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AAVW21/3/2021-KPSC തബ്ലിരുവനന്തപുരരം 
തവ്വീയതബ്ലി:18/11/2021

കപ്രോഷബ്ലിതീ

      സസക്രട്ടറബ്ലി
      കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമമവ്വീാഷീ
      പട്ടരം, തബ്ലിരുവനന്തപുരരം.

സസവ്വീകേർതഭവക്

      ഡയറക്ടർ,
      ഇീാഷസറീസക് സമഡബ്ലിക് സർവവ്വീസസക് ഡയറക്ടകറേക്,
      തതകഭടക്, തബ്ലിരുവനന്തപുരരം.
സർ ,

വബ്ലിാഷയരം :- നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോന-ഉകദദഭഗസ്ഥർ ഹഭാരഭുന്നതക്-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
യുസട സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ റബ്ലികപഭർട്ടക് കൂടബ്ലി വഭങബ്ലിയ കശാഷകമ നബ്ലിയമനങൾ സറഗുലെതറസക് സചയയഭയ എന്നക്
ഉതരവഭയബ്ലിരുന.  സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  റബ്ലികപഭർട്ടക് ന്ുന്നതബ്ലിനക് മകന്നഭടബ്ലിയഭയബ്ലി ,  തഭങ്കളുസട
ഓഫവ്വീസബ്ലി് കാഭലെബ്ലി സചെയന്നയുരം സർവവ്വീസക് സറഗുലെതറസക് സചയയസപകടപയുമഭയ  7  ഉകദദഭഗസ്ഥരുസട
സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  23.11.2021  തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലി്  നട്വഭീ  കേമമവ്വീാഷീ  തവ്വീരുമഭനബ്ലിചബ്ലിചപക്.
സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ സമയക്രമരം ഈ കേതബ്ലികനഭസടഭപരം ഉൾസപപ്ന.      
      ടബ്ലി ഉകദദഭഗസ്ഥർകക് പ്രേ്രത തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിിലുരം സമയ്രം സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക് കവപബ്ലി പബ്ലി എസക്
സബ്ലി യുസട പട്ട്ള ആസ്ഥഭന  ഓഫവ്വീസബ്ലി്  ഹഭാരഭകേണസമന്ന നബ്ലിർക്ശരം അടബ്ലിയന്തബ്ലിരമഭയബ്ലി
ന്കകേപതഭണക്. സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  സമയതക് നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭ കേതബ്ലിസലെ കമ്  വബ്ലിലെഭസരം
സതളബ്ലിയബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനഭയബ്ലി കേമമവ്വീാഷീ അരംഗവ്വീകേരബ്ലിചബ്ലിചള തഭസഴെപറയുന്ന തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയ് കരഖകേളബ്ലികലെസതങ്കബ്ലിിലുരം

File No.AAVW21/3/2021-KPSC



ഒനരം, കാഭലെബ്ലി സചെയന്ന സ്ഥഭപനതബ്ലി് /വുപബ്ലി് നബ്ലിനരം തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയ് കേഭർഡക് ന്കേബ്ലിയബ്ലിചള പകകരം
ആയയുരം കൂടബ്ലി നബ്ലിർബനമഭയുരം ഹഭാരഭകണസമന്നക് ഉകദദഭഗസ്ഥർകക് വദ്മഭയ  നബ്ലിർക്ശരം
ന്കകേപതഭണക്.  നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭകേതബ്ലിസലെ കമ്  വബ്ലിലെഭസസരം തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയ്  കരഖയബ്ലിസലെ
കമ്വബ്ലിലെഭസസരം വദതദത്മഭസണങ്കബ്ലി്  ടബ്ലി കമ്വബ്ലിലെഭസതബ്ലിസലെ വദ്ബ്ലി ഒരഭൾ  തസന്നസയന്നക്
സതളബ്ലിയബ്ലിക്കുന്ന സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികേക് (ഗസേഡക് ഉകദദഭഗസ്ഥർ /വബ്ലികലലാക് ഓഫവ്വീസർ  ന്കേബ്ലിയതക് )
ഹഭാരഭകണസമന കൂടബ്ലി നബ്ലിർക്ശരം ന്കകേപതഭണക്.
1. ഇലെകകീ കേമമവ്വീാഷീ ന്കേബ്ലിയ കവഭട്ടർ 

ഐഡനബ്ലിേബ്ലി കേഭർഡക്
2. കദശസഭ്കൃത ബഭങ്കുകേൾ ന്ുന്ന കഫഭകട്ടഭ 

പതബ്ലിച പഭാസ്ബുകക്

3. തഡ്രൈവബ്ലിരംഗക് തലെസീസക് 4. പഭാസകപഭർട്ടക്

5. അഡസകകേക് ആയബ്ലി എീകറഭൾ സചെയന്നവർകക് 
ബഭർ കേകൗൺസബ്ലി് ന്ുന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച 
ഐഡനബ്ലിേബ്ലി കേഭർഡക്

6. സഭമൂഹദകകകമ വുപക് വബ്ലികേലെഭരംഗർക്കു ന്ുന്ന 
കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച തബ്ലിരബ്ലിചറബ്ലിയ് കേഭർഡക്

7. കകേരള സരംസ്ഥഭന സർവകേലെഭശഭലെ 
ാവ്വീവനകഭർകക് ന്ുന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച 
ഐഡനബ്ലിേബ്ലി കേഭർഡക്

8. വബ്ലിമ് ഭടീമഭരുസട ഡബ്ലിാസചഭർാക് 
സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികേക്/ാബ്ലിലലഭ തസനബ്ലികേ കകകമ ഓഫവ്വീസർ
വബ്ലിമ് ഭടീമഭർകക് ന്ുന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച 
ഐഡനബ്ലിേബ്ലി കേഭർഡക്

9. കമഭകട്ടഭർ വഭഹനവുപക് ന്ുന്ന കേപക്ടർ 
തലെസീസക്

10. കകേന്ദ്ര ഗവൺസമനക് ന്ുന്ന ആോഭർകേഭർഡക്

11. വബ്ലികേലെഭരംഗരഭയ ഉകദദഭഗഭർർതബ്ലികേൾകക് 
സമഡബ്ലിക് കബഭർഡക് ന്ുന്ന കഫഭകട്ടഭ 
പതബ്ലിച സമഡബ്ലിക് സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികേക്

12. സാഷഡഡ്യൂൾ ബഭങ്കുകേൾ/കകേരള കസ്േക് കകേഭ-
ഓപകറേവ്വീവക് ബഭങ്കക്/ഡബ്ലിസബ്ലികക് കകേഭ-ഓപകറേവ്വീവക് 
ബഭങ്കുകേൾ എന്നബ്ലിവ ന്ുന്ന കഫഭകട്ടഭ പതബ്ലിച 
പഭാസ്ബുകക്

      കമ്  പറ് ഉകദദഭഗസ്ഥരുസട നബ്ലിയമനസമഭയബ്ലി ബനസപട്ട പബ്ലി എസക് സബ്ലി യുസട
നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭ കേതബ്ലിസനയുരം നബ്ലിയമന  ഉതരവബ്ലിസനയുരം നബ്ലിയമനഭോബ്ലികേഭരബ്ലി സഭകകദസപപതബ്ലിയ
പകേർപക് അയച തന്നബ്ലിട്ടബ്ലിസലലങ്കബ്ലി്  സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  തവ്വീയതബ്ലിക്കു മീപക് ലെഭബ്ലികതകവകരം അയച
തകരപതഭണക്. 
നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയഭയബ്ലി ാവ്വീവനകഭരുസട പ്രേമഭണങൾ  അയചതരുന്നതക് കേർശനമഭയുരം
നബ്ലിയമനശബ്ലിപഭർശഭക്രമതബ്ലിലെഭകേണരം.  ക്രമരം സതേബ്ലിചക് നബ്ലിയമന പരബ്ലികശഭോന നട്ന്നതക് മൂലെരം ഉപഭുന്ന
അനന്തരപ്രേശ്നങളുസട (സവ്വീനബ്ലികയഭറബ്ലിേബ്ലി തർകരം/കകേഭടതബ്ലി വദവഹഭരരം മതലെഭയവ )  പൂർണ ഉതരവഭദബ്ലിതസരം
ബനസപട്ട വുപബ്ലിനഭയബ്ലിരബ്ലിക്കുരം എന്ന വബ്ലിവരരം അറബ്ലിയബ്ലിക്കുന.

നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയക് ഹഭാരഭുന്ന ഉകദദഭഗസ്ഥർ   COVID 19  
നബ്ലിർവദഭപന   /  പ്രേതബ്ലികരഭോ പ്രേവർതനങളുസട ഭഭഗമഭയബ്ലി സസവ്വീകേരബ്ലികകപ  

മീ കേരുതിലുകേൾ

1. 1. 07.06.2020 സലെ സ.ഉ.(തകേ)112/2020/സപഭ.ഭ.വ. നമ്പർ ഉതരവക് കൃതദമഭയബ്ലി പഭലെബ്ലിചകവണരം 
സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക് ഹഭാരഭകകേപതക് എന്ന നബ്ലിർക്ശരം വുപകമോഭവബ്ലി ഉകദദഭഗസ്ഥർകക് 
ന്കകേപതഭണക് .

2. കേസപയബ്ലിസന്മെനക് കസഭണബ്ലികലെഭ കഹഭട്ടക്ാസകപഭട്ടബ്ലികലെഭ ഉൾസപട്ട ഉകദദഭഗസ്ഥർ സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക് ഒരു 
കേഭരണവശഭിലുരം പസങ്കപകഭതബ്ലിരബ്ലികഭീ വുപകമോഭവബ്ലി ശ്രബ്ലികകപതഭണക്. ഇകഭരദതബ്ലി് 
ഉകദദഭഗസ്ഥരുരം ാഭഗ്രത പുലെർകതപതഭണക് .
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3. സഭമൂഹബ്ലികേ അകേലെരം നബ്ലിർബനമഭയുരം പഭലെബ്ലികണരം.

4. മഭസക് /തകേെയറ എന്നബ്ലിവ ശരബ്ലിയഭയ രവ്വീതബ്ലിയബ്ലി് നബ്ലിർബനമഭയുരം ോരബ്ലികകപതഭണക് .

5. ഉകദദഭഗസ്ഥർ അവർകക് അനവദബ്ലിചബ്ലിചള തവ്വീയതബ്ലിയബ്ലിിലുരം സമയ്രം നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയക് 
ഹഭാരഭകേഭീ പ്രേകതദകേരം ശ്രബ്ലികകപതഭണക് .

6. ഏസതങ്കബ്ലിിലുരം തരതബ്ലിിലുള ശഭരവ്വീരബ്ലികേ അസസസ്ഥതകേളുളവർ നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോനനയക് ഹഭാരഭകേരുതക്. 
അവർകക് അകപകകയുസട അടബ്ലിസ്ഥഭനതബ്ലി് മസേഭരു തവ്വീയതബ്ലി പബ്ലിന്നവ്വീടക് അനവദബ്ലിക്കുന്നതഭണക് .

7. ഇയു കൂടഭസത ആ കേഭലെയളവബ്ലി് നബ്ലിലെവബ്ലിിലുള Covid 19 മഭയബ്ലി ബനസപട്ട സർകഭർ ഉതരസകേൾകക് 
വബ്ലികോയമഭയബ്ലിട്ടഭയബ്ലിരബ്ലിക്കുരം നബ്ലിയമനപരബ്ലികശഭോന നട്ന്നതക്.

08.07.2019 -സലെ GO(Ms)133/2019/GAD നമ്പർ  ഉതരവക് പ്രേകേഭരരം നബ്ലിയമന  സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷനക്
ഹഭാരഭുന്ന ഉകദദഭഗസ്ഥർ,  സർട്ടബ്ലിഫബ്ലികേക് ഫവ്വീസബ്ലിനതബ്ലി്  210/- രപ “0051-PSC-800-State PSC-99-
Other receipts  ” എന്ന ശവ്വീർാഷകേതബ്ലി്  ഉകദദഭഗസ്ഥരുസട വൺ തടരം രാബ്ലികസാഷീ സപ്രേഭതഫലെബ്ലിസലെ
സർവവ്വീസക് സവരബ്ലിഫബ്ലികകാഷീ  ലെബ്ലിങ്കക് സനർശബ്ലിച കശാഷരം   e-payment     സരംവബ്ലിോഭനതബ്ലി്സട മഭാരം  
ഒപകകപതഭണക്. ടബ്ലി ഉകദദഭഗസ്ഥരുസട ഫവ്വീസക് മഭനവ് സചലെഭീ/e-challan പ്രേകേഭരരം സസവ്വീകേരബ്ലിക്കുന്നതലല.

വബ്ലിശസത്തകയഭസട,

SINDHU G S, DS (AA&VW) KPSC HO, O/O DS (AA&VW) KPSC HO
DEPUTY SECRETARY 

കകേരള പബബ്ലികേക് സർവവ്വീസക് കേമമവ്വീാഷീ 
സസക്രട്ടറബ്ലിക്കുകവപബ്ലി
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