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പരരീകക്ഷാകമരീഷണറുടടെ കക്ഷാരര്യലയയ,
പരരീകക്ഷാഭവന, പൂജപ്പുര,
തസരുവനന്തപുരയ - 695012
തരീയതസ : 20/04/2021

സര്ക്കുലര്
നക്ഷാഷണല് മരീനസക കയ ടമറസറക സസക്ഷാളര്ഷസപക സരീയ ( NMMSS ) പരരീക 2020
ടപക്ഷാവസഷണല് ടസലകക ലസസക / ടപക്ഷാവസഷണല് ടവയസറസങക ലസസക
സൂക്ഷ്മ പരസസശക്ഷാധന : പഥമക്ഷാദര്യക്ഷാപകര്ക്കുള്ള നസര്സദ്ദേശങ്ങള
സൂചന :

ടപക്ഷാതു വസദര്യക്ഷാഭര്യക്ഷാസ ഡയറകറുടടെ 03/04/2021 ടല നമ്പര്
എന 2/7923/2020/സസ.ജസ.ഇ. കതക

നക്ഷാഷണല് മരീനസക കയ ടമറസറക സസക്ഷാളര്ഷസപക സരീയ ( NMMSS ) 2020 പരരീകയസല്
സസക്ഷാളര്ഷസപസനക അര്ഹത സനടെസയ വസദര്യക്ഷാര്തസകളുടടെ ടപക്ഷാവസഷണല് ടസലകക ലസസക,
ടവയസറസങക ലസസക എനസവ സ്കൂള അധസകൃതരുടടെ സൂക്ഷ്മ പരസസശക്ഷാധനയക്ഷായസ സ്കൂള സലക്ഷാഗസനസല്
ലഭര്യമക്ഷാകസയസട്ടുണക. http://nmmse.kerala.gov.in/school എന ടവബ്സസറസല് സ്കൂള
സലക്ഷാഗസനസല് ആണക ലസസ്റ്റുകള ലഭര്യമക്ഷാകസയസട്ടുള്ളതക. Provisional List, Scholarship Waiting
List എനരീ രണക ടമനുകളസലക്ഷാണക അര്ഹരക്ഷായ വസദര്യക്ഷാര്തസകളുടടെ വസവരങ്ങള
ലഭര്യമക്ഷാകസയസട്ടുള്ളതക.
സസക്ഷാളര്ഷസപസനക അര്ഹരക്ഷായ വസദര്യക്ഷാര്തസകളുടടെ വസവരങ്ങള അനുബന്ധമക്ഷായസ
നല്കസയസട്ടുള്ള സൂചന സര്ക്കുലര് പക്ഷാകക്ഷാരയ എലക്ഷാ പഥമക്ഷാദക്ഷാപകരുയ
05/05/2021 നക
സവകസടക 5 മണസയക മുമ്പക്ഷായസ സൂക്ഷ്മ പരസസശക്ഷാധനയക വസസധയമക്ഷാകണയ. ടവരസഫസസകഷന
നടെത്തുനതസനക പസസ്തുത ലസസ്റ്റുകളസടല വസദര്യക്ഷാര്തസകളുടടെ സപരസനക സനര്ക്കുള്ള 'verify' എന
ബടണ് കസകക ടചയ്യുസമ്പക്ഷാള വസദര്യക്ഷാര്തസ വസവരങ്ങള ദര്യശര്യമക്ഷാകുനതക്ഷാണക.
സപരക,
ജനനതരീയതസ തുടെങ്ങസയ വസവരങ്ങള സൂചനയസടല സര്ക്കുലറസല് പതസപക്ഷാദസക്കുയ പകക്ഷാരയ
പരസസശക്ഷാധസസകണതക്ഷാണക. വസവരങ്ങള പരസസശക്ഷാധസചക കര്യതര്യമക്ഷാടണങസല് confirmation
ടചകക
(ടെസകക) ടചയക “Verified and Found Correct” ബടണ് കസകക ടചയ്യണയ.
വസദര്യക്ഷാര്തസയുടടെ സപരസസലക്ഷാ, ജനന തരീയതസയസസലക്ഷാ തസരുതല് ആവശര്യമുടണങസല് “Verified
and Need Correction” എന

ബടണ് കസകക ടചയ്യണയ. അസപക്ഷാള തസരുത്തുലസനുസവണസയുള്ള പഥമക്ഷാദര്യക്ഷാപകടന്റെ അസപക
അനുബന്ധ സരഖകള സഹസതയ pdf സഫക്ഷാര്മക്ഷാറസല് ഒറഫയലക്ഷായസ സക്ഷാന ടചയക
( ഫയല്
വലസപയ 200 KB യസല് തക്ഷാടഴ) അപകസലക്ഷാഡക ടചയ്യുനതസനുള്ള സസൗകരര്യയ ലഭര്യമക്ഷാകുനതക്ഷാണക.
സസക്ഷാളര്ഷസപസനക അര്ഹത സനടെസ ലസസ്റ്റുകളസല് ഉളടപട ഏടതങസലയ വസദര്യക്ഷാര്തസ
സ്കൂളസല് നസനക വസടുതല് വക്ഷാങ്ങസ സപക്ഷായസട്ടുടണങസല് പസ്തുത വസവരയ വസദര്യക്ഷാര്തസയുടടെ
വസവരങ്ങള ദര്യശര്യമക്ഷാകുന സപജസല് കക്ഷാണുന ' Candidate Left the school' എന ബടണ്
കസകക ടചയക Reason സരഖടപടുതസ സബ്മസറക ടചയ്യണയ.
“Verified and Found Correct” സരഖപടുതസയ വസദര്യക്ഷാര്തസകളുടടെ status '' Verified ''
എനയ തസരുതല് ആവശര്യടപടസട്ടുള്ള വസദര്യക്ഷാര്തസകളുസടെതക ''Correction'' എനയ സ്കൂളസല്
നസനയ വസടുതല് വക്ഷാങ്ങസ സപക്ഷായതക്ഷായസ സരഖടപടുതസയവരുസടെതക ''Left the school'' എനയ
ടവരസഫസസകഷന പൂര്തസയക്ഷാസകണവരുസടെതക 'Verify' എനയ കക്ഷാണുനതക്ഷാണക.
ടപക്ഷാവസഷണല് ടസലകക ലസസക, ടവയസറസങക ലസസക എനസവ സമയബന്ധസതമക്ഷായസ
സൂക്ഷ്മ പരസസശക്ഷാധന നസര്വഹസകക്ഷാന എലക്ഷാ പഥമക്ഷാദര്യക്ഷാപകരുയ അതരീവ ശ്രദ
പുലര്തണടമനക അറസയസക്കുന. അശ്രദമക്ഷായസ ടവരസഫസസകഷന നടെതസ ഏടതങസലയ
വസദര്യക്ഷാര്തസയക സസക്ഷാളര്ഷസപക നഷ്ടമക്ഷാകുന സസതസ വസസശഷയ ഉണക്ഷാവുകയക്ഷാടണങസല് അതരയ
പഥമക്ഷാദര്യക്ഷാപകര്ടകതസടര കര്ശന അചടെക നടെപടെസകള സസരീകരസക്കുനതക്ഷാടണനയ
അറസയസക്കുന.

ഒപക /പരരീകക്ഷാടസക്രടറസ
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