എൻ . സി . എ . വിജ്ഞാപനം - സംസ്ഥാനതലം
കോറ്റഗറി നമ്പർ : 621/2021
ഒന്നാം എൻ . സി . എ . വിജ്ഞാപനം
േകേരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
തെഴെപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന്
േകേരള
സംസ്ഥാനത്തിെല
മുസ്ലിം
സംവരണ
വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ൈലനായി മാത്രം
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ പ്രകോരം അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബയ് ൈസറ്റിലൂടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ
േശഷം െപ്രാൈഫലിലൂടെടെ ഓണ്ൈലനായി അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

: ഭ്ാരതീയ ചികേിത്സാ വകുപ്പ്

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: െമഡിക്കല് ഓഫീസർ (വിഷ)

3.

ശമ്പളം

: ₹ 55,200 – 1,15,300 +2700 SP #

4.

ഒഴെിവുകേളുടെടെ എണ്ണം

: മുസ്ലിം – 01 (ഒന്ന്)

മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവ് ഇേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ് . ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കുന്ന തീയതി
മുതല് 3 വർഷം വെരേയാ ഈ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് കോറ്റഗറി നമ്പർ 432/2016
പ്രകോരം 01.02.2018 തീയതിയില് നിലവില് വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കോലയളവില്
പ്രസ്തുത
സമുദ്ായത്തിനുേവണ്ടി
നീക്കിെവച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴെിവുകേളിേലയ്ക്ക്
ആ
സമുദ്ായത്തില്
നിന്നുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെടെ
അഭ്ാവത്തില്
നികേത്തെപ്പടൊെതവന്ന ഒഴെിവിേലക്കും തടെർന്നുണ്ടാകുന്ന അത്തരം ഒഴെിവുകേളിേലക്കും
നിയമന ശിപാർശയും നിയമനവും നടെത്തുന്നതവെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം
അതവെര പ്രാബയലയത്തില് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
5.

നിയമന രീതി

കുറിപ്പ് : -

6.

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം. ( മുസ്ലിം വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്ന് മാത്രം.)

മുകേളില്
കോണിച്ചിട്ടുള്ള
സംവരണ
വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പടൊത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
സമർപ്പിക്കുന്ന
അേപക്ഷകേള്
നിരുപാധികേം
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകോണ്ടുള്ള
അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല.

പ്രായപരിധി

:

19-44, ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1977 നും 01.01.2002 നും
ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെടെ) (െപാത വയവസ്ഥകേളിെല ഖണ്ഡികേ 2(i)െല
ആനുകൂലയം ഉദ്യള്െപ്പെടെ.).

കുറിപ്പ് : -

7.

പ്രായപരിധി സംബയന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകേള്ക്ക് പരമാവധി
പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് തികേയാൻ പാടെില എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക്
വിേധയമായി പാർട്ട് 2 െപാത വയവസ്ഥകേളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡികേ
േനാക്കുകേ. (ഖണ്ഡികേ 2(i) ഒഴെിെകേ).

േയാഗയതകേള്

: 1) ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകേലാശാലയില് നിന്നും ലഭ്ിച്ച
എം.ഡി (ആയൂർേവ്വദ്) വിഷ/അഗദ്തന്ത്ര.
2) ട്രാവൻകൂർ - െകോച്ചിൻ െമഡിക്കല് കേൗണ്സിലില്
നിന്നുള്ള 'എ' ക്ലാസ് രജിേസ്ട്രേഷൻ.

കുറിപ്പ് :

8.

1.

KS & SSR പാർട്ട് II റൂള് 10 (a) (ii) ബയാധകേമാണ് .

2.

വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള്ള േയാഗയതകേളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത
അവകോശെപ്പട്ട് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടെി
േയാഗയതയുെടെ
തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്/തത്തുലയതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (വിജ്ഞാപനത്തില് തത്തുലയത
പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള
പക്ഷം)
െവരിഫിേക്കഷൻ
സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി
പരിഗണിക്കുകേയുള.

3

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി,
അേപക്ഷയില്
ശരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകോശെപ്പടുകേയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കില്
േരഖെപ്പടുത്തിയതില്
നിന്ന്
വയതയസ്തമാകുകേയും
െചയ്യുന്ന
സാഹചരയത്തില് േനാണ് ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി
വയതയാസം സംബയന്ധിച്ച ബയന്ധെപ്പട്ട ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടെി
പ്രമാണ പരിേശാധന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി :
(എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബയ് ൈസറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ'
പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചയ്ത േശഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത് .
രജിസ്റ്റർ
െചയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുെടെ user ID യും
password ഉദ്യം
ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചയ്ത േശഷം സവന്ത്ം
profile ലൂടെടെ
അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടൊപ്പം കോണുന്ന Notification Link-െല Apply Now-ല് മാത്രം
click െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം േഫാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ േപരും
േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക്
upload െചയ്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബയലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫാേട്ടാ സംബയന്ധിച്ച മറ്റ് നിബയന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില.
അേപക്ഷാ ഫീസ് നല്േകേണ്ടതില. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതം
വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള്
ശരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പ്
വരുേത്തണ്ടതം
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെടെ ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന്
മുൻപും തെന്റ െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്

ശരിയാെണന്ന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുമായുള്ള
എലാ കേത്തിടെപാടുകേളിലും User Id പ്രേതയകേം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനു മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക്ഷ േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപക്ഷാ
സമർപ്പണത്തിനു
േശഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കേഴെിയുകേയില. ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ൈലൻ
അേപക്ഷയുെടെ
soft
copy/print
out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുെടെ െപ്രാൈഫലിെല
'My applications' എന്ന Link-ല് click െചയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ print
എടുക്കാവുന്നതാണ് .
അേപക്ഷ
സംബയന്ധമായി
കേമ്മീഷനുമായി
നടെേത്തണ്ട കേത്തിടെപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെടെ print out കൂടെി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം
നിരുപാധികേമായി
നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷൻ
ആവശയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബയി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബയന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ൈലൻ
പരീക്ഷ നടെത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം
അേപക്ഷകേർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ടേഷൻ െപ്രാൈഫല് വഴെി
നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത് ഡൗണ്േലാഡ് െചയ്യുന്നതിനുള്ള
സൗകേരയം പരീക്ഷാതീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെടെ
അേപക്ഷകേള്
നിരുപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവ്
സംബയന്ധിച്ച തീയതികേെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി
സംബയന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള്ള വിവരങ്ങള് ബയന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷ ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന പരീക്ഷാ
കേലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബയന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെടെ െപ്രാൈഫലിലും, അതില് രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള്ള
െമാൈബയല് േഫാണ് നമ്പറിലും നല്കുന്നതാണ്.
(സി) വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തടെങ്ങി േയാഗയത സംബയന്ധിച്ച് െതറ്റായ
അവകോശവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കേിയ േശഷം പരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുകേേയാ
െചയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure Rule
22 പ്രകോരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടെപടെികേള് സവീകേരിക്കുന്നതാണ്.

(ഡി) ആധാർ കോർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫലില്
ആധാർ കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
9.

അേപക്ഷകേള് സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 19.01.2022 ബുധനാഴ്ച
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര

10.

അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവബയ് ൈസറ്റ്

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ, ID കോർഡ് ഉദ്യള്െപ്പെടെയുള്ള
വിശദ് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ പാർട്ട് - 2 ല് െകോടുത്തിരിക്കുന്ന െപാത വയവസ്ഥകേള് കൂടെി
േനാക്കുകേ)

