്കുന്ന HDC/HDCM
അപെലങ്കില് സേബാർഡിേനറ്റ്മ (ജൂനിയർ)
േപഴ്സണല് േകാ-ഓപ്പെേററ്റീവ്മ
െട്രയിനിംഗ്മ േകാഴ്സ്മ (െജ.ഡി.സി.) വിജയകരമൊയി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
അപെലങ്കില്
c)
േകാ-ഓപ്പെേറഷന ഓപ്ഷണല് സബ്ജേക്ടാടുകൂടിയ റൂറല് സർവീസിലുള്ള ഡിേപ്ലോമെ.
അപെലങ്കില്
d) േകരള അപഗ്രികള്ച്ചറല് സർവ്വകലാശാലയില് നിന്നും േനടിയ ബി.എസ്മ.സി ബിരുദ്ം
(േകാ- ഓപ്പെേറഷനും ബാങ്കിങ്ങും)
കുറിപ്പെ്മ:-

1) KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii) ബാധകമൊണ്മ.

2) ബന്ധെപ്പെട്ട അപെപ്പെക്സ്മ /േകന െസാൈസറ്റിയില് അപഫൈിലിേയറ്റ്മ െചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാഥമെിക
സഹകരണ / അപംഗസംഘ്ങ്ങളിെല ജീവനക്കാർക്ക്മ സംവരണം െചെയ്തിട്ടുള്ള ഒഴെിവില് േകരള
പബ്ലിക്മ സർവീസ്മ കമ്മിഷന മുഖേഖേന നിയമെിക്കെപ്പെട്ടയാള് അപപ്രകാരമുഖള്ള തസ്തികയില്
തുടരുേവാളം, ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നിയമെനം ലഭ്ിക്കുന്ന തീയതിയിലും അപഫൈിലിേയറ്റ്മ
െചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാഥമെിക സഹകരണ/ അപംഗസംഘ്ത്തില് േസവനത്തിലായിരിക്കണം എന്ന
നിബന്ധന ബാധകമെല.
3) വിജ്ഞ ാപന പ്ര കാരമുഖള്ള േയാഗയതകളുടെട തത്തു ലയ േയാഗയത അപവകാശെപ്പെ ട്ട ്മ
അപേപക്ഷ സമെർ പ്പെ ിക്കു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തു ലയത

െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ്മ സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ്മ പരിേശാധന സമെയത്ത ്മ
ഹാജരാക്ക ിയാല് മൊത്ര േമെ പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമൊയി പരിഗണിക്കു കയുള .
4)
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട
SSLC
ബുക്ക ിെല
ജാതി
സംബന്ധ ിച്ച
േരഖേെപ്പെ ടുത്ത ലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചെരയത്ത ില് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള്
ശരിയായ ജാതി അപേപക്ഷ യില് അപവകാശെപ്പെ ടുകയും ആയത്മ െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള
ബന്ധ െപ്പെ ട്ട റവനയൂ അപധികാരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ്മ ഇതു സംബന്ധ ിച്ച
ഗസറ്റ ്മ വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ െവരിഫൈിേക്ക ഷന സമെയത്ത ്മ ഹാജരാക്കു കയും
െചെേയ്യ ണ്ട താണ്മ .
8. ഈ തസ്തികയിേലയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുന്ന െമെമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് നിന്നുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപേപക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അപർഹത െതളിയിക്കുന്നതിനായി സർവ്വീസിെന
സംബന്ധിക്കന്ന വിശദ്വിവരങ്ങള് േരഖേെപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സർവ്വീസ്മ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ
സഹകരണ വകുപ്പെിെല അപസിസ്റ്റനറ്മ രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്) ല് നിന്നും വാങ്ങി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കമ്മിഷന ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്മ.
അപേപക്ഷേയാെടാപ്പെം പ്രസ്തുത സർവീസ്മ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ െപ്രാൈഫൈലില് അപപ്മ
േലാഡ്മ െചെയ്തതിന്മ േശഷം സമെർപ്പെിക്കുന്ന അപേപക്ഷകള് മൊത്രേമെ
സവീകരിക്കുകയുള. സർ വ്വ ീസ്മ സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ില് താെഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങ ള്
ഉദ്യണ്ട ായിരിേക്ക ണ്ട താണ്മ .
സ ർ വ്വ ീ സ ്മ സ ർ ട്ട ി ഫൈ ി ക്ക റ്റ ്മ
1. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്മ
2.
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്മ, ശമ്പളനിരക്ക്മ (ഇേപ്പൊള്
േജാലി െചെയ്യുന്ന തസ്തികയുെട േപരും,
ശമ്പളവും ഓേരാ തസ്തികയിലും സ്ഥിരമൊയി
േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള്ള കാലയളവും.
3 . ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ി
േജാലിെചെയ്യു ന്ന
സഹകരണ
സംഘ്ത്ത ിെന്റ
േപരും
സംഘ്ം േസ്റ്റ റ്റ ്മ േകാപ്പെ േററ്റ ീവ്മ ബാങ്ക ്മ
ലിമെിറ്റ ഡില്
അപഫൈിലിേയറ്റ ്മ
െചെയ്ത
തീയതിയും
4 . ടി
സംഘ്ത്ത ില്
സ്ഥ ിരേസവനം
ആരംഭ്ിച്ച
തീയതിയും
തസ്ത ികയും
ഇേപ്പൊ ള് േജാലി െചെയ്യു ന്ന തസ്ത ികയും.

:

:

:
:

േമെല്പ്പെറഞ്ഞെ െമെമ്പർ െസാൈസറ്റിയിെല സ്ഥിരം ജീവനക്കാരനായ /ജീവനക്കാരിയായ
(ശ്രീ ശ്രീമെതി ........................... (േപരും വിലാസവും) െന സംബന്ധിച്ചുകള്ള വിവരങ്ങള് ടി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട വിവരങ്ങളുടമൊയി ഒത്തുേനാക്കിയതില് ആയവ സതയമൊെണന്ന്മ
എനിക്ക്മ േബാദ്ധയമൊയിട്ടുള്ളതായി ഞാന സാക്ഷയെപ്പെടുത്തുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി :

ഒപ്പും േപരും
അപസിസ്റ്റനറ്മ രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്)

(ഓഫൈീസ്മ മുഖദ)

സഹകരണവകുപ്പെ്മ

9. അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിേക്കണ്ട വിധം :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്മ ൈസറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശഷമൊണ്മ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
അപവരുെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ login െചെയ്ത േശഷം സവന്ത്ം profile
ലൂടെട അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേയാെടാപ്പെം കാണുന്ന Notification Link െല Apply Now -ല് മൊത്രം click
െചെേയ്യണ്ടതാണ്മ. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരും
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി േരഖേെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത
മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട്മ upload െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്മ upload െചെയ്ത
തീയതി മുഖതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്മ പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്മ കും.
േഫൈാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മെറ്റ്മ നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും
തെന്ന മൊറ്റമെില. അപേപക്ഷാ ഫൈീസ്മ
നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യറപ്പെ്മ വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമെതലയാണ്മ . ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന്മ മുഖനപും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനുമൊയുള്ള
എലാ കത്തിടപാടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖേെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനു
മുഖമ്പാെക
ഒരിക്കല്
സമെർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള
അപേപക്ഷ
േസാപാധികമൊയി
സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്മ. അപേപക്ഷാസമെർപ്പെണത്തിനുേശഷം അപേപക്ഷയില് മൊറ്റം
വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന അപേപക്ഷയുെട soft
copy/print out എടുത്ത്മ സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട
െപ്രാൈഫൈലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്മ അപേപക്ഷയുെട
print out എടുക്കാവുന്നതാണ്മ .
അപേപക്ഷ സംബന്ധമൊയി കമ്മിഷനുമൊയി
നടത്തുന്ന
കത്തിടപാടുകളില്
അപേപക്ഷയുെട
print
out
കൂടി
സമെർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്മ.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ്മ പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമെർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട അപേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകള്ക്ക്മ വിരുദ്ധമൊയി കാണുന്ന
പക്ഷം നിരുപാധികമൊയി നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ്മ മുഖതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അപസല് പ്രമൊണങ്ങള് കമ്മീഷന
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും.
(ബി) ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മൊയി ബന്ധ െപ്പെ ട്ട ്മ എഴുത്ത ്മ / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലന
പരീക്ഷ നടത്തു കയാെണങ്ക ില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥ ിരീകരണം (Confirmation)
അപേപക്ഷ കർ
തങ്ങ ളുടെട ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന
െപ്രാ ൈഫൈല്
വഴെി
നല് േകണ്ട താണ്മ . അപപ്ര കാരം സ്ഥ ിരീകരണം നല് കുന്ന വർ ക്ക ്മ മൊത്ര ം അപഡ്മ ിഷന
ടിക്ക റ്റ ്മ ജനേററ്റ ്മ െചെയ്ത ്മ അപത്മ ഡൗണ്ല േലാഡ്മ െചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി
വെരയുള്ള
അപവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങ ളില്

ലഭ്യമൊകുന്ന താണ്മ . നിശ്ച ിത സമെയത്ത ിനുള്ള ില് സ്ഥ ിരീകരണം നല് കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട അപേപക്ഷ കള് നിരുപാധികം നിരസിക്ക െപ്പെ ടുന്ന താണ്മ.
സ്ഥ ിരീകരണം നല് േകണ്ട തായ കാലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികെളക്കു റിച്ചുക ം
അപഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ്മ ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ള്
ബന്ധ െപ്പെ ട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള് െപ്പെ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പെ ടുത്തു ന്ന താണ്മ .
ഇതു സംബന്ധ ിച്ച അപറിയിപ്പെ ്മ ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട െപ്രാ ൈഫൈലിലും അപതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള െമൊൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ്മ .
( സ ി ) വ ി ദ് യ ാ ഭ് യ ാ സ ം , പ ര ി ചെ യ ം തു ട ങ്ങ ി േയാ ഗ യ ത സ ം ബ ന്ധ ി ച്ച ്മ െത റ്റ ാ യ
അപ വ ക ാ ശ വ ാ ദ് ം ഉദ്യ ന്ന യ ി ച്ച ്മ അപ േപ ക്ഷ ന ല്കേ ി യ േശ ഷ ം പ ര ീ ക്ഷ യ്ക്ക ്മ
C o n f i r m a t i o n ന ല് ക ി യ ി ട്ട ്മ ഹ ാ ജ ര ാ കു ക േയാ ഹ ാ ജ ര ാ ക ാ ത ി ര ി ക്കു ക േയാ
െചെ യ്യു ന്ന ഉദ്യ േദ്യാ ഗ ാ ർ ത്ഥ ി ക ള് െക്ക ത ി െര K P S C R u l e s o f P r o c e d u r e R u l e 2 2
പ്ര ക ാ ര ം ശ ി ക്ഷ ാ ന ട പ ട ി ക ള് സ വ ീ ക ര ി ക്കു ന്ന ത ാ ണ ്മ .
(ഡി) ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെട
െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ
കാർഡ്തിരിച്ചറിയല് േരഖേയായി നല്േകണ്ടതാണ്മ.
10.
െപാതു വയവസ്ഥയിെല ഖേണ്ഡിക 2, 7 എന്നിവ േമെല്പ്പെറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ
ബാധകമെല.
11.അപേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന തീയതി : 21.04.2021 ബുധനാഴ അപർദ്ധരാത്രി 12
മെണി വെര
12. അപേപക്ഷ അപയേയ്ക്കണ്ട െവബ്സൈസറ്റ്മ

:

www.keralapsc.gov.in

(േഫൈാേട്ടാ,
ഐ.ഡി
കാർഡ്മ
ഉദ്യള്െപ്പെെടയുളള
വിശദ്
വിവരങ്ങള്ക്ക്മ
വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത്മ േചെർത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകള് വായിച്ചുക
േനാക്കുക)

