എൻ . സി . എ . റിക്രൂട്ട് െ മന്റ് - സംസ്ഥാനതലം
കാറ്റഗറി നമ്പർ : 522/2021
ഒന്നാം എൻ . സി . എ വിജ്ഞാപനം
േകരള
സർക്കാർ
സർവ്വീസില്
താെഴെപ്പറയുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്നതിന് േകരള സംസ്ഥാനത്തിെല ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം
െചെയ്ത പട്ടികജാതി (എസ്.സി.സി.സി) സംവരണ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്നും മാത്രം ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിസ് േട്രേഷൻ പ്രകാരം
അേപക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകെകാള്ളുന്നു. ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ്
കമ്മീഷൻ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവബ് ൈസറ്റിലൂടെടെ ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ
പദ്ധതി പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. ഇതിേനാടെകം
രജിസ്റ്റർ
െചെയ്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾക്ക്
അവരുടെടെ
െപ്രാൈഫൈല്
വഴെി
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
1. വകുപ്പ്
: കാർഷികവികസന കർഷകേക്ഷമം
2. ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: കൃഷി ഓഫൈീസർ

3. ശേമ്പളം

: ₹55,200-1,15,300/-

4. ഒഴെിവുകളുടെടെ എണ്ണം : ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം െചെയ്ത
(എസ്.സി.സി.സി ) – 01 (ഒന്ന്) (NCA ഒഴെിവ്)

പട്ടികജാതി

േമല്പ്പറഞ്ഞെ ഒഴെിവ് ഇേപ്പാൾ നിലവിലുള്ളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം
തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ തസ്തികയുെടെ 24.07.2017-ല് നിലവില് വന്ന മാതൃ റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിെന്റ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 271/2014, ഗസറ്റ് തീയതി 13.06.2014) കാലയളവില് പ്രസ്തുത
സമുദ്ായത്തിന് േവണ്ടി നീക്കിെവച്ചിട്ടുള്ള ഒഴെിവുകളിേലക്ക് ആ സമുദ്ായത്തില്െപ്പടുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ അഭാവത്തില് നികത്തെപ്പടൊെത വരുടന്ന ഒഴെിവുകളിേലക്ക് നിയമന
ശേിപാർശേയും നിയമനവും നടെത്തുന്നതുവെരേയാ ടെി എൻ.സി.എ റാങ്ക് പട്ടിക നിലവില്
വരുടന്ന തീയതി മുതല് മൂന്നു വർഷം വെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം വരുടന്നത് അതുവെര
പ്രാബലയത്തില് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
5. നിയമന രീതി

: േനരിട്ടുള്ള നിയമനം. (എസ്.സി.സി.സി സമുദ്ായത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളില് നിന്ന് മാത്രം)

കുറിപ്പ് :ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം േമല്പ്പറഞ്ഞെ സംവരണ സമുദ്ായത്തില്െപ്പടൊത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകൾ യാെതാരറിയിപ്പും കൂടൊെത
നിരുടപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്.
6. പ്രായപരിധി

: 18-40; ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ 02.01.1981-നും 01.01.2003 നും
ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികളുടം
ഉദ്യൾെപ്പെടെ).െപാതു വയവസ്ഥകളിെല രണ്ടാം ഖണ്ഡിക 2(i)
ഉദ്യൾെപ്പെടെ.)

കുറിപ്പ് 1 :പ്രായപൂർത്തി ആയതിനു േശേഷം പട്ടിക ജാതിയില് നിന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിേലക്ക്
പരിവർത്തനം െചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും അവരുടെടെ സന്താനങ്ങൾക്കും 42 വയസ്സ് വെര

ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് ഇളവ് നല്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള്ളവർ 02.01.1979-നും
01.01.2003-നും ഇടെയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളുടം ഉദ്യൾപ്പെടെ).
കുറിപ്പ് 2 :േകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശോലയില് കൃഷി ശോസ്ത്ര ബിരുടദ് പഠനത്തിന്
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുകയും ബിരുടദ്ം േനടുകയും െചെയ് ത വിേലജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ
ഓഫൈീസർമാർക്ക് കൃഷി ഓഫൈീസർ തസ്തികയിേലക്ക് േനരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന്
അേപക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്യയർന്ന പ്രായപരിധിയില് 45 (നാല്പ്പത്തിയഞ്ച്) വയസ്സുവെര
ഇളവ് അനുവദ്നീയമാണ്.
7. േയാഗയതകൾ : േകരള കാർഷിക സർവകലാശോലയില് നിേന്നാ അെലങ്കില്
ഇന്തയൻ കൗണ്ലസില് ഓഫൈ് അഗ്രേിക്കൾച്ചറല് റിസർച്ചിെന്റ
അംഗീകാരമുള്ള മറ്റ് ഏെതങ്കിലും ഒരുട സർവകലാശോലയില് നിേന്നാ
കൃഷി ശോസ്ത്രത്തിേലാ േഹാർട്ടിക്കൾച്ചറിേലാ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബി.എസ്.സി.
ബിരുടദ്ം.
കുറിപ്പ് : - 1) KS & SSR പാർട്ട് II റൂൾ 10 (a) ii ബാധകമാണ്.
2) കൃഷി ശോസ്ത്രത്തിേലാ േഹാട്ടിക്കൾച്ചറിേലാ അടെിസ്ഥാന ബിരുടദ്മിലാെത
പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളില് ബിരുടദ്ാനന്തര ബിരുടദ്ം േനടെിയിട്ടുള്ളവർ ഈ
ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷിക്കാൻ അർഹരല.
3) േകാെളജുകൾ/സർവ്വകലാശോലകളില് നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബിരുടദ്ങ്ങൾ
ഇന്തയൻ
കൗണ്ലസില്
ഓഫൈ്
അഗ്രേിക്കൾച്ചറല്
റിസർച്ചിെന്റ
നിർേദ്ദശേമനുസരിച്ചുകള്ള
10+2+4
രീതിയിലുള്ള
പഠനത്തിന്
േശേഷം
ഉദ്യള്ളതായിരിക്കണം.
4) വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള േയാഗയതകളുടെടെ തത്തുലയ േയാഗയത അവകാശേെപ്പട്ട്
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ ടെി േയാഗയതയുെടെ തത്തുലയത
െതളിയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് പ്രമാണ പരിേശോധന സമയത്ത്
ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രേമ പ്രസ്തുത േയാഗയത തത്തുലയമായി പരിഗണിക്കുകയുള.
5)
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
അേപക്ഷയില്
ശേരിയായ
ജാതി/സമുദ്ായം
അവകാശേെപ്പടുകയും
അത്
എസ്.എസ്.എല്.സി.
ബുക്കില്
േരഖെപ്പടുത്തിയതില് നിന്നും വയതയസ്തമാകുകയും െചെയ്യുന്ന സാഹചെരയത്തില്
േനാണ്ല ക്രീമിെലയർ/ജാതി സർട്ടിഫൈിക്കറ്റിെനാപ്പം ജാതി വയതയാസം
സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടെി പ്രമാണ പരിേശോധന സമയത്ത്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
8.

അേപക്ഷകൾ അയേക്കണ്ട രീതി

എ) ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗിക െവൈബ്സൈറ്റായ
www.keralapsc.gov.in വഴെി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത
േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ അവരുടെടെ
User -ID – യും Password -ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login െചെയ്തേശേഷം സവന്തം Profile – ലൂടെടെ

അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
ഓേരാ
തസ്തികയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത
തസ്തികേയാെടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link – െല Apply now – ല് മാത്രം click
െചെേയ്യണ്ടതാണ്.
Upload
െചെയ്യുന്ന
േഫൈാേട്ടാ
31.12.2011
ന്
േശേഷം
എടുത്തതായിരിക്കണം. േഫൈാേട്ടായുെടെ താെഴെ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി യുെടെ േപരുടം േഫൈാേട്ടാ
എടുത്ത തീയതിയും വയക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ
പാലിച്ചുകെകാണ്ട് അപ് േലാഡ് െചെയ്ത േഫൈാേട്ടായ്ക്ക് അപ് േലാഡ് െചെയ്ത തീയതി മുതല്
10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കും. േഫൈാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ്
നിബന്ധനകൾെക്കാന്നും തെന്ന മാറ്റമില. അേപക്ഷാ ഫൈീസ് നേല്കേകണ്ടതില.
രജിേസ്ട്രേഷൻ കാർഡി െല Link – ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ പ്രിെന്റൗട്ട് എടുത്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. Password രഹസയമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത
വിവരങ്ങൾ
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
യുെടെ
ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പും തെന്റ Profile – ല്
ഉദ്യൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങൾ
ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പുവരുടേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള എലാ കത്തിടെപാടുകളിലും User -ID
പ്രേതയകം േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാെക ഒരിക്കല് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
അേപക്ഷ
േസാപാധികമായി
സവീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
ആയതിനുേശേഷം
അേപക്ഷയില് മാറ്റംവരുടത്തുവാേനാ ഒഴെിവാക്കുവാേനാ കഴെിയുകയില. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ ഓണ്ലൈലൻ അേപക്ഷയുെടെ Soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ അവരുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിെല `My applications' എന്ന Link-ല് click െചെയ്ത് അേപക്ഷയുെടെ
printout എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി
നടെത്തുന്ന
കത്തിടെപാടുകളില്
അേപക്ഷയുെടെ
Printout
കൂടെി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെടെ
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകൾ വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകൾക്ക് വിരുടദ്ധമായി
കാണുന്നപക്ഷം നിരുടപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെടെ
പകർപ്പുകൾ കമ്മീഷൻ ആവശേയെപ്പടുേമ്പാൾ ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
ബി) ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എഴുത്ത്/ഒ.എം.ആർ/ഓണ്ലൈലൻ പരീക്ഷ
നടെത്തുകയാെണങ്കില് പരീക്ഷ എഴുതുെമന്ന സ്ഥിരീകരണം (confirmation)
അേപക്ഷകർ തങ്ങളുടെടെ ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷൻ െപ്രാൈഫൈല് വഴെി
നല്േകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ
ടെിക്കറ്റ് ജനേററ്റ് െചെയ്ത് അത് ഡൗണ്ലേലാഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം
പരീക്ഷാതീയതി വെരയുള്ള അവസാനെത്ത 15 ദ്ിനങ്ങളില് ലഭയമാകുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് സ്ഥിരീകരണം നല്കാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
അേപക്ഷകൾ
നിരുടപാധികം
നിരസിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
സ്ഥിരീകരണം
നല്േകണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതികെളക്കുറിച്ചുകം അഡ്മിഷൻ ടെിക്കറ്റ്
ലഭയമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുകമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബന്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷാ കലണ്ടറില്
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികളുടെടെ
െപ്രാൈഫൈലിലും അതില് രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള്ള െമാൈബല് േഫൈാണ്ല നമ്പറിലും
നല്കുന്നതാണ്.
സി) വിദ്യാഭയാസം, പരിചെയം തുടെങ്ങിയ േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് െതറ്റായ അവകാശേവാദ്ം
ഉദ്യന്നയിച്ച് അേപക്ഷ നല്കിയ േശേഷം പരീക്ഷയ്ക്കു confirmation നല്കിയിട്ട്

ഹാജരാകുകേയാ, ഹാജരാകാതിരിക്കുകേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾെക്കതിെര
KPSC Rules of Procedure, Rule 22 പ്രകാരം ഉദ്യചെിതമായ ശേിക്ഷാ നടെപടെികൾ
സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
ഡി) ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെടെ െപ്രാൈഫൈലില് ആധാർ
കാർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖയായി നേല്കേണ്ടതാണ്.
9.

അേപക്ഷകൾ സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 22.12.2021 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി
12.00 മണി വെര

10. അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ട േമല്വിലാസം: www.keralapsc.gov.in
(േഫൈാേട്ടാ, ID കാർഡ് ഉദ്യൾെപ്പെടെയുള്ള നിർേദ്ദശേങ്ങൾക്ക്. ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ
പാർട്ട് 2 ല് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െപാതു വയവസ്ഥകൾ കൂടെി േനാക്കുക)

