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കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമവ്വീഷൻ

നമ്പർ:AA&VW II(2)/04/2021-KPSC 
 

തബ്ലിരുവനന്തപുരര,
തവ്വീയതബ്ലി: 22/07/2021

കപ്രേഷബ്ലിതൻ

               സസക്രട്ടറബ്ലി

               കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമവ്വീഷൻ 

               പട്ടര , തബ്ലിരുവനന്തപുരര
സസവ്വീകേർതത്താവക്

               ഡയറക്ടർ 

               കകേത്താകളജക് വബ്ലിിദദത്തായദത്താസ വകുപക് 

               കകേത്താകളജക് വബ്ലിിദദത്തായദത്താസ വകുപക് ഡയറക്ട്സറുടട കേത്താരദത്തായായര

               വബ്ലികേത്താസക് യവൻ

               തബ്ലിരുവനന്തപുരര - 33
സർ,

  വബ്ലിഷയര:-  നബ്ലിയമനപരബ്ലികശത്താധന-ഉകിദദത്താഗസ്ഥർ ഹത്താജരത്താകുന്നതക്-സരബനബ്ലിചക്

  സൂചന:- 2) കകേത്താകളജക് വബ്ലിിദദത്തായദത്താസവകുപക് ഡയറക്ട്സറുടട
15.03.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A2/30929/2020/DCE
24.03.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ B4/13380/2021/DCE
15.03.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A2/9133/2021/DCE
25.03.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A2/11105/2021/DCE
28.02.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A3/6949/2021/DCE
25.02.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A3/4096/2021/DCE
18.03.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A4/16723/2019/DCE(II)
15.03.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A2/2574/2020/DCE
24.02.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A3/7251/2021/DCE
24.04.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A3/14041/2021/DCE
25.04.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A3/13530/2021/DCE
04.07.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസയാ A3/21118/2021/DCE(VI)
എന്നവ്വീ നമ്പർ കേത്തുകേൾ

*********
സൂചന (1) സയാ ഉതരവക് പ്രേകേത്താരര എലത്താ പബ്ലി എസക് സബ്ലി നബ്ലിയമനങളര പബ്ലി എസക് സബ്ലി യസറുടട സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷൻ റബ്ലികപത്താർട്ടക് കറുടടബ്ലി വത്താങബ്ലിയ
കശഷകമ സറഗയാലററസക് സചയത്താ്യ എന്നക് ഉതരവത്തായബ്ലിരുരു .  സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷൻ റബ്ലികപത്താർട്ടക് നൽകുന്നതബ്ലിനക് മകന്നത്താറുടടബ്ലിയത്തായബ്ലി ,
കകേത്താകളജക് വബ്ലിിദദത്തായദത്താസ വകുപബ്ലിൽ കസവനമുഷഷബ്ലിടന്ന്ര സർവവ്വീസക് സറഗയാലററസക് സചയസപകറുടടെ്മത്തായ 16 അദദത്താപകേരുസറുടട സർവവ്വീസക്
സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷൻ  05.08.2021  -നക് നറുടടത്തുവത്താൻ  കേമവ്വീഷൻ  തവ്വീരുമത്താനബ്ലിചബ്ലിചെക് .  സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷൻ  സമയക്രമര ഈ  കേതബ്ലികനത്താസറുടടത്താപര
ഉൾസപടുത്തുരു.  റുടടബ്ലി ഉകിദദത്താഗസ്ഥർക്ക് പ്രേ്രത തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിയിലലര സമയത്തുര സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷനക് കവെബ്ലി പബ്ലി എസക് സബ്ലി യസറുടട
പട്ടത്തുള്ള ആസ്ഥത്താന സിഫഫവ്വീസബ്ലിൽ ഹത്താജരത്താകേ്ന നസമന്ന നബ്ലിർകംശര അറുടടബ്ലിയന്തബ്ലിരമത്തായബ്ലി നൽകകേെതത്താ്ന നക്. 
08.07.2019  സയാ GO  (Ms)  133/2019/GAD  നമ്പർ  ഉതരവക് പ്രേകേത്താരര നബ്ലിയമന  പരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താകുന്ന ഉകിദദത്താഗസ്ഥർ  ,
സർട്ടബ്ലിിഫഫബ്ലിക്റക് ിഫഫവ്വീസബ്ലിനതബ്ലിൽ  210/-  രപ  “ 0051-PSC-800-StatePSC-99-Other receipts  ” എന്ന ശവ്വീർഷകേതബ്ലിൽ ഒടുകക്െതത്താ്ന നക് .
അസ്സൽ തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ പതത്ബ്ലികേ മഖത്താന്തബ്ലിരര നബ്ലിയമനപരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താകുന്നവർ കമൽ ്കേ ട്ഷറബ്ലിയബ്ലിൽ ഒടുക്ബ്ലി ഒറബ്ലിജബ്ലിനൽ ചയാത്താൻ
നബ്ലിയമന  പരബ്ലികശത്താധനത്താ സമയതക് ഹത്താജരത്താകക്െതത്താ്ന നക് .  എന്നത്താൽ  വൺ  ലററുടടര സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷൻ  സർട്ടബ്ലിിഫഫബ്ലിക്റക് മഖത്താന്തബ്ലിരര
നബ്ലിയമനപരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താകുന്നവർ  കമൽ  ്കേ  ഉകിദദത്താഗസ്ഥരുസറുടട വൺ  ലററുടടര രജബ്ലികസഷൻ  സപ്രേത്താലറിഫഫയാബ്ലിസയാ സർവവ്വീസക്
സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷൻ യാബ്ലിങക് സന്ർശബ്ലിച കശഷര   e-payment    സരവബ്ലിധത്താനതബ്ലിലസറുടട മത്താതത്ര ഒടുകക്െതത്താ്ന നക്  .   റുടടബ്ലി ഉകിദദത്താഗസ്ഥരുസറുടട ിഫഫവ്വീസക്
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Manual Challan/e-challan പ്രേകേത്താരര സസവ്വീകേരബ്ലിടന്നതല.

സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷൻ  സമയതക് നബ്ലിയമനശബ്ലിപത്താർശത്താ കേതബ്ലിസയാ കമൽ  വബ്ലിയാത്താസര സതളബ്ലിയബ്ലിടന്നതബ്ലിനത്തായബ്ലി കേമവ്വീഷൻ  അരഗവ്വീകേരബ്ലിചബ്ലിചള്ള
തത്താസഴെപറയന്ന തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കരഖകേളബ്ലികയാസതങബ്ലിയിലലര ഒരുര ,  കജത്തായാബ്ലി സചെയന്ന സ്ഥത്താപനതബ്ലിൽ /വകുപബ്ലിൽ നബ്ലിരുര തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കേത്താർഡക്
നൽകേബ്ലിയബ്ലിചള്ള പകര ആയ്ര കറുടടബ്ലി നബ്ലിർബനമത്തായര ഹത്താജരത്താക്്ന നസമന്നക് ഉകിദദത്താഗസ്ഥർക്ക് വദ്മത്തായ നബ്ലിർകംശര നൽകകേെതത്താ്ന നക് .
നബ്ലിയമനശബ്ലിപത്താർശത്താകേതബ്ലിസയാ കമൽ വബ്ലിയാത്താസവര തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കരഖയബ്ലിസയാ കമൽവബ്ലിയാത്താസവര വദതദ്മത്താസ്ന നങബ്ലിൽ റുടടബ്ലി കമൽവബ്ലിയാത്താസതബ്ലിസയാ
വദ്ബ്ലി ഒരത്താൾ  തസന്നസയന്നക് സതളബ്ലിയബ്ലിടന്ന സർട്ടബ്ലിിഫഫബ്ലിക്റക് (ഗസറഡക് ഉകിദദത്താഗസ്ഥർ /വബ്ലികലജക് സിഫഫവ്വീസർ  നൽകേബ്ലിയതക് )
ഹത്താജരത്താക്്ന നസമരു കറുടടബ്ലി നബ്ലിർകംശര നൽകകേെതത്താ്ന നക്.

1. ഇയാകൻ കേമവ്വീഷൻ നൽകേബ്ലിയ കവത്താട്ടർ ഐഡ്ബ്ലിറബ്ലി 
കേത്താർഡക്

2. കിദശസത്താൽൽകത ബത്താാകേൾ നൽകുന്ന കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച 
പത്താസ്ബുക്ക്

3. ലറഡ്രൈവബ്ലിരഗക് ലറയാസൻസക് 4. പത്താസ്കപത്താർട്ടക്

5 അഡസകക്റക് ആയബ്ലി എൻകറത്താൾ സചെയന്നവർക്ക് 
ബത്താർ കേകൗൺസബ്ലിൽ നൽകുന്ന കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച 
ഐഡ്ബ്ലിറബ്ലി കേത്താർഡക്

6. സത്താമൂഹദകകമ വകുപക് വബ്ലികേയാത്താരഗർട നൽകുന്ന കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച
തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കേത്താർഡക്

7. കകേരള സരസ്ഥത്താന സർവവകേയാത്താശത്തായാ 
ജവ്വീവനക്ത്താർക്ക് നൽകുന്ന കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച 
ഐഡ്ബ്ലിറബ്ലി കേത്താർഡക്

8. വബ്ലിമ് യറുടടൻമത്താരുസറുടട ഡബ്ലിസ്ചത്താർജക് സർട്ടബ്ലിിഫഫബ്ലിക്റക്/ജബ്ലിലത്താ 
ലറസനബ്ലികേ കകമ സിഫഫവ്വീസർ വബ്ലിമ് യറുടടൻമത്താർക്ക് നൽകുന്ന 
കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച ഐഡ്ബ്ലിറബ്ലി കേത്താർഡക്

9. കമത്താകട്ടത്താർ വത്താഹനവകുപക് നൽകുന്ന കേെക്ടർ 
ലറയാസൻസക്

10. കകേന്ദ്ര ഗവൺസമ്ക് നൽകുന്ന ആധത്താർകേത്താർഡക്

11. വബ്ലികേയാത്താരഗരത്തായ ഉകിദദത്താഗത്താർതബ്ലികേൾക്ക് സമഡബ്ലിക്ൽ 
കബത്താർഡക് നൽകുന്ന കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച സമഡബ്ലിക്ൽ 
സർട്ടബ്ലിിഫഫബ്ലിക്റക്

12. സഷഡഡ്യൂൾ ബത്താാകേൾ/കകേരള കസ്റ്റേറക് കകേത്താ-സപകററവ്വീവക് 
ബത്താങക്/ഡബ്ലിസബ്ലികക് കകേത്താ-സപകററവ്വീവക് ബത്താാകേൾ എന്നബ്ലിവ നൽകുന്ന 
കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച പത്താസ്ബുക്ക്

 
കമൽ  പറ് ഉകിദദത്താഗസ്ഥരുസറുടട നബ്ലിയമനവമത്തായബ്ലി ബനസപട്ട പബ്ലി എസക് സബ്ലി യസറുടട നബ്ലിയമനശബ്ലിപത്താർശത്താ കേതബ്ലിസ്യര നബ്ലിയമന
ഉതരവബ്ലിസ്യര നബ്ലിയമനത്താധബ്ലികേത്താരബ്ലി സത്താകദസപടുതബ്ലിയ  പകേർപക് അയച തന്നബ്ലിട്ടബ്ലിസലങബ്ലിൽ  സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷൻ  തവ്വീയതബ്ലിട മൻപക്
യായബ്ലിക്തക്വണര അയച തകരെതത്താ്ന നക്.
നബ്ലിയമനപരബ്ലികശത്താധന്കത്തായബ്ലി ജവ്വീവനക്ത്താരുസറുടട പ്രേമത്താ്ന നങൾ അയചതരുന്നതക് കേർശനമത്തായര നബ്ലിയമനശബ്ലിപത്താർശത്താക്രമതബ്ലിയാത്താകേ്ന നര .ക്രമര
സതറബ്ലിചക് നബ്ലിയമന  പരബ്ലികശത്താധന  നറുടടത്തുന്നതക് മൂയാര ഉെത്താകുന്ന അനന്തരപ്രേശ്നങങളസറുടട (സവ്വീനബ്ലികയത്താറബ്ലിറബ്ലി തർക്ര /കകേത്താറുടടതബ്ലി വദവഹത്താരര
മതയാത്തായവ) പൂർ്ന ന ഉതരവത്താിദബ്ലിതസര ബനസപട്ട വകുപബ്ലിനത്തായബ്ലിരബ്ലിടര എന്ന വബ്ലിവരര അറബ്ലിയബ്ലിടരു.

 
നബ്ലിയമനപരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താകുന്ന ഉകിദദത്താഗസ്ഥർ COVID 19 

നബ്ലിർവദത്താപന   /  പ്രേതബ്ലികരത്താധ പ്രേവർതനങളസറുടട യത്താഗമത്തായബ്ലി സസവ്വീകേരബ്ലികക്െ   
മൻ കേരുതയിലലകേൾ

1. 07.06.2020  സയാ സ .ഉ.(ലറകേ)112/2020/സപത്താ.യ.വ.  നമ്പർ  ഉതരവക് ൽകതദമത്തായബ്ലി പത്തായാബ്ലിചകവ്ന നര സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷനക്
ഹത്താജരത്താകകേെതക് എന്ന നബ്ലിർകംശര വകുകുപകമധത്താവബ്ലി ഉകിദദത്താഗസ്ഥർക്ക് നൽകകേെതത്താ്ന നക് .

2. കേസെയബ്ലിസന്മെ്ക് കസത്താ്ന നബ്ലികയാത്താ കഹത്താട്ടക്സ്കപത്താട്ടബ്ലികയാത്താ ഉൾസപട്ട ഉകിദദത്താഗസ്ഥർ  സവരബ്ലിിഫഫബ്ലികക്ഷനക് ഒരു കേത്താര്ന നവശത്തായിലലര
പസങടുക്ത്താതബ്ലിരബ്ലിക്ത്താൻ വകുകുപകമധത്താവബ്ലി രദബ്ലികക്െതത്താ്ന നക് . ഇക്ത്താരദതബ്ലിൽ ഉകിദദത്താഗസ്ഥരുര ജത്താഗ്രതത പുയാർകതെതത്താ്ന നക് .

3. സത്താമൂഹബ്ലികേ അകേയാര നബ്ലിർബനമത്തായര പത്തായാബ്ലിക്്ന നര 

4. മത്താസക് /ലറകേെയറ ശരബ്ലിയത്തായ രവ്വീതബ്ലിയബ്ലിൽ നബ്ലിർബനമത്തായര ധരബ്ലികക്െതത്താ്ന നക് 

5. ഉകിദദത്താഗസ്ഥർ  അവർക്ക് അുവിദബ്ലിചബ്ലിചള്ള തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിയിലലര സമയത്തുര നബ്ലിയമനപരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താകേത്താൻ  പ്രേകതദകേര
രദബ്ലികക്െതത്താ്ന നക് 

6. ഏസതങബ്ലിയിലലര തരതബ്ലിയിലലള്ള ശത്താരവ്വീരബ്ലികേ  അസസസ്ഥതകേളള്ളവർ  നബ്ലിയമനപരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താകേരുതക് .  അവർക്ക്
അകപകയസറുടട അറുടടബ്ലിസ്ഥത്താനതബ്ലിൽ മസറത്താരു തവ്വീയതബ്ലി പബ്ലിന്നവ്വീറുടടക് അുവിദബ്ലിടന്നതത്താ്ന നക് 

ഇ് കറുടടത്താസത ആ കേത്തായായളവബ്ലിൽ  നബ്ലിയാവബ്ലിയിലലള്ള Covid  19 മത്തായബ്ലി ബനസപട്ട സർക്ത്താർ  ഉതരവകേൾക്ക് വബ്ലികധയമത്തായബ്ലിട്ടത്തായബ്ലിരബ്ലിടര
നബ്ലിയമനപരബ്ലികശത്താധന നറുടടത്തുന്നതക്.
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വബ്ലിശസ്തകയത്താസറുടട,

SINDHU G S, DS (AA& VW)KPSC HO, O/O DS (AA&VW) KPSC HO
DS (AA&VW) KPSC HO

കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമവ്വീഷൻ
സസക്രട്ടറബ്ലിടകവെബ്ലി. 
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List of employees scheduled for Service Verification in Collegiate Education Department for
August 2021

Name Verification
DateDesignation TimeDate of BirthSl. No.

05.08.2021ROHINI SURESH Assistant Professor in Physics 11:30 AM14.04.19861

05.08.2021VIMAL RAJ Assistant Professor in Physics 11:30 AM17.07.19932

05.08.2021PRAVEENRAJ K Lecturer in Malayalam 11:30 AM02.03.19803

05.08.2021AISWARYA K S Lecturer in English 11:30 AM28.05.19804

05.08.2021
ANJALY VIMALA

STANLEY
Lecturer in English 11:30 AM21.03.19865

05.08.2021SUHANA SATHAR A Lecturer in English 11:30 AM30.03.19886

05.08.2021ATHIRA M S Lecturer in English 11:30 AM22.06.19897

05.08.2021SANITHA C S Lecturer in English 11:30 AM26.05.19828

For Secretary

Kerala Public Service Commission

Page : 1

The incumbents must login to their One-Time registration profile and pay the amount by ePayment by clicking the Make Payment button in
the Service Verification page.
Other modes of payment like e-Chalan or manual chalan etc. will not be accepted



List of Employees Scheduled for Service Verification in  General Education Department for
August 2021

Sl.
No.

NAME Designation Previous
date of

verification

Date of
verification &

Time

1 Sahni Mary 
Rooswelt

Asst..Prof. Mathematics 24.01.2020,
11.01.2021

05.08.2021
11.30 AM

2 Biju K Asst..Prof. Commerce 22.09.2020 05.08.2021
11.30 AM

3 Sabu P J* Asst..Prof. Statistics 27.09.2019 05.08.2021
11.30 AM

4 Aneesh J Asst..Prof. Physics 24.09.2020 05.08.2021
11.30 AM

5 Smitha M Asst..Prof. English 24.09.2020 05.08.2021
11.30 AM

6 Jayasree A Asst..Prof. Hindi 24.09.2020 05.08.2021
11.30 AM

7 Aswathy Valsan Asst..Prof. Mathematics 27.05.2019
24.07.2020
21.082020
11.01.2021

05.08.2021
11.30 AM

8 Shajira P.S Asst..Prof. Physics 11.01.2021 05.08.2021
11.30 AM

• Photo attested Personal Memorandum to be produced at the time of verification.

                                                                                                         SINDHU.G.S
                                                                                                 DEPUTY SECRETARY

     FOR SECRETFARY
                                                                                 KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION


