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BCDIR/361/2022 –A3

തീറതി : 10/06/2022
ഭാഗ ണഭാഗാഷ – മൊതൃഭാഗാഷ

ർക്കുര്ർ
വിഷറയ – പിന്നാക്ക വിഭാഗാവിക വി
യ – പ്രീമെട്രി പ്  തര്തിൽ പ്ിക്കുന്ന ഒ .ഇ. ി വിഭാഗാവികയ
വിദകാർതി കക്കുയ, തത്തുര്കമൊറ ആനുകൂലര്കയ അനവദിിി്ള്ള ഇത
മുദാദാറളളിറര്
വിദകാർതി കക്കുയ ര്യപയ ഗാനപ്  അനവദിക്കുന്നതി പ്  വിദകാര്റ അധികതർക്കുള്ള
ിർഫദ്ദേശളക യബനിിപ് .
സച

-

.ഉ.(എയ.എ

പ് ) 10/2014/പി.

.വി.വ തീറതി 23.05.2014

യസാ

റത
ർക്കാർ , എറപ് യയപ് , അയവികീകത അൺ എറപ് യയപ്  ,
ി.ബി.എ പ് .ഇ/ഐ. ി.എ പ് .ഇ അഫിര്ിഫററ്റയപ്  സ് ളിൽ 1 മുദാതൽ 10 വറ കാസ ളിൽ
പ്ിക്കുന്ന മെറ്റർറർഹന വിഭാഗാവികയ (ഒ.ഇ. ി) വിദകാർതി കക്കുയ, സച റിറര് ർക്കാർ ഉത വപ് 
പ്ര ാ യ 6 ര്ക്ഷയ രപ വാർഷി വരുമൊ പ ിധി്പ്  വിഫധറമൊറി ഒ.ഇ. ി വിഭാഗാവികള്ഫുതി പ് 
മൊ മൊറ
വിദകാഭാഗകാ ാനുകൂലര്കയ
അനവദിിി്ള്ള ഇത
മുദാദാറളളിറര്
വിദകാർതി കക്കുയ അർറർഹനമൊറ ത
ഇ-ഗാനപ്  പ്  3.0 ഫപാർട്ടൽ മുദാഫഖ
വിത ണയ
റചയ്യുന്നതാണപ് . സക പ്രധാ ാധകാപ ർ അർറർഹന ാറ വിദകാർതി ്റു വിവ ളക
www.egrantz.kerala.gov.in എന്ന ഫസ്കാളർഷി്പ്  ഫപാർട്ടര്ിടറു ഓൺബര്ൻ ആറി 30.06.2022
യ പിന്നാക്ക വിഭാഗാവിക വി
വകുപ്ി പ്  ര്ഭാഗകമൊഫക്ക്താണപ്  . ഇതപ് 
യബനിിപ് 
പ്രധാ ാധകാപ ർക്കുയ, ജില്ലാ/ഉപജില്ലാ വിദകാഭാഗകാ
ആഫീ ർമൊർക്കുമുദാള്ള
ിർഫദ്ദേശളക
ചുവറു ഫചർക്കുക.

സക പ്രധാ ാധകാപ ർക്കുള്ള ിർഫദ്ദേശളക
1. സക ഫര്ാവികിൻ 2022-23 മുദാതൽ ിയവികിക ഫര്ാവികിൻ ആറി ിക്കുയ. ഫ ഫത ഉ്ാറിരുന്നതിൽ
കാർക്കപ്  ഫര്ാവികിൻ ിര് ിൽക്കുയ. പ്രിൻ ി്ൽ ഫര്ാവികിൻ ഉ്ാ ില്ല. കാർക്കപ്  ഫര്ാവികിൻ ഇ ി
മുദാതൽ Institution - HM Login എന്ന ഫപ ിൽ അകിററ്ടയ . അഫപക്ഷാ
മെർ്ണുയ സക
റര്വൽ പ ിഫ്ദേശാധ ുയ Institution - HM Login ൽ തറന്ന ിർവറർഹനിഫക്ക്താണപ്  . ഫ ഫത
ഉ്ാറിരുന്ന User ID, Password എന്നിവറിൽ മൊറ്റമുദാ്ാ ില്ല.
2. പ്രിൻ ി്ൽ ഫര്ാവികി ിൽ ഉ്ാറിരുന്ന Add Course എന്ന ഓപപ് ഷൻ ്തതിറ ഫര്ാവികി ിൽ
Settings എന്ന റമെനവിൽ ര്ഭാഗകമൊണപ്  . പ്രിൻ ി്ൽ ഫര്ാവികി ിൽ ഉ്ാറിരുന്ന Application

File No.BCDIR/361/2022-A3

Verification ഇ ി ഉ്ാ ില്ല. ്തതിറ ഫര്ാവികി ിൽ ികയ ഫസ്കാളർഷി്ി പ്  Apply റചയ്യുഫമ്പാക
തറന്ന തുർ ുപുി കക്കാറി അതപ്  ബനറ്ട്ട ഔഫദകാവികി ഫര്ാവികി ിൽ എത്തുന്നതാണപ്  .
പ്രിൻ ി്ൽ ഫര്ാവികി ിൽ ഉ്ാറിരുന്ന Track Details ്തതിറ ഫര്ാവികി ിൽ അഫത ഫപ ിൽ
ര്ഭാഗകമൊണപ് .
3. സക ഫര്ാവികി ിൽ ഇ ി മുദാതൽ OEC/OBC(H) വിഭാഗാവികയ വിദകാർർി ്റു വിവ ളക
ഫ ഖറ്ടത്തുന്നതിനയ ഫസ്കാളർഷി്ി പ്  Apply റചയ്യുന്നതിനയ പ്രഫതക യ Link റ റ്റപ്  റചയ്തി്്പ് . ുി
ര്ിങ്കു ക വഴിറാണപ്  സളിൽ ികയ അഫപക്ഷ
മെർ്ിഫക്ക്തപ്  . അതാറതപ്  OEC/OBC(H)
വിദകാർർിുറു ഫസ്കാളർഷി്പ്  Apply റചയ്യു , OEC/OBC(H) വിദകാർതി റള Add റചയ്യു ,
OEC/OBC(H) വിദകാർതി ്റു details എയിറ്റപ്  റചയ്യു തുളി എല്ലാ ാ കള്യ റചഫയ്യ്തപ് 
E-Grantz BC Dev Dept എന്ന ര്ിങ്കപ്  വഴിറാണപ്  .
4. Apply for Scholarship ര്ിങ്കിൽ ഇ ി മുദാതൽ എയിറ്റപ്  ഓപപ് ഷൻ ഉ്ാ ില്ല. വിദകാർർി ്റു
വിവ ളക സക തര്തിൽ എയിറ്റപ്  റചയ്യണറമെങ്കിൽ Edit Student Details എന്ന ഓപപ് ഷൻ വഴി
റചയ്യണയ. ഓഫ ാ അക്കായമെി പ്  വർഷതിതയ വിദകാർർി റള റപ്രാഫമൊട്ടപ്  റചയ്തതിന ഫ്ദേശഷയ
മൊതഫമെ എയിറ്റപ്  റചയ്യുവാൻ ഴിു ുയ. ഫസ്കാളർഷി്ി പ്  അബല റചച ഴിഞാൽ പിറന്ന
എയിറ്റപ്  റചയ്യുവാൻ ഴിറില്ല.
5. ഒ.ഇ. ി വിദകാഭാഗകാ ാനുകൂലര്കതി പ്  അർറർഹന ാറ മുദാദാറള്റു പട്ടി
ക അനബനയ
1, 2 ആറി ഫചർക്കുക. അനബനയ 1 റര് മുദാദാറളകക്കപ്  വരുമൊ പ ിധി ബാധ മെല്ല .
അനബനയ 2 റര്
മുദാദാറള്റു കുപടയബ വാർഷി
വരുമൊ യ 6 ര്ക്ഷയ രപറിൽ
അധി ിക്കരുതപ്  .
6. ്തതതാറി സാപ തിൽ പ്രഫവ്ദേശ യ ഫ ടന്ന വിദകാർതി ്റു വിവ ളക മൊതഫമെ
പ്രഫതക യ യാറ്റാ എൻട്രി ുഫത്തയ. മുദാൻ വർഷയ ഇ-ഗാനപ്  പ്  ഫപാർട്ടര്ിൽ ജിറർ
റചയ്ത വിദകാർതി റള promote ഓപപ് ഷൻ മുദാഫഖ അടത കാ ിഫര്ക്കപ്  സാ ക്കററ്റയ
ൽ ിറാൽ മെതിറാകുപയ.
7. വിദകാർതി ്റു ജാതി , വരുമൊ യ എന്നിവ
യബനിി ആധി ാ ി
പ ിഫ്ദേശാധിിപ്  ഉക്ാക്കിറ ഫ്ദേശഷയ മൊതയ യാറ്റ എനർ റചഫയ്യ്താണപ്  .
8. ഓഫ ാ കാലിഫര്ുയ വിദകാർതി കക്കപ്  ഒരു വർഷഫതക്കപ്  അർറർഹനമൊറ ത
ഫചർക്കുക.

ഫ ഖ ക

ചുവറു

Lumpsum Grant
(Govt/Aided/Affiliated Unaided)

Fee – Reimbursement
(Affiliated Unaided Schools only)

Std I - IV

₹750

₹1333

Std V - VII

₹900

₹1333

Std VIII - X

₹1000

₹2000

Class
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9. ഒഫ കാലിൽ ആവർതിിപ്  പ്ിക്കുന്നവർക്കപ്  (Repeater) ഫമെൽപ്ര ാ മുദാള്ള ത ുറു പകുപതി
മൊതഫമെ അനവദിക്ക ുയ.
10. വിദകാഭാഗകാ ാനുകൂലര്കളക വിദകാർതി ്റു ബാങ്കപ്  അറക്ക്ക്ിഫര്ക്കപ് 
ട്രാൻസർ
റചയ്യുന്നതാണപ് . ആറതി ാൽ വിദകാർതിുറു ഫപ ിതള്ളഫതാ , വിദകാർതിുഫുുയ,
ക്ഷിതാവിഫനുയ ഫപ ിതള്ള ഫജാറിനപ്  അറക്ക്കഫ്ാ മൊതയ എനർ റചഫയ്യ്താണപ്  . പ്രസ്തുത
അറക്ക്ക്പ് 
ബര്വപ് 
ആറണന്നപ് 
ഉക്ാക്കുന്നതി പ് 
വിദകാർതി കക്കപ് 
ിർഫദ്ദേശയ
ൽഫ ്താണപ് .
ഇതി
യ
വിവിധ
ബാങ്കു ്റു ര്റ യ
ുന്നി്ള്ളതി ാൽ
വിദകാർതി ്റു ബാങ്കപ്  അറക്ക്ക്പ്  വിവ ളക (അറക്ക്ക്പ്  മ്പർ, ഐ.എഫപ് .എ പ് . ി)
്ദേശ ിററന്നപ്  ഉക്പ്  വരുഫത്തയ ആറതിറന കതകതറിൽ പ്രധാ ാധകാപ രുറു
വകയകിപ മൊറ ശ്രദ് ഉ്ാറി ിഫക്ക്തമൊണപ്  .

11. ഫ ഖറ്ടതിറി്ള്ള മുദാുഴവൻ വിവ ള്യ പ ിഫ്ദേശാധിിപ്  ഉക്പ്  വരുതിറതി പ്  ഫ്ദേശഷയ മൊതയ
ഫഫാർഫവയപ്  റചഫയ്യ്താണപ്  . ഫഫാർഫവയപ്  റചയ്തതി പ്  ഫ്ദേശഷയ പിന്നീുപ്  Edit
ാധകമെല്ല.
ബനറ്ട്ട ഓഫീ ിൽ ികയ അഫപക്ഷ പ ിഫ്ദേശാധിിപ്  ്യൂ ത പ ിറർഹന ിക്കുന്നതി ാറി തി ിറ
ൽ ിറാൽ മൊതമൊണപ്  അഫപക്ഷ ളിൽ Edit
ാധകമൊകുപന്നതപ്  . ഓൺബര് ിൽ
മെർ്ിി
അഫപക്ഷ ്റു റർഹനാർയപ്  ഫ ാ്ി ര്ഭാഗകമൊഫക്ക്തില്ല.
12. പിന്നാക്ക വിഭാഗാവികയ വിദകാർതി കക്കുള്ള വിദകാഭാഗകാ ാനുകൂലര്കയ അധകറ വർഷാ യഭാഗതിൽ
തറന്ന വിത ണയ റചഫയ്യേന്നതി ാൽ ിശിത
മെറതി
യ വിവ ളക ഓൺബര്ൻ
എൻട്രി ുത്തുന്നതി പ്  പ്രധാ ാധകാപ ർ ുപുി ്ീ ിഫക്ക്താണപ്  .
13. ഇ ഗാനപ്  പ്  യാറ്റാ എൻട്രിുമൊറി ബനറ്ട്ട അഫ ്ഷണളകക്കപ്  ചുവറു പകുന്ന
ഫഫാൺ മ്പ ിൽ ബനറ്ുാുന്നതാണപ്  .
റ ാല്ലയ ഫമെഖര്
– 0474 2914417
എകണാകുപളയ ഫമെഖര് – 0484 2429130
പാര്ക്കാുപ്  ഫമെഖര് – 0491 2505663
ഫ ാഴിഫക്കാുപ്  ഫമെഖര് – 0495 2377786

ജില്ലാ/ഉപജില്ലാ വിദകാഭാഗകാ
1. അയവികീകത

ആഫീ

ർമൊർക്കുള്ള ിർഫദ്ദേശളക.

അൺ എറപ് യയപ്  ,
ി.ബി.എ പ് .ഇ/ഐ. ി.എ പ് .ഇ അഫിര്ിഫററ്റയപ് 
സ് ളിൽ ികയ എ.ഇ.ഒ/യി.ഇ.ഒ മൊരുറു ഫര്ാവികി ിൽ ര്ഭാഗകമൊകുപന്ന ഒ.ഇ. ി/ഒ.ബി. ി
(എിപ് ) വിദകാർതി ്റു പട്ടി പ ിഫ്ദേശാധിിപ്  അയവികീ ിക്കു ുയ ആറതപ്  ഫഫാർഫവയപ് 
റചച ൽഫ ്തമൊണപ്  . പ ിഫ്ദേശാധ പർതിറാക്കി ഫഫാർഫവയപ്  റചയ്യുന്ന പ്രസ്തുത
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പട്ടി തുർ ുപുി കക്കാറി പിന്നാക്ക വിഭാഗാവിക വി
വകുപ്ിറന ബനറ്ട്ട
ഫമെഖര്ാ ആഫീു ്റു ഫര്ാവികി ിൽ എത്തുന്നതാണപ് .
2. അഫപക്ഷ ളിൽ ്യൂ ത ക റ്ത്തുന്ന മുദാകറക്കപ്  ആറതപ്  Remove Student ഓപപ് ഷൻ
ഉപഫറാവികിിപ്  ബനറ്ട്ട Institution - HM Login ഫര്ക്കപ്  Revert റചച ൽ ാുന്നതാണപ്  .
3. User Id & Password ഇതി
യ ഇ-റമെറിൽ മുദാഫഖ എല്ലാ എ.ഇ.ഒ/യി.ഇ.ഒ മൊർക്കുയ
ര്ഭാഗകമൊക്കിറി്ള്ളതാണപ്  . ുി ഫര്ാവികി ിൽ അവരുറു റമൊബബൽ മ്പർ ിർബനമൊുയ
ജിറർ റചഫയ്യ്താണപ് . Password ഷ്ടറ്ട്ടി്ള്ളവർ പിന്നാക്ക വിഭാഗാവിക വി
വകുപ്ിറന അതാതപ്  ഫമെഖര്ാ ആഫീു ക മുദാഫഖ Reset റചയ്തപ്  വാഫള്താണപ് .
4. വിദകാഭാഗകാ ാനുകൂലര്ക വിത ണ
ുപുി ക
പർണമൊുയ
ഓൺബര്ൻ
ആക്കിറി്ള്ളതി ാൽ
മുദാൻവർഷളളിഫര്തി പ് 
മൊ മൊറി
വിദകാർതി ്റു
പട്ടി ുറു റർഹനാർയപ്  ഫ ാ്ി റാറതാരു ാ ണവ്ദേശാതയ ഫമെറര്ാ്പ്  ചാർതി
ൽഫ ്തില്ലാററകയ
അയവികീകത
അൺ
എറപ് യയപ്  ,
ി.ബി.എ പ് .ഇ/
ഐ. ി.എ പ് .ഇ അഫിര്ിഫററ്റയപ്  സ് ളിൽ ികയ ഓൺബര് ാറി ര്ഭാഗകമൊകുപന്ന
വിദകാർതി ്റു പട്ടി ബനറ്ട്ട AEO/DEO ഫര്ാവികി ിൽ ികയ പിന്നാക്ക വിഭാഗാവിക
വി
വകുപ്ിറന ഫമെഖര്ാ ആഫീു ളിഫര്ക്കപ്  ഓൺബര് ാറി മൊതയ ഫഫാർഫവയപ് 
റചച
ൽഫ ്താറണകയ
അകിറിക്കുക
.
ബനറ്ട്ട ഫമെഖര്ാ ാ കാര്റള്ഫുുയ ചുമെതര്ുള്ള ജില്ല ്ഫുുയ വിവ ളക
ചുവറു ഫചർക്കുക.
പി.വി.വി.വ റ ാല്ലയ
ഫമെഖര്ാ ആഫീ പ് 
തിരുവ ന്ത യ,
റ ാല്ലയ, പത യതിട്ട
ഫഫാൺ - 0474 2914417

പി.വി.വി.വ എകണാകുപളയ പി.വി.വി.വ പാര്ക്കാുപ് 
ഫമെഖര്ാ ആഫീ പ് 
ഫമെഖര്ാ ആഫീ പ് 
ആര്പ്പുഴ, ഫ ാട്ടറയ,
എകണാകുപളയ, ഇടക്കി
ഫഫാൺ - 0484 2429130

തൃശ്ശൂർ, മെര്പ്പുകയ,
പാര്ക്കാുപ് 
ഫഫാൺ - 0491
2505663

പി.വി.വി.വ ഫ ാഴിഫക്കാുപ് 
ഫമെഖര്ാ ആഫീ പ് 
ണ്ണൂർ, ഫ ാഴിഫക്കാുപ്  ,
വറ ാുപ്  , ാ കഫവികായപ് 
ഫഫാൺ - 0495 2377786

Signature
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Digitally signed
by DEVIDAS N
Date:
2022.06.10
10:36:40 IST
Reason:
Approved

എൻ. ഫദവിദാ

പ്  ഐ.എ.എ പ് 
യറക്ർ

പ ർ്പ് 

1. വികവ. പ്രിൻ

ി്ൽ റ ്ട്ടകി, പി.വി.വി.വ (ഉപ ിപതയ റർഹനിതയ)
2. യറക്ർ, റപാതവിദകാഭാഗകാ വകുപ്പ്  (ഉപ ിപതയ റർഹനിതയ)
3. യറക്ർ, വിവ റപാതജ
മ്പർക്ക വകുപ്പ്  (ഉപ ിപതയ റർഹനിതയ)
4. യറക്ർ, പട്ടി ജാതി വി
വകുപ്പ്  (ഉപ ിപതയ റർഹനിതയ)
5. ജിസാർ, ി-യിറ്റപ് 
6. ഫമെഖര്ാ റയപ്യൂട്ടി യറക്ർ, പി.വി.വി.വ – റ ാല്ലയ/എകണാകുപളയ/ പാര്ക്കാുപ്  /ഫ ാഴിഫക്കാുപ് 
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7. വിദകാഭാഗകാ

റയപ്യൂട്ടി യറക്ർ - എല്ലാ ജില്ല ളിഫര്ക്കുയ
8. ജില്ലാ വിദകാഭാഗകാ ആഫീ ർമൊർ/ഉപജില്ലാ വിദകാഭാഗകാ ആഫീ ർമൊർ (ഇ റമെറിൽ മുദാഫഖ )
9. എല്ലാ പട്ടി ജാതി വി
ആഫീ ർമൊർക്കുയ (പട്ടി ജാതി വി
വകുപ്പ്  യറക്ർ
മുദാഫഖ )
10.എല്ലാ സക പ്രധാ ാധകാപ ർക്കുയ (യി.ഇ.ഒ/എ.ഇ.ഒ മുദാഫഖ )
11.മൊഫ ജർ, ഐ.ുി വിഭാഗാവികയ, പി.വി.വി.വ (റവബപ്  ബ റ്റിൽ പ്ര ിരദ്ീ ിക്കുന്നതി പ് )
12.യാറ്റാ ഫബ പ്  അഡ്മി ിഫസറ്റർ, ഇ ഗാനപ്  പ്  3.0
13. രുതൽ/അധി യ
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BCDIR/313/2021 –A3

ഭാഗ ണഭാഗാഷ – മൊതൃഭാഗാഷ

തീറതി : 10/06/2022

അനബനയ 1

ഒ.ഇ.
്മെ
മ്പർ
01
02
03
04
05
06
07

ി പട്ടി

മുദാദാറതിറന ഫപ പ് 
Chakkamar
Madiga
Kudumbi
Dheevara/ Dheevaran
(Arayan, Valan, Nulayan, Mukkuvan, Arayavathi, Valanchiyar, Paniyakal, Mokaya, Bovi,
Magayar, Mogaveerar)
Scheduled Caste converted to Christianity
Kusavan, Kulalan, Kumbharan, Velaan, Odan, Andhra Nair, Andhuru Nair
PulayaVettuvan (Except Kochi State)
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അനബനയ 2

തീറതി : 10/06/2022

.ഉ.(എയ.എ പ് ) യ. 10/2014/പി വിവ തീറതി 23.05.2014 പ്ര ാ യ 6 ര്ക്ഷയ രപ വാർഷി
വരുമൊ തി പ്  വിഫധറമൊറി ഒ.ഇ. ി ക്കപ്  തര്കമൊറ വിദകാഭാഗകാ ാനുകൂലര്കളക അനവദിക്കുന്ന
മുദാദാറള്റു പട്ടി
മ്പർ മുദാദാറതിറന ഫപ പ് 
01.
Vaniya (Vanika, VanikaVaisya, Vanibha Chetty, Vaniya Chetty, Ayiravar, Nagarathar and Vaniyan
02. Veluthedathu Nair (Veluthedan and Vannathan)
Chetty/Chetties (Kottar Chetties, Parakka Chetties, Elur Chetties, Attingal Chetties, Pudukkada
Iraniel Chetties, Sri Pandara Chetties, Telugu Chetties, Udiyankulangara Chetties,
03. Chetties,
Peroorkada Chetties, Sadhu Chetties, 24 Mana Chetties, Wayanadan Chetties, Kalavara Chetties
and 24 Mana Telugu Chetties
04. Ezhavathi (Vathy)
05. Ganika
or Kaniyar Panicker, Kani or Kaniyan (Ganaka) or Kanisan or Kamnan, KalariKurup / Kalari
06. Kanisu
Panicker
07.
Vilkurup, Perumkollan
08. Yadavas (Kolaya, Ayar, Mayar, Maniyani and Iruman), Erumakkar
09. 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
Veerasaiva (Yogi, Yogeeswara, Poopandaram, Malapandaram, Jangam, Matapathi, Pandaram,
18.
Pandaran, Vairavi, Vairagi)
19.
Vilakkithala Nair –Vilakkithalavan
20. Vaduka–Vadukan, Vadugar, Vaduka, Vaduvan
21.
Chavalakkaran
22.
Agasa
23.
Kaikolan
24. Kannadiyans
25.
Kerala Mudalis
26. Madivala
27.
Naikkans
28. Tholkolans
29. Thottian
30. Mooppar or Kallan Moopan or Kallan Moopar
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