േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന്

നമ്പര് : No. SR I -3/5/2019-KPSC

തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി : 17.12.2020

തിരുത്തല് വിജ്ഞാപനം
16.11.2020 തീയതിയിെലെ അസാധാരണ ഗസറ്റില് 190/2020 കോറ്റഗറി നമ്പറില്
വയനാട് ജില്ലയില് ൈബൽട്രൈബല് വാച്ചര് (പട്ടികേ വര്ഗം മാത്രം -ആദിവാസി വിഭാഗം )
തസ്തികേയിേലെക്കുള്ള

െതരെഞ്ഞെടുപ്പിനായി

പ്രസിദ്ധീകേരിച്ച

വിജ്ഞാപനത്തില്

(i) ഖണ്ഡികേ 4
കുറിപ്പ് :-(i) വനിതകേള്ക്കായി പ്രേതയേകേം ഒഴിവുകേള് നീക്കി െവച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജില്ലകേളിെലെ ഒഴിവുകേളില് നിശ്ചിത
എണ്ണം വനിതകേള്ക്കായി നീക്കി െവച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നത് ഒഴിവാക്കി ഇതിനാല് വിജ്ഞാപനം െചെയുന.
കുറിപ്പ്

:-(iii)

5.05.2013

പട്ടികേവര്ഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട

െലെ

(എം.എസ്)

53/13/F&WLD

പ്രകോരം

ഈ

തസ്തികേയുെട

െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്

ആദിവാസികേള്ക്കു മാത്രമായി പരിമിതെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാല് ഈ വിജ്ഞാപന

പ്രകോരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില് ആയിരിക്കും. ഓരേരാ ജില്ലയിേലെയ്ക്കും അതത് ജില്ലകേളില്
നിനള്ള ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥികേെള മാത്രേമ പരിഗണിക്കുകേയുള. എന്നത് തിരുത്തി 5.05.2013 െലെ (എം.എസ്)
53/13/F&WLD പ്രകോരം ഈ തസ്തികേയുെട െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികേവര്ഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട ആദിവാസികേള്ക്കു മാത്രമായി
പരിമിതെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാല് ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകോരമുള്ള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില്
ആയിരിക്കും.

േമല് ഒഴിവുകേളില് വയനാട് ജില്ലയില് നിനള്ള ഉദ്യേദയോഗാര്ഥികേെള മാത്രേമ പരിഗണിക്കുകേയുള .

എന്നാക്കി ഇതിനാല് വിജ്ഞാപനം െചെയുന.

(ii) ഖണ്ഡികേ 8
8. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കേണ്ട രീതി : അതത് ജില്ലാ ആഫീസര്മാരുെട േമല്വിലൊസത്തില് ഇേതാെടാപ്പം
നല്കേിയിരിക്കുന്ന മാതൃകേയില് െവള്ള േപപ്പറില് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയേതാ, ൈബൽടപ്പ് െചെയ്തതേതാ ആയ അേപക്ഷ
അയേയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അേപക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല. കേവറിെന്റെ മുകേള് ഭാഗത്ത് അേപക്ഷിക്കുന്ന തസ്തികേയുെട േപര് ,

വകുപ്പിെന്റെ േപര്, കോറ്റഗറി നമ്പര് എന്നിവ എഴുേതണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥിയുെട േപരും, േമല്വിലൊസവും
കേവറിെന്റെ ഇടതു വശത്തും അേപക്ഷ അയേയ്ക്കേണ്ട വിലൊസം വലെതു വശത്തും എഴുേതണ്ടതാണ് . എന്നത് തിരുത്തി
8. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കേണ്ട രീതി
: വയനാട് ജില്ലാ ആഫീസറുടെട േമല്വിലൊസത്തില് ഇേതാെടാപ്പം
നല്കേിയിരിക്കുന്ന മാതൃകേയില് െവള്ള േപപ്പറില് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയേതാ, ൈബൽടപ്പ് െചെയ്തതേതാ ആയ അേപക്ഷ
അയേയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അേപക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല. കേവറിെന്റെ മുകേള് ഭാഗത്ത് അേപക്ഷിക്കുന്ന തസ്തികേയുെട േപര് ,
വകുപ്പിെന്റെ േപര്, കോറ്റഗറി നമ്പര് എന്നിവ എഴുേതണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥിയുെട േപരും, േമല്വിലൊസവും
കേവറിെന്റെ ഇടതു വശത്തും അേപക്ഷ അയേയ്ക്കേണ്ട വിലൊസം വലെതു വശത്തും എഴുേതണ്ടതാണ് . എന്നാക്കി
ഇതിനാല് വിജ്ഞാപനം െചെയുന.

(III) ഖണ്ഡികേ 8 ന് േശഷം താെഴ പറയുന്ന സാക്ഷയേപത്രം ,സര്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാതൃകേ എന്നിവ ഉദ്യള്െപ്പടുത്തി
ഇതിനാല് വിജ്ഞാപനം െചെയ്യുന.

വനം വകുപ്പില് ൈബൽട്രൈബല് വാച്ചര് തസ്തികേയ്ക്കോയി അേപക്ഷേയാെടാപ്പം അേപക്ഷകേര് ഗിരി
വര്ഗ്ഗ

െസറ്റില്െമന്റെില്

സ്ഥിരം

താമസക്കാരനാെണന്ന്

െതളിയിക്കുന്ന

േഫാറസ്റ്റ്

േറഞ്ചര് / ൈബൽട്രൈബല് എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓരഫീസറുടെട സാക്ഷയേപത്രം മാതൃകേ
സാക്ഷയേപത്രം
…...........................തീയതിയിെലെ
No.............................)

ഗസറ്റ്

വിജ്ഞാപനപ്രകോരം..............................തസ്തികേയിേലെക്ക്

അേപക്ഷ

(Category

സമര്പ്പിച്ച......................................ശ്രീ/ശ്രീമതി/

കുമാരി..................................................................രക്ഷിതാവിെന്റെ

േപര്............................................േകേരള

സംസ്ഥാനെത്ത.....................................................ജില്ലയിെലെ......................................................താലൂക്കിെലെ
….......................................................വിേല്ലജിെലെ..............................................................................

താെഴ

പറയുന്ന

പ്രേദശത്ത്

സ്ഥിരതാമസക്കാരനാെണനം സാക്ഷയേെപ്പടുത്തുന.

1. േബ്ലാക്കിെന്റെ േപര്

:..........................................................................

2. വനാന്തരം / വനാതിര്ത്തി

:..........................................................................
(ബാധകേമായത് എഴുതി േചെര്ക്കുകേ)

3. െസറ്റില്െമന്റെ് േകോളനിയിെലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനാേണാ ? :.........................................അെത/ അല്ല
4. ആെണങ്കില് േകോളനിയുെട േപര് :.........................................................................
ഈ സാക്ഷയേപത്രം േമല് തസ്തികേയ്ക്കുേവണ്ടി േകേരള പബ്ലികേ്
ഹാജരാക്കുന്നതിനുവേവണ്ടി നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

സര്വീസ്

കേമ്മീഷന്

ഓരഫീസില്

േപര് :
ഉദ്യേദയോഗേപ്പര്:
(േഫാറസ്റ്റ് േറഞ്ചര് / ൈബൽട്രൈബല് എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓരഫീസര്
ഔദ്യേദയോഗികേ വിലൊസം :

സ്ഥലെം :
തീയതി :

(ഓരഫീസ് സീല്)

വനം വകുപ്പില് ൈബൽട്രൈബല് വാച്ചര് തസ്തികേയ്ക്കോയി അേപക്ഷേയാെടാപ്പം അേപക്ഷകേര്
നിലെവില് വനം വകുപ്പില് വാച്ചറായി േസവനം അനുവഷ്ഠിച്ച് വരുന്നേതാ / അനുവഷ്ഠിച്ചിരുന്നേതാ
എന്ന് െതളിയിക്കുന്നതിനായി ഹാജരാേക്കണ്ട സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാതൃകേ .

സര്വീസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥിയുെട േപര്

:

2. ഇേപ്പാള്/ മുന്പ് ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥി വഹിക്കുന്ന/ വഹിച്ചിരുന്ന
തസ്തികേയുെട േപരും ശമ്പള െസ്കെയിലും
:
3. ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥി ഏത് സര്വീസില്െപ്പടുന/ സര്വീസില്
െപട്ടിരുന എന്ന്
:
4. സര്വീസ് തുടങ്ങിയ തീയതി

:

5. സര്വീസ് വിശദാംശങ്ങള്

:

ക്രമ
നമ്പ
ര്

വഹിച്ച തസ്തികേ

കോലെം
മുതല്

വെര

സര്വിസ് ൈബൽദര്ഘ്യേം
വര്ഷം

മാസം

ദിവസം

ആെകേ സര്വീസ്

സാക്ഷയേപത്രം
വനം

വകുപ്പില്

ൈബൽട്രൈബല്

വാച്ചറായി

/

ആയിരുന്ന

ശ്രീ.

/

ശ്രീമതി. ............................................................... എന്ന ഉദ്യേദയോഗസ്ഥെയ / ഉദ്യേദയോഗസ്ഥെന സംബന്ധിച്ച
മുകേളില്

പ്രസ്താവിച്ച

വിവരങ്ങള്

ശരിയാെണന്ന്

േബാധായെപ്പട്ടു

എന്ന

വിവരം

സാക്ഷയേെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന.
ഉദ്യേദയോഗേപ്പര്:
(േഫാറസ്റ്റ് േറഞ്ചര് / ൈബൽട്രൈബല് എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓരഫീസര്
ഔദ്യേദയോഗികേ വിലൊസം :

സ്ഥലെം:
തീയതി:
( ഓരഫീസ് മുദ)

iV) ഖണ്ഡികേ 10
കുറിപ്പ് :-

അതാത് ജില്ലാ ആഫീസിേലെയ്ക്കേല്ലാെത േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന് െസക്രട്ടറിയുെടേയാ,

അഡീഷണല് െസക്രട്ടറിയുെടേയാ , റീജിയണല്

ആഫീസറുടെടേയാ, െഡപയൂട്ടി െസക്രട്ടറിയുെടേയാ േപരില്

അയയ്ക്കുന്ന അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുന്നതാണ്. എന്നത് തിരുത്തി
കുറിപ്പ് :- വയനാട്

ജില്ലാ ആഫീസിേലെയ്ക്കേല്ലാെത േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന് െസക്രട്ടറിയുെടേയാ,

അഡീഷണല് െസക്രട്ടറിയുെടേയാ , റീജിയണല്

ആഫീസറുടെടേയാ, െഡപയൂട്ടി െസക്രട്ടറിയുെടേയാ േപരില്

അയയ്ക്കുന്ന അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുന്നതാണ് . എന്നാക്കി ഇതിനാല് വിജ്ഞാപനം െചെയുന.

വിജ്ഞാപനത്തിെലെ മറ്റ് വയേവസ്ഥകേള്ക്ക് മാറ്റമില്ല.

സാജു േജാര്ജ്ജ ്
െസക്ര ട്ടറി
േകേരള പബ്ല ികേ് സര് വ്വീസ് കേമ്മീഷന്

