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   ോകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ

   തിരുവനന്തപുരം
നമ്പർ : AA & VW II(2)16426 /13/GW       തീയതി : 21.12.2020
െസക്രട്ടറി
ോകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ
പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം -4

ഡയറക്ടർ ,
ോകോോളജ്  വിദ്യാഭയാസ വകുപ്പ് 
ോകോോളജ് വിദ്യാഭയാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെടെ കോരയാലയം
വികോസ് ഭവൻ
തിരുവനന്തപുരം  - 33

ØV,
വിഷയം - നിയമനപരിോശാധന _ പരിോശാധനാോകേന്ദ്രം  മാറ്റി നൽകുന്നത്_ സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന  _ 1 14.12.2010 തീയതിയിെല  41/2010/ഉ.ഭ.പ.വ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്

2 താങ്കളുടെടെ 18.08.2020 , 22.10.2020 ,02.12.2020 തീയതികേളിെല 
A4/16723/2019/DCE  നമ്പർ കേത്തുകേൾ

         സൂചന  (1)  ഉത്തരവ് പ്രകോരം ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ പി എസ് സി നിയമനങ്ങളുടം പി എസ് സി യുടെടെ

െവരിഫിോക്കഷൻ  റിോപ്പാർട്ട്  കൂടെി  വാങ്ങിയോശഷോമ  െറഗുലൈറസ്  െചയ്യാവൂ   എന്ന്  ഉത്തരവായിരുന.

ോകോോളജ്  വിദ്യാഭയാസ  വകുപ്പിൽ  ഹിന്ദി  വിഭാഗം  ലക്ചറർ  തസ്തികേയിൽ  കോസറോകോഡ്  ജില്ലയിൽ

ോസവനമനുഷ്ടിക്കുന്ന  ശ്രീമതി  സുപ്രിയ  പി  യുടെടെ  നിയമനപരിോശാധന  നടെത്തുന്നതിനാവശയമായ  ോരഖകേൾ

സൂചന  പ്രകോരം  താങ്കൾ  അയച്ചുതന്നിരുന.   ആസ്ഥാന  ഓഫീസിൽ  ോനരിെട്ടത്തി  നിയമനപരിോശാധന

പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി  യാത്രചെചയ്യാൻ  ആോരാഗയപരമായ  കോരയങ്ങളാൽ  സാധിക്കുകേയില്ല  എനം,

ആയതിനാൽ  പി  എസ്  സി  യുടെടെ  കോസറോകോഡ്  ജില്ലാ  ഓഫീസിൽ  ഹാജരായി  നിയമനപരിോശാധന

പൂർത്തിയാകുന്നതിനുള്ള  അവസരം   അനുവദ്ിക്കണെമനമുള്ള  അോപക്ഷകേളുടെടെയുടം  സൂചന  പ്രകോരമുള്ള

താങ്കളുടെടെ  ശിപാർശകേളുടെടെയുടം   അടെിസ്ഥാനത്തിൽ  അപ്രകോരം  അനുവദ്ിച്ച്  29.12.2020  തീയതിയിൽ

കോസറോകോഡ്  ജില്ലാ  ഓഫീസിൽ  വച്ച്  നിയമനപരിോശാധന  നടെത്തുവാൻ  കേമ്മീഷൻ  തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

െവരിഫിോക്കഷൻ സമയ ക്രമം താെഴെ പറയുടന.



ക്രമ
നനമ്പ

ർ

ോപരും 
തസ്തികേയുടം

തീയതി സമയം ഹാജരാകോനുള്ള സ്ഥലം  

1 SUPRIYA P
LECTURER IN

HINDI

29/12/20 11.00 am KPSC District Office,
Tiger Hills, Building No. KMC XII-38-D,
Municipal Road, 
Pulikunnu, 
Kasaragod-671121

08.07.2019 െല  GO (Ms) 133/2019/GAD നമ്പർ   ഉത്തരവ്   പ്രകോരം    നിയമന     പരിോശാധനയ്ക്ക്
ഹാജരാകുന്ന     ഉോദ്യാഗസ്ഥർ    സർട്ടിഫിക്കറ്റ്      ഫീസിനത്തിൽ       210 രൂപ  “  0051-PSC-800-

StatePSC-99-Other receipts”  എന്ന  ശീർഷകേത്തിൽ     ട്രഷറിയിൽ      അടെച്ച്    ഒറിജിനൽ
ചലാൻ  നിയമന  പരിോശാധനാ   സമയത്ത്   ഹാജരാോക്കണ്ടതാണ് .   

       çÎWMùE ©çÆcÞ·ØíÅ dÉØñáÄ ÄàÏÄßÏßÜá¢ ØÎÏJá¢ ØVÕîàØí  æÕøßËßçA×Èí çÕIß
Éß.®Øí.Øß.Ïáæ¿    കോസറോഗാഡ് ജില്ലാ    ³ËàØßW ÙÞ¼øÞµÃæÎK ÈßVçgÖ¢ ¥¿ßÏLßøÎÞÏß
ÈWçµIÄÞÃí. æÕøßËßçA×X  ØÎÏJí  ÈßÏÎÈÖßÉÞVÖÞ  µJßæÜ  çÎWÕßÜÞØ¢
æÄ{ßÏßAáKÄßÈÞÏß  µNà×X  ¥¢·àµøßºîßGáU  ÄÞæÝMùÏáK  ÄßøßºîùßÏW  çø¶µ{ßçÜæÄCßÜá¢
²Ká¢,  ç¼ÞÜß  æºÏîáK ØíÅÞÉÈJßW/ÕµáMßW ÈßKá¢  ÄßøßºîùßÏW µÞVÁí  ÈWµßÏßGáU Éf¢
¦ÏÄá¢µâ¿ß   ÈßVÌtÎÞÏá¢  ÙÞ¼øÞAÃæÎKí  ©çÆcÞ·ØíÅAí ÕcµñÎÞÏ ÈßVçgÖ¢ ÈwçµIÄÞÃí.
ÈßÏÎÈÖßÉÞVÖÞµJßæÜ  çÎWÕßÜÞØÕá¢  ÄßøßºîùßÏW  çø¶ÏßæÜ  çÎWÕßÜÞØÕá¢
ÕcÄcØñÎÞæÃCßW  ¿ß  çÎWÕßÜÞØB{ßæÜ  Õcµñß  ²øÞZ  ÄæKæÏKí  æÄ{ßÏßAáK  ØVGßËßAxí
(·ØxÁí  ©çÆcÞ·ØíÅX/ÕßçÜï¼í  ³ËàØV  ÈWµßÏÄí)  ÙÞ¼øÞAÃæÎKáµâ¿ß  ÈßVçgÖ¢
ÈWçµIÄÞÃí. 

1. ഇലക്ഷൻ കേമ്മീഷൻ നൽകേിയ ോവാട്ടർ 
ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

2. ോദ്ശസാൽകൃത ബാങ്കുകേൾ നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ 
പതിച്ച പാസ്ബുക്ക്

3. ൈഡ്രൈവിംഗ് ൈലസൻസ് 4. പാോസ്പാർട്ട്

5 അഡവക്കോക്കറ്റ് ആയി എൻോറാൾ 
െചയ്യുന്നവർക്ക് ബാർ കേൗണസിൽ 
നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി 
കോർഡ്

6. സാമൂഹയോക്ഷമ വകുപ്പ് വികേലാംഗർക്കു നൽകുന്ന 
ോഫാോട്ടാ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കോർഡ്

7. ോകേരള സംസ്ഥാന സർവ്വ്കേലാശാല 
ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച
ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

8. വിമുക്ത ഭടെൻമാരുെടെ ഡിസ്ചാർജ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ജില്ലാ ൈസനികേ ോക്ഷമ ഓഫീസർ 
വിമുക്ത ഭടെൻമാർക്ക് നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച 
ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

9. ോമാോട്ടാർ വാഹനവകുപ്പ് നൽകുന്ന 
കേണ്ടക്ടർ ൈലസൻസ്

10. ോകേന്ദ്ര ഗവണെമന്റ് നൽകുന്ന ആധാർകോർഡ്

11. വികേലാംഗരായ ഉോദ്യാഗാർത്ഥികേൾക്ക് 
െമഡിക്കൽ ോബാർഡ് നൽകുന്ന 
ോഫാോട്ടാ പതിച്ച െമഡിക്കൽ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

12. െഷഡയൂൾ ബാങ്കുകേൾ/ോകേരള ോസ്റ്റേറ്റ് ോകോ-
ഓപ്പോററ്റീവ് ബാങ്ക്/ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ോകോ-ഓപ്പോററ്റീവ് 
ബാങ്കുകേൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച 
പാസ്ബുക്ക്

    



      ോമൽ പറഞ്ഞ ഉോദ്യാഗസ്ഥയുടെടെ നിയമനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പി എസ് സി യുടെടെ നിയമനശിപാർശാ
കേത്തിെന്റയുടം നിയമന ഉത്തരവിെന്റയുടം നിയമനാധികോരി സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയ പകേർപ്പ് അയച്ചു തന്നിട്ടിെല്ലങ്കിൽ
െവരിഫിോക്കഷൻ തീയതിക്കു മുൻപ് ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം അയച്ചു തോരണ്ടതാണ്.

നിയമനപരിോശാധനയ്ക്കായി  ജീവനക്കാരുെടെ  പ്രമാണങ്ങൾ  അയച്ചുതരുന്നത്  കേർശനമായുടം
നിയമനശിപാർശാക്രമത്തിലാകേണം  .  ക്രമം  െതറ്റിച്ച്  നിയമന  പരിോശാധന  നടെത്തുന്നത്  മൂലം  ഉണ്ടാകുന്ന
അനന്തരപ്രശ്നങ്ങളുടെടെ  (സീനിോയാറിറ്റി  തർക്കം/ോകോടെതി  വയവഹാരം  മുതലായവ)  പൂർണ  ഉത്തരവാദ്ിതവക്കം
ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പിനായിരിക്കും എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന.

                  നിയമനപരിോശാധനയ്ക്ക്     ഹാജരാകുന്ന   ഉോദ്യാഗസ്ഥർ    COVID 19  

നിർവയാപന    /  പ്രതിോരാധ  പ്രവർത്തനങ്ങളുടെടെ    ഭാഗമായി   സവക്കീകേരിോക്കണ്ട  
മുൻ കേരുതലുകേൾ 

1) 07.06.2020  െല  സ.ഉ.(ൈകേ)112/2020/െപാ.ഭ.വ.  നമ്പർ  ഉത്തരവ്  കൃതയമായി  പാലിച്ചുോവണം

െവരിഫിോക്കഷന് ഹാജരാോകേണ്ടത് എന്ന നിർോദ്ദേശം വകുപ്പുമോമധാവി ഉോദ്യാഗസ്ഥർക്ക് നൽോകേണ്ടതാണ്

2) കേെണ്ടയിെന്മെന്റ്  ോസാണിോലാ  ോഹാട്ട്ോസ്പാട്ടിോലാ  ഉൾെപ്പട്ട  ഉോദ്യാഗസ്ഥർ  െവരിഫിോക്കഷന്  ഒരു

കോരണവശാലും  പെങ്കടുക്കാതിരിക്കാൻ  വകുപ്പുമോമധാവി  ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടതാണ്.  ഇക്കാരയത്തിൽ

ഉോദ്യാഗസ്ഥരും ജാഗ്രത പുലർോത്തണ്ടതാണ് .

3)  സാമൂഹികേ അകേലം നിർബന്ധമായുടം പാലിക്കണം 

4)  മാസ്ക് /ൈകേയ്യുറ  എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ നിർബന്ധമായുടം  ധരിോക്കണ്ടതാണ് 

5) ഉോദ്യാഗസ്ഥർ  അവർക്ക്  അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള  തീയതിയിലും  സമയത്തും  നിയമനപരിോശാധനയ്ക്ക്

ഹാജരാകോൻ പ്രോതയകേം ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടതാണ്   

6) ഏതെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരികേ അസവക്കസ്ഥതകേളുടള്ളവർ നിയമനപരിോശാധനയ്ക്ക് ഹാജരാകേരുത്.

അവർക്ക് അോപക്ഷയുടെടെ അടെിസ്ഥാനത്തിൽ മെറ്റാരു തീയതി പിന്നീടെ് അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ് 

     ഇതു കൂടൊെത ആ കോലയളവിൽ നിലവിലുള്ള  Covid  19 മായി ബന്ധെപ്പട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവുകേൾക്ക്
വിോധയമായിട്ടായിരിക്കും നിയമനപരിോശാധന നടെത്തുന്നത്.

                                                                                              വിശവക്കസ്തതോയാെടെ,  

                                                                                                        Sd/-

 
                                                                                              സൂസൻ ഡിക്സണ  
                                                                                             അണ്ടർ െസക്രട്ടറി  

                                                                                ോകേരള  പബ്ലികേ്  സർവ്വീസ്  കേമ്മീഷൻ  

                                                                                            െസക്രട്ടറിക്കുോവണ്ടി


