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കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമമവ്വീാഷീ

നമ്പർ : AAVW22/4/2021-KPSC തബ്ലിരുവനന്തപുരരം 
തവ്വീയതബ്ലി:12/04/2022

കപ്രോഷബ്ലിതീ

      സസക്രട്ടറബ്ലി
      കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമമവ്വീാഷീ
      പട്ടരം, തബ്ലിരുവനന്തപുരരം.

സസവ്വീകേർതഭവക്

      ഡയറക്ടർ 
      കകേഭകളേക് വബ്ലിിദഭഭദഭസ വക കു്

സർ ,

വബ്ലിാഷയരം :- നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോന-ഉകിദഭഗസ്ഥർ ഹഭേരഭകന്നതക്-സരംബനബ്ലിചക്

സൂചന: 1) 14.12.2010 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസലെ സ.ഉ.(പബ്ലി)നമ്പർ 41/2010/ഉ.ഭ.പ.വ നമ്പർ സർകഭർ 
ഉതരവക്

2) 08.07.2019 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസലെ G.O.(Ms) No.133/2019/GAD നമ്പർ സർകഭർ ഉതരവക്.

*********

      സൂചന (1) സലെ ഉതരവക് പ്രേകേഭരരം ഭഭവബ്ലിയബ്ലിിലുള എലലഭ പബ്ലി എസക് സബ്ലി നബ്ലിയമനങളബ്ലിിലുരം പബ്ലി എസക് സബ്ലി
യുസടെ സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ റബ്ലികുഭർട്ടക് കൂടെബ്ലി വഭങബ്ലിയ കശാഷകമ നബ്ലിയമനങൾ സറഗുലെററസക് സചയയഭയ എന്നക്
ഉതരവഭയബ്ലിരുന.  സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  റബ്ലികുഭർട്ടക് നൽകന്നതബ്ലിനക് മകന്നഭടെബ്ലിയഭയബ്ലി ,  തഭങ്കളുസടെ
ഓഫവ്വീസബ്ലിൽ  കേഭലെബ്ലി സചെയന്നയുരം സർവവ്വീസക് സറഗുലെററസക് സചയയസുകടെപയുമഭയ  തഭസഴുറയുന്ന 19
ഉകിദഭഗസ്ഥരുസടെ സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  29.04.2022  തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിൽ  11.30 am  മതൽ നടെ്വഭീ
കേമമവ്വീാഷീ  തവ്വീരുമഭനബ്ലിചബ്ലിചപക്.  സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  സമയക്രമരം ഈ കേതബ്ലികനഭസടെഭുരം ഉൾസുെ്ന .  
     
      ടെബ്ലി ഉകിദഭഗസ്ഥർകക് പ്രേ്രത തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിിലുരം സമയ്രം സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക് കവപബ്ലി പബ്ലി എസക്
സബ്ലി യുസടെ പട്ട്ള ആസ്ഥഭന  ഓഫവ്വീസബ്ലിൽ  ഹഭേരഭകേണസമന്ന നബ്ലിർക്ശരം അടെബ്ലിയന്തബ്ലിരമഭയബ്ലി
നൽകകേപതഭണക്. സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  സമയതക് നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭ കേതബ്ലിസലെ കമൽ  വബ്ലിലെഭസരം
സതളബ്ലിയബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനഭയബ്ലി കേമമവ്വീാഷീ അരംഗവ്വീകേരബ്ലിചബ്ലിചള തഭസഴുറയുന്ന തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കരഖകേളബ്ലികലെസതങ്കബ്ലിിലുരം
ഒനരം, കേഭലെബ്ലി സചെയന്ന സ്ഥഭപനതബ്ലിൽ /വകുബ്ലിൽ നബ്ലിനരം തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കേഭർഡക് നൽകേബ്ലിയബ്ലിചള പകകരം
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ആയയുരം കൂടെബ്ലി നബ്ലിർബനമഭയുരം ഹഭേരഭകണസമന്നക് ഉകിദഭഗസ്ഥർകക് വദ്മഭയ  നബ്ലിർക്ശരം
നൽകകേപതഭണക്.  നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭകേതബ്ലിസലെ കമൽ  വബ്ലിലെഭസസരം തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ  കരഖയബ്ലിസലെ
കമൽവബ്ലിലെഭസസരം വദതദത്മഭസണങ്കബ്ലിൽ  ടെബ്ലി കമൽവബ്ലിലെഭസതബ്ലിസലെ വദ്ബ്ലി ഒരഭൾ  തസന്നസയന്നക്
സതളബ്ലിയബ്ലിക്കുന്ന സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികററ്ക് (ഗസററ്ഡക് ഉകിദഭഗസ്ഥർ /വബ്ലികലലേക് ഓഫവ്വീസർ  നൽകേബ്ലിയതക് )
ഹഭേരഭകണസമന കൂടെബ്ലി നബ്ലിർക്ശരം നൽകകേപതഭണക്.
1. ഇലെകകീ കേമമവ്വീാഷീ നൽകേബ്ലിയ കവഭട്ടർ 

ഐഡനബ്ലിററ്ബ്ലി കേഭർഡക്
2. കിശസഭൽകൃത ബഭങ്കുകേൾ നൽകന്ന കഫഭകട്ടഭ 

പതബ്ലിച പഭാസ്ബുകക്

3. റഡ്രൈവബ്ലിരംഗക് റലെസീസക് 4. പഭാസകപഭർട്ടക്

5. അഡസകകററ്ക് ആയബ്ലി എീകറഭൾ സചെയന്നവർകക് 
ബഭർ കേകൗൺസബ്ലിൽ നൽകന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച 
ഐഡനബ്ലിററ്ബ്ലി കേഭർഡക്

6. സഭമൂഹദകകകമ വക കു് വബ്ലികേലെഭരംഗർക്കു നൽകന്ന 
കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കേഭർഡക്

7. കകേരള സരംസ്ഥഭന സർവകേലെഭശഭലെ 
േവ്വീവനകഭർകക് നൽകന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച 
ഐഡനബ്ലിററ്ബ്ലി കേഭർഡക്

8. വബ്ലിമ് ഭടെീമഭരുസടെ ഡബ്ലിാസചഭർേക് 
സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികററ്ക്/േബ്ലിലലഭ റസനബ്ലികേ കകകമ ഓഫവ്വീസർ
വബ്ലിമ് ഭടെീമഭർകക് നൽകന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച 
ഐഡനബ്ലിററ്ബ്ലി കേഭർഡക്

9. കമഭകട്ടഭർ വഭഹനവക കു് നൽകന്ന കേപക്ടർ 
റലെസീസക്

10. കകേന്ദ്ര ഗവൺസമനക് നൽകന്ന ആോഭർകേഭർഡക്

11. വബ്ലികേലെഭരംഗരഭയ ഉകിദഭഗഭർർതബ്ലികേൾകക് 
സമഡബ്ലികൽ കബഭർഡക് നൽകന്ന കഫഭകട്ടഭ 
പതബ്ലിച സമഡബ്ലികൽ സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികററ്ക്

12. സാഷഡഡ്യൂൾ ബഭങ്കുകേൾ/കകേരള കസ്ററ്ക് കകേഭ-
ഓുകറററ്വ്വീവക് ബഭങ്കക്/ഡബ്ലിസബ്ലികക് കകേഭ-ഓുകറററ്വ്വീവക് 
ബഭങ്കുകേൾ എന്നബ്ലിവ നൽകന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച 
പഭാസ്ബുകക്

      കമൽ  പറ് ഉകിദഭഗസ്ഥരുസടെ നബ്ലിയമനസമഭയബ്ലി ബനസുട്ട പബ്ലി എസക് സബ്ലി യുസടെ
നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭ കേതബ്ലിസനയുരം നബ്ലിയമന  ഉതരവബ്ലിസനയുരം നബ്ലിയമനഭോബ്ലികേഭരബ്ലി സഭകകദസുെതബ്ലിയ
പകേർ കു് അയച തന്നബ്ലിട്ടബ്ലിസലലങ്കബ്ലിൽ  സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  തവ്വീയതബ്ലിക്കു മീപക് ലെഭബ്ലികതകവകരം അയച
തകരപതഭണക്.  സർവവ്വീസക് ്ബുകബ്ലിസന പകേർപ്പുകേൾ  പരബ്ലികശഭോബ്ലിചതബ്ലിൽ  നഡ്യൂനതകേൾ  കേസപതബ്ലിയ
േവ്വീവനകഭരുസടെ വബ്ലിവരങൾ    Schedule  -  സന   remarks     കകേഭളതബ്ലിൽ  കരഖസുെതബ്ലിയബ്ലിചപക്  .    നഡ്യൂനത  
പരബ്ലിഹരബ്ലിചക് സഭകകദസുെതബ്ലിയ  പകേർപ്പുകേൾ  സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  സമയതക് ഹഭേരഭകഭീ
ബനസുട്ട ഉകിദഭഗസ്ഥർകക് നബ്ലിർക്ശരം നൽകകേപതഭണക്  .   
നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയഭയബ്ലി േവ്വീവനകഭരുസടെ പ്രേമഭണങൾ  അയചതരുന്നതക് കേർശനമഭയുരം
നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭക്രമതബ്ലിലെഭകേണരം.  ക്രമരം സതററ്ബ്ലിചക് നബ്ലിയമന പരബ്ലികശഭോന നടെ്ന്നതക് മൂലെരം ഉപഭകന്ന
അനന്തരപ്രേശ്നങളുസടെ (സവ്വീനബ്ലികയഭറബ്ലിററ്ബ്ലി തർകരം/കകേഭടെതബ്ലി വദവഹഭരരം മതലെഭയവ )  പൂർണ ഉതരവഭിബ്ലിതസരം
ബനസുട്ട വകുബ്ലിനഭയബ്ലിരബ്ലിക്കുരം എന്ന വബ്ലിവരരം അറബ്ലിയബ്ലിക്കുന.

നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയക് ഹഭേരഭകന്ന ഉകിദഭഗസ്ഥർ   COVID 19  
നബ്ലിർവദഭപന   /  പ്രേതബ്ലികരഭോ പ്രേവർതനങളുസടെ ഭഭഗമഭയബ്ലി സസവ്വീകേരബ്ലികകപ  

മീ കേരുതിലുകേൾ

1. 1. 07.06.2020 സലെ സ.ഉ.(റകേ)112/2020/സപഭ.ഭ.വ. നമ്പർ ഉതരവക് കൃതദമഭയബ്ലി പഭലെബ്ലിചകവണരം 
സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക് ഹഭേരഭകകേപതക് എന്ന നബ്ലിർക്ശരം വകപ്പുകമോഭവബ്ലി ഉകിദഭഗസ്ഥർകക് 
നൽകകേപതഭണക് .

2. കേസപയബ്ലിസന്മെനക് കസഭണബ്ലികലെഭ കഹഭട്ടക്ാസകപഭട്ടബ്ലികലെഭ ഉൾസുട്ട ഉകിദഭഗസ്ഥർ സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക് ഒരു 
കേഭരണവശഭിലുരം പസങ്കെകഭതബ്ലിരബ്ലികഭീ വകപ്പുകമോഭവബ്ലി ശ്രബ്ലികകപതഭണക്. ഇകഭരദതബ്ലിൽ 
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ഉകിദഭഗസ്ഥരുരം േഭഗ്രത പുലെർകതപതഭണക് .

3. സഭമൂഹബ്ലികേ അകേലെരം നബ്ലിർബനമഭയുരം പഭലെബ്ലികണരം.

4. മഭസക് ശരബ്ലിയഭയ രവ്വീതബ്ലിയബ്ലിൽ നബ്ലിർബനമഭയുരം ോരബ്ലികകപതഭണക് .

5. ഉകിദഭഗസ്ഥർ അവർകക് അനവിബ്ലിചബ്ലിചള തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിിലുരം സമയ്രം നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയക് 
ഹഭേരഭകേഭീ പ്രേകതദകേരം ശ്രബ്ലികകപതഭണക് .

6. ഏസതങ്കബ്ലിിലുരം തരതബ്ലിിലുള ശഭരവ്വീരബ്ലികേ അസസസ്ഥതകേളുളവർ നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയക് ഹഭേരഭകേരുതക്. 
അവർകക് അകപകകയുസടെ അടെബ്ലിസ്ഥഭനതബ്ലിൽ മസററ്ഭരു തവ്വീയതബ്ലി പബ്ലിന്നവ്വീടെക് അനവിബ്ലിക്കുന്നതഭണക് .

7. ഇയു കൂടെഭസത ആ കേഭലെയളവബ്ലിൽ നബ്ലിലെവബ്ലിിലുള Covid 19 മഭയബ്ലി ബനസുട്ട സർകഭർ ഉതരസകേൾകക് 
വബ്ലികോയമഭയബ്ലിട്ടഭയബ്ലിരബ്ലിക്കുരം നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോന നടെ്ന്നതക്.

08.07.2019 -സലെ GO(Ms)133/2019/GAD നമ്പർ  ഉതരവക് പ്രേകേഭരരം നബ്ലിയമന  സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക്
ഹഭേരഭകന്ന ഉകിദഭഗസ്ഥർ,  സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികററ്ക് ഫവ്വീസബ്ലിനതബ്ലിൽ  210/- രപ “0051-PSC-800-State PSC-99-
Other  receipts  ” എന്ന ശവ്വീർാഷകേതബ്ലിൽ  ഒെകകപതഭണക് .കമൽ  യുകേ  ഉകിദഭഗസ്ഥരുസടെ വൺ  റടെരം
രേബ്ലികസാഷീ  സപ്രേഭറഫലെബ്ലിസലെ സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  ലെബ്ലിങ്കക് സനർശബ്ലിച കശാഷരം   e-payment  
സരംവബ്ലിോഭനതബ്ലി്സടെ മഭാരം ഒെകകപതഭണക് .  ടെബ്ലി ഉകിദഭഗസ്ഥരുസടെ ഫവ്വീസക് മഭനവൽ സചലെഭീ /e-challan
പ്രേകേഭരരം സസവ്വീകേരബ്ലിക്കുന്നതലല.

വബ്ലിശസത്തകയഭസടെ, 

SINDHU G S
DS (AA&VW) KPSC HO

കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമമവ്വീാഷീ 
സസക്രട്ടറബ്ലിക്കുകവപബ്ലി
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List of employees scheduled for Service Verification in Collegiate Education Department

DesignationNameSl.
No.

Scheduled on 29.04.2022 at 11:30 AM

PCNDate of Birth

SAJIN R M Lecturer in Sanskrit General 16.12.19911 170019736

FAIROOSA T
Lecturer in Home Science(Child

Development)
04.06.19922 170032096

VISHNU T S
Supporting Artist in Vocal  for Kathakali

17.02.19943 180072045

SHEEJA S S Lecturer in Statistics 10.05.19834 140008745

SWAPNA A J Lecturer in Compter Application 09.05.19815 190019681

SABITHA K S Lecturer in Mathematics 20.05.19846 150052707

BIBEESH M Assistant Professor in Mathematics 21.01.19907 160003781

HEMALETHA THILAKOM
S

Assistant Professor in Physical Science
(Govt. Training Colleges)

25.08.19778 160021031

JAYAN N T Lecturer in English 19.05.19789 150058726

VANITHA R Lecturer in Tamil 21.04.198410 160044893

LAWRENCE A Lecturer in Physical Education 14.04.197411 190000241

HARIS BABU K S Lecturer in Physical Education 08.05.198812 170022065

RANJITH KAMAL P Lecturer in Physical Education 18.03.198413 180082454

ARUNARAJ A Lecturer in Physical Education 20.05.198614 190000316

NITHIN RAJAN Lecturer in Physical Education 05.10.199315 180082439

DIPU D S Lecturer in Physical Education 14.05.198916 150051536

SUNIL RAMACHANDRAN
Lecturer in Physical Education 06.09.197917 190000495

ABDUL NIZAR E Lecturer in Arabic 07.03.198718 160049428

ALTHAF ALI M Lecturer in Arabic 15.05.198219 160049011

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
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