കോറ്റഗറി നമ്പര് : 403/2021
വിഭ്ാഗം II (െസാൈസറ്റി കോറ്റഗറി)
േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ് െഫഡ്േറഷൻ ലിമിറ്റഡ്ില്
അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള്ള െമമ്പര് െസാൈസറ്റികേളില് സ്ഥിരമായി േജാലി െചയ്യുന്നവരും
നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളില് നിന്നും താെഴെപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളില്
നിന്നും ഓണ്ലൈലനിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ വഴെി അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.

സ്ഥാപനം

: േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ്
െഫഡ്േറഷൻ ലിമിറ്റഡ്്

മില്ക്ക്

മാര്ക്കറ്റിംഗ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ലേബാറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് (െഡ്യറി/സി.എഫ് . പി)

3.

ശമ്പളം

: ₹ 20180 - 46990 /-

4.

ഒഴെിവുകേളുടെടെ എണ്ണം

: പ്രതീക്ഷിതം

03.01.2013-െല G.O.(P) No. 1/13/SJD നമ്പര് സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം ഈ
തസ്തികേയുെടെ 3% (മൂന്ന് ശതമാനം) ഒഴെിവുകേള് ചലന ൈവകേലയമുള്ളവര്/െസറിബ്രല്
പാള്സി ബാധിച്ചവര്, ശ്രവണ ൈവകേലയമുള്ളവര്, കോഴ്ച ൈവകേലയമുള്ളവര് എന്നീ
വിഭ്ാഗങ്ങളില്െപ്പടുന്ന ഭ്ിന്നേശഷിയുള്ളവര്ക്കായി സംവരണം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
കുറിപ്പ്:
1. േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ് െഫഡ്േറഷൻ ലിമിറ്റഡ്ില് നിന്നും ഈ
തസ്തികേയിേലക്ക് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകേള്, 1:1 എന്ന അനുപാതത്തില് വിഭ്ജിച്ച്,
ജനറല് വിഭ്ാഗത്തില് (ജനറല് ഓപ്പണ്ല മാര്ക്കറ്റ് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്കായുള്ള വിഭ്ാഗം,
Part I) നിന്നും െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തില് (േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ്
െഫഡ്േറഷൻ ലിമിറ്റഡ്ില് അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള്ള െമമ്പര് െസാൈസറ്റികേളിെല,
അതായത് റീജിയണല് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് െപ്രാഡ്യൂക്കേസഴ്സ് യൂണിയൻ
ജീവനക്കാര്ക്കായുള്ള വിഭ്ാഗം, Part II) നിന്നും, ആദ്യ ഊഴെം ജനറല് വിഭ്ാഗം എന്ന
ക്രമത്തില് നികേത്തുന്നതാണ്. 1958-െല െകേ.എസ്.&എസ്.എസ്.ആര് ജനറല് റൂള്സ് 14
മുതല് 17 വെരയുള്ള സംവരണ വയവസ്ഥകേള് പാലിച്ചായിരിക്കും രണ്ട് ലിസ്റ്റിലും നിന്നുമുള്ള
നിയമനങ്ങള്.
2. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രാബലയത്തില് വരുന്ന
തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരു വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്ന് വര്ഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു വര്ഷത്തിന് േശഷം ഇേത തസ്തികേയിേലക്ക്
ഒരു പുതിയ റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാെണങ്കില് ആ തീയതി മുതല്
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന
റാങ്ക്
പട്ടികേയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. റാങ്ക് പട്ടികേ പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകേളില് െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിനായി
വിഭ്ജിച്ച് കേിട്ടുന്ന ഒഴെിവുകേളിേലക്ക് ഈ റാങ്ക് പട്ടികേയില് നിന്നും നിയമനം
നടെത്തുന്നതാണ്.

3. ഗവണ്ലെമന്റ്
വകുപ്പുകേളിേലയും
െപാതുേമഖപ്പലാ
സ്ഥാപനങ്ങളിേലയും
ഒഴെിവുകേളിേലക്ക് കേമ്മീഷൻ നിയമന ശിപാര്ശ നടെത്തുന്നതുേപാെല െറാേട്ടഷൻ
തുടെര്ച്ചയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. െമമ്പര് െസാൈസറ്റികേളിെല ജീവനക്കാര്ക്കുേവണ്ടി
തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയില് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ കുറവുണ്ടായാല് ആ
ഒഴെിവുകേള് ജനറല് ഓപ്പണ്ല മാര്ക്കറ്റ് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ റാങ്ക് പട്ടികേയില്
നിന്നും നികേത്തുന്നതാണ്. അങ്ങെന നികേത്തെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകേള് പിന്നീടെ്
െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിന് തിരിെകേ ലഭ്ിക്കുന്നതല.
4. ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
സംസ്ഥാനതലത്തില്
നടെത്തുന്നതാണ്.
5. െകേ.സി.എസ് ചട്ടം 184 പ്രകോരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവര്
സര്വ്വീസില് പ്രേവശിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തുടെര്ച്ചയായ മൂന്ന് വര്ഷെത്ത
സര്വ്വീസിനുള്ളില് രണ്ട് വര്ഷക്കാലം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.
5. നിയമനരീതി : േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ് െഫഡ്േറഷൻ
ലിമിറ്റഡ്ില് അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള്ള െമമ്പര് െസാൈസറ്റികേളിെല, അതായത്
റീജിയണല് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് െപ്രാഡ്യൂക്കേസഴ്സ് യൂണിയനുകേളില് സ്ഥിരമായി േജാലി
െചയ്യുന്നവരും നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ളവരുമായ ജീവനക്കാരില് നിന്നും േനരിട്ടുള്ള
നിയമനം.
6. പ്രായപരിധി : 18 - 50. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് 02/01/1971 നും 01/01/2003 നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്പ്പെടെ).
7. േയാഗയതകേള്:
1.
അേപക്ഷകേന്/അേപക്ഷകേയ്ക്ക് േകേരള േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ്
െഫഡ്േറഷൻ ലിമിറ്റഡ്ില് അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള്ള െമമ്പര് െസാൈസറ്റികേളില്
(അതായത് റീജിയണല് േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് െപ്രാഡ്യൂക്കേസഴ്സ് യൂണിയനുകേള്)
ഏെതങ്കിലും തസ്തികേയില് 3 (മൂന്ന്) വര്ഷെത്ത റഗുലര് സര്വ്വീസ്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകേയും അത്തരക്കാര് അേപക്ഷാ തീയതിയിലും നിയമന തീയതിയിലും
െമമ്പര് െസാൈസറ്റി സര്വ്വീസില് തുടെരുന്നവരുമായിരിക്കണം.
2. ഒരു അംഗീകൃത സര്വ്വകേലാശാലയില് നിന്നും െകേമിസ്ട്രേി / ബേയാ െകേമിസ്ട്രേി /
ബേയാ െടെേക്നാളജി / ൈമേക്രാ ബേയാളജി എന്നിവയില് ഏെതങ്കിലും ഒന്നില്
േനടെിയ ബി.എസ്സ്സി ബിരുദ്ം.
കുറിപ്പ്:
1. Rule 10(a) (ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമാണ്.
2. വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള േയാഗയതകേളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്, സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശാധനാ
സമയത്ത് ഹൊജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുകേയുള.
3. എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖപ്പെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം
ഉദ്യള്ള സാഹെചരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ശരിയായ ജാതി അേപക്ഷയില്
അവകോശെപ്പടുകേയും ആയത് െതളിയിക്കുന്നതിനായി ബന്ധെപ്പട്ട റവനയൂക്ക

അധികോരി നല്കുന്ന ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രീമിെലയര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്,
ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം എന്നിവ, സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിേശാധനാ
സമയത്ത് ഹൊജരാേക്കണ്ടതാണ്.
4. ബന്ധെപ്പട്ട അെപക്സ്/േകേന്ദ്ര െസാൈസറ്റിയിെല അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള്ള
പ്രാഥമികേ സഹെകേരണ/അംഗ സംഘങ്ങളിെല ജീവനക്കാര്ക്ക് സംവരണം
െചയ്തിട്ടുള്ള ഒഴെിവില് േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷൻ മുേഖപ്പന
നിയമിക്കെപ്പട്ടയാള്,
അപ്രകോരമുള്ള
തസ്തികേയില്
തുടെരുേവാളം,
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം നിയമനം ലഭ്ിക്കുന്ന തീയതിയിലും അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള്ള
പ്രാഥമികേ സഹെകേരണ/അംഗസംഘത്തില് േസവനത്തിലായിരിക്കണം എന്ന
നിബന്ധന ബാധകേമാകുന്നതല.
5. ഈ തസ്തികേയിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്ന െമമ്പര് െസാൈസറ്റികേളില് നിന്നുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്
അേപക്ഷ
സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
അര്ഹെത
െതളിയിക്കുന്നതിനായി, സര്വ്വീസിെന സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദ്വിവരങ്ങള്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, സഹെകേരണ വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റന്റ്
രജിസ്ട്രോര് (ജനറല്)-ല് നിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും, കേമ്മീഷൻ
ആവശയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ഹൊജരാേക്കണ്ടതുമാണ്. അേപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്ന
സമയത്ത് തെന്ന സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ് േലാഡ്് െചയ്താല് മാത്രേമ
അേപക്ഷ സവീകേരിക്കെപ്പടുകേയുള. സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് താെഴെ പറയുന്ന
വിവരങ്ങള് ഉദ്യണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപര്
:
2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ശമ്പള നിരക്ക് (ഇേപ്പാള് േജാലി െചയ്യുന്ന :
തസ്തികേയുെടെ േപരും, ശമ്പളവും ഓേരാ തസ്തികേയിലും
സ്ഥിരമായി േജാലി േനാക്കിയിട്ടുള്ള കോലയളവും)
3. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
േജാലി
െചയ്യുന്ന
സഹെകേരണ :
സംഘത്തിെന്റ േപരും സഹെകേരണ സംഘം േകേരള
േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗ് െഫഡ്േറഷൻ
ലിമിറ്റഡ്ില് അഫിലിേയറ്റ് െചയ്ത തീയതിയും
4. ടെി സംഘത്തില് സ്ഥിരേസവനം ആരംഭ്ിച്ച തീയതിയും :
തസ്തികേയും ഇേപ്പാള് േജാലി െചയ്യുന്ന തസ്തികേയും
േമല്പ്പറഞ്ഞെ
െമമ്പര്
െസാൈസറ്റിയിെല
സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരനായ/ജീവനക്കാരിയായ ശ്രീ/ശ്രീമതി ..............................................................................
(േപരും േമല്വിലാസവും)-െന സംബന്ധിച്ചുകള്ള വിവരങ്ങള് ടെി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ
സര്വ്വീസ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളുടമായി ഒത്തു േനാക്കിയതില് ആയവ സതയമാെണന്ന്
എനിക്ക് േബാദ്ധയമായിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ സാക്ഷെപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം:
തീയതി :

ഒപ്പും േപരും
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോര് (ജനറല്)
സഹെകേരണ വകുപ്പ്
(ഓഫീസ് സീല്)

8. അേപക്ഷ സമര്പ്പിേക്കണ്ട വിധം:
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി "ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ" പ്രകോരം രജിസ്റ്റര്
െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് അവരുെടെ
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചയ്തേശഷം സവന്തം െപ്രാൈഫലിലൂടെടെ
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടൊപ്പം
കോണുന്ന Notification link െല Apply now ല് മാത്രം click െചേയ്യണ്ടതാണ്. അപ് േലാഡ്്
െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011-ന് േശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ
േപരും
േഫാേട്ടാ
എടുത്ത
തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് അപ് േലാഡ്് െചയ്ത
േഫാേട്ടായ്ക്ക്
അപ് േലാഡ്്
െചയ്ത
തീയതി
മുതല്
10
വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില. Password രഹെസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപും തെന്റ െപ്രാൈഫലില്
ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ കേത്തിടെപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനു മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാ
സമര്പ്പണത്തിനുേശഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കാേനാ കേഴെിയുകേയില.
ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് അവരുെടെ
െപ്രാൈഫലിെല 'My Applications' എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന
കേത്തിടെപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെടെ print out കൂടെി സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമര്പ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികേമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത,പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ്,
മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
അസല്
പ്രമാണങ്ങള്
കേമ്മീഷൻ
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹൊജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആര്/ഓണ്ലൈലൻ
പരീക്ഷ നടെത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപക്ഷകേര്
തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകേണ്ടതാണ് . അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവര്ക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത്
ഡ്ൗണ്ലേലാഡ്് െചയ്യുന്നതിനുളള സൗകേരയം പരീക്ഷാത്തീയതി മുതലുളള അവസാനെത്ത
15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ അേപക്ഷകേള് നിരുപാധികേം നിരസിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ്
സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ്
ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷ കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുളള െമാൈബലിലും
നല്കുന്നതാണ്.

(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരീകേരണം നല്കേിയിട്ട്
ഹൊജരാകുകേേയാ ഹൊജരാകോതിരിക്കുകേേയാ െചയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC
Rules of Procedure 1976 െല ചട്ടം 22 പ്രകോരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടെപടെികേള്
സവീകേരിക്കുന്നതാണ്.
(ഡ്ി) ആധാര് കോര്ഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാര്
കോര്ഡ്് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9. അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 03.11.2021
വെര.
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10. അേപക്ഷ അയേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
11. െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല 2, 7 എന്നീ ഖപ്പണ്ഡികേകേള് ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല.
(േഫാേട്ടാ, ഐ ഡ്ി കോര്ഡ്് ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത് േചര്ത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് വായിച്ചുക േനാക്കുകേ)

