കാറ്റഗറി നമ്പര് : 72/2021
പാര്ട്ട്മ - I ( ജനറല് കാറ്റഗറി )
േകരളത്തിെല സഹകരണ േമെഖലയിെല അപപ്പക്സ്മ െസാൈസറ്റികളില് താെഴെപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്മ നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികളില്
നിന്നും
ഓണ്ൈലനിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രഷന് വഴെി അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുക
െകാളളുടന്നു.
1.

സ്ഥാപനം

: േകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ േമെഖലയിെല
അപെപക്സ്മ െസാൈസറ്റികള്

2.
3.
4.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്മ
ശമ്പളം
ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

: ജൂനിയര് ൈടെപ്പ ിസ്റ്റ ്മ
: ₹ 11,770- 28,670
: 3 (മൂന്ന ്മ )

03/01/2013-െല GO(P)No. 1/2013/SJD ഉദ്യത്തരവ്മ അപനുസരിച്ച്മ 3% ഒഴെിവുകള്
ഭ്ിന്നേശഷിയുള്ളവര്ക്കായി (Locomotor Disability/Cerebral Palsy, Hearing Impairment,
Low Vision) സംവരണം െചയ്തിരിക്കുന്നു .
കുറിപ്പ്മ: i) ഈ തസ്തികയ്ക്ക്മ േകരള േസ്റ്ററ്റ്മ േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്മ ഹൗസിംഗ്മ െഫഡേറഷന്
ലിമെിറ്റഡില് (HOUSEFED) നിന്നും അപറിയിച്ചിട്ടുള്ള 03 (2 Fresh + 1 NJD) ഒഴെിവുകള് ജനറല്
വിഭ്ാഗത്തിനുമൊത്രമം നിലവിലുള്ളതാണ്മ. ഈ സ്ഥാപനത്തില് നിന്നും
ഇനിയും എഴുതി
അപറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകള് 1 : 1 എന്ന അപനുപാതത്തില് വിഭ്ജിച്ച്മ ജനറല് കാറ്റഗറിയില്
നിന്നും െസാൈസറ്റി കാറ്റഗറിയില് നിന്നും നികത്തുന്നതാണ്മ . സഹകരണ േമെഖലയിെല
ഓേരാ അപെപക്സ്മ െസാൈസറ്റിയില് നിന്നും സമൊന േയാഗയത ആവശയമൊയ ഇേത
തസ്തികയിേലക്ക്മ ഈ ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത്മ എഴുതി അപറിയിക്കെപ്പടുന്ന
ഒഴെിവുകള് 1 : 1 എന്ന അപനുപാതത്തില് വിഭ്ജിച്ച്മ ജനറല് വിഭ്ാഗത്തിന്മ ലഭ്ിക്കുന്ന ഒഴെിവുകെള
ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെന ശിപാര്ശ െചയ്യുന്നതാണ്മ. ഓേരാ അപെപക്സ്മ
െസാൈസറ്റിയിെലയും ഒഴെിവുകളിെല ആദ്യ ഊഴെം ജനറല് വിഭ്ാഗത്തിനായിരിക്കും.
െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിനായി മൊറ്റി വയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകള് പാര്ട്ട്മ II ആയി പ്രേതയക
വിജ്ഞാപനം പുറെപ്പടുവിച്ച്മ നികത്തുന്നതാണ്മ. െക.എസ്മ & എസ്മ.എസ്മ.ആര്.-െല ജനറല്
റൂള്സ്മ 14 മുതല് 17 വെരയുളള സംവരണ വയവസ്ഥകള് പാലിച്ചായിരിക്കും രണ്ടു ലിസ്റ്റിലും
നിന്നുമുളള നിയമെനങ്ങള്.
ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന തീയതി
മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത്മ ഒരു വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത്മ മൂന്ന്മ വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്മ. എന്നാല് ഒരു വര്ഷത്തിനു േശഷം ഇേത തസ്തികയിേലക്ക്മ ഒരു
പുതിയ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റിന്മ പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. മുകളില്
കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റുകള് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത്മ എഴുതി

അപറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളില് ജനറല് വിഭ്ാഗത്തിനായി വിഭ്ജിച്ചുക കിട്ടുന്ന
ഒഴെിവുകളിേലക്കും ഈ ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമെനം നടെത്തുന്നതാണ്മ.
iii) ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്മ സംസ്ഥാന തലത്തില് നടെത്തുന്നതാണ്മ.
iv) KCS ചട്ടം 184 പ്രകാരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമെിക്കെപ്പടുന്നവര് സര്വീസില്
പ്രേവശിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തുടെര്ച്ചയായി രണ്ടു വര്ഷെത്ത സര്വീസിനുള്ളില് ഒരു
വര്ഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.
5. നിയമെനരീതി : േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം
6. പ്രായം
:
18-40, ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികള് 02/01/1981-നും 01/01/2003-നുമെിടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട്മ തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ). മെറ്റു പിേന്നാക്ക വിഭ്ാഗത്തില്
ഉദ്യള്െപ്പട്ടവര്ക്കും,
പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ
വിഭ്ാഗത്തിലുള്ളവര്ക്കും
നിയമൊനുസൃതം
അപനുവദ്നീയമൊയ വയസ്സിളവ്മ ലഭ്ിക്കുന്നതാണ്മ.)
(വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച
മെറ്റു
വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ
പാര്ട്ട്മ -II-െല
െപാതുവയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡിക േനാക്കുക.)
കുറിപ്പ്മ :- യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധി 50 (അപന്പത്മ) വയസ്സ്മ കവിയാന്
പാടെില എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക്മ വിേധയമൊയി ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധിയില് അപനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രേതയക
ആനുകൂലയങ്ങള്ക്ക്മ
ഈ
വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
പാര്ട്ട്മ -II-െല
െപാതുവയവസ്ഥകള് (ഖണ്ഡിക 2) േനാക്കുക. 09/03/1998-െല സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്മ (പി)
നമ്പര് 41/98-ല് പറയുന്ന 29 (ഇരുപത്തിെയാന്പത്മ) സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
എംേപ്ലാെയ്മെന്റ്മ എക്സ്മേചഞ്ച്മ മുേഖന താല്ക്കാലികമൊയി (െപ്രാവിഷണല്) നിയമെനം
ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ളവര്ക്ക്മ (സര്വീസില് തുടെരുന്നവേരാ പിരിച്ചുക വിടെെപ്പട്ടിട്ടുള്ളവേരാ
ആയിട്ടുള്ളവര്) ഒരു വര്ഷത്തില് കുറയാെത സര്വീസ്മ ഉദ്യള്ള പക്ഷം തങ്ങളുടെടെ
സര്വീസിെന്റ ൈദ്ര്ഘയേത്താളം ഉദ്യയര്ന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ്മ നല്കുന്നതാണ്മ .
എന്നാല് പ്രായപരിധിയിലുള്ള ഈ ഇളവ്മ പരമൊവധി അപഞ്ചു വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്മ
മൊത്രമേമെ ലഭ്ിക്കുകയുള. ഒരിക്കല് സ്ഥിരമൊയ അപടെിസ്ഥാനത്തില് (െറഗുലര്
േബസിസ്മ) നിയമെനം ലഭ്ിച്ചുക കഴെിഞ്ഞൊല് ഈ ആനുകൂലയം മെേറ്റെതങ്കിലും
തസ്തികയിേലയ്ക്കുള്ള നിയമെനത്തിന്മ നല്കുന്നതല. ഈ ആനുകൂലയം ലഭ്ിേക്കണ്ടവര് ആ
വിവരം അപേപക്ഷയിെല നിര്ദ്ദേിഷ്ടപ്പ േകാളത്തില് കാണിച്ചിരിേക്കണ്ടതും ബന്ധെപ്പട്ട
സഹകരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിെല
വകുപ്പ്മ/ഓഫീസ്മ
േമെധാവിയില്
നിേന്നാ
നിയമെനാധികാരിയില് നിേന്നാ താല്ക്കാലിക നിയമെനത്തിലിരുന്ന തസ്തികയുെടെ
േപര്മ, ശമ്പള നിരക്ക്മ, വകുപ്പ്മ/സ്ഥാപനം, േജാലിയില് പ്രേവശിച്ച തീയതി,
പരിച്ചുകവിടെെപ്പട്ട തീയതി മുതലായ വിശദ്വിവരങ്ങള് വയക്തമൊക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്മ
(അപസ്സല്) കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുന്ന സമെയത്ത്മ ഹാജരാേക്കണ്ടതുമൊണ്മ. പ്രസ്തുത
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് അപേപക്ഷകന് സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിെല റഗുലര് സര്വീസിലല
േജാലി േനാക്കിയിരുന്നെതന്ന്മ േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്മ.
7.

േയാഗയതകള്:

1) എസ്മ . എസ്മ . എല് . സി പാസായിരിക്ക ണം
2) ൈടെപ്പ ്മ ൈററ്റ ിംഗ്മ ഇംഗ്ല ീഷ്മ (േലാവര് ) െക.ജി.റ്റ ി.ഇ അപെല ങ്ക ില് എം.ജി.റ്റ ി.ഇ.
3) ൈടെപ്പ ്മ ൈററ്റ ിംഗ്മ മെലയാളം (േലാവര് ) െക. ജി. റ്റ ി. ഇ
കുറിപ്പ്മ :

1) KS&SSR Part II െല Rule 10(a)ii ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന്മ 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) 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 .

8. 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 31/12/2010-ന്മ
േശഷം
എടുത്ത തായിരിക്ക ണം. േ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 upload െചയ്ത േഫാേട്ടാ യ്ക്ക ്മ upload െചയ്ത
തീയതി മുതല് 10 വര് ഷക്ക ാലേത്ത യ്ക്ക ്മ പ്ര ാബലയമുണ്ട ായിരിക്കു ം. േ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
p r i n t o u t 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 ാപനവയവസ്ഥ 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.
( ബ ി ) ആധാര് കാര് ഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികള് തങ്ങ ളുടെടെ െപ്രാ ൈഫലില്
ആധാര് കാര് ഡ്മ തിരിച്ച റിയല് േരഖയായി നല് േകണ്ട താണ്മ .
9.
10.
11.

12.

അപേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന തീയതി 05.05.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രമി
12 മെണി വെര
അപേപക്ഷ അപയേയ്ക്കണ്ട േമെല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
െപാതു വയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം (2) ഖണ്ഡികയിെല V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII എന്നീ
ഉദ്യപഖണ്ഡികകളുടം 7-ാാം ഖണ്ഡികയും ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന്മ ബാധകമെല.
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 റില് പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ്മ . ഇതു
സംബന്ധ ിച്ച അപറിയിപ്പ ്മ ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികളുടെടെ െപ്രാ ൈഫലിലും അപതില്
രജിസ്റ്റ ര് െചയ്ത ിട്ടു ള്ള െമൊൈബല് േഫാണ് നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ്മ.
അപഡ്മ ിഷന് ടെിക്ക റ്റ ്മ ഡൗണ് േലാഡ്മ െചയ്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികള് ക്ക ്മ മൊത്രമ േമെ
പരീക്ഷ എഴുതുന്ന തിനുളള സൗകരയം ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയുളള.

13. വിദ്യാഭ്യാസം, േയാഗയത,
പരിചയം എന്ന ിവ
സംബന്ധ ിച്ച ്മ െതറ്റ ായ
അപവകാശവാദ്ം ഉദ്യന്ന യിച്ച ്മ അപേപക്ഷ സമെര് പ്പ ിക്കു കയും സ്ഥ ിരീകരണം
നല് കിയ േശഷം പരീക്ഷ യ്ക്ക ്മ ഹാജരാകുകേയാ , ഹാജരാകാതിരിക്കു കേയാ
െചയ്യു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാര് ത്ഥ ികള് െക്ക തിെര KPSC Rules of Procedure 1976 െല
ചട്ട ം 22 പ്ര കാരം ഉദ്യചിതമൊയ ശിക്ഷ ാ നടെപടെികള് സവീകരിക്കു ന്ന തായിരിക്കു ം.
(ID കാര്ഡ്മ, േഫാേട്ടാ ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക്മ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം
ഭ്ാഗത്ത്മ േചര്ത്തിരിക്കുന്ന െപാതുവയവസ്ഥകള് വായിച്ചുക േനാക്കുക ).

