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BCDIR/A3/23/2022 തീയതി്:13/01/2022
ഭര്യണഭ്ഷ്–്മെ്തഭ്ഷ

 
ക വിജ്ഞ്പനാ

ഒ്്.്്ഇ്്.്്സി്ഫപ്സ്റ്റപ്ുടടമെടികപ്്ഫസ്ളർഷിുപ്് ്
 

സാസ്നതിനപ്്പുറുടടത്ഫദശീയ്ര്ന്നാുള്ള്സ്പനങളിൽ്പഠനാ്നെനന
ഒ്്.്്ഇ്്.്്സി്ക വിഭ്ഗങൾനാകപ്്ഫസ്ളർഷിുപ്്അനക വദികന്പനതിനാകപ്്അഫപേ്േണിക്് ്.്്

              
           സാസ്നുടടത് ഒ .ഇ.സി/സമെ്ന ്30 ്സുദ്യങളിൽ* ്ഉൾുടടുട്ടതുാ,
സാസ്നതിനപ് ് പുറുടടത് ഫദശീയ ് ര്ന്നാുളള ് ക വിദാ്ഭാസ ് സ്പനങളിഫെ് ,
അഖിഫെന്താ് ് അെിസ്നതിൽ ് നെനന് ുടടതുടടര്യരെഞ്ഞുപ് ് ര്യീതി ് രക്ര്യാ ് ഐ .ഐ.െി,
ഐ.ഐ.എാ, ്ഇന്താൻ ് ഇൻസ്റ്റിറ്ററട്ടപ് ് ഓഫപ് ് സയൻസപ് ് തുെങിയ ് ഉനത ് ക വിദാ്ഭാ്സ
സ്പനങളിഫെ് ്ുടടമെറിറ്റപ്/റിസർഫക വഷൻ്രക്ര്യാ ്രഫക വശനാ ്െഭിചപ്്ബിരുദ, ്ബിരുദ്നന്തര്യ
ബിരുദ ് ഫക്്കൾനാകപ് ് പഠികനതുമെ്യ ് ക വിദാ്ർതികളിൽ ് നി്ാ ് ഒ.ഇ.സി ് ഫപ്സ്റ്റപ്ുടടമെടികപ്
ഫസ്ളർഷിുിനപ് ് അഫപേ് േണിക് . ് www.egrantz.kerala.gov.in ്എന് ുടടക വബപ്ഫപ്ർട്ടൽ
ുഫഖന ് ഓൺബെന്യ്ണപ് ് അഫപേ് സമെർുിഫനാക്തപ് . ്ഡ്റ്റ് ് എൻടി ് സാബധിച
മെ്ർഗഫര്യഖ്അനബധാ്1്ആയി്ഫചർക്.്അക വസ്ന്തീയതി്-്20.02.2022.്ക വിശദ്ാശങൾ
ചുക വുടടെ്ഫചർക്.്
 

അഫപേർകള്ള്നിർഫദ്ശങ്ങളുാ് ്,്്്ഓൺബെൻ്അഫപേ്സമെർുിർുികനതിനള്ള് ്
മെ്നദണങ്ങളുാ

1. അഫപേകൻ/അഫപേക്ഫകര്യളിയന്യിര്യിനാകണാ.

2. അഫപേകൻ/അഫപേകയുുടടെ്ജ്തി ് ഫകര്യള്സാസ്നുടടത്ഒ .ഇ.സി ്പട്ടികയിഫെ്
സ.ഉ.(ബക)നാ.10/2014/പി.സ.ക വി.ക വ്തീയതി,്23.05.2014 ്രക്ര്യുള്ള്30 ്സുദ്യങ്ങളുുടടെ
പട്ടികയിഫെ്്ഉൾുടടുട്ടത്യിര്യിനാകണാ. ് (സുദ്യങ്ങളുുടടെ്പട്ടിക്അനബധാ ്2 ്ആയി
ഫചർക്)

3. സാസ്നതിനകതപ് ് രക വർതികന് സ്പനങളിൽ ് പഠികനക വർ
അഫപേിഫനാക്തില.്

4. ഒ.ഇ.സി ് ക വിഭ്ഗങൾനാകപ് ് ക വരുമെ്ന ് പര്യിനിയില. ്ഒ.ഇ.സി ് നാകപ് ് സമെ്നമെ്യ
ക വിദാ്ഭാ്സ്നുൊാ ് അനക വദികന് 30 ്സുദ്യങളിൽ ് ഉൾുടടുട്ടക വരുുടടെ് കഞ്ഞാബ
ക വ്ർഷിക്ക വരുമെ്നാ്6്െോ്രൂപയിൽ്അനികര്യിനാകരുതപ്.്

5. മെഫറ്റുടടതങ്കിലുാ ് സർനാക്ർ ് പനതികൾ ് രക്ര്യാ ് ഫസ്ളർഷിുപ്/ബസ്റ്റുന്റപ്/
ക വിദാ്ഭാ്സ്നുൊാ ് െഭാമെ്കനക വർ ് ഈ ് പനതി ് രക്ര്യാ ് അഫപേികക വ്ൻ
അർഹര്യല. ്ഫക്ഫളജപ് ് ക വിദാ്ഭാ്സ ് ക വകുപ്/നറനപേ് ഫേമെ ് ക വകുപ് ് ുഫഖന
ഫസ്ളർഷിുിനപ്്അഫപേിചി്ചിള്ള്നറനപേ്സുദ്യങളിൽുടടുട്ട്ക വിദാ്ർതിക്ങളുാ്ഈ
പനതി്രക്ര്യാ്അഫപേിഫനാക്തില. ്
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6. ുടടമെഡിനാകൽ ്ബിരുദ്നന്തര്യ ്ബിരുദതിനപ് ് പഠികനക വർനാകപ് ് ര്ക്ടീസിങരപ് ് അെക വൻസപ്
അനക വദികനിുടടലങ്കിൽ്മെ്ത്ുടടമെ്ഫസ്ളർഷിുപ്്അനക വദികകയുക.്

7. ഈ്പനതി്രക്ര്യാ്അനക വദികന്ഫീസിനങൾ്അനബധാ്3്ആയി്ഫചർക്.്

8. ഓൺബെൻ ്അഫപേ്സമെർുികനതിനപ് ് ക വിദാ്ഭാ്സ ് ഫയ്ഗാത് ് സർട്ടിഫിനാകറ്റപ് ,
എസപ്.എസപ്.എൽ.സി/ഫന്ൺ്കീമെീുടടെയർ്സർട്ടിഫിനാകറ്റപ്/ജ്തി്ുടടതളിയികന്തനൊ
സ്ോപത്ാ, ്ഇ-ഡിസിക്ടപ് ് ഫപ്ർട്ടൽ ് ുഫഖന ് െഭാമെ്യ ് ക വരുമെ്ന ് സർട്ടിഫിനാകറ്റപ്,
അഡ്മിഷൻ ് സിുപ്, ്അഫെ്ട്ടപ്ുടടമെന്റപ് ് ുടടമെഫമ്,്സ്പനഫമെന്ക വി ് സ്ോുടടുഞ്ഞതിയ
ക വിശദമെ്യ ് ഫന്ൺറീഫ്ബിൾ ് ഫക്ഴപ് ് ഫീസപ് ് ഘെന,്മെറ്റപ് ് ഫസ്ളർഷിപകൾ
െഭാമെല്ുടടയനപ് ്സ്പനഫമെന്ക വി ്സ്ോുടടുഞ്ഞതിയ്ഫബ്ണബഫഡപ് ്സർട്ടിഫിനാകറ്റപ്
(നിശ്ചിത ്സ്നതപ് ്ആഫീസപ് ്സീൽ ് പതിചിര്യിനാകണാ) ് , ്അസൽ ്ഫീസപ് ് ര്യശീതപ്,
ഫഹ്സ്റ്റൽ്സർട്ടിഫിനാകറ്റപ്, ്്അഫപേകുടടന്റ് ഫപര്യിലുള്ള്ബ്ങ്കപ് ് പ്സ്നാകിുടടന്റ്പകർുപ് ,
ഫഫ്ഫട്ട്്പതിച്തിര്യിചറിയൽ്ക്ർഡിുടടന്റ്പകർുപ്്എനീ്ഫര്യഖകൾ്ുടടക വബപ്്ഫപ്ർട്ടെിൽ
അപപ്-ഫെ്ഡപ്്ുടടചഫയ്യ്ത്ണപ്.്

9. റിനറക വൽ ് അഫപേകൾ ് ുൻക വർഷങളിഫെതിനപ് ് സമെ്നമെ്യി ് മെ്ന്വൽൽ ് ആയി
ബധുടടുട്ട്പട്ടികജ്തി്ക വികസന്ആഫീസുകകളിൽ്സമെർുിഫനാക്ത്ണപ്.്

10.സ്പന്ഫമെന്ക വി്സ്ോുടടുഞ്ഞതിയ്ഫീസപ്്ഘെന,്ുടടബ്ണ്ബഫഡപ്്സർട്ടിഫിനാകറ്റപ്
തുെങിയക വ ് ഉൾുടടനാക്ള്ളിനാക്തതുാ ് അകർണ്ണാ ് അക വാക്തണാ ് മെതിയ്യ
ഫര്യഖകളില്തതുമെ്യ്അഫപേകൾ്പര്യിഗണികനതല.്

 
നെുപ്്ക വർഷാ്ുതൽ്പുതുത്യി്അഫപേികനക വർ്ഇ് ്-്്ഗ്ര്ന്റപ്സപ്് ് ്്3.0 ്് ്ഫപ്ർട്ടൽ്ുഫഖന്മെ്ത്ഫമെ് ്
അഫപേകൾ്സമെർുികക വ്ൻ്പ്ഞ്ഞക് ്. ്്്അല്ുടടതയുള്ള്അഫപേകൾ്അറിയിുപ്്നൽക്ുടടത് ്
തുടടന്നിര്യസികനത്ണപ്് ്.്്്അഫപേയുുടടെ്രിന്റപ്്ഔട്ടപ്് ്,്്്അനബധ്ഫര്യഖകൾ്എനിക വ്പിന്നാക് ്
ക വിഭ്ഗ്ക വികസന്ക വകുിൽ്സമെർുിഫനാക്തില് ്.്് ുഞ്ഞതൽ്ക വിക വര്യങൾനാകപ്്www.bcdd.kerala.gov.in,
www.egrantz.kerala.gov.in ്എനീ ് ുടടക വബബ്സൈസകൾ ് പര്യിഫശ്നിനാക്ണനതുാ ് ക വകുിുടടന്റ് ഫമെഖെ്
ആഫീസുകക്ങളുുടടെ് ചുക വുടടെ് പട്ടികുടടുഞ്ഞനാ ് രക്ര്യുള്ള് ഫഫ്ൺ ് നമ്പറകളിഫെ് , ്ഇുടടമെയിൽ
ക വിെ്സങളിഫെ്്ബധുടടുെ്ണനതുമെ്ണപ്.
 

അഫപേകരുുടടെ്ജില ബധുടടുട്ട്ആഫീസപ്

തിരുക വനന്തപുര്യാ,്ുടടക്ലാ,്പതനാതിട്ട
ുടടക്ലാ്ഫമെഖെ്്ആഫീസപ്
പിന്നാക്ക വിഭ്ഗ്ക വികസന്ക വകുപ്
ഫഫ്ൺ-്0474്2914417
ഇുടടമെയിൽ-bcddkm@gmail.com

ആെപഴ,്ഫക്ട്ടയാ,്എറണ്കളാ,്ഇഞ്ഞനാകി
എറണ്കളാ്ഫമെഖെ്്ആഫീസപ്
പിന്നാക്ക വിഭ്ഗ്ക വികസന്ക വകുപ്
ഫഫ്ൺ-0484്2983130,്2429130
ഇുടടമെയിൽ-ekmbcdd@gmail.com

തശ്ശൂർ,്പ്െനാക്െപ്,്മെെപറാ
പ്െനാക്െപ്്ഫമെഖെ്്ആഫീസപ്
പിന്നാക്ക വിഭ്ഗ്ക വികസന്ക വകുപ്
ഫഫ്ൺ-്0491്2505663
ഇുടടമെയിൽ-bcddpkd@gmail.com

ഫക്ഴിഫനാക്െപ്,്കണ്ണൂർ,്ക വയന്െപ്,്ക്സറഫഗ്ഡപ്
ഫക്ഴിഫനാക്െപ്്ഫമെഖെ്്ആഫീസപ്
പിന്നാക്ക വിഭ്ഗ്ക വികസന്ക വകുപ്
ഫഫ്ൺ-്0495്2377786്2377796
ഇുടടമെയിൽ-bcddkkd@gmail.com
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ഡയറക്ടർ
 

പകർുപ്

1. ഗക വ.്ുടടസകട്ടറി,്പി.ക വി.ക വി.ക വ്–്തിരുക വനന്തപുര്യ്(ഉപര്യിപത്ാ്സഹിതാ)്

2. ഡയറക്ടർ്-്ക വിക വര്യ്ുടടപ്തുജന്സമ്പർനാക്ക വകുപ്

3. ഡയറക്ടർ,്പട്ടികജ്തി്ക വികസന്ക വകുപ്

4. ഡയറക്ടർ,്ഫിന്ൻസപ്്ഓഫീസർ്എനിക വരുുടടെ്ഫമെശഫമെൽ

5. എല്്ഫമെഖെ്്ുടടഡപറട്ടി്ഡയറക്ടർമെ്ർകാ

6. ഫന്ട്ടീസപ്്ഫബ്ർഡപ്

7. കരുതൽ/അനികാ്
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അനുബന്ധം 1 
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് 

 
ഒ.ഇ.സി പപാസ്റ്റ് മമട്രിക് പകാളർഷിപ്പ് 2021-22 

 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറമത്ത പേശീയ പ്രാധാനയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തുന്ന 

ഒ.ഇ.സി വിേയാർത്ഥികൾക്ക് പകാളർഷിപ്പ് അനുവേികുന്ന്നനിന് ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 പപാർട്ടലിൽ ഓൺലലൻ 
അപപക്ഷ സമർപ്പികുന്ന്നനിനുള്ള മാർഗ്ഗപരഖ 

 

ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുന്നനിന് മുൻപായി അപപക്ഷകൻ ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പപാർട്ടൽ മുപഖന വരുമാന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം. 

 

 www.eganta.kerala.gov.in എന്ന പകാളർഷിപ്പ് പപാർട്ടലിൽ ആധാർ നമ്പർ ഉപപയാഗിച്ച് One Time 

Registration നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ക. (Opt Educational Scheme) 

 മുൻവർഷങ്ങളിമല വിേയാഭയാസാനുകൂലയങ്ങളുമായി ബന്ധമപ്പട്ട് ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 പപാർട്ടലിൽ One 

Time Registration നടത്തിയിട്ടുള്ളവർ നിലവിലുള്ള യൂസർ ഐഡി, പാസ് പവർഡ് എന്നിവ 

ഉപപയാഗിച്ച് പലാഗിൻ മെയ്യാൻ മനിയാവം. വീണ്ടം One Time Registration ന് ശ്രമിപക്കണ്ടനില്ല. 

പാസ് പവർഡ് മറന്നുമവങ്കിൽ Forgot Password എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രപയാജനമപ്പടുത്താവന്നനാണ്. 

 

ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുന്നനിനായി അപപക്ഷകൻ കരുപനണ്ട പരഖകൾ മെയ്ത് 

 

മവബ്ലസറ്റിൽ Upload മെയ്യുന്നനിനായി ചുവമട പെർകുന്ന്ന പരഖകൾ കാൻ 

സൂക്ഷികുന്ക. 

 

 Passport Size Photo (Format - jpg Size - less than 100kb) 

 Bank Passbook (Format - pdf, Size-less than 100kb) 

 Certificates of Educational Qualifications 

 Caste Certificate/SSLC, Income Certificate                                          Format-pdf 

 Fee Receipt                                                                                   Size - Less than 200 kb 

 Bonafied Certificate (Format attached with Notification) 

  

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


 

 One Time Registration ന് പശഷം തുടർന്ന് വരുന്ന പലാഗിൻ പപജിൽ email id/aadhaar no & 
password ഉപപയാഗിച്ച് Sign in മെയ്യുക. 

 Profile Details (5 Steps) മുഴുവനായം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുക. 

 Step 1 ൽ Present Address ൽ തുടർന്നുള്ള കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുന്നനിനായള്ള പൂർണ്ണ 
പമൽവിലാസം പരഖമപ്പടുത്തുക. 

 Step 3 ൽ അപപക്ഷകമന്റ പപരിലുള്ള പകരളത്തിമല ബാങ്ക് അമക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങളാണ് 
പരഖമപ്പടുപത്തണ്ടന്. 

 Step 5 On-going Student എന്നന് Opt മെയ്ത്  Institution Location എന്നന് Outside Kerala 
മനരമെടുത്ത് തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പികുന്ക. 

 പശഷം Add Qualification എന്നന് മസലക്ട് മെയ്ത് എസ്.എസ്.എൽ.സി നലം മുനലുള്ള 
വിേയാഭയാസ പയാഗയനകൾ ഓപരാന്നായി പെർകുന്ക. (ഒമരണ്ണം പെർത്തനിന് പശഷം അടുത്ത 
പകാഴ്സിന് വീണ്ടം അപന ഓപ്ഷൻ നമന്ന ഉപപയാഗികുന്ക) 

 Qualifications പെർത്തനിന് പശഷം Apply for Scholarships - Post Matric എന്നന് മസലക്ട് മെയ്യുക. 

 തുടർന്ന് Outside State Scholarship എന്നന് മനരമെടുത്ത് തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് 
നൽകുക. 

 ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പപാർട്ടൽ മുപഖന ലകപ്പറ്റിയ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിമന്റ നമ്പർ,മസകൂരിറ്റി പകാഡ് 
എന്നിവ എന്റർ മെയ്ത് Validate മെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള പപജുകൾ പൂർണ്ണമായം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുക. 

 ഡാറ്റാ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കിയ പശഷം Preview പരിപശാധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പശഷം Declaration 
വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി Confirm മെയ്യുക. 

 തുടർന്ന് Submit Application ക്ലിക്ക് മെയ്ത് അപപക്ഷ സമർപ്പികുന്ക. അപപക്ഷയമട പ്രിന്റ് ഔട്ട് 
upload മെയ്ത പരഖകൾ തുടങ്ങിയവ വകുപ്പിൽ പനരിപട്ടാ നപാൽ മാർഗ്ഗപമാ സമർപ്പിപക്കണ്ടനില്ല. 

 അപപക്ഷയമട സ്റ്റാറ്റസ് Track Application മുഖാന്തരം പരിപശാധിക്കാവന്നനാണ്. 

 ഡാറ്റാ എൻട്രിയമായി ബന്ധമപ്പട്ട് ഉണ്ടാവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ 

പരിഹരികുന്ന്നനിന് egrantz3.0helpline2@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ സപേശം അയകുന്ക. 
 
 
 

************************* 
 

mailto:egrantz3.0helpline2@gmail.com


Annexure 2

List Other Eligible Communities(SC)

Sl. No. Name of the Community

1 Madiga

2 Kudumbi

Dheevara/ Dheevaran

(Arayan, Valan, Nulayan, Mukkuvan, Arayavathi, Valanchiyar, Paniyakal, Mokaya,  Bovi,  

Magayar, Mogaveerar)

4 Scheduled Caste converted to Christianity

5 Kusavan, Kulalan, Kumbharan, Velaan, Odan, Andhra Nair, Andhuru Nair

6 PulayaVettuvan (Except Kochi State)

List of Communities selected for OEC educational assistance subjected to a maximum of

Rs. 6 Lakh annual income as per  G.O.(Ms) 10/2014/BCDD dated 23.05.2014

Sl. No. Name of the Community

1
Vaniya (Vanika, VanikaVaisya, VanibhaChetty, VaniyaChetty, Ayiravar, Nagarathar and 

Vaniyan

2 Veluthedathu Nair (Veluthedan and Vannathan)

3

Chetty/Chetties (KottarChetties, ParakkaChetties, ElurChetties, AttingalChetties, 

PudukkadaChetties, IranielChetties, Sri PandaraChetties, Telugu Chetties, 

UdiyankulangaraChetties, PeroorkadaChetties, Sadhu Chetties, 24 ManaChetties, 

WayanadanChetties, KalavaraChetties and 24 Mana Telugu Chetties,

4 Ezhavathi (Vathy)

5 Ganika

6
Kanisu or KaniyarPanicker, Kani or Kaniyan (Ganaka) or Kanisan or Kamnan, KalariKurup / 

KalariPanicker

7 Vilkurup, Perumkollan

8 Yadavas (Kolaya, Ayar, Mayar, Maniyani and Iruman), Erumakkar

9 Devanga

10 Pattariyas

11 Saliyas (Chaliya, Chaliyan)

12 Pandithar

13 Vaniar

14 Ezhuthachan

15 Chakkala / Chakkala Nair

16 Reddiars (throughout the State except in Malabar Area)

17 Kavuthiya

18
Veerasaiva (Yogi, YogeeswaraPoopandaram, Malapandaram, Jangam, Matapathi, 

Pandaram, Pandaran, Vairavi, Vairagi)

19 Vilakkithala Nair –Vilakkithalavan

20 Vaduka–Vadukan, Vadugar, Vaduka, Vaduvan

21 Chavalakkaran

22 Agasa

23 Kaikolan

24 Kannadiyans

3

OEC (Other  Eligible Communities)



25 Kerala Mudalis

26 Madivala

27 Naikkans

28 Tholkolans

29 Thottian

30 Mooppar or KallanMoopan or KallanMoopar



SI No TYPES OF FEE AMOUNT

1 Admission fee 1000/-

2 Tuition fee 1000000/-

3 Exam fee 3000/-

4 Library fee 1000/-

5 Lab fee 5000/-

6 Computer lab fee 5000/-

7 Arts fund 500/-

8 Sports fund 500/-

9 Students welfare fund 1000/-

10 ID Card 100/-

11 Magazine fee 100/-

12 Field study 900/-

13 Reading charge for blind 1000/-

14 Medical Insurance 1000/-

15 Matriculation fee 500/-

16 Recognition fee 500/-

17 Registration fee/Enrollment fee 1000/-

18 Advanced lab facility fund 10,000/-

19 Digital activity fund 5000/-

20 Placement acivity fund 5000/-

21

Thesis typing/Printing charge

(Only for research scholars)
1000/-

                                                                                                      Annexure 3

BCDD

OEC Postmatric Scholarship - Scholarship for OEC 

Students Studying Outside the State.



OEC Postmatric Scholarship 

Government of Kerala 

 

Personal Details of the Applicant 

Name of the Applicant  

Name of Parent  

Date of Birth  

Permanent Address  

Religion & Caste  

Name of Course  

Course Details 

Name of Course  

Date of admission Admn. No 

Duration in years  

Current year/Semester  

Type of Admission Merit/Reservation/Management/Sports 

Type of course Full time/Part time 

Fee remitted Rs. 

 

 

 

Name & signature of the applicant 

 

 

Bonafide Certificate 

 

1. Certified that the above furnished details are found true with reference to the certificates 

and records kept in this institute. 

2. Certified that the student is not in receipt of scholarship from any other agencies. 

3. Certified that the attested copy of the fee structure (specify refundable & non-refundable 

fee) is attached. 

4. Certified that the student has got admission on merit/reservation. (Not in management 

quota) 

5. Certified that the student attends classes regularly and his/her average monthly 

attendance is more than 80%. 

6. Certified that the character & conduct of the student is satisfactory/good. 

 

 

Place:  

Date: 

 

Office seal 

 

Name & Signature of the  

Head of Institution (Designation Seal) 


