കോറ്റഗറി നമ്പര് : 447/2021 - 452/2021
ഒന്നാം എൻ . സി . എ . വിജ്ഞാപനം
പാര്ട്ട് - രണ്ട് ( െസാൈസറ്റി േകേവാട്ട )
താെഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികേയിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് ചുവെടെ േചര്ത്തിട്ടുള്ള
ജിലാ സഹെകേരണ ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റ് െചയ്ത സമാനമായ/ഉദ്യയര്ന്ന വിഭ്ാഗത്തിലുള്ള
െമമ്പര് െസാൈസറ്റിയില്
സ്ഥിരമായി േജാലി െചയ്തുവരുന്നവരും താെഴെ പറയുന്ന
സമുദ്ായങ്ങളില്െപ്പട്ടവരുമായ നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളില് നിന്നും
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിച്ചുകെകോള്ളുന്നു.
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ്
കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ്ൈസറ്റ് വഴെി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ പദ്ധതി പ്രകോരം
രജിസ്റ്റര് െചയ്തേശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടെകേം രജിസ്റ്റര് െചയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് അവരുെടെ െപ്രാൈഫലിലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
1.

സ്ഥാപനം

:

ജിലാ സഹെകേരണ ബാങ്ക്

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

പയൂക്കണ്ല/വാച്ച്മാൻ

3.

ശമ്പളം

:

₹ 11,140-23,460

4.

ഒഴെിവുകേളുടെടെ എണ്ണം

:

ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്

കോറ്റഗറി സമുദ്ായം
നമ്പര്

ജില

ഒഴെിവുകേളുടെടെ
എണ്ണം

447/2021 എസ്.സി

ഇടുക്കി

1 (ഒന്ന്)

448/2021 ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക് പാലക്കാടെ്
പരിവര്ത്തനം െചയ്ത
പട്ടികേജാതിക്കാര്

1 (ഒന്ന്)

449/2021 ഹെിന്ദുനാടൊര്

േകോഴെിേക്കാടെ് 1 (ഒന്ന്)

450/2021 മുസ്ലീം

േകോഴെിേക്കാടെ് 1 (ഒന്ന്)

451/2021

ധീവര

തൃശൂര്

1 (ഒന്ന്)

452/2021 എല്.സി/എ.ഐ

മലപ്പുറം

1 (ഒന്ന്)

തൃശൂര്

1 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ് :- (i) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടെിസ്ഥാനത്തില്
നടെത്തുന്നതും അതത് ജിലാ സഹെകേരണ ബാങ്കിേലയ്ക്ക് പ്രേതയകേം റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അപ്രകോരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് പട്ടികേ ഈ

തസ്തികേയ്ക്ക് താെഴെപ്പറയുന്ന തീയതിയില് നിലവില് വന്ന റാങ്ക് പട്ടികേയുെടെ
കോലയളവില് േമല്പ്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായത്തിനുേവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതും
എന്നാല് ആ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ അഭ്ാവത്തില്
നികേത്തെപ്പടൊത്തതുമായ ഒഴെിവുകേളിേലയ്ക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേെള നിയമന
ശിപാര്ശ
െചയ്ത്
നിയമനം
നടെത്തുന്നതുവെരേയാ
ഈ
വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് നിലവില് വരുന്ന NCA റാങ്ക് പട്ടികേയുെടെ തീയതി
മുതല് 3 (മൂന്ന്) വര്ഷം വെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം
അതുവെര
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്.
ജിലയുെടെ േപര്

റാങ്ക് പട്ടികേ നിലവില് വന്ന തീയതി

കോറ്റഗറി നമ്പര്

ഇടുക്കി

01.08.2011

177/2007

പാലക്കാടെ്

01.03.2011

177/2007

േകോഴെിേക്കാടെ്

03.05.2011

177/2007

തൃശൂര്

21.06.2011

177/2007

മലപ്പുറം

06.09.2011

177/2007

(ii)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് അവര്
േജാലി െചയ്തു വരുന്ന െമമ്പര് െസാൈസറ്റി
അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള്ള ജിലാ സഹെകേരണ ബാങ്കുകേളിേലക്ക് മാത്രം അേപക്ഷ
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതും ജിലയുെടെ േപര് അേപക്ഷയിെല നിര്ദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്. ജിലാ സഹെകേരണ ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റ് െചയ്ത
സമാനമായ അെലങ്കില് ഉദ്യയര്ന്ന വിഭ്ാഗത്തിലുള്ള െമമ്പര് െസാൈസറ്റിയില്
സ്ഥിരമായി േജാലി െചയ്തുവരുന്നവരും നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ളവരുമായ
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് മാത്രം േമല്പ്പറഞ്ഞെ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിച്ചാല് മതി. ഇതിനു
വിപരീതമായി സമര്പ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകേള് നിരുപാധികേം നിരസിക്കുന്നതാണ്.

(iii)

ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ എസ്.എസ്.എല്.സി.ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച
േരഖപ്പെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹെചരയത്തില് അേപക്ഷയില്
അവകോശെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ജാതി െതളിയിക്കുന്നതിനു റവനയൂക്ക അധികോരി നല്കുന്ന
ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രീമിെലയര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നതിേനാെടൊപ്പം
ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം
കൂടെി ഒറ്റത്തവണ പരിേശാധനാ
സമയേത്താ കേമ്മീഷൻ ആവശയെപ്പടുന്ന സമയേത്താ ഹൊജരാേക്കണ്ടതാണ്.

5.

നിയമന രീതി :

ജിലാ സഹെകേരണ ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റ് െചയ്ത സമാനമായ
അെലങ്കില്
ഉദ്യയര്ന്ന
വിഭ്ാഗത്തിലുള്ള
െമമ്പര്
െസാൈസറ്റിയില് സ്ഥിരമായി േജാലി െചയ്തുവരുന്നവരും
നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ളവരുമായ േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
േമല്
പരാമര്ശിച്ചിട്ടുള്ള
സമുദ്ായത്തില്
നിന്നുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളില് നിന്ന് േനരിട്ടുള്ള നിയമനം.

കുറിപ്പ് :ഈ വിജ്ഞാപനത്തില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പടൊത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് സമര്പ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകേള്
യാെതാരറിയിപ്പും കൂടൊെത
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
6.

പ്രായപരിധി

7.

േയാഗയതകേള് :

: 18-50. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് 02.01.1971
ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം
ഉദ്യള്െപ്പെടെ).

നും 01.01.2003 നും
(രണ്ടു തീയതികേളുടം

(1) ഏഴൊം സ്റ്റാൻേഡ്ര്ഡ്് പാസ്സായിരിക്കണം.
(2)

അേപക്ഷകേൻ ബന്ധെപ്പട്ട ജിലാ സഹെകേരണ ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള്ള
സമാനമായ അെലങ്കില് ഉദ്യയര്ന്ന വിഭ്ാഗത്തിലുള്ള െമമ്പര് െസാൈസറ്റിയില്
മൂന്നു വര്ഷത്തില് കുറയാത്ത െറഗുലര് സര്വ്വീസുള്ളതും
സര്വ്വീസില്
തുടെരുന്നവരുമായ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരനായിരിക്കണം. ജീവനക്കാര് അേപക്ഷ
അയയ്ക്കുന്ന അവസരത്തില് മാത്രമല േജാലി ലഭ്ിക്കുന്ന തീയതിയിലും
സംഘത്തിെന്റ േസവനത്തില് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.

കുറിപ്പ് :(i)

ബന്ധെപ്പട്ട അെപ്പക്സ്/േകേന്ദ്ര െസാൈസറ്റിയില് അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള്ള
അംഗസംഘങ്ങളിെല ജീവനക്കാര്ക്ക് സംവരണം െചയ്തിട്ടുള്ള ഒഴെിവില്
പി.എസ്.സി. മുേഖപ്പന നിയമിക്കെപ്പട്ടവര് അപ്രകോരമുള്ള തസ്തികേയില്
തുടെരുേവാളം ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള്ള തസ്തികേയില് നിയമനം ലഭ്ിക്കുന്ന
തീയതിയിലും
അഫിലിേയറ്റ്
െചയ്തിട്ടുള്ള
അംഗസംഘത്തിെന്റ
േസവനത്തിലായിരിക്കണെമന്ന നിബന്ധന അവര്ക്ക് ബാധകേമാകുന്നതല.

(ii)

എലാ േയാഗയതകേളുടം അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട അവസാന തീയതിയിേലാ
അതിനുമുേമ്പാ േനടെിയിരിക്കണം.

(iii)

ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii)
ബാധകേമാണ്.

(iv)

വിജ്ഞാപനത്തില്
പരാമര്ശിച്ചിട്ടുള്ള
േയാഗയതക്കുപകേരമായി
തത്തുലയേയാഗയത
അവകോശെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ
സമര്പ്പിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ആയത് െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്
ഒറ്റത്തവണ പരിേശാധനാസമയത്ത് ഹൊജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത
േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകേയുള.

(v)

ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്ന െമമ്പര് െസാൈസറ്റിയില് നിന്നുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്
അേപക്ഷ
സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
അര്ഹെത
െതളിയിക്കുന്നതിനായി സര്വ്വീസിെന സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദ്വിവരങ്ങള്
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോര്

(ജനറല്) അെലങ്കില് വയവസായ സഹെകേരണ സംഘങ്ങളുടെടെ കോരയത്തില്
തത്തുലയമായ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥൻ സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയത് വാങ്ങി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും
കേമ്മീഷൻ
ആവശയെപ്പടുന്ന
സമയത്ത്
ഹൊജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
സര്വ്വീസ്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില്
താെഴെപ്പറയുന്ന
വിവരങ്ങള് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
1.

ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപര്

:

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ശമ്പള നിരക്ക് (ഇേപ്പാള് േജാലി
െചയ്യുന്ന തസ്തികേയുെടെ േപരും, ശമ്പളവും ഓേരാ
തസ്തികേയിലും സ്ഥിരമായി േജാലി
േനാക്കിയിട്ടുള്ള കോലയളവും)

:

3.

ടെിയാൻ േജാലി െചയ്യുന്ന സഹെകേരണ
സംഘത്തിെന്റ േപരും സഹെകേരണ സംഘം
.............................................. ജിലാ സഹെകേരണ
ബാങ്കില് അഫിലിേയറ്റു െചയ്ത തീയതിയും

:

4.

ടെി സംഘത്തില് സ്ഥിരേസവനം ആരംഭ്ിച്ച
തീയതിയും തസ്തികേയും

:

േമല്പ്പറഞ്ഞെ െമമ്പര് െസാൈസറ്റിയിെല സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരനായ ശ്രീ/
ശ്രീമതി................................... െയ സംബന്ധിച്ചുകള്ള വിവരങ്ങള് ടെി ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ
സര്വ്വീസ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളുടമായി ഒത്തുേനാക്കിയതില് ആയവ സതയമാെണന്ന്
എനിക്ക് േബാദ്ധയമായിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.

ഒപ്പും േപരും
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോര് (ജനറല് )
താലൂടക്ക്, സഹെകേരണ വകുപ്പ്.

സ്ഥലം :
തീയതി:
(ആഫീസ് മുദ)
(vi)

സര്വ്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിെന്റ രജിേസ്ട്രേഷൻ നമ്പരും
രജിസ്റ്റര്
െചയ്ത
തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടെടെ സതയാവസ്ഥ പരിേശാധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുന്നതും വയാജ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകേള് നല്കുന്നവരുെടെയും ഹൊജരാക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെയും
േപരില് നിയമാനുസയതമായ നടെപടെികേള് സവീകേരിക്കുന്നതുമാണ്.

(vii)

െമമ്പര് െസാൈസറ്റികേളില് േസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാര് തങ്ങള് േജാലി
െചയ്യുന്ന സംഘം അംഗമായിട്ടുള്ളതും അഫിലിേയറ്റ് െചയ്തിട്ടുള്ളതുമായ ബന്ധെപ്പട്ട
ജിലാ സഹെകേരണ ബാങ്കിേലക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാള് അേപക്ഷ േകേരള പബ്ലികേ്

സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി
നിയമനാധികോരിയില് നിന്ന്
താെഴെ െകോടുത്തിട്ടുള്ള മാതയകേയില് ഒരു രസീേതാ (സമ്മതപത്രം) രസീതിെന്റ
അഭ്ാവത്തില് ഒരു സര്ട്ടിഫിക്കേറ്റാ വാങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതും ആയവ കേമ്മീഷൻ
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹൊജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
നിയമനാധികോരിയില് നിന്നും വാങ്ങിയിരിേക്കണ്ട രസീതിെന്റ മാതയകേ
േചര്ക്കുന്നു.
FORM OF RECEIPT
(To be obtained from the Head of Office)

ചുവെടെ

Certified that a copy of an 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 ................................................i.e; 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 application.

Signature
Name & Designation of the
Head of Office
Place:
Date:

(Seal of Office)
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 .........................i.e; 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 .......................................Department/Corporation/Company/Local Authority/Co-operative
Institution notified in the gazette dated............................
Signature
Name & Designation of the Head of Office.
Place:
Date:

(Seal of Office)

8.

അേപക്ഷ സമര്പ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.kerlapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ ' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റര് െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് അവരുെടെ user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചയ്ത
േശഷം സവന്തം profile-ലൂടെടെ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടൊപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല
`Apply Now' ല് മാത്രം click െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31.12.2011ന്ശേശഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ േപരും,
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് Upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി
മുതല് 10 വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില.
അേപക്ഷാഫീസ് നല്േകേണ്ടതില.
Password രഹെസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പു വരുേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ് . ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തെന്റ profile ല് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ
കേത്തിടെപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനു മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപക്ഷാസാമര്പ്പണത്തിനുേശഷം
അേപക്ഷയില്
മാറ്റം
വരുത്തുവാേനാ
വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കേഴെിയുകേയില. ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് അവരുെടെ െപ്രാൈഫലിെല ' My
applicantions എന്ന Link - ല് click െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ print out
എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കേമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന
കേത്തിടെപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെടെ print out കുടെി സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമര്പ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുപാധികേമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി,
വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ പകേര്പ്പുകേള് കേമ്മിഷൻ
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹൊജരാക്കിയാല്
മതിയാകും.
ആധാര്
കോര്ഡുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില് ആധാര് കോര്ഡ്് തിരിച്ചറിയല്
േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.

9.

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 03.11.2021 രാത്രി 12 മണി വെര

10.

െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല 2,7 ഖപ്പണ്ഡികേകേള് േമല്പ്പറഞ്ഞെ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന്
ബാധകേമല.

11.

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് വിവരണാത്മകേ പരീക്ഷ/ഒ.എം.ആര്/ ഓണ്ലൈലൻ പരീക്ഷ
നടെത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥീരികേരണം (Confirmation)
അേപക്ഷകേര് തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫല് വഴെി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥീരീകേരണം നല്കുന്നവര്ക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ

ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത് ഡ്ൗണ്ലേലാഡ്് െചയ്യുന്നതിനുളള സൗകേരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി വെരയുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില് സ്ഥീരികേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ
അേപക്ഷകേള്
നിരുപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥീരികേരണം
നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ്
ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീക്ഷാകേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസറ്റര് െചയ്തിട്ടുളള െമാൈബല്
നമ്പരിലും നല്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച്
െതറ്റായ അവകോശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയേശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹൊജരാകുകേേയാ, ഹൊജരാകോതിരിക്കുകേേയാ െചയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്െക്കതിെര േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷൻ Rules of
Procedure ചട്ടം 22 പ്രകോരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടെപടെികേള് സവീകേരിക്കുന്നതാണ്.

(േഫാേട്ടാ, ID കോര്ഡ്് ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള വിശദ്വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത് േചര്ത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകേള് നിര്ബന്ധമായും േനാക്കുകേ).

