കാറ്റഗറി നമ്പർ : 155/2021
രണ്ടാം എന് .സി .എ .വിജ്ഞാപേനം
േകരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴെ
പേറയുന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുനതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല എസ് . സി.സി.സി. സംവരണ
വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി മാത്രം
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് പേദ്ധതി പ്രകാരം അേപേക്ഷകള ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന്
നടത്തിയിട്ടിലാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
ഒറ്റത്തവണ
രജിേസ്ട്രേഷന്
പൂർത്തിയാക്കിയ േശഷവും നിലവില് രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുെട
െപ്രാൈഫലിലൂടെടയും
ഓണ്ലൈലനായി കമ്മീഷെന്റ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെട അേപേക്ഷ
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
1

വകുപ്പ്

: െമഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസം

2

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: അസിസ്റ്റന്റ് െപ്രാഫസർ ഇപ്പന് നയൂേറാളജി

3

ശമ്പളം

: യു.ജി.സി. മാനദ്ണ്ഡമനുസരിച്ച്

4

ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം : എസ് . സി.സി.സി(പേരിവർത്തിതക്രിസ്തയാനികള)-01(ഒന് )
മുകളില് നാലാം േകാളത്തില് കാണിച്ചിട്ടുള ഒഴെിവ് ഇപ്പേപ്പാള നിലവിലുളതാണ് . ഈ
വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ തസ്തികയ്ക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ
277/2016 ആയി
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി(ഗസറ്റ്
തീയതി
29.09.2016)
17.04.2018 തീയതിയില് നിലവില്വന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലയളവില് പ്രസ്തുത
സമുദ്ായത്തിനുേവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുള ഒഴെിവുകളിേലയ്ക്ക് ആ സമുദ്ായത്തില് നിന്നുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അഭ്ാവത്തില്
നികത്തെപ്പടാെതവന ഒഴെിവിേലയ്ക്കും
തുടർന്നുണ്ടാകുന അത്തരം ഒഴെിവുകളിേലക്കും നിയമന ശിപോർശയും നിയമനവും
നടത്തുനതുവെര പ്രാബലയത്തിലുണ്ടായിരിക്കുനതാണ്. ടി തസ്തികയ്ക്ക് ഒനാം
എന്.സി.എ (ഗസറ്റ് തീയതി 11.12.2019 കാറ്റഗറി നമ്പർ.348/2019)വിജ്ഞാപേന
പ്രകാരം എസ് . സി.സി.സി. സമുദ്ായത്തിെല അർഹരായ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള
ലഭ്ിക്കാതിരുനതിനാലുള രണ്ടാം എന്.സി.എ വിജ്ഞാപേനമാണിത്.

5. നിയമന രീതി

6.

പ്രായപേരിധി

: േനരിട്ടുള നിയമനം. (എസ് . സി.സി.സി. സമുദ്ായത്തിെല
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു മാത്രം)
കുറിപ്പ് : -എസ് . സി.സി.സി.
സംവരണ
വിഭ്ാഗത്തില്
െപ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള സമർപ്പിക്കുന അേപേക്ഷകള
നിരുപോധികം നിരസിക്കുനതാണ്. അങ്ങെനയുളവർക്ക്
അേപേക്ഷ നിരസിച്ചുകെകാണ്ടുള അറിയിപ്പ്
പ്രേതയകമായി
നല്കുനതല.
:

21-49;ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 02/01/1972-നും 01-01-2000-നും
ഇപ്പടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യളെപ്പെട)
െപോതു വയവസ്ഥകളിെല
ഖണ്ഡിക 2(i) െല ആനുകൂലയം
ഉദ്യളെപ്പെട).

കുറിപ്പ് : - പ്രായപൂർത്തിയായതിനു േശഷം പേട്ടിക ജാതിയില്
നിന്നും ക്രിസ്തുമതത്തിേലയ്ക് പേരിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുളവർക്കും
അവരുെട സന്താനങ്ങളക്കും
50 വയസ്സ് വെര ഉദ്യയർന
പ്രായപേരിധിയില് ഇപ്പളവ് നല്കുനതാണ്. അങ്ങെനയുളവർ
02.01.1971-നും 01.01.2000-നും ഇപ്പടയില് ജനിച്ചവരായിരിയ്ക്കണം.
(രണ്ടു തീയതികളുടം ഉദ്യളെപ്പെട)
(െപോതു വയവസ്ഥകളിെല
ഖണ്ഡിക 2(i) െല ആനുകൂലയം ഉദ്യളെപ്പെട.
പ്രായപേരിധി സംബന്ധിച്ച മറ്റു വയവസ്ഥകളക്ക് െപോതു
വയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡിക േനാക്കുക. ഖണ്ഡിക 2(i)
ഒഴെിെക.
7

േയാഗയതകള

:

1. ഡി.എം.(നയൂേറാളജി)/ഡി.എന്.ബി.(നയൂേറാളജി).
2. മൂന്നു വ൪ഷെത്ത അദ്ധയാപേന പേരിചയം അെലങ്കില്
െമഡിക്കല് കൗണ്ലസില് ഓഫ് ഇപ്പന്തയ നിഷ്ക൪ഷിക്കുന മറ്റ്
അദ്ധയാപേന പേരിചയം.
3. േസ്റ്ററ്റ് െമഡിക്കല് കൗണ്ലസിലിെല (ട്രാവന്കൂർ-െകാച്ചിന്
െമഡിക്കല് കൗണ്ലസില്) സ്ഥിരം രജിേസ്ട്രേഷന്.
കുറിപ്പ്
1. റസിഡന്സി േപ്രാഗ്രാമിലൂടെട ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം േനടിയ
ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികളുടെട പേഠനകാലയളവ് അസിസ്റ്റന്റ് െപ്രാഫസ൪
തസ്തികയുെട നിയമനത്തിനായുളള അദ്ധയാപേന പേരിചയമായി
കണക്കാക്കെപ്പടുനതാണ്. റസിഡന്സി േപ്രാഗ്രാം ഇപ്പലാെത
ബിരുദ്ാനന്തരബിരുദ്ം േനടിയ ഉദ്യേദ്യാഗാ൪ത്ഥികള തങ്ങള
പേഠിച്ചിരുന േകാേളജിെല പ്രിന്സിപ്പലില് നിന് അദ്ധയാപേന/
ക്ലിനിക്കല് പേരിചയം തങ്ങളക്ക് ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്
പേഠനകാലയളവില് ലഭ്ിച്ചിട്ടുെണ്ടന സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
2. ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തില് നിയമിക്കെപ്പടുനവർ അവരുെട
ആദ്യെത്ത പേത്ത്(10) വർഷെത്ത േസവനത്തിനുളില്
(പേരിശീലന കാലമുളെപ്പെട) നാല് (4) വർഷം പ്രതിേരാധ
സർവ്വീസില് അെലങ്കില് പ്രതിേരാധം സംബന്ധിച്ച േജാലിയില്
ഇപ്പന്തയയില് എവിെടെയങ്കിലുേമാ, വിേദ്ശേത്താ േസവനമനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതാണ്. ഈ നിർബന്ധിത ൈസനിക േസവനം
നാല്പ്പത്തിയഞ്ച്(45) വയസ്സ് തികഞ്ഞെവർക്കും ഭ്ിനേശഷി
വിഭ്ാഗത്തില്െപ്പട്ടവർക്കും ബാധകമല.
3. വിജ്ഞാപേനപ്രകാരമുള േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയ
േയാഗയത അവകാശെപ്പട്ട് അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് / തത്തുലയതാ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (വിജ്ഞാപേനത്തില് തത്തുലയത
പേരാമർശിച്ചിട്ടുള പേക്ഷം) െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത
തത്തുലയമായി പേരിഗണിക്കുകയുള.

4 . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി, അേപേക്ഷയില് ശരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം
അവകാശെപ്പടുകയും അത് എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കില്
േരഖെപ്പടുത്തിയതില് നിന് വയതയസ്തമാകുകയും െചയ്യുന
സാഹചരയത്തില് േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിെനാപ്പം
ജാതി വയതയാസം സംബന്ധിച്ച ബന്ധെപ്പട്ട ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനം
കൂടി പ്രമാണ പേരിേശാധന സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
5 . െക.എസ്.&എസ്.എസ്. ആർ പോർട്ട് II റൂള 10(a)(ii)
ബാധകമാണ്.
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അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി
(എ)

ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴെി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്' പ്രകാരം
രജിസ്റ്റർ െചയ്ത േശഷമാണ് അേപേക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുെട user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേേയാഗിച്ച് login
െചയ്ത േശഷം സവന്തം profile ലൂടെട അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത തസ്തികേയാെടാപ്പം കാണുന
Notification Link-െല Apply Now -ല് മാത്രം click െചേയ്യണ്ടതാണ്. Upload
െചയ്യുന േഫാേട്ടാ 31/12/2011-ന് േശഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപേരും
േഫാേട്ടാ എടുത്ത
തീയതിയും
വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
നിശ്ചിത
മാനദ്ണ്ഡങ്ങള പോലിച്ചുകെകാണ്ട് upload െചയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് upload െചയ്ത
തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫാേട്ടാ
സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന മാറ്റമില. അേപേക്ഷാ
ഫീസ് നല്േകണ്ടതില. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങള ശരിയാെണന് ഉദ്യറപ്പ് വരുേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്.
ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപേക്ഷിക്കുനതിന് മുന്പും തെന്റ
െപ്രാൈഫലില് ഉദ്യളെക്കാളിച്ചിരിക്കുന വിവരങ്ങള ശരിയാെണന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള
എലാ
കത്തിടപോടുകളിലും User Id പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു
മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപേക്ഷ േസാപോധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുനതാണ്.
അേപേക്ഷ
സമർപ്പണത്തിനു
േശഷം
അേപേക്ഷയില് മാറ്റം
വരുത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില. ഭ്ാവിയിെല ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
ഓണ്ലൈലന്
അേപേക്ഷയുെട
Soft
copy/print
out
എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്ക് അവരുെട െപ്രാൈഫലിെല
`My applications' എന Link-ല് click െചയ്ത് അേപേക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുനതാണ് . അേപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടത്തുന
കത്തിടപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെട Print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേപേക്ഷകള വിജ്ഞാപേന വയവസ്ഥകളക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന പേക്ഷം
നിരുപോധികമായി നിരസിക്കുനതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, പേരിചയം,
ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുനതിനുള അസ്സല് പ്രമാണങ്ങള

കമ്മീഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
(ബി)

ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് / ഒ.എം.ആർ / ഓണ്ലൈലന്
പേരീക്ഷ നടത്തുകയാെണങ്കില് പേരീക്ഷ എഴുതുെമന സ്ഥിരീകരണം
(Confirmation) അേപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന്
െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ്.
അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം
നല്കുനവർക്ക് മാത്രം
അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ് െചയ്യുനതിനുള സൗകരയം പേരീക്ഷ തീയതി വെരയുള
അവസാനെത്ത
15
ദ്ിവസങ്ങളില്
ലഭ്യമാകുനതാണ്.
നിശ്ചിത
സമയത്തിനുളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അേപേക്ഷകള നിരുപോധികം നിരസിക്കെപ്പടുനതാണ്. സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന്
ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള വിവരങ്ങള ബന്ധെപ്പട്ട
പേരീക്ഷ ഉദ്യളെപ്പടുന പേരീക്ഷ കലണ്ടറില് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുനതാണ് . ഇപ്പത്
സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട െപ്രാൈഫലിലും, അതില്
രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുള െമാൈബല് േഫാണ്ല നമ്പറിലും നല്കുനതാണ് .

(സി)

വിദ്യാഭ്യാസം, െതാഴെില്പേരിചയം തുടങ്ങിയ േയാഗയതകള സംബന്ധിച്ച്
െതറ്റായ അവകാശവാദ്ം ഉദ്യനയിച്ച് അേപേക്ഷ നല്കിയ േശഷം പേരീക്ഷയ്ക്ക്
Confirmation നല്കിയിട്ട് ഹാജരാകുകേയാ ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളെക്കതിെര Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം
ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടപേടികള സവീകരിക്കുനതാണ് .

(ഡി)

ആധാർ കാർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.

9

അേപേക്ഷകള സവീകരിക്കുന അവസാന
അർദ്ധരാത്രി 12.00 മണി വെര
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അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട െവൈബ്സൈറ്റ്

തീയതി

02.06.2021

ബുധനാഴ്ച

: www.keralapsc.gov.in

(േഫാേട്ടാ, ID കാർഡ് ഉദ്യളെപ്പെടയുള
വിശദ് വിവരങ്ങളക്ക് ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ പോർട്ട് - 2 ല് െകാടുത്തിരിക്കുന െപോതു വയവസ്ഥകള കൂടി
േനാക്കുക.)

