കേരള സംസ്ഥാന വിമുക്തഭട വിേസന പുനരധിവാസ കോർപകേഷൻ
(കേക്സകോൺ)

പുനരധിവാസ പദ്ധതിപ്പകാരം കകക്സ്കാൺ ക്ലയന്റിനു്വണ്ടി നടത്തുന്ന
വിമുക്തഭടന്മാരുകട സപ്കീനിങ് -വിനയാസ വയവസ്ഥാനയം

ആമുഖം
1.കെക്സ്കെോണിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സോധനവോയ രജി്കരേഷൻ നമ്പർ
കെവശമനള്ള വിമുക്തഭടന്മാരെയുും (ഇ എ് എും) അവരനകേ ആശ്രിതരെയുും
മോരരകമ

ഈ

കെോർപ്പകേഷനനമോയി ബന്ധരെട്ടിട്ടുള്ള

(തല്പെൊയ

സ്ഥാപനങ്ങൾ)ക്കായി

എുംകലോയർ,PE),

കൈനുംൈിന

രനനരധിവോസ
അവരനകേ

രരവർത്തന

കെയ്യുകമ്പോഴോണ്
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള

വിനയോസത്തിനോയി

മകേകരങ്കിലനും

പെിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

വിമനക്തഭേകന
ഗനണരരമോയ

രരിൻസിപ്പൽ

അകലെങ്കിൽ

ആവശയെരെൾക്കോയി

വിനയോസത്തിന് മനമ്പോയി േിയോകെ

ക്ലയന്റുകൾ

(അതായത്

കവരനത്തിൽ

വിനയോസത്തിനോയി

വിവിധ

ക്ലയന്േനെൾ

ഒഴിവനെൾ

(ഇ
എ്എും)

േികപ്പോർട്ട്

വിനയസിക്കനന്ത്.

്രെീനിുംഗ് നേത്തനകമ്പോൾ ക്ലയന്േനെൾ

ആവശയെരെൾ

വിമനക്തഭേകന

(QR)

രിരകെേനക്കന

െണക്കികലേനക്കനന്ന.

ന്രിനനള്ള ്രെീനിുംഗ്

നേത്തനന്രിനോയി എലെോ വർഷവനും ജനനവരി ഒന്നിന് രരസിദ്ധീെരിക്കനന് ജിലെ
രിരിച്ചുള്ള

വോർഷിെ

വിമനക്തഭേകന

റാങ്ക്

ലിസ്റ്റ്(എആർഎൽ)

രിരകെേനക്കനന്രിനനള്ള

്രെീനിുംഗ്

ക്ലയന്േനെൾ

എ
ആർഎലെിൽ

വിമനക്തഭേൻ

നിർകേശിച്ചിട്ടുള്ള

ഗുണഗണങ്ങൾ

(QR)

രരെേിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

ഓപ്ഷനനെൾ

എന്ിവ

കരോസ്റ്റിനോയി

അവരനകേ

(‘സമ്മതും’ അരലെങ്കിൽ

‘വിലെിുംകെ്’

‘സമ്മതമലെ’)

അേിസ്ഥോനമോക്കനന്ന.

അനനസരിച്ചു

അകലെങ്കിൽ

ഒഴിവനള്ള

‘അൺവിലെിുംകെ്’

എന്നറിയിക്കുവാൻ

ആവശയകപ്പേനന്ന.

ആവശയമോയ QR ഉള്ള വിമനക്തഭേൻ ARLലെിൽ ലഭയമകലെങ്കിൽ, കവബ്കസേിൽ
രരകരയെ അേിയിപ്പ് ശ്പസിദ്ധീകെിച്ചു

സന്നദ്ധൊയ

മറ്റുള്ളവരെ

കരെത്തി

സ്കശ്കീനിുംഗ് നടത്തുന്നു. വിനയോസും നേത്തനന്രിനനള്ള നയങ്ങൾ രനേർന്നള്ള
ഖണ്ഡികകളിൽ ശ്പതിപാദിച്ചിെിക്കുന്നു.
ആശയവിനിമയ രീതി
2. ഓരൊ ജിലെയികലയുും കരോഴിലവസരങ്ങൾ

നിലവിലനള്ള എ
ആർഎലെികല

മുൻഗണനശ്പകാെും വിമുക്തഭടന് അവരനകേ സീനികയോേിേി അനനസരിച്ച്,
കെക്സ്കെോണിന്കേ ഇകമയിൽ ഐഡിയിൽ നിന്് കെക്സ്കെോണിൽ െജിസ്റ്റർ
രെയ്തിട്ടുള്ള

ഇ-കമയിൽ

ശ്രദ്ധയിൽരെടുത്തുവാനായി

ഐഡിെെികലക്കനും,
രജിസ്റ്റർ

തുടർന്ന്

രെയ്തിട്ടുള്ള

ഇ-കമയിൽ
രമാബബൽ

നമ്പറിരലക്കുും വിെിച്ചു അേിയിക്കനെകയോ സകേശമയക്കനെകയോ കെയ്യുും. ഈ

ആവശയത്തിനോയി

കെക്സ്കെോൺ

kexconjobs.project@gmail.com

എന്ന

രരകരയെ ഇകമയിൽ ഐഡി ഉൊക്കി യിട്ടുെ്. ഇതിൽ കൂടി രജാലിക്കുള്ള
അകരക്ഷയിൽ

നൽെിയ

വിമുക്തഭടന്

അവരനകേ

‘സമ്മതമലെ’

രജിസ്റ്റർ

ഇകമയിൽ

ഓപ്ഷൻ

എന്ന്)

രരരിെരിക്കോരിരിക്കനെകയോ

കെയ്ര

ഇ-കമയിൽ

(അരോയത്,

വിലോസും

‘സമ്മതും’

അറിയിക്കുകരയാ
രെയ്ാും.

ഉപരയാഗിരക്കെതലെ.

മറ്റുള്ള

ഇരിനോയി

വഴി

അരലെങ്കിൽ
അരലെങ്കിൽ

ആവശയങ്ങൾക്കോയി
കേക്സസ്റ്റ്

ഈ

സകേശങ്ങൾ

/

വോട്സ്അപ്പ് കേ്ബനക്ക് മനരലോയ മേ് ആലികക്കഷനനെൾക്ക് സമോനമോയ ഇകമയിൽ

ഐഡിയനകേ

ലഭയര

നിലവിലനള്ള

എ
ആർഎലെിൽ

കരരനള്ള

വിമുക്തഭടന്മാർ ഉേപ്പോകക്കണ്ടരോണ്.
തിരകെടുക്കൽ / സപ്കീനിംഗ് പ്പപ്കിയ
വിമുക്തഭടന്മാരെ
രിരകെേനക്കനന്രിനനള്ള ്രെീനിുംഗ് നടത്തുന്നത്
തല്പെൊയ സ്ഥാപനങ്ങളുരടെയനആർ,രരെോരത്തിലനള്ള നയങ്ങൾ,താരെ
(എ), (ബി)
യിൽ
രകാടുത്തിട്ടുള്ള
രരോഥമിെ മോനൈണ്ഡങ്ങൾ എന്ിവ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിെിക്കുും. കമൽപ്പേെ മോനൈണ്ഡങ്ങൾ രോലിക്കോത്ത
വകര ആവരയാനുസെണും താരെ ഖണ്ഡിക
(സി) മനരൽ (കജ) വകര
വിശൈമോക്കിയിരിക്കനന് മോനൈണ്ഡമനനസരിച്ച് പെിരരാധനാ വിരധയമാക്കുും.

3.

(എ) ജിലെ രിരിച്ചുള്ള വോർഷിെ േോങ്ക് രട്ടിെ (ARL) - രരോഥമിെ രട്ടിെ
(ബി) ജിലെ രിരിച്ചുള്ള വോർഷിെ േോങ്ക് രട്ടിെ (ARL) - അനനബന്ധ രട്ടിെ
(സി) രരകരയെ വിഭോഗും / നിപുണത അനുസെിച്ചുള്ള വിനയസിക്കൽ
(ഡി) സന്ദ്ധരരവർത്തെർ (ജിലെ രിരിച്ചുള്ള വോർഷിെ േോങ്ക് രട്ടിെയിൽ നിന്്)
(ഇ) അനുകമ്പ/െികിത്സാ സുംബന്ധമായ പെിഗണന അർഹിക്കുന്നവർ
(എഫ്) രോഴ്ന്ന് കവരനത്തിൽ കജോലി കെയ്രിട്ടുള്ളവരനും സവന്തും ജിലെയ്ക്ക്
രനേത്തനള്ള സ്ഥലങ്ങെിൽ കജോലി കെയ്രവരനും ആയ വിമുക്തഭടന്മാെുരട
വിനയോസും-രശ്പാത്സാഹനും
എന്നനിലയിൽ
സവന്തും
ജിലെയിരല
ഒെിവിരലയ്ക്ക് പെിഗണന അർഹിക്കുന്നവർ
(ജി) രരധോന കരോഴിലനേമയനകേ രോൽപ്പരയ ശ്പകാെമുള്ള വിനയോസും
(എച്ച്) സവന്തും രരശ്നങ്ങൾ അലൊത്ത
വിമുക്തഭടന്മാെുരടവിനയോസും

കാെണത്താൽ

കജോലി നഷ്ടകപ്പട്ട

(i) ആൈയമോയി കെക്സകസോണിൽ നിന്് സനരക്ഷോ കസവനും കരേനന് സ്ഥോരനങ്ങെിൽ
നിലവിൽ സുെക്ഷാ രജാലിയിൽ നിയമിതൊയിട്ടുള്ള വിമുക്തഭടന്മാെുരട
രരിരക്ഷ
(കജ) മാരനജ്രമന്റിന്രറ വികവെനത്തിൻ ശ്പകാെമുള്ളവിനയോസും

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വാർഷിക റാങ്ക് പട്ടിക (ARL) - പ്പാഥമിക പട്ടികയും ദ്വിതീയ
പട്ടികയും
4.

ഒെിവുകൾ

വെുന്ന

അറിയുന്നതിനായി
നിലവിലനള്ള
െജിസ്റ്റർ

ഓരൊ

െജിസ്റ്റർ

ലിരലയ്ക്ക്

ഇ-കമയിൽ വെി

രെയ്തിട്ടുള്ള

എലെോ

അവർ

രമാബബൽ
ടി

വിശൈോുംശങ്ങെുും

ര്രിെ

വിശൈോുംശങ്ങെുും
ഓപ്ഷൻ

ഇ-

കമയിലിൽ

ഓപ്ഷൻ

അരലെങ്കിൽ

സമർപ്പിക്കോനനള്ള

വെി

കയുആർ

ഒരന

അയക്കുകയുും

കവരനും

െത്ത്
രെയ്ുും.

ഉൾകപ്പകേയനള്ള

വിമുക്തഭടന്

അരലെങ്കിൽ

‘സമ്മതമലെ’

രരിധി

എലെോ

അവരനകേ

രരരിെരിക്കോരിരിക്കനെകയോ
സമയ

ഇ-രമയി

ഒെിവിരലക്കുള്ള

ഉൾകക്കോള്ളുന്

ഉണ്ടോെനും.

‘സമ്മതും’

(അരോയത്,

അറിയിക്കുകരയാ

സ്ഥോരനും,

(െൾ),

അറിയിക്കുകയുും

നമ്പർ

കെക്സ്കെോണിന്കേ ഇകമയിൽ ഐഡിയിൽ നിന്്
െയനആർ,

രട്ടിെയിൽ

രകക്സ്കരകാണിൽ

ഒെിവുകൾ

തുടർന്ന്

ഓപ്ഷൻ

എ
ആർഎലെികല

അനനസരിച്ച്

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുകയുും

ഉൾകപ്പകേയനള്ള

വിമുക്തഭടന്മാെുരട

ജിലെയനകേയുും

സീനികയോേിേി

രെയ്തിട്ടുള്ള

അവെുരട

മുറയ്ക്ക്

എന്ന്)
രെയ്ാും.

രരരീക്ഷിക്കനന്

PE

വിനയോസത്തിന്കേ അേിയന്തിരരയ്ക്ക് അനനസരിച്ച് രരമോവധി 12 മണിക്കൂർ
ആയിെിക്കുും.

‘സമ്മതും’ അരലെങ്കിൽ

വിമുക്തഭടന്

ഒെു വർഷത്തിൽ

‘സമ്മതമലെ’ എന്ന

ഓപ്ഷൻ

ഒരന

രരമോവധി മൂന്് രവണ രരകയോഗിക്കോൻ

െഴിയനും. എന്നാൽ മനഴനവൻ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരെയുും (രരോഥമിെ ലിസ്റ്റ് അടക്കും)
രണ്ടനരവണ രരിഗണിച്ചരിനനകശഷും മോരരകമ ഓപ്ഷനനെൾ രരകയോഗിക്കോനനള്ള
മൂന്ോമകത്ത

അവസരും

ലഭിക്കുകയുള്ളു.

അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പുനെധിവസിക്ക
കമയിൽ

വഴി

എരര

രവണ

എന്ിരനന്ോലനും,
രെടുന്നതുവരെ

കവണകമങ്കിലനും

‘സമ്മതും’

ഒെിവുകൾ
ഒൊൾക്ക് ഇ-

എന്

ഓപ്ഷൻ

രരകയോഗിക്കോൻ െഴിയനും. രന്കേ ഓപ്ഷനനെൾ രന്ിരിക്കനന് സമയരരിധി
ക്കനള്ളിൽ ഒരോൾ

ഉരകയോഗിക്കോത്തപക്ഷും

അത് ‘രരരിെരിക്കനന്ിലെ ’എന്്

െണക്കോക്കനെയനും ‘എൻആർ’ ആയി നിലനിർത്തനെയനും കെയ്യുന്ന. ആയതു
‘ശ്പതികെിക്കുന്നിലെ’ എന്നതിന് തുലയമായി പെിഗണിക്കരെടുും.
തിെരെടുക്കരെട്ട വിമുക്തഭടന്മാരെ കഡോെയനകമന്കേഷനനും അഭിമനഖത്തിനനും
ഹോജരോെനന്രിനനും ആവശയമോയ കരഖെൾ സഹിരും കെക്സ്കെോണിൽ േികപ്പോ
ർട്ട്

കെയ്യുന്രിനനമോയി

കേലികേോൺ

വഴിയനും

ഇകമയിൽ

വഴിയനും

അേിയിക്കനന്ന. ടി യാൾ അശ്പകാെും വിനയോസത്തിനോയി ഹാജൊകാത്ത പക്ഷും
ആയതിനു

മതിയായ

രനെിരട്ടായുള്ള കത്ത്
ടി

യാരന

കാെണും

ര

ാണിലൂരടയുും

തുടർന്ന്

മുരഖനരയാ കെക്സ്കെോണിൽ രബാധിെിച്ചിരലെങ്കിൽ

ബാക്കിയുള്ള

വർഷും

മുെുവനുും

്രെീനിുംഗിനോയി

രരിഗണിക്കിലെ. അരനകരോകല, രിരകെേനത്ത വിമുക്തഭടൻ
രനേകപ്പേനവിച്ച ഉത്തരവികനോ
നിയമിക്കരെട്ട

പ്പും അതിൽ

സ്ഥാപനത്തിരലാ

രെയ്ാതിെുന്നാൽ

തപാലിരലാ

ആവീഴ്െയ്ക്ക്

അവെുരട
മതിയായ

രകക്സ്കരകാൺ

പറെിെിക്കുന്ന

തീയതിക്ക്

ഡ്യൂട്ടിസ്ഥലരത്താ

റിരൊർട്ടു

കാെണും

ര

ാണിലൂരടയുും

തുടർന്ന് തപാലിരലാ രനെിരട്ടായുള്ള കത്ത് മുരഖനരയാ കെക്സ്കെോണിൽ

രബാധിെിച്ചിരലെങ്കിൽ

ടി

യാരന

ബാക്കിയുള്ള

വർഷും

മുെുവനുും

്രെീനിുംഗിനോയി രരിഗണിക്കിലെ.
5. വോർഷിെ േോങ്ക്രട്ടിെ

പുതുതായി

കെഎ്കെോൺ മുരഖന മുൻപ്

െജിസ്റ്റർ

രെയ്തവെുും

(എക്സ്)

രസവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളവെുും

നിലവിൽ

രസവനും അനുഷ്ഠിക്കുന്നവെുും (കവ) രെർന്നതായിെിക്കുും. നിലവിരല നയ
ശ്പകാെും

(എക്സ്ക)

(ബവ)

ശ്ഗൂെുകളുരട

നിയമനും

എന് അനനരോര

2: 1

ത്തിൽ നേത്തനന്ന.
6. സുരക്ഷാ ഉ്ദ്യാഗസ്ഥകരയും സുരക്ഷാ സൂപ്പർവവസർമാകരയും തിരകെ
ടുക്കൽ.
വിെമിച്ച

സനകബൈോർ/സനകബൈോർ

കമജർ/ രഹാണരററി

രലഫ്റ്റ്റനന്്

/കയാപ്ടൻ/ അരലെങ്കിൽ തത്തുലയമായവരെ കസെയൂരിേി ഓേീസർ (എ്ഒ)
പദവിയിരലക്കുും, നോയിബ് സനകബൈോർ അേക്കും മനൻ രേെ മേ് കജസിഒ
അകലെങ്കിൽ

തത്തുലയമായവരെ

പദവിയിരലക്കുും

കസെയൂരിേി

രരിഗണിക്കനും.

എ്ഒ,

രിരകെേനക്കനന്രിന്

സൂപ്പർകവസർ

സൂപ്പർകവസർ

എന്ിവകര

ഇതുവരെയുൊയിെുന്നതുരപാരലയുള്ള

അഭിമനഖങ്ങെുും കരഖോ

മൂലമനള്ള രരികശോധനെെുും നേത്തി െനരനങ്ങിയത് 5

കജസിഒ-മാെുരടരയങ്കിലുും

ഒരന രോനൽ ്രെീൻ കെയ്യുും. ഒരന കസെയൂരിേി

ഗോർഡികന (മനൻ കജസിഒ) അകര സ്ഥോരനത്തിന്കേ ‘സൂപ്പർകവസേനകേ’
ഉയർന് കരഗഡികലക്ക് സ്ഥോനക്കയേും നൽെനന്ത് ബന്ധകപ്പട്ട രരിൻസിപ്പൽ
എ
ുംകലോയേനകേ

മനൻെൂർ

കരഖോമൂലമനള്ള

അനനമരിയിലെോകര

രരിഗണിക്കകപ്പേനന്നതലെ.
പ്പ്തയക വിഭാഗത്തിന്കറ വിനയാസം
7.

കജോലിയനകേയനും

രൈവിയനകേയനും

സവഭോവും

കണക്കിരലടുത്തു

കരേോെി

േിരേീവർ, രേോേിക്സ വോർഡൻ, കര & രോർക്ക് ഓപ്പകേേർ രനേങ്ങിയ െില രരകരയെ
െോേഗേി ര്രിെെൾ സവീെരിക്കനന്രിന് മിക്ക വിമുക്തഭടനുും രലകപ്പോഴനും
രോൽപ്പരയമികലെന്് അനനഭവമനണ്ട്.
െെുകേ

ഒഴിവനെൾ

അരിനോൽ, രരകരയെ െോേഗേി ര്രിെ

നികത്തുന്നതിനു

കർരനമായിെിയ്ക്കുന്നതലെ.

എന്ോൽ

േോങ്കെിസ്റ്റികല
രരോഥമിെ

സീനികയോേിേി

രട്ടിെയിൽ

നികന്ോ

സലികമന്േേി ലിസ്റ്റിൽ നികന്ോ അകലെങ്കിൽ കെക്സ്കെോണിൽ രജിസ്റ്റർ കെയ്ര
മേുള്ളവരിൽ നികന്ോ സന്ദ്ധകസവെരോയ വിമുക്തഭടരന
കസർവിഡ്

(ആൈയും

വെുന്നയാൾക്കു

ആദയും

രസവനും)

േസ്റ്റ്-െും-േസ്റ്റ്എന്ന പെിഗണന

നൽകുും.
സന്നദ്ധപ്പവർത്തകർ (ജില്ലാ തിരിച്ചുള്ള വാർഷിക സീനി്യാറിറ്റി പട്ടികയിൽ
നിന്ന്)
8. രരോഥമിെ, ൈവിരീയ ലിസ്റ്റുെൾ രീർന്ന െഴിെോൽ, കെക്സ്കെോണിൽ രജിസ്റ്റർ
കെയ്രിട്ടുള്ള വിമുക്തഭടന്മാെിൽ നിന്് സന്ദ്ധര ക്ഷണിക്കനന് ഒരന രരസയും
കെക്സ്കെോൺ കവബ്കസേിൽ രരൈർശിപ്പിക്കനും. അത്തരും സോഹെരയങ്ങെിൽ,

േസ്റ്റ്-െും-േസ്റ്റ്-കസർവിഡ് (ആൈയും വെുന്നയാൾക്കു ആദയും രസവനും) എന്ന
അേിസ്ഥോനത്തിൽ

്രെീനിുംഗിനോയി

കവോെണ്ടിയർ

വിമുക്തഭടൻമാരെ

രരിഗണിക്കനും.
അനുേമ്പ /ചിേിത്സാസംബന്ധമായ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർ
9. ‘രരെൃരിൈനരന്ത / ൈനരന്ത’ ബോധിരരോയ വിമനക്തഭേൻമോരിൽ നിന്നും ലഭി
ക്കനന് അകരക്ഷെൾ അനനെമ്പോരരമോയ െോരണങ്ങെോൽ രരകരയെ (ഔട്ട്-ഓഫ്കേൺ) വിനയോസത്തിനോയി രരിഗണിക്കനന്ന. െൂേോകര വിമുക്തഭടരന അകലെ
ങ്കിൽ ആരശിരകര സുംബന്ധിച്ച് ഇനിപ്പേയനന് ഗനരനരരമോയ

കരോഗ/െിെിത്സോ

സവഭോവമനള്ള അകരക്ഷെെുും അവർ െിെിത്സയിലോകണങ്കിൽ രരകരയെ (ഔട്ട് ഓഫ്-കേൺ) വിനയോസത്തിനോയി രരിഗണിക്കനന്ന.
(എ) െയോൻസർ കെസനെൾ.
(ബി) കസെയോരേിക്സ കെസനെൾ - 40% മനെെിൽ *
(സി) വയരയ്ര െഴിവനള്ള കെസനെൾ - 40% മനെെിൽ *
(d) പാരാ്േജിക് ്കസുകൾ
10.

കമല്രേെ

അകരക്ഷെൾകക്കോപ്പും

ബന്ധകപ്പട്ട

അധിെോരിെൾ

സോക്ഷയകപ്പേനത്തിയിട്ടുള്ള കരഖെൾ/ സർട്ടിേിക്കേുെൾ എന്ിവ െൂേി ഹോജ
രോക്കനന്ത്

രനേർ

അേിസ്ഥോനത്തിലനള്ള

നേരേിെൾക്ക്

സഹോയെമോയിരിക്കനും.

അകരക്ഷെൾകക്കോപ്പും

അുംഗീെൃര

കമഡിക്കൽ

ആശനരരരിെെിൽ

നിന്നള്ള ഏേവനും രനരിയ കമഡിക്കൽ കരഖെെുും ഡ്ിരപൻഡ്ന്് (ആശ്രിതർ)
എന്ന്

രതളിയിക്കാനുതകുന്ന

/ഡ്ിസ്കൊർജ്
ബസനിക
കാർഡ്

ബുക്ക്
രവൽര

എന്നിവ

പകർെുും

/ECHS

യർ

നൽെനന്

PPO/രപൻഷൻ

കാർഡ്

/കയാന്റീൻ

രബാർഡ്

നൽകുന്ന

ഏതിന്രറരയങ്കിലുും

ഇരതാന്നുമി

അധിെോരിെൾ

രെഖയായ

രലെങ്കിൽ

ബുക്ക്

കാർഡ്

/ജിലൊ

ആശ്രിതർക്കുള്ള

സവയും

സാക്ഷയരെടുത്തിയ

ഏരതങ്കിലുും

രരോകൈശിെ സർക്കോർ

സർട്ടിേിക്കേുും

(ശ്ഗാമ

രഞ്ചോയത്ത്,

വികലെജ്

ഓേീസർ, രഹസിൽൈോർ രനേങ്ങിയവ) ഉണ്ടോയിരിക്കണും. വിനയോസും കെക്സ്
കെോണികല ഉെിരമോയ അധിെോരിെെുകേ അുംഗീെോരത്തിനനും ഒഴിവനെെുകേ
ലഭയരയ്ക്കനും വികധയ

മോയിരിക്കനും. ഏകരങ്കിലനും രരകരയെ സ്ഥാപനത്തിരല

വിനയോസത്തിനോയി

അരപക്ഷയിൽ

രരോമർശിച്ചിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ,

അത്

കരരോസസ്ിുംഗിൽ പെിഗണിക്കു ന്നതലെ.
ഒരു പ്പ്

ാദ്നാത്മക ഘടേം എന്ന നില്യിൽ കുറെ ്വതന തസതികയിൽ

പ്പവർത്തിച്ച

വിമുക്തഭടകന

ഉയർന്ന

്വതന

തസതികകളി്ല്യ്ക്ക്കുള്ള

വിനയാസം അകല്ലങ്കിൽ സവന്തം ജില്ലയ്ക്ക്ക്പുേത്തു കജാല്ി കചയ്ക്തവകര സവന്തം
ജില്ലയി്ല്യ്ക്ക്കുള്ള വിനയാസം
11. കജോലിയനകേയനും രൈവിയനകേയനും സവഭോവ െോരണങ്ങെോൽ മിക്ക വിമുക്ത
ഭടനുും ഇനിപ്പേയനന് രരത്തിലനള്ള കരോസ്റ്റുെൾ സവീെരിക്കനന്രിന് രലകപ്പോഴനും
രോൽപ്പരയമികലെന്് അനുഭവരെട്ടിട്ടുെ്. എന്ോൽ നിലവിലനള്ള

സർക്കാർ

ഉത്തെവുകൾക്കനുസൃതമായി രിഇെെുകേ രോൽപ്പരയും സുംരക്ഷിക്കനന്രിനായി
വിമുക്തഭടരെ വിനയസിക്കോൻ കെോർപ്പകേഷൻ നിർബന്ധിരരോെനന്ന.
(എ) കലോവർ കവജ് കരോസ്റ്റുെൾ (അരോയത്, ഒരന ഡയൂട്ടിക്ക് 650 രൂരയിൽ
രോകഴ, ഇരിഎഫ് ഉൾകപ്പകേ), ഉൈോ. എുംസിഎച്ച് രിരനവനന്തരനരും, ആർസിസി,
കെഎ്ആർേിസി, എയർ െോർകഗോ രനേങ്ങിയവ.
(ബി) കരേോെി േിരേീവർ, രേോേിക്സ വോർഡൻ, കര & രോർക്ക് ഓപ്പകേേർ രനേങ്ങിയ
രരകരയെ െോേഗേി കരോസ്റ്റുെൾ.
12.

വിവിധ

നികത്താ

സ്ഥാപനങ്ങളിരല
നോയി

ഒെു

വിമുക്തഭടന്മാെുരട

ശ്പരൊദനാത്മകഘടകും

ഒെിവുകൾ

എന്ന

നിലയിൽ,

ഇനിപ്പേയനന് നിബന്ധനെൾക്ക് വികധയമോയി, കരോരന കരോസ്റ്റുെൾകക്കോപ്പും
രരകരയെ (ഔട്ട്- ഓഫ്-കേൺ)വിനയോസവനും രരിഗണിക്കനും.
(ബി) വിനയോസ രീയതിയിൽ

56 വയസ്് പൂർത്തിയാകാൻ

പാടിലെ

എന്നതി

മുൻപ്

വിനയ

നാൽ അരപക്ഷകനു(കർക്ക്) 55 ½ വയ് െവിയോൻ രോേിലെ.
(സി)

അച്ചേക്കരരമോയ

സിച്ചിട്ടുള്ള

െോരണങ്ങെോൽ

അകരക്ഷെകര

സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിരന്നാ തസ്കതികകളിൽനിരന്നാ

നീക്കും രെയ്്ത

താകാൻ പാടിലെ.
(ഡി)

അകരക്ഷെൾ

സോധോരണ

െീതിയിൽ

തരന്ന

രരികശോധിക്കനെയനും

അുംഗീെൃര കെസനെൾ കരഖ രരകരയെ രജിസ്റ്റർ / പട്ടികയായി സൂക്ഷിക്കനെയനും
കെയ്യുും. വിനയാസും സീനികയോേിേി െജിസ്കരശ്ടഷൻ നമ്പറിന്പകെും
സ്റ്റ്-കസർവിഡ്

(ആൈയും

വെുന്നയാൾക്കു

ആദയും

സ്റ്റ്-കും-

രസവനും)

എന്ന

അേിസ്ഥോനത്തിലോയിരിക്കനും.
(ഇ) അരപക്ഷകന് പകെക്കാെനായുള്ള വിമുക്തഭടകന ലഭയമോയ രരഷരമ ടി
യാളുരട

വിനയാസും

സാധയമാകുകയുള്ളൂ. അരിനോൽ, ഈ വയവസ്ഥ ഒരന

അരപക്ഷകന്രറ അവകാരരമന്നലെ മറിച്ചു അവർക്കു നൽകുന്ന, ഒരന ആനു
കൂലയും മാശ്തമായിെിക്കുും. ഒരന ജിലെയികല എ
ആർഎലെിൽ നിന്നും സന്ദ്ധരോയ
വിമുക്തഭടന്മാർ ലഭയമകലെങ്കിൽ, കെക്സ്കെോണിൽ രജിസ്റ്റർ കെയ്രിട്ടുള്ള
ഏകര

ങ്കിലനും

അകരക്ഷെകന

നിലവികല

ഡയൂട്ടി

സ്ഥലത്ത്

വിനയസിക്കനന്രിനായി രരിഗണിക്കനും.
പ്പധാന കതാഴില്ുടമയുകട താൽപ്പരയ പ്പോരമുള്ള വിനയാസം
13. കരോഴിലനേമെെുകേ (PE) രോൽപ്പരയങ്ങൾ അവരനകേ രരവർത്തനരരമോയ
ആവശയങ്ങൾ നിേകവേുന്രിനോയി ഒരന രരിധിവകര സുംരക്ഷികക്കണ്ടരനണ്ട്.
അരിനോൽ, അവർ ശ്പരതയകമായി
ഉൾരെട്ടരതങ്കിൽ

അതിൽ

നിർരേരിക്കുന്ന

വിമുക്തഭടകന ARL ൽ

നികന്ോ അകലെങ്കിൽ രട്ടിെയ്ക്ക് പുറത്തു

നിന്നു

ള്ളയാൾ എന്ന നിലയിരലാ പെിഗണിക്കകപ്പേനും.
സവന്തം പ്പശ്നങ്ങൾ അല്ലാത്ത
ഭടന്മാരുകട വിനയാസം

ോരണത്താൽ

്ജാല്ി

നഷ്ടകപ്പട്ട

വിമുക്ത

14. വിവിധ സ്ഥോരനങ്ങെിൽ വിനയസിച്ചിരിക്കനന് വിമുക്തഭടന് സവന്തും

രരശ്നങ്ങൾ അലൊത്ത വിവിധ െോരണങ്ങെോൽ െില സമയങ്ങെിൽ കജോലി
നഷ്ടകപ്പേനും, അരോയത്
എണ്ണും കുറയ്ക്കൽ, െരോർ അവസാനിെിക്കൽ,
രി.എ്.സി/ എ്.ഐ.എ്.എഫ് വഴി സ്ഥിരും ഉരദയാഗാർഥികളുരട നിയ
മനും രനേങ്ങിയവ. അത്തരും സോഹെരയങ്ങെിൽ, ഇനിപ്പേയനന് വയവസ്ഥ
െൾക്ക് വികധയമോയി
കജോലി നഷ്ടകപ്പട്ട വിമുക്തഭടന്മാെുരട വിനയോസും
പെിഗണിക്കകപ്പേനും.
(എ)

ശ്പസ്കതുത വിമുക്തഭടൻ

(ഭടന്മാർ)

മേ്സ്ഥാപനങ്ങളിരല

വിനയാസ

ത്തിനനള്ള അകരക്ഷ വീണ്ടനും സമർപ്പിച്ചിെിക്കണും.
(ബി) കെക്സ്കെോണിന് െീഴിൽ ഒരന വർഷത്തിൽ രോകഴ കസവനമനനഷ്ഠിക്കന
െയനും ടി

യാന്കേ രരോയും 551/2 വയസ്ിന്

താരെയുമാരണങ്കിൽ

അവർക്കു

രരകരയെ (ഔട്ട് ഓഫ് കേൺ)/ എആർഎൽ വിനയോസത്തിന് രരിഗണിക്കോൻ
അർഹതയുൊകുും.
(സി) ഒരന വർഷത്തിൽ െൂേനരൽ കെക്സ്കെോണിന് െീഴിൽ കസവനമനനഷ്ഠിച്ചി
ട്ടുള്ള അകരക്ഷെർക്ക് ഖണ്ഡിെ 11 (എ), (ബി) എന്ിവയിൽ മോരരും സൂെിപ്പിച്ചി
രിക്കനന്രനകരോകല കജോലി ലഭിക്കോും. ഈ വിഭോഗങ്ങെിൽ 6 മോസകത്ത കസവനും
എങ്കിലുും വിജയെരമോയി രൂർത്തിയോക്കിയോൽ മോരരകമ അവർക്ക് ഖണ്ഡിെ
12 അനനസരിച്ച് രരകരയെ (ഔട്ട് ഓഫ് കേൺ) വിനയോസും കനേോനോെൂ.
(ഡി) വിനയോസും ഒഴിവനെെുകേ ലഭയരയ്ക്ക് വികധയമോയിരിക്കനും, അരിനോൽ,
ഈ വയവസ്ഥ ഒരന അരപക്ഷകന്രറ

അവകാരരമന്നലെ

മറിച്ചു്

അവർക്കു

നൽകരെടുന്ന ആനുകൂലയും മാശ്തമായിെിക്കുും.
15. കേക്സകോൺ ആദ്യമായി ഒരു കസവനം നൽേുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളികല് വിമു
ക്തഭടൻമാരുകട ്ജാല്ി സംരക്ഷണം
രകക്സ്കരകാൺ ആൈയമോയി ഒരന സ്ഥാപനത്തിന്രറ
ഏരറ്റടുക്കുരമ്പാൾ

അവിരട

നിലവിൽ

സുെക്ഷാ

സുെക്ഷക്കായി

രസവനങ്ങൾ
നിയമിതൊയി

ട്ടുള്ള വിമുക്തഭടന്മാരെ കെക്സ്കെോൺ കരോെിസിെൾ രരെോരും വിരമിക്കലി
നോയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള രരമോവധി രരോയ മോനൈണ്ഡങ്ങൾ അനുസെിച്ചു്
സ്കഥാപനും

ആ

(രരിൻസിപ്പൽ എ
ുംകലോയർ) അുംഗീെരിക്കനന്രിന് വികധയമോയി

രകക്സ്കരകാൺ

ടീമിന്രറ

ഭാഗമായിരജാലിയിൽ

തുടെുവാൻ

അനുവദിക്കുും.
മാകനജ്കമന്േിന്കേ വി്വ

നത്തിൻ പ്പോരമുള്ള വിനയാസം

16. മുകളിരല ഖണ്ഡിെ 3 ൽ സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കനന് വിഭാഗങ്ങളിൽ രപടാത്തതുും
എന്നാൽ കെോർപ്പകേഷന്കേ രരകരയെ രശദ്ധ ആവശയമനള്ളരനമോയ മകേകരങ്കിലനും
കെസനെെുണ്ടോെോും. അത്തരും കെസനെൾ എകന്തങ്കിലനമനകണ്ടങ്കിൽ, അരിന്കേ
കയോഗയര
വിനയാസും

െണക്കികലേനത്ത്

മാരനജ്രമന്റിന്രറ

നടത്തുും. എന്ോൽ ഇശ്പകാെമുള്ള

വികവെനശ്പകാെും

വിനയോസും ഒരന ഒരന വർഷും

ഉൊകുന്ന ആരക വിനയാസത്തിന്രറ 2% ൽ െൂേനരൽ ഉൊകിലെ.

