കാറ്റഗറി നമ്പർ : 058/2022
വിഭ്ാഗം I (ജനറല് കാറ്റഗറി)
േകരള േസ്റ്ററ്റ് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് െഫൈഡേറഷന് ലിമിറ്റഡില്
താെഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് നിശ്ചിത േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് വഴെി
അേപേക്ഷകള ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.

സ്ഥാപേനം

: േകരള
േസ്റ്ററ്റ്
േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ്
മാർക്കറ്റിംഗ് െഫൈഡേറഷന് ലിമിറ്റഡ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: േപ്രാഗ്രാമർ കം ഓപ്പേററ്റർ

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 16490-31990 /-

4.

ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം

: 01 (ഒന്ന് )

കയർ

കുറിപ്പ്:
1. േമല്പേരാമർശേിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴെിവ് ഈ തസ്തികയുെടെ ജനറല് വിഭ്ാഗത്തിന്
ഇേപ്പാള നിലവിലുള്ളതാണ്. േകരള േസ്റ്ററ്റ് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ്
െഫൈഡേറഷന് ലിമിറ്റഡില് നിന്നും ഈ തസ്തികയിേലക്ക് ഇനിയും എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന ഒഴെിവുകള, 1:1 എന്ന അനുപോതത്തില് വിഭ്ജിച്ച്, ജനറല്
വിഭ്ാഗത്തില് നിന്നും (Part I) െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തില് നിന്നും (Part II)
നികത്തുന്നതാണ്.
ഒഴെിവുകളിെല
ആദ്യ
ഊഴെം
ജനറല്
വിഭ്ാഗത്തിനുള്ളതായിരിക്കും. െസാൈസറ്റി വിഭ്ാഗത്തിനായി മാറ്റി െവക്കെപ്പടുന്ന
ഒഴെിവുകള, വിഭ്ാഗം II ആയി പ്രേതയകം വിജ്ഞാപേനം പുറെപ്പടുവിച്ച്
നികത്തുന്നതാണ്. 1958-െല െക.എസ്.&എസ്.എസ്.ആർ ജനറല് റൂളസ് 14
മുതല് 17 വെരയുള്ള സംവരണ വയവസ്ഥകള പോലിച്ചായിരിക്കും രണ്ട് 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 3 വർഷത്തിനുള്ളില് ആ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ആരുടം നിയമനത്തിന്
ശേിപോർശേ െചെയ്യെപ്പടുന്നില എങ്കില് അങ്ങെനയുള്ള ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി ഒരുട
വർഷം കൂടെിേയാ ഒരാെളെയങ്കിലും നിയമനത്തിനായി െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതു
വെരേയാ
ഏതാണ്
ആദ്യം
അതുവെര
ദ്ീർഘിപ്പിക്കുന്നതാണ് .
േമല്പേരാമർശേിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴെിവുകളിേലക്കും റാങ്ക് പേട്ടിക പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന
സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളില് ജനറല്

വിഭ്ാഗത്തിനായി വിഭ്ജിച്ച് കിട്ടുന്ന കൂടുതല് ഒഴെിവുകളിേലക്കും ഈ റാങ്ക് പേട്ടികയില്
നിന്നും നിയമനം നടെത്തുന്നതാണ്.
3. ഈ
വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുള്ള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
സംസ്ഥാനതലത്തില്
നടെത്തുന്നതാണ്.
4. െക.സി.എസ് ചെട്ടം 184 പ്രകാരം ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവർ
സർവ്വീസില് പ്രേവശേിക്കുന്ന തീയതി മുതല് തുടെർച്ചയായ രണ്ട് വർഷെത്ത
സർവ്വീസിനുള്ളില് 1 (ഒന്ന്)വർഷം െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കും.
5. നിയമനരീതി
:
േനരിട്ടുള്ള നിയമനം
6. പ്രായപേരിധി
: 18 – 40, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 02/01/1982 നും 01/01/2004 നും ഇടെയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യളപ്പെടെ). മറ്റ് പേിന്നാക്ക വിഭ്ാഗത്തില്
ഉദ്യളെപ്പട്ടവർക്കും പേട്ടികജാതി/പേട്ടികവർഗ വിഭ്ാഗത്തിലുള്ളവർക്കും നിയമാനുസൃതം
അനുവദ്നീയമായ വയസ്സിളവ് ലഭ്ിക്കുന്നതാണ്. (വയസ്സിളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ
വയവസ്ഥകളക്ക് പോർട്ട്-II െപോതുവയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡിക േനാക്കുക.)
കുറിപ്പ്:
യാെതാരുട കാരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപേരിധി 50 (അന്പേത്) വയസ്സ്
കവിയാന് പോടെില എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപേരിധിയില്
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങളക്ക് ഈ വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ പോർട്ട് -II-െല
െപോതുവയവസ്ഥകള (ഖണ്ഡിക 2) േനാക്കുക. 09/03/1998-െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് (പേി)
നമ്പർ 41/98-ല് പേറയുന്ന 29 (ഇരുടപേത്തിെയാന്പേത്) സഹകരണ സ്ഥാപേനങ്ങളില്
എംേപ്ലാെയ്മെന്റ് എക്സ്േചെഞ്ച് മുേഖന താല്ക്കാലികമായി (െപ്രാവിഷണല്) നിയമനം
ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് (സർവീസില് തുടെരുടന്നവേരാ പേിരിച്ചുക വിടെെപ്പട്ടിട്ടുള്ളവേരാ ആയിട്ടുള്ളവർ)
ഒരുട വർഷത്തില് കുറയാെത സർവീസ് ഉദ്യള്ള പേക്ഷം തങ്ങളുടെടെ സർവീസിെന്റ
ൈദ്ർഘയേത്താളം ഉദ്യയർന്ന പ്രായപേരിധിയില് ഇളവ് നല്കുന്നതാണ്. എന്നാല്
പ്രായപേരിധിയിലുള്ള ഈ ഇളവ് പേരമാവധി അഞ്ചു വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് മാത്രേമ
ലഭ്ിക്കുകയുള. ഒരിക്കല് സ്ഥിരമായ അടെിസ്ഥാനത്തില് (െറഗുലർ േബസിസ്) നിയമനം
ലഭ്ിച്ചുക കഴെിഞ്ഞൊല് ഈ ആനുകൂലയം മേറ്റെതങ്കിലും തസ്തികയിേലയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിന്
നല്കുന്നതല. ഈ ആനുകൂലയം ലഭ്ിേക്കണ്ടവർ ആ വിവരം അേപേക്ഷയിെല നിർദ്ദേിഷ
േകാളത്തില് കാണിച്ചിരിേക്കണ്ടതും ബന്ധെപ്പട്ട സഹകരണ സ്ഥാപേനങ്ങളിെല
വകുപ്പ്/ഓഫൈീസ് േമധാവിയില് നിേന്നാ നിയമനാധികാരിയില് നിേന്നാ താല്ക്കാലിക
നിയമനത്തിലിരുടന്ന തസ്തികയുെടെ േപേര്, ശേമ്പള നിരക്ക്, വകുപ്പ്/സ്ഥാപേനം, േജാലിയില്
പ്രേവശേിച്ച തീയതി, പേരിച്ചുകവിടെെപ്പട്ട തീയതി മുതലായ വിശേദ്വിവരങ്ങള വയക്തമാക്കുന്ന
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് (അസ്സല്) കമ്മീഷന് ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് അപേ് േലാഡ് െചെയ്തശ്
ഹാജരാേക്കണ്ടതുമാണ്.
പ്രസ്തുത
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില്
അേപേക്ഷകന്
സഹകരണ
സ്ഥാപേനത്തിെല
റഗുലർ
സർവീസിലല
േജാലി
േനാക്കിയിരുടന്നെതന്ന്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ഹാജരാക്കെപ്പടുന്ന സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് (അസ്സല്)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്ക് മടെക്കിെക്കാടുക്കുന്നതല.
7. േയാഗയതകള
1. ബിരുടദ്വും പേി .ജി .ഡി. സി. എ യും അെലങ്കില് േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും
സർവകലാശോല അംഗീകരിച്ച തത്തുലയ േയാഗയത .
2. േബസിക് േപ്രാഗ്രാമിങ് ഓപ്പെറഷന്സിലുള്ള കുറഞ്ഞെത് ഒരുട വർഷെത്ത
പേരിചെയം .

കുറിപ്പ്:
1) Rule 10(a) (ii) of Part II, KS&SSR ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകമാണ്.
2)വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പട്ട് അേപേക്ഷ
സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്, സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് പേരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ
പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പേരിഗണിക്കുകയുള.
3 )എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി സംബന്ധിച്ച േരഖെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യള്ള
സാഹചെരയത്തില്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
ശേരിയായ
ജാതി
അേപേക്ഷയില്
അവകാശേെപ്പടുകയും ആയത് െതളിയിക്കുന്നതിനായി ബന്ധെപ്പട്ട റവനയൂ അധികാരി
നല്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്/േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്, ഇതു സംബന്ധിച്ച
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപേനം
എന്നിവ,
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
പേരിേശോധനാ
സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
4) േയാഗയതകള േനടെിയിരിേക്കണ്ടത് യു.ജി.സി അംഗീകൃത സർവ്വകലാശോലകളില്
നിേന്നാ, ഭ്ാരത സർക്കാരിനാേലാ േകരള സർക്കാരിനാേലാ സ്ഥാപേിതമായ മറ്റ്
സ്ഥാപേനങ്ങളില് നിേന്നാ ആയിരിക്കണം.
5) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അേപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തുതെന്ന െതാഴെില് പേരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
െപ്രാൈഫൈലില്
അപേ് േലാഡ്
െചെേയ്യണ്ടതാണ്.
അലാത്തപേക്ഷം
അേപേക്ഷ
സവീകരിക്കുന്നതല. െതാഴെില് പേരിചെയം െതളിയിക്കുന്നതിന് ഹാജരാേക്കണ്ട സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
താെഴെ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് ആയിരിക്കണം:
പേരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്
സ്ഥാപേനത്തിെന്റ േപേര്
(കമ്പനി/േകാർപ്പേറഷന്//സഹകരണ സ്ഥാപേനങ്ങള
മുതലായവ)

:

രജിസ്റ്റർ നമ്പർ (െചെറുകിടെ വയവസായ രജിേസ്ട്രേഷന് നമ്പർ :
അെലങ്കില് മേറ്റെതങ്കിലും രജിേസ്ട്രേഷന് നമ്പർ)
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തശ തീയതിയും എവിെടെ രജിസ്റ്റർ െചെയ്തു എന്നും

:

ശ്രീ/ശ്രീമതി .................................................................................. (ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപേരുടം
േമല്വിലാസവും)
മുകളില്
പേറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന
ആള
ഈ
സ്ഥാപേനത്തില്
..................................................................................................................... (തസ്തികയുെടെ േപേര് ,േജാലിയുെടെ
സവഭ്ാവം ഇവയിേലെതങ്കിലും) ആയി േബസിക്
േപ്രാഗ്രാമിങ്
പ്രവൃത്തികളില്
......................................................
രൂപേ
മാസശേമ്പളത്തില്/
ദ്ിവസശേമ്പളത്തില്
................................................ മുതല് ................................................... വെര ........... വർഷം ...........മാസം
...........ദ്ിവസം
േജാലിേനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/േജാലിേനാക്കിവരികയാണ്
എന്ന്
ഇതിനാല്
സർട്ടിൈഫൈ െചെയ്യുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി :

സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് നല്കുന്ന വയക്തിയുെടെ തീയതി സഹിതമുള്ള ഒപ്പ്,
േപേര്, ഔദ്യേദ്യാഗിക പേദ്വി, സ്ഥാപേനത്തിെന്റ േപേര്
(ഓഫൈീസ് സീല്)

സാക്ഷയപേത്രം
....................................... എന്ന നിയമത്തില്/ചെട്ടത്തില് വയവസ്ഥ െചെയ്യുന്ന പ്രകാരം
സ്ഥാപേന ഉദ്യടെമസ്ഥന്/ െതാഴെിലുടെമ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കുവാന് ബാദ്ധയതെപ്പട്ട
...................................... (ബന്ധെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററിെന്റ േപേര്) പേരിേശോധിച്ച് േമല് പേരിചെയ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റില്
പേരാമർശേിക്കുന്ന
ശ്രീ/ശ്രീമതി
............................................................
എന്ന ജീവനക്കാരന് ഇതില് പേറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന കാലയളവില് ടെി സ്ഥാപേനത്തില്
............................................................
ആയി േജാലി െചെയ്തശിരുടന്നു/െചെയ്യുന്നുെവന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
ഞാന്
േകരള/േകന്ദ്ര
സർക്കാർ
പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള
....................................................................................
എന്ന
ചെട്ടപ്രകാരം ടെി സ്ഥാപേനത്തിെല ജീവനക്കാരുടെടെ േസവന വയവസ്ഥകെള സംബന്ധിച്ച്
സ്ഥാപേന ഉദ്യടെമ സൂക്ഷിേക്കണ്ട രജിസ്റ്റർ പേരിേശോധിക്കുവാന് അധികാരെപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനാണ്.

സ്ഥലം :
തീയതി :

ചെട്ടപ്രകാരം/നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപേനത്തിെല ജീവനക്കാരുടെടെ േസവന
വയവസ്ഥകള സാക്ഷയെപ്പടുത്തുവാന് അധികാരെപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റ
തീയതി സഹിതമുള്ള ഒപ്പ്, േപേര്, ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്, ഓഫൈീസ്
(ഓഫൈീസ് സീല്)

കുറിപ്പ് :
(1) േജാലി െചെയ്തശിരുടന്ന തസ്തികയുെടെ േപേര് അെലങ്കില് േജാലിയുെടെ സവഭ്ാവം,
അതായത് കാഷവല് െതാഴെിലാളി അെലങ്കില് ശേമ്പളേത്താടു കൂടെിേയാ
അലാെതേയാ ഉദ്യള്ള അപ്രന്റീസ് അെലങ്കില് സ്ഥിരേമാ താത്കാലികേമാ ആയ
െതാഴെിലാളി ഇവയിേലതാേണാ അത് സൂചെിപ്പിക്കണം.
(2) എലാ
പേരിചെയ
സർട്ടിഫൈിക്കറകളുടം
സർക്കാരിെന്റ
ബന്ധെപ്പട്ട
നിയന്ത്രണാധികാരി/േമലധികാരിെയെക്കാണ്ട്
സാക്ഷയെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
സർട്ടിഫൈിക്കറകളുടെടെ സതയാവസ്ഥ പേരിേശോധനയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുന്നതും വയാജ
സർട്ടിഫൈിക്കറകള
നല്കുന്നവരുടെടെയും
ഹാജരാക്കുന്നവരുടെടെയും
േപേരില്
നിയമാനുസൃതമായ നടെപേടെികള സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
(3) ഈ തസ്തികയുെടെ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് േയാഗയമായ പേരിചെയം അേപേക്ഷാ
തീയതിയില്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകയും
എന്നാല്
നിലവില്
േകാവിഡ്-19
സാഹചെരയത്തില് പേരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള താെഴെ
േചെർത്തിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സതയവാങ്മൂലം അപേ് േലാഡ്
െചെേയ്യണ്ടതാണ്.

പേരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകാത്തവർക്കുള്ള സതയവാങ്മൂലം
ശ്രീ/ശ്രീമതി...... .............................................................................................................................................
(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ
േപേരുടം
േമല്വിലാസവും)
എന്ന
ഞാന്
.................................................................................. ........................................................... സ്ഥാപേനത്തില്
(സ്ഥാപേനത്തിെന്റ േപേര്, കമ്പനി, േകാർപ്പേറഷന്, സർക്കാർ വകുപ്പ്, സഹകരണ
സ്ഥാപേനം
മുതലായവ)
......................................................
തസ്തികയില്
സ്ഥിരമായി/
താല്ക്കാലികമായി/ അപ്രന്റീസ്/ െടെയിനി/ കാഷവല് േലബറർ ആയി (ബാധകമലാത്തത്
െവട്ടിക്കളയുക)
.....................................
രൂപേ
മാസശേമ്പളത്തില്/ദ്ിവസശേമ്പളത്തില്
.................................. മുതല് ................................. വെരയുള്ള ................ വർഷം ...................................
മാസം .................................. ദ്ിവസം േജാലി േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്/ േജാലി േനാക്കിവരികയാണ് എന്ന്
ഇതിനാല് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. കമ്മീഷന് ആവശേയെപ്പടുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചിത
മാതൃകയില് ഉദ്യള്ള പേരിചെയ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നതാണ്.

സ്ഥലം :
തീയതി :

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ഒപ്പ്

8. അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട 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. 01.01.2022 മുതല് പുതുതായി െപ്രാൈഫൈല് ആരംഭ്ിക്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 6 മാസത്തിനുള്ളില് എടുത്ത
േഫൈാേട്ടാഗ്രാഫൈ്
ആണ്
െപ്രാൈഫൈലില് അപേ് േലാഡ് െചെേയ്യണ്ടത് േ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
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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 ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
9. അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 18.05.2022 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.
10. അേപേക്ഷ അയേക്കണ്ട േമല്വിലാസം : www.keralapsc.gov.in
11. െപോതു വയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡികയിെല
V,VIII,IX,X,XI,XII,XIII
ഉദ്യപേഖണ്ഡികകളുടം, 5(a), 7 ഖണ്ഡികകളുടം ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകമല.

എന്നീ

(േഫൈാേട്ടാ, ഐ ഡി കാർഡ് ഉദ്യളെപ്പെടെയുള്ള വിശേദ് വിവരങ്ങളക്ക് വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ
രണ്ടാം ഭ്ാഗത്ത് േചെർത്തിരിക്കുന്ന െപോതു വയവസ്ഥകള വായിച്ചുക േനാക്കുക)

