കാറ്റഗറി നമ്പർ : 575/2021

രണ്ടാം എന് . സി . എ . വിജ്ഞാപനം - പട്ടികജാതി ( െസാൈസറ്റി വിഭാഗം )
േകരള േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫൈഡെേറഷന് ലിമിറ്റഡെില്
അഫൈിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള്ള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് സ്ഥിരമായി േജാലി െചെയ്യുന്നവരുടം
നിശ്ചിത േയാഗയതയുളളവരുടമായ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില്
നിന്നും താെഴെ പറയുന്ന ഒഴെിവിേലക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് ഓണ്ലൈലനിലൂടെട
ഒറ്റത്തവണ രജിസ് േട്രേഷന് വഴെി അേപക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു.
1.

സ്ഥാപനം

:

േകരള േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്
െഫൈഡെേറഷന് ലിമിറ്റഡെ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗൈനസർ

3.

ശേമ്പളം

:

₹ 6520 - 11745 /- (PR)

4.

ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

:

പട്ടികജാതി - 1 (ഒന്ന് ) (െസാൈസറ്റി കാറ്റഗറി)

കുറിപ്പ്:1. മുകളില് സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവ് ഈ തസ്തികയുെട 18.05.2017-ല്
നിലവില് വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് (െസാൈസറ്റി വിഭാഗം, കാറ്റഗറി നം. 048/2013)
പട്ടികജാതി സമുദ്ായത്തിനുേവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുളള ഒഴെിവില് ആര സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അഭാവത്തില്
നികത്തെപ്പടാെതവന്നതും
ഇേപ്പാള്
നിലവിലുളളതുമാണ് . ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
നിന്നും േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒഴെിവ് നികത്തെപ്പടുന്നതുവെരേയാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവില് വരുടന്ന
തീയതി മുതല് മൂന്ന് വർഷം വെരേയാ, ഏതാേണാ ആരദ്യം, അതുവെര ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . ഒന്നാം
എന്.സി.എ വിജ്ഞാപനം (ഗസറ്റ് തീയതി 25.08.2020, കാറ്റഗറി നം. 091/2020) പ്രകാരം
പട്ടിക ജാതി സമുദ്ായത്തിെല അർഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള ലഭിക്കാതിരുടന്ന
തിനാലുള്ള രണ്ടാം എന്.സി.എ വിജ്ഞാപനമാണിത് .
2. ഈ
വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുളള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന തലത്തില്
നടത്തുന്നതാണ്.
3. െക.സി.എസ്. ചെട്ടം 184 പ്രകാരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ
സർവീസില് പ്രേവശേിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷെത്ത
സർവീസിനുള്ളില് രണ്ട് വർഷം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.
5. നിയമനരീതി :
േകരള േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫൈഡെേറഷന്
ലിമിറ്റഡെില് അഫൈിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള്ള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് (അതായത്
റീജിയണല് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് െപ്രാഡെയൂേസഴ്സ് യൂണിയനുകള്) സ്ഥിരമായി േജാലി
െചെയ്യുന്നവരുടം നിശ്ചിത േയാഗയതയുളളവരുടമായ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളായ ജീവനക്കാരില് നിന്നും േനരിട്ടുള്ള നിയമനം.

കുറിപ്പ് :േകരള േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫൈഡെേറഷന് ലിമിറ്റഡെില്
അഫൈിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള്ള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് റഗുലർ സർവീസില് ഇലാത്തവരുടം
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പടാത്തവരുടമായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് സമർപ്പിക്കുന്ന
അേപക്ഷകള് നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകാണ്ട്
വയക്തിഗത അറിയിപ്പ് നല്കുന്നതല.
6. പ്രായം :

18- 50 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02/01/1971 നും 01/01/2003 - നുമിടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട).

7. േയാഗയതകള് :
1. േകരള േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫൈഡെേറഷന് ലിമിറ്റഡെില്
അഫൈിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള്ള െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് (അതായത് റീജിയണല്
േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മില്ക്ക് െപ്രാഡെയൂേസഴ്സ് യൂണിയനുകള്) ഏെതങ്കിലും തസ്തികയില്
മൂന്ന് വർഷത്തില് കുറയാത്ത െറഗുലർ സർവ്വീസ് ഉദ്യള്ളവരുടം സർവ്വീസില്
തുടരുടന്നവരുടമായ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരായിരിക്കണം. അത്തരക്കാർ അേപക്ഷ
സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതിയിലും നിയമന തീയതിയിലും െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയില്
സർവ്വീസില് തുടരുടന്നവരുടമായിരിക്കണം.
2. ഒരുട അംഗീകൃത സർ വ്വ കലാശോലയില് നിന്നു ം േനടിയ ബി.േകാം /
ബി.ബി.എ. / ബി.ബി.എം/ബി. എസ് സി(േകാ-ഓപ്പ േറഷന് ആരന്റ ് ബാങ്ക ിംഗ് )
അെല ങ്ക ില് ഏെതങ്ക ിലും വിഷയത്ത ിെല ബിരുടദ്ം.
കുറിപ്പ്:1. KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii) ബാധകമാണ്.
2. ബന്ധെപ്പട്ട അെപ്പക്സ് /േകന െസാൈസറ്റിയില് അഫൈിലിേയറ്റ് െചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക
സഹകരണ / അംഗസംഘ്ങ്ങളിെല ജീവനക്കാർക്ക് സംവരണം െചെയ്തിട്ടുള്ള ഒഴെിവില്
േകരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന് മുേഖന നിയമിക്കെപ്പട്ടയാള് അപ്രകാരമുള്ള
തസ്തികയില് തുടരുടേവാളം, ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നിയമനം ലഭിക്കുന്ന തീയതിയിലും
അഫൈിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുള്ള
പ്രാഥമിക
സഹകരണ/
അംഗസംഘ്ത്തില്
േസവനത്തിലായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന ബാധകമല.
3. വിജ്ഞ ാപന പ്ര കാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെട തത്തു ലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പ ട്ട ്
അേപക്ഷ സമർ പ്പ ിക്കു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തു ലയത
െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള സർ ക്ക ാർ ഉദ്യത്ത രവ് സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് പരിേശോധന സമയത്ത ്
ഹാജരാക്ക ിയാല് മാത്ര േമ പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമായി പരിഗണിക്കു കയുള .
4. ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട SSLC ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച േരഖെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചെരയത്ത ില് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് ശേരിയായ ജാതി
അേപക്ഷ യില് അവകാശേെപ്പ ടുകയും ആരയത് െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂ അധികാരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് ഇതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ്
വിജ്ഞ ാപനം
എന്ന ിവ
െവരിഫൈിേക്ക ഷന്
സമയത്ത ്
ഹാജരാക്കു കയും
െചെേയ്യ ണ്ട താണ് .
8. ഈ തസ്തികയിേലയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്ന െമമ്പർ െസാൈസറ്റികളില് നിന്നുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അർഹത െതളിയിക്കുന്നതിനായി
സർവ്വീസിെന സംബന്ധിക്കന്ന വിശേദ്വിവരങ്ങള് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള സർവ്വീസ്

സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് സഹകരണ വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്) ല് നിന്നും
വാങ്ങി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും കമ്മിഷന് ആരവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
അേപക്ഷേയാെടാപ്പം പ്രസ്തുത സർവീസ് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് െപ്രാൈഫൈലില് അപ്
േലാഡെ് െചെയ്തതിന് േശേഷം സമർപ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകള് മാത്രേമ സവീകരിക്കുകയുള.
സർ വ്വ ീസ് സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ില് താെഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങ ള് ഉദ്യണ്ട ായിരിേക്ക ണ്ട താണ്.
സർ വ്വ ീസ് സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ്
1.

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപര്

:

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ശേമ്പളനിരക്ക് (ഇേപ്പാള് േജാലി െചെയ്യുന്ന തസ്തികയുെട
േപരുടം, ശേമ്പളവും ഓേരാ തസ്തികയിലും സ്ഥിരമായി േജാലി :
േനാക്കിയിട്ടുള്ള കാലയളവും.)
3.ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ി േജാലിെചെയ്യു ന്ന സഹകരണ സംഘ്ത്ത ിെന്റ
:
േപരുടം സംഘ്ം േകരള േകാ-ഓപ്പ േററ്റ ീവ് മില്ക്ക ് മാർക്ക റ്റ ിംഗ്
െഫൈഡെേറഷന് ലിമിറ്റ ഡെില് അഫൈിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത തീയതിയും
4.ടി സംഘ്ത്ത ില്
സ്ഥ ിരേസവനം ആരരംഭിച്ച
തസ്ത ികയും ഇേപ്പാ ള് േജാലി െചെയ്യു ന്ന തസ്ത ികയും.

തീയതിയും :

േമല്പ്പറഞ്ഞെ
െമമ്പർ
െസാൈസറ്റിയിെല
സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരനായ
/ജീവനക്കാരിയായ ശ്രീ/ശ്രീമതി ........................... (േപരുടം വിലാസവും) െന സംബന്ധിച്ചുകള്ള
വിവരങ്ങള് ടി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട സർവ്വീസ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളുടമായി
ഒത്തുേനാക്കിയതില് ആരയവ സതയമാെണന്ന് എനിക്ക് േബാദ്ധയമായിട്ടുള്ളതായി ഞാന്
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി :

ഒപ്പും േപരുടം
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്)
സഹകരണവകുപ്പ്
(ഓഫൈീസ് മുദ്ര)

9. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട വിധം :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത
േശേഷം സവന്തം
profile ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പം കാണുന്ന Notification Link െല Apply
Now -ല് മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്.അപ് േലാഡെ് െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31.12.2011-ന്
േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. Upload െചെയ്യുന്ന
േഫൈാേട്ടായുെട താെഴെ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം
േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചെയ്ത

േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്
upload
െചെയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക് കും.
േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്പും
തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ കത്തിടപാടുകളിലും
User Id പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് .
അേപക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുേശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന് അേപക്ഷയുെട soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അവരുടെട െപ്രാൈഫൈലിെല 'My
applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മിഷനുമായി നടത്തുന്ന
കത്തിടപാടുകളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കമ്മീഷന് ആരവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ തിരെഞ്ഞെ ടുപ്പു മായി ബന്ധ െപ്പ ട്ട ് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആരർ ./ഓണ്ല ൈലന്
പരീക്ഷ
നടത്തു കയാെണങ്ക ില്
പരീക്ഷ
എഴുതുെമന്ന
സ്ഥ ിരീകരണം
(Confirmation) അേപക്ഷ കർ തങ്ങ ളുടെട ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന് െപ്രാ ൈഫൈല്
വഴെി നല് േകണ്ട താണ് . അപ്ര കാരം സ്ഥ ിരീകരണം നല് കുന്ന വർ ക്ക ് മാത്ര ം
അഡ്മ ിഷന് ടിക്ക റ്റ ് ജനേററ്റ ് െചെയ്ത ് അത് ഡൌണ്ല േലാഡെ് െചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള
സൗകരയം പരീക്ഷ ാത്ത ീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങ ളില്
ലഭയമാകുന്ന താണ് . നിശ്ച ിത സമയത്ത ിനുള്ള ില് സ്ഥ ിരീകരണം നല് കാത്ത
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട അേപക്ഷ കള് നിരുടപാധികം നിരസിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ്.
സ്ഥ ിരീകരണം നല് േകണ്ട തായ കാലയളവു സംബന്ധ ിച്ച തീയതികെളക്കു റിച്ചുക ം
അഡ്മ ിഷന് ടിക്ക റ്റ ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധ ിച്ചുക ം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങ ള്
ബന്ധ െപ്പ ട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള് െപ്പ ടുന്ന പരീക്ഷ ാ കലണ്ട ർ പ്ര സിദ്ധ െപ്പ ടുത്തു ന്ന താണ്.
ഇതു സംബന്ധ ിച്ച അറിയിപ്പ ് ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെട െപ്രാ ൈഫൈലിലും അതില്
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പ രിലും നല് കുന്ന താണ് .
(സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങ ി േയാഗയത സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ
അവകാശേവാദ്ം
ഉദ്യന്ന യിച്ച ് അേപക്ഷ നല്കേ ിയ േശേഷം പരീക്ഷ യ്ക്ക ് Confirmation
നല് കിയിട്ട ്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കു കേയാ
െചെയ്യു ന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള് െക്ക തിെര KPSC Rules of Procedure 1976, Rule 22 പ്ര കാരം
ശേിക്ഷ ാ നടപടികള് സവീകരിക്കു ന്ന താണ് .

(ഡെി) ആരധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫൈലില് ആരധാർ
കാർഡെ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
10. െപാതു വയവസ്ഥയിെല 2, 5(a), 7 എന്നീ ഖണ്ഡികകള് േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
ബാധകമല.
11. അേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 05.01.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12
മണി വെര
12. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട േമല്വിലാസം

:

www.keralapsc.gov.in

(േഫൈാേട്ടാ,
ഐ.ഡെി
കാർഡെ്
ഉദ്യള്െപ്പെടയുളള
വിശേദ്
വിവരങ്ങള്ക്ക്
വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകള് വായിച്ചുക
േനാക്കുക)

