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കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമവ്വീഷൻ

നമ്പർ:AA&VW II(2)2/2021/KPSC 
 

തബ്ലിരുവനന്തപുരര,
14/07/2021

കപ്രേഷബ്ലിതൻ

               സസക്രട്ടറബ്ലി

               കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമവ്വീഷൻ 

               പട്ടര , തബ്ലിരുവനന്തപുരര
സസവ്വീകേർതത്താവക്

               ഡയറക്ടർ 

               കേത്താർഷബ്ലികേ വബ്ലികേസന കേർഷകേ കഷേമ വുപക് 

               വബ്ലികേത്താസ്ഭവൻ 

               തബ്ലിരുവനന്തപുരര
സർ,

  വബ്ലിഷയര:- നബ്ലിയേമനപരബ്ലികശത്താധന-ഉകദദത്താഗസ്ഥർ ഹത്താജരത്താുന്നതക്-സരബനബ്ലിചക്

  സൂചന:- 1) 14.12.2010 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിസലെ 41/2010/ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പർ സർ്ത്താർ ഉതരവക്

2) തത്താങ്കളുസടെ 22.02.2021, 10.03.2021, 03.04.2021 തവ്വീയതബ്ലികേളബ്ലിസലെ SD(1)33427/17 നമ്പർ കേത്തുകേൾ 

*********
സൂചന (1) സലെ ഉതരവക് പ്രേകേത്താരര എലത്താ പബ്ലി എസക് സബ്ലി നബ്ലിയേമനങളുര പബ്ലി എസക് സബ്ലി യസടെ സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷൻ റബ്ലികപത്താർട്ടക് കടെബ്ലി വത്താങബ്ലിയ
കശഷകേമ സറഗലെലററസക് സചയത്താ്യ എന്നക് ഉതരവത്തായബ്ലിരുരു .  സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷൻ റബ്ലികപത്താർട്ടക് നൽുന്നതബ്ലിനക് മകന്നത്താടെബ്ലിയത്തായബ്ലി ,
കേത്താർഷബ്ലികേ  വബ്ലികേസന  കേർഷകേ  കഷേമവുപബ്ലിൽ  കജത്താലെബ്ലി സചയന്നയുര സർവവ്വീസക് സറഗലെലററസക് സചയസപകടെപയുേമത്തായ  110  കൃഷബ്ലി
ഓിഫഫവ്വീസർേമത്താരുസടെ സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷൻ  02.08.2021,  03.08.2021,  05.08.2021  തവ്വീയതബ്ലികേളബ്ലിൽ നടെത്തുവത്താൻ  കേമവ്വീഷൻ
തവ്വീരുേമത്താനബ്ലിചബ്ലിട്ടുപക്.  സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷൻ  സേമയക്രേമര ഈ  കേതബ്ലികനത്താസടെത്താപര ഉൾസപെത്തുരു .  ടെബ്ലി ഉകദദത്താഗസ്ഥർ  പ്രേ്രത  തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിയിലലര
സേമയത്തുര സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷനക് കവപബ്ലി പബ്ലി എസക് സബ്ലി യസടെ പട്ടത്തുട ആസ്ഥത്താന ഓിഫഫവ്വീസബ്ലിൽ ഹത്താജരത്താകേമസേമന്ന നബ്ലിർകദദ്ദേശര
അടെബ്ലിയന്തബ്ലിരേമത്തായബ്ലി നൽകകേപതത്താമക്. 
08.07.2019  സലെ GO  (Ms)  133/2019/GAD  നമ്പർ  ഉതരവക് പ്രേകേത്താരര നബ്ലിയേമന  പരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താുന്ന ഉകദദത്താഗസ്ഥർ  ,
സർട്ടബ്ലിിഫഫബ്ലി്റക് ിഫഫവ്വീസബ്ലിനതബ്ലിൽ  210/-  രപ  “ 0051-PSC-800-StatePSC-99-Other receipts  ” എന്ന ശവ്വീർഷകേതബ്ലിൽ ഒെക്പതത്താമക് .
വൺ ലറടെര സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷൻ സർട്ടബ്ലിിഫഫബ്ലി്റക് മഖത്താന്തബ്ലിരര നബ്ലിയേമനപരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താുന്നവർ കേമൽ യുകേ ഉകദദത്താഗസ്ഥരുസടെ വൺ
ലറടെര രജബ്ലിക്ഷൻ സപ്രേത്താലറിഫഫലെബ്ലിസലെ സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷൻ ലെബ്ലിങ്കക് സനർശബ്ലിച കശഷര   e-payment    സരവബ്ലിധത്താനതബ്ലിലസടെ േമത്താതര  
ഒെക്പതത്താമക്  .   ടെബ്ലി ഉകദദത്താഗസ്ഥരുസടെ ിഫഫവ്വീസക് Manual Challan/e-challan പ്രേകേത്താരര സസവ്വീകേരബ്ലിക്കുന്നതല.

 

സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷൻ  സേമയതക് നബ്ലിയേമനശബ്ലിപത്താർശത്താ കേതബ്ലിസലെ കേമൽ  വബ്ലിലെത്താസര സതളബ്ലിയബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനത്തായബ്ലി കേമവ്വീഷൻ  അരഗവ്വീകേരബ്ലിചബ്ലിട്ടുട
തത്താസഴെപറയന്ന തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കരഖകേളബ്ലികലെസതങ്കബ്ലിയിലലര ഒരുര ,  കജത്താലെബ്ലി സചയന്ന സ്ഥത്താപനതബ്ലിൽ /വുപബ്ലിൽ നബ്ലിരുര തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കേത്താർഡക്
നൽകേബ്ലിയബ്ലിട്ടുട പഷര ആയയുര കടെബ്ലി നബ്ലിർബനേമത്തായര ഹത്താജരത്താ്മസേമന്നക് ഉകദദത്താഗസ്ഥർ ക്് വദ്േമത്തായ നബ്ലിർകദദ്ദേശര നൽകകേപതത്താമക് .
നബ്ലിയേമനശബ്ലിപത്താർശത്താകേതബ്ലിസലെ കേമൽ വബ്ലിലെത്താസവര തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കരഖയബ്ലിസലെ കേമൽവബ്ലിലെത്താസവര വദതദ്േമത്താസമങ്കബ്ലിൽ ടെബ്ലി കേമൽവബ്ലിലെത്താസതബ്ലിസലെ
വദ്ബ്ലി ഒരത്താൾ  തസന്നസയന്നക് സതളബ്ലിയബ്ലിക്കുന്ന സർട്ടബ്ലിിഫഫബ്ലി്റക് (ഗസറഡക് ഉകദദത്താഗസ്ഥർ /വബ്ലികലജക് ഓിഫഫവ്വീസർ  നൽകേബ്ലിയതക് )
ഹത്താജരത്താ്മസേമരു കടെബ്ലി നബ്ലിർകദദ്ദേശര നൽകകേപതത്താമക്.

1. ഇലെഷൻ കേമവ്വീഷൻ നൽകേബ്ലിയ കവത്താട്ടർ ഐഡ്ബ്ലിറബ്ലി 
കേത്താർഡക്

2. കദശസത്താൽകൃത ബത്താാകേൾ നൽുന്ന കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച 
പത്താസ്ബു ക്്
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3. ലറഡ്രൈവബ്ലിരഗക് ലറലെസൻസക് 4. പത്താസ്കപത്താർട്ടക്

5 അഡസക്റക് ആയബ്ലി എൻകറത്താൾ സചയന്നവർ ക്് 
ബത്താർ കേകൗൺസബ്ലിൽ നൽുന്ന കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച 
ഐഡ്ബ്ലിറബ്ലി കേത്താർഡക്

6. സത്താമൂഹദകഷേമ വുപക് വബ്ലികേലെത്താരഗർക്കു നൽുന്ന കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച
തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കേത്താർഡക്

7. കകേരള സരസ്ഥത്താന സർവവകേലെത്താശത്താലെ 
ജവ്വീവന്ത്താർ ക്് നൽുന്ന കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച 
ഐഡ്ബ്ലിറബ്ലി കേത്താർഡക്

8. വബ്ലിമ് ഭടെൻേമത്താരുസടെ ഡബ്ലിസ്ചത്താർജക് സർട്ടബ്ലിിഫഫബ്ലി്റക്/ജബ്ലിലത്താ 
ലറസനബ്ലികേ കഷേമ ഓിഫഫവ്വീസർ വബ്ലിമ് ഭടെൻേമത്താർ ക്് നൽുന്ന 
കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച ഐഡ്ബ്ലിറബ്ലി കേത്താർഡക്

9. കേമത്താകട്ടത്താർ വത്താഹനവുപക് നൽുന്ന കേപക്ടർ 
ലറലെസൻസക്

10. കകേന്ദ്ര ഗവൺസേമ്ക് നൽുന്ന ആധത്താർകേത്താർഡക്

11. വബ്ലികേലെത്താരഗരത്തായ ഉകദദത്താഗത്താർതബ്ലികേൾ ക്് സേമഡബ്ലി്ൽ 
കബത്താർഡക് നൽുന്ന കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച സേമഡബ്ലി്ൽ 
സർട്ടബ്ലിിഫഫബ്ലി്റക്

12. സഷഡഡ്യൂൾ ബത്താാകേൾ/കകേരള കസ്റ്റേറക് കകേത്താ-ഓപകററവ്വീവക് 
ബത്താങ്കക്/ഡബ്ലി്ബ്ലികക് കകേത്താ-ഓപകററവ്വീവക് ബത്താാകേൾ എന്നബ്ലിവ നൽുന്ന 
കിഫഫത്താകട്ടത്താ പതബ്ലിച പത്താസ്ബു ക്്

 
കേമൽ  പറ് ഉകദദത്താഗസ്ഥരുസടെ നബ്ലിയേമനവേമത്തായബ്ലി ബനസപട്ട പബ്ലി എസക് സബ്ലി യസടെ നബ്ലിയേമനശബ്ലിപത്താർശത്താ കേതബ്ലിസ്യര നബ്ലിയേമന
ഉതരവബ്ലിസ്യര നബ്ലിയേമനത്താധബ്ലികേത്താരബ്ലി സത്താഷദസപെതബ്ലിയ  പകേർപക് അയച തന്നബ്ലിട്ടബ്ലിസലങ്കബ്ലിൽ  സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷൻ  തവ്വീയതബ്ലിക്കു മൻപക്
ലെഭബ്ലി്ത്വണര അയച തകരപതത്താമക്.
നബ്ലിയേമനപരബ്ലികശത്താധന്കത്തായബ്ലി ജവ്വീവന്ത്താരുസടെ പ്രേേമത്താമങൾ അയചതരുന്നതക് കേർശനേമത്തായര നബ്ലിയേമനശബ്ലിപത്താർശത്താക്രേമതബ്ലിലെത്താകേമര . ക്രേമര
സതറബ്ലിചക് നബ്ലിയേമന  പരബ്ലികശത്താധന  നടെത്തുന്നതക് മൂലെര ഉപത്താുന്ന അനന്തരപ്രേശ്നങങളുസടെ (സവ്വീനബ്ലികയത്താറബ്ലിറബ്ലി തർ്ര /കകേത്താടെതബ്ലി വദവഹത്താരര
മതലെത്തായവ) പൂർമ ഉതരവത്താദബ്ലിതസര ബനസപട്ട വുപബ്ലിനത്തായബ്ലിരബ്ലിക്കുര എന്ന വബ്ലിവരര അറബ്ലിയബ്ലിക്കുരു.

 
നബ്ലിയേമനപരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താുന്ന ഉകദദത്താഗസ്ഥർ COVID 19 

നബ്ലിർവദത്താപന   /  പ്രേതബ്ലികരത്താധ പ്രേവർതനങളുസടെ ഭത്താഗേമത്തായബ്ലി സസവ്വീകേരബ്ലിക്പ   
മൻ കേരുതയിലലകേൾ

1. 07.06.2020  സലെ സ .ഉ.(ലറകേ)112/2020/സപത്താ.ഭ.വ.  നമ്പർ  ഉതരവക് കൃതദേമത്തായബ്ലി പത്താലെബ്ലിചകവമര സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷനക്
ഹത്താജരത്താകകേപതക് എന്ന നബ്ലിർകദദ്ദേശര വുകുപകേമധത്താവബ്ലി ഉകദദത്താഗസ്ഥർ ക്് നൽകകേപതത്താമക് .

2. കേസപയബ്ലിസന്മെ്ക് കസത്താമബ്ലികലെത്താ കഹത്താട്ടക്സ്കപത്താട്ടബ്ലികലെത്താ ഉൾസപട്ട ഉകദദത്താഗസ്ഥർ  സവരബ്ലിിഫഫബ്ലിക്ഷനക് ഒരു കേത്താരമവശത്തായിലലര
പസങ്കെ്ത്താതബ്ലിരബ്ലി്ത്താൻ വുകുപകേമധത്താവബ്ലി രദദ്ധബ്ലിക്പതത്താമക് . ഇ്ത്താരദതബ്ലിൽ ഉകദദത്താഗസ്ഥരുര ജത്താഗ്രതത പുലെർകതപതത്താമക് .

3. സത്താമൂഹബ്ലികേ അകേലെര നബ്ലിർബനേമത്തായര പത്താലെബ്ലി്മര 

4. േമത്താസക് /ലറകേയറ എന്നബ്ലിവ ശരബ്ലിയത്തായ രവ്വീതബ്ലിയബ്ലിൽ നബ്ലിർബനേമത്തായര ധരബ്ലിക്പതത്താമക് 

5. ഉകദദത്താഗസ്ഥർ  അവർ ക്് അനവദബ്ലിചബ്ലിട്ടുട തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിയിലലര സേമയത്തുര നബ്ലിയേമനപരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താകേത്താൻ  പ്രേകതദകേര
രദദ്ധബ്ലിക്പതത്താമക് 

6. ഏസതങ്കബ്ലിയിലലര തരതബ്ലിയിലലട ശത്താരവ്വീരബ്ലികേ  അസസസ്ഥതകേളുടവർ  നബ്ലിയേമനപരബ്ലികശത്താധന്കക് ഹത്താജരത്താകേരുതക് .  അവർ ക്്
അകപഷയസടെ അടെബ്ലിസ്ഥത്താനതബ്ലിൽ േമസറത്താരു തവ്വീയതബ്ലി പബ്ലിന്നവ്വീടെക് അനവദബ്ലിക്കുന്നതത്താമക് 

ഇയു കടെത്താസത ആ കേത്താലെയളവബ്ലിൽ  നബ്ലിലെവബ്ലിയിലലട Covid  19 േമത്തായബ്ലി ബനസപട്ട സർ്ത്താർ  ഉതരവകേൾ ക്് വബ്ലികധയേമത്തായബ്ലിട്ടത്തായബ്ലിരബ്ലിക്കുര
നബ്ലിയേമനപരബ്ലികശത്താധന നടെത്തുന്നതക്.

വബ്ലിശസ്തകയത്താസടെ,

SINDHU G S
DS (AA&VW) KPSC HO

കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമവ്വീഷൻ
സസക്രട്ടറബ്ലിക്കുകവപബ്ലി. 
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