കോറ്റഗറി നമ്പര്: 190/2020
15.05.2013 െഷ്ല G.O. (MS) No. 53/2013/F&WLD, 23.08.2013 െഷ്ല G.O. (MS) No. 80/2013/Forest എക്സന്നീ
സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവുകേള് പ്രത്യകോരം േകേരള സംസ്ഥാന സര്വ്വീസിൽ വനം വകുപ്പിൽ ൈസ്ട്രൈബൽ വാച്ചര്
തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് വനെഷ്ത്ത മൊത്രം ആശ്രയിച്ചുക കേഴിയുന്ന ആദ്ിവാസികേള്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേതയകേ നിയമെന
പദ്ധതി പ്രത്യകോരം പട്ടികേ വര്ഗ്ഗക്കാര്ക്കു മൊത്രമൊയി പരിമെിതെഷ്പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞടുപ്പ് .
േകേരള സംസ്ഥാന സര്വ്വീസിൽ വനം വകുപ്പിൽ ൈസ്ട്രൈബൽ വാച്ചര് തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് വനെഷ്ത്ത
മൊത്രം ആശ്രയിച്ച് കേഴിയുന്ന പട്ടികേവര്ഗ്ഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട േയാഗയതയുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേളിൽ നിന്നും
ഇപ്പേതാെഷ്ടാപ്പം േചേര്ത്തിരിക്കുന്ന അേപക്ഷാ േഫാറത്തിൽ അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
1.
2.
3.
4.

വകുപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
ശേമ്പളം
ഒഴിവുകേളുടെഷ്ട എക്സണ്ണം

:
:
:
:

വനം
ൈസ്ട്രൈബൽ വാച്ചര്
₹8500 – 13210/വയനാട് - 02

കുറിപ്പ് :-(i) വനിതകേള്ക്കായി പ്രത്യേതയകേം ഒഴിവുകേള് നീക്കി െഷ്വച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജില്ലകേളിെഷ്ല ഒഴിവുകേളിൽ നിശ്ചിത
എക്സണ്ണം വനിതകേള്ക്കായി നീക്കി െഷ്വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
(ii) ഈ ഒഴിവുകേള് ഇപ്പേപ്പാള് നിലവിലുള്ളതാണ്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രത്യകോരം തയ്യാറാക്കെഷ്പ്പടുന്ന റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ് പ്രത്യാബലയത്തിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ ഏകറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ഷവും ഏകറ്റവും കൂടിയത് മൂന്നു
വര്ഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എക്സന്നാൽ ഒരു വര്ഷത്തിനുേശേഷം ഇപ്പേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ് പ്രത്യസിദ്ധീകേരിക്കെഷ്പ്പടുകേയാെഷ്ണങ്കിൽ ആ തീയതി മുതൽ
ഈ വിജ്ഞാപന പ്രത്യകോരം
തയ്യാറാക്കെഷ്പ്പടുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രത്യാബലയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മുകേളിൽ കോണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവിേലക്കും ലിസ്റ്റ്
പ്രത്യാബലയത്തിലിരിക്കുന്ന സമെയത്ത്
വനെഷ്ത്ത മൊത്രം ആശ്രയിച്ച്
ഉദ്യപജീവനം നടത്തുന്ന
പട്ടികേവര്ഗ്ഗക്കാരായ ആദ്ിവാസികേള്ക്ക് മൊത്രമൊയി എക്സഴുതി അറിയിക്കെഷ്പ്പടുന്ന ഒഴിവിേലയം പ്രത്യസ്തുത
ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിയമെനം നടത്തുന്നതാണ്.
(iii)
15.05.2013 െഷ്ല (എക്സം.എക്സസ്) 53/13/F&WLD പ്രത്യകോരം ഈ തസ്തികേയുെഷ്ട െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞടുപ്പ്
പട്ടികേവര്ഗ്ഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട ആദ്ിവാസികേള്ക്കു മൊത്രമൊയി പരിമെിതെഷ്പ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ വിജ്ഞാപന
പ്രത്യകോരമുള്ള െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞടുപ്പ് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഓേരാ ജില്ലയിേലയം അതത്
ജില്ലകേളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേെഷ്ള മൊത്രേമെ പരിഗണിക്കുകേയുള .
5. നിയമെനരീതി : വനെഷ്ത്ത മൊത്രം ആശ്രയിച്ച് ഉദ്യപജീവനം നടത്തുന്ന പട്ടികേവര്ഗ്ഗ
ആദ്ിവാസികേളിൽ നിന്നും േനരിട്ടുള്ള നിയമെനം. പട്ടികേ വര്ഗ്ഗത്തിൽെഷ്പ്പട്ട ആദ്ിവാസികേളായ വനിതകേള്ക്കും
ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് : (i) ആദ്ിവാസി പട്ടികേവര്ഗ്ഗത്തിൽെഷ്പ്പടാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള് സമെര്പ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെഷ്നയുളളവര്ക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെഷ്കോണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് പ്രത്യേതയകേമൊയി
നൽകുന്നതല്ല.
(ii) വികേലാംഗര് ഈ ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് അേപക്ഷിക്കുവാന അര്ഹരല്ല.

6. പ്രത്യായപരിധി : 01.01.2020 ൽ 18 (പതിെഷ്നട്ട്) വയസ്സ് തികേഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതും 50 (അനപത്)
വയസ്സ്
തികേയാന പാടില്ലാത്തതുമൊകുന്നു. പ്രത്യായപരിധി സംബന്ധിച്ചുകള്ള മെറ്റാനുകൂലയങ്ങെഷ്ളാന്നും
നൽകുന്നതല്ല.
7. േയാഗയതകേള് :
േകേരളത്തിെഷ്ല വനാതിര്ത്തിയിേലാ, വനത്തിേലാ ഉദ്യള്ള ആദ്ിവാസി
െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റുകേളിൽ താമെസിക്കുന്ന ആേരാഗയവാനമൊരും, സാക്ഷരരും ആയ യുവതി യുവാക്കള്
ആയിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് :- െഷ്തരെഷ്ഞ്ഞടുക്കെഷ്പ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥികേള്ക്ക് േഫാറസ്റ്റ് സ്ക്കൂളിേലാ/െഷ്ട്രൈയിനിംഗ് െഷ്സന്ററിേലാ മൂന്നു
മൊസെഷ്ത്ത പരിശേീലനം നൽകുന്നതായിരിക്കും.
പ്രത്യേതയകേ ആനുകൂലയങ്ങള് : റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുേമ്പാള് മുനഗണന അവിവാഹിതരായ അമ്മമൊരുെഷ്ട
മെക്കള്ക്കും അതിനു േശേഷം വനം വകുപ്പിൽ താത്ക്കാലികേ വാച്ചര്മൊരായി േസവനമെനുഷ്ടിക്കുന്നവര്ക്കും
നൽകുന്നതാണ്.
8. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട രീതി : അതത് ജില്ലാ ആഫീസര്മൊരുെഷ്ട േമെൽവിലാസത്തിൽ ഇപ്പേതാെഷ്ടാപ്പം
നൽകേിയിരിക്കുന്ന മൊതൃകേയിൽ െഷ്വള്ള േപപ്പറിൽ എക്സഴുതി തയ്യാറാക്കിയേതാ, ൈസ്ടപ്പ് െഷ്ചേയ്തേതാ ആയ
അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ടതാണ്. അേപക്ഷ ഫീസ് ഇപ്പല്ല. കേവറിെഷ്ന്റ മുകേള് ഭാഗത്ത് അേപക്ഷിക്കുന്ന
തസ്തികേയുെഷ്ട േപര്, വകുപ്പിെഷ്ന്റ േപര്, കോറ്റഗറി നമ്പര് എക്സന്നിവ എക്സഴുേതണ്ടതാണ്. ഉദ്യേദ്യാഗാര്ത്ഥിയുെഷ്ട
േപരും, േമെൽവിലാസവും കേവറിെഷ്ന്റ ഇപ്പടതു വശേത്തും അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം വലതു വശേത്തും
എക്സഴുേതണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ്:അേപക്ഷയിൽ കോണിച്ചിട്ടുള്ള
വിവരങ്ങളുടം, അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം സമെര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകേളുടം വയാജമൊെഷ്ണന്ന് പിന്നീട് െഷ്തളിയുന്ന പക്ഷം യാെഷ്താരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാെഷ്ത നിയമെന
ശേിപാര്ശേ നിരുപാധികേമൊയി റദ്ദേ് െഷ്ചേയ്യുന്നതാണ്.
അേപക്ഷയുെഷ്ട മൊതൃകേ
1

തസ്തികേയുെഷ്ട േപര്

:

2

കോറ്റഗറി നമ്പര്

3

അേപക്ഷ സമെര്പ്പിക്കുന്ന ജില്ല

4

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ േപര്

:

5

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ പിതാവിെഷ്ന്റ
/മൊതാവിെഷ്ന്റ/ രക്ഷകേര്ത്താവിെഷ്ന്റ േപര്

:

6

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ജനന തീയതി, വയസ്സ്
(01.01.2020 ൽ 50 വയസ്സ് കേവിയരുത്.)

:

7

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ജാതി

:

8

സ്ത്രീേയാ/പുരുഷേനാ

:

9

സ്ഥിരം േമെൽവിലാസം

:

10

േയാഗയത

:

11

വാച്ചറായി വനം വകുപ്പിൽ േജാലി
െഷ്ചേയ്തിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉദ്യണ്ട്/ഇപ്പല്ല.

12

ഉദ്യെഷ്ണ്ടങ്കിൽ എക്സത്ര കോലം േജാലി
െഷ്ചേയ്തിട്ടുണ്ട്

:

13

അവിവാഹിതരായ അമ്മയുെഷ്ട മെകേേനാ,
മെകേേളാ ആേണാ?

:

സ്ഥലം:
തീയതി:

അേപക്ഷകേെഷ്ന്റ ഒപ്പ്

23.08.2013 െഷ്ല സ.ഉദ്യ.(എക്സം.എക്സസ്) നമ്പര് : 80/13/ വനം പ്രത്യകോരം അേപക്ഷേയാെഷ്ടാപ്പം താെഷ്ഴപ്പറയുന്ന
േരഖേകേള് കൂടി സമെര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
1)) ജനനത്തീയതി/പ്രത്യായം െഷ്തളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.
2) അേപക്ഷകേര് ഗിരി വര്ഗ്ഗക്കാരാെഷ്ണന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന റവനയ അധികോരികേള് നൽകുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് .
3) ഗിരി വര്ഗ്ഗ െഷ്സറ്റിൽെഷ്മെന്റിൽ സ്ഥിരം താമെസക്കാരനാെഷ്ണന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന േഫാറസ്റ്റ്
േറഞ്ചര്/ൈസ്ട്രൈബൽ എക്സക്സൈ്റ്റനഷന ഓഫീസറുടെഷ്ട സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.
4)അേപക്ഷകേര് നിലവിൽ വനം വകുപ്പിൽ വാച്ചറായി േസവനം അനുഷ്ടിച്ച് വരുന്നേതാ േസവനം
അനുഷ്ടിച്ചിരുന്നേതാ എക്സന്ന് െഷ്തളിയിക്കുന്ന േറഞ്ച് ഓഫീസറുടെഷ്ടേയാ അതിനു മുകേളിേലാ ഉദ്യള്ള വനം വകുപ്പ്
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന നൽകുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.
5) അേപക്ഷകേര് അവിവാഹിതരായ അമ്മമൊരുെഷ്ട മെക്കളാെഷ്ണങ്കിൽ അക്കാരയം േഫാറസ്റ്റ് േറഞ്ച്
ആഫീസേറാ, അതിന് മുകേളിലുള്ള വനം വകുപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥേരാ സാക്ഷയെഷ്പ്പടുത്തുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
9. അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 23.12.2020 ബുധനാഴ്ച ൈസ്വകുേന്നരം 5 മെണി വെഷ്ര
10. അേപക്ഷ അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം : ജില്ലാ ഓഫീസര്,
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന ജില്ലാ ഓഫീസ്
രണ്ടാം നില, എക്സം.ജി.ടി ബിൽഡിംഗ്
േനാര്ത്ത് കേൽപ്പറ്റ പി.ഒ
വയനാട് : 673 122
കുറിപ്പ് :- അതാത് ജില്ലാ ആഫീസിേലയ്ക്കല്ലാെഷ്ത േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന െഷ്സക്രട്ടറിയുെഷ്ടേയാ,
അഡീഷണൽ െഷ്സക്രട്ടറിയുെഷ്ടേയാ, റീജിയണൽ ആഫീസറുടെഷ്ടേയാ, െഷ്ഡപയട്ടി െഷ്സക്രട്ടറിയുെഷ്ടേയാ
േപരിൽ അയയന്ന അേപക്ഷകേള് നിരസിക്കുന്നതാണ്.
11. നിയമെനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മൊക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെഷ്ല റാങ്ക്
അനുസരിച്ചുകം 15.05.2013 െഷ്ല G.O (MS) No. 53/2013/F&WLD, 23.08.2013 െഷ്ല G.O (MS) No. 80/13/Forest എക്സന്നീ
സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവുകേളിെഷ്ല വയവസ്ഥകേള് അനുസരിച്ചുകം ആയിരിക്കും.

സാജു േജാര്ജ്ജ്
െഷ്സക്രട്ടറി
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന

