കാറ്റഗറി നമ്പര് :

58/2021

േകരള
സര്ക്കാര്
സര്വ്വീസില്
താെഴെപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്മ േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ൈലനായി
അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്സൈസറ്റിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രഷന് പ്രകാരം രജിസ്ട്രര് െചയ്ത
േശഷമൊണ്മ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ.

1 വകുപ്പ്മ

:

ഗവെണ്മെന്റ്മ െസക്രട്ടറിയറ്റ്മ / േകരള പബ്ലിക്മ
സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷന് / അപഡവേക്കറ്റ്മ ജനറല്
ഓഫീസ്മ (എറണാകുളം) / േലാക്കല് ഫണ്ട്മ
ആഡിറ്റ്മ വകുപ്പ്മ / വിജിലന്സ്മ ട്രിബയൂക്കണല് /
െസ്പഷയല്
ജഡ്ജസ്മ
ആന്ഡ്മ
എന്കവയറി
കമ്മിഷണര് ഓഫീസ്മ

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്മ

:

അപസിസ്റ്റന്റ്മ / ആഡിറ്റര്

3 ശമ്പളം

:

₹ 27800-59400

4 ഒഴെിവുകളുടെടെ

:

പ്രതീക്ഷിത ഒഴെിവുകള്

5 നിയമെന രീതി
6 പ്രായപരിധി

താഴ്ന്ന
ശമ്പളമുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരില്
തസ്തികമൊറ്റം വഴെിയുള്ള നിയമെനം .
:

നിന്നും

18-40 ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് 02.01.1981 നും 01.01.2003 നും
ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട്മ തിയതികളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെടെ) വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച്മ വയവസ്ഥകള്
ഈ നിയമെനത്തിന്മ ബാധകമെല.

കുറിപ്പ്മ:-(എ)

അപസിസ്റ്റന്റ്മ / ആഡിറ്റര് തസ്തികയില് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന ആെക
ഒഴെിവുകളില് 2% ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്മ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിെല
ഏെതങ്കിലും സേബാര്ഡിേനറ്റ്മ സര്വ്വീസില് ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന താഴ്ന്ന
ശമ്പള െസ്കെയിലില് േജാലി െചയ്യുന്ന ജീവന ക്കാര്ക്ക്മ (േലാവര്
ഡിവിഷന് ക്ലാര്ക്ക്മ / ൈടെപിസ്റ്റ്മ എന്നീ തസ്തികകളിലും സമൊനമൊയ
മെറ്റ്മ തസ്തികകളിലും േജാലി െചയ്യുന്നവര് ഒഴെിെക) ഈ വിജ്ഞാപനം
വഴെി തസ്തികമൊറ്റം വഴെിയുള്ള നിയമെനത്തിനായി അപേപക്ഷ
സമെര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്മ. ഇപ്രകാരം താഴ്ന്ന ശമ്പള െസ്കെയിലിെല
തസ്തികയില് േജാലി െചയ്യുന്ന ജീവനക്കാര്ക്ക്മ അപവരുെടെ
കാറ്റഗറിയില് രണ്ടു വര്ഷെത്ത സര്വീസും ഈ തസ്തികയ്ക്ക്മ
േനരിട്ടുള്ള നിയമെനത്തിന്മ നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെ
വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയതയും ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. (G.O. (P) No.
531/2007/GAD dated 13.12.2007)

(ബി)

ഈ

വിജ്ഞാപനത്തിെല

അപനുബന്ധത്തില്

േചര്ത്തിട്ടുള്ള

മൊതയകയില് ഒരു സര്വ്വീസ്മ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ (സര്വ്വീസ്മ വിവരങ്ങള്
അപടെങ്ങുന്ന) വകുപ്പ്മ / ഓഫീസ്മ േമെലധികാരിയില് നിന്നും
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്
വാങ്ങി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കമ്മീഷന്
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്മ. എംേപ്ലായ്മ െമെന്റ്മ
എക്സ്മേചഞ്ച്മ വഴെിേയാ മെറ്റു വിേധനേയാ താല്ക്കാലികമൊയി േജാലി
െചയ്യുന്ന ജീവനക്കാര് ഈ വിജ്ഞാപനമെനുസരിച്ചുകള്ള 2 %
ഒഴെിവിേലയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കാന് അപര്ഹരല.
(സി)

സവീകാരയമൊയ അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന താഴ്ന്ന െസ്കെയില്
ശമ്പളമുള്ള
ജീവനക്കാര്
ഈ
തസ്തികയ്ക്ക്മ
േനരിട്ടുള്ള
നിയമെനത്തിനായി
നടെക്കുന്ന
െപാതു
പരീക്ഷയില്
പെങ്കടുേക്കണ്ടതാണ്മ. ഈ പരീക്ഷയില് 40 % മൊര്ക്ക്മ േനടുന്ന
ഉദ്യദ്യാഗാര്ത്ഥികള്ക്കായി
ഒരു
പ്രേതയക
റാങ്ക്മ
ലിസ്റ്റ്മ
തയ്യാറാക്കുന്നതും എഴുതി അപറിയിക്കുന്ന െമൊത്തം ഒഴെിവുകളുടെടെ 2 %
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്മ ഈ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെനശിപാര്ശ
നടെത്തുന്നതുമൊണ്മ. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള നിയമെന
ശിപാര്ശ തസ്തികമൊറ്റം വഴെിയുള്ള ഒഴെിവുകളിേലക്കായതിനാല് 1958
െല േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ ആന്റ്മ സേബാര്ഡിേനറ്റ്മ സര്വ്വീസ്മ റൂള്സിെല
രണ്ടാം ഭ്ാഗത്തില് 14 മുതല് 17 വെര പ്രതിപാദ്ിക്കുന്ന റൂളുടകളില്
പറഞ്ഞെിട്ടുള്ള സംവരണ വയവസ്ഥകള് ഈ നിയമെനത്തിന്മ
ബാധകമെല. തസ്തികമൊറ്റം മുേഖനയുള്ള 2 % നിയമെനത്തിന്മ
അപര്ഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് ആരും തെന്ന ലഭ്യമെെലങ്കില് ഈ
ഒഴെിവുകള് േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം വഴെി നികത്തുന്നതാണ്മ .
തസ്തികമൊറ്റം വഴെിയുള്ള നിയമെനത്തിന്മ തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക്മ
ലിസ്റ്റില് നിന്നും േനരിട്ടുള്ള നിയമെനത്തിനു തയ്യാറാക്കിയ റാങ്ക്മ
ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധിക്കുള്ളില് മുഴുവന് േപെരയും നിയമെന
ശിപാര്ശ െചയ്യാെത വരുന്ന പക്ഷം "ടെി" ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ
േപരുകള് തദ്നുസരണമൊയി പിന്നീടെ്മ തസ്തികമൊറ്റം വഴെിയുള്ള
നിയമെനത്തിനായി കമ്മീഷന് തയ്യാറാക്കുന്ന പുതിയ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റില്
ആദ്യം ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നതും നിയമെന ശിപാര്ശ നടെത്തുന്നതുമൊണ്മ.
( 08.12.1989 െല ജി.ഒ.(പി) 39/89/ പി.ആര്.ഡി കാണുക)

(ഡി)

ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ഒരു റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ മൊത്രമം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്നതും അപതില് നിന്നും മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള
എലാ
വകുപ്പുകളിേലയ്ക്കും
പ്രസ്തുത
തസ്തികകളിലുണ്ടാകുന്ന
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്മ നിയമെനശിപാര്ശ നടെത്തുന്നതുമൊകയാല് ഒരു
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി ഒരു അപേപക്ഷ മൊത്രമം അപയച്ചാല് മെതിയാകും.
ഓേരാ വകുപ്പിേലയ്ക്കും അപതാതു വകുപ്പില് നിന്നും ഒഴെിവുകള്
റിേപ്പാര്ട്ട്മ െചയ്യുന്ന മുറയനുസരിച്ച്മ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികെള അപവരുെടെ
റാങ്ക്മ അപനുസരിച്ച്മ നിയമെന ശിപാര്ശ നടെത്തുന്നതാണ്മ. ഒരിക്കല്
നിയമെന
ശിപാര്ശ
െചയ്യെപ്പട്ടാല്
അപയാളുടെടെ
ഊഴെം
അപവസാനിക്കുന്നതും ഇേത ലിസ്റ്റില് നിന്നും വീണ്ടും േവെറാരു

വകുപ്പിേലയ്ക്ക്മ നിയമെന ശിപാര്ശ െചയ്യെപ്പടൊന് അപര്ഹത
ഇലാതാകുന്നതുമൊണ്മ. ഒന്നിലധികം വകുപ്പുകളിേലയ്ക്ക്മ ഒരു െപാതു
പരീക്ഷയുെടെ അപടെിസ്ഥാനത്തില് ഒരു െപാതുവായ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ
തയ്യാറാക്കെപ്പടുകയും അപതില് നിന്നും നിയമെനം നടെത്തുകയും
െചയ്യുന്ന സാഹചരയത്തില് ഒരു വകുപ്പിേലയ്ക്ക്മ ഒരിക്കല് നിയമെനം
ലഭ്ിച്ച േശഷം ഒഴെിവുകളുടെടെ അപഭ്ാവത്തില് പിരിച്ചുകവിടെെപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിക്ക്മ തെന്റ േപര്മ പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷന്
ആഫീസില് വീണ്ടും രജിസ്റ്റര് െചയ്യാവുന്നതും പിന്നീടെ്മ േമെല്പ്പറഞ്ഞെ
വകുപ്പുകളില് ഏെതങ്കിലും ഒന്നില് ആദ്യം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന ഒഴെിവുകളില്
നിയമെന ശിപാര്ശ നടെത്തുന്നതുമൊണ്മ. ഇത്തരം േകസുകളില്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിക്ക്മ ഏതു വകുപ്പില് നിന്നാേണാ പിരിച്ചുകവിടെെപ്പട്ടത്മ
ആ വകുപ്പില് അപയാള്ക്കുണ്ടായിരുന്ന െപ്രാേബഷന് അപവകാശം
നഷ്ടപ്പെപ്പടുന്നതുമൊണ്മ . പിരിച്ചുകവിടെെപ്പട്ട വകുപ്പില് തെന്ന പുനര്
നിയമെനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം പബ്ലിക്മ സര്വ്വീസ്മ കമ്മീഷനില്
വീണ്ടും രജിസ്റ്റര്െചേയ്യണ്ട ആവശയമെില. എന്നാല് ആദ്യെത്ത
വകുപ്പില്
ഒഴെിവ്മ
ഉദ്യണ്ടാകുന്നതുവെര
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
കാത്തിരിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഒരു പ്രേതയക വകുപ്പില് തെന്ന ആദ്യ
നിയമെനം ആവശയെപ്പടുവാന് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിക്ക്മ അപവകാശം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതല.
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േയാഗയതകള്
:

1. ഒരു അപംഗീകൃത സര്വ്വകലാശാലയില് നിന്നും ഏെതങ്കിലും
വിഷയത്തില് ലഭ്ിച്ച ബിരുദ്ം അപഥവാ തത്തുലയ േയാഗയത.
കുറിപ്പ്മ: Rule 10 ( a ) ( ii ) of part -II KS & SSR ബാധകമൊണ്മ

അപനുബന്ധം
കുറിപ്പ്മ (എ) യില് പരാമെര്ശിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് വകുപ്പ്മ ആഫീസ്മ േമെലധികാരിയില്
നിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊയ
സര്വ്വിസ്മ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ മൊതൃക.

SERVICE CERTIFICATE
1.

Name of the Candidate

:

2.

Name of the post now held by the
applicant with scale of pay

:

3.

Name of the Department in which now
working

:

4.

Name of service to which the applicant
belongs

:

5.

Date of commencement of Service and
date of commencement of probation

:

6.

Whether the applicant is probationer/
approved probationer or Full member of
the service
Service Particulars

:
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Sl.
No.

Name of post
held

Period

From

Length of Service

To

Year

Month

Date of
declaration of
probation
Days

Total Service:

Certified
that
the
above
details
in
respect
of
Sri/Smt ............................................. who is a probationer/ approved probationer/ full
member of the ............................................. (name of service) have been verified by
me with the service particulars as given in the Service Book of the candidate and that
they are found correct.
Signature
Place
Date:

Name and Designation
of the Head of Office
(Office Seal )
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അപേപക്ഷകള് സമെര്പ്പിേക്കണ്ട രീതി :
(എ)

ഉദ്യേദ്യാഗാര്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സര്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്സൈസറ്റ്മ ആയ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിസ്മ േട്രഷന്
' പ്രകാരം രജിസ്റ്റര് െചയ്ത േശഷമൊണ്മ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ.
രജിസ്റ്റര്
െചയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ഥികള് അപവരുെടെ user id യും password ഉദ്യം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ
login െചയ്ത േശഷം സവന്ത്ം profile
ലൂടെടെ
അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ . ഓേരാ തസ്തികക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന notification link െല Apply Now -ല് മൊത്രമം

click െചേയ്യണ്ടതാണ്മ. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011 -ന്മ േശഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ഥിയുെടെ േപരും
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തിയ്യതിയും വയക്തമൊയി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.നിശ്ചിത
മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുക െകാണ്ട്മ upload െചയ്ത േഫാേട്ടാക്ക്മ അപപ്മ േലാഡ്മ
െചയ്ത തിയ്യതി മുതല് 10 വര്ഷക്കാലേത്തക്ക്മ പ്രാബലയമുണ്ടാകും. േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മെറ്റു നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും തെന്ന മൊറ്റമെില. അപേപക്ഷ ഫീസ്മ
നല്േകണ്ടതില.
password രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യറപ്പ്മ വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ഥികളുടെടെ
ചുമെതലയാണ്മ. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുന്പും തെന്റ
െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്മ.
കമ്മീഷനുമൊയുള്ള
എലാ
കത്തിടെപാടുകളിലും user id പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷന്മ
മുന്പാെക ഒരിക്കല് സമെര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേപക്ഷ േസാപാധികമൊയി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്മ.
അപേപക്ഷ
സമെര്പ്പണത്തിനു
േശഷം
അപേപക്ഷയില് മൊറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ഥികള്
ഓണ്ൈലന് അപേപക്ഷയുെടെ soft copy /print out എടുത്തു
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ഥികള് അപവരുെടെ െപ്രാൈഫലിെല
'My applications' എന്ന Link -ല് click െചയ്ത്മ അപേപക്ഷയുെടെ print
out എടുക്കാവുന്നതാണ്മ . അപേപക്ഷ സംബന്ധമൊയി കമ്മിഷനുമൊയി
നടെത്തുന്ന കത്തിടെപാടുകളില് അപേപക്ഷയുെടെ print out കൂടെി
സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്മ.
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്മ
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമെര്പ്പിക്കെപ്പട്ട അപേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ വിരുദ്ധമൊയി കാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികമൊയി
നിരസിക്കുന്നതാണ്മ.
വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ്മ
മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അപസല് പ്രമൊണങ്ങള് കമ്മീഷന്
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും.
(ബി)

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി ബന്ധെപ്പട്ട്മ എഴുത്ത്മ/ഒ.എം.ആര്/ഓണ്ൈലന്
പരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം
(confirmation) അപേപക്ഷകര് തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രഷന്
െപ്രാൈഫല്
വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്മ.
അപപ്രകാരം
സ്ഥിരീകരണം
നല്കുന്നവര്ക്ക്മ മൊത്രമം അപഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ്മ ജനേററ്റ്മ െചയ്ത്മ അപത്മ ഡൗ
ണ്േലാഡ്മ െചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം പരീക്ഷാതീയതി വെരയുള്ള
അപവസാനെത്ത
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ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭ്യമൊകുന്നതാണ്മ.
നിശ്ചിത
സമെയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ
അപേപക്ഷകള് നിരുപാധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്മ. സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ്മ സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അപഡ്മിഷന്
ടെിക്കറ്റ്മ ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാകലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്മ.
ഇത്മ
സംബന്ധിച്ച അപറിയിപ്പ്മ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും അപതില്

രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള െമൊൈബല് േഫാണ് നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്മ.
(സി)

വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങിയ േയാഗയത സംബന്ധിച്ച്മ െതറ്റായ
അപവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച്മ അപേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്മ
Confirmation നല്കിയിട്ട്മ ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്െക്കതിെര Rules of Procedure 22 പ്രകാരം
ഉദ്യചിതമൊയ ശിക്ഷാനടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്മ.

(ഡി)

ആധാര് കാര്ഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാര്
കാര്ഡ്മ തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നേല്കേണ്ടതാണ്മ.
9. അപേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന
ബുധനാഴ്ച അപര്ദ്ധരാത്രമി 12.00 മെണി വെര

തീയതി :

05.05.2021

10. അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിേക്കണ്ട െവബ്സൈസറ്റ്മ : www.keralapsc.gov.in
(േഫാേട്ടാ, ID കാര്ഡ്മ ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക്മ ഗസറ്റ്മ
വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാര്ട്ട്മ - 2 - ല് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകള്
കൂടെി േനാക്കുക)

