കാറ്റഗറി നമ്പർ : 352/2021
വിഭ്ാഗം II ( െസാ ൈസ റ്റ ി കാറ്റ ഗറി )
േകരള േസ്റ്റ റ്റ് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫൈഡേറഷന്റന് ലിമിറ്റഡില്
അഫൈിലിേയറ്റ്
െചെയ്തിട്ടു ള്ള
െമമ്പർ
െസാൈസറ്റികളില്
സ്ഥിരമായി
േജാലിെചെയ്യു ന്നവരുടം നിശ്ചിത േയാഗയേതയുള്ളവരുടമായ ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളില് നിന്നു ം
താെഴെ പേറയുന്ന ഉദ്യേദ്യോഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെ ടുക്കെപ്പ ടുന്നതിന് ഓണ്ലൈലന് ആയി
മാത്രം ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേ ഷന്റന് വഴെി അേപേക്ഷകള ക്ഷണിക്കുന്നു .
1

സ്ഥ ാപേനം

:

േക രള േസ്റ്റ റ്റ ് േകാ -ഓപ്പ േറ റ്റ ീവ് മാർക്ക റ്റ ിംഗ്
െഫൈ ഡേറ ഷന്റന് ലിമിറ്റ ഡ്

2

ഉദ്യേദ്യോ ഗേപ്പ ര്

:

സിസ്റ്റ ം അനലിസ്റ്റ ്

3

ശേമ്പ ളം

:

₹ 13560- 32240 (PR)

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണ ം

:

പ്രതീക്ഷിത ഒഴെിവുകള

കു റിപ്പ ്
I) ഈ തസ്ത ികയ്ക്ക ് േകരള േസ്റ്റ റ്റ് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫൈഡേറഷന്റന്
ലിമിറ്റഡില്
നിന്നു ം എഴുതി അറിയിക്ക െപ്പ ടുന്ന ഒഴെിവുകള 1:1 എന്ന
അനുപോതത്ത ില് വിഭ്ജിച്ച ് ജനറല് കാറ്റ ഗറിയില് നിന്നു ം (പോർ ട്ട ് I)
െസാൈസറ്റ ി കാറ്റ ഗറിയില് നിന്നു ം (പോർ ട്ട ് II) നികത്തു ന്ന താണ് . ഒഴെിവുകളിെല
ആദ്യേ ഊഴെം നിയമാനുസൃതമായി ജനറല് കാറ്റ ഗറി വിഭ്ാഗത്ത ിനുള്ള താണ് .
ഗവണ്ല െമന്റ ്
വകുപ്പു കളിെലയും െപോതു േമഖലാ സ്ഥ ാപേനങ്ങ ളിേലയും
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക ് കമ്മ ീഷന്റന് നിയമന ശുപോർ ശേ നടെത്തു ന്ന തു േപോെല െറാേട്ട ഷന്റന്
തുടെർ ച്ച യായിട്ടു ള്ള തായിരിക്കു ം
െമമ്പ ർ
െസാൈസറ്റ ികളിെല
ജീവനക്ക ാർ ക്കു േവണ്ട ി തയ്യ ാറാക്കു ന്ന റാങ്ക ് ലിസ്റ്റ ില് ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെടെ
കുറവുണ്ട ായാല് ആ ഒഴെിവുകള ഓപ്പ ണ്ല മാർ ക്ക റ്റ ് ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെടെ റാങ്ക ്
ലിസ്റ്റ ില് നിന്നു ം നികത്തു ന്ന താണ് . അങ്ങ െന നികത്ത െപ്പ ടുന്ന ഒഴെിവുകള
പേിന്ന ീടെ് െസാൈസറ്റ ി വിഭ്ാഗത്ത ിന് തിരിെക ലഭ്ിക്കു ന്ന തല . െക.എസ് &
എസ് . എസ് . ആർ െല ജനറല് റൂള സ് 14-17 പ്ര കാരമുള്ള സംവരണ
വയേവസ്ഥ കള പോലിച്ച ായിരിക്കു ം രണ്ടു ലിസ്റ്റ ിലും നിന്നു മുള്ള നിയമനങ്ങ ള .
ii) ഈ വിജ്ഞ ാപേനപ്ര കാരം തയ്യ ാറാക്ക െപ്പ ടുന്ന റാങ്ക ് ലിസ്റ്റ ് പ്ര ാബലയേത്ത ില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റ വും കുറഞ്ഞെ ത് ഒരുട വർ ഷന്റവും ഏറ്റ വും കൂടെിയത് മൂന്ന ്
വർ ഷന്റവും നിലവിലിരിക്കു ന്ന താണ് . എന്ന ാല് ഒരുട വർ ഷന്റത്ത ിന് േശേഷന്റം ഇേത
തസ്ത ികയിേലയ്ക്ക ് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക ് ലിസ്റ്റ ് പ്ര സിദ്ധ ീകരിക്ക െപ്പ ടുകയാെണങ്ക ില്
ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞ ാപേനം പ്ര കാരം തയ്യ ാറാക്ക െപ്പ ടുന്ന റാങ്ക ്
ലിസ്റ്റ ിന്
പ്ര ാബലയേമുണ്ട ായിരിക്കു ന്ന തല .
ലിസ്റ്റ ്
പ്ര ാബലയേത്ത ിലിരിക്കു ന്ന
സമയത്ത ് എഴുതി അറിയിക്ക െപ്പ ടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളില് െസാൈസറ്റ ി
വിഭ്ാഗത്ത ിനായി വിഭ്ജിച്ചുക കിട്ടു ന്ന ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക ്
ഈ ലിസ്റ്റ ില് നിന്നു ം
നിയമനം നടെത്തു ന്ന താണ് .

Iii) ഈ വിജ്ഞ ാപേനപ്ര കാരമുള്ള
നടെത്തു ന്ന താണ് .

െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ്

സംസ്ഥ ാന

തലത്ത ില്

iv) KCS റൂള 184 പ്ര കാരം ഈ ഉദ്യേദ്യോ ഗത്ത ില് നിയമിക്ക െപ്പ ടുന്ന ആള
സർ വ്വ ീസില് പ്ര േവശേിക്കു ന്ന തീയതി മുതല് തുടെർ ച്ച യായി മൂന്നു വർ ഷന്റെത്ത
സർ വ്വ ീസിനുള്ള ില് രണ്ടു വർ ഷന്റക്ക ാലം െപ്രാ േബഷന്റനിലായിരിക്കു ം.
5

നിയമന രീതി

:

േകരള േസ്റ്റ റ്റ് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ്
െഫൈഡേറഷന്റന്
ലിമിറ്റ ഡില് അഫൈിലിേയറ്റ ്
െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള
െമമ്പ ർ
െസാൈസറ്റ ികളില്
സ്ഥ ിരമായി േജാലി െചെയ്തു വരുടന്ന വരുടം നിശ്ച ിത
േയാഗയേതയുള്ള വരുടമായ ജീവനക്ക ാരില് നിന്നു ം
േനരിട്ടു ള്ള നിയമനം.

6

പ്ര ായം

:

22-50,
ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികള
02.01.1971 നും
01.01.1999 നുമിടെയില് ജനിച്ച വരായിരിക്ക ണം.
(രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യള െപ്പ െടെ )

7

േയാഗയേതകള

:

1)
അേപേക്ഷ കന് / അേപേക്ഷ കയ്ക്ക ് േകരള േസ്റ്റ റ്റ് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്
മാർക്കറ്റിംഗ് െഫൈഡേറഷന്റന് ലിമിറ്റഡില് അഫൈിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള െമമ്പ ർ
െസാൈസറ്റ ികളില് ഏെതങ്ക ിലും തസ്ത ികയില് മൂന്ന ് (3) വർ ഷന്റെത്ത
റഗുലർ
സർ വ്വ ീസ്
ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയും
അത്ത രക്ക ാർ
അേപേക്ഷ
തീയതിയിലും നിയമന തീയതിയിലും െമമ്പ ർ െസാൈസറ്റ ി സർ വ്വ ീസില്
തുടെരുടന്ന വരുടമായിരിക്ക ണം.
2)
യുണിേവഴ്സ ിറ്റ ി
ഗ്ര ാന്റ്സ്
കമ്മ ീഷന്റന്
അംഗീകരിച്ച
സർവകലാശോലകളില് നിേന്നാ അെല ങ്ക ില് ഭ്ാരത സർക്ക ാരിനാല്
സ്ഥ ാപേിതമായ നാഷന്റണല് ഇന്സ്റ്റ ിറ്റ യട്ടു കളില്
നിേന്നാ അെല ങ്ക ില്
േകരള സർക്ക ാരിനാല് സ്ഥ ാപേിതമായ ഇന്സ്റ്റ ിറ്റ യട്ടു കളില് നിേന്നാ
എംസിഎ അെല ങ്ക ില് കമ്പ യുട്ട ർ സയന്സിലുള്ള ബിെടെക് ബിരുടദ്ം
അെല ങ്ക ില്
യുണിേവഴ്സ ിറ്റ ി ഗ്ര ാന്റ്സ് കമ്മ ീഷന്റന് അംഗീകരിച്ച സർവകലാശോലയില്
നിേന്നാ അെല ങ്ക ില് ഭ്ാരത സർക്ക ാരിനാല് സ്ഥ ാപേിതമായ നാഷന്റണല്
ഇന്സ്റ്റ ിറ്റ യട്ടു കളില് നിേന്നാ
അെല ങ്ക ില് േകരള സർക്ക ാരിനാല്
സ്ഥ പേിതമായ ഇന്സ്റ്റ ിറ്റ യട്ടു കളില് നിേന്നാ ഏെതങ്ക ിലും വിഷന്റയത്ത ില്
ലഭ്ിച്ച ബിെടെക് ബിരുടദ്വും പേിജിഡിസിഎ യും
അെല ങ്ക ില്
യുണിേവഴ്സ ിറ്റ ി ഗ്ര ാന്റ്സ് കമ്മ ീഷന്റന് അംഗീകരിച്ച സർവകലാശോലകളില്
നിേന്നാ അെല ങ്ക ില് ഭ്ാരത സർക്ക ാരിനാല് സ്ഥ ാപേിതമായ നാഷന്റണല്
ഇന്സ്റ്റ ിറ്റ യട്ടു കളില് നിേന്നാ
അെല ങ്ക ില് േകരള സർക്ക ാരിനാല്
സ്ഥ പേിതമായ ഇന്സ്റ്റ ിറ്റ യട്ടു കളില് നിേന്നാ ലഭ്ിച്ച എം എസ് സി കമ്പ യട്ട ർ
സയന്സ് ബിരുടദ്ം

3)
േകന /സംസഥാന
സർക്ക ാർ
സർവീസിേലാ
അെല ങ്ക ില്
െപോതുേമഖലാ സ്ഥ ാപേനങ്ങ ളില്
അെല ങ്ക ില് രജിേസ്റ്റ ർഡ് സവകാരയേ
സ്ഥ ാപേനങ്ങ ളില് / സഹകരണ സ്ഥ ാപേനങ്ങ ളില് നിന്നു ം ഡിൈസനിംഗ്
ആന്ഡ് ഡവലപ്മെമന്റ് ഓഫൈ് ഇന്ഫൈർേമഷന്റന് സിസ്റ്റ ത്ത ിലുള്ള 2 (രണ്ട ് )
വർഷന്റെത്ത പ്ര വൃത്ത ി പേരിചെയം.
കു റിപ്പ ് :
1) Rule 10(a)(ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് ബാധകമാണ് .
2) പേരിചെയ സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് െപ്രാ ൈഫൈലില് അപേ് േലാഡ് െചെയ്ത തിനുേശേഷന്റം
സമർപ്പ ിക്കു ന്ന അേപേക്ഷ കള മാത്ര േമ സവീകരിക്ക െപ്പ ട്ടു കയുള . ഒറിജിനല്
സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ്
സൂക്ഷ ിേക്ക ണ്ട തുംകമ്മ ീഷന്റന്
ആവശേയേെപ്പ ടുന്ന
സമയത്ത ്
ഹാജരാേക്ക ണ്ട തുമാണ്
3) വിജ്ഞ ാപേനപ്ര കാരമുള്ള േയാഗയേതകളുടെടെ തത്തു ലയേ േയാഗയേത അവകാശേെപ്പ ട്ട ്
അേപേക്ഷ സമർപ്പ ിക്കു ന്ന ഉദ്യേദ്യോ ഗാർത്ഥ ികള ടെി േയാഗയേതയുെടെ തത്തു ലയേത
െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള
സർക്ക ാർ
ഉദ്യത്ത രവ്
പേരിേശോധനാ
സമയത്ത ്
ഹാജരാക്ക ിയാല് മാത്ര േമേയാഗയേത തത്തു ലയേമായി പേരിഗണിക്കു കയുള ,
4) ഉദ്യേദ്യോ ഗാർത്ഥ ികളുടെടെ എസ് എസ് എല് സി ബുക്ക ിെല ജാതി സംബന്ധ ിച്ച
േരഖെപ്പ ടുത്ത ലില് വയേതയോസം ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന സാഹചെരയേത്ത ില് ഉദ്യേദ്യോ ഗാർത്ഥ ികള
ശേരിയായ
ജാതി
അേപേക്ഷ യില്
അവകാശേെപ്പ ടുകയും
ആയത്
െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട റവനയു അധികാരി നല്കുന്ന ജാതി
സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് / േനാണ്ല ക്ര ീമിെലയർ സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് , ഇതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ്
വിജ്ഞ ാപേനം എന്ന ിവ െവരിഫൈിേക്ക ഷന്റന് സമയത്ത ് ഹജരാേക്ക ണ്ട തുമാണ്
5) ബന്ധ െപ്പ ട്ട അെപേക്സ ് / േകന െസാൈസറ്റ ിയില് അഫൈിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള
പ്ര ാഥമികസഹകരണ/അംഗസംഘ്ങ്ങ ളിെല ജീവനക്ക ാർ ക്ക ് സംവരണം െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള
ഒഴെിവില് െക.പേി.എസ് . സി.
മുേഖന
നിയമിക്ക െപ്പ ട്ട യാള
അപ്ര കാരമുള്ള
തസ്ത ികയില് തടെരുടേവാളം, ഈവിജ്ഞ ാപേന പ്ര കാരം നിയമനം ലഭ്ിക്കു ന്ന
തീയതിയിലും അഫൈിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള പ്ര ാഥമികസഹകരണ/അംഗസംഘ്ത്ത ില്
േസവനത്ത ിലായിരിക്ക ണം എന്ന നിബന്ധ ന ബാധകമാകുന്ന തല .
6) ഈ തസ്ത ികയിേലക്ക ് അേപേക്ഷ ിക്കു ന്ന െമമ്പ ർ െസാൈസറ്റ ികളില് നിന്നു ള്ള
ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികള
അേപേക്ഷ
സമർ പ്പ ിക്കു ന്ന തിനുള്ള
അർ ഹത
െതളിയിക്കു ന്ന തിനായി
സർ വ്വ ീസിെന
സംബന്ധ ിക്കു ന്ന
വിശേദ്വിവരങ്ങ ള
േരഖെപ്പ ടുത്ത ിയിട്ടു ള്ള
സർ വ്വ ീസ്
സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ്
സഹകരണ
വകുപ്പ ിെല
അസിസ്റ്റ ന്റ ് രജിസ്ട്രേ ാർ ( ജനറല് ) ല് നിന്നു വാങ്ങ ി upload െചെേയ്യ ണ്ട താണ് .
െപ്രാ ൈഫൈലില് upload െചെയ്ത തിനുേശേഷന്റം original സൂക്ഷ ിേക്ക ണ്ട തും കമ്മ ീഷന്റന്
ആവശേയേെപ്പ ടുന്ന സമയത്ത ് ഹാജരാേക്ക ണ്ട തുമാണ്. പേരിചെയ സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ്,
സർ വീസ് സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് എന്ന ിവ െപ്രാ ൈഫൈ ലില് അപേ് േലാ ഡ് െചെ യ്ത തിനു
േശേ ഷന്റം സമർ പ്പ ിക്കു ന്ന അേപേ ക്ഷ കള മാത്ര േമ സ വീകരിക്ക െപ്പ ടു കയു ള .

ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികള െതാഴെില് പേരിചെയം െതളിയിക്കു ന്ന തിന് ഹാജരാേക്ക ണ്ട
സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് താെഴെ െകാടുത്ത ിരിക്കു ന്ന മാതൃകയില് ആയിരിക്ക ണം.
സ്ഥാപേനത്തിെന്റ േപേര്
(കമ്പനി/േകാർപ്പേറഷന്റന്/ഗവണ്ലെമന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ് /
സഹകരണ സ്ഥാപേനങ്ങള മുതലായവ)

:

രജിസ്റ്റർ നമ്പർ
(െചെറുകിടെ വയേവസായ രജിേസ്ട്രേഷന്റന് നമ്പർ അെലങ്കില്
മേറ്റെതങ്കിലും രജിേസ്ട്രേഷന്റന് നമ്പർ)

:

രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത തീയതിയും എവിെടെ രജിസ്റ്റർ െചെയ്തു എന്നും

:

പേരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
ശ്രീ/ശ്രീമതി ........................................................................................................................................................
...................................................................................................
..(ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥിയുെടെ േപേരുടം േമല്
വിലാസവും).
മുകളില് പേറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന ആള ഈ സ്ഥാപേനത്തില് …
............. ..................................................................................... (തസ്തികയുെടെ േപേര്/േജാലിയുെടെ സവഭ്ാവം
ഇവയിേലെതങ്കിലും) ആയി ........................................................ രൂപേ മാസ ശേമ്പളത്തില്/ദ്ിവസ
ശേബളത്തില് .......................... മുതല് ............................... വെര .............................. വർഷന്റം
..................മാസം ................................ ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട് /േജാലി േനാക്കി
വരികയാണ് എന്ന് ഇതിനാല് സർട്ടിൈഫൈ െചെയ്യുന്നു.

സ്ഥലം:
തീയതി:

സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയേക്തിയുെടെ
തീയതി സഹിതമുളള ഒപ്പ്, േപേര്,
ഔദ്യേദ്യോഗിക പേദ്വി, സ്ഥാപേനത്തിെന്റ േപേര്
(ഓഫൈീസ് സീല്)
സാക്ഷയേപേത്രം

.............................................. എന്ന നിയമത്തില് / ചെട്ടത്തില് വയേവസ്ഥ െചെയ്യുന്ന പ്രകാരം
സ്ഥാപേന ഉദ്യടെമസ്ഥന് / െതാഴെിലുടെമ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കുവാന് ബാദ്ധയേതെപ്പട്ട
............................................ രജിസ്റ്റർ (ബന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന്റ േപേര്) പേരിേശോധിച്ച് േമല്
പേരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില് പേരാമർശേിക്കുന്ന ശ്രീ/ശ്രീമതി..................................... എന്ന
ജീവനക്കാരന്
ഇതില്
പേറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന
കാലയളവില്
ടെി
സ്ഥാപേനത്തില്
.................................................... ആയി േജാലി െചെയ്തിരുടന്നു / െചെയ്യുന്നുെവന്ന് ഇതിനാല്
സാക്ഷയേെപ്പടുത്തുന്നു.

ഞാന് േകരള /േകന സർക്കാർ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുളള ................................ എന്ന
ചെട്ടപ്രകാരം ടെി സ്ഥാപേനത്തിെല ജീവനക്കാരുടെടെ േസവന വയേവസ്ഥകെള സംബന്ധിച്ച്
സ്ഥാപേനമുടെമ
സൂക്ഷിേക്കണ്ട
രജിസ്റ്റർ
പേരിേശോധിക്കുവാന്
അധികാരെപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യോഗസ്ഥനാണ്.

സ്ഥലം :
തീയതി:

ചെട്ടപ്രകാരം /നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപേനത്തിെല
ജീവനക്കാരുടെടെ േസവന വയേവസ്ഥകള സാക്ഷയേെപ്പടുത്താന്
അധികാരെപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യോഗസ്ഥെന്റ തീയതി സഹിതമുള്ള ഒപ്പ്,
േപേര്, ഉദ്യേദ്യോഗേപ്പര്, ആഫൈീസ്
(ഓഫൈീസ് സീല്)

കുറിപ്പ് :
1) േജാലി െചെയ്തിരുടന്ന തസ്തികയുെടെ േപേര് അെലങ്കില് േജാലിയുെടെ സവഭ്ാവം
അതായത് കാഷന്റവല് െതാഴെിലാളി
അെലങ്കില് ശേമ്പളേത്താടുകൂടെിേയാ
അലാെതേയാ ഉദ്യള്ള അപ്രന്റീസ് അെലങ്കില് സ്ഥിരേമാ താല്ക്കാലികേമാ ആയ
െതാഴെിലാളി ഇവയിേലതാേണാ അത് സൂചെിപ്പിക്കണം.
2)
എലാ
പേരിചെയ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റുകളുടം
സർക്കാരിെന്റ
ബന്ധെപ്പട്ട
നിയന്ത്രണാധികാരി /
േമലധികാരിെയെക്കാണ്ട് സാക്ഷയേെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റുകളുടെടെ സതയോവസ്ഥ
പേരിേശോധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുന്നതും
വയോജ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റുകള
നല്കുന്നവരുടേടെയും
ഹാജരാക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥികളുടെടെയും
േപേരില്
നിയമാനുസൃതമായ
നടെപേടെികള
സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
3) ഈ തസ്ത ികയുെടെ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് േയാഗയേമായ പേരിചെയം അേപേക്ഷ ാ
തീയതിയില് ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയും എന്ന ാല് നിലവില് േകാവിഡ്-19
സാഹചെരയേത്ത ില്
പേരിചെയ
സർട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ്
ലഭ്യേമാകാത്ത
ഉദ്യേദ്യോ ഗാർത്ഥ ികള താെഴെ േചെർത്ത ിരിക്കു ന്ന നിശ്ച ിത മാതൃകയിലുള്ള
സതയേവാങ്മൂലം അപേ് േലാഡ് െചെേയ്യ ണ്ട താണ് .

പേരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ലഭ്യേമാകാത്തവർക്കുള്ള സതയേവാങ്മൂലം
ശ്രീ/ശ്രീമതി
................ .................................. ................................. ........................................
(ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥിയുെടെ
േപേരുടം
േമല്വിലാസവും)
എന്ന
ഞാന്
.................................................................................. ........................................................... സ്ഥാപേനത്തില്
(സ്ഥാപേനത്തിെന്റ േപേര്, കമ്പനി, േകാർപ്പേറഷന്റന്, സർക്കാർ വകുപ്പ്, സഹകരണ
സ്ഥാപേനം
മുതലായവ)
......................................................
തസ്തികയില്
സ്ഥിരമായി/
താല്ക്കാലികമായി/ അപ്രന്റീസ്/ െടെയിനി/ കാഷന്റവല് േലബറർ ആയി (ബാധകമലാത്തത്
െവട്ടിക്കളയുക)
.....................................
രൂപേ
മാസശേമ്പളത്തില്/ദ്ിവസശേമ്പളത്തില്
.................................. മുതല് ................................. വെരയുള്ള ................ വർഷന്റം ...................................
മാസം .................................. ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/ േജാലി േനാക്കിവരികയാണ് എന്ന്

ഇതിനാല് സാക്ഷയേെപ്പടുത്തുന്നു. കമ്മീഷന്റന് ആവശേയേെപ്പടുന്ന
മാതൃകയില് ഉദ്യള്ള പേരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നതാണ്.

സ്ഥലം :
തീയതി :

സമയത്ത്

നിശ്ചിത

ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥിയുെടെ ഒപ്പ്

സർ വ്വ ീസ്
സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ില്
ഉദ്യണ്ട ാ യിരിേക്ക ണ്ട താണ് .

താെഴെപ്പ റയുന്ന

വിവരങ്ങ ള

സർവ്വീസ് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
1

ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥിയുെടെ േപേര്

:

2

ഉദ്യേദ്യോ ഗേപ്പ ര് , ശേമ്പ ളനിരക്ക ് (ഇേപ്പാ ള േജാലി െചെയ്യു ന്ന :
തസ്ത ികയുെടെ േപേരുടം, ശേമ്പ ളവും ഓേരാ തസ്ത ികയിലും
സ്ഥ ിരമായി േജാലി േനാക്ക ിയിട്ടു ള്ള കാലയളവും)

3

ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ി
േജാലി
െചെയ്യു ന്ന
സഹകരണ :
സംഘ്ത്ത ിെന്റ േപേരുടം സഹകരണ സംഘ്ം േകരള േസ്റ്റ റ്റ്
േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് െഫൈഡേറഷന്റന് ലിമിറ്റ ഡില്
അഫൈിലിേയറ്റ ് െചെയ്ത തീയതിയും

4

ടെി സംഘ്ത്തില് സ്ഥിരേസവനം ആരംഭ്ിച്ച
തസ്തികയും ഇേപ്പാള േജാലി െചെയ്യുന്ന തസ്തികയും

തീയതിയും :

േമല് പേറഞ്ഞെ െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയിെല സ്ഥിരം ജീവനക്കാരനായ /
ജീവനക്കാരിയായ ശ്രീ/ശ്രീമതി................................................ (േപേരുടം േമല്വിലാസവും)--െന
സംബന്ധിച്ചുകളള വിവരങ്ങള ടെി ഉദ്യേദ്യോഗാർത്ഥിയുെടെ സർവ്വീസ് സംബന്ധമായി
വിവരങ്ങളുടമായി
ഒത്തുേനാക്കിയതില്
ആയവ
സതയേമാെണന്ന്
എനിക്ക്
േബാദ്ധയേമായിട്ടുള്ളതായി ഞാന് സാക്ഷയേെപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം:
തീയതി:
8

ഒപ്പും, േപേരുടം
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോർ (ജനറല്)
സഹകരണ വകുപ്പ്

(ഓഫൈീസ് മുദ)
അേപേ ക്ഷ സമർ പ്പ ിേക്ക ണ്ട വിധം
(എ) ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികള േകരള പേബ്ല ിക് സർ വ്വ ീസ് കമ്മ ീഷന്റെന്റ
ഔദ്യേദ്യോ ഗിക െവബ് ൈസറ്റ ായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റ ത്ത വണ
രജിേസ്ട്രേ ഷന്റന് ' പ്ര കാരം രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത േശേഷന്റമാണ് അേപേക്ഷ ിേക്ക ണ്ട ത്.
രജിസ്റ്റ ർ െചെയ്ത ിട്ടു ള്ള ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികള അവരുടെടെ user ID യും
password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച ് login െചെയ്ത േശേഷന്റം സവന്ത് ം profile ലൂടെടെ
അേപേക്ഷ ിേക്ക ണ്ട താണ് . ഓേരാ തസ്ത ികയ്ക്ക ് അേപേക്ഷ ിക്കു േമ്പാ ഴും പ്ര സ്തു ത

തസ്ത ികേയാെടൊപ്പ ം കാണുന്ന Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്ര ം
click െചെേയ്യ ണ്ട താണ് . അപേ് േലാഡ് െചെയ്യു ന്ന േഫൈാേട്ടാ 31/12/2011 -ന്
േശേഷന്റം എടുത്ത തായിരിക്ക ണം. േഫൈാേട്ടാ യുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ിയുെടെ
േപേരുടം േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും വയേക്ത മായി േരഖെപ്പ ടുത്ത ിയിരിക്ക ണം.
നിശ്ച ിത മാനദ്ണ്ഡ ങ്ങ ള പോലിച്ചുക െകാണ്ട ് upload െചെയ്ത േഫൈാേട്ടാ യ്ക്ക ്
upload
െചെയ്ത
തീയതി
മുതല്
10
വർ ഷന്റക്ക ാലേത്ത യ്ക്ക ്
പ്ര ാബലയേമുണ്ട ായിരിക്കു ം.
േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധ ിച്ച മറ്റ ് നിബന്ധ നകള
െക്കാ ന്നു ം തെന്ന മാറ്റ മില . അേപേക്ഷ ാ ഫൈീസ് നല് േകണ്ട തില . Password
രഹസയേമായി സൂക്ഷ ിേക്ക ണ്ട തും വയേക്ത ിഗത വിവരങ്ങ ള ശേരിയാെണന്ന ്
ഉദ്യറപ്പ ് വരുടേത്ത ണ്ട തും
ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ിയുെടെ ചുമതലയാണ് .
ഓേരാ
തസ്ത ികയ്ക്ക ് അേപേക്ഷ ിക്കു ന്ന തിന് മുന് പും
തെന്റ
െപ്രാ ൈഫൈലില്
ഉദ്യള െക്കാ ള്ള ിച്ച ിരിക്കു ന്ന
വിവരങ്ങ ള
ശേരിയാെണന്ന ് ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ി
ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്ത ണ്ട താണ് . കമ്മ ീഷന്റനുമായുള്ള എല ാ കത്ത ിടെപോടുകളിലും User
Id പ്ര േതയേ കം േരഖെപ്പ ടുേത്ത ണ്ട താണ് . കമ്മ ീഷന്റനു മുമ്പ ാെക ഒരിക്ക ല്
സമർപ്പ ിച്ച ിട്ടു ള്ള അേപേക്ഷ േസാപോധികമായി സവീകരിക്ക െപ്പ ടുന്ന താണ്.
അേപേക്ഷ ാസമർപ്പ ണത്ത ിനുേശേഷന്റം അേപേക്ഷ യില് മാറ്റ ം വരുടത്തു വാേനാ
വിവരങ്ങ ള
ഒഴെിവാക്കു വാേനാ
കഴെിയുകയില .
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേേയാ ഗത്ത ിനായി ഉദ്യേദ്യോ ഗാർത്ഥ ികള ഓണ്ലൈല ന് അേപേ ക്ഷ യു െടെ
soft copy/print out എടു ത്ത ് സൂ ക്ഷ ിേക്ക ണ്ട താണ്. ഉദ്യേദ്യോ ഗാർത്ഥ ികള
അവരുട െടെ െപ്രാ ൈഫൈ ലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click
െചെ യ്ത ് അേപേ ക്ഷ യു െടെ print out എടു ക്ക ാവു ന്ന താണ്.
അേപേ ക്ഷ
സംബന്ധ മായി
കമ്മ ിഷന്റനു മായി
നടെത്തു ന്ന
കത്ത ിടെപോടു കളില്
അേപേ ക്ഷ യു െടെ print out കൂ ടെി സമർപ്പ ിേക്ക ണ്ട താണ്.
െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ്
പ്ര ക്ര ിയയുെടെ ഏതവസരത്ത ിലായാലും
സമർ പ്പ ിക്ക െപ്പ ട്ട അേപേക്ഷ കള
വിജ്ഞ ാപേനവയേവസ്ഥ കള ക്ക ്
വിരുടദ്ധ മായി
കാണുന്ന
പേക്ഷ ം
നിരുടപോധികമായി നിരസിക്കു ന്ന താണ് . വിദ്യോഭ്യോസ േയാഗയേത, പേരിചെയം,
ജാതി, വയസ്സ ് മുതലായവ െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള അസല് പ്ര മാണങ്ങ ള
കമ്മ ീഷന്റന് ആവശേയേെപ്പ ടുേമ്പാ ള ഹാജരാക്ക ിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന് എഴുത്ത ് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ല ൈലന് പേരീക്ഷ
നടെത്തു ന്ന പേക്ഷ ം അർ ഹതെപ്പ ട്ട ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികള ക്കു ളള അഡ്മ ിഷന്റന്
ടെിക്ക റ്റ ് ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന്റന് െപ്രാ ൈഫൈലില് ലഭ്യേമാക്കു ന്ന തും, ആയത്
ഡൗണ്ല േലാഡ്
െചെയ്യു ന്ന തിനുളള
തീയതി
പേരീക്ഷ ാ
കലണ്ട റില്
ഉദ്യള െപ്പ ടുത്തു ന്ന തുമാണ് . ഈ തീയതി മുതല്
15 ദ്ിവസം വെര
ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികള ക്ക ് അഡ്മ ിഷന്റന് ടെിക്ക റ്റ ് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെെയ്ത ടുക്ക ാം.
അഡ്മ ിഷന്റന് ടെിക്ക റ്റ ് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികള ക്ക ് മാത്ര േമ
പേരീക്ഷ എഴുതുന്ന തിനുളള സൗകരയേം ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയുളള .
(സി) വിദ്യോഭ്യോസം, പേരിചെയം തുടെങ്ങ ി േയാഗയേത സംബന്ധ ിച്ച ് െതറ്റ ായ
അവകാശേ
വാദ്ം ഉദ്യന്ന യിച്ച ് അേപേക്ഷ നല് കിയേശേഷന്റം പേരീക്ഷ യ്ക്ക ്
സ്ഥ ീരീകരണം നല് കിയിട്ട ് ഹാജരാകുകേയാഹാജരാകാതിരിക്കു കേയാ
െചെയ്യു ന്ന ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികള െക്ക തിെര
KPSC Rules of Procedure
1976
െല
ചെട്ട ം
22
പ്ര കാരം
ഉദ്യചെിതമായ
ശേിക്ഷ ാനടെപേടെികള
സവീകരിക്കു ന്ന താണ് .

(ഡി) ആധാർ കാർ ഡുളള ഉദ്യേദ്യോ ഗാർ ത്ഥ ികള തങ്ങ ളുടെടെ െപ്രാ ൈഫൈലില്
ആധാർ കാർ ഡ് തിരിച്ച റിയല് േരഖയായി നല് േകണ്ട താണ്.
9

അേപേക്ഷ സവീകരിക്കു ന്ന അവസാന തീയതി :
12 മണി വെര

10

അേപേക്ഷ അയേയ്ക്ക ണ്ട േമല് വിലാസം : www.keralapsc.gov.in

11

െപോതു വയേവസ്ഥ കളിെല
ഉദ്യേദ്യോ ഗത്ത ിന് ബാധകമല .

2,

5(a),

7

20.10.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്ര ി

ഖണ്ഡ ികകള

േമല് പ്പ റഞ്ഞെ

(േഫൈാേട്ടാ , ഐ ഡി കാർ ഡ് ഉദ്യള െപ്പ െടെയുള്ള വിശേദ് വിവരങ്ങ ള ക്ക ്
വിജ്ഞ ാപേനത്ത ിെന്റ
രണ്ട ാം
ഭ്ാഗത്ത ്
േചെർ ത്ത ിരിക്കു ന്ന
െപോതു
വയേവസ്ഥ കള വായിച്ചുക േനാക്കു ക)

