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 േകേരള പബ്ലികേ് സൈര്വ്വീസൈ് കേമ്മീഷന
ജില്ലാ ആഫീസൈ്  :  എറണാകുളം

നമ്പര് : E6-4/3/2019-KPSC-DOEKM (31)                                     സ്ഥലം  :  എറണാകുളം
                                                                                                                 തീയതി  :  03.08.2020       

േപ്രേഷകേന   
ജില്ലാ ആഫീസൈര്,
േകേരള പബ്ലികേ് സൈര്വ്വീസൈ് കേമ്മീഷന, 
ജില്ലാ ആഫീസൈ് , എറണാകുളം.  

സൈവീകേര്ത്താവെ്
The Director of General Education,
Office of the Director of General Education,
(Higher Secondary Wing),
Housing Board Buildings, Santhi Nagar,
Thiruvananthapuram -695 001.

സൈര്,
വെിഷയം :- േകേരള പബ്ലികേ് സൈര്വ്വീസൈ് കേമ്മീഷന, ജില്ലാ ആഫീസൈ്, എറണാകുളം 
               - സൈര്വ്വീസൈ് െവെരിഫിേക്കേഷന  - സൈംബന്ധിച്ച്.
സൂചന  :- 1) താങ്കളുടെട 25.02.2020 തീയതിയിെല Ad.A2/156453/HSE/2019(5) നമ്പര് കേത്ത്. 

                               2) താങ്കളുടെട 25.02.2020 തീയതിയിെല Ad.A4/43731/2014/HSE(2) നമ്പര് കേത്ത്. 
3) 08.07.2019 തീയതിയിെല GO (Ms) No.133/2019/GAD ഉത്തരവെ്.
4) 22.06.2020   തീയതിയിെല   ഇേത നമ്പര് കേത്ത്

 േകേരള പബ്ലികേ് സൈര്വ്വീസൈ് കേമ്മീഷന ജില്ലാ ആഫീസൈ് എറണാകുളം മുഖേഖേന നിയമെന ശിപാര്ശ ലഭിച്ച്
താങ്കളുടെട വെകുപ്പില േജാലിയ്ക്ക് പ്രേേവെശിച്ച താെഴെപ്പറയുന്ന ഉേദ്യോഗസ്ഥരുടെട, സൂചന (3) പ്രേകോരം നടത്താനിരുടന്ന
സൈര്വ്വീസൈ് െവെരിഫിേക്കേഷന 14.08.2020     തീയതിയില     1 1  .00 am  ന് ഈ ആഫീസൈില വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.
ബന്ധെപ്പട്ട ഉേദ്യോഗസ്ഥര് കേമ്മീഷന അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള്ള താെഴെപ്പറയുന്ന തിരിച്ചറിയല േരഖേകേളില ഏതെതങ്കിലും
ഒന്നിെന്റെ അസ്സലും സൈവയം സൈാക്ഷ്യേെപ്പടുത്തിയ പകേര്പ്പും സൈഹിതം ഈ ഓഫീസൈില േനരിട്ട് ഹാജരാേകേണ്ടതാണ്
എന്ന് അറിയിക്കുന.  നിയമെനപരിേശാധനയ്ക്കു്  ഹാജരാകുന്ന ഉേദ്യോഗസ്ഥര് െവെരിഫിേക്കേഷന ഫാറം
(Annexure  I I )  പൂരിപ്പിേക്കേണ്ടതിനാല  നിയമെനശിപാര്ശക്കേത്ത് ,  നിയമെന  ഉത്തരവെ്  എന്നിവെയുെട
നമ്പരുടം  തീയതിയും  അവെരവെരുടെട  റാങ്ക്  ലിസ്റ്റിെന്റെ  നമ്പര്,  റാങ്ക്  നമ്പര്,  നിയമെനം  ലഭിച്ച  ഊഴെം
(OC/BC) ,  ശമ്പളെസ്കെയില,  േജാലിയില  പ്രേേവെശിച്ച  തീയതി ,  ഓഫീസൈിെന്റെ  േപര് ,
നിയമെനാധികോരിയുെട  േപര് ,  ഉേദ്യോഗേപ്പര്  എന്നിവെ  വെയേക്തമൊയി  അറഞ്ഞിരിേക്കേണ്ടതാെണന്ന്
താെഴെ പറയുന്ന ഉേദ്യോഗസ്ഥര്ക്കേ് നിര്േദ്ദേശം നലകേണെമെന്ന് അറിയിക്കുന .

1. ഉേദ്യോഗസ്ഥര്ക്കേ് ബന്ധെപ്പട് വെകുപ്പ്/സ്ഥാപനം നലകുന്ന തിരിച്ചറിയല കോര്ഡ്.
2. തിെരഞ്ഞടുപ്പ് കേമ്മീഷന നലകേിയ േവൊട്ടര് കോര്ഡ്.
3. ൈഡ്രൈവെിംഗ് ൈലസൈനസൈ്.
4. പാസ്സ്േപാര്ട്ട്.
5. േകേരള സൈര്ക്കോര് സൈാമൂഹയേേക്ഷ്മെ വെകുപ്പ് വെികേലാംഗര്ക്കേ് നലകേിയ തിരിച്ചറിയല കോര്ഡ്.
6. േദ്ശസൈാത്കൃത ബാങ്ക് നലകേിയ േഫാേട്ടാ പതിച്ച പാസ്സ്ബുക്കേ്.
7. പാന കോര്ഡ്.

നിയമെനപരിേശാധനയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന ഉേദ്യോഗസ്ഥര് േഹാേളാഗ്രാം പതിച്ച സൈര്വ്വീസൈ് െവെരിഫിേക്കേഷന
സൈര്ട്ടിഫിക്കേറ്റ്  ലഭയേമൊകുന്നതിന്  210/- രൂപ  ഈടാക്കോന  സൂചന(2)  പ്രേകോരം  സൈര്ക്കോര്  ഉത്തരവൊയിട്ടുണ്ട്.
ആയതിനപ്രേകോരം  സൈര്വ്വീസൈ്  െവെരിഫിേക്കേഷന്  ഹാജരാകുന്ന ജീവെനക്കോര്,  പ്രേസ്തുത തുകേ  "0051-PSC-800-
state  PSC-99-other  receipts”  എന്ന  ശീര്ഷകേത്തില  ട്രഷറിയില  അടച്ച്  അസ്സല  െചലാന
െവെരിഫിേക്കേഷന സൈമെയത്ത് നിര്ബന്ധമൊയും ഹാജരാേക്കേണ്ടതാണ്. 
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 “നിയമെന  പരിേശാധനയ്ക്കായി  ജീവെനക്കോരുടെട  പ്രേമൊണങ്ങള്  അയച്ചു  തരുടന്നത്
കേര്ശനമൊയും  നിയമെന  ശിപാര്ശാ  ക്രമെത്തിലാേകേണ്ടതാണ്  .    ആകേയാല  ക്രമെം  െതറ്റിച്ച്  നിയമെന
പരിേശാധന   നടത്തുന്നത്  മൂലം  ഉണ്ടാകുന്ന  അനന്തര  പ്രേശ്നങ്ങളുടെട    (  സൈീനിേയാറിറ്റി
തര്ക്കേം  /  േകോടതി വെയേവെഹാരം മുഖതലായവെ  )   പൂര്ണ ഉത്തരവൊദ്ിതവം ബന്ധെപ്പട്ട വെകുപ്പിനായിരിക്കും .”

ഉേദ്യോഗസ്ഥെന്റെ േപര്

Sl.
No.

Name Post Defects Date of Advice

1 Sareena.T.M L.D. Typist --- 16.11.2019 

2. Ambili A D L.D. Typist സൈര്വെീസൈ് സൈംബന്ധമൊയ വെിവെരങ്ങള് 
നിശ്ചിത െപ്രോേഫാര്മെയില േചര്ത്ത് 
നലകേിയിട്ടില്ല,നിയമെനപരിേശാധന 
സൈമെയത്ത് നിര്ബന്ധമൊയും 
ഹാജരാേക്കേണ്ടതാണ്

16.11.2019 

3 Deepa Poulose Laboratory Assistant --- 10/02/2016

 
                                                                                               വെിശവസ്തതേയാെട,

Sd/-

  ജില്ലാ ഓഫീസൈര്ക്കുേവെണ്ടി,
                                                                       േകേരള പബ്ലികേ് സൈര്വ്വീസൈ് കേമ്മീഷന, 

                                                                                      ജില്ലാ ആഫീസൈ്, എറണാകുളം


