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തബ്ലിരുവനന്തപുരരം
തവ്വീയതബ്ലി:13/10/2021

കപ്രോഷബ്ലിതീ
സസക്രട്ടറബ്ലി
കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമമവ്വീാഷീ
പട്ടരം, തബ്ലിരുവനന്തപുരരം.
സസവ്വീകേർതഭവക്
ഡയറക്ടർ
കേഭർാഷബ്ലികേ വബ്ലികേസന കേർാഷകേ കക്മ വകുപക്
തബ്ലിരുവനന്തപുരരം
സർ ,
വബ്ലിാഷയരം :-

നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോന-ഉകദദഭഗസ്ഥർ ഹഭാരഭകുന്നതക്-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 റബ്ലികപഭർട്ടക് കൂടെബ്ലി വഭങബ്ലിയ കശാഷകമ നബ്ലിയമനങൾ സറഗുലെററസക് സചയയഭയ എന്നക്
ഉതരവഭയബ്ലിരുന. സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ റബ്ലികപഭർട്ടക് നൽകുന്നതബ്ലിനക് മകന്നഭടെബ്ലിയഭയബ്ലി , തഭങ്കളുസടെ
ഓഫവ്വീസബ്ലിൽ കാഭലെബ്ലി സചെയന്നയുരം സർവവ്വീസക് സറഗുലെററസക് സചയയസപകടെപയുമഭയ തഭസഴപറയുന്ന 50
ഉകദദഭഗസ്ഥരുസടെ സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ 05.11.2021 തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിൽ നടെത്വഭീ കേമമവ്വീാഷീ
തവ്വീരുമഭനബ്ലിചബ്ലിട്ടുപക്. സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ സമയക്രമരം ഈ കേതബ്ലികനഭസടെഭപരം ഉൾസപപത്ന.
ടെബ്ലി ഉകദദഭഗസ്ഥർകക് പ്രേ്രത തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിിലുരം സമയത്രം സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക് കവപബ്ലി പബ്ലി എസക്
സബ്ലി യുസടെ പട്ടത്ള ആസ്ഥഭന ഓഫവ്വീസബ്ലിൽ ഹഭാരഭകേണസമന്ന നബ്ലിർക്ശരം അടെബ്ലിയന്തബ്ലിരമഭയബ്ലി
നൽകകേപതഭണക്. സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ സമയതക് നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭ കേതബ്ലിസലെ കമൽ വബ്ലിലെഭസരം
സതളബ്ലിയബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനഭയബ്ലി കേമമവ്വീാഷീ അരംഗവ്വീകേരബ്ലിചബ്ലിട്ടുള തഭസഴപറയുന്ന തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കരഖകേളബ്ലികലെസതങ്കബ്ലിിലുരം
ഒനരം, കാഭലെബ്ലി സചെയന്ന സ്ഥഭപനതബ്ലിൽ /വകുപബ്ലിൽ നബ്ലിനരം തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കേഭർഡക് നൽകേബ്ലിയബ്ലിട്ടുള പക്രം
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ആയയുരം കൂടെബ്ലി നബ്ലിർബനമഭയുരം ഹഭാരഭകണസമന്നക് ഉകദദഭഗസ്ഥർകക് വദ്മഭയ നബ്ലിർക്ശരം
നൽകകേപതഭണക്. നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭകേതബ്ലിസലെ കമൽ വബ്ലിലെഭസസരം തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കരഖയബ്ലിസലെ
കമൽവബ്ലിലെഭസസരം വദതദത്മഭസണങ്കബ്ലിൽ ടെബ്ലി കമൽവബ്ലിലെഭസതബ്ലിസലെ വദ്ബ്ലി ഒരഭൾ തസന്നസയന്നക്
സതളബ്ലിയബ്ലിക്കുന്ന സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികററ്ക്
(ഗസററ്ഡക് ഉകദദഭഗസ്ഥർ /വബ്ലികലലാക് ഓഫവ്വീസർ നൽകേബ്ലിയതക് )
ഹഭാരഭകണസമന കൂടെബ്ലി നബ്ലിർക്ശരം നൽകകേപതഭണക് .
1. ഇലെക്ീ കേമമവ്വീാഷീ നൽകേബ്ലിയ കവഭട്ടർ
2. കദശസഭൽകൃത ബഭങ്കുകേൾ നൽകുന്ന കഫഭകട്ടഭ
ഐഡനബ്ലിററ്ബ്ലി കേഭർഡക്
പതബ്ലിച പഭാസ്ബുകക്
3. റഡ്രൈവബ്ലിരംഗക് റലെസീസക്

4. പഭാസകപഭർട്ടക്

5. അഡസകകററ്ക് ആയബ്ലി എീകറഭൾ സചെയന്നവർകക് 6. സഭമൂഹദകക്മ വകുപക് വബ്ലികേലെഭരംഗർക്കു നൽകുന്ന
ബഭർ കേകൗൺസബ്ലിൽ നൽകുന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച
കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ കേഭർഡക്
ഐഡനബ്ലിററ്ബ്ലി കേഭർഡക്
7. കകേരള സരംസ്ഥഭന സർവകേലെഭശഭലെ
ാവ്വീവനകഭർകക് നൽകുന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച
ഐഡനബ്ലിററ്ബ്ലി കേഭർഡക്

8. വബ്ലിമ് ഭടെീമഭരുസടെ ഡബ്ലിാസചഭർാക്
സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികററ്ക്/ാബ്ലിലലഭ റസനബ്ലികേ കക്മ ഓഫവ്വീസർ
വബ്ലിമ് ഭടെീമഭർകക് നൽകുന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച
ഐഡനബ്ലിററ്ബ്ലി കേഭർഡക്

9. കമഭകട്ടഭർ വഭഹനവകുപക് നൽകുന്ന കേപക്ടർ
റലെസീസക്

10. കകേന്ദ്ര ഗവൺസമനക് നൽകുന്ന ആോഭർകേഭർഡക്

11. വബ്ലികേലെഭരംഗരഭയ ഉകദദഭഗഭർർതബ്ലികേൾകക്
സമഡബ്ലികൽ കബഭർഡക് നൽകുന്ന കഫഭകട്ടഭ
പതബ്ലിച സമഡബ്ലികൽ സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികററ്ക്

12. സാഷഡഡ്യൂൾ ബഭങ്കുകേൾ/കകേരള കസ്ററ്ക് കകേഭഓപകറററ്വ്വീവക് ബഭങ്കക്/ഡബ്ലിസബ്ലികക് കകേഭ-ഓപകറററ്വ്വീവക്
ബഭങ്കുകേൾ എന്നബ്ലിവ നൽകുന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച
പഭാസ്ബുകക്
കമൽ പറ് ഉകദദഭഗസ്ഥരുസടെ നബ്ലിയമനസമഭയബ്ലി ബനസപട്ട പബ്ലി എസക് സബ്ലി യുസടെ
നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭ കേതബ്ലിസനയുരം നബ്ലിയമന ഉതരവബ്ലിസനയുരം നബ്ലിയമനഭോബ്ലികേഭരബ്ലി സഭക്ദസപപതബ്ലിയ
പകേർപക് അയച തന്നബ്ലിട്ടബ്ലിസലലങ്കബ്ലിൽ സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ തവ്വീയതബ്ലിക്കു മീപക് ലെഭബ്ലികതകവകരം അയച
തകരപതഭണക്. പ്രേമഭണങൾ പരബ്ലികശഭോബ്ലിചതബ്ലിൽ കേസപതബ്ലിയ നഡ്യൂനതകേൾ Schedule-സന remarks
കകേഭളതബ്ലിൽ കരഖസപപതബ്ലിയബ്ലിട്ടുപക്. നഡ്യൂനത പരബ്ലിഹരബ്ലിചക് സഭക്ദസപപതബ്ലിയ പകേർുകേൾ സർവവ്വീസക്
സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ സമയതക് ഹഭാരഭകഭീ ബനസപട്ട ഉകദദഭഗസ്ഥർകക് നബ്ലിർക്ശരം നൽകകേപതഭണക് .
നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയഭയബ്ലി ാവ്വീവനകഭരുസടെ പ്രേമഭണങൾ അയചതരുന്നതക് കേർശനമഭയുരം
നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭക്രമതബ്ലിലെഭകേണരം. ക്രമരം സതററ്ബ്ലിചക് നബ്ലിയമന പരബ്ലികശഭോന നടെത്ന്നതക് മൂലെരം ഉപഭകുന്ന
അനന്തരപ്രേശ്നങളുസടെ (സവ്വീനബ്ലികയഭറബ്ലിററ്ബ്ലി തർകരം/കകേഭടെതബ്ലി വദവഹഭരരം മതലെഭയവ ) പൂർണ ഉതരവഭദബ്ലിതസരം
ബനസപട്ട വകുപബ്ലിനഭയബ്ലിരബ്ലിക്കുരം എന്ന വബ്ലിവരരം അറബ്ലിയബ്ലിക്കുന.
നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയക് ഹഭാരഭകുന്ന ഉകദദഭഗസ്ഥർ 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 ഹഭാരഭകകേപതക് എന്ന നബ്ലിർക്ശരം വകുുകമോഭവബ്ലി ഉകദദഭഗസ്ഥർകക്
നൽകകേപതഭണക് .
2. കേസപയബ്ലിസന്മെനക് കസഭണബ്ലികലെഭ കഹഭട്ടക്ാസകപഭട്ടബ്ലികലെഭ ഉൾസപട്ട ഉകദദഭഗസ്ഥർ സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക് ഒരു
കേഭരണവശഭിലുരം പസങ്കപകഭതബ്ലിരബ്ലികഭീ വകുുകമോഭവബ്ലി ശ്രബ്ലികകപതഭണക് . ഇകഭരദതബ്ലിൽ
ഉകദദഭഗസ്ഥരുരം ാഭഗ്രത പുലെർകതപതഭണക് .
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3. സഭമൂഹബ്ലികേ അകേലെരം നബ്ലിർബനമഭയുരം പഭലെബ്ലികണരം.
4. മഭസക് /റകേെയറ എന്നബ്ലിവ ശരബ്ലിയഭയ രവ്വീതബ്ലിയബ്ലിൽ നബ്ലിർബനമഭയുരം ോരബ്ലികകപതഭണക് .
5. ഉകദദഭഗസ്ഥർ അവർകക് അനവദബ്ലിചബ്ലിട്ടുള തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിിലുരം സമയത്രം നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയക്
ഹഭാരഭകേഭീ പ്രേകതദകേരം ശ്രബ്ലികകപതഭണക് .
6. ഏസതങ്കബ്ലിിലുരം തരതബ്ലിിലുള ശഭരവ്വീരബ്ലികേ അസസസ്ഥതകേളുളവർ നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയക് ഹഭാരഭകേരുതക് .
അവർകക് അകപക്യുസടെ അടെബ്ലിസ്ഥഭനതബ്ലിൽ മസററ്ഭരു തവ്വീയതബ്ലി പബ്ലിന്നവ്വീടെക് അനവദബ്ലിക്കുന്നതഭണക് .
7. ഇയു കൂടെഭസത ആ കേഭലെയളവബ്ലിൽ നബ്ലിലെവബ്ലിിലുള Covid 19 മഭയബ്ലി ബനസപട്ട സർകഭർ ഉതരസകേൾകക്
വബ്ലികോയമഭയബ്ലിട്ടഭയബ്ലിരബ്ലിക്കുരം നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോന നടെത്ന്നതക് .
08.07.2019 -സലെ GO(Ms)133/2019/GAD നമ്പർ ഉതരവക് പ്രേകേഭരരം നബ്ലിയമന സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക്
ഹഭാരഭകുന്ന ഉകദദഭഗസ്ഥർ, സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികററ്ക് ഫവ്വീസബ്ലിനതബ്ലിൽ 210/- രപ “0051-PSC-800-State PSC-99Other receipts” എന്ന ശവ്വീർാഷകേതബ്ലിൽ ഒപകകപതഭണക് . അസ്സൽ തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയൽ പതത്ബ്ലികേ മഖഭന്തബ്ലിരരം
നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയക് ഹഭാരഭകുന്നവർ കമൽ യുകേ ടാഷറബ്ലിയബ്ലിൽ ഒപകബ്ലി ഒറബ്ലിാബ്ലിനൽ ചലെഭീ നബ്ലിയമന
പരബ്ലികശഭോനഭ സമയതക് ഹഭാരഭകകപതഭണക് . എന്നഭൽ വൺ റടെരം സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികററ്ക്
മഖഭന്തബ്ലിരരം നബ്ലിയമന പരബ്ലികശഭോനനയക് ഹഭാരഭകുന്നവർ കമൽ യുകേ ഉകദദഭഗസ്ഥരുസടെ വൺ റടെരം
രാബ്ലികസാഷീ സപ്രേഭറഫലെബ്ലിസലെ സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ ലെബ്ലിങ്കക് സനർശബ്ലിച കശാഷരം
e-payment
സരംവബ്ലിോഭനതബ്ലി്സടെ മഭതത്രം ഒപകകപതഭണക് . ടെബ്ലി ഉകദദഭഗസ്ഥരുസടെ ഫവ്വീസക് മഭനവൽ സചലെഭീ /e-challan
പ്രേകേഭരരം സസവ്വീകേരബ്ലിക്കുന്നതലല.
വബ്ലിശസത്തകയഭസടെ,
SUSAN DICKSON
DS (AA&VW) KPSC HO
കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമമവ്വീാഷീ
സസക്രട്ടറബ്ലിക്കുകവപബ്ലി

