കോറ്റഗറി നമ്പർ : 339/2021 – 341/2021
ഒന്നാം എന.സി.എ.വിജ്ഞാപനം
പാർട്ട് - ഒന്ന് ( ജനറല് കേവാട്ട )
താെഴപ്പറയുന്ന തസ്തികേയിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല േയാഗയതയുള എല്.സി/എ.ഐ, ഒ.ബി.സി & എസ്.സി സംവരണ
സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നു അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റ് വഴി
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷം ഓണ്ലൈല ആയാണ്
അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
1.

സ്ഥാപനം

: ജില്ലാ സഹകേരണ ബാങ്ക്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ബ്രാഞ്ച് മാേനജർ

3.

ശേമ്പളം

:

4. ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

₹ 19,670-55,090/-

: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
കോറ്റഗറി സമുദ്ായം
നമ്പർ

ജില്ല

ഒഴിവുകേളുടെട
എണ്ണം

339/2021 എസ്.സി എറണാകുളം

1

േകോഴിേക്കാട്

1

340/2021 എല്.സി/
എ.ഐ

േകോഴിേക്കാട്

1

കേണ്ണൂർ

1

341/2021

എറണാകുളം

1

ഒ.ബി.സി

കുറിപ്പ്:-(i) ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
ജില്ലകേളിേലയ്ക്ക്
ഓേരാ
സമുദ്ായത്തിനായി പ്രേതയകേം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ് . അപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് പട്ടികേ ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് താെഴപ്പറയുന്ന തീയതികേളില്
പ്രസ്തുത ജില്ലകേള്ക്ക് േവണ്ടി പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച മാതൃറാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന
കോലയളവില് േമല്പ്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായങ്ങള്ക്ക് േവണ്ടി നീക്കിെവച്ചിട്ടുളതും
എന്നാല് ആ സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില്
നികേത്തെപ്പടാത്തതുമായ ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള നിയമന
ശേിപാർശേ െചെയ്ത് നിയമനം നടത്തുന്നതുവെരേയാ, ഈ വിജ്ഞാപനം
അനുശസരിച്ച് നിലവില് വരുടന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയുെട തീയതി മുതല് 3 (മൂന്ന്)
വർഷം
വെരേയാ
ഏതാേണാ
ആദ്യം
വരുടന്നത്
അതുവെര
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.

ജില്ലയുെട േപര്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ
തീയതി

കോറ്റഗറി
നമ്പർ

എറണാകുളം

07/01/15

433/09

േകോഴിേക്കാട്

02/07/14

433/09

കേണ്ണൂർ

17.11.2014

433/09

(ii) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം േമല്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങള് േജാലി െചെയ്തു വരുടന്ന െമമ്പർ െസാൈസറ്റി
അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള ജില്ലാ സഹകേരണ ബാങ്കുകേളിേലക്ക് മാത്രം
അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതും ജില്ലയുെട േപര് അേപക്ഷയിെല നിർദ്ദേിഷ്ട
േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകോരം ഒന്നിലധികേം ജില്ലകേളിേലയ്ക്ക്
അേപക്ഷകേള്
സമർപ്പിക്കുമ്പവാന പാടുളതല്ല. ഇതിനുശ വിപരീതമായി ഒരുട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഒന്നില്ക്കൂടുതല് ജില്ലകേളില്
അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിച്ചിട്ടുളതാേയാ
തനനിമിത്തം െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന ഇടയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല്
പ്രസ്തുത അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അവരുടെടേമല്
അച്ചടക്ക നടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതുമാണ്.
(iii) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട SSLC ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖപ്പെപ്പടുത്തലില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ടാകുന്ന
സാഹചെരയത്തില്
അേപക്ഷയില്
അവകോശേെപ്പട്ടിട്ടുള ജാതി െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശ റവനയൂ അധികോരി നല്കുന്ന
ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / േനാണ്ല ക്രീമീ െലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
എന്നതിേനാെടാപ്പം
ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി
ഒറ്റത്തവണ പരിേശോധനാ സമയേത്താ കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന
സമയേത്താ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
5. നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം. (േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല േമല്
പരാമർശേിച്ചിട്ടുള സമുദ്ായത്തില് നിന്നുളള േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നു മാത്രം.)
കുറിപ്പ്:
ഈ വിജ്ഞാപനത്തില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുളള സംവരണ
സമൂദ്ായത്തില്െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അേപക്ഷകേള് യാെതാരറിയിപ്പും കൂടാെത നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.

6. പ്രായ പരിധി

: a) 18-45, എസ്.സി സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
02.01.1976 നുശം 01.01.2003 നുശം ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ടുപ തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട)
b) 18-43, എല്.സി/എ.ഐ & ഒ.ബി.സി സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1978 നുശം 01.01.2003 നുശം ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടുപ തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട)

കുറിപ്പ്:
i)യാെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50
(അനപത്) വയസ് കേവിയാന പാടില്ല എന്ന വയവസ്ഥയ് ക്ക്
വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുള
പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള്ക്ക് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന പാർട്ട് 2
െപാതുവയവസ്ഥകേള് ഖപ്പണ്ഡികേ 2 േനാക്കുമ്പകേ.
ii) 09.03.1998-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (പി) നമ്പർ 41/98-ല്
പറയുന്ന 29 സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് എംേപ്ലാെയ്മെന്
എക്സ്േചെഞ്ച് മുേഖപ്പന താല്ക്കാലികേമായി (െപ്രാവിഷണല്)
നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുളവർക്ക് (സർവ്വീസില് തുടരുടന്നവേരാ
പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ടിട്ടുളവേരാ ആയിട്ടുളവർ) ഒരുട വർഷത്തില്
കുറയാെത സർവീസ് ഉദ്യളപക്ഷം തങ്ങളുടെട സർവീസിെന
ൈദ്ർഘ്യേത്താളം
ഉദ്യയർന്ന
പ്രായപരിധിയില്
ഇളവ്
നല്കുന്നതാണ്. എന്നാല് പ്രായപരിധിയിലുള ഈ ഇളവ്
പരമാവധി അഞ്ചുവർഷക്കാലേത്തയ്ക്കു മാത്രേമ ലഭിക്കുമ്പകേയുള.
ഒരിക്കല് സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനത്തില് (െറഗുലർ േബസിസ്)
നിയമനം ലഭിച്ചുകകേഴിഞ്ഞൊല് ഈ ആനുശകൂലയം മേറ്റെതങ്കിലും
തസ്തികേയിേലയ് ക്കുമ്പള നിയമനത്തിന് നല്കുന്നതല്ല. ഈ
ആനുശകൂലയം
ലഭിേക്കണ്ടവർ ആ വിവരം അേപക്ഷയിെല
നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില്
കോണിച്ചിരിേക്കണ്ടതും ബന്ധെപ്പട്ട
സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല വകുപ്പ്/ഓഫീസ് േമധാവിയില്
നിേന്നാ നിയമനാധികോരിയില് നിേന്നാ താല്ക്കാലികേ
നിയമനത്തിലിരുടന്ന തസ്തികേയുെട േപര്, ശേമ്പളനിരക്ക്, വകുപ്പ്/
സ്ഥാപനം, േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച തീയതി, പിരിച്ചുകവിടെപ്പട്ട
തീയതി
മുതലായ
വിശേദ്വിവരങ്ങള്
വയക്തമാക്കുമ്പന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സല്) കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
പ്രസ്തുത
സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
അേപക്ഷകേന
സഹകേരണ
സ്ഥാപനത്തിെല
റഗുലർ
സർവീസിലല്ല
േജാലി
േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
അപ്രകോരം ഹാജരാക്കെപ്പടുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
(അസ്സല്)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
മടക്കിെക്കാടുക്കുമ്പന്നതല്ല.
7.

േയാഗയതകേള്:
i)
ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും 50% മാർക്കില് കുറയാെത
ലഭിച്ച ബിരുടദ്വും ഹയർ ഡിേപ്ലാമ ഇന േകോ-ഓപ്പേറഷനുശം [േകേരള
സംസ്ഥാന സഹകേരണ യൂണിയനില് നിന്നും ലഭിച്ച എച്ച് .ഡി.സി
അെല്ലങ്കില്
എച്ച്.ഡി.സി ആന് ബി.എം അെല്ലങ്കില് നാഷണല്
കേൗണ്ലസില് േഫാർ േകോ-ഓപ്പേറഷനില് നിന്നും ലഭിച്ച എച്ച്.ഡി.സിയും
എച്ച്.ഡി.സി.എം -ഉദ്യം
അെല്ലങ്കില് വിജയകേരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ
സേബാർഡിേനറ്റ് (ജൂനിയർ) േപഴ്സണല് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് െട്രയിനിംഗ്
േകോഴ്സ് (ജൂനിയർ) ഡിേപ്ലാമ ഇന േകോ-ഓപ്പേറഷന.]

അെല്ലങ്കില്
േകേരള കോർഷികേ സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും േകോ-ഓപ്പേറഷന ആന്
ബാങ്കിംഗില് ലഭിച്ച ബി.സ്.സി ബിരുടദ്ം.
അെല്ലങ്കില്
േകേരളത്തിെല ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും
50%
മാർക്കില് കുറയാെത ലഭിച്ച ബി.േകോം (വിത്ത് േകോ-ഓപ്പേറഷന) ബിരുടദ്ം
ii)

എം.ബി.എ./സി.എ/എം.േകോം/േകേരള അഗ്രികേള്ച്ചറല് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയുെട
േകോ-ഓപ്പേറഷന ആന് ബാങ്കിംഗിലുള എം.എസ്.സി എന്നിവയില്
ഏെതങ്കിലും േയാഗയതയുളവർക്ക് മുനഗണന നല്കുന്നതാണ് . (Preferential
Qualification)
കുറിപ്പ്:i) എല്ലാ േയാഗയതകേളുടം അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട
തീയതിേയാ അതിനുശ മുേമ്പാ േനടിയിരിക്കണം.

അവസാന

ii)

ഈ തസ്തികേയിേലക്കുമ്പള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS & SSR Part II Rule 10
(a) (ii) ബാധകേമാണ് .

iii)

വിജ്ഞാപനത്തില് പരാമർശേിച്ചിട്ടുള േയാഗയതയ്ക്കു പകേരമായി
തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ആയത് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് ഒറ്റതവണ പരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ
പ്രസ്തുത
േയാഗയത
തത്തുലയ
േയാഗയതയായി
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള്ളു.

8. അേപക്ഷകേള് സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.kerlapsc.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 31.12.2011ന്ശേശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
േപരുടം, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ
Upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല.
അേപക്ഷാഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന profile ല്
ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID
പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാ

സാമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം 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 കുടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള് കേമ്മിഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആധാർ കോർഡുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡ് തിരിച്ചറിയല്
േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
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അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 22.09.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.
ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പരീക്ഷ /ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥീരികേരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥീരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന
ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ല
േലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുശളള സൗകേരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളളില് സ്ഥീരികേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥീരികേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസറ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള
െമാൈബല് നമ്പരിലും
നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി
േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ
നല്കേിയേശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ,
ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര 1976 െല KPSC
Rules of procedure Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള
വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക്
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനത്തിെന രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള്
നിർബന്ധമായും േനാക്കുമ്പകേ)

