Hm^okv D]-tbm-K-¯n\v

tIcf tIcIÀjI kl-I-cW s^U-td-j³ (tI-cm-s^-Uv)
At]£m^mdw
(FÃm tImf§fpw hyàambpw IrXy-ambpw ]qcn¸nt¡XmWv)

XkvXnI, Hm^okv
(1) ……………………………….…

…………………………………..…..

(2)………………………………..…

………………………………..…….

(3)…………………………….……

……………………………………...

(4)………………………………..…

………………………………………

1. DtZym-KmÀ°n-bpsS t]cv (C-\n-jyÂ
kln-Xw)
a) Cw¥ojnÂ
(Iym]n-äÂ seä-dnÂ Fgp-X-Ww)
b) ae-bm-f¯nÂ
2. Ønc-amb taÂhn-emkw

I¯n-S -]m-Sp-IÄ \S-t¯
taÂhn-emkw

3. t^m¬/samss_Â \¼À
Cþ-sa-bnÂ
4. ]uc-Xzw, kwØm\w, PnÃ
5. ]nXm-hn-sâtbm/amXm-hn-sâtbm/
c£-IÀ¯m-hn-sâtbm t]cv
t^m¬ /samss_Â \¼À
6. P\\XobXn, hbÊv
7. kv{Xo/]pcpj³
8. PmXn/aXw/D]-PmXn
9. ]«n-I-PmXn/]«nIhÀ¤/aäv ]n¶m¡
kap-Zmb/kwh-cW hn`m-K-¯nÂs¸«
AwK-amtWm ?
(GXv hn`m-K-¯nÂs¸-Sp-¶p-sh¶v
Fgp-Xp-I)

10. hnZym-` ymk tbmKy-X{Ia
\w.

tImgvknsâ t]cv

t_mÀUv/
cPn-ÌÀ
kÀÆ-I-em-ime/
Øm]\¯nsâ t]cv \¼À

]mkmb
hÀjw

F{X
iX-am\w
amÀ¡v/t{KUv

11. {]hr¯n ]cn-Nbw

12. ap¼v/ \ne-hnÂ tPmen sN¿p-¶p-s-¦nÂ tPmen
sN¿p¶ Øm]-\-¯nsâ hni-Zmw-i-§Ä

13. GsX-¦nepw {Inan-\Â tIkp-IÄ
\n§Äs¡-Xncmbn \ne-hn-eptm ?
(Ds-¦nÂ hni-Z-hn-hcw)
14. aäv hnh-c-§Ä Fs´-¦nepw Ds-¦nÂ
tcJ-s¸-Sp-¯pI

{]XnÚ
taÂ¸-d-ªn-«pÅ hnhc-§Ä Fsâ Adnhn-epw, D¯ahnizm-k-¯nepw
icn-bm-sW-¶pw,
BbXv sXfn-bn-¡m³ Bh-iy-amb tcJ-IÄ Fsâ
]¡-ep-s-¶ pw,
BbXv
Ft¸mÄ
Bh-iy-s¸-Sp-¶p-thm
At¸mÄ
lmP-cm-¡m-sa¶pw CXn-\mÂ {]XnÚ sN¿p-¶ p.
Øew :
XobXn :

DtZym-KmÀ°n-bpsS H¸pw t]cpw

േകരാെഫഡിൽ കരാർ വ വ
സംബ

യിൽ ഉേദ ാഗാർ ികെള െതരെ
ി മാർ നിർേ ശ ൾ:

ത്

1. അേപ കർ ് 01.01.2022 ൽ 18 വയ ് തിക
ിരിേ
താണ്.
2. അേപ കൾ പരിേശാധി ്, നി ിത േയാഗ ത െട ം
വർ ി
പരിചയ ിേ
ം
അടി
ാന ിൽ
പ ികത ാറാ ി,
ആയതിെ
അടി
ാന ിൽ മാ ം ഉേദ ാഗാർ ികെള െതരെ
തിന്
േകരെഫഡിന് അധികാര
ായിരി ം.
3. േകരാെഫഡ്
നി യി
എ
പരീ /അഭി ഖ ിെ
അടി
ാന ിലായിരി ം നിയമനം.
4. െതരെ
െ
ഉേദ ാഗാർ ിക െട കരാർ നിയമന കാലാവധി ഒ
വർഷം മാ മായിരി ം.
ത കരാർ കാലാവധി
് േസവനം
അവസാനി ി ാ ം ദീർഘി ി ാ ളള അവകാശം േകരാെഫഡിന്
ഉ ായിരി
താണ്.
5. െതരെ
െ
ഉേദ ാഗാർ ികൾ കരാർ നിയമനം സംബ ി ് 200
പ െട പ
ിൽ േകരാെഫ മായി കരാറിൽ ഏർെ േട താണ്.
6. കാലാകാല ളിൽ സർ ാർ/േകരാെഫഡ് നി യി
േസവനേവതന
വവ
കൾ ് വിേധയമായി ായിരി ം നിയമനം.
7. പി.എസ്.സി നിയമനം/സർ ാർ നിർേ ശം/േകരാെഫഡ് ഭരണസമിതി
തീ മാനം എ ിവ ് വിേധയമായി ായിരി ം നിയമനം.
8. ഉേദ ാഗാർ ികൾ ഒ ിൽ
തൽ ത ികയിൽ അേപ ി
പ ം,
ത ത ിക ഒ
അേപ ാഫാറ ിൽ തെ
േരഖെ േ
ം
ബ െ
സർ ിഫി
ക െട ശരി കർ കൾ സ യംസാ െ
ി
ഉളളട ം െചേ
മാണ്.
9. അേപ
സ ീകരിേ
അവസാന തീയതി ്
ായി നി ിതവിദ ാഭ ാസ
േയാഗ ത േനടിയവർ മാ ം അേപ സമർ ിേ
താണ്.
10. അേപ ാ ഫാറ ം അേപ േയാെടാ ം സമർ ിേ
േരഖക ം
നി ർഷി ി ളള രീതിയിൽ തെ
സമർ ി ാ
പ ം മെ ാ അറിയി
ടാെത തെ അേപ നിരസി
താണ്.
11. അേപ
ം അ ബ
ം നി ിത മാ കയിൽ തെ
15.06.2022,
ധനാ
ൈവ േ രം 5 മണി
ായി മാേനജിംഗ് ഡയറ ർ,
േകരാെഫഡ് െഹഡ് ഓഫീസ്, േകരാടവർ, െവളളയ ലം, വികാസ് ഭവൻ
പി.ഒ., തി വന
രം-695 033 എ വിലാസ ിൽ സമർ ിേ
താണ്.
12. തൽ വിവര ൾ ്: േഫാൺ : 0471-2320504, 0471-2322736.
െവബ് ൈസ ്: www.kerafed.com സ ർശി ക.

