കോറ്റ ഗറി നമ്പ ർ : 228/2020
പാർ ട്ട ് III ( െസാ ൈസ റ്റ ി കോറ്റ ഗറി )
േകേരള സംസ്ഥ ാന സഹകേരണ മത്സ് യവികേസന െഫഡേറഷന ലിമിറ്റ ഡില്
(മത്സ് യെഫഡ് ) അഫിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത ിട്ടു ളള ഫിഷറീസ് െഡവലപ്മെമന്റെ ് െവല് ഫയർ
േകോപ്പ േററ്റ ിവ് െസാൈസറ്റ ികേളില്
സ്ഥ ിരമായി േജാലിെചെയ്യു ന്ന വരുടം നിശ്ച ിത
േയാഗയതയുള്ള വരുടമായ ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളില് നിന്നു ം താെഴ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗത്ത ിന്
െതരെഞ്ഞെ ടുക്ക െപ്പ ടുന്ന തിന് ഓണ്ല ൈലന ആയി മാത്ര ം ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന വഴി
അേപക കേള് ക ണിച്ചുക െകോള്ളു ന്നു .
1

സ്ഥ ാപനം

:

േകേരള സംസ്ഥ ാന സഹകേരണ മത്സ് യവികേസന
െഫഡേറഷന ലിമിറ്റ ഡ് ( മത്സ് യെഫഡ് )

2

ഉദ്യേദ്യാ ഗേപ്പ ര്

:

േകോണ്ല ഫിഡന ഷയല് അസിസ്റ്റ ന്റെ ് േഗ്രേ ഡ് II

3

ശേമ്പ ളം

:

Rs. 11620-20240/-(PR)

4

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണ ം

:

പ്രതീകിത ഒഴിവുകേള്

03/01/2013 െല GO(P)No.1/2013/SJD ഉദ്യത്തരവ് അനുശസരിച്ച് 3% ഒഴിവുകേള്
ഭ്ിന്നേശേഷിയുളളവർക്കായി (Locomotor Disability/Cerebral Palsy / Hearing Impairment , Low
Vision ) സംവരണം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നു.
കു റിപ്പ ് :
1) മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവ്, േകേരള സംസ്ഥാന
സഹകേരണ മത്സ് യവികേസന
െഫഡേറഷന ലിമിറ്റഡി (മത്സ് യെഫഡ് )ല് നിന്നു ം േകോണ്ല ഫിഡന ഷയല്
അസിസ്റ്റ ന്റെ ് േഗ്രേ ഡ് II തസ്തികേയ്ക്ക ായി റിേപ്പാ ർട്ട് െചെയ്യേെപ്പട്ട ഒഴിവുകേെള 5:3:2 എന്ന
അനുശപാതത്തില് വിഭ്ജിച്ചേപ്പാ ള് െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിനായി മാറ്റി വച്ചതാണ്.
ഒഴിവുകേളിെല ആദ്യ ഊഴം നിയമാനുശസൃതമായി ജനറല് വിഭ്ാഗത്തിനുശള്ളതാണ് . ടി
സ്ഥാപനത്തില്
നിന്നു ം
ഈ
റാങ്കേ്
ലിസ്റ്റ ിെന്റെ
കോലയളവിനുശള്ളില്
േകോണ്ല ഫിഡന ഷയല് അസിസ്റ്റ ന്റെ ് േഗ്രേ ഡ് II തസ്തികേയിേലക്ക് തുടർന്നു ം ഒഴിവുകേള്
അറിയിക്കുമ്പകേയാെണങ്കേില് േമല് വിഭ്ജനത്തിെന്റെ തുടർച്ചയായി ഒഴിവുകേെള വിഭ്ജിച്ച്
െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിന് ലഭ്ിക്കുമ്പന്ന ഒഴിവുകേള് ഈ ലിസ്റ്റ ില് നിന്നു ം
നികേത്തുന്നതാണ് . ജനറല് വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട (Part I) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെടയും
മത്സ്യെത്താഴിലാളി / മത്സ്യെത്താഴിലാളികേളുടെട ആശ്രിതവിഭ്ാഗത്തില് (Part II) െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർതഥികേളുടേടയും െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗം (Part III) ജീവനക്കാരുടെടയും റാങ്കേ്
ലിസ്റ്റുകേളില് നിന്നും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള യാഥാക്രമം നിയമനശേിപാർശേ നടത്തുന്നതും
ആദ്യ നിയമന ശേിപാർശേ ജനറല് വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട റാങ്കേ്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നികേത്തുന്നതാണ്.
2) ഗവണ്ലെമന്റെ് വകുപ്പുകേളിെലയും െപാതു േമഖപ്പലാ സ്ഥാപനങ്ങളിേലയും ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക്
കേമ്മീഷന
നിയമന
ശേിപാർശേ
നടത്തുന്നതു
േപാെല
െറാേട്ടഷന
തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുമ്പം.
മത്സ്യെത്താഴിലാളി
/മത്സ്യെത്താഴിലാളികേളുടെട
ആശ്രിതരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കായി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റില് (Part II)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട കുറവുണ്ടായാല് ആ ഒഴിവുകേള് െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗം (Part III)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട റാങ്കേ് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നികേത്തുന്നതാണ്. േകേരള സംസ്ഥ ാന

സഹകേരണ മത്സ് യവികേസന െഫഡേറഷന
ലിമിറ്റ ഡില് അഫിലിേയറ്റ ്
െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള ഫിഷറീസ് െഡവലപ്മെമന്റെ ്
െവല് ഫയർ
േകോപ്പ േററ്റ ിവ്
െസാൈസറ്റ ികേളില് ജീവനക്കാർക്കുമ്പ േവണ്ടി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന ഈ റാങ്കേ് ലിസ്റ്റില്നിന്നും
(െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗം) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട കുറവുണ്ടായാല് ആ ഒഴിവുകേള് ജനറല്
വിഭ്ാഗത്തില്െപട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട റാങ്കേ് ലിസ്റ്റില് (Part I) നിന്നും നികേത്തുന്നതാണ്.
അങ്ങെന നികേത്തെപ്പടുന്ന ഒഴിവുകേള് പിന്നീട് െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിന് തിരിെകേ
ലഭ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല. െകേ.എസ് & എസ്.എസ്.ആർ െല ജനറല് റൂള്സ് 14-17 പ്രകോരമുള്ള
സംവരണ വയവസ്ഥകേള് പാലിച്ചായിരിക്കുമ്പം രണ്ടു ലിസ്റ്റിലും (ജനറല് & െസാൈസറ്റി)
നിന്നുമുള്ള നിയമനങ്ങള്.
3) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിന് േശേഷം ഇേത തസ്തികേയിേലയ്ക്ക്
ഒരുട പുതിയ റാങ്കേ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കേില് ആ തീയതി മുതല് ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല .
4) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന തലത്തില്
നടത്തുന്നതാണ്.
5) KCS റൂള് 184 പ്രകോരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ആള് സർവ്വീസില്
പ്രേവശേിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായി മൂന്നു വർഷെത്ത സർവ്വീസിനുശള്ളില്
രണ്ടു വർഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.
5

നിയമന രീതി

:

േകേരള സംസ്ഥ ാന സഹകേരണ മത്സ് യവികേസന
െഫഡേറഷന ലിമിറ്റ ഡില് അഫിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള
ഫിഷറീസ്
െഡവലപ്മെമന്റെ ്
െവല് ഫയർ
േകോപ്പ േററ്റ ിവ് െസാൈസറ്റ ികേളില്
സ്ഥ ിരമായി
േജാലി
െചെയ്തു വരുടന്ന വരുടം
നിശ്ച ിത
േയാഗയതയുള്ള വരുടമായ
ജീവനക്ക ാരില്
നിന്നു ം
േനരിട്ടു ള്ള നിയമനം.

6

പ്ര ായം

:

18-50. ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് 02.01.1970 നുശം 01.01.2002
നുശമിടയില് ജനിച്ച വരായിരിക്ക ണം. (രണ്ടു തീയതികേളുടം
ഉദ്യള് െപ്പ െട)

7

േയാഗയതകേള് :

1) അേപക കേന് / അേപക കേയ്ക്ക ്
േകേരള
സംസ്ഥ ാന
സഹകേരണ
മത്സ് യവികേസന
െഫഡേറഷന
ലിമിറ്റ ഡില് അഫിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള ഫിഷറീസ്
െഡവലപ്മെമന്റെ ്
െവല് ഫയർ
േകോപ്പ േററ്റ ിവ്
െസാൈസറ്റ ികേളില് ഏെതങ്കേ ിലും തസ്ത ികേയില് മൂന്ന ്
(3) വർ ഷെത്ത റഗുലർ സർ വ്വ ീസ് ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കുമ്പ കേയും
അത്ത രക്ക ാർ അേപക തീയതിയിലും നിയമന
തീയതിയിലും
ഫിഷറീസ്
െഡവലപ്മെമന്റെ ്
െവല് ഫയർ
േകോപ്പ േററ്റ ിവ് െസാൈസറ്റ ികേളില്
സർ വ്വ ീസില് തുടരുടന്ന വരുടമായിരിക്ക ണം.

2)

കുറിപ്പ് :

1)

1.

അംഗീകൃത
സർ വ്വ കേലാശോലയില്
നിന്നു
ലഭ്ിച്ച ബിരുടദ്ം
2. ൈടപ്പ ് ൈററ്റ ിംഗ്
ഇംഗ്ല ീഷ്
(ഹയർ ),
മലയാളം(േലാവർ )- െകേ.ജി.റ്റ ി.ഇ/എം.ജി.റ്റ ി.ഇ
3. േഷാർ ട്ട ് ഹ ാന ഡ്
ഇംഗ്ല ീഷ്
(േലാവർ ),
മലയാളം(േലാവർ )- െകേ.ജി.റ്റ ി.ഇ/എം.ജി.റ്റ ി.ഇ

Rule 10(a)(ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് ബാധകേമാണ് .

2) വിജ്ഞ ാപന പ്ര കോരമുള്ള
േയാഗയതകേളുടെട തത്തു ലയ േയാഗയത
അവകോശേെപ്പ ട്ട ് അേപക സമർ പ്പ ിക്കുമ്പ ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ടി
േയാഗയതയുെട തത്തു ലയത െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള്ള 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
അേപക യില്
അവകോശേെപ്പ ടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള്ള 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 .
4) ബന്ധ െപ്പ ട്ട
അെപക്സ ് / േകേന്ദ്ര
െസാൈസറ്റ ിയില്
അഫിലിേയറ്റ ്
െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള
പ്ര ാഥമികേ
സഹകേരണ/അംഗസംഘ്ങ്ങ ളിെല
ജീവനക്ക ാർ ക്ക ് സംവരണം െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള ഒഴിവില് െകേ .പി.എസ് . സി.
മുേഖപ്പന നിയമിക്ക െപ്പ ട്ട യാള് അപ്ര കോരമുള്ള തസ്ത ികേയില് തടരുടേവാളം,
ഈ വിജ്ഞ ാപന പ്ര കോരം നിയമനം ലഭ്ിക്കുമ്പ ന്ന തീയതിയിലും
അഫിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള പ്ര ാഥമികേ സഹകേരണ/അംഗസംഘ്ത്ത ില്
േസവനത്ത ിലായിരിക്ക ണം എന്ന നിബന്ധ ന ബാധകേമാകുന്ന തല്ല .
5) ഈ
തസ്ത ികേയിേലക്ക ്
അേപക ിക്കുമ്പ ന്ന
േകേരള
സംസ്ഥാന
സഹകേരണ മത്സ് യവികേസന െഫഡേറഷന ലിമിറ്റ ഡില് അഫിലിേയറ്റ ്
െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള ഫിഷറീസ് െഡവലപ്മെമന്റെ ് െവല് ഫയർ േകോപ്പ േററ്റ ിവ്
െസാൈസറ്റ ികേളില്
നിന്നു ം
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള്
അേപക
സമർ പ്പ ിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള്ള അർ ഹത െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനായി സർ വ്വ ീസിെന
സംബന്ധ ിക്കുമ്പ ന്ന വിശേദ്വിവരങ്ങ ള് േരഖപ്പെപ്പ ടുത്ത ിയിട്ടു ള്ള സർ വ്വ ീസ്
സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്
രജിസ്ട്രേ ാർ ഓഫ്
ഫിഷറീസില്
നിന്നു
വാങ്ങ ി
െപ്രാ ൈഫലില് അപ് േലാഡ് െചെേയ്യേ ണ്ട തും കേമ്മ ീഷന ആവശേയെപ്പ ടുന്ന
സമയത്ത ് ഒറിജിനല് ഹാജരാേക്ക ണ്ട തുമാണ് . സർ വീസ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്
െപ്രാ ൈഫലില് അപ് േലാഡ് െചെയ്ത തിനുശ േശേഷം സമർ പ്പ ിക്കുമ്പ ന്ന
അേപക കേള്
മാത്ര േമ
സവീകേരിക്ക െപ്പ ടുകേയുള .
സർ വ്വ ീസ്
സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ില് താെഴപ്പ റയുന്ന വിവരങ്ങ ള് ഉദ്യണ്ട ാ യിരിേക്ക ണ്ട താണ്.

സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
1

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്

:

2

ഉദ്യേദ്യാ ഗേപ്പ ര് , ശേമ്പ ളനിരക്ക ് ,
:
േസവനകോലാവധി
(ഇേപ്പാ ള്
േജാലി
െചെയ്യു ന്ന തസ്ത ികേയുെട േപരുടം, ശേമ്പ ളവും
ഓേരാ തസ്ത ികേയിലും സ്ഥ ിരമായി േജാലി
േനാക്ക ിയിട്ടു ള്ള കോലയളവും)

3

ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ി
േജാലി
െചെയ്യു ന്ന :
സഹകേരണ
സംഘ്ത്ത ിെന്റെ
േപരുടം
സഹകേരണ സംഘ്ം േകേരള സംസ്ഥ ാന
സഹകേരണ മത്സ് യവികേസന െഫഡേറഷന
ലിമിറ്റ ഡില്
അഫിലിേയറ്റ ്
െചെയ്ത
തീയതിയും

4

ടി സംഘ്ത്തില് സ്ഥിരേസവനം ആരംഭ്ിച്ച :
തീയതിയും തസ്തികേയും ഇേപ്പാള് േജാലി
െചെയ്യുന്ന തസ്തികേയും

േമല് പറഞ്ഞെ െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയിെല സ്ഥിരം ജീവനക്കാരനായ /
ജീവനക്കാരിയായ ശ്രീ/ശ്രീമതി................................................ (േപരുടം േമല്വിലാസവും)- െന
സംബന്ധിച്ചുകളള വിവരങ്ങള് ടി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട സർവ്വീസ് സംബന്ധമായി വിവരങ്ങളുടമായി
ഒത്തുേനാക്കിയതില് ആയവ സതയമാെണന്ന് എനിക്ക് േബാദ്ധയമായിട്ടുളളതായി ഞാന
സാകയെപ്പടുത്തുന്നു.
സ്ഥലം:
തീയതി:

ഒപ്പും, േപരുടം
രജിസ്ട്രേ ാർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്
(ഓഫീസ് മുദ)

8

അേപ ക സമർ പ്പ ിേക്ക ണ്ട വിധം
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് േകേരള പബ്ല ികേ് സർ വ്വ ീസ് കേമ്മ ീഷെന്റെ ഔദ്യേദ്യാ ഗികേ
െവൈബ്സൈ റ്റ ായ www.keralapsc.gov.in വഴി "ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന പ്ര കോരം
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക ിേക്ക ണ്ട ത് . ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റ ർ
െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് അവരുടെട user ID യും
password ഉദ്യം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച ്
login
െചെയ്ത േശേഷം
സവന്ത ം
െപ്രാ ൈഫലിലൂടെട
അേപക ിേക്ക ണ്ട താണ് . Upload െചെയ്യു ന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2010-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 . അേപക ാ ഫീസ്

നല് േകേണ്ട തില്ല . സവന്ത ം േപജില് പ്ര േവശേിച്ച േശേഷം രജിേസ്ട്രേ ഷന കോർ ഡ് link
click െചെയ്ത േശേഷം രജിേസ്ട്രേ ഷന കോർ ഡ് കോണുവാനുശം പ്ര ിന്റെ ് ഔദ്യട്ട ് എടുത്ത ്
സൂക ിക്കുമ്പ വാനുശം കേഴിയും. രജിേസ്ട്രേ ഷന
സംബന്ധ മായ വിവരങ്ങ ള്
തിരുടത്തു വാനുശള്ള സൌകേരയവുമുണ്ട ് . user ID ഓർ ത്ത ിരിേക്ക ണ്ട തും
password
രഹസയമായി
സൂക ിേക്ക ണ്ട തും
വയക്ത ി
വിവരങ്ങ ള്
ശേരിയാെണന്ന ്
ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്ത ണ്ട തും ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ിയുെട ചുമതലയാണ്. െവബ് ൈസറ്റ ിലുള്ള
നിർ േദ്ദേ ശേങ്ങ ള് ക്ക ്
വിരുടദ്ധ മായി
സമർ പ്പ ിക്കുമ്പ ന്ന
അേപക കേള്
നിരസിക്കുമ്പ ന്ന താണ് . വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, ജാതി, വയസ്സ ് , പരിചെയം മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പ ന്ന തിനുശള്ള
പ്ര മാണങ്ങ ളുടെട
പകേർ പ്പു കേള്
കേമ്മ ീഷന
ആവശേയെപ്പ ടുേമ്പാ ള് ഹാജരാക്ക ിയാല് മതിയാകും.
ആധാർ കോർ ഡു ളള
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള്
തങ്ങ ളുട െട
െപ്രാ ൈഫ ലില്
ആധാർ കോർ ഡ്
തിരിച്ച റിയല് േര ഖപ്പയായി നല് േകേ ണ്ട താണ് .
9 അേപക സവീകേരിക്കുമ്പ ന്ന അവസാന തീയതി :
മണി വെര

23.12.2020 ബുധനാഴ്ച രാത്ര ി 12

10 അേപക അയേയ്ക്ക ണ്ട േമല് വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
11 െപാതു വയവസ്ഥ കേളിെല ഖപ്പണ്ഡ ികേ 2, 7 എന്ന ിവ േമല് പ്പ റഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാ ഗത്ത ിന്
ബാധകേമല്ല .
12 ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ്/ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലന പരീക
നടത്തു കേയാെണങ്കേ ില് പരീക എഴുതുെമന്ന സ്ഥ ിരീകേരണം (Confirmation)
അേപക കേർ തങ്ങ ളുടെട ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന െപ്രാ ൈഫല് വഴി
നല് േകേണ്ട താണ് . അപ്ര കോരം സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷന
ടിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്ത ് അത് ഡൌണ്ല േലാഡ് െചെയ്യു ന്ന തിനുശള്ള സൌകേരയം
പരീക ാത്ത ീയതി
വെരയുള്ള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങ ളില്
ലഭ്യമാകുന്ന താണ് . നിശ്ച ിത സമയത്ത ിനുശള്ള ില് സ്ഥ ിരീകേരണം നല് കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട അേപക കേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ്.
സ്ഥ ിരീകേരണം നല് േകേണ്ട തായ കോലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികേെളക്കുമ്പ റിച്ചുക ം
അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ള്
ബന്ധ െപ്പ ട്ട
പരീക
ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന
പരീക ാ
കേലണ്ട റില്
പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ് . ഇതു സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേളുടെട
െപ്രാ ൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പ രിലും
നല് കുന്ന താണ് . അഡ്മ ിഷന ടിക്ക റ്റ ് ഡൌണ്ല േലാഡ് െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികേള് ക്ക ്
മാത്ര േമ പരീക എഴുതുന്ന തിനുശളള സൌകേരയം ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കുമ്പ കേയുളളൂട.
13 വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്ന യിച്ച ് അേപക നല്കേിയ േശേഷം പരീക യ്ക്ക ് സ്ഥ ിരീകേരണം നല്കേിയിട്ട ്
ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പ കേേയാ െചെയ്യു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികേള്െക്ക തിെര KPSC Rules of Procedure 1976 െല ചെട്ട ം 22 പ്ര കോരം ഉദ്യചെിതമായ
ശേിക ാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പ ന്ന താണ് .
(േഫാേട്ടാ ,ഐ ഡി കോർ ഡ് ഉദ്യള് െപ്പ െടയുള്ള വിശേദ് വിവരങ്ങ ള് ക്ക ് വിജ്ഞ ാപനത്ത ിെന്റെ
രണ്ട ാം ഭ്ാഗത്ത ് േചെർ ത്ത ിരിക്കുമ്പ ന്ന െപാതു വയവസ്ഥ കേള് വായിച്ചുക േനാക്കുമ്പ കേ.)

