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                                 ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ 

                               വിജ്ഞാപനം 

 

വിഷയം:- പിന്നാക്ക  വിഭാഖ  വിഔസനം -  എംപലായബിലിറ്റി എൻഹാൻടെന്റ് പരാഗ്ാം 

(2020-21) മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായത്തിന് അപപക്ഷ   ക്ഷണിക്കുന്നു.  

സൂങന :- 1) സ.ഉ.(സാധാ) 70/2013/പി.സ.വി.വ. തീയതി :  16.08.2013 

2) സ.ഉ.(സാധാ) 116/2017/പി.വി.വി.വ. തീയതി :  30.10.2017 

3) സ.ഉ.(സാധാ) 06/2020/പി.വി.വി.വ. തീയതി : 15.05.2020 

        

                    പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിൽടപ്പട്ട ഉപദയാഖാർത്ഥിഔൾക്ക് പഔന്ദ്ര സംസ്ഥാന 

സർവ്വീസിലം ടപാതുപമകലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലം പജാലി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ മത്സര 
പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന എംപലായബിലിറ്റി എൻഹാൻടെന്റ് 
പരാഗ്ാം എന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് അപപക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ടമഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഖ് എൻട്രൻസ്, 
സിവിൽ സർവ്വീസ്, ബാങ്കിഘ് സർവ്വീസ്, GATE/MAT, UGC/NET/JRF തുെങ്ങിയ വിവിധ മത്സര 
പരീക്ഷഔൾക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന് അംഖീകൃതവം, രവൃത്തി പരിങയമുള്ളതും, 

മുൻവർഷങ്ങളിൽ  മിഔച്ച റിസൽട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രപവശനം 
പനെിയിട്ടുള്ള ഉപദയാഖാർത്ഥിഔൾക്കും വിദയാർത്ഥിഔൾക്കും അപപക്ഷിക്കാം. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
നിലവാരം തൃപ്തിഔരമല്ല എന്ന് വകുപ്പിന് പബാധയടപ്പടുന്ന പക്ഷം, അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിടല 
പരിശീലനാർത്ഥിഔളുടെ അപപക്ഷഔൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. അപപക്ഷഔർക്കുള്ള 
നിർപേശങ്ങളും, മാനദണ്ഡങ്ങളും ചുവടെ പങർക്കുന്നു. 

  

മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർപേശങ്ങളും 

1. അപപക്ഷഔൻ/അപപക്ഷഔ സംസ്ഥാനടത്ത പിന്നാക്ക സമുദായ പട്ടിഔയിൽ (.ബി.സി. 

ലിസ്റ്റ്) ഉൾടപ്പട്ട സമുദായാംഖം ആയിരിക്കണം. 

2. അപപക്ഷഔർ പഔരളീയരായിരിക്കണം. 

3. കുടുംബ വാർഷിഔ വരുമാന പരിധി  ചുവടെ പങർക്കുന്നു.     

ടമഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഖ് 

എൻട്രൻസ്, ബാങ്കിഘ് സർവ്വീസ് 
 2  ലക്ഷം  രൂപ 

സിവിൽ സർവ്വീസ്  4.5 ലക്ഷം രൂപ 

GATE/MAT, UGC/NET/JRF  2.5 ലക്ഷം രൂപ 
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4. അംഖീകൃതവം, രവൃത്തി പരിങയമുള്ളതുമായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിൽ പരിശീലനം 

നെത്തുന്നവരായിരിക്കണം.  

5. Sunday/Holiday/Evening Batch/Short term batch (6 മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞ പഔാഴ്സ് 

സദർഗയം) എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നെത്തുന്നവർ അപപക്ഷിപക്കണ്ടതില്ല.  ആഴ്ചയിൽ 

കുറഞ്ഞത് 3 ദിവസടമങ്കിലം പരിശീലനം നെത്തുന്നവർ മാത്രം അപപക്ഷിച്ചാൽ 

മതിയാകും. 

6. ധനസഹായത്തിടന്റ നിരക്ക് 

പരിശീലന ഇനം 

പരമാവധി 

െൂഷൻ 

ഫീസ് 

ടമയിന്റനൻസ് 

അലവൻസ് 

ആടഔ 

അനുവദിക്കുന്ന 

പരമാവധി തുഔ 

ടമഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിഘ് 

എൻട്രൻസ് 
₹ 20000 ₹ 1000 x 10 = 10000 ₹ 30000 

സിവിൽ സർവ്വീസ് ₹ 15000 ₹ 1000 x 10 = 10000 ₹ 25000 

ബാങ്കിഘ് സർവ്വീസ് ₹ 10000 ₹ 1000 x 10 = 10000 ₹ 20000 

GATE/MAT, UGC/NET/JRF ₹ 15000 ₹ 1000 x 10 = 10000 ₹ 25000 

7. അപപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആനുകൂലയം ലഭയമാഔണടമന്നില്ല.  അപപക്ഷഔരുടെ 

എണ്ണം, നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണപഭാക്താക്കളുടെ എണ്ണപത്തക്കാൾ കൂടുതലായാൽ 

പയാഖയതാ പരീക്ഷയിടല ഉയർന്ന മാർക്കും, മാർക്ക് തുലയമായാൽ കുറഞ്ഞ കുടുംബ 

വാർഷിഔ വരുമാനവം അെിസ്ഥാനമാക്കി ഗുണപഭാക്താക്കടള 

ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതാണ്. 

8. വിധവഔളുടെ മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടടപ്പട്ടവർ, മാരഔ പരാഖം ബാധിച്ച 

രക്ഷിതാക്കളുടെ മക്കൾ, ഭിന്നപശഷിക്കാർ എന്നീ വിഭാഖങ്ങളിൽടപ്പടുന്ന 

ഉപദയാഖാർത്ഥിഔൾക്ക് 10% അധിഔരിയ്ക്കാത്ത തരത്തിൽ ടതരടഞ്ഞടുപ്പ് 

മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് അനുവദിയ്ക്കുന്നതാണ്. 

9. www.eep.bcdd.kerala.gov.in എന്ന ടവബ് സസറ്റ് മുപകന അപപക്ഷഔൾ ഒൺസലൻ 

ആയി രജിസ്റ്റർ ടങപയ്യണ്ടതാണ്. രജിപേഷൻ നെത്തുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 

31.10.2020 ആയിരിക്കും.    

10. രജിസ്റ്റർ ടങയ്യുന്ന അപപക്ഷഔർ അപപക്ഷയുടെ രിന്റ് ഓട്ട് സൂക്ഷിപക്കണ്ടതും, സിസ്റ്റം 

ജനപററ്റ് ടങയ്യുന്ന ആലിപക്കഷൻ നമ്പർ (EEP Number) തുെർന്നുള്ള 

അവശയങ്ങൾക്കായി എഴുതി സൂക്ഷിപക്കണ്ടതുമാണ്. 

11. അപപക്ഷയിൽ സവന്തം ഇ-ടമയിൽ വിലാസവം, ടമാസബൽ നമ്പരും കൃതയമായി 

പരകടപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. 

12. ബന്ധടപ്പട്ട റവനൂ അധിഔാരിയിൽ നിന്ന് രു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വരുമാന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിടന്റ അെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം വരുമാനം പരകടപ്പടുപത്തണ്ടത്.  െി 

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിടന്റ നമ്പരും, തീയതിയും ഒൺസലൻ അപപക്ഷയിൽ 

പരകടപ്പടുത്തണം. വാർഷിഔ വരുമാനം ഗുണപഭാക്താക്കടള ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള 

മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ന്നായിരിക്കും. 

13. യാടതാരു ഔാരണവശാലം രു അപപക്ഷഔൻ ന്നിലധിഔം രാവശയം രജിപേഷൻ 

നെത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. 
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14. രാൾക്ക് രു വർഷം രു പഔാഴ്സിനു മാത്രപമ ആനുകൂലയം അനുവദിക്കൂ. രു തവണ 

ആനുകൂലയം ലഭിച്ചവർക്ക് അപത പരിശീലനത്തിന് തുെർന്ന് ആനുകൂലയം 

അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

15. നൂനപക്ഷ പക്ഷമ വകുപ്പ്, പഔരള സംസ്ഥാന പരിവർത്തിത സൈസ്തവ ശുപാർശിത 

വിഭാഖ  വിഔസന പഔാർപ്പപറഷൻ തുെങ്ങിയ സർക്കാർ വകുപ്പ്/ഏജൻസിഔളിൽ 

നിപന്നാ, പഔന്ദ്രസാമൂഹയനീതിയും ശാക്തീഔരണവം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിപന്നാ ടസൌജനയ 

പരിശീലനം/ധനസഹായം ലഭയമാകുന്നവർ ഈ പദ്ധതി രഔാരം അപപക്ഷ 

സമർപ്പിപക്കണ്ടതില്ല.  

16. ഒൺസലൻ രജിപേഷൻ നെത്തുപമ്പാൾ നിർബന്ധമായും അപപക്ഷഔടന്റ പപരിലള്ള 

സലവ് ആയ ബാങ്ക് അടക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ തടന്ന പരകടപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. 

അല്ലാത്ത പക്ഷം ധനസഹായത്തിനുള്ള അർഹത നഷ്ടടപ്പടുന്നതാണ്. 

രക്ഷിതാവിടന്റപയാ, മറ്റുള്ളവരുടെപയാ പപരിലള്ള ബാങ്ക് അടക്കൌണ്ട് യാടതാരു 

ഔാരണവശാലം പരിഖണിക്കുന്നതല്ല.  പരകടപ്പടുത്തുന്ന അടക്കൌണ്ട് സലവ് ആടണന്ന് 

ഉറപ്പാപക്കണ്ടതാണ്. 

17. ടമഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഖ് എൻട്രൻസ് പരിശീലന ധനസഹായത്തിന് 

അപപക്ഷക്കുന്നവർക്ക് 17 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം.  നിലവിൽ ഹയർ ടസക്കന്ററി 

പഔാഴ്സിന് പഠിച്ചുടഔാണ്ടിരിക്കുന്നവർ അപപക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല.  ഔഴിഞ്ഞ 3 

വർഷത്തിനുള്ളിൽ (2017-18, 2018-19, 2019-20) ഹയർ ടസക്കന്ററി പരീക്ഷ 80 

ശതമാനപമാ അതിലധിഔപമാ മാർപക്കാടെ വിജയിച്ചിരിക്കണം. 

18. സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷയുടെ പരിശീലനത്തിനുള്ള ധനസഹായം സർക്കാർ 

നിയന്ത്രണത്തിലള്ള സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാദമിയിലം, സംസ്ഥാനത്തിനഔടത്ത 

രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലം രപവശനം പനെിയവർക്ക് മാത്രം അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  

19. ബാങ്കിഘ് സർവ്വീസ് പരീക്ഷഔളുടെ പരിശീലനത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിന് 

അപപക്ഷിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷടമങ്കിലം സംസ്ഥാനത്ത് രവർത്തിക്കുന്നതും, 

രജിപേഷൻ ഉള്ളതും, രതിവർഷം 50 പപടരടയങ്കിലം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതുമായ 

സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.  

20. ഒപരാ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കുമുള്ള അെിസ്ഥാന വിദയാഭയാസ പയാഖയതയും, രായപരിധിയും 

ഈ പദ്ധതിയ്ക്കും ബാധഔമായിരിക്കും. 

21. അപപക്ഷയിൽ പരകടപ്പടുത്തുന്ന മാർക്ക് ശതമാനം ടതളിയിക്കുന്നതിന് മാർക്ക് 

ലിപസ്റ്റാ/ഔൺപസാളിപഡറ്റഡ് മാർക്ക് ലിപസ്റ്റാ ആണ് ഹാജരാപക്കണ്ടത്.  മറിച്ച് പഔാഴ്സ് 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല. 

22. അപപക്ഷഔടന്റ പഫാപട്ടാ പതിച്ച ഒൺസലൻ അപപക്ഷയുടെ രിന്റ്ഓട്ട് (നിശ്ചിത 

സ്ഥാനത്ത് അപപക്ഷഔൻ പ്പ് വച്ചിരിക്കണം) ജാതി, വരുമാനം, SSLC, വിദയാഭയാസ 

പയാഖയത എന്നിവ ടതളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുഔളുപെയും, ഒൺസലനിൽ 

പരകടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ശതമാനം ടതളിയിക്കുന്ന   Mark List/Consolidated 

Mark List പന്റയും സവയം സാക്ഷയടപ്പടുത്തിയ പഔർപ്പുഔൾ, നിശ്ചിത മാതൃഔയിൽ 

പരിശീലന സ്ഥാപന പമധാവി നൽകുന്ന സാക്ഷയപത്രം (മാതൃഔ അനുബന്ധമായി 

പങർത്തിരിക്കുന്നു), സ്ഥാപനത്തിൽ ഫീസ് അെച്ച റിജിനൽ രസീത്, ബാങ്ക് 

പാസ്ബുക്കിടന്റ ആദയ പപജിടന്റ പഔർപ്പ്, ആധാർ/പറഷൻ ഔാർഡ്-ടന്റ പഔർപ്പ്, 

വിധവഔളുടെ മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടടപ്പട്ടവർ, മാരഔ പരാഖം ബാധിച്ച 
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രക്ഷിതാക്കളുടെ മക്കൾ, ഭിന്നപശഷിക്കാർ എന്നീ വിഭാഖത്തിൾടപ്പടുന്ന 

ഉപദയാഖാർത്ഥിഔൾ ആയത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധടപ്പട്ട അധിഔാരിഔൾ നൽകുന്ന 

സാക്ഷയപത്രം എന്നിവ ഒൺസലൻ രജിപേഷൻ നെത്തി രാഴ്ചയ്ക്കഔം ചുവടെ 

പരകടപ്പടുത്തും രഔാരമുള്ള പമൽവിലാസത്തിൽ അയപയ്ക്കണ്ടതാണ്. 

തിരുവനന്തപുരം, ടഔാല്ലം, പത്തനംതിട്ട, 

ആലപ്പുഴ, പഔാട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം 

എന്നീ ജില്ലഔളിടല അപപക്ഷഔർ 

തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാെ്, മലപ്പുറം, വയനാെ്, 

പഔാഴിപക്കാെ്, ഔണ്ണൂർ, ഔാസർപഖാഡ്  

എന്നീ ജില്ലഔളിടല അപപക്ഷഔർ 

പമകലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ 

പിന്നാക്ക വിഭാഖ വിഔസന വകുപ്പ് 

സിവിൽ പസ്റ്റഷൻ (രണ്ടാം നില) ഔാക്കനാെ്, 

എറണാകുളം – 682030 

പഫാൺ/ഫാക്സ്  : 0484-2429130 

email: bcddekm@gmail.com 

പമകലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ 

പിന്നാക്ക വിഭാഖ വിഔസന വകുപ്പ് 

സിവിൽ പസ്റ്റഷൻ (ന്നാം നില)  

പഔാഴിപക്കാെ് - 673020 

പഫാൺ : 0495-2377786 

email: bcddkkd@gmail.com 

  

                     അപപക്ഷയും  അനുബന്ധ പരകഔളും നൂൽ ഉപപയാഖിച്ച് തുന്നിടഔട്ടി 

32cm X 25cm വലിപ്പത്തിലള്ള ഔവറിൽ അയപക്കണ്ടതാണ്.  ഔവറിനു പുറത്ത് 

Application for Employability Enhancement Programme 2020-21 എന്ന് 

പരകടപ്പടുപത്തണ്ടതാണ്. ഈ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച എല്ലാ അറിയിപ്പുഔളും 

ടവബ്സസറ്റിൽ രസിദ്ധീഔരിക്കുന്നതാണ്. വയക്തിഖത അറിയിപ്പുഔൾ 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 

 

  

(പ്പ്) 

പി.ഐ. ശ്രീവിദയ ഐ.എ.എസ് 

ഡയറക്ടർ, പിന്നാക്ക വിഭാഖ വിഔസന വകുപ്പ് 

പഔർപ്പ്: 

  1)  ഖവ.രിൻസിപ്പൽ ടസൈട്ടറി, പിന്നാക്ക വിഭാഖ വിഔസന വകുപ്പ് 

2)  ഡയറക്ടർ, വിവര ടപാതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ് 

3)  ഇൻഫർപമഷൻ ആഫീസർ, ടവബ് ആന്റ് നൂ മീഡിയ 

4)  പമകലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പി.വി.വി.വ. - എറണാകുളം / പഔാഴിപക്കാെ് 

5)  ഐ.െി.ഡിവിഷൻ, പി.വി.വി.വ. 

6)  പനാട്ടീസ് പബാർഡ് 

7)  ഔരുതൽ/അധിഔം 

ഉത്തരവിൻ രഔാരം 

  

  

  

  
സീനിയർ സൂരണ്ട് 
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BCDIR/409/2020-A1                                                                                                         
ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ 

  
സാക്ഷയപത്രം 

  

  
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... (അപപക്ഷഔടന്റ പപരും 

പമൽ വിലാസവം) എന്ന പരിശീലീനാർത്ഥി .................................... ജില്ലയിടല ............................................ 

എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ Medical,Engg Entrance/Bank Clerk/Bank Probationary Officer/Civil 

Service/NET/UGC/JRF/GATE/MAT/NET* പഔാഴ്സിന് Sunday/Mon/Tue/Wed/Thur/Fri/Sat/Daily/ 

Evening/Holiday** ബാച്ചിൽ ................... തീയതി മുതൽ പങർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും, പഔാഴ്സ് ഔാലാവധി 

പരമാവധി ......... മാസം ആടണന്നും, െിയാൾ കൃതയമായി ക്ലാസിൽ  ഹാജരാകുന്നുണ്ട് എന്നും 

സാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നു.  ഈ പഔാഴ്സിടന്റ ആടഔ ഫീസ് ...................... രൂപയാടണന്നും, ഇതിനഔം 

........................... രൂപ ഫീസിനത്തിൽ ഈൊക്കിയിട്ടുണ്ടന്നും സാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നു.  പിന്നാക്ക വിഭാഖ 

വിഔസന വകുപ്പിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനായി  ഈ സാക്ഷയപത്രം അനുവദിക്കുന്നു.  സ്ഥാപനം .............. *** 

വർഷത്തിപലടറയായി രവർത്തിക്കുന്നതാടണന്നുകൂെി ഇതിനാൽ സാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നു. 

  

  

സ്ഥലം :                                                                                    സ്ഥാപന പമധാവിയുടെ പപരും 

തീയതി :                              സീൽ                                                  പ്പും പമൽവിലാസവം 

  

  
* ഒൺസലനിൽ രജിസ്റ്റർ ടങയ്തത് രഔാരം 

**ബാധഔമായത് െിഔ് ടങയ്യുഔ 

***എത്ര വർഷടമന്നത് എഴുതുഔ 

  

  

  

  
ആഫീസ് പമധാവിയുടെ പ്പും, സ്ഥാപനത്തിടന്റ സീലം പതിയ്ക്കാത്ത സാക്ഷയപത്രങ്ങൾ പരിഖണിക്കുന്നതല്ല 

 
സ്ഥാപന പമധാവിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് – 

പിന്നാക്ക വിഭാഖ വിഔസന വകുപ്പ് ഉപദയാഖസ്ഥർ സ്ഥാപനം സന്ദർശിച്ച്, ആവശയടപ്പടുന്ന പക്ഷം അഡ്മിഷൻ, അറ്റന്റൻസ് 

സംബന്ധമായ പരകഔൾ പരിപശാധനയ്ക്കായ് നൽപഔണ്ടതാണ്. 
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