കാറ്റഗറി നമ്പർ : 057/2022
പോർ ട്ട ് III ( െസാ ൈസ റ്റ ി കാറ്റ ഗറി )
േകരള േസ്റ്റ റ്റ ് േകാ-ഓപ്പ േററ്റ ീവ് െഫൈഡേറഷന് േഫൈാർ ഫൈിഷറീസ് െഡവലപേ്
െമന്റ ്
ലിമിറ്റ ഡില് അഫൈിലിേയറ്റ ് െചെയ്തശ ിട്ടു ള്ള െമമ്പ ർ െസാൈസറ്റ ികളില്
സ്ഥ ിരമായി
േജാലിെചെയ്യു ന്ന വരുടം
നിശ്ച ിത
േയാഗയതയുള്ള വരുടമായ
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളില്
നിന്നു ം
താെഴെ
പേറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാ ഗത്ത ിന്
െതരെഞ്ഞെ ടുക്ക െപ്പ ടുന്ന തിന് ഓണ്ല ൈലന് ആയി മാത്ര ം ഒറ്റ ത്ത വണ രജിേസ്ട്രേ ഷന്
വഴെി അേപേക്ഷ കള ക്ഷ ണിച്ചുക െകാള്ളു ന്നു .
1

സ്ഥ ാപേനം

:

േകരള േസ്റ്റ റ്റ ് േകാ-ഓപ്പ േററ്റ ീവ് െഫൈഡേറഷന്
േഫൈാർ ഫൈിഷറീസ് െഡവലപേ് െമന്റ ് ലിമിറ്റ ഡ്

2

ഉദ്യേദ്യാ ഗേപ്പ ര്

:

ഫൈാം വർ ക്ക ർ

3

ശേമ്പ ളം

:

₹ 16500-35700

4

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണ ം

:

01(ഒന്ന ് )

കുറിപ്പ ് : -1) മുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവ്, േകരള േസ്റ്റ റ്റ ് േകാ -ഓപ്പ േററ്റ ീവ്
െഫൈഡേറഷന് േഫൈാർ ഫൈിഷറീസ് െഡവലപേ് െമന്റ ് ലിമിറ്റഡില് നിന്നു ം ഫൈാം
വർ ക്ക ർ തസ്തികയ്ക്ക ായിറിേപ്പാ ർട്ട് െചെയ്യെപ്പ ട്ട ഒഴെിവുകെള 5:3:2
എന്ന
അനുപോതത്തില് വിഭ്ജിച്ചേപ്പാ ള െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിനായി മാറ്റി
വച്ചതാണ് .ഒഴെിവുകളിെല
ആദ്യ
ഊഴെം
നിയമാനുസൃതമായി
ജനറല്
വിഭ്ാഗത്തിനുള്ളതാണ് . ടെി സ്ഥാപേനത്തില് നിന്നു ം ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ ിെന്റ
കാലയളവിനുള്ളില് ഫൈാം വർ ക്ക ർ തസ്തികയിേലക്ക് തുടെർന്നു ം ഒഴെിവുകള
അറിയിക്കുകയാെണങ്കില് േമല് വിഭ്ജനത്തിെന്റ തുടെർച്ചയായി ഒഴെിവുകെള
വിഭ്ജിച്ച് െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിന് ലഭ്ിക്കുന്ന ഒഴെിവുകള ഈ ലിസ്റ്റ ില് നിന്നു ം
നികത്തുന്നതാണ് . മതയെത്താഴെിലാളി /മതയെത്താഴെിലാളികളുടെടെ ആശ്രിതരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്കായി തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
കുറവുണ്ടായാല്
ആ
ഒഴെിവുകള
െസാൈസറ്റി
വിഭ്ാഗം
(Part
III)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നികത്തുന്നതാണ് . െസാൈസറ്റ ി
വിഭ്ാഗം
ജീവനക്കാർക്കുേവണ്ടി
തയ്യാറാക്കുന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റില്നിന്നും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ കുറവുണ്ടായാല് ആ ഒഴെിവുകള ജനറല് വിഭ്ാഗത്തില്െപേട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നികത്തുന്നതാണ്. അങ്ങെന
നികത്തെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകള പേിന്നീടെ് െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിന് തിരിെക
ലഭ്ിക്കുന്നതല. െക.എസ് & എസ്.എസ്.ആർ െല ജനറല് റൂളസ് 14-17 പ്രകാരമുള്ള
സംവരണ വയവസ്ഥകള പോലിച്ചായിരിക്കും രണ്ടു ലിസ്റ്റിലും നിന്നുമുള്ള നിയമനങ്ങള.

2) ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പേട്ടിക പ്രാബലയത്തില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷവും ഏറ്റവും കൂടെിയത് മൂന്ന്
വർഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ് . എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിന് േശേഷം ഇേത
തസ്തികയിേലക്ക് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക് പേട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കില്

ആ തീയതി മുതല് ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് പേട്ടികയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല. എന്നാല് ഒരുട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കുന്ന
പേരമാവധി മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരുടം നിയമനത്തിന്
ശേിപോർശേ െചെയ്യെപ്പടുന്നിലാെയങ്കില് അങ്ങെനയുള്ള ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി ഒരുട
വർഷം കൂടെിേയാ ഒരാെളങ്കിലും നിയമനത്തിനായി െതരഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതു
വെരേയാ
ഏതാേണാ ആദ്യം അതുവെര ദ്ീർഘിപ്പിക്കുന്നതാണ് . േമല്
പേരാമർശേിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴെിവിേലക്കും റാങ്ക് പേട്ടിക പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന
സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന
ഒഴെിവുകളില്, െസാൈസറ്റി
വിഭ്ാഗത്തിനായി വിഭ്ജിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒഴെിവുകളിേലക്കും ഈ റാങ്ക് പേട്ടികയില്
നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ് .
3) ഈ വിജ്ഞ ാപേനപ്ര കാരമുള്ള െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ് സംസ്ഥ ാന തലത്ത ില്
നടെത്തു ന്ന താണ് .
4) KCS റൂള 184 പ്ര കാരം ഈ ഉദ്യേദ്യാ ഗത്ത ില് നിയമിക്ക െപ്പ ടുന്ന ആള
സർ വ്വ ീസില് പ്ര േവശേിക്കു ന്ന തീയതി മുതല് തുടെർ ച്ച യായി മൂന്നു വർ ഷെത്ത
സർ വ്വ ീസിനുള്ള ില് രണ്ടു വർ ഷക്ക ാലം െപ്രാ േബഷനിലായിരിക്കു ം.
5

നിയമന രീതി

:

േകരള സംസ്ഥ ാന സഹകരണ മത യവികസന
െഫൈഡേറഷനില്
അഫൈിലിേയറ്റ ്
െചെയ്തശ ിട്ടു ള്ള
െമമ്പ ർ െസാൈസറ്റ ികളില് സ്ഥ ിരമായി േജാലി
െചെയ്തു വരുടന്ന വരുടം
നിശ്ച ിത
േയാഗയതയുള്ള വരുടമായ ജീവനക്ക ാരില് നിന്നു ം േനരിട്ടു ള്ള
നിയമനം.

6

പ്ര ായം

:

18-50, ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള 02.01.1972 നും 01.01.2004
നുമിടെയില്
ജനിച്ച വരായിരിക്ക ണം.
(രണ്ടു
തീയതികളുടം ഉദ്യള െപ്പ െടെ)

7

േയാഗയതകള :

1)

അേപേക്ഷ കന് / അേപേക്ഷ കയ്ക്ക ്
ഫൈിഷറീസ്
ഡവലപ്മെമന്റ ് െവല് െഫൈയർ െകാ-ഓപ്പ േററ്റ ീവ്
െസാൈസറ്റ ികളില് ഏെതങ്ക ിലും തസ്ത ികയില്
മൂന്ന ് (3) വർ ഷെത്ത
റഗുലർ
സർ വ്വ ീസ്
ഉദ്യണ്ട ായിരിക്കു കയും
അത്ത രക്ക ാർ
അേപേക്ഷ
തീയതിയിലും നിയമന തീയതിയിലും െമമ്പ ർ
െസാൈസറ്റ ി
സർ വ്വ ീസില്
തുടെരുടന്ന വരുടമായിരിക്ക ണം.

2) എട്ട ാം ക്ല ാസ് പോസ്സ ായിരിക്ക ണം
കുറിപ്പ് : 1)

Rule 10(a)(ii) of
ബാധകമാണ് .

Part

II,

KS&SSR

ഈ

െതരെഞ്ഞെ ടുപ്പ ിന്

2) വിജ്ഞ ാപേന പ്ര കാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തു ലയ േയാഗയത
അവകാശേെപ്പ ട്ട ് അേപേക്ഷ സമർ പ്പ ിക്കു ന്ന ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള ടെി
േയാഗയതയുെടെ
തത്തു ലയത
െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള
സർ ക്ക ാർ
ഉദ്യത്ത രവ് സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് പേരിേശോധന സമയത്ത ് ഹാജരാക്ക ിയാല്
മാത്ര േമ പ്ര സ്തു ത േയാഗയത തത്തു ലയമായി പേരിഗണിക്കു കയുള .

3) ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികളുടെടെ
SSLC ബുക്ക ിെല
ജാതി സംബന്ധ ിച്ച
േരഖെപ്പ ടുത്ത ലില്
വയതയാസം
ഉദ്യണ്ട ാകുന്ന
സാഹചെരയത്ത ില്
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ികള
ശേരിയായ
ജാതി
അേപേക്ഷ യില്
അവകാശേെപ്പ ടുകയും ആയത് െതളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള ബന്ധ െപ്പ ട്ട
റവനയൂ അധികാരി നല് കുന്ന ജാതി സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് / േനാണ്ല
ക്ര ീമിെലയർ സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് , ഇതു സംബന്ധ ിച്ച ഗസറ്റ ് വിജ്ഞ ാപേനം
എന്ന ിവ
െവരിഫൈിേക്ക ഷന്
സമയത്ത ്
ഹാജരാക്കു കയും
െചെേയ്യ ണ്ട താണ് .
4) ബന്ധ െപ്പ ട്ട അെപേക്സ ് / േകന്ദ്ര െസാൈസറ്റ ിയില് അഫൈിലിേയറ്റ ്
െചെയ്തശ ിട്ടു ള്ള
പ്ര ാഥമിക
സഹകരണ/അംഗസംഘങ്ങ ളിെല
ജീവനക്ക ാർ ക്ക ് സംവരണം െചെയ്തശ ിട്ടു ള്ള ഒഴെിവില് െക .പേി.എസ് . സി.
മുേഖന
നിയമിക്ക െപ്പ ട്ട യാള
അപ്ര കാരമുള്ള
തസ്ത ികയില്
തടെരുടേവാളം, ഈ വിജ്ഞ ാപേന പ്ര കാരം നിയമനം ലഭ്ിക്കു ന്ന
തീയതിയിലും
അഫൈിലിേയറ്റ ്
െചെയ്തശ ിട്ടു ള്ള
പ്ര ാഥമിക
സഹകരണ/അംഗസംഘത്ത ില് േസവനത്ത ിലായിരിക്ക ണം എന്ന
നിബന്ധ ന ബാധകമാകുന്ന തല .
5) ഈ തസ്ത ികയിേലക്ക ് അേപേക്ഷ ിക്കു ന്ന േകരള
സംസ്ഥാന
സഹകരണ ഫൈിഷറീസ് ഡവലപ്മെമന്റ ് െവല് െഫൈയർ േകാ ഓപ്പ േററ്റ ീവ് െസാൈസറ്റ ികളില്
നിന്നു ം ഉദ്യേദ്യാ 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 ് രജിസ്ട്രേ ാർ ഓഫൈ്
ഫൈിഷറീസില് നിന്നു വാങ്ങ ി െപ്രാ ൈഫൈലില് അപേ് േലാഡ്
െചെേയ്യ ണ്ട തും കമ്മ ീഷന് ആവശേയെപ്പ ടുന്ന സമയത്ത ് ഒറിജിനല്
ഹാജരാേക്ക ണ്ട തുമാണ് . സർ വീസ് സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ് െപ്രാ ൈഫൈ ലില്
അപേ് േലാ ഡ് െചെ യ്തശ തിനു േശേ ഷം സമർ പ്പ ിക്കു ന്ന അേപേ ക്ഷ കള
മാത്ര േമ സ വീകരിക്ക െപ്പ ടു കയു ള . സർ വ്വ ീസ് സർ ട്ട ിഫൈിക്ക റ്റ ില്
താെഴെപ്പ റയുന്ന വിവരങ്ങ ള ഉദ്യണ്ട ാ യിരിേക്ക ണ്ട താണ് .
സർവ്വീസ് സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
1

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപേര്

:

2

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

3

ഉദ്യേദ്യാ ഗാർ ത്ഥ ി േജാലി െചെയ്യു ന്ന സഹകരണ :
സംഘത്ത ിെന്റ േപേരുടം സഹകരണ സംഘം േകരള
േസ്റ്റ റ്റ ് േകാ-ഓപ്പ േററ്റ ീവ് െഫൈഡേറഷന് േഫൈാർ
ഫൈിഷറീസ്
െഡവലപ്മെമന്റ ്
ലിമിറ്റ ഡില്
അഫൈിലിേയറ്റ ് െചെയ്തശ തീയതിയും

4

ടെി സംഘത്തില് സ്ഥിരേസവനം ആരംഭ്ിച്ച തീയതിയും :
തസ്തികയും ഇേപ്പാള േജാലി െചെയ്യുന്ന തസ്തികയും

േമല് പേറഞ്ഞെ െമമ്പർ െസാൈസറ്റിയിെല സ്ഥിരം ജീവനക്കാരനായ /
ജീവനക്കാരിയായ ശ്രീ/ശ്രീമതി................................................ (േപേരുടം േമല്വിലാസവും)- െന
സംബന്ധിച്ചുകളള വിവരങ്ങള ടെി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ സർവ്വീസ് സംബന്ധമായി
വിവരങ്ങളുടമായി
ഒത്തുേനാക്കിയതില്
ആയവ
സതയമാെണന്ന്
എനിക്ക്
േബാദ്ധയമായിട്ടുള്ളതായി ഞാന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
ഒപ്പും, േപേരുടം
രജിസ്ട്രോർ
ഫൈിഷറീസ് വകുപ്പ്
സ്ഥലം:
തീയതി:
8

(ഓഫൈീസ് മുദ)

അേപേ ക്ഷ സമർ പ്പ ിേക്ക ണ്ട വിധം
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി "ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്" പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശ േശേഷമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുടെടെ user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login
െചെയ്തശേശേഷം സവന്തം െപ്രാൈഫൈലിലൂടെടെ അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification link െല
Apply now ല് മാത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്. അപേ് േലാഡ് െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ
31.12.2012-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. പുതുതായി രജിസ്റ്റർ െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 6 മാസത്തിനുള്ളില് എടുത്ത േഫൈാേട്ടാ upload
െചെേയ്യണ്ടതാണ് . േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപേരുടം േഫൈാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള
പോലിച്ചുകെകാണ്ട് അപേ് േലാഡ് െചെയ്തശ േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് അപേ് േലാഡ് െചെയ്തശ തീയതി മുതല്
10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ്
നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപേക്ഷാ ഫൈീസ് നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്
അേപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുന്പും തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യളെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള്ള
എലാ
കത്തിടെപോടുകളിലും
User
Id
പ്രേതയകം
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപേക്ഷ
േസാപോധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. അേപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുേശേഷം
അേപേക്ഷയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള ഒഴെിവാക്കാേനാ കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
ഓണ്ലൈലന്
അേപേക്ഷയുെടെ soft copy/print out
എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് .
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിെല 'My Applications' എന്ന
ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് െചെയ്തശ് അേപേക്ഷയുെടെ print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപേക്ഷ
സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടെത്തുന്ന കത്തിടെപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെടെ

print
out
കൂടെി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപേക്ഷകള
വിജ്ഞാപേനവയവസ്ഥകളക്ക് വിരുടദ്ധമായി കാണുന്ന പേക്ഷം നിരുടപോധികമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത,പേരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്, മുതലായവ
െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള കമ്മീഷന് ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/
ഓണ്ലൈലന് പേരീക്ഷ നടെത്തുകയാെണങ്കില് പേരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം
അേപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന്
ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്തശ് അത് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുളള സൗകരയം
പേരീക്ഷാത്തീയതി മുതലുളള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അേപേക്ഷകള നിരുടപോധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ
കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന
തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള വിവരങ്ങള ബന്ധെപ്പട്ട പേരീക്ഷ ഉദ്യളെപ്പടുന്ന പേരീക്ഷ
കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശിട്ടുളള െമാൈബലിലും
നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, പേരിചെയം തുടെങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകാശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപേക്ഷ നല്കിയ േശേഷം പേരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരീകരണം
നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ
ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളെക്കതിെര KPSC Rules of Procedure 1976 െല ചെട്ടം 22 പ്രകാരം
ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാനടെപേടെികള സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ഡി)
ആധാർ
കാർഡുള്ള
ഉദ്യേദ്യാ ഗാർത്ഥ ികള
തങ്ങ ളുടെടെ
െപ്രാ ൈഫൈലില് ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ച റിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ട താണ്.
9 അേപേക്ഷ സവീകരിക്കു ന്ന അവസാന തീയതി : 18.05.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്ര ി 12
മണി വെര
10 അേപേക്ഷ അയേയ്ക്ക ണ്ട േമല് വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
11 െപോതു വയവസ്ഥ കളിെല 2, 7 ഖണ്ഡ ികകള േമല് പ്പ റഞ്ഞെ ഉദ്യേദ്യാ ഗത്ത ിന്
ബാധകമല .
(േഫൈാേട്ടാ ,ഐ ഡി കാർ ഡ് ഉദ്യള െപ്പ െടെയുള്ള വിശേദ് വിവരങ്ങ ള ക്ക ്
വിജ്ഞ ാപേനത്ത ിെന്റ രണ്ട ാം ഭ്ാഗത്ത ് േചെർ ത്ത ിരിക്കു ന്ന െപോതു വയവസ്ഥ കള
വായിച്ചുക േനാക്കു ക)

