കാറ്റഗറി നമ്പർ : 279/2021 - 282/2021

ഒന്നാം എന്.സി.എ.വിജ്ഞാപേനം
പോർട്ട് - രണ്ട് ( െസാൈസറ്റി േകവാട്ടാ )
താെഴെപ്പറയുന്ന
തസ്തികയിേലക്ക്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
ചുവെടെ
േചെർത്തിട്ടുള്ള അതാത് ജിലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്ത
സമാനമായ അെലങ്കില്
ഉദ്യയർന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയില്
സ്ഥിരമായി േജാലിെചെയ്തുവരുന്നവരും താെഴെ പേറയുന്ന സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ടവരുമായ
നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും അേപേക്ഷകള്
ക്ഷണിച്ചുക
െകാള്ളുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റ് വഴെി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന് പേദ്ധതി പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷന്റം
ഓണ്ലൈലന് ആയാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്.
ഇതിേനാടെകം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുെടെ െപ്രാൈഫലിലൂടെടെ അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.

1.

സ്ഥാപേനം

: ജിലാ സഹകരണ ബാങ്ക്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ബ്രാഞ്ച് മാേനജർ

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 19,670 - 55,090/: ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്

4. ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

കാറ്റഗറി സമുദ്ായം
നമ്പർ
279/2021

ജില

ഒഴെിവുകളുടെടെ
എണ്ണം

എറണാകുളം

1

പോലക്കാടെ്

1

േകാഴെിേക്കാടെ്

1

വയനാടെ്

1

കണ്ണൂർ

1

തൃശ്ശൂർ

1

കണ്ണൂർ

1

ഈഴെവ/
തിയ്യ/
ബിലവ

വയനാടെ്

1

282/2021 എല്സി/
എഐ

േകാട്ടയം

1

എസ്.സി.

280/2021
281/2021

മുസ്ലീം

കുറിപ്പ്:(i)

ഈ
വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
ജിലകളിേലയ്ക്ക്
ഓേരാ
സമുദ്ായത്തിനായി പ്രേതയകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് .
അപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് പേട്ടിക ഈ തസ്തികയ്ക്ക് താെഴെപ്പറയുന്ന
തീയതികളില് പ്രസ്തുത ജിലകള്ക്ക് േവണ്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാതൃറാങ്ക്
ലിസ്റ്റിെന്റ കാലയളവില് േമല്പ്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായങ്ങള്ക്ക് േവണ്ടി
നീക്കിെവച്ചിട്ടുള്ളതും
എന്നാല്
ആ
സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അഭാവത്തില്
നികത്തെപ്പടൊത്തതുമായ
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള നിയമനശേിപോർശേ െചെയ്ത് നിയമനം
നടെത്തുന്നതുവെരേയാ, ഈ വിജ്ഞാപേനം അനുസരിച്ച് നിലവില് വരുന്ന
റാങ്ക് പേട്ടികയുെടെ തീയതി മുതല് 3 (മൂന്ന്) വർഷന്റം വെരേയാ ഏതതാേണാ
ആദ്യം വരുന്നത് അതുവെര നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.
ജിലയുെടെ േപേര്
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
കാറ്റഗറി
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ തീയതി
നമ്പർ
േകാട്ടയം

29/12/14

434/2009

എറണാകുളം

07/01/15

434/2009

പോലക്കാടെ്

11/11/14

434/2009

തൃശ്ശൂർ

23/12/14

434/2009

േകാഴെിേക്കാടെ്

11/03/15

434/2009

വയനാടെ്

23/12/14

434/2009

കണ്ണൂർ

17/11/14

434/2009

(ii) ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം േമല്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങള് േജാലി െചെയ്തു വരുന്ന െമമ്പർ െസാൈസറ്റി
അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള്ള ജിലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിേലക്ക് മാത്രം
അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതും ജിലയുെടെ േപേര് അേപേക്ഷയിെല നിർദ്ദേിഷ്ട
േകാളത്തില് േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഈ
വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം ഒന്നിലധികം ജിലകളിേലയ്ക്ക്
അേപേക്ഷകള്
സമർപ്പിക്കുവാന് പോടുള്ളതല. ഇതിനു വിപേരീതമായി ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഒന്നില്ക്കൂടുതല് ജിലകളില് അേപേക്ഷകള് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാേയാ തന്
നിമിത്തം െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുവാന് ഇടെയായതാേയാ െതളിഞ്ഞൊല്
പ്രസ്തുത അേപേക്ഷകള് നിരുപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതും അവരുെടെേമല്
അച്ചടെക്ക നടെപേടെികള് സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
(iii) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
SSLC ബുക്കിെല
ജാതി
സംബന്ധിച്ച
േരഖെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് അേപേക്ഷയില്
അവകാശേെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിനു റവനയൂക്ക അധികാരി നല്കുന്ന
ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ്ല
ക്രീമീ
െലയർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
എന്നതിേനാെടൊപ്പം
ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനം കൂടെി
ഒറ്റത്തവണ പേരിേശോധനാ സമയേത്താ കമ്മീഷന്റന് ആവശേയെപ്പടുന്ന
സമയേത്താ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

5. നിയമന രീതി : ജിലാ സഹകരണ ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റ് െചെയ്ത സമാനമായ
അെലങ്കില് ഉദ്യയർന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള െമമ്പർ
െസാൈസറ്റിയില് സ്ഥിരമായി േജാലി െചെയ്തുവരുന്നവരും
നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ളവരുമായ ജീവനക്കാരില് നിന്ന്
േനരിട്ടുള്ള നിയമനം. (േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല േമല് പേരാമർ
ശേിച്ചിട്ടുള്ള സമുദ്ായത്തില് നിന്നുളള േയാഗയരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നുമാത്രം.)
കുറിപ്പ്:
ഈ വിജ്ഞാപേനത്തില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുളള സംവരണ
സമൂദ്ായത്തില്െപ്പടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് സമർപ്പിക്കുന്ന
അേപേക്ഷകള് യാെതാരറിയിപ്പും കൂടൊെത നിരസിക്കുന്നതാണ്.
6. പ്രായപേരിധി
7.

: 18-50 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1971 നും 01.01.2003 നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെടെ)

േയാഗയതകള്:
i) ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും 50% മാർക്കില് കുറയാെത
ലഭിച്ച ബിരുദ്വും ഹയർ ഡിേപ്ലാമ ഇന് േകാ-ഓപ്പേറഷന്റനും [േകരള
സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനില് നിന്നും ലഭിച്ച എച്ച് .ഡി.സി
അെലങ്കില്
എച്ച്.ഡി.സി ആന്റ് ബി.എം അെലങ്കില് നാഷന്റണല്
കൗണ്ലസില് േഫാർ േകാ-ഓപ്പേറഷന്റനില് നിന്നും ലഭിച്ച എച്ച്.ഡി.സിയും
എച്ച്.ഡി.സി.എം -ഉദ്യം അെലങ്കില് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ
സേബാർഡിേനറ്റ് (ജൂനിയർ) േപേഴ്സണല് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് െട്രെയിനിഗ്
േകാഴ്സ് (ജൂനിയർ) ഡിേപ്ലാമ ഇന് േകാ-ഓപ്പേറഷന്റന് ).
അെലങ്കില്
േകരള കാർഷന്റിക സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും േകാ-ഓപ്പേറഷന്റന് ആന്റ്
ബാങ്കിംഗില് ലഭിച്ച ബി.എസ്.സി ബിരുദ്ം
അെലങ്കില്
േകരളത്തിെല ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശോലയില് നിന്നും
50%
മാർക്കില് കുറയാെത ലഭിച്ച ബി.േകാം (വിത്ത് േകാ-ഓപ്പേറഷന്റന്) ബിരുദ്ം
ii)

എം.ബി.എ./സി.എ/എം.േകാം/േകരള അഗ്രേികള്ച്ചറല് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയുെടെ
േകാ-ഓപ്പേറഷന്റന് ആന്റ് ബാങ്കിംഗിലുള്ള എം.എസ്.സി എന്നിവയില്
ഏതെതങ്കിലും
േയാഗയതയുള്ളവർക്ക്
മുന്ഗണന
നല്കുന്നതാണ് .
(Preferential Qualification)

iii)

അേപേക്ഷകന് ബന്ധെപ്പട്ട ജിലാ സഹകരണ ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുള്ള സമാനമായ അെലങ്കില് ഉദ്യയർന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള െമമ്പർ..
െസാൈസറ്റിയില് മൂന്നു വർഷന്റത്തില് കുറയാത്ത റഗുലർ സർവ്വീസുള്ള
സർവ്വീസില് തുടെരുന്നവരുമായ സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരനായിരിക്കണം.
ജീവനക്കാരന് അേപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്ന അവസരത്തില് മാത്രമല, േജാലി
ലഭിക്കുന്ന തീയതിയിലും സംഘ്ത്തിെന്റ േസവനത്തില് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം

കുറിപ്പ്:i)
ബന്ധെപ്പട്ട അെപ്പക്സ്/േകന്ദ്ര െസാൈസറ്റിയില് അഫിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുള്ള
പ്രാഥമിക
സഹകരണ/അംഗസംഘ്ങ്ങളിെല
ജീവനക്കാർക്ക് സംവരണം െചെയ്തിട്ടുള്ള ഒഴെിവില് പേി.എസ്.സി മുേഖന
നിയമിക്കെപ്പട്ടവർ അപ്രകാരമുള്ള തസ്തികയില് തുടെരുേവാളം ഈ
വിജ്ഞാപേന പ്രകാരമുള്ള തസ്തികയില് നിയമനം
ലഭിക്കുന്ന
തീയതിയിലും
അഫിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുള്ള
പ്രാഥമിക
സഹകരണ/അംഗസംഘ്ത്തിെന്റ േസവനത്തിലായിരിക്കണെമന്ന
നിബന്ധന അവർക്ക് ബാധകമാകുന്നതല.

1

ii)

എലാ േയാഗയതകളുടം അേപേക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട അവസാന തീയതിേയാ അതിനു മുേമ്പാ
േനടെിയിരിക്കണം.

iii)

ഈ തസ്തികയിേലക്കുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS & SSR Part II Rule 10 (a) (ii)c

iv)

വിജ്ഞാപേനത്തില് പേരാമർശേിച്ചിട്ടുള്ള േയാഗയതക്കു പേകരമായി തത്തുലയ േയാഗയത
അവകാശേെപ്പട്ട്
അേപേക്ഷ
സമർപ്പിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ആയത്
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് ഒറ്റതവണ പേരിേശോധനാ സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല്
മാത്രേമ
പ്രസ്തുത
േയാഗയത
തത്തുലയ
േയാഗയതയായി
പേരിഗണിക്കുകയുള്ളു.

v)

ഈ തസ്തികയിേലക്ക് അേപേക്ഷിക്കുന്ന െമമ്പർ െസാൈസറ്റി/ൈപ്രമറി സഹകരണ
സംഘ്ങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അർഹത
െതളിയിക്കുന്നതിനായി
സർവ്വീസിെന
സംബന്ധിക്കുന്ന
വിശേദ്
വിവരങ്ങള്
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോർ
അെലങ്കില് വയവസായ സഹകരണ സംഘ്ങ്ങളുടെടെ കാരയത്തില് തത്തുലയമായ റാങ്കിലുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയത് വാങ്ങി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കമ്മീഷന്റന് ആവശേയെപ്പടുന്ന
സമയത്ത് ആയത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് താെഴെ പേറയുന്ന
വിവരങ്ങള് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം .
സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപേര്

:

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ശേമ്പളനിരക്ക് (ഇേപ്പാള് േജാലി െചെയ്യുന്ന
തസ്തികയുെടെ േപേരും, ശേമ്പളവും ഓേരാ തസ്തികയിലും
സ്ഥിരമായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള്ള കാലയളവും)

:

3

ടെിയാന് േജാലി െചെയ്യുന്ന സഹകരണ സംഘ്ത്തിെന്റ േപേരും
:
സഹകരണ സംഘ്ം ......................... ജിലാ സഹകരണ ബാങ്കില്
അഫിലിേയറ െചെയ്ത തീയതിയും

4

ടെി സംഘ്ത്തില് സ്ഥിരേസവനം ആരംഭിച്ച തീയതിയും
ഇേപ്പാള് േജാലി െചെയ്യുന്ന തസ്തികയും

:

േമല്പ്പറഞ്ഞെ െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയിെല സ്ഥിരം

ജീവനക്കാരനായ

ശ്രീ/ശ്രീമതി

സംബന്ധിച്ചുകള്ള

വിവരങ്ങള്

സംബന്ധമായ

വിവരങ്ങളുടമായി

............................

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
ഒത്തുേനാക്കിയതില്

െയ

സർവ്വീസ്
ആയവ

സതയമാെണന്ന്

ടെി

എനിക്ക്

േബാദ്ധയമായിട്ടുള്ളതായി ഞാന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം :
തീയതി :

ഒപ്പും േപേരും
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്)
താലൂടക്ക്, സഹകരണ വകുപ്പ്
(ആഫീസ് മുദ്ര)

(vi) സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന സ്ഥാപേത്തിെന്റ രജിേസ്ട്രേഷന്റന്
നമ്പരും രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
സർട്ടിഫിക്കറകളുടെടെ സതയാവസ്ഥ പേരിേശോധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുന്നതും
വയാജ
സർട്ടിഫിക്കറകള്നല്കുന്നവരുെടെയും
ഹാജരാക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെയും േപേരില് നിയമാനുസൃതമായ നടെപേടെികള്
സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
(vii)െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് േസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ തങ്ങള്
േജാലി
െചെയ്യുന്ന
സംഘ്ം
അംഗമായിട്ടുള്ളതും
അഫിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ
ബന്ധെപ്പട്ട
ജിലാ
സഹകരണ
ബാങ്കിേലക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാള് അേപേക്ഷ േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റന്
സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി
നിയമനാധികാരിയില്
നിന്ന്
താെഴെ
െകാടുത്തിട്ടുള്ള മാതൃകയില് ഒരു രസീേതാ (സമ്മതപേത്രം) രസീതിെന്റ
അഭാവത്തില് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേറ്റാ വാങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതും ആയവ
കമ്മീഷന്റന് ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
നിയമനാധികാരിയില് നിന്നും വാങ്ങിയിരിേക്കണ്ട രസീതിെന്റ മാതൃക
FORM OF RECEIPT
(To be obtained from the Head of Office)
Certified that a copy of application/print out page of the online application
for selection to the post of …........ on Rs …....... in the …..... (here enter the
name of Department/Corporation/Company/Local Authority/Co-operative
Institution)
notified in the gazette dated ….. has been received in this office
on…................. ie, on or before the last date fixed for the receipt of application

for the post from Sri/Smt...................(here enter the name and designation of
the applicant) and that objections if any to the entertainment of the
applications will be communicated to the Head Office/Regional Office/District
Office of the Kerala Public Service Commission within one month from the
last date fixed for receipt of applications.
Signature
Name & Designation of
the Head of Office

Place :
Date :
(Office Seal)

CERTIFICATE
(To be obtained from the Head of Office, in lieu of the Receipt)
Certified that a copy of request for receipt, in the form given in the
General Conditions of the Gazette notification inviting application for the
post, dated ….. has been received in this office on ….........ie, on or before the
last date fixed for receipt of application for the post, from Sri/Smt....... (here
enter the name and designation of the applicant) applying for selection to
the post of …..... on Rs …... in the …................ Dept/Corporation/Company/Local
Authority/Co-operative Institution notified in the gazette dated ….........

Place :
of
Date :

Signature
Name & Designation
the Head of Office

(Office Seal)
8. അേപേക്ഷകള് സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.kerlapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന് ' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷന്റമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുെടെ user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷന്റം സവന്തം profile-ലൂടെടെ അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല
`Apply Now' ല് മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011ന്ശേശേഷന്റം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േപേരും, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പോലിച്ചുകെകാണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ
Upload െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷന്റക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില.
അേപേക്ഷാഫീസ് നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക് അേപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും തെന്റ profile ല്

ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനുമായുള്ള എലാ
കത്തിടെപോടുകളിലും User ID
പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അേപേക്ഷ
േസാപോധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപേക്ഷാസാമർപ്പണത്തിനുേശേഷന്റം അേപേക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ
വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭാവിയിെല ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെടെ soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുെടെ െപ്രാൈഫലിെല ' My
applicantions എന്ന Link - ല് click െചെയ്ത് അേപേക്ഷയുെടെ print out
എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷന്റനുമായി നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെടെ print out കുടെി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപേക്ഷകള് വിജ്ഞാപേന വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന്ന പേക്ഷം
നിരുപോധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പേരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ പേകർപ്പുകള് കമ്മിഷന്റന്
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. ആധാർ കാർഡുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല്
േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
9.
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ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പേരീക്ഷ /ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന്
പേരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പേരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥീരികരണം (Confirmation)
അേപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന് െപ്രാൈഫല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥീരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്റന്
ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ല
േലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം
പേരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില് സ്ഥീരികരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അേപേക്ഷകള് നിരുപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
സ്ഥീരികരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന്റന് ടെിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പേരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പേരീക്ഷാ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസറ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള
െമാൈബല് നമ്പരിലും
നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസം, പേരിചെയം തുടെങ്ങി
േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപേക്ഷ
നല്കിയേശേഷന്റം പേരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കിയിട്ട് ഹാജരാകുകേയാ,
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കതിെര 1976 െല KPSC
Rules of procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടെപേടെികള്
സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ID കാർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള
വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക്
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ രണ്ടാം
ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുന്ന െപോതു വയവസ്ഥകള്
നിർബന്ധമായും േനാക്കുക)

