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ോപ്രേഷിതന
െസക്രട്ടറി
ോകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ 
പട്ടം , തിരുവെബ്സനന്തപുരം  

സവീകേര്ത്താവെബ്സ്
െട്രെയിനിംഗ് ഡയറക്ടർ 
വെബ്സയാവെബ്സസായികേ പരിശീലന വെബ്സകുപ്പ് ,
െതാഴിൽ ഭവെബ്സൻ, വെബ്സികോസ് ഭവെബ്സൻ പി ഓ 
തിരുവെബ്സനന്തപുരം -33

സർ,
വെബ്സിഷയം:  നിയമനപരിോശാധന-ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർ ഹാജരാകുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 1) 14.12.2010 തീയതിയിെല 41/2010/ഉദ്യ.ഭ.പ.വെബ്സ. നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവെബ്സ്.
2) 08.07.2019 തീയതിയിെല G.O.(Ms) No.133/2019/GAD നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവെബ്സ്.
3)17.08.2021 തീയതിയിെല  GO( P) 118/2021/Fin. നമ്പർ സർക്കാർ ഉദ്യത്തരവെബ്സ്.
3) 28.04.2022 തീയതിയിെല DT/319/2021-A6 നമ്പർ കേത്ത് 
4)30.04.2022 തീയതിയിെല DT/2250/2019-A2 നമ്പർ കേത്ത് 

     സൂചന  (1)  െല ഉദ്യത്തരവെബ്സ് പ്രേകോരം എല്ലാ പി  എസ് സി നിയമനങ്ങളിലും പി  എസ് സി യുടെട
െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ  റിോപ്പാർട്ട്  കൂടി  വെബ്സാങ്ങിയ ോശഷോമ  നിയമനങ്ങൾ  െറഗുലൈറ്റസ്  െചയ്യാവൂ  എന്ന്
ഉദ്യത്തരവെബ്സായിരുന.  സർവ്വീസ് െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ റിോപ്പാർട്ട് നൽകുന്നതിന് മുന്നോന്നാടിയായി,  താങ്കളുടെട
വെബ്സകുപ്പിൽ ോജാലി െചയ്യുന്നതും സർവ്വീസ് െറഗുലൈറ്റസ് െചയ്യെപ്പോടണ്ടതുമായ 26  ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥരുെട
സർവ്വീസ് െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ  03.06.2022   തീയതിയിൽ   നടത്തുവെബ്സാൻ കേമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ സമയക്രമം ഈ കേത്തിോനാെടാപ്പം ഉദ്യൾർക്ക് െപ്പടുത്തുന.  ടി  ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർക്ക്
പ്രേസ്തുത  തീയതിയിലും   സമയത്തും   സർവ്വീസ്  െവെബ്സരിഫിോക്കഷന്  ോവെബ്സണ്ടി  പി .എസ്.സി  യുടെട
പട്ടത്തുള്ള  ആസ്ഥാന  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകേണെമന്ന  നിർോദ്ദേശം  അടിയന്തിരമായി
നൽോകേണ്ടതാണ്.

 01.01.2021     നു  ോശഷം  നിയമിതരായ   ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥരുെട  നിയമന  പരിോശാധന
നടത്തുന്നതിോലക്കായി ടി ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥരുെട  Personal memorandum കൂടി ലഭയമാോക്കണ്ടതാണ് 
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െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ സമയത്ത് നിയമനശിപാർശാ കേത്തിെല ോമൽ വെബ്സിലാസം െതളിയിക്കുന്നതിനായി
കേമ്മീഷൻ  അംഗീകേരിച്ചിട്ടുള്ള  താെഴപ്പറയുടന്ന  തിരിച്ചറിയൽ  ോരഖകേളിോലെതങ്കിലും  ഒനം,  ോജാലി
െചയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ  /വെബ്സകുപ്പിൽ നിനം തിരിച്ചറിയൽ കോർഡ് നൽകേിയിട്ടുള്ള പക്ഷം ആയതും
കൂടി നിർബന്ധമായുടം ഹാജരാക്കണെമന്ന് ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർക്ക് വെബ്സയക്തമായ നിർോദ്ദേശം നൽോകേണ്ടതാണ്.
നിയമനശിപാർശാകേത്തിെല  ോമൽ  വെബ്സിലാസവും  തിരിച്ചറിയൽ  ോരഖയിെല  ോമൽവെബ്സിലാസവും
വെബ്സയതയസ്തമാെണങ്കിൽ  ടി  ോമൽവെബ്സിലാസത്തിെല  വെബ്സയക്തി  ഒരാൾ  തെന്നെയന്ന്  െതളിയിക്കുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർ/വെബ്സിോല്ലജ്  ഓഫീസർ നൽകേിയത്)  ഹാജരാക്കണെമന കൂടി
നിർോദ്ദേശം നൽോകേണ്ടതാണ്.

1. ഇലക്ഷൻ കേമ്മീഷൻ നൽകേിയ 
ോവെബ്സാട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

2. ോദ്ശസാൽകൃത ബാങ്കുകേൾ നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ
പതിച്ച പാസ്ബുക്ക്

3. ൈറ്ഡ്രൈവെബ്സിംഗ് ൈറ്ലസൻസ് 4. പാോസ്പാർട്ട്

5 അഡവോക്കറ്റ് ആയി എൻോറാൾ 
െചയ്യുന്നവെബ്സർക്ക് ബാർ കേൗൺസിൽ 
നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച 
ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

6. സാമൂഹയോക്ഷമ വെബ്സകുപ്പ് വെബ്സികേലാംഗർക്കു 
നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ 
കോർഡ്

7. ോകേരള സംസ്ഥാന സർവ്വ്കേലാശാല 
ജീവെബ്സനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ 
പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

8. വെബ്സിമുന്നക്ത ഭടൻമാരുെട ഡിസ്ചാർജ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ജില്ലാ ൈറ്സനികേ ോക്ഷമ 
ഓഫീസർ വെബ്സിമുന്നക്ത ഭടൻമാർക്ക് നൽകുന്ന 
ോഫാോട്ടാ പതിച്ച ഐഡന്റിറ്റി കോർഡ്

9. ോമാോട്ടാർ വെബ്സാഹനവെബ്സകുപ്പ് നൽകുന്ന 
കേണ്ടക്ടർ ൈറ്ലസൻസ്

10. ോകേന്ദ്ര ഗവെബ്സൺെമന്റ് നൽകുന്ന ആധാർകോർഡ്

11. വെബ്സികേലാംഗരായ 
ഉദ്യോദ്യാഗാർത്ഥികേൾക്ക് െമഡിക്കൽ 
ോബാർഡ് നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച 
െമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

12. െഷഡയൂൾ ബാങ്കുകേൾ/ോകേരള ോസ്റ്റേറ്റ് ോകോ-
ഓപ്പോററ്റീവെബ്സ് ബാങ്ക്/ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ോകോ-ഓപ്പോററ്റീവെബ്സ്
ബാങ്കുകേൾ എന്നിവെബ്സ നൽകുന്ന ോഫാോട്ടാ പതിച്ച 
പാസ്ബുക്ക്

       ോമൽ  പറഞ്ഞ  ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥരുെട  നിയമനവുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട  പി  എസ്  സി  യുടെട
നിയമനശിപാർശാ  കേത്തിെന്റയുടം  നിയമന  ഉദ്യത്തരവെബ്സിെന്റയുടം  നിയമനാധികോരി  സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയ
പകേർപ്പ്  അയച്ചു  തന്നിട്ടിെല്ലങ്കിൽ  െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ  തീയതിക്കു  മുന്നൻപ്  ലഭിക്കത്തക്കവെബ്സണ്ണം  അയച്ചു
തോരണ്ടതാണ്.

നിയമനപരിോശാധനയ്ക്കായി  ജീവെബ്സനക്കാരുെട  പ്രേമാണങ്ങൾ  അയച്ചുതരുന്നത്  കേർശനമായുടം
നിയമനശിപാർശാക്രമത്തിലാകേണം.  ക്രമം  െതറ്റിച്ച്  നിയമന  പരിോശാധന  നടത്തുന്നത്  മൂലം
ഉദ്യണ്ടാകുന്ന അനന്തരപ്രേശ്നങ്ങളുടെട  (സീനിോയാറിറ്റി  തർക്കം/ോകോടതി  വെബ്സയവെബ്സഹാരം മുന്നതലായവെബ്സ)  പൂർണ
ഉദ്യത്തരവെബ്സാദ്ിതവം ബന്ധെപ്പട്ട വെബ്സകുപ്പിനായിരിക്കും എന്ന വെബ്സിവെബ്സരം അറിയിക്കുന.

നിയമനപരിോശാധനയ്ക്ക്     ഹാജരാകുന്ന   ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർ    COVID 19  
നിർവെബ്സയാപന    /  പ്രേതിോരാധ  പ്രേവെബ്സർത്തനങ്ങളുടെട    ഭാഗമായി   സവീകേരിോക്കണ്ട  

മുന്നൻ കേരുതലുകേൾ 
1) 07.06.2020  െല  സ.ഉദ്യ.(ൈറ്കേ)112/2020/െപാ.ഭ.വെബ്സ.  നമ്പർ  ഉദ്യത്തരവെബ്സ്  കൃതയമായി

പാലിച്ചുോവെബ്സണം  െവെബ്സരിഫിോക്കഷന്  ഹാജരാോകേണ്ടത്  എന്ന  നിർോദ്ദേശം  വെബ്സകുപ്പുമോമധാവെബ്സി
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ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർക്ക് നൽോകേണ്ടതാണ് .
2) കേെണ്ടയിെന്മെന്റ്  ോസാണിോലാ  ോഹാട്ട്ോസ്പാട്ടിോലാ  ഉദ്യൾെപ്പട്ട  ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർ  െവെബ്സരിഫിോക്കഷന്

ഒരു  കോരണവെബ്സശാലും  പെങ്കടുക്കാതിരിക്കാൻ  വെബ്സകുപ്പുമോമധാവെബ്സി  ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടതാണ്  .
ഇക്കാരയത്തിൽ ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥരും ജാഗ്രത പുലർോത്തണ്ടതാണ് .

3)  സാമൂഹികേ അകേലം നിർബന്ധമായുടം പാലിക്കണം 
4)  മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ നിർബന്ധമായുടം  ധരിോക്കണ്ടതാണ് 
5) ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർ അവെബ്സർക്ക്  അനുവെബ്സദ്ിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിലും  സമയത്തും നിയമനപരിോശാധനയ്ക്ക്

ഹാജരാകോൻ പ്രേോതയകേം ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടതാണ്   
6) ഏതെതങ്കിലും  തരത്തിലുള്ള  ശാരീരികേ  അസവസ്ഥതകേളുടള്ളവെബ്സർ  നിയമനപരിോശാധനു  നയ്ക്ക്

ഹാജരാകേരുത്.  അവെബ്സർക്ക്  അോപക്ഷയുടെട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  മെറ്റാരു  തീയതി  പിന്നീട്
അനുവെബ്സദ്ിക്കുന്നതാണ് 

7) ഇതു  കൂടാെത  ആ  കോലയളവെബ്സിൽ  നിലവെബ്സിലുള്ള  Covid  19 മായി  ബന്ധെപ്പട്ട  സർക്കാർ
ഉദ്യത്തരവുകേൾക്ക് വെബ്സിോധയമായിട്ടായിരിക്കും നിയമനപരിോശാധന നടത്തുന്നത്

                                         
08.07.2019   െല   GO (Ms) 133/2019/GAD   നമ്പർ    സർക്കാർ     ഉദ്യത്തരവെബ്സ് പ്രേകോരം വെബ്സൺ

ൈറ്ടം  െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ   സർട്ടിഫിക്കറ്റ്   മുന്നഖാന്തിരം  നിയമനപരിോശാധനയ്ക്ക്

ഹാജരാകുന്ന  ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥർ  സർട്ടിഫിോക്കറ്റ്  ഫീസിനത്തിൽ     210/-    രൂപ  അതാത്

ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥരുെട   വെബ്സൺ  ൈറ്ടം  െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ   െപ്രോൈറ്ഫലിെല   സർവ്വീസ്

െവെബ്സരിഫിോക്കഷൻ  ലിങ്ക്  സന്ദർശിച്ച ോശഷം    e-payment    സംവെബ്സിധാനത്തിലൂടെട  മാത്രം

ഒടുോക്കണ്ടതാണ്  .     ടി  ഉദ്യോദ്യാഗസ്ഥരുെട   ഫീസ്    Manual  Challan/e-challan    പ്രേകോരം

സവീകേരിക്കുന്നതല്ല  .     

                                                 വെബ്സിശവസ്തതോയാെട,  

 
 

         ജി എസ് സിന്ധു 

      െഡപയൂട്ടി െസക്രട്ടറി
                                                                 ോകേരള  പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ  
                                                                           െസക്രട്ടറിക്കുോവെബ്സണ്ടി     
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List of employees scheduled for Service Verification in Industrial Training Department

DesignationNameSl.
No.

Scheduled on 03.06.2022 at 10:00 AM

PCNDate of Birth

VIJESH N B
Workshop Attender (Mechanic Motor

Vehicle)
09.07.19901 160068816

ALAN ALEX Junior Instructor (Surveyor) 18.05.19882 160020888

RAJEESH R Junior Instructor (Surveyor) 15.01.19803 160012441

DIVYA C Junior Instructor (Surveyor) 10.01.19954 * 190005260

Sl.No.: 4 * MAKE A CORRECTION IN ADVICE DATE IN SB AND BRING AN ATTESTED COPY OF THE
SAME PAGE

RAJAN K Junior Instructor (Surveyor) 25.05.19875 * 150017278

Sl.No.: 5 * MAKE A CORRECTION IN ADVICE DATE IN SB AND BRING AN ATTESTED COPY OF THE
SAME PAGE

RUBEENA A S Junior Instructor (Surveyor) 03.01.19916 150008090

VISHNU RAJ R Junior Instructor (Surveyor) 29.05.19907 190005719

MURUKESH S Junior Instructor (Surveyor) 15.05.19898 190014265

NAZEERA P K Junior Instructor (Surveyor) 17.11.19919 170016301

SANGEETHA P S Junior Instructor (Surveyor) 16.05.199210 170016688

RESMI K N Junior Instructor (Surveyor) 25.04.198311 160051772

PREMROOP P V Junior Instructor (Surveyor) 24.10.199012 160021172

VRINDA M VIJAYAN Junior Instructor (Surveyor) 23.05.199313 190014369

ASWANI ASOK Junior Instructor (Surveyor) 30.10.199214 160060381

JUMAILA TV Junior Instructor (Surveyor) 13.01.199015 160058235

DHANYA M Junior Instructor (Surveyor) 05.05.198216 160073035

ANAND N G Junior Instructor (Surveyor) 14.09.199017 170022143

SRUTHY C G Junior Instructor (Surveyor) 20.04.199418 170022116

The incumbents must login to their One-Time registration profile and pay the amount by ePayment by clicking the Make
Payment button in the Service Verification page.
Other modes of payment like e-Chalan or manual chalan etc. will not be accepted

Page : 1
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NIMISHA VENUGOPALAN
Junior Instructor (Surveyor) 26.01.198719 160021014

ANJANAKRISHNAN R Junior Instructor (Surveyor) 24.11.199020 170023300

IRSHAD S Junior Instructor (Surveyor) 18.03.199421 170026409

ANUSHA K Junior Instructor (Surveyor) 04.05.199122 150061877

AEDIL ELIZABETH V A Junior Instructor (Surveyor) 19.06.199223 160055856

ARUN KUMAR A Junior Instructor (Surveyor) 02.09.198424 150067793

DesignationNameSl.
No.

Scheduled on 03.06.2022 at 11:00 AM

PCNDate of Birth

NAVANEETH SREEDHAR
Junior Instructor (Surveyor) 23.09.199025 170023522

SREEKALA O S Junior Instructor (Surveyor) 05.03.199326 170020997

Kerala Public Service Commission
For Secretary

The incumbents must login to their One-Time registration profile and pay the amount by ePayment by clicking the Make
Payment button in the Service Verification page.
Other modes of payment like e-Chalan or manual chalan etc. will not be accepted
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File No.DT/319/2021-A6 
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