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ഗസറ്റ് തീയതി : 29.12.2021

അവസാന തീയതി : 02.02.2022 ബുധനാഴ
കോറ്റഗറി നമ്പർ : 643/2021

േകേരള സംസ്ഥാന സർവ്വീസിൽ വനം വകുപ്പിൽ േഫാറസ്റ്റ് വാച്ചർ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക്
വനെഷ്ത്ത മൊത്രം ആശ്രയിച്ച് കേഴിയുന്ന പട്ടികേവർഗ്ഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള
ഉേദയാഗാർത്ഥികേളിൽ നിന്നും ഇതേതാെഷ്ടാപ്പം േചേർത്തിരിക്കുന്ന അേപക്ഷാ േഫാറത്തിൽ
അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.

വകുപ്പ്

: വനം

2.

ഉേദയാഗേപ്പര്

: േഫാറസ്റ്റ് വാച്ചർ (പ്രേതയകേ നിയമെനം)

3.

ശമ്പളം

: ₹ 23,000 – 50,200/-

4.

ഒഴിവുകേളുടെഷ്ട എണ്ണം

: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഇതടുക്കി - 02
മെലപ്പുറം - 02

കുറിപ്പ് :- (i) ഈ ഒഴിവുകേള് ഇതേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം
തയ്യാറാക്കെഷ്പ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരു വർഷവും ഏറ്റവും
കൂടിയത് മൂന്നു വർഷവും
നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിനു േശഷം ഇതേത
ഉേദയാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെഷ്പ്പടുകേയാെഷ്ണങ്കിൽ
ആ തീയതി മുതൽ ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരം തയ്യാറാക്കെഷ്പ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന് പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
മുകേളിൽ കോണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒഴിവുകേളിേലക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത് വനെഷ്ത്ത മൊത്രം
ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരായ ആദിവാസികേള്ക്ക്
മൊത്രമൊയി എഴുതി അറിയിക്കെഷ്പ്പടുന്ന ഒഴിവിേലയ്ക്കും പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും
നിയമെനം നടത്തുന്നതാണ്.
(ii) 15.05.2013 െഷ്ല G.O (Ms) 53/13/F&WLD പ്രകോരം ഈ തസ്തികേയുെഷ്ട
െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികേവർഗ്ഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട ആദിവാസികേള്ക്കു മൊത്രമൊയി
പരിമെിതെഷ്പ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ
ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരമുള്ള
െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഓരേരാ ജില്ലയിേലയ്ക്കും
അതത്
ജില്ലകേളിൽ
നിന്നുള്ള
ഉേദയാഗാർത്ഥികേെഷ്ള
മൊത്രേമെ
പരിഗണിക്കുകേയുള.
5.

നിയമെന രീതി

: വനെഷ്ത്ത മൊത്രം ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന പട്ടികേവർഗ്ഗ
ആദിവാസികേളിൽ നിന്നും േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം.
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കുറിപ്പ് :1. ടി വിഭാഗത്തിെഷ്ല പുരുഷനമൊർ മൊത്രേമെ ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുവാന
പാടുള.
2. വനാശ്രിതരായ ആദിവാസി-പട്ടികേവർഗ്ഗത്തിൽെഷ്പ്പടാത്ത ഉേദയാഗാർത്ഥികേള്
സമെർപ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെഷ്നയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ
നിരസിച്ചുെഷ്കോണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമൊയി നൽകുന്നതല്ല.
3. വികേലാംഗർ ഈ ഉേദയാഗത്തിന് അേപക്ഷിക്കുവാന അർഹരല്ല.
6.

പ്രായപരിധി

7.

േയാഗയതകേള് :-

: 18-50. ഉേദയാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1971-നും 01.01.2003-നും ഇതടയിൽ
ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു
തീയതികേളുടം ഉള്െഷ്പ്പെഷ്ട).
പ്രായപരിധി
സംബന്ധിച്ചുള്ള
മെറ്റാനുകൂലയങ്ങനെഷ്ളാന്നും
നൽകുന്നതല്ല.

േകേരളത്തിെഷ്ല
വനാതിർത്തിയിേലാ,
വനത്തിേലാ
ഉള്ള
ആദിവാസി
െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റുകേളിൽ താമെസിക്കുന്ന ആേരാഗയവാനമൊരും, സാക്ഷരരും ആയ
യുവാക്കള് ആയിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് :
െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞെടുക്കെഷ്പ്പടുന്ന
ഉേദയാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
േഫാറസ്റ്റ്
െഷ്സന്ററിേലാ മൂന്നു മൊസെഷ്ത്ത പരിശീലനം നൽകുന്നതായിരിക്കും.

സ്ക്കൂളിേലാ/െഷ്ട്രെയിനിംഗ്

പ്രേതയകേ ആനുകൂലയങ്ങനള് :
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുേമ്പാള് അവിവാഹിതരായ അമ്മമൊരുെഷ്ട മെക്കള്ക്കും അതിനു
േശഷം വനം വകുപ്പിൽ താത്ക്കാലികേ വാച്ചർമൊരായി േസവനമെനുഷ് ഠിക്കുന്നവർക്കും
മുനഗണന നൽകുന്നതാണ്.
8

അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട രീതി :
അതത്
ജില്ലാ
ആഫീസർമൊരുെഷ്ട
േമെൽവിലാസത്തിൽ
ഇതേതാെഷ്ടാപ്പം
നൽകേിയിരിക്കുന്ന മൊതൃകേയിൽ െഷ്വള്ള േപപ്പറിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയേതാ, ൈടപ്പ്
െഷ്ചേയ്തതേതാ ആയ അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ടതാണ്. അേപക്ഷ ഫീസ് ഇതല്ല. കേവറിെഷ്ന്റ
മുകേള് ഭാഗത്ത് അേപക്ഷിക്കുന്ന തസ്തികേയുെഷ്ട േപര്, വകുപ്പിെഷ്ന്റ േപര്, കോറ്റഗറി
നമ്പർ എന്നിവ എഴുേതണ്ടതാണ്. ഉേദയാഗാർത്ഥിയുെഷ്ട േപരും, േമെൽവിലാസവും
കേവറിെഷ്ന്റ ഇതടതു വശത്തും അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം വലതു വശത്തും
എഴുേതണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ് :അേപക്ഷയിൽ കോണിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങനളുടം, അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം സമെർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടം വയാജമൊെഷ്ണന്ന് പിന്നീട് െഷ്തളിയുന്ന പക്ഷം യാെഷ്താരു
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാെഷ്ത നിയമെന ശിപാർശ നിരുപാധികേമൊയി റദ്ദ് െഷ്ചേയ്യുന്നതാണ് .

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

4

അേപക്ഷയുെഷ്ട മൊതൃകേ
1

തസ്തികേയുെഷ്ട േപര്

:

2 കോറ്റഗറി നമ്പർ

:

3 അേപക്ഷ സമെർപ്പിക്കുന്ന ജില്ല

:

4 അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ േപര്

:

5

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ പിതാവിെഷ്ന്റ/
മൊതാവിെഷ്ന്റ/ രക്ഷകേർത്താവിെഷ്ന്റ േപര്

:

6

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ജനന തീയതി, വയസ്സ്
(01.01.2021 ൽ 50 വയസ്സ് കേവിയരുത്)

:

7 അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ജാതി

:

8 സ്ത്രീേയാ/പുരുഷേനാ

:

9 സ്ഥിരം േമെൽവിലാസം

:

10 േയാഗയത

:

11

വാച്ചറായി വനം വകുപ്പിൽ േജാലി
െഷ്ചേയ്തതിട്ടുേണ്ടാ?

:

12

ഉെഷ്ണ്ടങ്കിൽ എത്ര കോലം േജാലി
െഷ്ചേയ്തതിട്ടുണ്ട്

:

ഉണ്ട് / ഇതല്ല

അവിവാഹിതരായ അമ്മയുെഷ്ട മെകേന
:
ആേണാ?
മുകേളിൽ പറഞ്ഞെിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങനള് എെഷ്ന്റ അറിവിൽ ശരിയാെഷ്ണന്ന് ഇതതിനാൽ
സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തിെഷ്ക്കാള്ളുന്നു.
13

സ്ഥലം :
തീയതി :

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ഒപ്പ്
ഉേദയാഗാർത്ഥിയുെഷ്ട േപര് :
േഫാണ് നമ്പർ :
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23.08.2013 െഷ്ല സ.ഉ (എം.എസ്) നമ്പർ : 80/13/വനം പ്രകോരം അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം
താെഷ്ഴപ്പറയുന്ന േരഖകേള് കൂടി സമെർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.

1) ജനനത്തീയതി/പ്രായം െഷ്തളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
2) അേപക്ഷകേർ ഗിരി വർഗ്ഗക്കാരാെഷ്ണന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന റവനയൂ അധികോരികേള്
നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
3) ഗിരിവർഗ്ഗ െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റിൽ സ്ഥിരം താമെസക്കാരനാെഷ്ണന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന
േറഞ്ച് േഫാറസ്റ്റ് ഓരഫീസർ / ൈട്രെബൽ എക്സ്റ്റനഷന ഓരഫീസറുടെഷ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
4) അേപക്ഷകേർ നിലവിൽ വനം വകുപ്പിൽ വാച്ചറായി േസവനം അനുഷ്ഠിച്ച്
വരുന്നേതാ േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നേതാ എന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന േറഞ്ച് േഫാറസ്റ്റ്
ഓരഫീസറുടെഷ്ടേയാ അതിനു മുകേളിേലാ ഉള്ള വനം വകുപ്പ് ഉേദയാഗസ്ഥന നൽകുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
5)
അേപക്ഷകേർ അവിവാഹിതരായ അമ്മമൊരുെഷ്ട മെക്കളാെഷ്ണങ്കിൽ അക്കാരയം
േറഞ്ച് േഫാറസ്റ്റ് ആഫീസേറാ, അതിന് മുകേളിലുള്ള വനം വകുപ്പ് ഉേദയാഗസ്ഥേരാ
സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
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വനം വകുപ്പിൽ േഫാറസ്റ്റ് വാച്ചർ തസ്തികേയ്ക്കായി അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം അേപക്ഷകേർ
ഗിരി വർഗ്ഗ െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റിൽ സ്ഥിരം താമെസക്കാരനാെഷ്ണന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന േറഞ്ച്
േഫാറസ്റ്റ് ഓരഫീസർ / ൈട്രെബൽ എക്സ് റ്റ നഷന ഓരഫീസറുടെഷ്ട സാക്ഷയപത്രം മൊതൃകേ

സാക്ഷയപത്രം

.......................................................... തീയതിയിെഷ്ല ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപന പ്രകോരം ................................
….................................................................

തസ്തികേയിേലയ്ക്ക്

(Category

No.

…..............................)

അേപക്ഷ സമെർപ്പിച്ച .................................. …... ശ്രീ/ശ്രീമെതി/കുമൊരി .................................................
….......................................................... രക്ഷിതാവിെഷ്ന്റ േപര് ............................................. ….........................
േകേരള

സംസ്ഥാനെഷ്ത്ത

താലൂക്കിെഷ്ല

.............................................

...........................................................

…...............................

താെഷ്ഴ

പറയുന്ന

ജില്ലയിെഷ്ല
വിേല്ലജിെഷ്ല

പ്രേദശെഷ്ത്ത

സ്ഥിര

.........................................
..........................................

താമെസക്കാരനാെഷ്ണന്നും

സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തുന്നു.
1. േബ്ലാക്കിെഷ്ന്റ േപര്

:

2. വനാന്തരം / വനാതിർത്തി
(ബാധകേമൊയത് എഴുതി േചേർക്കുകേ)

:

3. െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റ് േകോളനിയിെഷ്ല സ്ഥിര താമെസക്കാരനാേണാ? അെഷ്ത / അല്ല
4. ആെഷ്ണങ്കിൽ േകോളനിയുെഷ്ട േപര്

:

ഈ സാക്ഷയപത്രം േമെൽ തസ്തികേയ്ക്കു േവണ്ടി േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന
ഓരഫീസിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനു േവണ്ടി നൽകേിയിട്ടുള്ളതാണ്.

സ്ഥലം :
തീയതി :

േപര് :
ഉേദയാഗേപ്പര് :
(േറഞ്ച് േഫാറസ്റ്റ് ഓരഫീസർ / ൈട്രെബൽ എക്സ്റ്റനഷന ഓരഫീസർ)
ഔദ്യേദയാഗികേ വിലാസം :
(ഓരഫീസ് സീൽ)
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വനം വകുപ്പിൽ േഫാറസ്റ്റ് വാച്ചർ തസ്തികേയ്ക്കായി അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം അേപക്ഷകേർ
നിലവിൽ വനം വകുപ്പിൽ വാച്ചറായി േസവനം അനുഷ്ഠിച്ച് വരുന്നേതാ /
അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നേതാ എന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്നതിനായി ഹാജരാേക്കണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മൊതൃകേ
സർവ്വീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. ഉേദയാഗാർത്ഥിയുെഷ്ട േപര്

:

2. ഇതേപ്പാള് / മുനപ് ഉേദയാഗാർത്ഥി വഹിക്കുന്ന / വഹിച്ചിരുന്ന :
തസ്തികേയുെഷ്ട േപരും ശമ്പള െഷ്സ്കെയിലും
3. ഉേദയാഗാർത്ഥി ഏത് സർവ്വീസിൽെഷ്പ്പടുന്നു /
സർവ്വീസിൽെഷ്പ്പട്ടിരുന്നു എന്ന്

:

4. സർവ്വീസ് തുടങ്ങനിയ തീയതി

:

5. സർവ്വീസ് വിശദാംശങ്ങനള്

:

ക്രമെ
നമ്പർ

വഹിച്ച തസ്തികേ

കോലം
മുതൽ

സർവ്വീസ് ൈദർഘ്യം
വെഷ്ര

വർഷം

മൊസം

ദിവസം

ആെഷ്കേ സർവ്വീസ്
സാക്ഷയപത്രം
വനം വകുപ്പിൽ േഫാറസ്റ്റ് വാച്ചറായി / ആയിരുന്ന ശ്രീ. ............................................. എന്ന
ഉേദയാഗസ്ഥെഷ്ന സംബന്ധിച്ച മുകേളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിവരങ്ങനള് ശരിയാെഷ്ണന്ന്
േബാദ്ധയെഷ്പ്പട്ടു എന്ന വിവരം സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തിെഷ്ക്കാള്ളുന്നു.
േപര് :

സ്ഥലം :
തീയതി :

ഉേദയാഗേപ്പര് :
(േറഞ്ച് േഫാറസ്റ്റ് ഓരഫീസർ / ൈട്രെബൽ എക്സ്റ്റനഷന ഓരഫീസർ)
ഔദ്യേദയാഗികേ വിലാസം :
(ഓരഫീസ് സീൽ)
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അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന
ൈവകുേന്നരം 5 മെണി വെഷ്ര

അവസാന

10.

അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം :
ഇതടുക്കി
ജില്ലാ ഓരഫീസർ,
േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന
ജില്ലാ ഓരഫീസ്,
കേേമെഴ്സ്യൽ കേം ഓരഫീസ് േകോംപ്ലക്സ്,
െഷ്കേ.എസ്.എച്ച്.ബി ബിൽഡിങ്ങന്
(നാലാം നില),
കേട്ടപ്പന, ഇതടുക്കി - 685508.

തീയതി:

02.02.2022

ബുധനാഴ

മെലപ്പുറം
ജില്ലാ ഓരഫീസർ,
േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന
ജില്ലാ ഓരഫീസ്,
സിവിൽ േസ്റ്റഷന, പുതിയ േബ്ലാക്ക്,
മെലപ്പുറം - 676505.

കുറിപ്പ് :- അതാത് ജില്ലാ ആഫീസിേലയ്ക്കല്ലാെഷ്ത േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന
െഷ്സക്രട്ടറിയുെഷ്ടേയാ,
അഡീഷണൽ
െഷ്സക്രട്ടറിയുെഷ്ടേയാ,
റീജിയണൽ
ആഫീസറുടെഷ്ടേയാ, െഷ്ഡപയൂട്ടി െഷ്സക്രട്ടറിയുെഷ്ടേയാ േപരിൽ അയയ്ക്കുന്ന അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുന്നതാണ്.
11

നിയമെനങ്ങനള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദമൊക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിെഷ്ല റാങ്ക് അനുസരിച്ചും 15.05.2013 െഷ്ല G.O (MS) No. 53/2013/F&WLD,
23.08.2013 െഷ്ല G.O (MS) No. 80/13/Forest എന്നീ സർക്കാർ ഉത്തരവുകേളിെഷ്ല
വയവസ്ഥകേള് അനുസരിച്ചും ആയിരിക്കും.

സാജു േജാർജ് ,
െഷ്സക്രട്ടറി,
േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മിഷന
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