കാറ്റഗറി നമ്പര് : 62/2021
പാര്ട്ട്മ II ( െസാൈസറ്റി കാറ്റഗറി )
േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്മ കയര് മൊര്ക്കറ്റിംഗ്മ െഫഡേറഷന് ലിമെിറ്റഡില്
അപഫിലിേയറ്റ്മ െചയ്ത െമെമ്പര് െസാൈസറ്റികളില് സ്ഥിരമൊയി േജാലിെചയ്യുന്നവരും നിശ്ചിത
േയാഗയതയുള്ളവരുമൊയ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില് നിന്നും താെഴെ പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ
തിരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്മ ഓണ്ൈലനിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രഷന് വഴെി അപേപക്ഷകള്
ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.

സ്ഥാപനം

:

േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്മ
മൊര്ക്കറ്റിംഗ്മ െഫഡേറഷന് ലിമെിറ്റഡ്മ

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്മ

:

േപഴ്സ ണല് മൊേനജര്

3.

ശമ്പളം

:

₹22,800-48,000/-

4.

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

:

പ്രതീക്ഷിത ഒഴെിവുകള്

കയര്

കുറിപ്പ്മ:- (i) ഈ തസ്ത ികയ്ക്ക ്മ േകരള േസ്റ്റ റ്റ ്മ േകാ-ഓപ്പ േററ്റ ീവ്മ കയര് മൊര് ക്ക റ്റ ിംഗ്മ
െഫഡേറഷന് ലിമെിറ്റഡില് നിന്നു ം എഴുതി അപറിയിക്ക െപ്പ ടുന്ന ഒഴെിവുകള് 1:1
എന്ന അപനുപാതത്ത ില് വിഭ്ജിച്ച ്മ ജനറല് കാറ്റ ഗറിയില് നിന്നു ം (പാര് ട്ട ്മ I)
െസാൈസറ്റ ി കാറ്റ ഗറിയില്
നിന്നു ം (പാര് ട്ട ്മ II) നികത്തു ന്ന താണ്മ .
ഒഴെിവുകളിെല ആദ്യ ഊഴെം നിയമൊനുസൃതമൊയി ജനറല്
കാറ്റ ഗറി
വിഭ്ാഗത്ത ിനുള്ള താണ്മ .
(ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തില്
വരുന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത്മ ഒരു വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത്മ മൂന്ന്മ
വര്ഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്മ. എന്നാല് ഒരു വര്ഷത്തിന്മ േശഷം ഇേത
തസ്തികയിേലയ്ക്ക്മ ഒരു പുതിയ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില് ആ
തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റിന്മ
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത്മ എഴുതി
അപറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളില് െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിനായി
വിഭ്ജിച്ചുകകിട്ടുന്ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്മ ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെനം നടെത്തുന്നതാണ്മ .
(iii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്മ സംസ്ഥാന തലത്തില്
നടെത്തുന്നതാണ്മ.
(iv) KCS ചട്ടം 184 പ്രകാരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമെിക്കെപ്പടുന്നവര് സര്വ്വീസില്
പ്രേവശിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തുടെര്ച്ചയായ രണ്ട്മ വര്ഷെത്ത
സര്വ്വീസിനുളളില് ഒരു വര്ഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.

(v) ജനറല് ഓപ്പണ് മൊര്ക്കറ്റ്മ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെയും െമെമ്പര് െസാൈസറ്റി
ജീവനക്കാരുെടെയും റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റുകളില് നിന്നും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികെള ഒന്നിടെവിട്ട്മ
യഥാക്രമെം നിയമെന ശിപാര്ശ നടെത്തുന്നതും ആദ്യ നിയമെന ശിപാര്ശ ജനറല് ഓപ്പണ്
മൊര്ക്കറ്റില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള്ക്ക്മ നല്കുന്നതുമൊണ്മ. ഗവണ്െമെന്റ്മ വകുപ്പുകളിെലയും
െപാതുേമെഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിേലയും ഒഴെിവുകളിേലക്ക്മ കമ്മീഷന് നിയമെന ശിപാര്ശ
നടെത്തുന്നതുേപാെല െറാേട്ടഷന് തുടെര്ച്ചയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. െമെമ്പര് െസാൈസറ്റികളിെല
ജീവനക്കാര്ക്കു േവണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റില് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ കുറവുണ്ടായാല്
ആ ഒഴെിവുകള് ഓപ്പണ് മൊര്ക്കറ്റ്മ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നികത്തുന്നതാണ്മ. അപങ്ങെന നികത്തെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകള് പിന്നീടെ്മ െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിന്മ
തിരിെക ലഭ്ിക്കുന്നതല. KS&SSR-െല ജനറല് റൂള്സ്മ 14 - 17 പ്രകാരമുള്ള സംവരണ
വയവസ്ഥകള് പാലിച്ചായിരിക്കും രണ്ട്മ ലിസ്റ്റിലും നിന്നുമുള്ള നിയമെനങ്ങള്.
5. നിയമെനരീതി : േകരള
േസ്റ്ററ്റ്മ
േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്മ
കയര്
മൊര്ക്കറ്റിംഗ്മ
െഫഡേറഷന് ലിമെിറ്റഡില് അപഫിലിേയറ്റ്മ െചയ്ത െമെമ്പര് െസാൈസറ്റികളില്
സ്ഥിരമൊയി േജാലി െചയ്തു വരുന്നവരും നിശ്ചിത േയാഗയതയുളളവരുമൊയ
ജീവനക്കാരില് നിന്നും േനരിട്ടുളള നിയമെനം.
6. പ്രായം :
18-50. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് 02/01/1971-നും 01/01/2003-നുമെിടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ)

7.

േയാഗയതകള്:

1) േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്മ കയര് മൊര്ക്കറ്റിംഗ്മ െഫഡേറഷന് ലിമെിറ്റിഡില്
അപഫിലിേയറ്റ്മ െചയ്തിട്ടുള്ളതും അപംഗമൊയിട്ടുള്ളതുമൊയ സഹകരണ സംഘത്തില് ഏെതങ്കിലും
തസ്തികയില് മൂന്നു വര്ഷത്തില് കുറയാത്ത റഗുലര് സര്വീസ്മ ഉദ്യള്ളവരും സര്വീസില്
തുടെരുന്നവരുമൊയ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുമൊയിരിക്കണം.
2) മൊസ്റ്റ ര് ഓഫ്മ ബിസിനസ്മ അപഡ്മ ിനിേസ്ട്ര ഷന് ബിരുദ്ം (എം.ബി.എ)
അപെല ങ്ക ില് മൊസ്റ്റ ര് ഓഫ്മ ബിസിനസ്മ മൊേന ജ്മെമെന്റ ്മ ബിരുദ്ം/മൊസ്റ്റ ര് ഓഫ്മ
േപഴ്സ ണല് മൊേനജ്മെമെന്റ ്മ ബിരുദ്ം അപെല ങ്ക ില് േകരളത്ത ിെല ഏെതങ്ക ിലും
സര് വ്വ കലാശാല അപംഗീകരിച്ച തത്തു ലയ േയാഗയത.
3) േയാഗയത േനടെിയ േശഷം ഒരു പ്ര ശസ്ത സ്ഥ ാപനത്ത ില് നിന്നു മുള്ള
േപഴ്സ ണല് മൊേനജ്മെമെന്റ ിലുള്ള മൂന്ന ്മ വര് ഷെത്ത പ്ര വൃത്ത ി പരിചയം.
8 ) പ ര ി ച യ സ ര് ട്ട ി ഫ ി ക്ക റ്റ ്മ െപ്രാ ൈഫ ല ി ല് u p l o a d െച യ്ത ത ി നു േശ ഷ ം
സ മെ ര് പ്പ ി ക്കു ന്ന അപ േപ ക്ഷ ക ള് മെ ാ ത്രമ േമെ സ വ ീ ക ര ി ക്ക പ്പ ടു ക യു ള്ളു .
ഉദ്യ േദ്യാ ഗ ാ ര് ത്ഥ ി ക ള്
െതാ ഴെ ി ല്
പരിചയം
െത ള ി യ ി ക്കു ന്ന ത ി ന ്മ
ഹ ാ ജ ര ാ േക്ക ണ്ട സ ര് ട്ട ി ഫ ി ക്ക റ്റ ്മ ത ാ െഴെ െകാ ടു ത്ത ി ര ി ക്കു ന്ന മെ ാ തൃ ക യ ി ല്
ആ യ ി ര ി ക്ക ണ ം .
പ ര ി ച യ സ ര് ട്ട ി ഫ ി ക്ക റ്റ ി െന്റ
സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്മ
(കമ്പനി/േകാര്പ്പേറഷന്/ഗവണ്െമെന്റ്മ

ഡിപ്പാര്ട്ട്മെമെന്റ്മ

മെ ാ തൃ ക

/

:

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുതലായവ)
രജിസ്റ്റര് നമ്പര്
:
(െചറുകിടെ വയവസായ രജിേസ്ട്രഷന് നമ്പര് അപെലങ്കില്
മെേറ്റെതങ്കിലും രജിേസ്ട്രഷന് നമ്പര്)
രജിസ്റ്റര് െചയ്ത തീയതിയും എവിെടെ രജിസ്റ്റര് െചയ്തു എന്നും

:

പരിചയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ
ശ്രീ/ശ്രീമെതി .. . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................
(ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും േമെല് വിലാസവും) മുകളില് പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന ആള് ഈ
സ്ഥാപനത്തില് ..................................................................................... (തസ്തികയുെടെ േപര്മ/േജാലിയുെടെ
സവഭ്ാവം
ഇവയിേലെതങ്കിലും)
ആയി
........................................................
രൂപ
മൊസ
ശമ്പളത്തില്/ദ്ിവസ ശമ്പളത്തില് .......................... മുതല് ............................... വെര ..............................
വര്ഷം ..................മൊസം
................................ ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്മ /േജാലി േനാക്കി
വരികയാണ്മ എന്ന്മ ഇതിനാല് സര്ട്ടിൈഫ െചയ്യുന്നു.
സ്ഥലം:
തീയതി:

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ നല്കുന്ന വയക്തിയുെടെ
തീയതി സഹിതമുളള ഒപ്പ്മ, േപര്മ,
ഔദ്യേദ്യാഗിക പദ്വി, സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്മ
(ഓഫീസ്മ സീല്)
സാക്ഷയപത്രമം

.............................................. എന്ന നിയമെത്തില് / ചട്ടത്തില് വയവസ്ഥ െചയ്യുന്ന പ്രകാരം
സ്ഥാപന ഉദ്യടെമെസ്ഥന് / െതാഴെിലുടെമെ നിര്ബന്ധമൊയും സൂക്ഷിക്കുവാന് ബാദ്ധയതെപ്പട്ട
............................................ രജിസ്റ്റര് (ബന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന്റ േപര്മ) പരിേശാധിച്ച്മ േമെല് പരിചയ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് പരാമെര്ശിക്കുന്ന ശ്രീ/ശ്രീമെതി..................................... എന്ന ജീവനക്കാരന് ഇതില്
പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന കാലയളവില് ടെി സ്ഥാപനത്തില് .................................................... ആയി േജാലി
െചയ്തിരുന്നു / െചയ്യുന്നുെവന്ന്മ ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
ഞാന് േകരള /േകന്ദ്ര സര്ക്കാര് പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുളള ................................ എന്ന ചട്ടപ്രകാരം
ടെി സ്ഥാപനത്തിെല ജീവനക്കാരുെടെ േസവന വയവസ്ഥകെള സംബന്ധിച്ച്മ സ്ഥാപനമുടെമെ
സൂക്ഷിേക്കണ്ട രജിസ്റ്റര് പരിേശാധിക്കുവാന് അപധികാരെപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനാണ്മ .

സ്ഥലം :
തീയതി:

(ഓഫീസ്മ സീല്)

ചട്ടപ്രകാരം /നിയമെപ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിെല
ജീവനക്കാരുെടെ േസവന വയവസ്ഥകള്
സാക്ഷയെപ്പടുത്താന്അപധികാരെപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റ
തീയതി സഹിതമുള്ള ഒപ്പ്മ,
േപര്മ, ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്മ, ആഫീസ്മ

േനാട്ട്മ : 1)

േജാലി െചയ്തിരുന്ന തസ്തികയുെടെ േപര്മ അപെലങ്കില് േജാലിയുെടെ സവഭ്ാവം
അപതായത്മ കാഷവല് െതാഴെിലാളി അപെലങ്കില് ശമ്പളേത്താടുകൂടെിേയാ
അപലാെതേയാ ഉദ്യള്ള അപപ്രന്റീസ്മ അപെലങ്കില് സ്ഥിരേമൊ താല്ക്കാലികേമൊ
ആയ െതാഴെിലാളി ഇവയിേലതാേണാ അപത്മ സൂചിപ്പിക്കണം. 2)

കുറിപ്പ്മ :-

എലാ പരിചയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടം സര്ക്കാരിെന്റ ബന്ധെപ്പട്ട
നിയന്ത്രണാധികാരി /
േമെലധികാരിെയെക്കാണ്ട്മ സാക്ഷയെപ്പടുേത്തണ്ട
താണ്മ. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെടെ സതയാവസ്ഥ
പരിേശാധനയ്ക്ക്മ
വിേധയമൊക്കുന്നതും വയാജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് നല്കുന്നവരുേടെയും
ഹാജരാക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുടെടെയും േപരില് നിയമൊനുസൃതമൊയ
നടെപടെികള് സവീകരിക്കുന്നതുമൊണ്മ.
(1) KS&SSR Part II-െല Rule 10 (a) ii ബാധകമൊണ്മ.
2. വിജ്ഞ ാപന പ്ര കാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തു ലയ േയാഗയത
അപവകാശെപ്പ ട്ട ്മ അപേപക്ഷ സമെര് പ്പ ിക്കു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികള്
ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തു ലയത െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള സര് ക്ക ാര്
ഉദ്യത്ത രവ്മ
സര് ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്മ
പരിേശാധന
സമെയത്ത ്മ
ഹാജരാക്ക ിയാല് മൊത്രമ േമെ പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമൊയി
പരിഗണിക്കു കയുള .
3. േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്മ കയര് മൊര് ക്കറ്റിംഗ്മ െഫഡേറഷന്
ലിമെിറ്റഡില് അപഫിലിേയറ്റ്മ െചയ്തിട്ടുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളിെല
ജീവനക്കാര്ക്ക്മ സംവരണം െചയ്തിട്ടുള്ള ഒഴെിവില് േകരള പബ്ലിക്മ
സര്വീസ്മ കമ്മീഷന് മുേഖന നിയമെിക്കെപ്പട്ടയാള് അപപ്രകാരമുള്ള
തസ്തികയില് തുടെരുേവാളം ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നിയമെനം
ലഭ്ിക്കുന്ന തീയതിയിലും അപഫിലിേയറ്റ്മ െചയ്തിട്ടുള്ള സഹകരണ
സംഘത്തില് േസവനത്തിലായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന
ബാധകമൊകുന്നതല.
4. ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികളുടെടെ SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച
േരഖെപ്പ ടുത്ത ലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികള്
ശരിയായ
ജാതി
അപേപക്ഷ യില്
അപവകാശെപ്പ ടുകയും
ആയത്മ
െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള
ബന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂക്ക
അപധികാരി
നല് കുന്ന
ജാതി
സര് ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്മ / േനാണ് ക്ര ീമെിെലയര് സര് ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ്മ , ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ്മ വിജ്ഞ ാപനം എന്ന ിവ െവരിഫിേക്ക ഷന്
സമെയത്ത ്മ ഹാജരാക്കു കയും െചേയ്യ ണ്ട താണ്മ .

9) ഈ തസ്തികയിേലയ്ക്ക്മ അപേപക്ഷിക്കുന്ന െമെമ്പര് െസാൈസറ്റികളില് നിന്നുമുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്നതിനുളള അപര്ഹത െതളിയിക്കുന്നതിനായി
സര്വ്വീസിെന സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദ് വിവരങ്ങള് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുളള സര്വ്വീസ്മ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ സഹകരണകരണ വകുപ്പിെല അപസിസ്റ്റന്റ്മ രജിസ്ട്രാര് (ജനറല്) - ല്
നിന്നും വാങ്ങി അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന സമെയത്ത്മ upload െചേയ്യണ്ടതും കമ്മീഷന്
ആവശയെപ്പടുന്ന സമെയത്ത്മ ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്മ. അപേപക്ഷേയാെടൊപ്പം പ്രസ്തുത സര്വീസ്മ

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ upload െചയ്താല് മൊത്രമേമെ അപേപക്ഷ സവീകരിക്കുകയുള.
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് താെഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങള് ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്മ.

സര്വ്വീസ്മ

സര്വീസ്മ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ
1.
2.

3.

4.

ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപര്മ
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്മ, ശമ്പള നിരക്ക്മ (ഇേപ്പാള് േജാലി
െചയ്യുന്ന തസ്തികയുെടെ േപരും ശമ്പളവും ഓേരാ
തസ്തികയിലും സ്ഥിരമൊയി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള്ള
കാലയളവും)
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി േജാലി െചയ്യുന്ന സഹകരണ
സംഘത്തിെന്റ േപരും സഹകരണ സംഘം േകരള
േസ്റ്ററ്റ്മ
േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്മ
കയര്
മൊര്ക്കറ്റിംഗ്മ
െഫഡേറഷന് ലിമെിറ്റഡില് അപഫിലിേയറ്റ്മ െചയ്ത
തീയതിയും
ടെി
സംഘത്തില്
സ്ഥിരേസവനം
ആരംഭ്ിച്ച
തീയതിയും തസ്തികയും ഇേപ്പാള് േജാലി െചയ്യുന്ന
തസ്തികയും

:
:

:

:

േമെല്പ്പറഞ്ഞെ
െമെമ്പര്
െസാൈസറ്റിയിെല
സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരനായ/ജീവനക്കാരിയായ ശ്രീ/ശ്രീമെതി .................................................................. (േപരും
േമെല്വിലാസവും)-െന സംബന്ധിച്ചുകള്ള വിവരങ്ങള് ടെി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ സര്വീസ്മ
സംബന്ധമൊയ വിവരങ്ങളുടമൊയി ഒത്തു േനാക്കിയതില് ആയവ സതയമൊെണന്ന്മ എനിക്ക്മ
േബാധയമൊയിട്ടുള്ളതായി ഞാന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം :
തീയതി :
(ഓഫീസ്മ മുദ)

ഒപ്പും േപരും
അപസിസ്റ്റന്റ്മ രജിസ്ട്രാര് (ജനറല്)
സഹകരണ വകുപ്പ്മ

10) അപേപക്ഷ സമെര്പ്പിേക്കണ്ട വിധം :
( എ ) ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികള് േകരള പബ്ല ിക്മ സര് വ്വ ീസ്മ കമ്മ ീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാ ഗിക െവബ്മ ൈസറ്റ ായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്ര ഷന് ' പ്ര കാരം
രജിസ്റ്റ ര് െചയ്ത േശഷമൊണ്മ അപേപക്ഷ ിേക്ക ണ്ട ത്മ .
രജിസ്റ്റ ര് െചയ്ത ിട്ടു ള്ള ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികള് അപവരുെടെ user ID യും password ഉദ്യം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച ്മ login െചയ്ത േശഷം സവന്ത് ം profile ലൂടെടെ അപേപക്ഷ ിേക്ക ണ്ട താണ്മ .
ഓേരാ തസ്ത ികയ്ക്ക ്മ അപേപക്ഷ ിക്കു േമ്പാ ഴും പ്ര സ്തു ത തസ്ത ികേയാെടൊപ്പ ം കാണുന്ന
Notification Link-െല Apply Now -ല് മൊത്രമ ം click െചേയ്യ ണ്ട താണ്മ . Upload
െചയ്യു ന്ന േഫാേട്ടാ യുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ിയുെടെ േപരും േഫാേട്ടാ എടുത്ത
തീയതിയും വയക്ത മൊയി േരഖെപ്പ ടുത്ത ിയിരിക്ക ണം. നിശ്ച ിത മൊനദ്ണ്ഡ ങ്ങ ള്

പാലിച്ചുക െകാണ്ട ്മ u p l o a d െച യ്ത േഫാ േട്ടാ യ്ക്ക ്മ u p l o a d െച യ്ത ത ീ യ ത ി
മു ത ല് 1 0 വ ര് ഷ ക്ക ാ ല േത്ത യ്ക്ക ്മ പ്ര ാ ബ ല യ മു ണ്ട ാ യ ി ര ി ക്കു ം .
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധ ിച്ച മെറ്റ ്മ നിബന്ധ നകള് െക്കാ ന്നു ം തെന്ന മൊറ്റ മെില . അപേപക്ഷ ാ ഫീസ്മ
നല് േകണ്ട തില .
Password രഹസയമൊയി സൂക്ഷ ിേക്ക ണ്ട തും
വയക്ത ിഗത
വിവരങ്ങ ള് ശരിയാെണന്ന ്മ ഉദ്യറപ്പ ്മ വരുേത്ത ണ്ട തും
ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ിയുെടെ
ചുമെതലയാണ്മ .
ഓേരാ തസ്ത ികയ്ക്ക ്മ അപേപക്ഷ ിക്കു ന്ന തിന്മ മുന് പും
തെന്റ
െപ്രാ ൈഫലില്
ഉദ്യള് െക്കാ ള്ള ിച്ച ിരിക്കു ന്ന
വിവരങ്ങ ള്
ശരിയാെണന്ന ്മ
ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ി
ഉദ്യറപ്പു വരുേത്ത ണ്ട താണ്മ .
കമ്മ ീഷനുമൊയുള്ള
എല ാ
കത്ത ിടെപാടുകളിലും User Id പ്ര േതയ കം േരഖെപ്പ ടുേത്ത ണ്ട താണ്മ . കമ്മ ീഷനു
മുമ്പ ാെക
ഒരിക്ക ല്
സമെര്പ്പ ിച്ച ിട്ടു ള്ള
അപേപക്ഷ
േസാപാധികമൊയി
സവീകരിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ്മ . അപേപക്ഷ ാസമെര്പ്പ ണത്ത ിനുേശഷം അപേപക്ഷ യില്
മൊറ്റ ം
വരുത്തു വാേനാ വിവരങ്ങ ള് ഒഴെിവാക്കു വാേനാ കഴെിയുകയില .
ഭ് ാ വ ി യ ി െല ഉദ്യ പ േയാ ഗ ത്ത ി ന ാ യ ി ഉദ്യ േദ്യാ ഗ ാ ര് ത്ഥ ി ക ള് ഓ ണ് ൈല ന്
അപ േപ ക്ഷ യു െടെ
s o f t c o p y / p r i n t o u t എ ടു ത്ത ്മ സൂ ക്ഷ ി േക്ക ണ്ട ത ാ ണ ്മ .
ഉദ്യ േദ്യാ ഗ ാ ര് ത്ഥ ി ക ള് അപ വ രു െടെ െപ്രാ ൈഫ ല ി െല ' M y a p p l i c a t i o n s '
എ ന്ന
L i n k - ല്
click
െച യ്ത ്മ
അപ േപ ക്ഷ യു െടെ
print
out
എ ടു ക്ക ാ വു ന്ന ത ാ ണ ്മ .
അപ േപ ക്ഷ സ ം ബ ന്ധ മെ ാ യ ി ക മ്മ ി ഷ നു മെ ാ യ ി
ന ടെ ത്തു ന്ന
ക ത്ത ി ടെ പ ാ ടു ക ള ി ല്
അപ േപ ക്ഷ യു െടെ
print
out
കൂ ടെ ി
സ മെ ര് പ്പ ി േക്ക ണ്ട ത ാ ണ ്മ .
െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ്മ
പ്ര ക്ര ിയയുെടെ
ഏതവസരത്ത ിലായാലും
സമെര് പ്പ ിക്ക െപ്പ ട്ട അപേപക്ഷ കള് വിജ്ഞ ാപന
വയവസ്ഥ കള് ക്ക ്മ
വിരുദ്ധ മൊയി
കാണുന്ന
പക്ഷ ം
നിരുപാധികമൊയി
നിരസിക്കു ന്ന താണ്മ . വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ ്മ
മുതലായവ
െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള
അപസല്
പ്ര മൊണങ്ങ ള് കമ്മ ീഷന്
ആവശയെപ്പ ടുേമ്പാ ള് ഹാജരാക്ക ിയാല് മെതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മൊയി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ്മ എഴുത്ത ്മ / ഒ.എം.ആര് ./ഓണ് ൈലന്
പരീക്ഷ നടെത്തു കയാെണങ്ക ില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥ ിരീകരണം (Confirmation)
അപേപക്ഷ കര്
തങ്ങ ളുടെടെ
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്ര ഷന്
െപ്രാ ൈഫല്
വഴെി
നല് േകണ്ട താണ്മ . അപപ്ര കാരം സ്ഥ ിരീകരണം നല് കുന്ന വര് ക്ക ്മ മൊത്രമ ം അപഡ്മ ിഷന്
ടെിക്ക റ്റ ്മ ജനേററ്റ ്മ െചയ്ത ്മ അപത്മ ഡൗണ് േലാഡ്മ െചയ്യു ന്ന തിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള്ള അപവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങ ളില് ലഭ്യമൊകുന്ന താണ്മ .
നിശ്ച ിത സമെയത്ത ിനുള്ള ില് സ്ഥ ിരീകരണം നല് കാത്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികളുടെടെ
അപേപക്ഷ കള്
നിരുപാധികം
നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ്മ .
സ്ഥ ിരീകരണം
നല് േകണ്ട തായ കാലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികെളക്കു റിച്ചുക ം അപഡ്മ ിഷന് ടെിക്ക റ്റ ്മ
ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ള് ബന്ധ െപ്പ ട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന
പരീക്ഷ ാ
കലണ്ട ര്
പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ്മ ഇ തു
സംബന്ധ ിച്ച
അപറിയിപ്പ ്മ
ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികളുടെടെ െപ്രാ ൈഫലിലും അപതില് രജിസ്റ്റ ര് െചയ്ത ിട്ടു ള്ള െമൊൈബല്
േഫാണ് നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ്മ .
(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ്മ െതറ്റ ായ അപവകാശ
വാദ്ം ഉദ്യന്ന യിച്ച ്മ അപേപക്ഷ നല് കിയേശഷം പരീക്ഷ യ്ക്ക ്മ സ്ഥ ീരീകരണം
നല് കിയിട്ട ്മ ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കു കേയാ
െചയ്യു ന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികള് െക്ക തിെര
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പ്ര കാരം ഉദ്യചിതമൊയ ശിക്ഷ ാനടെപടെികള് സവീകരിക്കു ന്ന താണ്മ.

(ഡി)
ആ ധ ാ ര്
െപ്രാ ൈഫ ല ി ല്
ന േല്കേ ണ്ട ത ാ ണ ്മ .

ക ാ ര് ഡു ള്ള
ഉദ്യ േദ്യാ ഗ ാ ര് ത്ഥ ി ക ള്
ത ങ്ങ ളുട െടെ
ആ ധ ാ ര് ക ാ ര് ഡ ്മ ത ി ര ി ച്ച റ ി യ ല് േര ഖ യ ാ യ ി

11. അപേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന തീയതി : 05.05.2021 ബുധനാഴ്ച അപര്ദ്ധരാത്രമി 12
മെണി വെര
12. അപേപക്ഷ അപയേയ്ക്കണ്ട േമെല് വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
13. െപാതു വയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2, 5(a), 7 എന്നിവ േമെല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ
ബാധകമെല.
( േഫാേട്ടാ, ഐ.ഡി കാര്ഡ്മ ഉദ്യള്െപ്പെടെയുളള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക്മ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത്മ േചര്ത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകള് വായിച്ചുക േനാക്കുക )

