KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AV(2)4182/02/GW

Thiruvananthapuram
Dated: 31.03.2015.

NOTIFICATION
The Decision of the Government to request the Commission for
extending the validity of all Ranked Lists which have not completed the validity
of 4½ years or till the publication of a new Ranked List or one year whichever is
earlier, has been communicated vide letter No.2508/Advc3/15/P&ARD dated
6.2.2015.
The Commission have examined the Government proposal in detail
and decided as follows.
“ By invoking the proviso 5 to Rule 13 of the Kerala Public Service
Commission Rules of procedure, the Commission hereby decide to extend to
30.9.2015(6 months) the validity of all the Ranked Lists which are live on
31.03.2015, and those that will expire during the period from 31.03.2015 to
29.09.2015 subject to the following conditions:
1. The Ranked Lists shall cease to be in force the date on which
they complete a period of 4½ years of validity as per proviso 5
to Rule 13 of Kerala Public Service Commission Rules of
Procedure.
2. Any ranked list which is current shall cease to be in force on the
date on which fresh ranked list for the same post is brought into
effect.
3. This decision shall not be applicable to all the posts in
Uniformed forces which require training”.
K.M.VISWANATHAN
SECRETARY IN CHARGE,
KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION.

േകരളാ പബിക് സറവീസ് കമീഷന
നമര A5(2)4182/2002/GW

തിരവനനപരം
തീയതി:31.03.15

വിജാപനം
4½ വരഷം പരതിയാകാതതം പതിയ റാങ് ലിസ് പസിദീകരിചിടിലാതതമായ റാങ്
ലിസകളെട കാലാവധി 4½ വരഷം പരതിയാകനതവെരേയാ, ഒര വരഷം കടിേയാ , പതിയ റാങ്
ലിസ് പസിദീകരികനതവെരേയാ(ഏതാേണാ ആദയം) ദീരഘിപിച നലകനതിന് േകരള പബിക്
സരവീസ് കമീഷേനാട് ശപാരശ െചയവാനള സരകാര തീരമാനം 06.02.2015 -െല നമര
2508/ഉപസി. 3/15/ഉപഭവ നമര കത് പകാരം അറിയിചിരന.
പി.എസ്.സി റാങ് ലിസകളെട കാലാവധി ദീരഘിപികനത സംബനിച സരകാര നിരേദശം
കമീഷന ചരച െചയ് ഇപകാരം തീരമാനികന:
31.03.2015-ല നിലവിലളതം 29.09.2015 വെരയള കാലയളവില കാലാവധി
അവസാനികനതമായ എലാ റാങ് ലിസകളെടയം കാലാവധി, േകരളാ പബിക് സരവീസ് കമീഷന
റളസ് ഓഫ് െപാസീജയര റള 13, 5-mw െപാവിേസാ പകാരം താെഴപറയന വയവസകളക്
വിേധയമായി , 30.09.2015 വെര (6 മാസേതയ് ) ദീരഘിപിചിരികന.
1.

േകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന റളസ് ഓഫ് െപാസീജയര, റള 13-െന 5- mw
െപാവിേസാ പകാരം, റാങ് ലിസിെന പരമാവധി കാലാവധിയായ 4½ വരഷം
പരതിയാകന മറയ് പസത ലിസകളെട കാലാവധി അവസാനികനതായിരികം.

2. ഈ കാലയളവില ഏെതങിലം ഒര തസികയ് പതിയ റാങ് ലിസ് പാബലയതില
വരികയാെണങില നിലവിലള റാങ് ലിസിെന കാലാവധി പസത തീയതിയില
അവസാനികനതാണ്.
3. ഈ തീരമാനം യണിേഫാംഡ് േഫാഴകളിെല ടയിനിംഗ് ആവശയമായ തസികകളക്
ബാധകമല.
.

K.M.വിശവനാഥന,
െസകടറി.ഇന ചാരജ് ,
േകരളാ പബിക് സറവീസ് കമീഷന

