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KERALA STATE DRUGS AND PHARMACEUTICALS LIMITED 
(KSDP) 

 

RECRUITMENT NOTIFICATION 

No. KSDP/CMD/VP/10/2019            November 04, 2019 

Applications are invited On-line through Centre for Management Development (CMD)website www.cmdkerala.net from 

eligible candidates for filling up of the following mentioned posts in Managerial , Workmen and Supervisor Category in 

Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Limited (KSDP). 

 

The desirous eligible candidates may apply ONLINE by satisfying themselves with terms and conditions of this recruitment. 
 
Schedule of Events 

• Start date for submitting online application: 06.11.2019 (10:00 am) 
• Last Date for submitting online application: 30.11.2019 (5:00 pm) 

 
I. MANAGERIAL CATEGORY 

 

Sl. 
No. 

Posts to be filled Scale of Pay Age limit Qualification Experience 

1. Deputy Manager 
(Projects) 

(Vacancy: 01) 

24040-38840 Not more than 40 years, 
age relaxation to Scheduled 

Castes, Scheduled Tribes 
and Other Backward 

Communities. 

Degree in 
Mechanical/ 

Electrical 
Engineering, MBA 

desirable 

5 years’ experience in 
the managerial cadre 

from a reputed firm. 

2. Assistant Manager 

(P & A) 
(Vacancy: 01) 

20740-36140 Not more than 36 years, 

age relaxation to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes 
and Other Backward 

Communities. 

Post Graduate 

Degree or MBA in 
HR, LLB Degree with 
Labour Law as 

elective subjects 

5 years’ experience in 

the personal 
management cadre 
from a reputed firm. 

http://www.cmdkerala.net/
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Sl. 

No. 
Posts to be filled Scale of Pay Age limit Qualification Experience 

3. Junior Manager 

(Finance) 
(Vacancy: 01) 

16180-29180 Not more than 36 years, 

age relaxation to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes 
and Other Backward 

Communities. 

B.Com/M.Com from 

a recognized 
University/pass in 
CA intermediate 

Exam 

5 years’ experience in 

the Accounts 
Department of reputed 
Industry for 

B.Com./M.Com 3 years’ 
experience in CA firm 

for CA intermediate. 

 

II. WORKMEN CATEGORY 

Sl. 

No 
Posts to be filled Scale of Pay Age Limit Qualification Experience 

1.  Worker Grade I 

(Store) 
(Vacancy: 01) 

 

5550-10500 Not more than 36 years, age 

relaxation to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and 

Other Backward Communities. 

D. Pharm + 

Computer 
Proficiency 

2 to 5 years’ 

experience. 
 

 

2.  Worker Grade I  
(Vacancy: 13) 

5550-10500 Not more than 36 years, age 
relaxation to Scheduled 

Castes, Scheduled Tribes and 
Other Backward Communities. 

Minimum 10th Std. + 
ITI in 

Fitter/Machinist 
Trade 

2 years’ experience in 
a pharmaceutical 

company, desirable 
experience in PLC 

Controlled machine. 

3.  Worker Grade II 

(Vacancy: 09) 

5250-9300 Not more than 36 years, age 

relaxation to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and 
Other Backward Communities. 

Minimum 10th Std. + 

ITI in 
Fitter/Machinist 
Trade 

1 year experience in a 

pharmaceutical 
company, desirable 
experience in PLC 

Controlled machine. 

4.  AC Mechanic  

Grade II 
(Vacancy: 02) 

5250-9300 Not more than 36 years, age 

relaxation to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and 

Other Backward Communities. 

Minimum 10th Std. + 

ITI in Air 
Conditioning & 

Refrigeration Trade 

2 years’ experience in 

the relevant field, 
desirable experience in 

PLC Controlled 
machine. 
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Sl. 

No 
Posts to be filled Scale of Pay Age Limit Qualification Experience 

5.  Electrician Grade 

II   
(Vacancy: 01) 

5250-9300 Not more than 36 years, age 

relaxation to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and 
Other Backward Communities. 

Minimum 10th Std. + 

ITI in Electrical 
Trade 

2 years’ experience in 

the relevant field, 
desirable experience in 
PLC Controlled 

machine. 

6.  Mechanic  

Grade II   
(Vacancy: 01) 

5250-9300 Not more than 36 years, age 

relaxation to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and 

Other Backward Communities. 

Minimum 10th Std. + 

ITI in Fitter Trade 

2 years’ experience in 

the relevant field, 
desirable experience in 

PLC Controlled 
machine. 

7.  Worker Grade III 
(Vacancy: 16) 

5000-8000 Not more than 36 years, age 
relaxation to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and 

Other Backward Communities. 

Std. 8th to std. 10 
(failed) should be 
able to read and 

write Malayalam 
 

Experience in 
Pharmaceuticals 
Company desirable. 

 

III. SHIFT SUPERVISOR (on contract basis) 

Sl. 
No. 

Posts to be filled 
Consolidated 

Pay 
Age limit Qualification Experience 

1. B. Pharm Shift 
Supervisor (on 
contract basis) 

(Vacancy: 06) 

Rs. 20,000/- Not more than 36 years, age 
relaxation to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and 

Other Backward Communities 

B. Pharm from a 
recognized university 

1 year experience in 
a pharmaceutical 
company desirable 

NOTE: 

 
Cut-off dates for eligibility: 

 
The cut-off date for the purpose of eligibility on age criteria shall be the 1st day of the month in which online registration 
commences i.e. 01.11.2019 
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The cut-off date for Post Qualification experience will be the 1st day of the month in which online registration commences i.e. 
01.11.2019 

 
Instructions for Scanning of Photograph & Signature: - 

• Scan the latest photograph of the candidate and upload the same in the space provided in the online application 
[scanned image shall be less than 200KB in *.JPG format only] 

• Candidate shall make his/her signature on a white paper, scan the same and upload it in the space provided in the 

online application [scanned image shall be less than 50KB in *.JPG format only] 
• The candidate has to scan his full signature, since the signature is proof of identity, it must be genuine and in full: 

initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted. The signature must be signed only by the 
candidate and may not by any other person. 

 

General Instructions 
 

1) The applicants are required to go through the detailed notification carefully and decide themselves about their 

eligibility for this recruitment before applying and enter the particulars completely Online 

2) CMD is not responsible for any discrepancy in submitting the application through Online. 

3) Applicants must compulsorily fill-up all relevant fields of applications and submit application through Online. 

4) Incomplete/incorrect application form will be summarily rejected. CMD under any circumstances will not entertain the 

information, if any, furnished by the candidate subsequently. Applicants should be careful in filling-up the application 

form at the time of Submission. If any lapse is detected during the scrutiny, the candidature will be rejected 

even though he/she comes through the final stage of recruitment process or even at a later stage. 

5) The applicant should not furnish any false, tampered, fabricated information or supress any material information while 

filling up the application form. If the particulars furnished in the Online application form do no tally with the Original 

documents produced by the Candidates his/her candidature will be rejected. 

6) KSDP/CMD reserves the right to fill or not fill the post advertised. 

7) Applicants should have a valid personal email ID and mobile no., which should be kept active till the completion of this 

Recruitment Process. CMD may send intimation to download call letters for Written test/Group discussion/Interview 

through the registered e-mail ID. In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she should create 

his/her new e-mail ID and mobile no. before applying on-line and must maintain that email account and mobile 

number. 
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8) Application fee 

• For Managerial Category is Rs.800/- plus Transaction fee 

• For Workmen Category is Rs.600/- plus Transaction fee 

• For Shift Supervisor (on contract basis) is Rs.500/- plus Transaction fee. SC / ST candidates are exempted from 

payment of Application Fee. The amount once paid will not be refundable at any circumstances. 

9) In case the candidate possesses the relevant qualification from a university outside the state of Kerala, then the 

candidate should submit equivalency certificate from an authorised authority. 

10) The copy of the Appointment letters, Salary Certificates, pay slip etc. will not be accepted in lieu of work     

experience certificate. 

 
 

                Sd/- 
Authorised Signatory 
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കേരള കേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ് ലിമിറ്റഡ് 
(കെ.എസ്സ്.ഡി.പി.) 

 

 

 

വിജ്ഞാപന അറിയിപ്പ് 

നം.കെഎസ്സ്ഡിപി/സിഎംഡി/വിപി/10/2019         നവംബർ 04, 2019 

കേരള കേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ് ലിമിറ്റരിലല (ലേഎ്രിപി) മാനനജർ, വർക്ക്കമൻ, സൂപ്പർവവസർ 
വിഭാഗത്തിൽ വിവിധ തസ്തിെെളിലായി നയാഗയരായ ഉന്യാഗാർത്ഥിെളിൽ നിന്ന് കസന്റ്ർ ന ാർ മാനനജ്കമന്റ് കഡവലപ്കമന്റ് 
(സിഎംഡി) കവബ്വസറ്റ് www.cmdkerala.net വഴി ഓൺവലനായി അനപക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 

ഈ റിക്െൂട്് കമന്റികന്റ നിബന്ധനെളും വയവസ്ഥെളും സവയം പരിന ാധിച്ച് ഉന്യാഗാർത്ഥിെൾക്ക് ഓൺവലനായി അനപക്ഷിക്കാം. 
 

ലെരയൂൾ 

 ഓൺലലൻ അകപക്ഷ സ്മർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 06.11.2019 (രാവിലല 10:00) 

 ഓൺലലൻ അകപക്ഷ സ്മർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസ്ാന തീയതി: 30.11.2019 (ലവേുകന്നരം 5:00) 
 

I. MANAGERIAL CATEGORY 
 

Sl. 

No. 
Posts to be filled Scale of Pay Age limit Qualification Experience 

1. Deputy Manager 

(Projects) 

(Vacancy: 01) 

24040-38840 Not more than 40 years, age 

relaxation to Scheduled 

Castes, Scheduled Tribes and 

Other Backward Communities. 

Degree in Mechanical/ 

Electrical Engineering, 

MBA desirable 

5 years’ experience in the 

managerial cadre from a 

reputed firm. 

http://www.cmdkerala.net/
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Sl. 

No. 
Posts to be filled Scale of Pay Age limit Qualification Experience 

2. Assistant Manager (P 

& A) 

(Vacancy: 01) 

20740-36140 Not more than 36 years, age 

relaxation to Scheduled 

Castes, Scheduled Tribes and 

Other Backward Communities. 

Post Graduate Degree 

or MBA in HR, LLB 

Degree with Labour 

Law as elective 

subjects 

5 years’ experience in the 

personal management 

cadre from a reputed 

firm. 

3. Junior Manager 

(Finance) 

(Vacancy: 01) 

16180-29180 Not more than 36 years, age 

relaxation to Scheduled 

Castes, Scheduled Tribes and 

Other Backward Communities. 

B.Com/M.Com from a 

recognized 

University/pass in CA 

intermediate Exam 

5 years’ experience in the 

Accounts Department of 

reputed Industry for 

B.Com./M.Com 3 years’ 

experience in CA firm for 

CA intermediate. 

 

II. WORKMEN CATEGORY 

Sl. 

No 
Posts to be filled Scale of Pay Age Limit Qualification Experience 

1.  Worker Grade I 

(Store) 
(Vacancy: 01) 
 

5550-10500 Not more than 36 years, age 

relaxation to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Other 
Backward Communities. 

D. Pharm + 

Computer Proficiency 

2 to 5 years’ 

experience. 
 
 

2.  Worker Grade I  
(Vacancy: 13) 

5550-10500 Not more than 36 years, age 
relaxation to Scheduled Castes, 

Scheduled Tribes and Other 
Backward Communities. 

Minimum 10th Std. + 
ITI in Fitter/Machinist 

Trade 

2 years’ experience in a 
pharmaceutical 

company, desirable 
experience in PLC 
Controlled machine. 

3.  Worker Grade II 
(Vacancy: 09) 

5250-9300 Not more than 36 years, age 
relaxation to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Other 

Backward Communities. 

Minimum 10th Std. + 
ITI in Fitter/Machinist 
Trade 

1 year experience in a 
pharmaceutical 
company, desirable 

experience in PLC 
Controlled machine. 
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Sl. 

No 
Posts to be filled Scale of Pay Age Limit Qualification Experience 

4.  AC Mechanic  
Grade II 

(Vacancy: 02) 

5250-9300 Not more than 36 years, age 
relaxation to Scheduled Castes, 

Scheduled Tribes and Other 
Backward Communities. 

Minimum 10th Std. + 
ITI in Air 

Conditioning & 
Refrigeration Trade 

2 years’ experience in 
the relevant field, 

desirable experience in 
PLC Controlled 
machine. 

5.  Electrician Grade II   
(Vacancy: 01) 

5250-9300 Not more than 36 years, age 
relaxation to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Other 

Backward Communities. 

Minimum 10th Std. + 
ITI in Electrical Trade 

2 years’ experience in 
the relevant field, 
desirable experience in 

PLC Controlled 
machine. 

6.  Mechanic  
Grade II   
(Vacancy: 01) 

5250-9300 Not more than 36 years, age 
relaxation to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Other 

Backward Communities. 

Minimum 10th Std. + 
ITI in Fitter Trade 

2 years’ experience in 
the relevant field, 
desirable experience in 

PLC Controlled 
machine. 

7.  Worker Grade III 
(Vacancy: 16) 

5000-8000 Not more than 36 years, age 
relaxation to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Other 

Backward Communities. 

Std. 8th to std. 10 
(failed) should be 
able to read and 

write Malayalam 
 

Experience in 
Pharmaceuticals 
Company desirable. 

 

III. SHIFT SUPERVISOR (on contract basis) 

Sl. 

No. 
Posts to be filled 

Consolidated 

Pay 
Age limit Qualification Experience 

1. B. Pharm Shift 
Supervisor (on 

contract basis) 
(Vacancy: 06) 

Rs. 20,000/- Not more than 36 years, age 
relaxation to Scheduled Castes, 

Scheduled Tribes and Other 
Backward Communities 

B. Pharm from a 
recognized university 

1 year experience in a 
pharmaceutical 

company desirable 
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േുറിപ്പ്: 
 

കയാഗ്യതയ്ക്ക്കായിട്ടുളള േട്ട് ഓഫ് തീയതിേൾ: 
 

ക്പായ മാന്ണ്ഡത്തിൽ നയാഗയത നനടുന്നതിനുള്ള െട്് ഓഫ് തീയതി ഓൺവലൻ രജിസ്നക്ടഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന മാസത്തികല ആ്യ 
്ിവസമായിരിക്കും, അതായത് 01.11.2019 

 

നയാഗയതാ െഴിഞ്ഞുളള ക്പവർത്തി പരിചയത്തികന്റ െട്് ഓഫ് തീയതി ഓൺവലൻ രജിസ്നക്ടഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന മാസത്തികല 
ആ്യ ്ിവസമായിരിക്കും, അതായത് 01.11.2019 

 

കഫാകട്ടാഡ്ഗ്ാഫും സ്ികേച്ചറും ്ോൻ ലെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർകേശങ്ങൾ: - 
 

ഉന്യാഗാർത്ഥി ഏറ്റവും പുതിയ ന ാനട്ാ സ്ൊൻ കചയ്തത് ഓൺവലൻ ആപ്ലിനക്കഷനിൽ നൽെിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് 
അപ്നലാഡ് കചയ്യുെ [സ്ൊൻ കചയ്തത ചിക്തം * .JPG ന ാർമാറ്റിൽ മാക്തം 200KB- ൽ െുറവായിരിക്കണം] 
ഉന്യാഗാർത്ഥി ഒരു കവള്ള നപപ്പറിൽ അവകന്റ / അവളുകട ഒപ്പ് എഴുതി, അത് സ്ൊൻ കചയ്തത് ഓൺവലൻ ആപ്ലിനക്കഷനിൽ 
നൽെിയിട്ുള്ള സ്ഥലത്ത് അപ്നലാഡ് കചയ്യുെ [സ്ൊൻ കചയ്തത ചിക്തം * .JPG ന ാർമാറ്റിൽ മാക്തം 50KB- യിൽ െുറവായിരിക്കണം] 
ഉന്യാഗാർത്ഥി തകന്റ മുഴുവൻ ഒപ്പും സ്ൊൻ കചയ്യണം, ൊരണം ഒപ്പ് ഐഡന്റിറ്റിയുകട കതളിവായതിനാൽ, അത് യഥാർത്ഥവും 
പൂർണ്ണവുമായിരിക്കണം: ഇനീഷയലുെൾ പരയാപ്തമലല. െയാപ്പിറ്റൽ കലറ്ററുെളിൽ ഒപ്പ് അനുവ്നീയമലല. ഒപ്പ് ഉന്യാഗാർത്ഥി 
മാക്തം ഒപ്പിടണം, മനറ്റകതാരു വയക്തിയും പാടിലല. 
 

 

ലപാതു നിർകേശങ്ങൾ 

1) അനപക്ഷെർ ഈ വിജ്ഞാപനത്തിന് അനപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വി ്മായും ക് ദ്ധാപൂർവ്വവും നിയമനത്തിനുള്ള 
നയാഗയതകയക്കുറിച്ച് സവയം തീരുമാനിക്കുെയും വി ്ാം ങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺവലനിൽ നൽെുെയും നവണം. 
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2) ഓൺവലൻ വഴി അനപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതികല കപാരുത്തനക്കടുെൾക്ക് സിഎ ംഡി ഉത്തരവാ്ിയലല. 

3) അനപക്ഷെർ നിർബന്ധമായും അനപക്ഷയുകട എലലാ നമഖലെളും പൂരിപ്പിച്ച് ഓൺവലൻ വഴി അനപക്ഷ സമർപ്പിനക്കണ്ടതാണ്. 

4) അപൂർണ്ണമായ / കതറ്റായ അനപക്ഷാ ന ാം സംക്ഷിപ്തമായി നിരസിക്കും. ഏത് സാഹചരയത്തിലും സിഎ ംഡി, ഉന്യാഗാർത്ഥി 
നൽെിയ വിവരങ്ങൾ ഉകണ്ടങ്കിൽ അവ നൽെിലല. അനപക്ഷാ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അനപക്ഷാ ന ാം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൽ 
അനപക്ഷെർ ക് ദ്ധിക്കണം. സ്ൂക്ഷ്മപരികശാധനയ്ക്ക്കിലെ എലെങ്കിലും വീഴ്െ േലെത്തിയാൽ, ഉക്യാഗ്ാർത്ഥി റിഡ്േൂട്ട്ലമന്  
ഡ്പഡ്േിയയുലെ അവസ്ാന ഘട്ടത്തിലൂലെകയാ അലലെങ്കിൽ പിന്നീെുള്ള ഘട്ടത്തികലാ ആലെങ്കിലും ഉക്യാഗ്ാർത്ഥിതവം നിരസ്ിക്കലപ്പെും. 

5) അനപക്ഷാ ന ാം പൂരിപ്പിക്കുനമ്പാൾ അനപക്ഷെൻ കതറ്റായ, പൂർണ്ണമലലാത്ത, കെട്ിച്ചമച്ച വിവരങ്ങൾ നൽെരുത് അകലലങ്കിൽ 
ഏകതങ്കിലും കമറ്റീരിയൽ വിവരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തരുത്. ഓൺവലൻ അനപക്ഷാ ന ാമിൽ നൽെിയിട്ുള്ള വി ്ാം ങ്ങൾ 
ഉന്യാഗാർത്ഥിെൾ ഹാജരാക്കിയ ഒറിജിനൽ നരഖെളുമായി കപാരുത്തകപ്പടുന്നികലലങ്കിൽ അവകന്റ / അവളുകട ഉന്യാഗാർത്ഥിതവം 
നിരസിക്കകപ്പടും. 

6) പരസയകപ്പടുത്തിയ നപാസ്റ്റിനലക്കുളള ഒഴുവുെൾ നിെത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച അവൊ ം കെഎസ്ഡിപി / സിഎ ംഡിയിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

7) അനപക്ഷെർക്ക് സാധുവായ (active) ഒരു വയക്തിഗത ഇകമയിൽ ഐഡിയും കമാവബൽ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ഈ 
റിക്െൂട്്കമൻറ്റ് ക്പക്െിയ പൂർത്തിയാെുന്നതുവകര സജീവമായി സൂക്ഷിക്കണം. രജിസ്റ്റർ കചയ്തത ഇ-കമയിൽ ഐഡി വഴി, എഴുത്തു 
പരീക്ഷ / ക്ഗൂപ്പ് ചർച്ച / അഭിമുഖത്തിനായി നൊൾ കലറ്ററുെൾ ഡനലാഡ് കചയ്യാൻ സിഎംഡി അറിയിപ്പ് അയനച്ചക്കാം. ഒരു 
ഉന്യാഗാർത്ഥിക്ക് സാധുവായ വയക്തിഗത ഇ-കമയിൽ ഐഡി ഇകലലങ്കിൽ, അവൻ / അവൾ അവകന്റ / അവളുകട പുതിയ ഇ-
കമയിൽ ഐഡിയും കമാവബൽ നമ്പറും ക്െീകയറ്റ് കചയ്യണം. ഓൺവലനായി അനപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഇകമയിലും 
അക്കൗണ്ടും കമാവബൽ നമ്പറും നിലനിർത്തണം. 

8) അനപക്ഷാ  ീസ് 

മാനനജർ വിഭാഗത്തിന് 800 രൂപയും ഇടപാട്  ീസും. 
വർക്ക്കമൻ വിഭാഗത്തിന് 600 രൂപയും ഇടപാട്  ീസും. 
 

ഷിഫ്റ്റ് സൂപ്പർവവസറിന് (െരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) 500 രൂപയും ഇടപാട്  ീസും. പട്ിെജാതി / പട്ിെവർഗ്ഗ അനപക്ഷെകര 
അനപക്ഷാ  ീസ് അടയ്തക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ അടച്ച തുെ ഒരു സാഹചരയത്തിലും മടക്കിനൽെിലല. 
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9) നെരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സർവ്വെലാ ാലയിൽ നിന്ന് ഉന്യാഗാർത്ഥിക്ക് ക്പസക്തമായ നയാഗയത ഉകണ്ടങ്കിൽ, ഉന്യാഗാർത്ഥി 
അംഗീെൃത അനതാറിറ്റിയിൽ നിന്ന് തുലയതാ സർട്ി ിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം. 

10) കതാഴിൽ പരിചയ സർട്ി ിക്കറ്റിന് പെരമായി നിയമന െത്തുെൾ,  മ്പള സർട്ി ിക്കറ്റുെൾ, നപ സ്ലിപ്പ് തുടങ്ങിയവയുകട 
പെർപ്പ് സവീെരിക്കിലല. 

 

 

 

 
                Sd/- 

Authorised Signatory 
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