െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട് െ മന് - ജില്ലാതലം
കോറ്റഗറി നമ്പർ : 092/2022
േകേരള സംസ്ഥാന സർവ്വീസില് വനം - വനയജീവി വകുപ്പില് ബീറ്റ് േഫാറസ്റ്റ്
ഓഫീസർ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് ഉദ്യപജീവനത്തിനായി വനെത്ത ആശ്രയിച്ചുക കേഴിയുന്ന
ആദ്ിവാസി സമൂഹത്തിെല േയാഗയതയുളള പട്ടികേവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം
േകേരള
പബ്ലികേ്
സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവബ് ൈസറ്റിലൂടെട
(www.keralapsc.gov.in) അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു.
പാർട്ട് - I 60% ഒഴിവിേലയ്ക്ക് െപാതു വിഭാഗത്തില് നിന്നുള പ്രേതയകേ നിയമനം
1 വകുപ്പ്

:

വനം - വനയജീവി വകുപ്പ്

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

:

ബീറ്റ് േഫാറസ്റ്റ് ഓഫീസർ (ഉദ്യപജീവനത്തിനുശ
േവണ്ടി വനെത്ത ആശ്രയിച്ചുക കേഴിയുന്ന
ആദ്ിവാസി
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള പ്രേതയകേ നിയമനം)
പാർട്ട് I
(60%
ഒഴിവിേലയ്ക്ക്
െപാതുവിഭാഗത്തില് നിന്നുള നിയമനം).
(കുറിപ്പ്: i) ഭിന്നേശേഷിയുളവർക്ക് ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന
അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
ii) ഉദ്യപജീവനത്തിനുശേവണ്ടി വനെത്ത
ആശ്രയിച്ചുക
കേഴിയുന്ന
ആദ്ിവാസി
സമൂഹത്തിെല
േയാഗയതയുള
പട്ടികേവർഗ്ഗവിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട പുരുടഷന്മാർക്കുമ്പം
സ്ത്രീകേള്ക്കുമ്പം
ഈ
തസ്തികേയിേലക്ക്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.)
iii) ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില്
േജാലിെചെയ്യുന്നവർക്കായി
സംവരണം
െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്ന
40%
കേവാട്ടയില്
അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നവർ െപാതുവിഭാഗത്തിേലയ്ക്കും
അേപക്ഷിക്കാന ആഗ്രഹിക്കുമ്പന്നുെണ്ടങ്കില് രണ
കോറ്റഗറിയിലും
പ്രേതയകേം
പ്രേതയകേം
അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.

3 ശേമ്പളം

:

`₹.20000 – 45800/- (PR)

4 ഒഴിവുകേളുടെട എണ്ണം

:

ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തിരുടവനന്തപുരം - 12
െകോല്ലം
- 06
പത്തനംതിട്ട
- 06
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േകോട്ടയം
ഇടുക്കി
എറണാകുളം
തൃശൂർ
പാലക്കാട്
മലപ്പുറം
േകോഴിേക്കാട്
വയനാട്
കേണ്ണൂർ
കോസർേഗാഡ്

- 12
- 24
- 12
- 06
- 36
- 18
- 12
- 102
- 27
- 27

കുറിപ്പ് :-(i)

അേപക്ഷകേരുടെട എണ്ണം കൂടുതലാെണങ്കില് ആദ്യഘട്ടമായി ഒ എം ആർ
പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്.
പ്രസ്തുത പരീക്ഷ 2022 ആഗസ്റ്റ് മാസം
നടത്തുന്നതായിരിക്കുമ്പം.

(II)

തിരെഞ്ഞെടുപ്പിെന പരീക്ഷാ ഘട്ടത്തില് അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർ,
അവരുടെട കുട്ടികേള്, വിധവകേളായ അമ്മമാരുടെട കുട്ടികേള്, അനിമല്
ഹാനഡിലിങ്ങ് ഇന സൂ ആന് േഫാറസ്റ്റ് േകോഴ്സ് പാസ്സായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് എന്നീ വിഭാഗക്കാർക്ക് [സ.ഉദ്യ.(ൈകേ) നം 8/2022 F& WLD
Dtd: 10/02/2022 െല സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവിെല ഇനം 5, പാരാ 2 (vi) കോണുകേ]
ജനറല് കേവാട്ടയില് മുനഗണന ലഭിക്കുമ്പന്നതാണ്.
ആയതിനാല് ടി
വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രേതയകേം
ചുരുടക്കപ്പട്ടികേ തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതും
ടി
ചുരുടക്കപ്പട്ടികേകേെള എകേീകേരിച്ച് േയാഗയതയുെട അടിസ്ഥാനത്തില് അന്തിമ
റാങ്ക്
പട്ടികേ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതുമാണ്.
(ടി
വിഭാഗക്കാരായ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട പ്രാതിനിധയം ഉദ്യറപ്പാക്കുമ്പന്നതിനാണ് ഈ വയവസ്ഥ.)

(III)

ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ്. അപ്രകോരം തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന കോലാവധി,
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട
വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും പ്രാബലയത്തില് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശേശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാണങ്കില് ആ തീയതി മുതല് ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം
തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമനിനുശേവണ്ടി വനെത്ത
ആശ്രയിച്ചുക
കേഴിയുന്ന
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായി
പിന്നീട്
എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിെല 60% ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും പ്രസ്തുത
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.

(iV)

ഓേരാ ജില്ലയ്ക്കും അനുശവദ്ിച്ച ആെകേ ഒഴിവുകേളുടെട 60% ജനറല് കേവാട്ടയ്ക്കും (ടി
60% ല് പുരുടഷന്മാർ 80% ; സ്ത്രീകേള് 20%), 40% റിസർേവഷന കേവാട്ടയ്ക്കും
(വനം വകുപ്പില് ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില് േജാലിെചെയ്യുന്നവർക്ക് )
സംവരണം
െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നു.
റിസർേവഷന
കേവാട്ടയില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട അഭാവത്തില് ടി ഒഴിവ് ജനറല് കേവാട്ടയില് നിന്നും
നികേത്തുന്നതാണ്.
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(V)

സ.ഉദ്യ.(ൈകേ) നം.3/ 2021/വനം, തീയതി 12.02.2021; സ.ഉദ്യ.(ൈകേ) നം.
8/2022/ F& WLD, തീയതി 10/02/2022 എന്നിവ
പ്രകോരം
ഉദ്യപജീവനത്തിനുശ
േവണ്ടി
വനെത്ത
ആശ്രയിച്ചുക
കേഴിയുന്ന
ആദ്ിവാസിസമൂഹത്തിെല പട്ടികേവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് മാത്രമായി ഈ
വിജ്ഞാപനം
പരിമിതെപ്പടുത്തിയിരിക്കുമ്പന്നു.
ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരമുള െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമ്പം. ഓേരാ
ജില്ലയിേലക്കുമ്പം അതത് ജില്ലയില് നിന്നുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള മാത്രേമ
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.

(VI)

ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് താെഴ പറയുന്ന
രണ്ട് വയവസ്ഥകേളില് (a, b) ഏെതങ്കിലും ഒന്ന് പ്രകോരമുളള േരഖപ്പകേള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
a) The Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Forests Rights) Act,2006 (വനാവകോശേ നിയമം
2006) പ്രകോരം, വയക്തിഗത
അവകോശേവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്
കുടുംബത്തിനുശ ലഭിച്ച വയക്തിഗത ൈകേവശോവകോശേ േരഖപ്പ.
അെല്ലങ്കില്
b) പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട വയക്തിയാണന്ന് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി
ൈട്രൈബല്
എക്സ് റ്റ നഷന
ഓഫീസറില്
(TEO)
കുറയാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന
നല്കുന്ന
സർട്ടിഫിക്കേറ്റാ
അെല്ലങ്കില്
വിേല്ലജ്
ഓഫീസറില് കുറയാെതയുള റവനയൂ അധികോരിയില്
നിന്നും
ലഭിക്കുമ്പന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കേറ്റാ, ഇതില് ഏെതങ്കിലും ഒന്നും
ഒപ്പം
വനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഉദ്യപജീവനം നടത്തുന്ന ആളാെണന്ന്
െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി ബന്ധെപ്പട്ട േറഞ്ച് േഫാറസ്ററ് ഓഫീസറില്
(െടറിേട്ടാറിയല്/വനയജീവി വിഭാഗം) കുറയാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരില്
നിന്നും
ലഭിച്ച
സർട്ടിഫിക്കറ്റും
അേപക്ഷേയാെടാപ്പം
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .

5 നിയമനരീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം
(വനെത്ത ആശ്രയിച്ചുക കേഴിയുന്നതും
വനത്തിനുശളിേലാ,
വനത്താല് ചുറ്റെപ്പട്ടേതാ, വനേത്താട് േചെർന്ന് കേിടക്കുമ്പന്നേതാ
ആയ
പ്രേദ്ശേങ്ങളിലുള
ആദ്ിവാസി
ഊരുടകേളില്
താമസിക്കുമ്പന്നവരുടമായ
ആദ്ിവാസി
സമൂഹത്തിെല
പട്ടികേവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന് )
കുറിപ്പ് :-1. വനാശ്രിതരായ ആദ്ിവാസി-പട്ടികേവർഗ്ഗവിഭാഗത്തില്െപ്പടാത്തതും അതാതു
ജില്ലയില് നിന്നുളവരുടമല്ലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. അങ്ങെനയുളളവർക്ക് അേപക്ഷ നിരസിച്ചുകെകോണള
അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.
2. വനാതിർത്തിേയാട് േചെർന്നുള രണ്ട് കേി.മിപരിധിയിലുള ആദ്ിവാസി
ഊരുടകേളില്
താമസിക്കുമ്പന്ന
ആദ്ിവാസി
സമൂഹത്തിെല
പട്ടികേവർഗ്ഗ
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വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവെര
േനരിട്ട്
നടത്തുന്നവരായി കേരുടതാവുന്നതാണ്.

വനെത്ത

ആശ്രയിച്ച്

ഉദ്യപജീവനം

3. ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് വനം ഇല്ലാത്തതിനാല് പ്രസ്തുത ജില്ലയില് െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
6 പ്രായപരിധി

7

:

18 - 41 , ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1981 നുശം 01.01.2004 നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട).
വയസ്സിളവിെന
സംബന്ധിച്ച
മറ്റ്
ആനുശകൂലയങ്ങള് ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.

േയാഗയതകേള് :
1)

വിദ്യാഭയാസ േയാഗയതകേള് :
എസ്.എസ്.എല്.സി േയാ തത്തുലയമായ പരീക്ഷേയാ പാസ്സായവർക്കുമ്പം,
എസ്.എസ്.എല്.സി േകോഴ് സ് പൂർത്തിയാക്കിയേതാ, തത്തുലയ േയാഗയതേയാ
ഉദ്യളവർക്കുമ്പം അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് : - 1) എസ്.എസ്.എല്.സി പാസ്സായ ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേളുടെട അഭാവത്തില്
മാത്രേമ എസ്.എസ്.എല്.സി േകോഴ് സ് പൂർത്തിയാക്കിയേതാ, തത്തുലയ
േയാഗയതേയാ ഉദ്യളവെര പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
2) േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് KS&SSR Part II Rule 10(a) ii ഈ തസ്തികേയ്ക്ക്
ബാധകേമാണ്.
3) അനിമല് ഹാനഡിലിഗ് ഇന സൂ ആന് േഫാറസ്റ്റ് േകോഴ്സ്
പാസ്സായവർക്ക് മുനഗണന ലഭിക്കുമ്പന്നതാണ്.

2)

പുരുടഷ / വനിത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള സംബന്ധിച്ച മറ്റ് േയാഗയതകേള്
താെഴ പറയുന്നു .
(a) പുരുടഷ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് :
(i)
ശോരീരികേ േയാഗയതകേള് :- ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത് 159 െസ.മീ, െനഞ്ചളവ്
കുറഞ്ഞെത് 75 െസ.മീ ഉദ്യം 5 െസ.മീ വികോസവും.
(ii) കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷ :- എല്ലാ പുരുടഷ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം വണ്ലസ്റ്റാർ
സ്റ്റാനേഡർഡിലുളള താെഴ പറയുന്ന 8 (എട്ട് ) ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 3
(മൂന്ന് ) എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.

ക്രമ
നമ്പർ

ഇനങ്ങള്

വണ്ലസ്റ്റാർ
നിലവാരം

1

100 മീറ്റർ ഓട്ടം

14 െസക്കന്

2

ൈഹ ജമ്പ്

132.20 cm

3

േലാംഗ് ജമ്പ്

457.20 cm

4

പുട്ടിംഗ് ദ്ി േഷാട്ട് (7264 ഗ്രാം)

609.60cm
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5

േത്രായിംഗ് ദ്ി ക്രിക്കറ്റ് േബാള്

6096 cm

6

േറാപ് ൈക്ലൈമ്പിംഗ് (ൈകേകേള്
മാത്രം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്)

365.80 cm

7

പുള് അപ്സ് അഥവാ ചെിന്നിംഗ്

8 തവണ

8

1500 മീറ്റർ ഓട്ടം

5 മിനിട്ട് 44
െസക്കന്

(b) വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
(i) ശോരീരികേ േയാഗയതകേള് :- ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത് 150 െസ.മീ , െനഞ്ചളവ്
ബാധകേമല്ല
(ii) കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷ :- എല്ലാ വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം വണ്ലസ്റ്റാർ
സ്റ്റാനേഡർഡിലുളള താെഴ പറയുന്ന 9 (ഒനപത് ) ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 3
(മൂന്ന് ) എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.

ക്രമ
നമ്പർ

ഇനങ്ങള്

വണ്ലസ്റ്റാർ നിലവാരം

1

100 മീറ്റർ ഓട്ടം

17 െസക്കന്

2

ൈഹ ജമ്പ്

106 cm

3

േലാംഗ് ജമ്പ്

305 cm

4

പുട്ടിംഗ് ദ്ി േഷാട്ട് (4000 ഗ്രാം)

400 cm

5

200 മീറ്റർ ഓട്ടം

6

േത്രായിംഗ് ദ്ി േത്രാ േബാള്

7

ഷട്ടില് െറയ്സ് (2500 cm X 400
cm)

8

പുള് അപ്സ് അഥവാ ചെിന്നിംഗ്

9

സ്കിപ്പിംഗ് (ഒരുട മിനിട്ട്)

36 െസക്കന്
1400 cm
26 െസക്കന്
8 തവണ
80 തവണ

കുറിപ്പ് : ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുേന്നാടിയായി ശോരീരികേ
അളെവടുപ്പ്
നടത്തുന്നതാണ്. നിശ്ചിത ശോരീരികേ അളവുകേള് ഇല്ലാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് പെങ്കടുപ്പിക്കുമ്പന്നതല്ല.
കോയികേക്ഷമതാ
പരീക്ഷയില്
പെങ്കടുക്കുമ്പന്നതിനിടയില്
അപകേടം
സംഭവിക്കുമ്പകേേയാ പരിേക്കല്ക്കുമ്പകേേയാ െചെയ്യുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
പരീക്ഷയില് പെങ്കടുക്കാന വീണം അവസരം നല്കുന്നതല്ല.
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3) െമഡിക്കല് നിലവാരം :
എല്ലാ പുരുടഷ/ വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പം താെഴ പറയുന്ന പ്രകോരമുളള
െമഡിക്കല് നിലവാരം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
i)
െചെവി : നല്ല േകേള്വിശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
ii)
കേണ്ണ്
:
കേണ്ണടയില്ലാെത
താെഴ
പറയുന്ന
വിധത്തിലുളള
കോഴ്ചശേക്തിയുളളതായി സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വലതുകേണ്ണ്
ഇടതുകേണ്ണ്
a) ദൂരക്കാഴ്ച

6/6 െസ്നെല്ലന

6/6 െസ്നെല്ലന

b) സമീപക്കാഴ്ച

0.5 െസ്നെല്ലന

0.5 െസ്നെല്ലന

c) കേളർ വിഷന

സാധാരണ

സാധാരണ

d) നിശോന്ധത

ഇല്ലാതിരിക്കണം

ഇല്ലാതിരിക്കണം

iii)
േപശേികേളുടം സന്ധികേളുടം : തളർവാതം ബാധിക്കാത്തതും എല്ലാ
സന്ധികേളുടം ആയാസരഹിതമായി ചെലിപ്പിക്കാവുന്നതുമായിരിക്കണം.
iv)
നാഡീവയൂഹം : പൂർണ്ണക്ഷമതയുളളതും പകേർച്ചവയാധികേളില് നിന്നും
വിമുക്തവുമായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് : ഓേരാ കേണ്ണിനുശം പൂർണ്ണമായ കോഴ്ച ശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. കേളർ
ൈബ്ലനഡ്നസ്, സ്കവിന് അെല്ലങ്കില് കേണ്ണിെനേയാ കേണ്ലേപാളയുേടേയാ
േമാർബിഡ്
ആയിട്ടുളള
അവസ്ഥ
എന്നിവ
അേയാഗയതയായി
കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്. മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കോലുകേള്,
ൈവകേലയമുളള ൈകേകോലുകേള്, േകോമ്പല്ല് (മുന പല്ല്), ഉദ്യന്തിയ പല്ലുകേള്,
െകോഞ്ഞെ,
േകേള്വിയിലും
സംസാരേശേഷിയിലുമുളള
കുറവുകേള്
എന്നിങ്ങെനയുളള
ശോരീരികേ
നയൂനതകേള്
അേയാഗയതയായി
കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്. ശോരീരികേേയാഗയതയും കേണ്ണട കൂടാെതയുളള കോഴ്ച
ശേക്തിയും െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് താെഴ െകോടുത്തിട്ടുളള മാതൃകേയില് സർക്കാർ
സർവ്വീസിലുളള അസിസ്റ്റന് സർജന / ജൂനിയർ കേണ്ലസള്ട്ടനിെന റാങ്കില്
കുറയാത്ത റാങ്കിലുളള ഒരുട െമഡിക്കല് ആഫീസറില് നിന്നും ലഭിച്ച െമഡിക്കല്
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന അസ്സല് കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷയുെട സമയത്ത് നടത്തുന്ന
പ്രമാണ പരിേശോധനാ സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
I have this day, medically examined Sri/Smt …......................................... and found
that his/her hearing is perfect, his/her muscles and joints are free from
paralysis and all joints are with free movements and his/her nervous system is
perfectly normal and free from any infectious diseases which would render
him/her unsuitable for Government Services. His / her age accroding to his/her
own statement is …................... and by appearance is …...................... and his /her
standards of vision is as follow
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Standard of vision without glass
Right Eye

Left Eye

1)

Distant Vision

….................. Snellen

….................... Snellen

2)

Near Vision

….................. Snellen

….................... Snellen

3)

Field of Vision

….......................

….......................

4)

Colour Vision

…......................

….......................

5)

Night Blindness

…......................

….......................

(Specify whether field of vision is full or not. Entries such as normal,
good etc are inappropriate)
He/She is physically fit for the post of Beat Forest Officer in the Forest
Department.

Signature
Name & Designation of Medical Officer
Place:
Date:

(Office Seal)

കുറിപ്പ് : കോഴ്ചശേക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
വിഷന
േനാർമല്,
ആവേറജ്
മുതലായ
അവയക്തമായ പ്രസ്താവനകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല. ഓേരാ കേണ്ണിേനയും
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പ്രേതയകേമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. കോഴ്ചശേക്തി
മുകേളില് സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുളള വിധത്തിലെല്ലങ്കില് കേണ്ണിന് നല്ല കോഴ്ചശേക്തിയുേണ്ടാ
േമാശേമായ കോഴ്ചശേക്തിയാെണേന്നാ ഉദ്യളള വിവരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന സർട്ടിഫിക്കറ്റില് േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
േഫാം - 1
േറഞ്ച് േഫാറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെട
സാക്ഷയപത്രം
നമ്പർ :.............................
...............
തീയതിയില്
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം
................
ജില്ലയിെല................വകുപ്പിെല............ തസ്തികേയിേലക്ക് (കോറ്റഗറി നമ്പർ : ) .............
തീയതിയില് അേപക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശ്രീ/ശ്രീമതി...................... (രക്ഷിതാവിെന േപര്,
എന്നയാളുടെട മകേന/ മകേള്) േകേരള സംസ്ഥാനെത്ത ...........ജില്ലയിെല..........
താലൂടക്കിെല................
വിേല്ലജിെല
….....................................
വീട്ടില്
സ്ഥിരതാമസക്കാരനാെണന്നും (1) ഈ വയക്തി വനത്തിനുശളിേലാ വനത്താല്
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ചുറ്റെപ്പട്ടേതാ, വനേത്താട് േചെർന്ന്കേിടക്കുമ്പന്നേതാ ആയ പ്രേദ്ശേങ്ങളിലുള
ഊരുടകേളില് താമസിക്കുമ്പന്നയാളുടം
വനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഉദ്യപജീവനം
നടത്തുന്ന ആളുടമാെണന്നും സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
(2) ടിയാന വനം വകുപ്പില് ............................. മുതല് ................................... വെര
തീയതിയില്
...............................
തസ്തികേയില്
….................
രൂപ
ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില്
േജാലി
െചെയ്തിരുടന്ന
ആദ്ിവാസി
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ആളാെണന്ന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. (ബാധകേമല്ലാത്ത ഭാഗം
െവട്ടിക്കളയുകേ)
ഈ സാക്ഷയപത്രം േമല് തസ്തികേയ്ക്ക് േവണ്ടി േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന
ഓഫീസില് ഹാജരാക്കുമ്പന്നതിനുശ േവണ്ടി നല്കിയിട്ടുളതാണ്.

സ്ഥലം :
തീയതി
(ഓഫീസ് സീല്)

േപര്
:
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
:
ഔദ്യേദ്യാഗികേ വിലാസം

േഫാം - 2
ൈട്രൈബല് എക്സ് റ്റ നഷന ഓഫീസർ / ൈട്രൈബല് െഡവലപ്മെമന്
ഓഫീസർ / േപ്രാജക്റ്റ് ഓഫീസറുടെട സാക്ഷയപത്രം .
നമ്പർ :.............................
...............
തീയതിയില്
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം
................
ജില്ലയിെല................വകുപ്പിെല............ തസ്തികേയിേലക്ക് (കോറ്റഗറി നമ്പർ : ) .............
തീയതിയില്
അേപക്ഷ
സമർപ്പിച്ച
ശ്രീ/ശ്രീമതി......................
േകേരള
സംസ്ഥാനെത്ത ...........ജില്ലയിെല.......... താലൂടക്കിെല................ വിേല്ലജിെല
….................... വീട്ടില് സ്ഥിരതാമസക്കാരനാെണന്നും ടിയാന/ ടിയാള് ചുവെട
സൂചെിപ്പിക്കുമ്പന്ന
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ആളാെണന്നും
സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
(ബാധകേമല്ലാത്ത ഭാഗം െവട്ടിക്കളയുകേ)
1.
അവിവാഹിതയായ അമ്മ
:
ആണ് / അല്ല.
2.
അവിവാഹിതയായ അമ്മയുെട കുട്ടി :
ആണ് / അല്ല.
3.
വിധവയായ അമ്മയുെട കുട്ടി
:
ആണ് / അല്ല.
ഈ സാക്ഷയപത്രം േമല് തസ്തികേയ്ക്ക് േവണ്ടി േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ്
കേമ്മീഷന ഓഫീസില് ഹാജരാക്കുമ്പന്നതിനുശ േവണ്ടി നല്കിയിട്ടുളതാണ്.
സ്ഥലം :
തീയതി

േപര്
:
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
:
ൈട്രൈബല് എക്സ്റ്റനഷന ഓഫീസർ /
ൈട്രൈബല് െഡവലപ്മെമന് ഓഫീസർ/
േപ്രാജക്റ്റ് ഓഫീസർ
(ഓഫീസ് സീല്)
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െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഒരുട വർഷം ഏെതങ്കിലും േഫാറസ്റ്റ്
െട്രൈയിനിംഗ് സ്ക്കൂളില് െട്രൈയിനിംഗില് പെങ്കടുേക്കണ്ടതാണ് .

9

േനരിട്ടുളള നിയമനം വഴി േജാലിയില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്നവർ േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച
തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷത്തിനുശളളില് രണ്ട് വർഷം
െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.

10

എന.സി.സി യുെട " എ” , "ബി”, " സി” സർട്ടിഫിക്കറ്റ് േനടിയിട്ടുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് യഥാക്രമം " 2%” , "3%” , "5% ” എന്ന ക്രമത്തില്
21.08.2007 തീയതിയിെല ജി.ഒ (എം.എസ്) നമ്പർ 112/2007/എച്ച്.ഇ.ഡി.എന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് അനുശസരിച്ച് അധികേ മാർക്ക് നല്കുന്നതാണ് .

11

അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർ, അവരുടെട കുട്ടികേള്, വിധവകേളായ അമ്മമാരുടെട
കുട്ടികേ ള് എന്നിവർക്കുമ്പം അനിമല് ഹാനഡിലിങ് ഇന സൂ ആന് േഫാറസ്റ്റ്
േകോഴ്സ് പാസ്സായവർക്കുമ്പം മുനഗണന ലഭിക്കുമ്പന്നതാണ്.

12

അേപക്ഷ സമർപ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട User ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login
െചെയ്ത േശേഷം
സവന്തം
Profile-ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ
തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന
Notification Link െല `Apply Now' ല് മാത്രം Click െചെേയ്യേണ്ടതാണ് . Upload
െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2012-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. പുതിയതായി
െപ്രാൈഫല് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 6 മാസത്തിനുശളില് എടുത്ത
േഫാേട്ടാഗ്രാഫ് അേപ്ലാഡ് െചെേയ്യേണ്ടതാണ്.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് Upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്
മുനപും തെന Profile ല് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യറപ്പ്
വരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശ
മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
ആയതിനുശ േശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട
soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My Applications' എന്ന Link ല് click െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out
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കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയുെട
ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്
വിരുടദ്ധമായി കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത, പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ്
മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട പകേർപ്പുകേള് കേമ്മിഷന
ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും. “ആധാർ കോർഡുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ കോർഡ് തിരിച്ചറിയല്
േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.”
അേപക്ഷേയാെടാപ്പം താെഴപ്പറയുന്ന േരഖപ്പകേള് കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
1) ജനനത്തീയതി/പ്രായം െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന പകേർപ്പ്
2) വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന പകേർപ്പ്
3) Form I - അേപക്ഷകേന വനത്തിനുശളിേലാ ,വനത്താല് ചുറ്റെപ്പട്ടേതാ,
വനേത്താട് േചെർന്ന് കേിടക്കുമ്പന്നേതാ ആയ ആദ്ിവാസി ഊരുടകേളില്
താമസിക്കുമ്പന്നയാളുടം വനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഉദ്യപജീവനം നടത്തുന്ന പട്ടികേവർഗ്ഗ
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടയാളുടമാെണന്ന് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് ബന്ധെപ്പട്ട േറഞ്ച്
േഫാറസ്റ്റ് ഓഫീസറില് (െടറിേട്ടാറിയല്/ വനയജീവി വിഭാഗം) കുറയാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരില് നിന്നും ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
4) തഹസീല്ദ്ാറില് നിന്നും ലഭിക്കുമ്പന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് .
5) വനാവകോശേനിയമം
2006 പ്രകോരം
വയക്തിഗത അവകോശേവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട് കുടുംബത്തിനുശ ലഭിച്ച വയക്തിഗത ൈകേവശോവകോശേ േരഖപ്പയുെട
പകേർപ്പ് .
6) അനിമല് ഹാനഡിലിങ്ങ് ഇന സൂ ആന് േഫാറസ്റ്റ് േകോഴ്സ് പാസ്സായവർ
പ്രസ്തുത സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന പകേർപ്പ്.
7) Form II പ്രകോരമുള സാക്ഷയപത്രം.
13

അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന അവസാന തീയതി : 18/05/2022 ബുധനാഴ്ച
ൈവകുേന്നരം 12 മണി വെര
േയാഗയതകേള് െതളിയിക്കുമ്പന്ന േരഖപ്പകേള് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അവസാന തീയതി വെര അപ് േലാഡ് െചെയ്യോവുന്നതാണ്. പിന്നീട്
അതിനായി അവസരം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
കുറിപ്പ് : - ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം ഓണ്ല ൈലനായി അല്ലാെത
േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന െസക്രട്ടറിയുേടേയാ അഡീഷണല്
െസക്രട്ടറിയുേടേയാ
റീജിയണല്
ഓഫീസറുടേടേയാ
െഡപയൂട്ടി
െസക്രട്ടറിയുേടേയാ ജില്ലാ ആഫീസറുടേടേയാ േപരില് എഴുതി തയ്യോറാക്കി
അയയ്ക്കുന്നേതാ തപാല് മുേഖപ്പനേയാ മറ്റുവിധത്തിേലാ സമർപ്പിക്കുമ്പന്നേതാ ആയ
അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.

14

െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണം, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിയഞ്ചും ഖപ്പണ്ഡികേകേളിെല
(25-ാാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ്
ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുളള 3(സി) വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള്
ഒഴിെകേയുളള) വയവസ്ഥകേള് ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
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നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന
ലിസ്റ്റിെല റാങ്ക് അനുശസരിച്ചുകം പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള പ്രേതയകേ
സംവരണം സംബന്ധിച്ച്
17/01/1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡി.,
22.01.1994 -െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 25/94/ജി.എ.ഡി, 12.02.2021 തിയ്യേതിയിെല സ.ഉദ്യ
(ൈകേ) നം.3/ 2021/വനം, സ.ഉദ്യ.(ൈകേ) നം. 8/2022/ F& WLD, തീയതി 10/02/2022
എന്നീ
സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവുകേളിെല
വയവസ്ഥകേള്
അനുശസരിച്ചുകം,
നിയമനക്കാരയത്തില് അേപ്പാഴേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയകേ ചെട്ടങ്ങള്
അനുശസരിച്ചുകം 1958 - െല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ്
ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള 3(സി), 17(എ), 17(ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക്
വിേധയമായും ആയിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ , ഐ ഡി കോർഡ് ഉദ്യള്പ്പെടയുള വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക്
വയവസ്ഥകേള് േനാക്കുമ്പകേ)

െപാതു

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/

കോറ്റഗറി നമ്പർ : 093/2022

േകേരള സംസ്ഥാന സർവ്വീസില് വനം - വനയജീവി വകുപ്പില് ബീറ്റ് േഫാറസ്റ്റ്
ഓഫീസർ തസ്തികേയിേലയ്ക്ക് ഉദ്യപജീവനത്തിനായി വനെത്ത ആശ്രയിച്ചുക കേഴിയുന്ന
ആദ്ിവാസി
സമൂഹത്തിെല
േയാഗയതയുളളവരുടം
വനം
വകുപ്പില്
ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില്
കുറഞ്ഞെത്
500(അഞ്ഞൂറ്)
ദ്ിവസെമങ്കിലും
േജാലിെചെയ്തിട്ടുള
ദ്ിവസേവതനക്കാരായ
പട്ടികേവർഗ്ഗ
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും ഓണ്ലൈലനായി ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പദ്ധതി പ്രകോരം
േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന
ഔദ്യേദ്യാഗികേ െവബ് ൈസറ്റിലൂടെട
(www.keralapsc.gov.in) അേപക്ഷകേള് ക്ഷണിക്കുമ്പന്നു.
പാർട്ട് II
(വനം
വകുപ്പില്
ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില്
േജാലി
െചെയ്യുന്നവർക്കായി സംവരണം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്ന 40% ഒഴിവിേലയ്ക്കുള നിയമനം)
1 വകുപ്പ്

: വനം - വനയജീവി വകുപ്പ്

2 ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്

: ബീറ്റ് േഫാറസ്റ്റ് ഓഫീസർ (ഉദ്യപജീവനത്തിനായി
വനെത്ത
ആശ്രയിച്ചുക
കേഴിയുന്ന
ആദ്ിവാസി
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള പ്രേതയകേ
നിയമനം)
പാർട്ട്
II
(വനംവകുപ്പില്
ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില്
േജാലി
െചെയ്യുന്നവർക്കായി സംവരണം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്ന 40%
ഒഴിവിേലയ്ക്കുള നിയമനം).
(കുറിപ്പ്:i)
ഭിന്നേശേഷിയുളവർക്ക്
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
അേപക്ഷിക്കുമ്പവാന
അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
ii) വനം വകുപ്പില് ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില്
കുറഞ്ഞെത്
500(അഞ്ഞൂറ്)
ദ്ിവസെമങ്കിലും
േജാലിെചെയ്തിട്ടുള,
ഉദ്യപജീവനത്തിനായി
വനെത്ത
ആശ്രയിച്ചുക കേഴിയുന്ന ആദ്ിവാസി സമൂഹത്തിെല
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാരായ പുരുടഷന്മാരുടം സ്ത്രീകേളുടമായിട്ടുള
ദ്ിവസേവതനക്കാർക്ക്
ഈ
തസ്തികേയിേലക്ക്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.)

3 ശേമ്പളം

: ` Rs.20000 – 45800/- (PR)

4 ഒഴിവുകേളുടെട
എണ്ണം

: ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തിരുടവനന്തപുരം - 08
െകോല്ലം
- 04
പത്തനംതിട്ട
- 04
േകോട്ടയം
- 08
ഇടുക്കി
- 16
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എറണാകുളം
തൃശൂർ
പാലക്കാട്
മലപ്പുറം
േകോഴിേക്കാട്
വയനാട്
കേണ്ണൂർ
കോസർേഗാഡ്

- 08
- 04
- 24
- 12
- 08
- 68
- 18
- 18

കുറിപ്പ് :(i) അേപക്ഷകേരുടെട എണ്ണം കൂടുതലാെണങ്കില് ആദ്യഘട്ടമായി ഒ എം ആർ
പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്.
പ്രസ്തുത പരീക്ഷ 2022 ആഗസ്റ്റ് മാസം
നടത്തുന്നതായിരിക്കുമ്പം.
(ii) ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകോരമുള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യോറാക്കുമ്പന്നതാണ്. അപ്രകോരം തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന കോലാവധി,
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബലയത്തില് വരുടന്ന തീയതി മുതല് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെത് ഒരുട
വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് വർഷവും പ്രാബലയത്തില് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പം.
എന്നാല് ഒരുട വർഷത്തിനുശ േശേഷം ഇേത ഉദ്യേദ്യാഗത്തിന് ഒരുട പുതിയ റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കെപ്പടുകേയാണങ്കില് ആ തീയതി മുതല്
ഈ
വിജ്ഞാപനപ്രകോരം
തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിന്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല. മുകേളില് കോണിച്ചിട്ടുള ഒഴിവിേലയ്ക്കും ലിസ്റ്റ്
പ്രാബലയത്തിലിരിക്കുമ്പന്ന സമയത്ത് െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമനിനുശേവണ്ടി വനെത്ത
ആശ്രയിച്ചുക
കേഴിയുന്ന
പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായി
പിന്നീട്
എഴുതി
അറിയിക്കെപ്പടുന്ന കൂടുതല് ഒഴിവുകേളിെല 40% ഒഴിവുകേളിേലയ്ക്കും പ്രസ്തുത
ലിസ്റ്റില് നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്.
(III) ഓേരാ ജില്ലയ്ക്കും അനുശവദ്ിച്ച ആെകേ ഒഴിവുകേളുടെട 40% റിസർേവഷന കേവാട്ടയ്ക്
(വനം
വകുപ്പില് ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില് േജാലിെചെയ്യുന്നവർക്ക
ാ്)സംവരണം െചെയ്തിരിക്കുമ്പന്നു.(ടി 40% ഒഴിവുകേളില് പുരുടഷന്മാർ 80% ;
സ്ത്രീകേള് 20% ). റിസർേവഷന കേവാട്ടയില്െപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടെട
അഭാവത്തില് ടി ഒഴിവ് ജനറല് കേവാട്ടയില് നിന്നും നികേത്തുന്നതാണ്.
(IV) സ.ഉദ്യ.(ൈകേ) നം.3/ 2021/വനം, തീയതി 12.02.2021; സ.ഉദ്യ.(ൈകേ) നം.
8/2022/ F& WLD, തീയതി 10/02/2022 എന്നിവ പ്രകോരം ഉദ്യപജീവനത്തിനുശ
േവണ്ടി വനെത്ത ആശ്രയിച്ചുക കേഴിയുന്ന ആദ്ിവാസി സമൂഹത്തിെല
പട്ടികേവർഗ്ഗ
വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്
മാത്രമായി
ഈ
വിജ്ഞാപനം
പരിമിതെപ്പടുത്തിയിരിക്കുമ്പന്നു.
ഈ
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരമുള
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമ്പം. ഓേരാ ജില്ലയിേലക്കുമ്പം
അതത്
ജില്ലയില്
നിന്നുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള
മാത്രേമ
പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
(V)

ഈ തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
താെഴ പറയുന്ന
രണ്ട് വയവസ്ഥകേളില് (a, b) ഏെതങ്കിലും ഒന്ന് പ്രകോരമുളള േരഖപ്പകേള്
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
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a) The Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Forests Rights) Act,2006 ( വനാവകോശേ നിയമം 2006)
പ്രകോരം, വയക്തിഗത
അവകോശേവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് കുടുംബത്തിനുശ
ലഭിച്ച വയക്തിഗത ൈകേവശോവകോശേ േരഖപ്പ.
അെല്ലങ്കില്
b) പട്ടികേവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട വയക്തിയാണന്ന് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി
ൈട്രൈബല് എക്സ് റ്റ നഷന ഓഫീസറില് (TEO) കുറയാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന
നല്കുന്ന സർ ട്ടിഫിക്കേറ്റാ അെല്ലങ്കില് വിേല്ലജ് ഓഫീസറില്
കുറയാെതയുള റവനയൂ അധികോരിയില് നിന്നും ലഭിക്കുമ്പന്ന ജാതി
സർട്ടിഫിക്കേറ്റാ, ഇതില് ഏെതങ്കിലും
ഒന്നും
ഒപ്പം
വനവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട് ഉദ്യപജീവനം നടത്തുന്ന ആളാെണന്ന് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി
ബന്ധെപ്പട്ട േറഞ്ച് േഫാറസ്ററ് ഓഫീസറില് (െടറിേട്ടാറിയല്/വനയജീവി
വിഭാഗം) കുറയാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരില് നിന്നും ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റും
അേപക്ഷേയാെടാപ്പം ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ് .
5 നിയമനരീതി

: േനരിട്ടുള നിയമനം
(വനെത്ത ആശ്രയിച്ചുക കേഴിയുന്നതും
വനത്തിനുശളിേലാ,
വനത്താല് ചുറ്റെപ്പട്ടേതാ, വനേത്താട് േചെർന്ന് കേിടക്കുമ്പന്നേതാ
ആയ
പ്രേദ്ശേങ്ങളിലുള
ആദ്ിവാസി
ഊരുടകേളില്
താമസിക്കുമ്പന്നവരുടം
വനം
വകുപ്പില്
ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില് കുറഞ്ഞെത് 500(അഞ്ഞൂറ്)
ദ്ിവസെമങ്കിലും
േജാലിെചെയ്തിട്ടുള
ദ്ിവസേവതനക്കാരുടം
ഉദ്യപജീവനത്തിനായി വനെത്ത ആശ്രയിച്ചുക കേഴിയുന്നവരുടമായ
ആദ്ിവാസി സമൂഹത്തിെല
പട്ടികേവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളില് നിന്നും - െസ്പെഷയല് റിക്രൂട്ട്െമന് )

കുറിപ്പ് :- 1.
വനാശ്രിതരായ
ആദ്ിവാസി-പട്ടികേവർഗ്ഗവിഭാഗത്തില്െപ്പടാത്തതും
അതാതു ജില്ലയില് നിന്നുളവരുടമല്ലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന
അേപക്ഷകേള്
നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
അങ്ങെനയുളളവർക്ക്
അേപക്ഷ
നിരസിച്ചുകെകോണള അറിയിപ്പ് പ്രേതയകേമായി നല്കുന്നതല്ല.
2.
വനാതിർത്തിേയാട് േചെർന്നുള രണ്ട് കേി.മിപരിധിയിലുള ആദ്ിവാസി
ഊരുടകേളില്
താമസിക്കുമ്പന്ന
ആദ്ിവാസി
സമൂഹത്തിെല
പട്ടികേവർഗ്ഗ
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവെര
േനരിട്ട്
വനെത്ത
ആശ്രയിച്ച്
ഉദ്യപജീവനം
നടത്തുന്നവരായി കേരുടതാവുന്നതാണ്.
3.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് വനം
െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യണ്ടായിരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
6 പ്രായപരിധി

:

ഇല്ലാത്തതിനാല് പ്രസ്തുത ജില്ലയില്

18 - 41 , ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 02.01.1981 നുശം 01.01.2004 നുശം
ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികേളുടം
ഉദ്യള്െപ്പെട). വയസ്സി ളവിെന സംബന്ധിച്ച മറ്റ്
ആനുശകൂലയങ്ങള് ഈ െതരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
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േയാഗയതകേള് :

1)

വിദ്യാഭയാസ േയാഗയതകേള് :
എസ്.എസ്.എല്.സി േയാ തത്തുലയമായ പരീക്ഷേയാ പാസ്സായവർക്കുമ്പം,
എസ്.എസ്.എല്.സി േകോഴ് സ് പൂർത്തിയാക്കിയേതാ, തത്തുലയ
േയാഗയതേയാ ഉദ്യളവർക്കുമ്പം അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
കുറിപ്പ് : - 1) എസ്.എസ്.എല്.സി പാസ്സായ ഉദ്യേദ്യാഗാർഥികേളുടെട അഭാവത്തില്
മാത്രേമ എസ്.എസ്.എല്.സി േകോഴ് സ് പൂർത്തിയാക്കിയേതാ,
തത്തുലയ േയാഗയതേയാ ഉദ്യളവെര പരിഗണിക്കുമ്പകേയുള.
2) േയാഗയത സംബന്ധിച്ച് KS&SSR Part II Rule 10(a) ii ഈ തസ്തികേയ്ക്ക്
ബാധകേമാണ്.
2)

പുരുടഷ / വനിത ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള സംബന്ധിച്ച മറ്റ് േയാഗയതകേള്
താെഴ പറയുന്നു .
(a) പുരുടഷ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് :
(i)
ശോരീരികേ േയാഗയതകേള് :- ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത് 159 െസ.മീ, െനഞ്ചളവ്
കുറഞ്ഞെത് 75 െസ.മീ ഉദ്യം 5 െസ.മീ വികോസവും.
(ii) കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷ :- എല്ലാ പുരുടഷ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം വണ്ലസ്റ്റാർ
സ്റ്റാനേഡർഡിലുളള താെഴ പറയുന്ന 8 (എട്ട് ) ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 3
(മൂന്ന് ) എണ്ണത്തില് േയാഗയത േനടിയിരിക്കണം.

ക്രമ
നമ്പർ

ഇനങ്ങള്

വണ്ലസ്റ്റാർ
നിലവാരം

1

100 മീറ്റർ ഓട്ടം

14 െസക്കന്

2

ൈഹ ജമ്പ്

132.20 cm

3

േലാംഗ് ജമ്പ്

457.20 cm

4

പുട്ടിംഗ് ദ്ി േഷാട്ട് (7264 ഗ്രാം)

609.60cm

5

േത്രായിംഗ് ദ്ി ക്രിക്കറ്റ് േബാള്

6096 cm

6

േറാപ് ൈക്ലൈമ്പിംഗ് (ൈകേകേള്
മാത്രം ഉദ്യപേയാഗിച്ച്)

365.80 cm

7

പുള് അപ്സ് അഥവാ ചെിന്നിംഗ്

8 തവണ

8

1500 മീറ്റർ ഓട്ടം

5 മിനിട്ട് 44 െസക്കന്
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(b) വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
(i) ശോരീരികേ േയാഗയതകേള് :- ഉദ്യയരം കുറഞ്ഞെത് 150 െസ.മീ, െനഞ്ചളവ്
ബാധകേമല്ല

(ii) കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷ :- എല്ലാ വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേളുടം
വണ്ലസ്റ്റാർ സ്റ്റാനേഡർഡിലുളള താെഴ പറയുന്ന 9 (ഒനപത് )
ഇനങ്ങളില് ഏെതങ്കിലും 3 (മൂന്ന് ) എണ്ണത്തില് േയാഗയത
േനടിയിരിക്കണം.

ക്രമ
നമ്പർ

ഇനങ്ങള്

വണ്ലസ്റ്റാർ നിലവാരം

1

100 മീറ്റർ ഓട്ടം

17 െസക്കന്

2

ൈഹ ജമ്പ്

106 cm

3

േലാംഗ് ജമ്പ്

305 cm

4

പുട്ടിംഗ് ദ്ി േഷാട്ട് (4000 ഗ്രാം)

400 cm

5

200 മീറ്റർ ഓട്ടം

6

േത്രായിംഗ് ദ്ി േത്രാ േബാള്

7

ഷട്ടില് െറയ്സ് (2500 cm X 400
cm)

8

പുള് അപ്സ് അഥവാ ചെിന്നിംഗ്

9

സ്കിപ്പിംഗ് (ഒരുട മിനിട്ട്)

36 െസക്കന്
1400 cm
26 െസക്കന്
8 തവണ
80 തവണ

കുറിപ്പ് : ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുേന്നാടിയായി ശോരീരികേ
അളെവടുപ്പ്
നടത്തുന്നതാണ്. നിശ്ചിത ശോരീരികേ അളവുകേള് ഇല്ലാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേെള കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷയില് പെങ്കടുപ്പിക്കുമ്പന്നതല്ല.
കോയികേക്ഷമതാ
പരീക്ഷയില്
പെങ്കടുക്കുമ്പന്നതിനിടയില്
അപകേടം
സംഭവിക്കുമ്പകേേയാ
പരിേക്കല്ക്കുമ്പകേേയാ
െചെയ്യുന്ന
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക്
പരീക്ഷയില് പെങ്കടുക്കാന വീണം അവസരം നല്കുന്നതല്ല.
3) െമഡിക്കല് നിലവാരം :
എല്ലാ പുരുടഷ/ വനിതാ ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്കുമ്പം താെഴ പറയുന്ന പ്രകോരമുളള
െമഡിക്കല് നിലവാരം ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
i)
െചെവി : നല്ല േകേള്വിശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം.
ii)
കേണ്ണ്
:
കേണ്ണടയില്ലാെത
താെഴ
പറയുന്ന
വിധത്തിലുളള
കോഴ്ചശേക്തിയുളളതായി സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
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വലതുകേണ്ണ്

ഇടതുകേണ്ണ്

a) ദൂരക്കാഴ്ച

6/6 െസ്നെല്ലന

6/6 െസ്നെല്ലന

b) സമീപക്കാഴ്ച

0.5 െസ്നെല്ലന

0.5 െസ്നെല്ലന

c) കേളർ വിഷന

സാധാരണ

സാധാരണ

d) നിശോന്ധത

ഇല്ലാതിരിക്കണം

ഇല്ലാതിരിക്കണം

iii)
േപശേികേളുടം സന്ധികേളുടം : തളർവാതം ബാധിക്കാത്തതും എല്ലാ
സന്ധികേളുടം ആയാസരഹിതമായി ചെലിപ്പിക്കാവുന്നതുമായിരിക്കണം.
iv)
നാഡീവയൂഹം : പൂർണ്ണക്ഷമതയുളളതും പകേർച്ചവയാധികേളില് നിന്നും
വിമുക്തവുമായിരിക്കണം.
കുറിപ്പ് : ഓേരാ കേണ്ണിനുശം പൂർണ്ണമായ കോഴ്ച ശേക്തി ഉദ്യണ്ടായിരിക്കണം. കേളർ
ൈബ്ലനഡ്നസ്, സ്കവിന് അെല്ലങ്കില് കേണ്ണിെനേയാ കേണ്ലേപാളയുേടേയാ
േമാർബിഡ്
ആയിട്ടുളള
അവസ്ഥ
എന്നിവ
അേയാഗയതയായി
കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്. മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദ്ം, ഞരമ്പ് വീക്കം, വളഞ്ഞെ കോലുകേള്,
ൈവകേലയമുളള ൈകേകോലുകേള്, േകോമ്പല്ല് (മുന പല്ല്), ഉദ്യന്തിയ പല്ലുകേള്, െകോഞ്ഞെ,
േകേള്വിയിലും സംസാരേശേഷിയിലുമുളള കുറവുകേള് എന്നിങ്ങെനയുളള ശോരീരികേ
നയൂനതകേള് അേയാഗയതയായി കേണക്കാക്കുമ്പന്നതാണ്. ശോരീരികേേയാഗയതയും
കേണ്ണട കൂടാെതയുളള കോഴ്ച ശേക്തിയും െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് താെഴ െകോടുത്തിട്ടുളള
മാതൃകേയില് സർക്കാർ സർവ്വീസിലുളള അസിസ്റ്റന് സർജന / ജൂനിയർ
കേണ്ലസള്ട്ടനിെന റാങ്കില് കുറയാത്ത റാങ്കിലുളള ഒരുട െമഡിക്കല്
ആഫീസറില് നിന്നും ലഭിച്ച െമഡിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന അസ്സല്
കോയികേക്ഷമതാ പരീക്ഷയുെട സമയത്ത് നടത്തുന്ന പ്രമാണ പരിേശോധനാ
സമയത്ത് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE
I have this day, medically examined Sri/Smt …......................................... and found
that his/her hearing is perfect, his/her muscles and joints are free from paralysis
and all joints are with free movements and his/her nervous system is perfectly
normal and free from any infectious diseases which would render him/her
unsuitable for Government Services. His / her age accroding to his/her own
statement is …................... and by appearance is …...................... and his /her
standards of vision is as follow
Standard of vision without glass
Right Eye

Left Eye

1)

Distant Vision

….................. Snellen

….................... Snellen

2)

Near Vision

….................. Snellen

….................... Snellen
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3)

Field of Vision

….......................

….......................

4)

Colour Vision

…......................

….......................

5)

Night Blindness

…......................

….......................

(Specify whether field of vision is full or not. Entries such as normal,
good etc are inappropriate)
He/She is physically fit for the post of Beat Forest Officer in the Forest
Department.

Signature
Name & Designation of Medical
Officer
Place:
Date:

(Office Seal)

കുറിപ്പ് : കോഴ്ചശേക്തിെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. വിഷന േനാർമല്, ആവേറജ് മുതലായ അവയക്തമായ
പ്രസ്താവനകേള് സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല. ഓേരാ കേണ്ണിേനയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
പ്രേതയകേമായി േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. കോഴ്ചശേക്തി മുകേളില് സൂചെിപ്പിച്ചിട്ടുളള
വിധത്തിലെല്ലങ്കില്
കേണ്ണിന്
നല്ല
കോഴ്ചശേക്തിയുേണ്ടാ
േമാശേമായ
കോഴ്ചശേക്തിയാെണേന്നാ ഉദ്യളള വിവരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന
സർട്ടിഫിക്കറ്റില് േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സവീകേരിക്കുമ്പന്നതല്ല.
േഫാം - 1
േറഞ്ച് േഫാറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെട
സാക്ഷയപത്രം
നമ്പർ :.............................
...............
തീയതിയില്
ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപന
പ്രകോരം
................
ജില്ലയിെല................വകുപ്പിെല............ തസ്തികേയിേലക്ക് (കോറ്റഗറി നമ്പർ : ) .............
തീയതിയില് അേപക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശ്രീ/ശ്രീമതി...................... (രക്ഷിതാവിെന േപര്,
എന്നയാളുടെട മകേന/ മകേള്) േകേരള സംസ്ഥാനെത്ത ...........ജില്ലയിെല..........
താലൂടക്കിെല................
വിേല്ലജിെല
….....................................
വീട്ടില്
സ്ഥിരതാമസക്കാരനാെണന്നും
(1) ഈ വയക്തി വനത്തിനുശളിേലാ വനത്താല് ചുറ്റെപ്പട്ടേതാ, വനേത്താട്
േചെർന്ന് കേിടക്കുമ്പന്നേതാ ആയ പ്രേദ്ശേങ്ങളിലുള ആദ്ിവാസി ഊരുടകേളില്
താമസിക്കുമ്പന്നയാളുടം
വനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഉദ്യപജീവനം നടത്തുന്ന
ആളുടമാെണന്നും സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു.
(2) ടിയാന വനം വകുപ്പില് ............................. മുതല് ................................... വെര
തീയതിയില്
...............................
തസ്തികേയില്
….................
രൂപ
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ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില്
േജാലി
െചെയ്തിരുടന്ന
ആദ്ിവാസി
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ആളാെണന്ന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. (ബാധകേമല്ലാത്ത ഭാഗം
െവട്ടിക്കളയുകേ)
ഈ സാക്ഷയപത്രം േമല് തസ്തികേയ്ക്ക് േവണ്ടി േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന
ഓഫീസില് ഹാജരാക്കുമ്പന്നതിനുശ േവണ്ടി നല്കിയിട്ടുളതാണ്.

സ്ഥലം :
തീയതി
(ഓഫീസ് സീല്)

േപര്
:
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പര്
:
ഔദ്യേദ്യാഗികേ വിലാസം

8

െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പടുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഒരുട വർഷം ഏെതങ്കിലും േഫാറസ്റ്റ്
െട്രൈയിനിംഗ് സ്ക്കൂളില് െട്രൈയിനിംഗില് പെങ്കടുേക്കണ്ടതാണ് .

9

േനരിട്ടുളള നിയമനം വഴി േജാലിയില് പ്രേവശേിക്കുമ്പന്നവർ േജാലിയില് പ്രേവശേിച്ച
തീയതി മുതല് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷത്തിനുശളളില് രണ്ട് വർഷം
െപ്രാേബഷനിലായിരിക്കുമ്പം.

10

എന.സി.സി യുെട " എ” , "ബി”, " സി” സർട്ടിഫിക്കറ്റ് േനടിയിട്ടുളള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്ക്ക് യഥാക്രമം " 2%” , "3%” , "5% ” എന്ന ക്രമത്തില്
21.08.2007 തീയതിയിെല ജി.ഒ (എം.എസ്) നമ്പർ 112/2007/എച്ച്.ഇ.ഡി.എന
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ് അനുശസരിച്ച് അധികേ മാർക്ക് നല്കുന്നതാണ് .
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വനംവകുപ്പില് ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില് കുറഞ്ഞെത് 500 (അഞ്ഞൂറ്)
ദ്ിവസെമങ്കിലും
േജാലിെചെയ്തിട്ടുള
പട്ടികേ
വർഗ്ഗവിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ദ്ിവസേവതനജീവനക്കാർക്ക് ആെകേ ഒഴിവിെന
40% റിസർേവഷന
അനുശവദ്ിക്കുമ്പന്നതാണ്.
അതിനായി
വനംവകുപ്പില്
500
ദ്ിവസം
ദ്ിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില് േജാലിെചെയ്തു എന്ന് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനായി
ബന്ധെപ്പട്ട േറഞ്ച് /ഡിവിഷനതല ഓഫീസർമാരില് നിന്നും
ലഭിച്ച
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
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അേപക്ഷ സമർപ്പിേയ്ക്കണ്ട രീതി :
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷെന ഔദ്യേദ്യാഗികേ
െവൈബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന' പ്രകോരം
രജിസ്റ്റർ െചെയ്ത േശേഷമാണ് അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രജിസ്റ്റർ െചെയ്തിട്ടുള
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് അവരുടെട User ID യും Password ഉദ്യം ഉദ്യപേയാഗിച്ച് Login
െചെയ്ത േശേഷം
സവന്തം
Profile-ലൂടെട അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ
തസ്തികേയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പേമ്പാഴും
പ്രസ്തുത തസ്തികേേയാെടാപ്പം കോണുന്ന
Notification Link െല `Apply Now' ല് മാത്രം Click െചെേയ്യേണ്ടതാണ് . Upload
െചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ 31/12/2012-ന് േശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. പുതിയതായി
െപ്രാൈഫല് ആരംഭിക്കുമ്പന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് 6 മാസത്തിനുശളില് എടുത്ത
േഫാേട്ടാഗ്രാഫ് അേപ്ലാഡ് െചെേയ്യേണ്ടതാണ്.
േഫാേട്ടായുെട താെഴ
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട േപരുടം, േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതിയും
വയക്തമായി
േരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെകോണ്ട് Upload
െചെയ്ത േഫാേട്ടായ്ക്ക് േഫാേട്ടാ എടുത്ത തീയതി മുതല് 10 വർഷക്കാലേത്തയ്ക്ക്
പ്രാബലയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പം. േഫാേട്ടാ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകേള്െക്കാന്നും
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തെന്ന മാറ്റമില്ല. അേപക്ഷാഫീസ് നല്േകേണ്ടതില്ല. Password രഹസയമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുടേത്തണ്ടതും
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട ചുമതലയാണ്. ഓേരാ തസ്തികേയ്ക് അേപക്ഷിക്കുമ്പന്നതിന്
മുനപും തെന Profile ല് ഉദ്യള്െക്കാളിച്ചിരിക്കുമ്പന്ന വിവരങ്ങള് ശേരിയാെണന്ന്
ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി ഉദ്യറപ്പ് വരുടേത്തണ്ടതാണ്.
കേമ്മീഷനുശമായുള
എല്ലാ
കേത്തിടപാടുകേളിലും User ID
പ്രേതയകേം േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. കേമ്മീഷനുശ
മുമ്പാെകേ
ഒരിക്കല്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള
അേപക്ഷ
േസാപാധികേമായി
സവീകേരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്.
ആയതിനുശ േശേഷം അേപക്ഷയില് മാറ്റം
വരുടത്തുവാേനാ വിവരങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുമ്പവാേനാ കേഴിയുകേയില്ല. ഭാവിയിെല
ഉദ്യപേയാഗത്തിനായി ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് ഓണ്ലൈലന അേപക്ഷയുെട soft
copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ് . ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള്
അവരുടെട െപ്രാൈഫലിെല 'My Applications' എന്ന Link ല് click െചെയ്ത്
അേപക്ഷയുെട print out എടുക്കാവുന്നതാണ് . അേപക്ഷ സംബന്ധമായി
കേമ്മീഷനുശമായി നടത്തുന്ന കേത്തിടപാടുകേളില് അേപക്ഷയുെട print out കൂടി
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . . െതരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുെട ഏതവസരത്തിലായാലും
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അേപക്ഷകേള് വിജ്ഞാപന വയവസ്ഥകേള്ക്ക് വിരുടദ്ധമായി
കോണുന്ന പക്ഷം നിരുടപാധികേമായി നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്. വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത,
പരിചെയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള പ്രമാണങ്ങളുടെട
പകേർപ്പുകേള് കേമ്മിഷന ആവശേയെപ്പടുേമ്പാള് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
“ആധാർ കോർഡുള ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേള് തങ്ങളുടെട െപ്രാൈഫലില് ആധാർ
കോർഡ് തിരിച്ചറിയല് േരഖപ്പയായി നല്േകേണ്ടതാണ്.”
അേപക്ഷേയാെടാപ്പം താെഴപ്പറയുന്ന േരഖപ്പകേള് കൂടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് .
1) ജനനത്തീയതി/പ്രായം െതളിയിക്കുമ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന പകേർപ്പ്
2) വിദ്യാഭയാസ േയാഗയത െതളിയിക്കുമ്പന്നതിനുശള സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന പകേർപ്പ്
3) േഫാം I അേപക്ഷകേന വനത്തിനുശളിേലാ ,വനത്താല് ചുറ്റെപ്പട്ടേതാ,
വനേത്താട് േചെർന്ന് കേിടക്കുമ്പന്നേതാ ആയ ആദ്ിവാസി ഊരുടകേളില്
താമസിക്കുമ്പന്നയാളുടം വനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഉദ്യപജീവനം നടത്തുന്ന പട്ടികേവർഗ്ഗ
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടയാളുടമാെണന്ന് െതളിയിക്കുമ്പന്നതിന് ബന്ധെപ്പട്ട േറഞ്ച്
േഫാറസ്റ്റ് ഓഫീസറില് (െടറിേട്ടാറിയല്/ വനയജീവി വിഭാഗം) കുറയാത്ത
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരില് നിന്നും ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
4) തഹസീല്ദ്ാറില് നിന്നും ലഭിക്കുമ്പന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് .
5) വനാവകോശേനിയമം
2006 പ്രകോരം
വയക്തിഗത അവകോശേവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട് കുടുംബത്തിനുശ ലഭിച്ച വയക്തിഗത ൈകേവശോവകോശേ േരഖപ്പയുെട
പകേർപ്പ് .
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അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുമ്പന്ന
ൈവകുേന്നരം 12 മണി വെര

അവസാന

തീയതി

:18/05/2022 ബുധനാഴ്ച

േയാഗയതകേള് െതളിയിക്കുമ്പന്ന േരഖപ്പകേള് അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പന്ന അവസാന
തീയതി വെര അപ് േലാഡ് െചെയ്യോവുന്നതാണ്. പിന്നീട് അതിനായി
അവസരം ലഭിക്കുമ്പന്നതല്ല.
കുറിപ്പ് : - ഒറ്റത്തവണ രജിേസ്ട്രേഷന പ്രകോരം ഓണ്ല ൈലനായി അല്ലാെത േകേരള
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പബ്ലികേ്
സർവ്വീസ് കേമ്മീഷന െസക്രട്ടറിയുേടേയാ അഡീഷണല്
െസക്രട്ടറിയുേടേയാ
റീജിയണല്
ഓഫീസറുടേടേയാ
െഡപയൂട്ടി
െസക്രട്ടറിയുേടേയാ ജില്ലാ ആഫീസറുടേടേയാ േപരില് എഴുതി തയ്യോറാക്കി
അയയ്ക്കുന്നേതാ തപാല് മുേഖപ്പനേയാ മറ്റുവിധത്തിേലാ സമർപ്പിക്കുമ്പന്നേതാ ആയ
അേപക്ഷകേള് നിരുടപാധികേം നിരസിക്കുമ്പന്നതാണ്.
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െപാതുവയവസ്ഥകേളിെല രണം, മൂന്നും, ഇരുടപത്തിയഞ്ചും ഖപ്പണ്ഡികേകേളിെല
(25-ാാം ഖപ്പണ്ഡികേയിെല േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ആന് സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ്
ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുളള 3(സി) വകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ച ചെട്ടങ്ങള്
ഒഴിെകേയുളള) വയവസ്ഥകേള് ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധകേമല്ല.
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നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനം ആസ്പെദ്മാക്കി തയ്യോറാക്കുമ്പന്ന
ലിസ്റ്റിെല റാങ്ക് അനുശസരിച്ചുകം പട്ടികേജാതി/പട്ടികേവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള പ്രേതയകേ
സംവരണം സംബന്ധിച്ച് 17/01/1976-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 21/76/പി.ഡി., 22.01.1994
-െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 25/94/ജി.എ.ഡി, 12.02.2021 തിയ്യേതിയിെല സ.ഉദ്യ (ൈകേ)
നം.3/ 2021/വനം, സ.ഉദ്യ.(ൈകേ) നം. 8/2022/ F& WLD, തീയതി 10/02/2022 എന്നീ
സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവുകേളിെല വയവസ്ഥകേള് അനുശസരിച്ചുകം, നിയമനക്കാരയത്തില്
അേപ്പാഴേപ്പാള് ഉദ്യണ്ടാകുന്ന പ്രേതയകേ ചെട്ടങ്ങള് അനുശസരിച്ചുകം 1958 - െല േകേരള
േസ്റ്ററ്റ് ആന്
സേബാർഡിേനറ്റ് സർവ്വീസ് ചെട്ടങ്ങളുടെട രണ്ടാം ഭാഗത്തുള
3(സി), 17(എ), 17(ബി) എന്നീ ചെട്ടങ്ങള്ക്ക് വിേധയമായും ആയിരിക്കുമ്പന്നതാണ്.
(േഫാേട്ടാ , ഐ ഡി കോർഡ് ഉദ്യള്പ്പെടയുള വിശേദ്വിവരങ്ങള്ക്ക്
വയവസ്ഥകേള് േനാക്കുമ്പകേ)

െപാതു

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/

