കോറ്റഗറി നമ്പർ : 271 /2020

േകേരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ല
ൈലനായി അേപക്ഷകേള്
ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ളികേ്
സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റെ ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെട ഓണ്ല ൈലനായി ഒറ്റത്തവണ
രജിസ് േട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് .
1.

വകുപ്പ്

:

േകേരള പബ് ളികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

അസിസ്റ്റന്റെ് (തമിഴ് അറിയുന്നവർ)

3.

ശേമ്പളം

:

₹ 27800-59400

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

01 (ഒന്ന്)

േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒഴിവു ഇേപ്പാള് നിലവിലുളതാണ്.
ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട
വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും നിലവിലിരിക്കുമ്പന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിന്
േശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്കേ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കേില് ആ
തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്കേ് ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന
സമയത്ത്
എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക് ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ് .
5
നിയമനരീതി
: േനരിട്ടുള നിയമനം.
6

പ്രായപരിധി

: 18-36. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1984-നുശം 01.01.2002-നുശം ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
(രണ്ട്
തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട)
പട്ടികേജാതി, പട്ടികേവർഗം, മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗം, വിധവകേള്
എന്നിവർക്ക് നിയമാനുശസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.

[വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖപ്പണ്ഡികേ േനാക്കുമ്പകേ]

വിജ്ഞാപനത്തിെല

പാർട്ട് -2

കുറിപ്പ് : ആെകേ റിേപ്പാർട്ട് െചെയ്യേെപ്പടുന്ന ഒഴിവുകേളില് 3% ഒഴിവുകേള് ഭിന്നേശേഷിയുള
(Locomotor Disability/ Cerebral Palsy, Low Vision, Hearing Impairment)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കായി 03.01.2013 തീയതിയിെല G.O.(P).No.01/2013/SJD നമ്പർ
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം നീക്കിവച്ചിരിക്കുമ്പന്നു. എന്നാല് ഭിന്നേശേഷിയുള
Blindness ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന അർഹരല്ല.
7 േയാഗയതകേള്:
1

ഇന്തയയിെല ഒരുട അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശോലയില് നിന്നും ലഭിച്ച ബി.എ
അെല്ലങ്കേില് ബി.എസ്.സി അെല്ലങ്കേില് ബി.േകോം ബിരുടദ്ം അഥവാ തത്തുലയ
േയാഗയത

2

തമിഴ്, മലയാളം ഭാഷകേളിലുള പ്രാവീണയം.
(ചുവെട വിവരിക്കുമ്പന്ന നിലവാരത്തില്, ടി തസ്തികേയുെട െതരെഞ്ഞെടുപ്പിനായി
നടത്തുന്ന എഴുത്ത് പരീക്ഷയില് പ്രാവീണയം െതളിയിേക്കണ്ടതാണ്).
കുറിപ്പ് :(a). സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവ്വീസില് െമാത്തം നാല് വർഷം സർവ്വീസ്
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള ൈടപ്പിസ്റ്റ്, കേ് ളർക്ക് വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്ന ബിരുടദ് േയാഗയത
ഇല്ലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥർക്കുമ്പം ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
അത്തരത്തില് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നവെര െമറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില് ഓപ്പണ്ല
േകോമ്പറ്റീഷന ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക് മാത്രം നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ് .
റിസർേവഷന േടണുകേളില് അവെര നിയമനത്തിനായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയില്ല. ഈ
വിഭാഗത്തില്
അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓഫീസ്
േമധാവിയില് നിന്നും സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കേമ്മീഷന
ആവശേയെപ്പട്ടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
ഈ വിഭാഗത്തില് അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് 01.01.2020-ന് 40 വയസ്സ് തികേയാന
പാടുളതല്ല. എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിഭാഗക്കാർക്കുമ്പം, മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്
ഉദ്യള്െപ്പടുന്നവർക്കുമ്പം വയസ്സ് സംബന്ധിച്ച് നിയമാനുശസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
കുറിപ്പ് :(b). KS&SSR Part-II Rule 10 (a) (ii) ബാധകേമാണ്.
കുറിപ്പ് :(c). വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
കുറിപ്പ് :(d). ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി, അേപക്ഷയില് ശേരിയായ ജാതി/ സമുദ്ായം അവകോശേെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്നും
വയതയസ്തമാകുകേയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില് േനാണ്ലക്രീമിെലയർ/ ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി
പ്രമാണ പരിേശോധന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
8

A.

ഈ
തസ്തികേയിേലയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കായി
ഒരുട
വിവരണാത്മകേ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ് . പരീക്ഷ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്
ചുവെട േചെർക്കുമ്പന്നു.
Paper-I

Part-I
Part-II
Part-III

വിഷയം

മാർക്ക്

പരമാവധി മാർക്ക്

സമയം

െപാതു വിജ്ഞാനം
ഇംഗ്ലീഷ്
മലയാളം

35
35
30

100

2 മണിക്കൂർ

Part-III-ല് തന്നിരിക്കുമ്പന്ന വിഷയങ്ങളില് ഒേന്നാ രേണ്ടാ ഖപ്പണ്ഡികേകേള് എഴുതുവാനുശം
ഇംഗ്ലീഷില്
തന്നിരിക്കുമ്പന്ന
ഖപ്പണ്ഡികേ
മലയാളത്തിേലയ്ക്ക്
തർജ്ജമ
െചെയ്യുവാനുശം
േചൊദ്ിക്കാവുന്നതാണ്.
(ലഘു നിലവാരത്തിലുള േചൊദ്യമായിരിക്കുമ്പം). Part-I, Part-II
ഭാഗങ്ങളിലുള േചൊദ്യങ്ങള് ഡിഗ്രി നിലവാരത്തിലുളതായിരിക്കുമ്പം.

B.

Paper-II
വിഷയം

പരമാവധി മാർക്ക്

സമയം

50

1 മണിക്കൂർ

തമിഴ്

തന്നിരിക്കുമ്പന്ന വിഷയങ്ങളില് ഖപ്പണ്ഡികേകേള് എഴുതുവാനുശം തമിഴ് ഭാഷയിലുള ഖപ്പണ്ഡികേ
ഇംഗ്ലീഷിേലയ്ക്ക് തർജ്ജമ െചെയ്യുവാനുശം േചൊദ്ിക്കാവുന്നതാണ്. തമിഴ് ഭാഷയിലുള പ്രാവീണയം
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശം,
തമിഴ്
വാക്കുമ്പകേളുടെട
പ്രാേയാഗീകേ
പരിജ്ഞാനം
പരിേശോധിക്കുമ്പന്നതിനുശമുള േചൊദ്യങ്ങള് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
Paper-I പാസ്സാകുന്നതിന് മൂന്ന് പാർട്ടിനുശം കൂടി 40% മാർക്കുമ്പം Part-III-യ്ക്ക് മിനിമം 30-ല് 9
മാർക്കുമ്പം ആവശേയമാണ്. Part-II പാസ്സാകുന്നതിന് മിനിമം 40% മാർക്ക് (50-ല് 20 മാർക്ക്)
ലഭിച്ചിരിക്കണം. പട്ടികേജാതി/പട്ടികേ വർഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് മിനിമം
മാർക്കില് ഇളവ് വരുടത്തുന്നതിന് േകേരള പബ് ളികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന് വിേവചെനാധികോരം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് : - േമല് പ്രസ്താവിച്ചെതാന്നും തെന്ന, എഴുത്ത് പരീക്ഷയില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
േനടിയിരിേക്കണ്ട
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെ മാർക്ക് സംബന്ധിച്ച ആവശേയകേതെയേയാ,
തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് ആവശേയമായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട എണ്ണെത്ത അേപക്ഷിച്ച് ഏറ്റുവും കുറഞ്ഞെ
മാർക്ക് േനടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട എണ്ണം വളെര വലുതാെണങ്കേില്, റാങ്കേ് ലിസ്റ്റ്
തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതിേലയ്ക്ക് ഉദ്യയർന്ന ശേതമാനം മാർക്ക് തീരുടമാനിക്കുമ്പന്നതിനുശള കേമ്മീഷെന്റെ
വിേവചെനാധികോരേത്തേയാ ഒരുടതരത്തിലും ബാധിക്കുമ്പന്നതല്ല.
9 െപ്രാേബഷനുശം േസവന വയവസ്ഥകേളുടം
(A) ഈ തസ്തികേയില് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ആള്
(1) മൂന്ന് വർഷെത്ത തുടർച്ചയായ സർവ്വീസിനുശളില് രണ്ട് വർഷക്കാലം
െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.
(2) െപ്രാേബഷന കോലയളവിനുശളില് കേമ്മീഷന നടത്തുന്ന േകേരള പബ് ളികേ് സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷന ഓഫീസ് മാനവല് വകുപ്പ്തല പരീക്ഷ ജയിച്ചിരിക്കണം.
(B) േകേരള പബ് ളികേ് സർവ്വിസ് കേമ്മീഷന ഓഫീസിെല അസിസ്റ്റന്റെ് േകേഡറിേലയ്ക്കും മറ്റ്
ഉദ്യയർന്ന ഗസറ്റഡ് േകേഡറുകേളിേലയ്ക്കുമുള െപ്രാേമാഷന് ഈ തസ്തികേ ജനറല്
േകേഡറിലുള അസിസ്റ്റന്റെ് തസ്തികേേയാെടാപ്പം പരിഗണിക്കുമ്പന്നതാണ്. എന്നാല് ഈ
തസ്തികേയില് നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന വയക്തി സാധാരണഗതിയില് സീനിയർ േഗ്രഡ്
തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം േനടുന്നതുവെര അേത തസ്തികേയില് തുടരുടന്നതും
അതുവെര അയാള്ക്ക് േമല് പ്രസ്താവിച്ച െപ്രാേമാഷന് േവണ്ടിയുള ജനറല്
േകേഡറിേലയ്ക്ക് േയാഗയത ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതുമല്ല.
10 അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട രീതി:
(A) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
േകേരള
പബ്ലികേ്
സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷെന്റെ
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിസ് േട്രേഷന' പദ്ധതി
പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്തേശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട User ID-യും Pass Word-ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login
െചെയ്തേശേഷം സവന്തം Profile-ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല 'Apply

Now'-ല് മാത്രം Click െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2010-ന് േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം േഫാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചുകെകോണ്ട് Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടായ്ക്ക് Upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച്
മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നുംതെന്ന
മാറ്റമില്ല.
അേപക്ഷാഫീസ്
നല്േകേണ്ടതില്ല.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട OTR െപ്രാൈഫലില് നിന്നും അേപക്ഷയുെട പ്രിന്റെ് ഔദ്യട്ട്
എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. Pass Word രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ് .
ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന് മുമ്പും തെന്റെ Profile-ല് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ് . കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷന
മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അവസാന തീയതിക്കുമ്പേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി കോണുന്നപക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
വിദ്യാഭയാസ
േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട
പകേർപ്പുകേള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(B) ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ ഒ.എം.ആർ/ ഓണ്ല ൈലന പരീക്ഷ
നടത്തുകേയാെണങ്കേില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം (confirmation) അേപക്ഷകേർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിസ് േട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല് േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുശള സൗകേരയം പരീക്ഷാ തീയതി വെരയുള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പരിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(C) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കേിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര
Rules of Procedure Rule 22 പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(D) ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡ്
തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
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അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി: 30.12.2020
12.00 മണി വെര.

ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി
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അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവബ് ൈസറ്റ് : www.keralapsc.gov.in
(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടയുള നിർേദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റെ
പാർട്ട്-2-ല് െകോടുത്തിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള്കൂടി േനാക്കുമ്പകേ)

