കാറ്റഗറി നമ്പർ : 42/2021
ഒന്നാം എന . സി . എ വിജ്ഞാപനം
താെഴെപ്പെറയുന്ന തസ്തികയിേലയ്ക്ക്മ െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പെടുന്നതിന്മ േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല
താെഴെ പറയുന്ന സംവരണ സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പെട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു
മൊത്രമൊയി അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ
കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ്സൈസറ്റില് ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തേശഷം ഓണ്ലൈലന വഴെിയാണ്മ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ . ഇതിേനാടകം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട െപ്രാൈഫൈലിലൂടെട അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ.
1.

വകുപ്പെ്മ

: ഇനഡയന സിസ്റ്റംസ്മ ഓഫൈ്മ െമെഡിസിന /
ഇനഷുറനസ്മ െമെഡിക്കല് സർവ്വീസസ്മ /
ആയുർേവ്വദ് േകാേളജുകള്

2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്മ

: ഫൈാർമെസിസ്റ്റ്മ േഗ്രഡ്മ II (ആയുർേവ്വദ്ം)

3. ശമ്പളം

: ₹ .20,000 – 45,800/-

4. ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

: ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
മുഖസ്ലിം
െകാലം - 01 (ഒന്ന്മ)

കുറിപ്പെ്മ :(i)

േമെല്പ്പെറഞ്ഞെ ഒഴെിവ്മ ഇേപ്പൊള് നിലവിലുളളതാണ്മ. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം
െകാലം ജിലക്ക്മ പ്രേതയകം റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്മ . ഇപ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ ഈ തസ്തികയ്ക്ക്മ താെഴെപ്പെറയുന്ന തീയതിയില്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റിെന്റ കാലയളവില് േമെല്പ്പെറഞ്ഞെ സമുഖദ്ായത്തിന്മ
േവണ്ടി
നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതും
എന്നാല്
ആ
സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പെട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അപഭ്ാവത്തില് നികത്തെപ്പെടാെത വരുന്നതുമൊയ
ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക്മ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള നിയമെന ശിപാർശ െചെയ്ത്മ നിയമെനം
നടത്തുന്നതുവെരേയാ അപെലങ്കില് ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
എന.സി.എ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ നിലവില് വരുന്ന തീയതി മുഖതല് മൂന്ന്മ
വർഷംവെരേയാ
ഏതാേണാ
ആദ്യം
ആ
തീയതിവെര
പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്മ.
ജിലയുെട േപര്മ റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റ്മ നിലവില് വന്ന
തീയതി
െകാലം

(ii)

30.06.2015

കാറ്റഗറി നമ്പർ
336/2013

േമെല്പ്പെറഞ്ഞെ സംവരണ സമുഖദ്ായങ്ങളില്െപ്പെട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് മുഖകളില്
ഒഴെിവ്മ േരഖേെപ്പെടുത്തിയിട്ടുളള ജിലയിേലക്ക്മ അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിേക്കണ്ടതും
ജിലയുെട
േപര്മ
അപേപക്ഷയിെല
നിർദ്ദേിഷ്ട
േകാളത്തില്
േരഖേെപ്പെടുേത്തണ്ടതുമൊണ്മ.

(iii)

എസ്മ.എസ്മ.എല്.സി
ബുക്കിെല
ജാതി/സമുഖദ്ായം
സംബന്ധിച്ച
േരഖേെപ്പെടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
ശരിയായ ജാതി/സമുഖദ്ായം അപേപക്ഷയില് അപവകാശെപ്പെടുകയും ആയത്മ
െതളിയിക്കുന്നതിനുളള റവനയൂ അപധികാരികള് നല്കുന്ന േനാണ്ല ക്രിമെീെലയർ
സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ,
ജാതി/സമുഖദ്ായം
വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച
ഗസറ്റ്മ
വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ അപസ്സല് എന്നിവ ബന്ധെപ്പെട്ട തസ്തികയിേലക്കുളള
െവരിഫൈിേക്കഷന സമെയത്ത്മ തെന്ന ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്മ.

(iv)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുഖള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ്മ റവനയൂ ജിലാ അപടിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971 െല GO (MS) No. 154/71/PD-യിെല പ്രേതയക വയവസ്ഥകള് പ്രകാരം
നടത്തുന്നതാണ്മ. ജിലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കെപ്പെടുന്ന റാങ്ക്മ ലിസ്റ്റില്
നിന്നും നിയമെനം ലഭ്ിക്കുന്ന ഒരാളിന്മ സർവ്വീസ്മ ആരംഭ്ിക്കുന്ന തീയതി മുഖതല്
തുടർച്ചയായി അപഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക്മ മെേറ്റെതങ്കിലും ഒരു ജിലയിേലയ്ക്ക്മ
മൊറ്റം അപനുവദ്ിക്കുന്നതല. അപഞ്ച്മ വർഷത്തിനുേശഷം മെേറ്റെതങ്കിലും
ജിലയിേലയ്ക്ക്മ മൊറ്റം അപനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില് ആ മൊറ്റം 02.01.1961 െല
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്മ (എം.എസ്മ) 4/61/പി.ഡി യിെല വയവസ്ഥകള്ക്ക്മ
വിേധയമൊയിരിക്കുന്നതാണ്മ.
ഇേപ്പൊള് സർക്കാർ സർവ്വീസില്
ഇേത
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ ഇേത വകുപ്പെില് ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയില് േജാലി
െചെയ്യുന്നവർക്ക്മ ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അപേപക്ഷകള് അപയക്കാന
അപർഹതയില.
എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്മ അപേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കെപ്പെടുേമ്പാള് അപേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്മ.

5. നിയമെന
രീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം (േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല മുഖസ്ലീം വിഭ്ാഗത്തില്
നിന്നു മൊത്രം)
കുറിപ്പെ്മ :- മുഖകളില് പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുഖദ്ായത്തില്െപ്പെടാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് സമെർപ്പെിക്കുന്ന അപേപക്ഷകള് യാെതാരറിയിപ്പും
കൂടാെത നിരസിക്കുന്നതാണ്മ.

6. പ്രായപരിധ : 1.
ഇനഡയന സിസ്റ്റംസ്മ ഓഫൈ്മ െമെഡിസിന / ഇനഷുറനസ്മ
ാി
െമെഡിക്കല് സർവ്വീസസിനു േവണ്ടി
18-39; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1982 നും 01.01.2003 നും ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട്മ തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെെട)
[െപാതു വയവസ്ഥകളിെല ഖേണ്ഡിക 2 (I) പ്രകാരമുഖളള ഇളവ്മ
ഉദ്യള്െപ്പെെട]
2. ആയുർേവ്വദ് േകാേളജുകള്ക്കു േവണ്ടി
19-39; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് 02.01.1982 നും 01.01.2002 നും ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട്മ തീയതികളുടം ഉദ്യള്െപ്പെെട)
[െപാതു വയവസ്ഥകളിെല ഖേണ്ഡിക 2 (I) പ്രകാരമുഖളള ഇളവ്മ
ഉദ്യള്െപ്പെെട]

കുറിപ്പെ്മ :- യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അപനപത്മ) വയസ്സ്മ
കവിയാന പാടില എന്ന വയവസ്ഥക്ക്മ വിേധയമൊയി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
അപനുവദ്ിച്ചിട്ടുളള പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങള് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട്മ II
െപാതുവയവസ്ഥകള് (ഖേണ്ഡിക 2) േനാക്കുക. (ഖേണ്ഡിക 2 (I) ഒഴെിെക)
7. േയാഗയതകള് :1. ഇനഡയന സിസ്റ്റംസ്മ ഓഫൈ്മ െമെഡിസിന / ആയുർേവ്വദ് േകാേളജുകള്ക്കു േവണ്ടി
i) എസ്മ.എസ്മ.എല്.സി ജയിച്ചിരിക്കണം, അപെലങ്കില് തത്തുലയമൊയ േയാഗയത.
ii) േകരള ഗവണ്ലെമെന്റ്മ അപംഗീകരിച്ച ആയുർേവ്വദ് ഫൈാർമെസിസ്റ്റ്മ േകാഴ്സ്മ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ /
ഡിേപ്ലോമെ.
2. ഇനഷുറനസ്മ െമെഡിക്കല് സർവ്വീസസിനു േവണ്ടി
ഗവണ്ലെമെന്റ്മ അപംഗീകൃത ആയുർേവ്വദ് ഫൈാർമെസിസ്റ്റ്മ േകാഴ്സ്മ സർട്ടിഫൈിക്കറ്റ്മ .
കുറിപ്പെ്മ:- 1. ഈ തസ്തികയിേലക്കുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പെിന്മ KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii)
ബാധകമൊണ്മ.
2. വിജഞാപനപ്രകാരമുഖളള േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അപവകാശെപ്പെട്ട്മ
അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിക്കുന്ന േദ്യാഗാർത്ഥികള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്മ OTR െവരിഫൈിേക്കഷന സമെയത്ത്മ
ഹാജരാക്കിയാല് മൊത്രേമെ
പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമൊയി പരിഗണിക്കുകയുളള.
8. അപേപക്ഷ സമെർപ്പെിേക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ കമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവബ്മ ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശഷമൊണ്മ അപേപക്ഷിേക്കണ്ടത്മ.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് അപവരുെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്മ login െചെയ്ത
േശഷം സവന്ത്ം
profile ലൂടെട അപേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പെം കാണുന്ന Notification Link-െല Apply
Now -ല് മൊത്രം click െചെേയ്യണ്ടതാണ്മ. Upload െചെയ്യുന്ന േഫൈാേട്ടാ 31/12/2011-ന്മ േശഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫൈാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരും േഫൈാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമൊയി േരഖേെപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മൊനദ്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചുകെകാണ്ട്മ upload െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക്മ േഫൈാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുഖതല് 10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്മ പ്രാബലയമുഖണ്ടായിരിക്കും.
േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മെറ്റ്മ
നിബന്ധനകള്െക്കാന്നും
തെന്ന മൊറ്റമെില. അപേപക്ഷാ ഫൈീസ്മ നല്േകണ്ടതില.
Password രഹസയമൊയി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ
ഉദ്യറപ്പെ്മ വരുേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമെതലയാണ്മ.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക്മ
അപേപക്ഷിക്കുന്നതിന്മ മുഖനപും
തെന്റ െപ്രാൈഫൈലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള് ശരിയാെണന്ന്മ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനുമൊയുള്ള
എലാ കത്തിടപാടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖേെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്മ. കമ്മീഷനു
മുഖമ്പാെക
ഒരിക്കല്
സമെർപ്പെിച്ചിട്ടുള്ള
അപേപക്ഷ
േസാപാധികമൊയി
സവീകരിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്മ. അപേപക്ഷാസമെർപ്പെണത്തിനുേശഷം അപേപക്ഷയില് മൊറ്റം
വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് ഓണ്ലൈലന അപേപക്ഷയുെട soft

copy/print out എടുത്ത്മ സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്മ.
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്
അപവരുെട െപ്രാൈഫൈലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത്മ
അപേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ്മ . അപേപക്ഷ സംബന്ധമൊയി
കമ്മിഷനുമൊയി നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളില് അപേപക്ഷയുെട print out കൂടി
സമെർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്മ. െതരെഞ്ഞെടുപ്പെ്മ പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമെർപ്പെിക്കെപ്പെട്ട അപേപക്ഷകള് വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകള്ക്ക്മ വിരുദ്ധമൊയി കാണുന്ന
പക്ഷം നിരുപാധികമൊയി നിരസിക്കുന്നതാണ്മ. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി,
വയസ്സ്മ മുഖതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അപസല് പ്രമൊണങ്ങള് കമ്മീഷന
ആവശയെപ്പെടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മെതിയാകും.
9. അപേപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന അപവസാന തീയതി : 21.04.2021 ബുധനാഴ രാത്രി 12
മെണി വെര .
10. ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമൊയി ബന്ധെപ്പെട്ട്മ എഴുത്ത്മ പരീക്ഷ /ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന
പരീക്ഷ നടത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമെന്ന സ്ഥിരീകരണം അപേപക്ഷകർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫൈല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്മ . അപപ്രകാരം
സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക്മ മൊത്രം അപഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്മ ജനേററ്റ്മ െചെയ്ത്മ അപത്മ
ഡൗണ്ലേലാഡ്മ
െചെയ്യുന്നതിനുളള
സൗകരയം
പരീക്ഷാത്തീയതി
വെരയുളള
അപവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമൊകുന്നതാണ്മ. നിശ്ചിത സമെയത്തിനുളളില്
സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അപേപക്ഷകള് നിരുപാധികം
നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതാണ്മ. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവു സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അപഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്മ ലഭ്യമൊകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പെട്ട
പരീക്ഷ
ഉദ്യള്െപ്പെടുന്ന
പരീക്ഷാ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പെടുത്തുന്നതാണ്മ. ഇതു സംബന്ധിച്ച അപറിയിപ്പെ്മ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
െപ്രാൈഫൈലിലും അപതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമൊൈബല് േഫൈണ്ല നമ്പറിലും
നല്കുന്നതാണ്മ. അപഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ്മ ഡൗണ്ലേലാഡ്മ െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്ക്ക്മ
മൊത്രേമെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുളള സൗകരയം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകയുളള.
11. വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച്മ െതറ്റായ അപവകാശവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച്മ അപേപക്ഷ നല്കിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്മ confirmation നല്കിയിട്ട്മ
ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള്െക്കതിെര
1976 െല േകരള പബ്ലിക്മ സർവ്വീസ്മ കമ്മീഷന റൂള്സ്മ ഓഫൈ്മ െപ്രാസീജയുർ ചെട്ടം 22
പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമൊയ ശിക്ഷാനടപടികള് സവീകരിക്കുന്നതാണ്മ.
(േഫൈാേട്ടാ,
ഐ.ഡി. കാർഡ്മ എന്നിവയുള്െപ്പെെടയുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്മ
വിജ്ഞാപനത്തിെല പാർട്ട്മ II ല് നല്കിയിരിക്കുന്ന െപാതുവയവസ്ഥകള് കൂടി കാണുക.)
ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള് തങ്ങളുടെട
കാർഡ്മ തിരിച്ചറിയല് േരഖേയായി നല്േകണ്ടതാണ്മ .

െപ്രാൈഫൈലില്

ആധാർ

