കാറ്റഗറി നമ്പർ : 198/2021 – 200/2021
ഒനാം എന് . സി . എ . വിജ് ഞാപേനം
താെഴെപ്പറയുന തസ്തികയിേലയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുനതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല
എസ്.ഐ.യു.സി നാടാർ, ക്രിസ്തുമതത്തിേലയ്ക്ക് പേരിവർത്തനം െചയ്ത പേട്ടികജാതിക്കാർ, ഹിന്ദു
നാടാർ എനീ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും
ഓണ്ല ൈലനായി അേപേക്ഷകള ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷനു േശഷം ഓണ്ല
ൈലനായി േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റിലൂടെട മാത്രമാണ്
അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. നിലവില് രജിേസ്ട്രേഷന് ഉദ്യള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുെട
െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപേക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
1.
2.
3.
4.

വകുപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
ശമ്പളം
ഒഴെിവുകളുടെട എണ്ണം

:
:
:
:

ആേരാഗയം
ലേബാറട്ടറി െടക്നീഷയന് േഗ്രഡ് -II
₹ 22,200 -48000/-[PR]
ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
എസ്.ഐ.യു.സി
കണ്ണൂർ 01 (ഒന്)
നാടാർ
ക്രിസ്തുമതത്തിേലയ്ക്ക് കാസറേഗാഡ്
പേരിവർത്തനം െചയ്ത 01 (ഒന്)
പേട്ടിക ജാതിക്കാർ
ഹിന്ദു നാടാർ

(i)

198/2021
199/2021

ആലപ്പുഴെ 01 (ഒന്) 200/2021

ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം േമല്പേറഞ്ഞെ ജിലകളിേലക്ക് പ്രേതയകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തയ്യാറാക്കുനതാണ്. ഇപ്പപ്രകാരം തയ്യാറാക്കെപ്പടുന റാങ്ക് ലിസ്റ്റു് ഈ തസ്തികയ്ക്ക്
താെഴെപ്പറയുന തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലയളവില്
േമല്പ്പറഞ്ഞെ സമുദ്ായങ്ങളക്ക് േവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുളതും എനാല് ആ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
അഭ്ാവത്തില്
നികത്തെപ്പടാത്തതുമായ ഒഴെിവുകളിേലക്ക് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികെള നിയമന ശിപോർശ
െചയ്ത് നിയമനം നടത്തുനതുവെരേയാ അെലങ്കില് ഈ വിജ്ഞാപേനപ്രകാരം
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന എന്സിഎ റാങ്ക് പേട്ടിക നിലവില് വരുന തീയതി മുതല്
മൂന്നു വർഷം വെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം അതുവെര നിലവിലിരിക്കുനതാണ്
ജിലയുെട േപേര്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവില് വന തീയതി

കാറ്റഗറി നമ്പർ

ആലപ്പുഴെ

26.03.2020

007/2018

കണ്ണൂർ

26.03.2020

007/2018

കാസറേഗാഡ്

26.03.2020

007/2018

(ii)

(iii)

(iv)

5.

േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള മുകളില് ഒഴെിവു
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള
ജിലകളിേലയ്ക്ക് മാത്രം അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതും
ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെട നിർദ്ദേിഷ്ട േകാളത്തില്
ജിലയുെട േപേര്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ് .
ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജിലാടിസ്ഥാനത്തില് 27.05.71-െല
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്
ജി.ഒ.(എം.എസ്)154/71/പേി.ഡി-യിെല
പ്രേതയക
വയവസ്ഥകളക്കനുസൃതമായി
നടത്തുനതാണ്.
ജിലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം ലഭ്ിക്കുന ഒരാളിന് സർവീസ്
ആരംഭ്ിക്കുന തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായി അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക്
മേറ്റെതങ്കിലും
ഒരു
ജിലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം
അനുവദ്ിക്കുനതല.
അഞ്ചു
വർഷത്തിനുേശഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജിലയിേലയ്ക്ക് മാറ്റം അനുവദ്ിക്കുകയാെണങ്കില്
ആ മാറ്റം 02.01.1961 -െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് ജി.ഒ(എം.എസ്) 4/61/പേി.ഡി യിെല
വയവസ്ഥകളക്ക് വിേധയമായിരിക്കുനതാണ്. ഇപ്പേപ്പാള സർക്കാർ സർവീസില്
ഇപ്പേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തില്
ഏെതങ്കിലും ഒരു ജിലയില് ഇപ്പരിക്കുനവർക്ക് ഈ
വിജഞാപേനപ്രകാരം അേപേക്ഷകള അയയ്ക്കുവാന് അർഹതയില. എനാല്
ഇപ്പതിലും ഉദ്യയർന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപേക്ഷ ക്ഷണിക്കെപ്പടുേമ്പാള
അേപേക്ഷിക്കാവുനതാണ്.
എസ്.എസ്.എല്.സി ബുക്കിെല ജാതി/സമുദ്ായം സംബന്ധിച്ച േരഖപ്പടുത്തലില്
വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന സാഹചരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ശരിയായ ജാതി /
സമുദ്ായം അേപേക്ഷയില് അവകാശെപ്പടുകയും ആയത് െതളിയിക്കുനതിനുള
റവനയൂ അധികാരികള നല്കുന േനാണ്ലക്രീമിെലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , ജാതി /
സമുദ്ായ വയതയാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനം എനിവ ബന്ധെപ്പട്ട
തസ്തികയിേലക്കുള െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത് തെന ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
നിയമനരീതി

: േനരിട്ടുള
നിയമനം
(േകരള
സംസ്ഥാനത്തിെല
എസ്.ഐ.യു.സി നാടാർ, ക്രിസ്തുമതത്തിേലയ്ക്ക് പേരിവർത്തനം
െചയ്ത പേട്ടിക ജാതിക്കാർ, ഹിന്ദു നാടാർ എനീ സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നു മാത്രം)

കുറിപ്പ് :- എസ്.ഐ.യു.സി നാടാർ, ക്രിസ്തുമതത്തിേലയ്ക്ക് പേരിവർത്തനം െചയ്ത പേട്ടിക
ജാതിക്കാർ, ഹിന്ദു നാടാർ എനീ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പടാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ഈ വിജ്ഞാപേന പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന അേപേക്ഷകള
യാെതാരറിയിപ്പും കൂടാെത നിരസിക്കുനതാണ്.
6.

പ്രായപേരിധി

18-39- ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള 02.01.1982-നും 01.01.2003-നും
ഇപ്പടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം ( രണ്ടു തീയതികളുടം
ഉദ്യളെപ്പെട) (െപോതുവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2(i)
പ്രകാരമുളള ഇപ്പളവ് ഉദ്യളെപ്പെട)
പ്രായപൂർത്തിയായതിനു േശഷം പേട്ടികജാതിയില് നിന്നും
ക്രിസ്തുമതത്തിേലയ്ക്ക് പേരിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുളളവർക്കും
അവരുെട സന്താനങ്ങളക്കും 41 വയസ്സ് വെര ഉദ്യയർന
പ്രായപേരിധിയില് ഇപ്പളവ് നല്കുനതാണ്.
അങ്ങെനയുളളവർ 02.01.1980 നും 01.01.2003 നും ഇപ്പടയില്

ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യളെപ്പെട)
(െപോതുവയവസ്ഥകളിെല ഖണ്ഡിക 2(i) പ്രകാരമുളള ഇപ്പളവ്
ഉദ്യളെപ്പെട)
കുറിപ്പ് :-

7.

യാെതാരു കാരണവശാലും ഉദ്യയർന പ്രായപേരിധി 50
(അന്പേത് )വയസ്സ് കവിയാന് പോടില എന വയവസ്ഥയ്ക്ക്
വിേധയമായി ഉദ്യയർന പ്രായപേരിധിയില് അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള
പ്രേതയക ആനുകൂലയങ്ങളക്ക് ഈ വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ പോർട്ട്
-2 െല െപോതു വയവസ്ഥകള (ഖണ്ഡിക 2) േനാക്കുക
(ഖണ്ഡിക 2 (i) ഒഴെിെക).

േയാഗയതകള :
( എ ) ജനറല് :(i)സയന്സ് വിഷയങ്ങളില് ബി േഗ്രേഡാടു കൂടിേയാ, അെലങ്കില്
50%-ത്തില് കുറയാത്ത മാർേക്കാടു കൂടിേയാ പ്രീഡിഗ്രി അഥവാ
തത്തുലയമായ പേരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം. 21-5-1966-െല
G.O(P)No.208/66/PD ഉദ്യത്തരവും അതിേനാടനുബന്ധിച്ചുകളള
േഭ്ദ്ഗതികളുടം അനുസരിച്ച് സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപേരവുമായി
പേിനാക്കം നില്ക്കുന വിഭ്ാഗക്കാർക്ക് 5% മാർക്കിളവും
അനുവദ്ിക്കുനതാണ്.
(ii) ആംഡ് േഫാഴ്സില് പേതിനഞ്ച് വർഷത്തില് കുറയാത്ത
േസവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുളളവർക്കും ബ്ലഡ് ട്രാന്സ്ഫ്യൂഷന് അസിസ്റ്റന്റ് െടസ്റ്റ്
ക്ലാസ്-1 പോസ്സായിട്ടുളളവരുമായ വിമുക്തഭ്ടന്മാർക്ക്
എസ്.എസ്.എല്.സി അഥവാ തത്തുലയ േയാഗയത
മതിയാകുനതാണ്.
( ബി ) സാേങ്കതികം :േകരളത്തിെല െമഡിക്കല് േകാേളജുകേളാ തിരുവനന്തപുരം
പേബ്ലിക് െഹല്ത്ത് ലേബാറട്ടറിേയാ നടത്തുന ഒരു വർഷെത്ത
െമഡിക്കല് ലേബാറട്ടറി െടക്നീഷയന്സ് െട്രയിനിംഗ് േകാഴ്സ്
വിജയിച്ചിരിക്കണം അെലങ്കില് തത്തുലയമായ േയാഗയത
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ്:- സയന്സ് ഡിഗ്രി േകാഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുളളവർക്ക് പ്രീഡിഗ്രി പേരീക്ഷയ്ക്ക്
'ബി' േഗ്രഡ് േവണെമന് നിർബന്ധമില.
കുറിപ്പ്:-(i) ഈ തസ്തികയ്ക്കുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii)
ബാധകമാണ്.
(ii) വിജ്ഞാപേന പ്രകാരമുളള േയാഗയതകളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത
അവകാശെപ്പട്ട് അേപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ടി െയാഗയതയുെട
തത്തുലയത െതളിയിക്കുന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് OTR െവരിഫിേക്കഷന് സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയില് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പേരിഗണിക്കുകയുളള.
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അേപേക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള േകരള പേബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റായ
www.kerlapsc.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 േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10
വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും.
േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
നിബന്ധനകളെക്കാന്നും തെന മാറ്റമില.
അേപേക്ഷാഫീസ് നല്േകണ്ടതില.
password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള ശരിയാെണന്
ഉദ്യറപ്പു വരുേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്
അേപേക്ഷിക്കുനതിന് മുന്പും തെന്റ profile ല് ഉദ്യളെക്കാളിച്ചിരിക്കുന വിവരങ്ങള
ശരിയാെണന് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പ് വരുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള എലാ
കത്തിടപോടുകളിലും User ID പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക
ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള അേപേക്ഷ േസാപോധികമായി സവീകരിക്കെപ്പടുനതാണ് .
അേപേക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുേശഷം
അേപേക്ഷയില്
മാറ്റം
വരുത്തുവാേനാ
ഒഴെിവാക്കുവാേനാ
കഴെിയുകയില.
ഭ്ാവിയിെല
ഉദ്യപേേയാഗത്തിനായി
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള ഓണ്ലൈലന് അേപേക്ഷയുെട soft copy/print out എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള അവരുെട െപ്രാൈഫലിെല 'My
applications' എന Link-ല് click െചയ്ത് അേപേക്ഷയുെട print out
എടുക്കാവുനതാണ് . അേപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടത്തുന
കത്തിടപോടുകളില് അേപേക്ഷയുെട print out
കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപേക്ഷകള
വിജ്ഞാപേന വയവസ്ഥകളക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന പേക്ഷം നിരുപോധികമായി
നിരസിക്കുനതാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ
െതളിയിക്കുനതിനുള പ്രമാണങ്ങളുടെട പേകർപ്പുകള കമ്മിഷന് ആവശയെപ്പടുേമ്പാള
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
9.

അേപേക്ഷ സവീകരിക്കുന അവസാന തീയതി 02.06.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര.

10. ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പേരീക്ഷ /ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന്
പേരീക്ഷ നടത്തുകയാെണങ്കില് പേരീക്ഷ എഴുതുെമന സ്ഥിരീകരണം അേപേക്ഷകർ
തങ്ങളുടെട ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന് െപ്രാൈഫല് വഴെി നല്േകണ്ടതാണ് . അപ്രകാരം
സ്ഥിരീകരണം നല്കുനവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ് െചയ്യുനതിനുള സൗകരയം പേരീക്ഷാ തീയതി വെരയുള
അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭ്യമാകുനതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുളില്
സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട അേപേക്ഷകള നിരുപോധികം
നിരസിക്കെപ്പടുനതാണ്. സ്ഥിരീകരണം നല്േകണ്ടതായ കാലയളവു സംബന്ധിച്ച
തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യള
വിവരങ്ങള
ബന്ധെപ്പട്ട
പേരീക്ഷ
ഉദ്യളെപ്പടുന
പേരീക്ഷാ
കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുനതാണ്. ഇപ്പതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ടുളള െമാൈബല് നമ്പരിലും
നല്കുനതാണ്. അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്ല േലാഡ് െചയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളക്കു
മാത്രേമ പേരീക്ഷ എഴുതുനതിനുളള അനുവാദ്ം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുകയുളള.
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വിദ്യാഭ്യാസം, പേരിചയം തുടങ്ങി േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശവാദ്ം
ഉദ്യനയിച്ച് അേപേക്ഷ നല്കിയേശഷം പേരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നല്കിയിട്ട്
ഹാജരാകുകേയാ,ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചയ്യുന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളെക്കതിെര
1976-െല KPSC Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചിതമായ ശിക്ഷാനടപേടികള
സവീകരിക്കുനതാണ്.ആധാർ
കാർഡുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികള
തങ്ങളുടെട
െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നല്േകണ്ടതാണ്.
(വിശദ് വിവരങ്ങളക്ക് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപേനത്തിെന്റ രണ്ടാംഭ്ാഗത്ത് േചർത്തിരിക്കുന
െപോതുവയവസ്ഥകള വായിച്ചുക േനാക്കുക)

