കോറ്റഗറി നമ്പർ : 366/2020
ഒന്നാം എന . സി . എ വിജ്ഞാപനം
താെഴപ്പറയുന്ന തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല
ധീവര വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നു മാത്രമായി
ഓണ്ലൈലനായി അേപകകേള് കണിക്കുമ്പന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് കേമ്മീഷെന്റെ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ
െചെയ്തേശേഷമാണ് അേപകിേക്കണ്ടത്.
ഇതിേനാടകേം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിലൂടെട അേപകിേക്കണ്ടതാണ്.
1.

വകുപ്പ്

: േഹാമിേയാപ്പതി

2.

ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ഫാർമസിസ്റ്റ് േഗ്രഡ് II (േഹാമിേയാ)

3.

ശേമ്പളം

: ₹ 20000 – 45800/-

4.

ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
ധീവര - കേണ്ണൂർ - 01 (ഒന്ന്)

കുറിപ്പ് :(i)

േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒഴിവ് ഇേപ്പാള് നിലവിലുളളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
േമല്പ്പറഞ്ഞെ ജില്ലക്ക് പ്രേതയകേം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതായിരിക്കുമ്പം.
ഇപ്രകോരം തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് താെഴപ്പറയുന്ന
തീയതിയില് പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റെ കോലയളവില് േമല്പ്പറഞ്ഞെ
സമുദ്ായത്തിനുശ േവണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുളളതു എന്നാല് ആ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില് നികേത്തെപ്പടാത്തതുമായ ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്ക്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള നിയമനശുപാർശേ െചെയ്ത് നിയമനം നടത്തുന്നതു വെരേയാ
ടി എന.സി.എ റാങ്ക് പട്ടികേ നിലവില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് 3 (മൂന്ന്) വർഷം
വെരേയാ
ഏതാേണാ
ആദ്യം
വരുടന്നത്
അതുവെര
പ്രാബലയത്തിലുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ജില്ലയുെട േപര്
കേണ്ണൂർ

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവില് വന്ന തീയതി കോറ്റഗറി നമ്പർ
23.11.2016

371/2015

(ii)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരം േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് മുകേളില് േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കുമ്പന്ന ജില്ലയിേലയ്ക്ക് അേപക
സമർപ്പിേക്കണ്ടതും ജില്ലയുെട േപര് അേപകയിെല നിർദ്ദേിഷ്ട േകോളത്തില്
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.

(iii)

എസ്.എസ്.എല്.സി
ബുക്കിെല
ജാതി/സമുദ്ായം
സംബന്ധിച്ച
േരഖപ്പെപ്പടുത്തലില് വയതയാസം ഉദ്യണ്ടാകുന്ന സാഹചെരയത്തില് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ശേരിയായ ജാതി/സമുദ്ായം അേപകയില് അവകോശേെപ്പടുകേയും ആയത്
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശളള റവനയൂ അധികോരികേള് നല്കുന്ന േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
ജാതി/സമുദ്ായം
വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനത്തിെന്റെ അസ്സല് എന്നിവ ബന്ധെപ്പട്ട തസ്തികേയിേലക്കുമ്പളള
ഒറ്റത്തവണ െവരിഫിേക്കഷന സമയത്ത് തെന്ന ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
(iv)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് റവനയൂ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില്
27.05.1971 െല GO (MS) No. 154/71/PD-യിെല പ്രേതയകേ വയവസ്ഥകേള് പ്രകോരം
നടത്തുന്നതാണ്. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യോറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്
നിന്നും നിയമനം ലഭിക്കുമ്പന്ന ഒരാളിന് സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന തീയതി മുതല്
തുടർച്ചയായി അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മേറ്റെതങ്കിലും ഒരുട ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതല്ല. അഞ്ച് വർഷത്തിനുശേശേഷം മേറ്റെതങ്കിലും ജില്ലയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റം അനുശവദ്ിക്കുമ്പകേയാെണങ്കില് ആ മാറ്റം 02.01.1961 െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്
(എം.എസ്) 4/61/പി.ഡി യിെല വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ഇേപ്പാള് സർക്കാർ സർവ്വീസില് ഇേത വകുപ്പില് ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഏെതങ്കിലും
ഒരുട ജില്ലയില് േജാലി െചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം അേപകകേള്
അയക്കാന അർഹതയില്ല.
എന്നാല് ഇതിലും ഉദ്യയർന്ന ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
അേപക കണിക്കെപ്പടുേമ്പാള് അേപകിക്കാവുന്നതാണ്.

5.

നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം (േകേരള സംസ്ഥാനത്തിെല ധീവര
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നു മാത്രം)
കുറിപ്പ് :- ഈ വിജ്ഞാപനത്തില് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുളള സംവരണ
സമുദ്ായത്തില്െപ്പടാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അേപകകേള് യാെതാരറിയിപ്പും കൂടാെത നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.

6.

പ്രായപരിധി

: 18-39; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1981-നുശം 01.01.2002-നുശം ഇടയില്
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം ഉദ്യള്െപ്പെട)
[െപാതു വയവസ്ഥകേളിെല ഖപ്പണ്ഡികേ 2 (I) പ്രകോരമുളള ഇളവ്
ഉദ്യള്െപ്പെട]

കുറിപ്പ് :- യാെതാരുട കോരണവശോലും ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധി 50 (അനപത്) വയസ്സ്
കേവിയാന പാടില്ല എന്ന വയവസ്ഥക്ക് വിേധയമായി ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില്
അനുശവദ്ിച്ചിട്ടുളള പ്രേതയകേ ആനുശകൂലയങ്ങള് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റെ പാർട്ട് II
െപാതുവയവസ്ഥകേള് (ഖപ്പണ്ഡികേ 2) േനാക്കുമ്പകേ. (ഖപ്പണ്ഡികേ 2 (I) ഒഴിെകേ)
7.

േയാഗയതകേള് :i) എസ്.എസ്.എല്.സി ജയിച്ചിരിക്കണം, അെല്ലങ്കില് തത്തുലയമായ േയാഗയത.
ii)
േകേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന േനഴ്സ് -കേം-ഫാർമസിസ്റ്റ് െട്രയിനിംഗ് േകോഴ്സ്
(േഹാമിേയാപ്പതി) വിജയകേരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേശേഷം ലഭിച്ച പാസ്സ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / േകേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന േഹാമിേയാപ്പതി ഫാർമസിയിലുളള
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് േകോഴ്സ് പാസായിരിക്കണം അെല്ലങ്കില് സർക്കാർ അംഗീകേരിച്ച തത്തുലയ
േയാഗയത
കുറിപ്പ്:- 1. ഈ തസ്തികേയിേലക്കുമ്പള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് KS&SSR Part II Rule 10 (a) (ii)
ബാധകേമാണ്.
2. വിജഞാപനപ്രകോരമുളള േയാഗയതകേളുടെട തത്തുലയ േയാഗയത അവകോശേെപ്പട്ട്
അേപക സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ടി േയാഗയതയുെട തത്തുലയത
െതളിയിക്കുമ്പന്ന
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്
OTR െവരിഫിേക്കഷന
സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുമ്പകേയുളള.

8.

അേപക സമർപ്പിേക്കണ്ട രീതി:
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന്റെ ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവൈബ്സൈറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത
േശേഷമാണ് അേപകിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
user ID യും password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് login െചെയ്ത േശേഷം സവന്തം profile-ലൂടെട
അേപകിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ
തസ്തികേയ്ക്ക്
അേപകിക്കുമ്പേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന Notification Link െല 'Apply Now' ല് മാത്രം click
െചെേയ്യേണ്ടതാണ്. Upload െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2010-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട്
Upload െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും തെന്ന
മാറ്റമില്ല. അേപകാഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി സൂകിേക്കണ്ടതും
വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക് അേപകിക്കുമ്പന്നതിന് മുനപും തെന്റെ profile ല്
ഉദ്യള്െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന
വിവരങ്ങള്
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശമായുള്ള എല്ലാ കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം
േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ മുമ്പാെകേ ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അേപക
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
അേപകാസമർപ്പണത്തിനുശേശേഷം
അേപകയില് മാറ്റം വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല.
ഭാവിയിെല ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപകയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂകിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട
െപ്രാൈഫലിെല 'My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപകയുെട print
out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക സംബന്ധമായി കേമ്മിഷനുശമായി നടത്തുന്ന
കേത്തിടപാടുകേളില് അേപകയുെട print out കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപകകേള്
വിജ്ഞാപനവയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പകം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള്ള അസല് പ്രമാണങ്ങള് കേമ്മീഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള്
ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.

9.

അേപക സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി 20.01.2021 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12 മണി
വെര .

10. ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത് പരീക /ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലന പരീക
നടത്തുകേയാെണങ്കില് പരീക എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകേരണം അേപകകേർ തങ്ങളുടെട
ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന െപ്രാൈഫല് വഴി നല്േകേണ്ടതാണ്. അപ്രകോരം
സ്ഥിരീകേരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത്
ഡൗണ്ലേലാഡ്
െചെയ്യുന്നതിനുശളള
സൗകേരയം
പരീകാത്തീയതി
വെരയുളള
അവസാനെത്ത 15
ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശളളില്
സ്ഥിരീകേരണം നല്കോത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അേപകകേള് നിരുടപാധികേം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകേരണം നല്േകേണ്ടതായ കോലയളവു സംബന്ധിച്ച
തീയതികേെളക്കുമ്പറിച്ചുകം അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകം ഉദ്യളള
വിവരങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട
പരീക
ഉദ്യള്െപ്പടുന്ന
പരീകാ
കേലണ്ടറില്

പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
െപ്രാൈഫലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുളള െമാൈബലിലും നല്കുന്നതാണ് .
അഡ്മിഷന ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് മാത്രേമ പരീക
എഴുതുന്നതിനുശളള സൗകേരയം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പകേയുളള. വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടങ്ങി
േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകോശേവാദ്ം ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക നല്കേിയ േശേഷം
പരീകയ്ക്ക് confirmation നല്കേിയിട്ട് ഹാജരാകുകേേയാ ഹാജരാകോതിരിക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്െക്കതിെര KPSC Rules of Procedure – 1976 െന്റെ 22-ാം ചെട്ട
പ്രകോരം ഉദ്യചെിതമായ ശേികാനടപടികേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതാണ് .
ആധാർ കോർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.
(േഫാേട്ടാ,
ഐ.ഡി. കോർഡ് എന്നിവയുള്െപ്പെടയുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്
വിജ്ഞാപനത്തിെല പാർട്ട് II ല് നല്കേിയിരിക്കുമ്പന്ന െപാതുവയവസ്ഥകേള് കൂടി കോണുകേ.)

