കോറ്റഗറി നമ്പർ : 307/2021
പാർട്ട് - I ( ജനറല് കോറ്റഗറി )
േകേരള േസ്റ്ററ്റ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡേറഷന ലിമിറ്റഡില്
താെഴപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് നിശ്ചിത േയാഗയതയുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും
ഓണ്ലൈലനിലൂടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന വഴി
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു.
1

സ്ഥാപനം

േകേരള േസ്റ്ററ്റ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ്
െഫഡേറഷന ലിമിറ്റഡ്

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

കോഷ യർ

3

ശേമ്പളം

₹6300-19250 (PR)

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

01 (ഒന്ന ്)
03.01.2013 െല G O (P)No,1/2013/SJD
ഉദ്യത്ത രവ് അനുശസരിച്ച ് 3% ഒഴിവുകേള്
ഭിന്ന േശേഷിയുള വർക്ക ായി
(Locomotor
Disability/Cerebral
Palsy,
Hearing
Impairment) സംവരണം െചെയ്ത ിരിക്കുമ്പ ന്നു .

കുറിപ്പ് : i) ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് േകേരള േസ്റ്ററ്റ് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡേറഷന
ലിമിറ്റഡില്
നിന്നും അറിയിച്ച 1 (ഒന്ന്) ഒഴിവ് ജനറല് വിഭാഗത്തിനുശളളതാണ്. ഈ
സ്ഥാപനത്തില് നിന്നും
ഇനിയും എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴിവുകേള് 1 : 1 എന്ന
അനുശപാതത്തില് വിഭജിച്ച് ജനറല് കോറ്റഗറിയില് നിന്നും െസാൈസറ്റി കോറ്റഗറിയില്
നിന്നും നികേത്തുന്നതാണ്. ഒഴിവുകേളുടെട ആദ്യ ഊഴം ജനറല് വിഭാഗത്തിനുശളതാണ് .
െസാൈസറ്റി വിഭാഗത്തിനായി മാറ്റി വയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഒഴിവുകേള് പാർട്ട് II ആയി പ്രേതയകേ
വിജ്ഞാപനം
പുറെപ്പടുവിച്ച്
നികേത്തുന്നതാണ്.
1958-െല
െകേ.എസ്
ആന്
എസ്.എസ്.ആർ.-െല ജനറല് റൂള്സ് 14 മുതല് 17 വെരയുളള സംവരണ വയവസ്ഥകേള്
പാലിച്ചായിരിക്കുമ്പം രണ്ടുപ ലിസ്റ്റിലും നിന്നുമുളള നിയമനങ്ങള്.
ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ േശേഷം ഇേത തസ്തികേയിേലക്ക് ഒരുട
പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റുകേള് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളില് ജനറല് വിഭാഗത്തിനായി വിഭജിച്ചുക കേിട്ടുന്ന
ഒഴിവുകേളിേലക്കുമ്പം ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ് .
iii) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന തലത്തില് നടത്തുന്നതാണ്.

iv) KCS ചെട്ടം 184 പ്രകോരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ സർവീസില്
പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായി മൂന്നു വർഷെത്ത സർവീസിനുശളില് രണ്ടുപ
വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.
5. നിയമനരീതി : േനരിട്ടുള നിയമനം
6.
പ്രായം
: 18-40, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02/01/1981 നുശം 01/01/2003 നുശമിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട). മറ്റു പിേന്നാക്ക വിഭാഗത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ടവർക്കുമ്പം, പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലുളവർക്കുമ്പം നിയമാനുശസൃതം
അനുശവദ്നീയമായ വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുമ്പന്നതാണ്.)
(വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച
മറ്റു
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
പാർട്ട് -II-െല
െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ.)
കുറിപ്പ് :- യാെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അനപത്) വയസ്സ്
കേവിയാന പാടില്ല എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന് പ്രായപരിധിയില്
അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന പാർട്ട് -IIെല െപാതുവയവസ്ഥകേള് (ഖപ്പണ്ഡികേ 2) േനാക്കുമ്പകേ. 09/03/1998-െല സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് (പി) നമ്പർ 41/98-ല് പറയുന്ന 29 (ഇരുടപത്തിെയാനപത്) സഹകേരണ
സ്ഥാപനങ്ങളില് എംേപ്ലാെയ്മെന് എക്സ്േചെഞ്ച് മുേഖപ്പന താല്ക്കാലികേമായി
(െപ്രാവിഷണല്) നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുളവർക്ക് (സർവീസില് തുടരുടന്നവേരാ പിരിച്ചുക
വിടെപ്പട്ടിട്ടുളവേരാ ആയിട്ടുളവർ) ഒരുട വർഷത്തില് കുറയാെത സർവീസ് ഉദ്യള
പക്ഷം തങ്ങളുടെട സർവീസിെന ൈദ്ർഘ്യേത്താളം ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ് നല്കുന്നതാണ്. എന്നാല് പ്രായപരിധിയിലുള ഈ ഇളവ് പരമാവധി
അഞ്ചു വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് മാത്രേമ ലഭിക്കുമ്പകേയുള. ഒരിക്കല് സ്ഥിരമായ
അടിസ്ഥാനത്തില് (െറഗുലർ േബസിസ്) നിയമനം ലഭിച്ചുക കേഴിഞ്ഞൊല് ഈ
ആനുശകൂലയം മേറ്റെതങ്കിലും തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള നിയമനത്തിന് നല്കുന്നതല്ല. ഈ
ആനുശകൂലയം ലഭിേക്കണ്ടവർ ആ വിവരം അേപക്ഷയിെല നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില്
കോണിച്ചിരിേക്കണ്ടതും
ബന്ധെപ്പട്ട
സഹകേരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിെല
വകുപ്പ്/ഓഫീസ് േമധാവിയില് നിേന്നാ നിയമനാധികോരിയില് നിേന്നാ
താല്ക്കാലികേ നിയമനത്തിലിരുടന്ന തസ്തികേയുെട േപര്, ശേമ്പള നിരക്ക്,
വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം, േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച തീയതി, പരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട തീയതി
മുതലായ വിശേദ്വിവരങ്ങള് വയക്തമാക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സല്) കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. പ്രസ്തുത സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
അേപക്ഷകേന സഹകേരണ സ്ഥാപനത്തിെല റഗുലർ സർവീസിലല്ല േജാലി
േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന് േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. ഇപ്രകോരം സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേള് മടക്കിനല്കുന്നതല്ല.
7. േയാഗയതകേള്:
യു.ജി.സി അംഗീകൃത സർവകേലാശോലയില് നിേന്നാ അെല്ല ങ്ക ില് ഭാരത
സർക്ക ാറിനാല് സ്ഥ ാപിതമായ നാഷണല് ഇനസ്റ്റ ിറ്റ യൂട്ടു കേളില് നിേന്നാ
അെല്ല ങ്ക ില് േകേരള സർക്ക ാറിനാല് സ്ഥ ാപിതമായ ഇനസ്റ്റ ിറ്റ യൂട്ടു കേളില് നിേന്നാ
ഏെതങ്ക ിലും വിഷയത്ത ില് േനടിയ ബിരുടദ്വും, എച്ച ് ഡ ിസി/െജഡിസിയും
അെല്ല ങ്ക ില് തത്തു ലയ േയാഗയത

അെല്ല ങ്ക ില്
യു.ജി.സി അംഗീകൃത സർവകേലാശോലയില് നിേന്നാ
അെല്ല ങ്ക ില് ഭാരത
സർക്ക ാറിനാല് സ്ഥ ാപിതമായ നാഷണല് ഇനസ്റ്റ ിറ്റ യൂട്ടു കേളില്
നിേന്നാ
അെല്ല ങ്ക ില് േകേരള സർക്ക ാറിനാല് സ്ഥ ാപിതമായ ഇനസ്റ്റ ിറ്റ യൂട്ടു കേളില് നിേന്നാ
ലഭിച്ച േകോ-ഓപ്പ േറഷേനാടുകൂടിയ ബി േകോം ബിരുടദ്ം
അെല്ല ങ്ക ില്
േകേരള കോർഷികേ സർവകേലാശോലയില് നിന്നു ം േകോ -ഓപ്പ േറഷന ആനഡ്
ബാങ്ക ിങ്ങ ില് േനടിയ ബിഎസ് സി ബിരുടദ്ം.
കുറിപ്പ് :
1) Rule 10(a)(ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമാണ്. .
(2)
വിജ്ഞ ാപന
പ്ര കോരമുള
േയാഗയതകേളുടെട
തത്തു ലയ
േയാഗയത
അവകോശേെപ്പ ട്ട ് അേപക്ഷ സമർ പ്പ ിക്കുമ്പ ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ടി േയാഗയതയുെട
തത്തു ലയത െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് പരിേശോധന
സമയത്ത ് ഹാജരാക്ക ിയാല് മാത്ര േമ പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമായി
പരിഗണിക്കുമ്പ കേയുള .
(3)
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട
SSLC
ബുക്ക ിെല
ജാതി
സംബന്ധ ിച്ച
േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചെരയത്ത ില് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള്
ശേരിയായ
ജാതി
അേപക്ഷ യില്
അവകോശേെപ്പ ടുകേയും
ആയത്
െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള ബന്ധ െപ്പ ട്ട റവനയൂ അധികോരി നല് കുന്ന ജാതി
സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് / േനാണ്ല ക്ര ീമിെലയർ സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് , ഇതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ്
വിജ്ഞ ാപനം
എന്ന ിവ
െവരിഫിേക്ക ഷന
സമയത്ത ്
ഹാജരാക്കുമ്പ കേയും
െചെേയ്യേ ണ്ട താണ് .
8. അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :
(എ) ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് േകേരള പബ്ല ികേ് സർ വ്വ ീസ് കേമ്മ ീഷെന ഔദ്യേദ്യാ ഗികേ
െവബ് ൈസറ്റ ായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന ' പ്ര കോരം
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷ ിേക്ക ണ്ട ത് .
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച ് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്ത ം
profile ലൂടെട അേപക്ഷ ിേക്ക ണ്ട താണ് .
ഓേരാ തസ്ത ികേയ്ക്ക ്
അേപക്ഷ ിക്കുമ്പ േമ്പാ ഴും പ്ര സ്തു ത തസ്ത ികേേയാെടാപ്പ ം കോണുന്ന Notification Link-െല
Apply Now -ല് മാത്ര ം click െചെേയ്യേ ണ്ട താണ് . അപ് േലാഡ് െചെയ്യു ന്ന േഫാേട്ടാ
31/12/2011
-ന്
േശേഷം
എടുത്ത തായിരിക്ക ണം.
േഫാേട്ടാ യുെട
താെഴ
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ിയുെട േപരുടം
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്ത മായി
േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ിയിരിക്ക ണം. നിശ്ച ിത മാനദ്ണ്ഡ ങ്ങ ള് പാലിച്ചുക െകോണ്ട ് upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടാ യ്ക്ക ്
upload
െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർ ഷക്ക ാലേത്ത യ്ക്ക ്
പ്ര ാബലയമുണ്ട ായിരിക്കുമ്പ ം.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധ ിച്ച മറ്റ ് നിബന്ധ നകേള് െക്കാ ന്നു ം
തെന്ന മാറ്റ മില്ല . അേപക്ഷ ാ ഫീസ് നല് േകേണ്ട തില്ല . Password രഹസയമായി
സൂക്ഷ ിേക്ക ണ്ട തും വയക്ത ിഗത വിവരങ്ങ ള് ശേരിയാെണന്ന ് ഉദ്യറപ്പ ് വരുടേത്ത ണ്ട തും
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ിയുെട ചുമതലയാണ് .
ഓേരാ തസ്ത ികേയ്ക്ക ് അേപക്ഷ ിക്കുമ്പ ന്ന തിന്
മുന പും
തെന
െപ്രാ ൈഫലില്
ഉദ്യള് െക്കാ ള ിച്ച ിരിക്കുമ്പ ന്ന
വിവരങ്ങ ള്
ശേരിയാെണന്ന ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ി ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്ത ണ്ട താണ്. കേമ്മ ീഷനുശമായുള എല്ല ാ

കേത്ത ിടപാടുകേളിലും User Id പ്ര േതയ കേം േരഖപ്പെപ്പ ടുേത്ത ണ്ട താണ് . കേമ്മ ീഷനുശ
മുമ്പ ാെകേ
ഒരിക്ക ല്
സമർപ്പ ിച്ച ിട്ടു ള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ് . അേപക്ഷ ാസമർപ്പ ണത്ത ിനുശേശേഷം അേപക്ഷ യില് മാറ്റ ം
വരുടത്തു വാേനാ വിവരങ്ങ ള് ഒഴിവാക്കുമ്പ വാേനാ കേഴിയുകേയില്ല .
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാ ഗത്ത ിനായി ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികേള് ഓണ്ലൈല ന അേപ ക്ഷ യു െട
soft
copy/print out എടു ത്ത ് സൂ ക്ഷ ിേക്ക ണ്ട താണ്. ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികേള് അവരുട െട
െപ്രാ ൈഫ ലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെ യ്ത ് അേപ ക്ഷ യു െട
print out എടു ക്ക ാവു ന്ന താണ്.
അേപ ക്ഷ സംബന്ധ മായി കേമ്മ ിഷനുശ മായി
നടത്തു ന്ന
കേത്ത ിടപാടു കേളില്
അേപ ക്ഷ യു െട
print
out
കൂ ടി
സമർപ്പ ിേക്ക ണ്ട താണ്.
െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ് പ്ര ക്ര ിയയുെട ഏതവസരത്ത ിലായാലും
സമർ പ്പ ിക്ക െപ്പ ട്ട
അേപക്ഷ കേള്
വിജ്ഞ ാപനവയവസ്ഥ കേള് ക്ക ് വിരുടദ്ധ മായി
കോണുന്ന പക്ഷ ം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പ ന്ന താണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള അസല് പ്ര മാണങ്ങ ള്
കേമ്മ ീഷന ആവശേയെപ്പ ടുേമ്പാ ള് ഹാജരാക്ക ിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ല ൈലന പരീക്ഷ
നടത്തു ന്ന പക്ഷ ം അർ ഹതെപ്പ ട്ട ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ക്കുമ്പ ളള അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ്
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്രേ ഷന
െപ്രാ ൈഫലില്
ലഭയമാക്കുമ്പ ന്ന തും,
ആയത്
ഡൗണ്ല േലാഡ്
െചെയ്യു ന്ന തിനുശളള
തീയതി
പരീക്ഷ ാ
കേലണ്ട റില്
ഉദ്യള് െപ്പ ടുത്തു ന്ന തുമാണ് .
ഈ
തീയതി
മുതല്
15
ദ്ിവസം
വെര
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ക്ക ് അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ്
ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെെയ്ത ടുക്ക ാം.
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ക്ക ് മാത്ര േമ പരീക്ഷ
എഴുതുന്ന തിനുശളള സൗകേരയം ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കുമ്പ കേയുളള.
(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ അവകോശേ
വാദ്ം ഉദ്യന്ന യിച്ച ് അേപക്ഷ നല് കേിയേശേഷം പരീക്ഷ യ്ക്ക ്
സ്ഥ ീരീകേരണം
നല് കേിയിട്ട ് ഹാജരാകുകേേയാ
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പ കേേയാ
െചെയ്യു ന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് െക്ക തിെര
KPSC Rules of Procedure 1976 െല ചെട്ട ം
22 പ്ര കോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷ ാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പ ന്ന താണ് .
(ഡി) ആധാർ കോർ ഡുളള ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് തങ്ങ ളുടെട െപ്രാ ൈഫലില് ആധാർ
കോർ ഡ് തിരിച്ച റിയല് േരഖപ്പയായി നല് േകേണ്ട താണ്.
9.
അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി :22.09.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12
മണി വെര
10. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
11.

െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം (2) ഖപ്പണ്ഡികേയിെല V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII എന്നീ
ഉദ്യപഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം 5 (a), 7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേളുടം ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന്
ബാധകേമല്ല.
(ID കോർഡ് , േഫാേട്ടാ ഉദ്യള്െപ്പെടയുള വിശേദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് വായിച്ചുക േനാക്കുമ്പകേ).

