കാറ്റഗറി നമ്പർ : 284/2021
േകരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴെപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകരളത്തിെല ലത്തീന് കേത്താലിക്കർ/ ആംേഗ്ലാ ഇന്തയന്
(LC/AI) സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള വിമുക്ത ഭടെന്മാരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില്
നിന്നുമാത്രം 'ഒറ്റ തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന്' സംവിധാനം മുേഖന അേപേക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു.

1

വകുപ്പ്

: എന്. സി. സി./ൈസനിക േക്ഷമം

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: േലാവർ ഡിവിഷന്റന് ക്ലാർക്ക് (വിമുക്ത ഭടെന്മാർ
മാത്രം)

കുറിപ്പ് :
04.03.2013-െല ജി.ഒ.(എംഎസ്) നമ്പർ
120/2013/(138)/ഫിന്, എന്ന ഉദ്യത്തരവ്
പ്രകാരം
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
തസ്തിക
'ക്ലാർക്ക്'
എന്ന്
പുനർനാമകരണം െചെയ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

3

ശേമ്പള നിരക്ക്

: 19,000 - 43600/- രൂപേ (Pre-revised)

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

: ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്:

ലത്തീന് കേത്താലിക്കർ/
(LC/AI)
പോലക്കാടെ് - 1 (ഒന്ന്)

ആംേഗ്ലാ

ഇന്തയന്

കുറിപ്പ്:-(i) േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പടൊത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
സമർപ്പിക്കുന്ന
അേപേക്ഷകള്
യാെതാരറിയിപ്പും
കൂടൊെത
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
(ii)

ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം പോലക്കാടെ് ജിലയിെല േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ
സമുദ്ായത്തിനായി പ്രേതയകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് . ഇപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി റാങ്ക് പേട്ടിക നിലവില്
വരുന്ന തീയതി മുതല് 3 വർഷന്റം വെരേയാ, ഈ തസ്തികയ്ക്ക് താെഴെപ്പറയുന്ന
തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലയളവില് േമല്പ്പറഞ്ഞെ
സമുദ്ായത്തിനു
േവണ്ടി
നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും
ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അഭാവത്തില്
നികത്തെപ്പടൊത്ത ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്കും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള നിയമന ശേിപോർശേ
െചെയ്ത് നിയമനം നടെത്തുന്നതുവെരേയാ, എതാേണാ ആദ്യം ഈ തീയതിവെര
റാങ്ക് പേട്ടികയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ജിലയുെടെ േപേര്
പോലക്കാടെ്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില്
വന്ന തീയതി
20.02.2018

കാറ്റഗറി
നമ്പർ
415/13

(iii) ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുള്ള തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് 27.05.1971
െല ജി.ഒ. (എം.എസ്) 154/71/പേി.ഡി യിെല പ്രേതയക വയവസ്ഥകള്ക്ക്
വിേധയമായി നടെത്തുന്നതാണ്. ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും ഏതെതങ്കിലുെമാരു ജിലയിേലയ്ക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന വയക്തിക്ക്
സർവീസ്
ആരംഭിക്കുന്ന
തീയതി
മുതല്
തുടെർച്ചയായി
അഞ്ച്
വർഷന്റക്കാലേത്തയ്ക്ക് ആ ജിലയില് നിന്നും മെറ്റാരു ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുന്നതല.
അഞ്ച്
വർഷന്റത്തിന്
േശേഷന്റം
മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം ഒേര വകുപ്പിനുള്ളിെല അന്തർജിലാ
സ്ഥലംമാറ്റങ്ങെള സംബന്ധിച്ച 02.12.1991 െല ജി.ഒ.(പേി) നം. 36/91/പേി. ആന്റ്
എ.ആർ.ഡി. ഉദ്യത്തരവിെലയും അന്തർവകുപ്പ് സ്ഥലംമാറ്റങ്ങെള സംബന്ധിച്ച
06.02.2013 െല ജി.ഒ(പേി) നമ്പർ 05/2013/പേി ആന്റ് എ.ആർ.ഡി എന്ന
ഉദ്യത്തരവിെലയും വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുന്ന-താണ്. എന്നാല്
16.03.1996 െല ജി.ഒ.(പേി)നം. 12/96/പേി. ആന്റ് എ.ആർ.ഡി. എന്ന സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ് പ്രകാരം
ഇടുക്കി, വയനാടെ്, കാസർേഗാഡ് ജിലകളിേലയ്ക്ക്
സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കുന്നതിന് േമല്പ്പറഞ്ഞെ നിബന്ധന ബാധകമല.
േമല്പ്പറഞ്ഞെ ജിലകളില് നിന്ന് മറ്റ് ജിലകളിേലയ്ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം
ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്നതല. ഈ ആനുകൂലയം അവരുെടെ
ഔദ്യേദ്യാഗിക കാലയളവില് ഒരിക്കല് മാത്രേമ ലഭിക്കുകയുള. ഇേപ്പാള്
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗം
വഹിക്കുന്നവർ
ഈ
വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം അേപേക്ഷിക്കുവാന് പോടുള്ളതല. എന്നാല് ഇതിലും
ഉദ്യയർന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപേക്ഷ
ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള്
അേപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(iv) 27.05.1971 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്)154/71/പേി.ഡി യിെല വയവസ്ഥ അനുസരിച്ച്
ആസ്ഥാന
ഒഴെിവുകളിേലക്കുളള
നിയമനം
ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
തിരുവനന്തപുരം ജിലയില് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് . ഇപ്രകാരം
നിയമിക്കെപ്പടുന്നതിന് പ്രേതയകം സമ്മതപേത്രം നല്േകണ്ടതില. റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ആസ്ഥാന ഒഴെിവുകളിേലക്ക് സമ്മതം
കൂടൊെത തെന്ന നിയമിക്കെപ്പടുവാന് അർഹരാണ്.
(v) ഫിഡലിറ്റി ഗാരന്റി േപോളിസി േവണ്ടതായ േസ്റ്റാർ കീപ്പർ, കാഷന്റയർ തുടെങ്ങിയ
ഉദ്യേദ്യാഗങ്ങളില്
നിയമിക്കെപ്പടുന്നതിന്
സമ്മതമുളളവർ
പ്രമാണ
പേരിേശോധനാ സമയത്ത് സമ്മതപേത്രം സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുേമ്പാള് അവരുെടെ േപേരിന് േനെര ആ വിവരം കൂടെി
കാണിച്ചിരിക്കും. അങ്ങെന സമ്മതം േരഖെപ്പടുത്തി ആർെക്കങ്കിലും ഫിഡലിറ്റ്
ഗാരന്റി ആവശേയമിലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിേലക്കാണ് നിയമനത്തിനുളള ഊഴെം
വരുന്നെതങ്കില് അതില് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് തടെസ്സമില. എന്നാല്
ഫിഡലിറ്റി ഗാരന്റി േപോളിസി ആവശേയമുളള തസ്തികയിേലക്കുളള നിയമന
ശേിപോർശേ നിരസിച്ചാല് അവർക്ക് ബന്ധെപ്പട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ
അടെിസ്ഥാനത്തില് മെറ്റാരു നിയമനം ലഭിക്കുന്നതല. അവരുെടെ േപേര് റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നീക്കം െചെയ്യുന്നതുമാണ്.
(vi) ഈ തസ്തികയിേലക്കുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടെത്തുന്നത് എസ് .എസ്.എല്.സി
നിലവാരത്തിലുളള ഒരു മത്സര പേരീക്ഷയുെടെ അടെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.
പേരീക്ഷ ഓേരാ ജിലയിലും വിവിധ േകന്ദ്രങ്ങളില് വച്ച് നടെത്തുന്നതാണ് .

(പേരീക്ഷാ േകന്ദ്രങ്ങള് പേിന്നീടെ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ). ഏതത് പേരീക്ഷാ
േകന്ദ്രം നിർേദ്ദേശേിച്ചാലും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവിെടെ പേരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കുവാന്
ബാദ്ധയസ്ഥരാണ്. െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില് ആയതിനാല് ഏതതു
ജിലയിേലക്കാേണാ അേപേക്ഷിച്ചിട്ടുളളത് ആ ജിലയ്ക്ക് േവണ്ടിയുളള പേരീക്ഷാ
േകന്ദ്രങ്ങളില്
മാത്രേമ
അേപേക്ഷകെര
പേരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കുവാന്
അനുവദ്ിക്കുകയുളള.
(vii) ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികളുടെടെ SSLC ബുക്കില് േരഖെപ്പടുത്തിയ ജാതിയില് നിന്നും
വയതയസ്തമായ ജാതി അേപേക്ഷയില് അവകാശേെപ്പടുന്ന പേക്ഷം ആയത്
അസ്സല് പ്രമാണ പേരിേശോധന തീയതിക്കു മുന്പേ് ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപേനം
െചെയ്തിരിേക്കണ്ടതും ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിന് റവനയ അധികാരി നല്കുന്ന
േനാണ്ല ക്രീമീെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടൊപ്പം ഇത് സംബന്ധിച്ച്
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനം കൂടെി ഒറ്റത്തവണ പേരിേശോധനാ സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
5

നിയമന രീതി
േയാഗയരായ

:-

േനരിട്ടുള്ള നിയമനം

[LC/AI വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട

വിമുക്ത ഭടെന്മാരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു മാത്രം]
6

പ്രായ പേരിധി:- 18-39. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1982 നും 01.01.2003 നും (രണ്ട്
തീയതികളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെടെ) ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
(െപോതുവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2(i) -െല
ആനുകൂലയം ഉദ്യള്െപ്പെടെ)
[യാെതാരു കാരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപേരിധി 50 (അന്പേത്) വയസ്സ്
(എലാ
ഇളവുകളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെടെ)
കവിയാന്
പോടുള്ളതല.
ഈ
വിജ്ഞാപേനത്തിെല പോർട്ട് II െപോതുവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2 കാണുക]

7.

േയാഗയത :- എസ്. എസ്. എല്. സി. േയാ തത്തുലയമായ മേറ്റെതങ്കിലും
പേരീക്ഷേയാ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് : (i) വിമുക്തഭടെന്മാർക്ക് മാത്രേമ ഈ തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുവാന്
അർഹതയുള്ളു.
(ii) ഈ തസ്തികയിേലക്കുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS&SSR Part II Rule 10
(a)
ii ബാധകമാണ്.
(iii) തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പട്ട് അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ആയത് െതളിയിക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
െവരിഫിേക്കഷന്റന് സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പേരിഗണിക്കുകയുള.

8.

അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്
ൈസറ്റായ www.keralapsc.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 31/12/2011ന് േശേഷന്റം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േപേരും, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പോലിച്ചുകെകാണ്ട് Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ
എടുത്ത 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 ഉദ്യറപ്പ്
വരുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷന്റനുമായുള്ള എലാ കത്തിടെപോടുകളിലും User ID
പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ട-താണ്.
കമ്മീഷന്റനു
മുമ്പാെക
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപേക്ഷ േസാപോധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപേക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുേശേഷന്റം അേപേക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെടെ soft copy / print out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
അവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്
അേപേക്ഷയുെടെ print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപേക്ഷ സംബന്ധമായി
കമ്മിഷന്റനുമായി നടെത്തുന്ന കത്തിടെപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെടെ print out കൂടെി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപേക്ഷകള് വിജ്ഞാപേനവയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി
കാണുന്ന പേക്ഷം നിരുപോധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പേരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല്
പ്രമാണങ്ങള് കമ്മീഷന്റന് ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില്
ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
9. അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി
12:00 മണി വെര.

10. അേപേക്ഷ

സമർപ്പിേക്കണ്ടുന്ന
www.keralapsc.gov.in

11.

08.09.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി

െവബ് ൈസറ്റിെന്റ

വിലാസം

-

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഓ എം ആർ /ഓണ്ല ൈലന്
പേരീക്ഷ
നടെത്തുകയാെണങ്കില്
പേരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന
സ്ഥിരീകരണം
അേപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്റന് െപ്രാൈഫല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്റന്
ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം
പേരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.

നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികളുടെടെ
അേപേക്ഷകള്
നിരുപോധികം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന്റന്
ടെിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള്ള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പേരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പേരീക്ഷ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച
അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയിതിട്ടുള്ള
െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ്. അഡ്മിഷന്റന് ടെിക്കറ്റ് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്
മാത്രേമ
പേരീക്ഷ
എഴുതുന്നതിനുള്ള
സൗകരയം
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകയുള.
12. വിദ്യാഭയാസം, പേരിചെയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപേക്ഷ നല്കിയ േശേഷന്റം പേരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടെപേടെികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ, ഐ.ഡി. കാർഡ് എന്നിവയുള്െപ്പെടെയുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്
വിജ്ഞാപേനത്തിെല പോർട്ട് II ല് നല്കിയിരിക്കുന്ന െപോതുവയവസ്ഥകള് കൂടെി
കാണുക.

