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േപ്രേഷിതൻ
െസക്രട്ടറി

           േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ
           പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം. 

സവീകേർത്താവ്

രജിസ്ട്രാർ, 
േകേരള സർവ്വകേലാശാല,
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം ,

സർ,
വിഷയം :- നിയമനപരിേശാധന-ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥർ ഹാജരാകുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:_  (1) 14.12.2010  തീയതിയിെല  സ.ഉദ്യ.(പി)നമ്പർ  41/2010/ഉദ്യ.ഭ.പ.വ  നമ്പർ  സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവ്

(2) 08.07.2019 തീയതിയിെല G.O.(Ms) No.133/2019/GAD നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവ്.
(3) 10.05.2022 തീയതിെല  Ad.A1/Asst.14888/2022-2 നമ്പർ കേത്ത്. 

*****
സൂചന (1) െല ഉദ്യത്തരവ് പ്രേകോരം ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ പി എസ് സി നിയമനങ്ങളിലും പി എസ് സി

യുടെടെ െവരിഫിേക്കഷൻ റിേപ്പാർട്ട്  കൂറ്റി വാങ്ങിയ േശഷേമ നിയമനങ്ങൾ െറഗുലൈറസ് െചയ്യാവൂ എന്ന്

ഉദ്യത്തരവായിരുന.   സർവ്വീസ്  െവരിഫിേക്കഷൻ  റിേപ്പാർട്ട്  നൽകുന്നതിന്  മുന്നേന്നാടെിയായി,  താങ്കളുടെടെ

ഓഫീസിൽ  േജാലി  െചയ്യുന്നതും  സർവ്വീസ്  െറഗുലൈറസ്  െചയ്യെപ്പേടെണ്ടതുമായ  താെഴെപ്പറയുടന്ന 33

ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരുെടെ  സർവ്വിസ്  െവരിഫിേക്കഷൻ  08.06.2022   തീയതിയിൽ  നടെത്തുവാൻ  കേമ്മീഷൻ



തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  െവരിഫിേക്കഷൻ  സമയക്രമം  ഈ  കേത്തിേനാെടൊപ്പം  ഉദ്യൾെപ്പടുത്തുന.  ടെി

ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥർക്ക്  പ്രേസ്തുത തീയതിയിലും  സമയത്തും  സർവ്വീസ്  െവരിഫിേക്കഷന്  േവണ്ടി  പി  എസ്

സി  യുടെടെ  പട്ടത്തുള്ള  ആസ്ഥാന  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകേണെമന്ന  നിർേദ്ദേശം  അടെിയന്തിരമായി

നൽേകേണ്ടതാണ്.െവരിഫിേക്കഷൻ  സമയത്ത്  നിയമനശിപാർശാ  കേത്തിെല  േമൽ  വിലാസം

െതളിയിക്കുന്നതിനായി  കേമ്മീഷൻ അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള്ള താെഴെപ്പറയുടന്ന തിരിച്ചറിയൽ േരഖകേളിേലെതങ്കിലും

ഒനം,  േജാലി െചയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ  /വകുപ്പിൽ നിനം തിരിച്ചറിയൽ കോർഡ് നൽകേിയിട്ടുള്ള പക്ഷം

ആയതും  കൂടെി  നിർബന്ധമായുടം  ഹാജരാക്കണെമന്ന്  ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥർക്ക്  വയക്തമായ  നിർേദ്ദേശം

നൽേകേണ്ടതാണ്.  നിയമനശിപാർശാകേത്തിെല  േമൽ  വിലാസവും  തിരിച്ചറിയൽ  േരഖയിെല

േമൽവിലാസവും വയതയസ്തമാെണങ്കിൽ ടെി േമൽവിലാസത്തിെല വയക്തി ഒരാൾ തെന്നെയന്ന് െതളിയിക്കുന്ന

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ഗസറ്റഡ്  ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥർ/വിേല്ലജ്  ഓഫീസർ  നൽകേിയത്)  ഹാജരാക്കണെമന  കൂടെി

നിർേദ്ദേശം നൽേകേണ്ടതാണ്

1. ഇലക്ഷൻ  കേമ്മീഷൻ  നൽകേിയ  േവാട്ടർ
ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

2. േദ്ശസാൽകൃത  ബാങ്കുകേൾ  നൽകുന്ന  േഫാേട്ടാ
പതിച്ച പാസ്ബുക്ക്

3. ൈഡ്രൈവിംഗ് ൈലസൻസ് 4. പാേസ്പാർട്ട്

5 അഡവേക്കറ്റ്  ആയി  എൻേറാൾ
െചയ്യുന്നവർക്ക്  ബാർ  കേൗൺസിൽ
നൽകുന്ന  േഫാേട്ടാ  പതിച്ച  ഐഡന്റിറ്റി
കോർഡ്

6. സാമൂഹയേക്ഷമ  വകുപ്പ്  വികേലാംഗർക്കു  നൽകുന്ന
േഫാേട്ടാ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കോർഡ്

7. േകേരള  സംസ്ഥാന  സർവ്വ്കേലാശാല
ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന േഫാേട്ടാ പതിച്ച
ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

8. വിമുന്നക്ത  ഭടെൻമാരുെടെ  ഡിസ്ചാർജ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ജില്ലാ  ൈസനികേ േക്ഷമ ഓഫീസർ
വിമുന്നക്ത  ഭടെൻമാർക്ക്  നൽകുന്ന  േഫാേട്ടാ  പതിച്ച
ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

9. േമാേട്ടാർ  വാഹനവകുപ്പ്  നൽകുന്ന
കേണ്ടക്ടർ ൈലസൻസ്

10. േകേന്ദ്ര ഗവൺെമന്റ് നൽകുന്ന ആധാർകോർഡ്



11. വികേലാംഗരായ  ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥികേൾക്ക്
െമഡിക്കൽ േബാർഡ് നൽകുന്ന േഫാേട്ടാ
പതിച്ച െമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

12. െഷഡയൂൾ  ബാങ്കുകേൾ/േകേരള  േസ്റ്റേറ്റ്  േകോ-
ഓപ്പേററ്റീവ്  ബാങ്ക്/ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്  േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ്
ബാങ്കുകേൾ  എന്നിവ  നൽകുന്ന  േഫാേട്ടാ  പതിച്ച
പാസ്ബുക്ക്

േമൽ  പറഞ്ഞ  ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരുെടെ  നിയമനവുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട  പി  എസ്  സി  യുടെടെ  നിയമനശിപാർശാ

കേത്തിെന്റയുടം  നിയമന  ഉദ്യത്തരവിെന്റയുടം  നിയമനാധികോരി  സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയ  പകേർപ്പ്  അയച

തന്നിട്ടിെല്ലങ്കിൽ െവരിഫിേക്കഷൻ തീയതിക്കു മുന്നൻപ് ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം അയച തേരണ്ടതാണ്.

നിയമനപരിേശാധനയ്ക്കായി  ജീവനക്കാരുെടെ  പ്രേമാണങ്ങൾ  അയചതരുന്നത്  കേർശനമായുടം

നിയമനശിപാർശാക്രമത്തിലാകേണം.  ക്രമം  െതറ്റിച്ച്  നിയമന  പരിേശാധന  നടെത്തുന്നത്  മൂലം  ഉദ്യണ്ടാകുന്ന

അനന്തരപ്രേശ്നങ്ങളുടെടെ  (സീനിേയാറിറ്റി  തർക്കം/േകോടെതി  വയവഹാരം  മുന്നതലായവ)  പൂർണ  ഉദ്യത്തരവാദ്ിതവം

ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പിനായിരിക്കും എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന.

   നിയമനപരിേശാധനയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥർ COVID 19

നിർവയാപന   /  പ്രേതിേരാധ പ്രേവർത്തനങ്ങളുടെടെ ഭാഗമായി സവീകേരിേക്കണ്ട

മുന്നൻ കേരുതലുകേൾ

1. 07.06.2020  െല  സ.ഉദ്യ.(ൈകേ)112/2020/െപാ.ഭ.വ.  നമ്പർ  ഉദ്യത്തരവ്  കൃതയമായി  പാലിചേവണം
െവരിഫിേക്കഷന്  ഹാജരാേകേണ്ടത്  എന്ന  നിർേദ്ദേശം  വകുപ്പുമേമധാവി  ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥർക്ക്
നൽേകേണ്ടതാണ് .

2. കേെണ്ടയിെന്മെന്റ്  േസാണിേലാ  േഹാട്ട്േസ്പാട്ടിേലാ  ഉദ്യൾെപ്പട്ട  ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥർ െവരിഫിേക്കഷന്  ഒരു
കോരണവശാലും  പെങ്കടുക്കാതിരിക്കാൻ  വകുപ്പുമേമധാവി  ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്  .  ഇക്കാരയത്തിൽ
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരും ജാഗ്രത പുലർേത്തണ്ടതാണ് .

3. സാമൂഹികേ അകേലം നിർബന്ധമായുടം പാലിക്കണം 

4. മാസ്ക്  ശരിയായ രീതിയിൽ നിർബന്ധമായുടം ധരിേക്കണ്ടതാണ് 

5. ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥർ  അവർക്ക്  അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള  തീയതിയിലും  സമയത്തും  നിയമനപരിേശാധനയ്ക്ക്
ഹാജരാകോൻ പ്രേേതയകേം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാണ് 



6. ഏതെതങ്കിലും  തരത്തിലുള്ള  ശാരീരികേ  അസവസ്ഥതകേളുടള്ളവർ  നിയമനപരിേശാധനയ്ക്ക്
ഹാജരാകേരുത്.  അവർക്ക്  അേപക്ഷയുടെടെ  അടെിസ്ഥാനത്തിൽ  മെറ്റാരു  തീയതി  പിന്നീടെ്
അനുവദ്ിക്കുന്നതാണ് 

7. ഇതു  കൂടൊെത  ആ  കോലയളവിൽ  നിലവിലുള്ള  Covid  19 മായി  ബന്ധെപ്പട്ട  സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവുകേൾക്ക് വിേധയമായിട്ടായിരിക്കും നിയമനപരിേശാധന നടെത്തുന്നത്.
സൂചന  2  െല  സർക്കാർ  ഉദ്യത്തരവ്  പ്രേകോരം  വൺ  ൈടെം  െവരിഫിേക്കഷൻ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മുന്നഖാന്തിരം നിയമന പരിേശാധനയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസിനത്തിൽ `
210/-  രൂപ അതാത്  ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരുെടെ വൺ ൈടെം രജിേസ്ട്രഷൻ െപ്രോൈഫലിെല സർവ്വീസ്
െവരിഫിേക്കഷൻ  ലിങ്ക്  സന്ദർശിച്ച  േശഷം  e-payment  സംവിധാനത്തിലൂടെടെ  മാത്രം
ഒടുേക്കണ്ടതാണ്.  ടെി  ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരുെടെ  ഫീസ്  മാനുവൽ  െചലാൻ/e-challan  പ്രേകോരം
സവീകേരിക്കുന്നതല്ല.

വിശവസ്തതേയാെടെ, 
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