കാറ്റഗറി നമ്പർ : 141/2021
വിഭ്ാഗം II ( െസാ ൈസ റ്റ ി കാറ്റ ഗറി )
േകരള
േസ്റ്റ റ്റ്േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്
മാർക്കറ്റിംഗ്
െഫഡേറഷന്
ലിമിറ്റഡ്
(MARKETFED)ല് അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടു ള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് സ്ഥിരമായി
േജാലിെചയ്യു നവരും നിശ്ചിത േയാഗയതയുളവരുമായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു ം
താെഴെ പേറയുന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെ ടുക്കെപ്പ ടുനതിന് ഓണ്ലൈലന് ആയി മാത്രം
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേ ഷന് വഴെി അേപേക്ഷകള ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു .
1

സ്ഥ ാപേനം

:

േക രള േസ്റ്റ റ്റ ് േകാ -ഓപ്പ േറ റ്റ ീവ് മാർക്ക റ്റ ിംഗ്
െഫ ഡേറ ഷന് ലിമിറ്റ ഡ്.

2

ഉദ്യേദ്യാ ഗേപ്പ ര്

3

ശമ്പ ളം

:

4

ഒഴെിവുകളുടെട
എണ്ണ ം

:

03 (മൂന്)
03/01/2013 െല G O (P)No.1/2013/SJD ഉദ്യത്തരവ് അനുസരിച്ച്
3% ഒഴെിവുകള ഭ്ിനേശഷിയുളവർക്കായി (Locomotor
Disability /cerebral Palsy, Hearing Impairment, Low
vision)സംവരണം െചയ്തിരിക്കുന്നു .

കുറിപ്പ ്

i)

ഈ തസ്ത ികയ്ക്ക ് ഇപ്പനി േകരള േസ്റ്റ റ്റ് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്
മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡേറഷന്
ലിമിറ്റഡില് (MARKETFED)
നിന്നു ം എഴുതി അറിയിക്ക െപ്പ ടുന ഒഴെിവുകള 1:1 എന
അനുപോതത്ത ില് വിഭ്ജിച്ച ് ജനറല് കാറ്റ ഗറിയില് നിന്നു ം
(പോർ ട്ട ് I) െസാൈസറ്റ ി കാറ്റ ഗറിയില് നിന്നു ം (പോർ ട്ട ് II)
നികത്തു ന താണ് .
ഒഴെിവുകളിെല
ആദ്യ
ഊഴെം
നിയമാനുസൃതമായി
ജനറല്
കാറ്റ ഗറി
വിഭ്ാഗത്ത ിനുള താണ് . ഗവണ്ല െമന്റ ് വകുപ്പു കളിെലയും
െപോതു േമഖലാ സ്ഥ ാപേനങ്ങ ളിേലയും ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക ്
കമ്മ ീഷന് നിയമന ശുപോർ ശ നടത്തു ന തു േപോെല
െറാേട്ട ഷന്
തുടർ ച്ച യായിട്ടു ള തായിരിക്കു ം
െമമ്പ ർ
െസാൈസറ്റ ികളിെല
ജീവനക്ക ാർ ക്കു േവണ്ട ി
തയ്യ ാറാക്കു ന റാങ്ക ് ലിസ്റ്റ ില് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട
കുറവുണ്ട ായാല് ആ ഒഴെിവുകള ഓപ്പ ണ്ല മാർ ക്ക റ്റ ്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട
റാങ്ക ്
ലിസ്റ്റ ില്
നിന്നു ം
നികത്തു ന താണ് . അങ്ങ െന നികത്ത െപ്പ ടുന ഒഴെിവുകള
പേിന ീട്
െസാൈസറ്റ ി
വിഭ്ാഗത്ത ിന്
തിരിെക
ലഭ്ിക്കു ന തല . െക.എസ് & എസ് . എസ് . ആർ െല
ജനറല്
റൂള സ്
14-17
പ്ര കാരമുള
സംവരണ
വയവസ്ഥ കള
പോലിച്ച ായിരിക്കു ം
രണ്ടു
ലിസ്റ്റ ിലും
നിന്നു മുള നിയമനങ്ങ ള .

ജൂ നിയർ ക്ല ാർക്ക ്
₹ 5120-14640 (PR)

ii) ഈ വിജ്ഞ ാപേനപ്ര കാരം തയ്യ ാറാക്ക െപ്പ ടുന റാങ്ക ് ലിസ്റ്റ ്
പ്ര ാബലയത്ത ില്
വരുന
തീയതി മുതല്
ഏറ്റ വും
കുറഞ്ഞെ ത് ഒരു വർ ഷവും ഏറ്റ വും കൂടിയത് മൂന ് വർ ഷവും
നിലവിലിരിക്കു ന താണ് . എന ാല് ഒരു വർ ഷത്ത ിന്
േശഷം ഇപ്പേത തസ്ത ികയിേലയ്ക്ക ് ഒരു പുതിയ റാങ്ക ് ലിസ്റ്റ ്
പ്ര സിദ്ധ ീകരിക്ക െപ്പ ടുകയാെണങ്ക ില് ആ തീയതി മുതല്
ഈ വിജ്ഞ ാപേനം പ്ര കാരം തയ്യ ാറാക്ക െപ്പ ടുന റാങ്ക ്
ലിസ്റ്റ ിന്
പ്ര ാബലയമുണ്ട ായിരിക്കു ന തല .
ലിസ്റ്റ ്
പ്ര ാബലയത്ത ിലിരിക്കു ന
സമയത്ത ്
എഴുതി
അറിയിക്ക െപ്പ ടുന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളില് െസാൈസറ്റ ി
വിഭ്ാഗത്ത ിനായി വിഭ്ജിച്ചുക കിട്ടു ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക ് ഈ
ലിസ്റ്റ ില് നിന്നു ം നിയമനം നടത്തു ന താണ്.
iii) ഈ വിജ്ഞ ാപേനപ്ര കാരമുള െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ് സംസ്ഥ ാന
തലത്ത ില് നടത്തു ന താണ് .
iv) KCS
റൂള
184
പ്ര കാരം
ഈ
ഉദ്യേദ്യാ ഗത്ത ില്
നിയമിക്ക െപ്പ ടുന ആള സർ വ്വ ീസില് പ്ര േവശിക്കു ന
തീയതി
മുതല്
തുടർ ച്ച യായി
മൂന്നു
വർ ഷെത്ത
സർ വ്വ ീസിനുള ില്
രണ്ടു
വർ ഷക്ക ാലം
െപ്രാ േബഷനിലായിരിക്കു ം.
5

നിയമന രീതി

:

േകരള േസ്റ്റ റ്റ് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡേറഷന്
ലിമിറ്റ ഡില്
അഫിലിേയറ്റ ്
െചയ്ത ിട്ടു ള
െമമ്പ ർ
െസാൈസറ്റ ികളില്
സ്ഥ ിരമായി
േജാലി
െചയ്തു വരുന വരും
നിശ്ച ിത
േയാഗയതയുള വരുമായ
ജീവനക്ക ാരില് നിന്നു ം േനരിട്ടു ള നിയമനം.

6

പ്ര ായം

:

18-50, ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള 02.01.1971 നും 01.01.2003
നുമിടയില് ജനിച്ച വരായിരിക്ക ണം. (രണ്ടു തീയതികളുടം
ഉദ്യള െപ്പ െട)

7

േയാഗയതകള :

1) അേപേക്ഷ കന് / അേപേക്ഷ കയ്ക്ക ് േകരള േസ്റ്റ റ്റ് േകാഓപ്പേററ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫഡേറഷന് ലിമിറ്റഡില്
അഫിലിേയറ്റ ് െചയ്ത ിട്ടു ള െമമ്പ ർ െസാൈസറ്റ ികളില്
ഏെതങ്ക ിലും തസ്ത ികയില് മൂന ് (3) വർ ഷെത്ത റഗുലർ
സർ വ്വ ീസ് ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയും അത്ത രക്ക ാർ അേപേക്ഷ
തീയതിയിലും
നിയമന
തീയതിയിലും
െമമ്പ ർ
െസാൈസറ്റ ി സർ വ്വ ീസില് തുടരുന വരുമായിരിക്ക ണം.
2) യു.ജി.സി അംഗീകരിച്ച സർ വ്വ കലാശാലയില് നിേനാ
അെല ങ്ക ില് ഭ്ാരത സർക്ക ാരിനാല് സ്ഥ ാപേിതമായ
നാഷണല് ഇപ്പന്സ്റ്റ ിറ്റ യൂട്ടു കളില്
നിേനാ അെല ങ്ക ില്
േകരള സർക്ക ാരിനാല്
സ്ഥ ാപേിതമായ ഇപ്പന്സ്റ്റ ിറ്റ യുട്ടു
കളില്
നിേനാ ഏെതങ്ക ിലും വിഷയത്ത ില് ലഭ്ിച്ച
ബിരുദ്വും എച്ച ് ഡ ിസി/െജഡിസി അെല ങ്ക ില് തത്തു ലയം.

അെല ങ്ക ില്
യു.ജി.സി അംഗീകരിച്ച സർ വ്വ കലാശാലയില്
നിേനാ അെല ങ്ക ില് ഭ്ാരത സർക്ക ാരിനാല്
സ്ഥ ാപേിതമായ നാഷണല്
ഇപ്പന്സ്റ്റ ിറ്റ യുട്ടു കളില്
നിേനാ അെല ങ്ക ില് േകരള സർക്ക ാരിനാല്
സ്ഥ ാപേിതമായ ഇപ്പന്സ്റ്റ ിറ്റ യുട്ടു കളില് നിേനാ ലഭ്ിച്ച
േകാ-ഓപ്പ േറഷേനാടു കൂടിയ ബീേകാം ബിരുദ്ം
അെല ങ്ക ില്
േകരള കാർഷിക സർവ്വ കലാശാലയില് നിന്നു ം ബി
എസ് സി േകാ-ഓപ്പ േറഷന് ആന്ഡ് ബാങ്ക ിംഗ് ബിരുദ്ം.
കു റിപ്പ ് :
1) Rule 10(a)(ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് ബാധകമാണ് .
2) ബന്ധ െപ്പ ട്ട അെപേക്സ ് / േകന്ദ്ര െസാൈസറ്റ ിയില് അഫിലിേയറ്റ ് െചയ്ത ിട്ടു ള
പ്ര ാഥമിക സഹകരണ/അംഗസംഘ്ങ്ങ ളിെല ജീവനക്ക ാർ ക്ക ് സംവരണം
െചയ്ത ിട്ടു ള ഒഴെിവില് െക .പേി.എസ് . സി. മുേഖന നിയമിക്ക െപ്പ ട്ട യാള
അപ്ര കാരമുള തസ്ത ികയില് തടരുേവാളം, ഈ വിജ്ഞ ാപേന പ്ര കാരം
നിയമനം ലഭ്ിക്കു ന തീയതിയിലും അഫിലിേയറ്റ ് െചയ്ത ിട്ടു ള പ്ര ാഥമിക
സഹകരണ/അംഗസംഘ്ത്ത ില് േസവനത്ത ിലായിരിക്ക ണം എന നിബന്ധ ന
ബാധകമാകുന തല .
3) വിജ്ഞ ാപേന പ്ര കാരമുള േയാഗയതകളുടെട തത്തു ലയ േയാഗയത
അവകാശെപ്പ ട്ട ് അേപേക്ഷ സമർ പ്പ ിക്കു ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള ടി
േയാഗയതയുെട തത്തു ലയത െതളിയിക്കു ന തിനുള സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ്
സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് പേരിേശാധന സമയത്ത ് ഹാജരാക്ക ിയാല് മാത്ര േമ പ്ര സ്തു ത
േയാഗയത തത്തു ലയമായി പേരിഗണിക്കു കയുള .
4) എസ് എസ് എല് സി ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച േരഖെപ്പ ത്ത ലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന സാഹചരയത്ത ില് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികള ശരിയായ ജാതി
അേപേക്ഷ യില് അവകാശെപ്പ ടുകയും ആയത്
െതളിയിക്കു ന തിനുള
ബന്ധ െപ്പ ട്ട റവനയു അധികാരി നല്കുന ജാതി സർട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് /േനാണ്ല
ക്ര ീമിെലയർ സർട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് ,ഇപ്പതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപേനം എന ിവ
െവരിഫിേക്ക ഷന് സമയത്ത ് ഹാജരാക്കു കയും െചേയ്യ ണ്ട താണ്.
3) ഈ തസ്തികയിേലക്ക് അേപേക്ഷിക്കുന െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് നിന്നുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുനതിനുള അർഹത െതളിയിക്കുനതിനായി
സർവ്വീസിെന സംബന്ധിക്കുന വിശദ്വിവരങ്ങള േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള സർവ്വീസ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹകരണ വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്) ല് നിന്നു വാങ്ങി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ് .
പേരിചയ സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് & സർ വീസ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് െപ്രാ ൈഫലില് അപേ്
േലാഡ്
െചയ്ത തിനു
േശഷം
സമർ പ്പ ിക്കു ന
അേപേക്ഷ കള
മാത്ര േമ
സവീകരിക്ക െപ്പ ടുകയുള .

സർ വ്വ ീസ് സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ില് താെഴെപ്പ റയുന വിവരങ്ങ ള ഉദ്യണ്ട ാ യിരിേക്ക ണ്ട താണ്.

1

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപേര്

സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
:

2 ഉദ്യേദ്യാ ഗേപ്പ ര് , ശമ്പ ളനിരക്ക ് (ഇപ്പേപ്പാ ള േജാലി :
െചയ്യു ന തസ്ത ികയുെട േപേരും, ശമ്പ ളവും ഓേരാ
തസ്ത ികയിലും സ്ഥ ിരമായി േജാലി േനാക്ക ിയിട്ടു ള
കാലയളവും)
3 ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ി േജാലി െചയ്യു ന സഹകരണ :
സംഘ്ത്ത ിെന്റ േപേരും സഹകരണ സംഘ്ം
േകരള േസ്റ്റ റ്റ് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ്
െഫഡേറഷന്
ലിമിറ്റഡ്
(MARKETFED)
ല്
അഫിലിേയറ്റ ് െചയ്ത തീയതിയും
4 ടി
സംഘ്ത്തില്
സ്ഥിരേസവനം
ആരംഭ്ിച്ച :
തീയതിയും തസ്തികയും ഇപ്പേപ്പാള േജാലി െചയ്യുന
തസ്തികയും
േമല് പേറഞ്ഞെ െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയിെല സ്ഥിരം ജീവനക്കാരനായ /
ജീവനക്കാരിയായ ശ്രീ/ശ്രീമതി................................................ (േപേരും േമല്വിലാസവും)--െന
സംബന്ധിച്ചുകളള വിവരങ്ങള ടി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട സർവ്വീസ് സംബന്ധമായി
വിവരങ്ങളുടമായി
ഒത്തുേനാക്കിയതില്
ആയവ
സതയമാെണന്
എനിക്ക്
േബാദ്ധയമായിട്ടുളതായി ഞാന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

ഒപ്പും, േപേരും
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്)
സഹകരണ വകുപ്പ്

സ്ഥലം:
തീയതി:
(ഓഫീസ് മുദ്ര)
8

അേപേ ക്ഷ സമർ പ്പ ിേക്ക ണ്ട വിധം
(എ) ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള േകരള പേബ്ല ിക് സർ വ്വ ീസ് കമ്മ ീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാ ഗിക
െവബ് ൈസറ്റ ായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന് '
പ്ര കാരം
രജിസ്റ്റ ർ െചയ്ത േശഷമാണ് അേപേക്ഷ ിേക്ക ണ്ട ത് .
രജിസ്റ്റ ർ
െചയ്ത ിട്ടു ള ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള അവരുെട user ID യും
password ഉദ്യം
ഉദ്യപേേയാഗിച്ച ്
login
െചയ്ത
േശഷം
സവന്ത ം
profile
ലൂടെട
അേപേക്ഷ ിേക്ക ണ്ട താണ് . ഓേരാ തസ്ത ികയ്ക്ക ് അേപേക്ഷ ിക്കു േമ്പാ ഴും പ്ര സ്തു ത
തസ്ത ികേയാെടാപ്പ ം കാണുന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്ര ം
click െചേയ്യ ണ്ട താണ് . േഫാേട്ടാ യുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ിയുെട േപേരും
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്ത മായി േരഖെപ്പ ടുത്ത ിയിരിക്ക ണം. നിശ്ച ിത
മാനദ്ണ്ഡ ങ്ങ ള പോലിച്ചുക െകാണ്ട ് upload െചയ്ത േഫാേട്ടാ യ്ക്ക ് upload െചയ്ത

തീയതി മുതല് 10 വർ ഷക്ക ാലേത്ത യ്ക്ക ് പ്ര ാബലയമുണ്ട ായിരിക്കു ം.
േഫാേട്ടാ
സംബന്ധ ിച്ച മറ്റ ് നിബന്ധ നകള െക്കാ ന്നു ം തെന മാറ്റ മില . അേപേക്ഷ ാ ഫീസ്
നല് േകണ്ട തില .
Password രഹസയമായി സൂക്ഷ ിേക്ക ണ്ട തും
വയക്ത ിഗത
വിവരങ്ങ ള ശരിയാെണന ് ഉദ്യറപ്പ ് വരുേത്ത ണ്ട തും
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ിയുെട
ചുമതലയാണ് .
ഓേരാ തസ്ത ികയ്ക്ക ് അേപേക്ഷ ിക്കു ന തിന് മുന് പും
തെന്റ
െപ്രാ ൈഫലില്
ഉദ്യള െക്കാ ള ിച്ച ിരിക്കു ന
വിവരങ്ങ ള
ശരിയാെണന ്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ി
ഉദ്യറപ്പു വരുേത്ത ണ്ട താണ് .
കമ്മ ീഷനുമായുള
എല ാ
കത്ത ിടപോടുകളിലും User Id പ്ര േതയ കം േരഖെപ്പ ടുേത്ത ണ്ട താണ് . കമ്മ ീഷനു
മുമ്പ ാെക
ഒരിക്ക ല്
സമർപ്പ ിച്ച ിട്ടു ള
അേപേക്ഷ
േസാപോധികമായി
സവീകരിക്ക െപ്പ ടുന താണ് . അേപേക്ഷ ാസമർപ്പ ണത്ത ിനുേശഷം അേപേക്ഷ യില്
മാറ്റ ം
വരുത്തു വാേനാ വിവരങ്ങ ള ഒഴെിവാക്കു വാേനാ കഴെിയുകയില .
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേേയാ ഗത്ത ിനായി
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികള
ഓണ്ലൈല ന്
അേപേ ക്ഷ യു െട
soft copy/print out എടു ത്ത ് സൂ ക്ഷ ിേക്ക ണ്ട താണ്.
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികള അവരു െട െപ്രാ ൈഫ ലിെല 'My applications' എന
Link-ല് click െച യ്ത ് അേപേ ക്ഷ യു െട print out എടു ക്ക ാവു ന താണ് .
അേപേ ക്ഷ സംബന്ധ മായി കമ്മ ിഷനു മായി നടത്തു ന കത്ത ിടപോടു കളില്
അേപേ ക്ഷ യു െട print out കൂ ടി സമർപ്പ ിേക്ക ണ്ട താണ്.
െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ്
പ്ര ക്ര ിയയുെട ഏതവസരത്ത ിലായാലും
സമർ പ്പ ിക്ക െപ്പ ട്ട അേപേക്ഷ കള
വിജ്ഞ ാപേനവയവസ്ഥ കള ക്ക ് വിരുദ്ധ മായി കാണുന പേക്ഷ ം നിരുപോധികമായി
നിരസിക്കു ന താണ് . വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പേരിചയം, ജാതി, വയസ്സ ്
മുതലായവ െതളിയിക്കു ന തിനുള
അസല് പ്ര മാണങ്ങ ള കമ്മ ീഷന്
ആവശയെപ്പ ടുേമ്പാ ള ഹാജരാക്ക ിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ല ൈലന് പേരീക്ഷ
നടത്തു ന പേക്ഷ ം അർ ഹതെപ്പ ട്ട ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള ക്കു ളള അഡ്മ ിഷന് ടിക്ക റ്റ ്
ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന്
െപ്രാ ൈഫലില്
ലഭ്യമാക്കു ന തും, ആയത്
ഡൗണ്ല േലാഡ്
െചയ്യു ന തിനുളള
തീയതി
പേരീക്ഷ ാ
കലണ്ട റില്
ഉദ്യള െപ്പ ടുത്തു ന തുമാണ് .
ഈ
തീയതി
മുതല്
15
ദ്ിവസം
വെര
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള ക്ക ് അഡ്മ ിഷന് ടിക്ക റ്റ ്
ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്ത ടുക്ക ാം.
അഡ്മ ിഷന് ടിക്ക റ്റ ് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചയ്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള ക്ക ് മാത്ര േമ
പേരീക്ഷ എഴുതുന തിനുളള സൗകരയം ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയുളള.
(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, പേരിചയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ
അവകാശ
വാദ്ം ഉദ്യന യിച്ച ് അേപേക്ഷ നല് കിയേശഷം പേരീക്ഷ യ്ക്ക ്
സ്ഥ ീരീകരണം നല് കിയിട്ട ് ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കു കേയാ
െചയ്യു ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള െക്ക തിെര KPSC Rules of Procedure 1976
െല ചട്ട ം 22 പ്ര കാരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷ ാനടപേടികള സവീകരിക്കു ന താണ്.
(ഡി) ആധാർ കാർ ഡുളള ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള തങ്ങ ളുടെട െപ്രാ ൈഫലില്
ആധാർ കാർ ഡ് തിരിച്ച റിയല് േരഖയായി നല് േകണ്ട താണ് .
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അേപേക്ഷ സവീകരിക്കു ന അവസാന തീയതി : 02.06.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്ര ി 12
മണി വെര
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അേപേക്ഷ അയേയ്ക്ക ണ്ട േമല് വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
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െപോതു വയവസ്ഥ കളിെല 2, 7 ഖണ്ഡ ികകള േമല് പ്പ റഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാ ഗത്ത ിന്
ബാധകമല .
(േഫാേട്ടാ ,ഐ ഡി കാർ ഡ് ഉദ്യള െപ്പ െടയുള വിശദ് വിവരങ്ങ ള ക്ക ്
വിജ്ഞ ാപേനത്ത ിെന്റ രണ്ട ാം ഭ്ാഗത്ത ് േചർ ത്ത ിരിക്കു ന െപോതു വയവസ്ഥ കള
വായിച്ചുക േനാക്കു ക)

