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േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന
നമ്പര്.എസ്റ്റാ.I(5) 41128/10/ഗ.വി

ååååååååååååååå

തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി : 21.07.2014

കേവട്ടേട്ടേഷന േനാട്ടേീസ്
േകേരള
പബ്ലികേ്
സര്വ്വീസ്
കേമ്മീഷന
ആസ്ഥാന
ഓഫീസിെല
ഉപേയാഗത്തിനായി താെഴെപ്പറയുന്ന അളവിലും രീതിയിലും തയ്യാറാക്കിയ 40
ഉപഹാരങ്ങള്
(Memento
–
െമമേന്റാ)
വിതരണം
െചെയ്യുന്നതിന്
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
I.

ൈസസ്
ഏറ്റവും കേുറഞ്ഞ ഉയരം
(പീഠം ഉള്െപ്പെട)
ഏറ്റവും കേുറഞ്ഞ വീതി
നിര്മ്മാണവതുക്കളുെട ഏറ്റവും കേുറഞ്ഞ കേനം

II.

:

18 ½ ഇഞ്ച്

:
:

6 ½ ഇഞ്ച്
10 മില്ലി മീറ്റര്

നിര്മ്മാണ വസ്തുക്കള്

തടി (േതക്ക് അഥവാ ഈട്ടേി മാത്രം), േലാഹം
(ബ്രാസ്
െസ്റ്റയിനെലസ് സ്റ്റീല) ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റികേ്, ൈഫബര്, അക്രിലികേ്
യഥാനുസരണം

അഥവാ
എന്നിവ

ടി
Memento
(ഉപഹാരം)
വിരമിക്കുന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥര്ക്കു
സമ്മാനിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്.
സവട്ടീകേര്ത്താവിെന്റ േഫാേട്ടോ െമമേന്റായില
ആേലഖനം െചെയ്യണം. കേൂടാെത േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
മുദ്ര (Logo – േലാേഗാ)യും േചെര്ക്കണം. പുറേമ, താെഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങളും
െമെമേന്റായില മുദ്രണം െചെയ്യണം.

KERALA PUBLIC SERVICE COMISSION
Presented in appreciation of the valuable service rendered.
Sri/Smt. (Name & Designation of retiring employee)
Date of joining Governemnt Service (dd/mm/yyyy)
Date of joining Kerala Public Servic Commission (dd/mm/yyyy)
Date of Retirement (dd/mm/yyyy)
കേവട്ടേട്ടേഷന
േമലപ്പറഞ്ഞ
പ്രകോരമുള്ളതും, നിലവില
നലകേിവരുന്ന
െമമേന്റായുെട കേളര് ഇേമജ് ഉള്െപ്പടുത്തി സീല െചെയ്ത കേവറില "െമമേന്റാ
വിതരണം െചെയുന്നതിനുള്ള കേവട്ടേട്ടേഷന" എന്ന േമലക്കുറിേപ്പാെട െസക്രട്ടേറി, േകേരള
പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന, പട്ടേം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം4 എന്ന വിലാസത്തില
04.08.2015 Þ¢ തീയതി 3 മണിക്കു മുമ്പായി ലഭിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്. നിലവില
നലകേിവരുന്ന െമമേന്റാ േനരില കോണുന്നതിന് ആസ്ഥാനെത്ത എസ്റ്റാബ്ലിെഷ്മെന്റ്
വിഭാഗം െസക്ഷന ഓഫീസെറ പ്രവൃത്തിദ്ിവസങ്ങളില സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇേമജിേനാെടാപ്പം
െമമേന്റായുെട ഉയരം,
വീതി, കേനം,
നിര്മ്മാണത്തിന്
ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന
വസ്തുക്കള് എന്നിവയുെട ലഘുവിവരണം
കേൂടി
േചെര്േക്കണ്ടതാണ്. കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് അേന്നദ്ിവസം ൈവകേിട്ടേ് 4 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെപ്പട്ടേ
ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയും
കേവട്ടേട്ടേഷന നലകേിയവരുെടയും,
അെല്ലങ്കില അവര്
അധികോരെപ്പടുത്തിയ ആളുകേള് ഹാജരായാല അവരുെടയും, സാന്നിദ്ധ്യത്തില
തുറക്കുന്നതും തുടര് നടപടികേള് സവട്ടീകേരിക്കുന്നതുമാണ്.
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് അംഗീകേരിച്ചു കേഴെിഞ്ഞാല ഇേമജ് പ്രകോരമുള്ള െമമേന്റാ
സവട്ടന്തം െചെലവില നിര്മ്മിച്ച് ഒരാഴ്ചെക്കകേം േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന
െസക്രട്ടേറി
മുമ്പാെകേ
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
പ്രസ്തുത
െമമേന്റാ
സവട്ടീകോരയമാെണങ്കില മാത്രം തുടര്ന്നു നിശ്ചയിക്കെപ്പടുന്ന രീതിയില 40 എണ്ണവും
വിതരണം
െചെേയ്യണ്ടതാണ്.
വിലയുെട ഇനേവായ്സ്/ബില്ലിെന്റ മൂന്ന്
പകേര്പ്പുകേളും ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. തുകേ ഡി.ഡി.യായി നലകേുന്നതായിരിക്കും.
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള്
നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള
നിക്ഷിപ്തമാണ്.

സവട്ടീകേരിക്കുന്നതിനും,
കോരണം
അധികോരം
െകേ.പി.എസ്.സി

കോണിക്കാെത
െസക്രട്ടേറിയില

Sd/
സാജു േജാര്ജ്ജ്,
െസക്രട്ടേറി,
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന .

േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന
നമ്പര്.എസ്റ്റാ.I(5) 41128/10/ഗ.വി
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തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി : 25.03.2014

കേവട്ടേട്ടേഷന േനാട്ടേീസ്
േകേരള
പബ്ലികേ്
സര്വ്വീസ്
കേമ്മീഷന
ആസ്ഥാന
ഓഫീസിെല
ഉപേയാഗത്തിനായി താെഴെപ്പറയുന്ന അളവിലും രീതിയിലും തയ്യാറാക്കിയ 60
ഉപഹാരങ്ങള്
(Memento
–
െമമേന്റാ)
വിതരണം
െചെയ്യുന്നതിന്
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
I.

ൈസസ്
ഏറ്റവും കേുറഞ്ഞ ഉയരം
(പീഠം ഉള്െപ്പെട)
ഏറ്റവും കേുറഞ്ഞ വീതി
നിര്മ്മാണവതുക്കളുെട ഏറ്റവും കേുറഞ്ഞ കേനം

II.

:

18 ½ ഇഞ്ച്

:
:

6 ½ ഇഞ്ച്
10 മില്ലി മീറ്റര്

നിര്മ്മാണ വസ്തുക്കള്

തടി (േതക്ക് അഥവാ ഈട്ടേി മാത്രം), േലാഹം
(ബ്രാസ്
െസ്റ്റയിനെലസ് സ്റ്റീല) ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റികേ്, ൈഫബര്, അക്രിലികേ്
യഥാനുസരണം

അഥവാ
എന്നിവ

ടി
Memento
(ഉപഹാരം)
വിരമിക്കുന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥര്ക്കു
സമ്മാനിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്.
സവട്ടീകേര്ത്താവിെന്റ േഫാേട്ടോ െമമേന്റായില
ആേലഖനം െചെയ്യണം. കേൂടാെത േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
മുദ്ര (Logo – േലാേഗാ)യും േചെര്ക്കണം. പുറേമ, താെഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങളും
െമെമേന്റായില മുദ്രണം െചെയ്യണം.
KERALA PUBLIC SERVICE COMISSION
Presented in appreciation of the valuable service rendered.
Sri/Smt. (Name & Designation of retiring employee)
Date of joining Governemnt Service (dd/mm/yyyy)
Date of joining Kerala Public Servic Commission (dd/mm/yyyy)
Date of Retirement (dd/mm/yyyy)

കേവട്ടേട്ടേഷന
േമലപ്പറഞ്ഞ
പ്രകോരമുള്ളതും, നിലവില
നലകേിവരുന്ന
െമമേന്റായുെട കേളര് ഇേമജ് ഉള്െപ്പടുത്തി സീല െചെയ്ത കേവറില "െമമേന്റാ
വിതരണം െചെയുന്നതിനുള്ള കേവട്ടേട്ടേഷന" എന്ന േമലക്കുറിേപ്പാെട െസക്രട്ടേറി, േകേരള
പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന, പട്ടേം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം4 എന്ന വിലാസത്തില
08.04.2014 Þ¢ തീയതി 3 മണിക്കു മുമ്പായി ലഭിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്. നിലവില
നലകേിവരുന്ന െമമേന്റാ േനരില കോണുന്നതിന് ആസ്ഥാനെത്ത എസ്റ്റാബ്ലിെഷ്മെന്റ്
വിഭാഗം െസക്ഷന ഓഫീസെറ പ്രവൃത്തിദ്ിവസങ്ങളില സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇേമജിേനാെടാപ്പം
െമമേന്റായുെട ഉയരം,
വീതി, കേനം,
നിര്മ്മാണത്തിന്
ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്
എന്നിവയുെട ലഘുവിവരണം കേൂടി
േചെര്േക്കണ്ടതാണ്. കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് അേന്നദ്ിവസം ൈവകേിട്ടേ് 4 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെപ്പട്ടേ
ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയും
കേവട്ടേട്ടേഷന നലകേിയവരുെടയും,
അെല്ലങ്കില അവര്
അധികോരെപ്പടുത്തിയ ആളുകേള് ഹാജരായാല അവരുെടയും, സാന്നിദ്ധ്യത്തില
തുറക്കുന്നതും തുടര് നടപടികേള് സവട്ടീകേരിക്കുന്നതുമാണ്.
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് അംഗീകേരിച്ചു കേഴെിഞ്ഞാല ഇേമജ് പ്രകോരമുള്ള െമമേന്റാ
സവട്ടന്തം െചെലവില നിര്മ്മിച്ച് ഒരാഴ്ചെക്കകേം േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന
െസക്രട്ടേറി
മുമ്പാെകേ
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
പ്രസ്തുത
െമമേന്റാ
സവട്ടീകോരയമാെണങ്കില മാത്രം തുടര്ന്നു നിശ്ചയിക്കെപ്പടുന്ന രീതിയില 60 എണ്ണവും
വിതരണം
െചെേയ്യണ്ടതാണ്.
വിലയുെട ഇനേവായ്സ്/ബില്ലിെന്റ മൂന്ന്
പകേര്പ്പുകേളും ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. തുകേ ഡി.ഡി.യായി നലകേുന്നതായിരിക്കും.
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള്
സവട്ടീകേരിക്കുന്നതിനും,
കോരണം
നിരസിക്കുന്നതി
നുമുള്ള
അധികോരം
െകേ.പി.എസ്.സി
നിക്ഷിപ്തമാണ്.

കോണിക്കാെത
െസക്രട്ടേറിയില

Sd/
പി.സി. ബിേനായി,
െസക്രട്ടേറി,
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന .

േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന
നമ്പര്.എസ്റ്റാ.I(5) 41128/10/ഗ.വി

ååååååååååååååå
06.04.2013

തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി :

കേവട്ടേട്ടേഷന േനാട്ടേീസ്
േകേരള
പബ്ലികേ്
സര്വ്വീസ്
കേമ്മീഷന
ആസ്ഥാന
ഓഫീസിെല
ഉപേയാഗത്തിനായി താെഴെപ്പറയുന്ന അളവിലും രീതിയിലും തയ്യാറാക്കിയ 44
ഉപഹാരങ്ങള്
(Memento
–
െമമേന്റാ)
വിതരണം
െചെയ്യുന്നതിന്
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
I.

ൈസസ്
ഏറ്റവും കേുറഞ്ഞ ഉയരം :
(പീഠം ഉള്െപ്പെട)
ഏറ്റവും കേുറഞ്ഞ വീതി :
ഏറ്റവും കേുറഞ്ഞ കേനം :

II.

1 ¼ അടി (15 ഇഞ്ച്)
8 ഇഞ്ച്
½ ഇഞ്ച്

നിര്മ്മാണ വസ്തുക്കള്

തടി (േതക്ക് അഥവാ ഈട്ടേി മാത്രം), േലാഹം
(ബ്രാസ് അഥവാ
െസ്റ്റയിനെലസ് സ്റ്റീല) ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റികേ്, ൈഫബര് എന്നിവ യഥാനുസരണം
ടി
Memento
(ഉപഹാരം)
വിരമിക്കുന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥര്ക്കു
സമ്മാനിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്.
സവട്ടീകേര്ത്താവിെന്റ േഫാേട്ടോ െമമേന്റായില
ആേലഖനം െചെയ്യണം. കേൂടാെത േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
മുദ്ര (Logo – േലാേഗാ)യും േചെര്ക്കണം. പുറേമ, താെഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങളും
െമെമേന്റായില മുദ്രണം െചെയ്യണം.
KERALA PUBLIC SERVICE COMISSION
Presented in appreciation of the valuable service rendered.
Sri/Smt. (Name & Designation of retiring employee)
Date of joining Governemnt Service (dd/mm/yyyy)
Date of joining Kerala Public Servic Commission (dd/mm/yyyy)

Date of Retirement (dd/mm/yyyy)

കേവട്ടേട്ടേഷന േമലപ്പറഞ്ഞ പ്രകോരമുള്ളതും, വയതയസ്ത രീതികേളില ഡിൈസന
െചെയ്ത െമമേന്റാകേളുെട (ഏറ്റവും
കേുറഞ്ഞത് മൂെന്നണ്ണം
കേളര് ഇേമജുകേള്
ഉള്െപ്പടുത്തി സീല െചെയ്ത കേവറില "െമമേന്റാ വിതരണം
െചെയുന്നതിനുള്ള
കേവട്ടേട്ടേഷന" എന്ന േമലക്കുറിേപ്പാെട െസക്രട്ടേറി, േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന,
പട്ടേം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 4 എന്ന വിലാസത്തില 20.04.2013 – Þ¢ തീയതി 3
മണിക്കു മുമ്പായി ലഭിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്. ഇേമജുകേേളാെടാപ്പം ഓേരാന്നിെന്റയും
ഉയരം, വീതി, കേനം
നിര്മ്മാണത്തിന് ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന
വസ്തുക്കള്
എന്നിവയുെട ലഘുവിവരണം
കേൂടി േചെര്േക്കണ്ടതാണ്.
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള്
അേന്നദ്ിവസം ൈവകേീട്ടേ് 4 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെപ്പട്ടേ ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയും കേവട്ടേട്ടേഷന
നലകേിയവരുെടയും
അെല്ലങ്കില അവര് അധികോരെപ്പടുത്തിയ ആളുകേള്
ഹാജരായാല അവരുെടയും സാന്നിദ്ധ്യത്തില തുറക്കുന്നതും തുടര് നടപടികേള്
സവട്ടീകേരിക്കുന്നതുമാണ്.
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് അംഗീകേരിച്ചു കേഴെിഞ്ഞാല അേതാെടാപ്പം
തയ്യാറാക്കി
സമര്പ്പിച്ച ഇേമജുകേളില നിന്നും െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന ഒരു ഇേമജ് പ്രകോരമുള്ള
െമമേന്റാ സവട്ടന്തം െചെലവില നിര്മ്മിച്ച് ഒരാഴ്ചെക്കകേം േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ്
കേമ്മീഷന െസക്രട്ടേറി മുമ്പാെകേ ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
പ്രസ്തുത െമമേന്റാ
സവട്ടീകോരയമാെണങ്കില മാത്രം തുടര്ന്നു നിശ്ചയിക്കെപ്പടുന്ന രീതിയില 44 എണ്ണവും
വിതരണം
െചെേയ്യണ്ടതാണ്.
വിലയുെട ഇനേവായ്സ്/ബില്ലിെന്റ മൂന്ന്
പകേര്പ്പുകേളും ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. തുകേ ഡി.ഡി.യായി നലകേുന്നതായിരിക്കും.
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള്
സവട്ടീകേരിക്കുന്നതിനും,
കോരണം
നിരസിക്കുന്നതി
നുമുള്ള
അധികോരം
െകേ.പി.എസ്.സി
നിക്ഷിപ്തമാണ്.

കോണിക്കാെത
െസക്രട്ടേറിയില

Sd/
പി.സി. ബിേനായി,
െസക്രട്ടേറി,
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന.
SOP/Estt/01.04.2013

