കാറ്റഗറി നമ്പർ : 176/2021
മൂനാം എന് . സി . എ . വിജ്ഞാപേനം ( െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗം - പേട്ടികജാതി )
േകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ഹൗസിംഗ് െഫഡേറഷന് ലിമിറ്റഡ് (HOUSEFED)-ല്
അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് സ്ഥിരമായി േജാലി െചയ്യുനവരും
നിശ്ചിത േയാഗയതയുളവരുമായ പേട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില്
നിന്നും താെഴെ പേറയുന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുനതിന് ഓണ്ലൈലന് ആയി
മാത്രം ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് വഴെി അേപേക്ഷകള ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.

സ്ഥാപേനം

:

േകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ഹൗസിംഗ്
െഫഡേറഷന് ലിമിറ്റഡ് (HOUSEFED)

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്

3.

ശമ്പളം

:

₹ 6850 - 16650 (PR)

4.

ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

:

പേട്ടികജാതി - 01 (ഒന്)

കുറിപ്പ് : - (1) മുകളില് െകാടുത്തിട്ടുള ഒഴെിവ് ഇപ്പേത തസ്തികയുെട 11/02/2016-ല് നിലവില് വന
റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് (െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗം - കാറ്റഗറി നമ്പർ: 139/2011) പേട്ടികജാതി
വിഭ്ാഗത്തിനുേവണ്ടി
നീക്കി
വച്ചിട്ടുള
ഒഴെിവില്
ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അഭ്ാവത്തില് നികത്തെപ്പടാത്തതും ഇപ്പേപ്പാള നിലവിലുളതുമാണ് .
തുടർന് കാറ്റഗറി നമ്പർ 15/2018 ആയി 14/03/2018 ഗസറ്റിെല ഒനാം എന്.സി.എ.
വിജ്ഞാപേനത്തിലും, കാറ്റഗറി നമ്പർ 243/19 ആയി 15.11.2019 ഗസറ്റിെല രണ്ടാം എന്.സി.എ
വിജ്ഞാപേനത്തിലും േയാഗയരായ അേപേക്ഷകെര ലഭ്യമാകാത്തതിനാലുള മൂനാം
എന്.സി.എ. വിജ്ഞാപേനമാണിത്. ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
നിന്നും േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒരു ഒഴെിവിേലക്ക് നിയമനശിപോർശയും നിയമനവും നടത്തുനതുവെര
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലുണ്ടായിരിക്കുനതാണ്.
(2) ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന തലത്തില്
നടത്തുനതാണ്.
5. നിയമനരീതി :
േകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ഹൗസിംഗ് െഫഡേറഷന് ലിമിറ്റഡ് (HOUSEFED)-ല്
അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് സ്ഥിരമായി േജാലി െചയ്യുനവരും
നിശ്ചിത േയാഗയതയുളവരുമായ പേട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളായ
ജീവനക്കാരില് നിന്നും േനരിട്ടുള നിയമനം.
കുറിപ്പ് :- േകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ഹൗസിംഗ് െഫഡേറഷന് ലിമിറ്റഡ് (HOUSEFED)ല് െറഗുലർ സർവ്വീസില് ഇപ്പലാത്തവരും പേട്ടികജാതി വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പടാത്തതുമായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
സമർപ്പിക്കുനതുമായ
അേപേക്ഷകള
നിരസിക്കുനതാണ്.
അങ്ങെനയുളവർക്ക് അേപേക്ഷകള നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള
അറിയിപ്പ്
പ്രേതയകമായി
നല്കുനതല.

6. പ്രായം :
7.

18-50. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 02/01/1971-നും 01/01/2003-നുമിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യളെപ്പെട).
േയാഗയതകള :

a)
േകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ഹൗസിംഗ് െഫഡേറഷന് ലിമിറ്റഡില്
അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുളതും അംഗമായിട്ടുളതുമായ സഹകരണ സംഘ്ത്തില് ഏെതങ്കിലും
തസ്തികയില് മൂന്നു വർഷത്തില്ക്കുറയാത്ത െറഗുലർ സർവീസ് ഉദ്യളവരും സർവ്വീസില്
തുടരുനവരുമായ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരായിരിക്കണം (അേപേക്ഷാ തീയതിയില് മാത്രമല,
പുതിയ തസ്തികയില് നിയമന തീയതി വെര െതരെഞ്ഞെടുപ്പിെന്റ എലാ ഘ്ട്ടങ്ങളിലും).
b) ബിരുദ്വും HDC/ HDC& BM/ JDC ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
അെലങ്കില്
േകാ-ഓപ്പേറഷേനാടു കൂടിയ B.Com. ബിരുദ്ം.
അെലങ്കില്
േകരള കാർഷിക സർവകലാശാലയില് നിന്നും ലഭ്ിച്ച േകാ-ഓപ്പേറഷന് ആന്റ്
ബാങ്കിേങ്ങാടുകൂടിയ B.Sc. ബിരുദ്ം.
കുറിപ്പ് :1)

െക.എസ്. ആന്റ് എസ്.എസ്.ആറിെല പോർട്ട്-II റൂള 10a(ii) ഈ
െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകമാണ്.

2) 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 .
3) ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച
േരഖെപ്പ ടുത്ത ലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന സാഹചരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള ശരിയായ ജാതി അേപേക്ഷ യില്
അവകാശെപ്പ ടുകയും ആയത് െതളിയിക്കു ന തിനുള ബന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂ അധികാരി നല് കുന ജാതി സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് / േനാണ്ല
ക്ര ീമിെലയർ സർ ട്ട ിഫിക്ക റ്റ ് , ഇപ്പതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപേനം
എന ിവ െവരിഫിേക്ക ഷന് സമയത്ത ് ഹാജരാക്കു കയും
െചേയ്യ ണ്ട താണ് .
4) 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
തുടരുേവാളം 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 .

5) ഈ തസ്തികയിേലക്ക് അേപേക്ഷിക്കുന േകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ
ഹൗസിംഗ് െഫഡേറഷന് ലിമിറ്റഡ് HOUSEFED)-ല് അഫിലിേയറ്റ്
െചയ്തിട്ടുള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് നിന്നുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുനതിനുള അർഹത െതളിയിക്കുനതിനായി
സർവ്വീസിെന സംബന്ധിക്കുന വിശദ്വിവരങ്ങള േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള
സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹകരണ വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോർ
(ജനറല്)-ല് നിന്നും വാങ്ങി upload െചേയ്യണ്ടതാണ്. െപ്രാൈഫലില് upload
െചയ്തതിനുേശഷം original സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുന
സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
െപ്രാൈഫലില് അപേ് േലാഡ് െചയ്തതിനു േശഷം സമർപ്പിക്കുന
അേപേക്ഷകള മാത്രേമ സവീകരിക്കപ്പടുകയുള. സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്
താെഴെപ്പറയുന വിവരങ്ങള ഉദ്യണ്ടാ യിരിേക്കണ്ടതാണ്.

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 സംസ്ഥ ാന സഹകരണ ഹൗസിംഗ്
െഫഡേറഷന് ലിമിറ്റ ഡില് 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) അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട 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 Linkെല Apply Now -ല് മാത്ര ം click െചേയ്യ ണ്ട താണ് . Upload െചയ്യു ന േഫാേട്ടാ
31/12/2011-ന്
േശഷം
എടുത്ത തായിരിക്ക ണം. േ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)
ആധാർ കാർ ഡുള ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള തങ്ങ ളുടെട െപ്രാ ൈഫലില്
ആധാർ കാർ ഡ് തിരിച്ച റിയല് േരഖയായി നല് േകണ്ട താണ്.
9.
10.

അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന അവസാന തീയതി 02.06.2021 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി
12 മണി വെര
അേപേക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in

11.

െപോതു വയവസ്ഥകളിെല 2, 7 ഖണ്ഡികകള േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ബാധകമല.

12.
ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ ./ഓണ്ല ൈലന്
പേരീക്ഷ നടത്തു കയാെണങ്ക ില് പേരീക്ഷ എഴുതുെമന സ്ഥ ിരീകരണം (Confirmation)
അേപേക്ഷ കർ
തങ്ങ ളുടെട
ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്രേ ഷന്
െപ്രാ ൈഫല്
വഴെി
നല് േകണ്ട താണ് . അപ്ര കാരം സ്ഥ ിരീകരണം നല് കുന വർ ക്ക ് മാത്ര ം അഡ്മ ിഷന്
ടിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചയ്ത ് അത് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചയ്യു ന തിനുള സൗകരയം
പേരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങ ളില് ലഭ്യമാകുന താണ് .
നിശ്ച ിത സമയത്ത ിനുള ില് സ്ഥ ിരീകരണം നല് കാത്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട
അേപേക്ഷ കള
നിരുപോധികം
നിരസിക്ക െപ്പ ടുന താണ് .
സ്ഥ ിരീകരണം
നല് േകണ്ട തായ കാലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികെളക്കു റിച്ചുക ം അഡ്മ ിഷന് ടിക്ക റ്റ ്
ലഭ്യമാകുന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള വിവരങ്ങ ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട പേരീക്ഷ
ഉദ്യള െപ്പ ടുന പേരീക്ഷ ാ കലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന താണ് . ഇപ്പതു സംബന്ധ ിച്ച
അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട െപ്രാ ൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റ ർ െചയ്ത ിട്ടു ള
െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന താണ് . അഡ്മ ിഷന് ടിക്ക റ്റ ് ഡൗണ്ല േലാഡ്
െചയ്ത ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള ക്ക ് മാത്ര േമ പേരീക്ഷ എഴുതുന തിനുളള സൗകരയം
ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയുളള.
13. േയാഗയത, പേരിചയം തുടങ്ങ ിയവ സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ അവകാശ വാദ്ം
അേപേക്ഷ യില് േചർ ക്കു കയും, പേരീക്ഷ യ്ക്ക ് Confirmation നല് കിയ േശഷം
ഹാജരാവുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കു കേയാ െചയ്യു ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള െക്ക തിെര
KPSC Rule of Procedure 1976, ചട്ട ം 22 പ്ര കാരം അച്ച ടക്ക നടപേടി
സവീകരിക്കു ന താണ് .
( േഫാേട്ടാ ,
ഐ . ഡി
കാർഡ്
ഉദ്യളെപ്പെടയുളള
വിശദ്
വിവരങ്ങളക്ക്
വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത് േചർത്തിരിക്കുന െപോതു വയവസ്ഥകള വായിച്ചുക
േനാക്കുക )

