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BCDIR/164/2020-A3 തീയതി :04.09.2020 

  
                       ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ 

  
                        വിജ്ഞാപനം 

 

 

വിഷയം      : 

 

.ബി.സി  പ്രീടമട്രിക് ഫകാളർഷിപ്പ് 2020-21 : അഫപക്ഷകർക്കം സ്കൂൾ 

അധികൃതർക്കം  ഉള്ള നിർഫേശങ്ങൾ  സംബന്ധിച്ച് 
സൂചന       : 

 

1. സ.ഉ.(സാധാ) നം.1616/2012/പി.സ.വി.വ   തീയതി  18.12.2012  

2. സ.ഉ.(സാധാ) നം.10/2014/പി.സ.വി.വ  തീയതി 23.05.2014  

3. ടപാതുവിദ്യാഭയാസ ഡയറക്ടറുടെ 19-06-2020 ടല കു.ഐ.പി(1)9141/ 

2020/ഡി.ജി.ഇ  നം.കത്ത്. 

4. ടപാതുവിദ്യാഭയാസ ഡയറക്ടറുടെ 08-05-2020 ടല കു.ഐ.പി(1)9141/ 

2020/ഡി.ജി.ഇ  നം. സർക്കലർ 

           50% ഫകന്ദ്രസഹായഫത്താടെ സംസ്ഥാനത്ത് നെപ്പാക്കന്ന  .ബി.സി  പ്രീടമട്രിക് 

ഫകാളർഷിപ്പിന് 2020-2021 വർഷഫത്തക്കള്ള അഫപക്ഷ ക്ഷണിക്കന്നു.  അഫപക്ഷകർക്കം, സ്കൂൾ 

അധികൃതർക്കം  ഉള്ള നിർഫേശങ്ങൾ ചുവടെ ഫചർക്കന്നു. 

  

അഫപക്ഷകർക്കള്ള നിർഫേശങ്ങൾ 

1. സംസ്ഥാനടത്ത സർക്കാർ/സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 10 വടര 
ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കന്ന പിന്നാക്ക സമുദ്ായങ്ങളിൽ (.ബി.സി) ഉൾടപ്പട്ട 
വിദ്യാർത്ഥികടളയാണ് ഫകാളർഷിപ്പിന് പരിഗണിക്കന്നത്. 

2. നൂനപക്ഷ  ഫകാളർഷിപ്പിന് പരിഗണിക്കന്നതിനാൽ നൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളും, 
പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമാനമായ ആനുകൂലയം അനുവദ്ിക്കന്നതിനാൽ 
.ഇ.സി. വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും, സൂചന 2 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം .ഇ.സി യ്ക്ക് 
സമാനമായ വിദ്യാഭയാസാനുകൂലയത്തിന് അർഹരായ 30 സമുദ്ായങ്ങളിടല 
വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അഫപക്ഷിഫക്കണ്ടതില്ല. 

3. രു കുടംബത്തിടല പരമാവധി  2  കുട്ടികൾ മാത്രഫമ അഫപക്ഷിക്കവാൻ  പാടള്ളൂ. ഏത് 

വകുപ്പ് വഴി ഫകാളർഷിപ്പ് ലഭിക്കന്നവരായാലം  രു കുടംബത്തിൽ ആടക 2 ഫപർക്ക് 
മാത്രഫമ അർഹതയുള്ളൂ. 

4. രക്ഷിതാവിടെ വാർഷിക വരുമാനം 2,50,000/- രൂപയിൽ അധികരിക്കരുത്. 

5. പ്രഫവശന സമയത്ത് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരും, പിന്നീെ് 

മതപരിവർത്തനം നെത്തിയിട്ടുള്ളവരും അഫപക്ഷഫയാടൊപ്പം ജാതി  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ഹാജരാഫക്കണ്ടതാണ് 

6. മുൻ വർഷടത്ത പരീക്ഷയിൽ 80 ശതമാനഫമാ, അതിലധികഫമാ ഫകാർ 

ഫനെിയിരിക്കണം. നെപ്പു വർഷടത്ത ന്നാം ക്ലാസ്സിടല കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് നിബന്ധന 
ബാധകമല്ല.  
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7. നിശ്ചിത മാതൃകയിലള്ള അഫപക്ഷാഫാറം പൂരിപ്പിച്ച് സ്കൂൾ പ്രധാനാധയാപകടന 
ഏൽപ്പിഫക്കണ്ടതാണ്. 

8. 2020-21 വർഷഫത്തക്കള്ള അഫപക്ഷാഫാറത്തിടെ മാതൃക www.bcdd.kerala.gov.in , 

www.egrantz.kerala.gov.in  എന്നീ ടവബ് സസറ്റുകളിലം, എല്ലാ സ്കൂളുകളിലം 
ലഭയമാണ്. (ഫഫാഫട്ടാസ്റ്റാറ്റ് ഉപഫയാഗിക്കാവുന്നതാണ്) 

9. നിർഫേശങ്ങൾ പൂർണമായി വായിച്ചതിനു ഫശഷം മാത്രം അഫപക്ഷാഫാറം 
പൂരിപ്പിഫക്കണ്ടതാണ്. ആവശയടമങ്കിൽ അധയാപകരുടെ സഹായം ഫതൊവുന്നതാണ്. 

10. വാർഷിക വരുമാനം സംബന്ധിച്ച  സതയപ്രസ്താവന  അഫപക്ഷാഫാറത്തിൽ 
ഉൾടപ്പടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ രക്ഷിതാവിടെ പ്പ് നിർബന്ധമായും 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. (മുദ്രപത്രം ആവശയമില്ല.) 

11. രക്ഷിതാക്കൾ സർക്കാർ ഉഫദ്യാഗസ്ഥരാടണങ്കിൽ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂെി 

അഫപക്ഷഫയാടൊപ്പം  സമർപ്പിഫക്കണ്ടതാണ്. 

12. അഫപക്ഷിക്കന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കം ഫകാളർഷിപ്പ് ലഭയമാവണടമന്നില്ല. ലഭയമായ 
ഫണ്ടിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന മാർക്ക് ശതമാനം, താഴ്ന്ന വരുമാനം എന്നിവയുടെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണഫഭാക്താക്കടള ടതരടെടക്കന്നതാണ്. 

13. ടതരടെടക്കടപ്പടന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാങ്ക് അടക്കൌണ്ടിഫലക്കാണ് ഫകാളർഷിപ്പ് 
തുക വിതരണം ടചയ്യുന്നത്. ആയതിനാൽ ഫകാളർഷിപ്പിനായി അഫപക്ഷിക്കന്ന എല്ലാ 
വിദ്യാർത്ഥികളും അവരവരുടെ ഫപരിലള്ള ബാങ്ക് അടക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ 
നിർബന്ധമായും അഫപക്ഷയിൽ ഫരഖടപ്പടഫത്തണ്ടതാണ്. ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിടെ 
അടക്കൌണ്ട് നമ്പർ ഉൾടപ്പടന്ന ഭാഗത്തിടെ പകർപ്പ് അഫപക്ഷഫയാടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കണം. 

14. അഫപക്ഷകൾ സ്കൂളുകളിൽ സൃീകരിക്കന്ന അവസാന തീയതി  -  30.09.2020 

15. അവസാന തീയതിക്കഫശഷം ലഭിക്കന്നഫതാ, അപൂർണഫമാ ആയ  അഫപക്ഷകൾ 
പരിഗണിക്കന്നതല്ല. 

 സ്കൂൾ അധികൃതർക്കള്ള നിർഫേശങ്ങൾ 

1. അഫപക്ഷാഫാറത്തിടെ മാതൃക ഫനാട്ടീസ് ഫബാർഡിൽ പ്രദ്ർശിപ്പിഫക്കണ്ടതും, എല്ലാ 
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കം പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നൽഫകണ്ടതുമാണ്. 

2. ആവശയടമങ്കിൽ  അഫപക്ഷാഫാറം പൂരിപ്പിക്കന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികടള 
സഹായിക്കവാൻ അധയാപകർക്ക് നിർഫേശം നൽഫകണ്ടതാണ്. 

3. പൂരിപ്പിച്ച അഫപക്ഷകൾ 30.09.2020 ന് സവകിട്ട് 4 മണി വടര സ്കൂളിൽ 
സൃീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

4. ലഭയമായ അഫപക്ഷകൾ പരിഫശാധിച്ച് ഫരഖടപ്പടത്തിയിരിക്കന്ന വിവരങ്ങൾ 
പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പു വരുഫത്തണ്ടത് പ്രധാനാധയപകരുടെ 
ചുമതലയാണ്. 

5. 2019-2020 അധയയന വർഷം 1 മുതൽ 8 വടര ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 
ഫകാർ നിർണയിക്കന്നതിന് ടപാതുവിദ്യാഭയാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സൂചന 3 
കത്തിടല നിർഫേശങ്ങളും, ൻപതാം  ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫകാർ 

നിർണയിക്കന്നതിന് സൂചന 4 സർക്കലറിടല നിർഫേശങ്ങളും 

അെിസ്ഥാനമാഫക്കണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത കത്ത്, സർക്കലർ  എന്നിവയുടെ പകർപ്പ്  ഈ 
വിജ്ഞാപനത്തിടെ അനുബന്ധമായി ഫചർത്തിട്ടുണ്ട്. 

6. മാർക്ക്, വരുമാനം, ജാതി എന്നിവ ഫരഖടപ്പടത്തുന്നതിടല അപാകത 
ഗുണഫഭാക്താക്കടള ടതരടെടക്കന്നതിടന സാരമായി ബാധിക്കടമന്നതിനാൽ 
ഇവയിടല കൃതയത സ്ഥാപനഫമധാവി ഉറപ്പാഫക്കണ്ടതാണ്. 

http://www.bcdd.kerala.gov.in/


3 
 

7. ജാതി/രക്ഷിതാവിടെ വാർഷിക വരുമാനം സംബന്ധിച്ച് സംശയമുടണ്ടങ്കിൽ റവനൂ 
അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശയടപ്പൊവുന്നതാണ്. 

8. ലഭയമാകുന്ന അഫപക്ഷകളിടല വിവരങ്ങൾ www.egrantz.kerala.gov.in  എന്ന 
ഫകാളർഷിപ്പ് ഫപാർട്ടൽ വഴി ഒൺസലൻ ആയി ഈ ആഫീസിന് 
ലഭയമാഫക്കണ്ടതാണ്. 2020 ഫക്ടാബർ 15 വടര ഡാറ്റാ എൻട്രി നെത്താവുന്നതാണ്. 

ഡാറ്റാ എൻട്രിയ്ക്ക് സഹായകമാവുന്ന യൂസർ മാനുവൽ ഇ-ഗ്രാെ്സ്  ഫപാർട്ടലിൽ 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റാ എൻട്രി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ 

egrantz3.0helpline@gmail.com എന്ന ഇ-ടമയിൽ വിലാസത്തിൽ മാത്രം 
അറിയിഫക്കണ്ടതാണ്. 

9. പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഉഫദ്യാഗസ്ഥർ സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ച് അഫപക്ഷാഫാറവും, 
മാർക്ക്/ഫഗ്രഡ് സംബന്ധിച്ച ഫരഖകളും ആവശയടപ്പടന്ന പക്ഷം ആയത് 
പരിഫശാധനക്ക് നൽഫകണ്ടതാണ്. 

10. കുട്ടികളുടെ ആധാർ ലിങ്ക് ടചയ്ത  ബാങ്ക് അടക്കൌണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇ-

ഗ്രാെ്സ് ഫപാർട്ടലിൽ എെർ ടചയ്യുന്നതിടല കൃതയതയിൽ  പ്രധാനാധയപകർ 
വയക്തിപരമായ ശ്രദ്ധ ടചലഫത്തണ്ടതാണ്. ഫരഖടപ്പടത്തുന്ന അടക്കൌണ്ടിൽ രു 

തവണടയങ്കിലം ട്രാൻസാക്ഷൻ നെത്തിയിട്ടുടണ്ടന്നും,  അടക്കൌണ്ട് സലവ് 
ആടണന്നും ഉറപ്പാഫക്കണ്ടതാണ്. 

11. സമാനരീതിയിലള്ള  പ്രീടമട്രിക് ഫകാളർഷിപ്പുകൾക്ക് അഫപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള 
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഫപക്ഷകൾ സൃീകരിഫക്കണ്ടതില്ല. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 
അനുവദ്ിക്കന്ന തുക തിരിച്ചെക്കന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കന്നതല്ല. 

 (പ്പ്) 

പി.ഐ. ശ്രീവിദ്യ ഐ.എ.എസ് 

ഡയറക്ടർ 

പകർപ്പ്: 

1. ഗവ. പ്രിൻസിപ്പൽ ടസക്രട്ടറി, പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് (ഉപരിപത്രം സഹിതം) 

2. ഡയറക്ടർ, ടപാതുവിദ്യാഭയാസ വകുപ്പ് (ഉപരിപത്രം സഹിതം) 

3. ഡയറക്ടർ, വിവര ടപാതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ് (ഉപരിപത്രം സഹിതം) 

4. ഡയറക്ടർ, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്  

5. രജിസ്ട്രാർ, സി-ഡിറ്റ് 

6. എക്സികൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ & സവസ് ടചയർമാൻ,  KITE 

7. ഐ.െി. ഡിവിഷൻ ഫകാർഡിഫനറ്റർ - പി.വി.വി.വ. 

8. ഡാറ്റാഫബസ് അഡ്മിനിഫസ്ട്രറ്റർ, ഇ-ഗ്രാെ്സ് 

9. ഫമഖലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ - പി.വി.വി.വ (എറണാകുളം/ഫകാഴിഫക്കാെ്) 

10. എല്ലാ DD/DEO/AEO മാർക്ക് ഇ ടമയിൽ മുഫഖന   

11. എല്ലാ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർമാർക്കം (അറിവിഫലക്കായി) 

12. എല്ലാ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ പ്രധാനാധയാപകർക്കം–ഡി.ഇ. മുഫഖന 

13. ഫനാട്ടീസ് ഫബാർഡ്/കരുതൽ/അധികം 

 

 അംഗീകാരഫത്താടെ 
 

 

 

 

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 
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