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BCDIR/498/2022-A1 തീയതിതീയതി :12-12-2022:12-12-2022

ഭരണഭാഷഭരണഭാഷ – മാഭാഷമാഭാഷ

വിാപനംവിാപനം

എംോയബിലിിഎംോയബിലിി എഎൻൻഹാഹാൻൻെ്െ് ോാംോാം 2022-232022-23
മരമര പരീാപരീാ പരിശീലനപരിശീലന ധനസഹായിന്ധനസഹായിന് അേപഅേപ ണിണി

പിാപിാ സദായളിസദായളി ൽൽ െെ ((OBC)OBC) ഉേദാഗാഉേദാഗാ ർർ ികിക ൾൾ ്് േകേക സംാനസംാന സസ ർർ ീസിംീസിം
െപാേമഖലാെപാേമഖലാ ാപനളിംാപനളിം േജാലിേജാലി ലഭിതിലഭിതി വിവിധവിവിധ മരമര//േയാഗതാേയാഗതാ പരീാപരീാ
പരിശീലനപരിശീലന ൾൾ ്് ധനസഹായംധനസഹായം നന ൽൽ  ""എംോയബിലിിഎംോയബിലിി എഎ ൻൻ ഹാഹാ ൻൻ െ്െ് ോാംോാം""
എഎ പതി്പതി് അേപഅേപ ണി.ണി. െമഡിെമഡി ൽ/ൽ/എിനീയറിംഗ്എിനീയറിംഗ് എഎ ൻൻ  ൻൻ സ്സ്,, സിവിസിവി ൽൽ
സസ ർർ ീസ്ീസ്,, ബാിങ്ബാിങ് സസ ർർ വീസ്വീസ്, GATE/MAT, UGC/NET/JRF, GATE/MAT, UGC/NET/JRF ടിയടിയ മരമര പരീകപരീക ൾൾ 
പരിശീലനിന്പരിശീലനിന് ശിംശിം േസവനേസവന പാരരംപാരരം,,  ൻൻ വവ ർർ ഷളിഷളി ൽൽ മികമിക റിസറിസ ൽൽ ്്
ിിമായിിമായ ാപനളിാപനളി ൽൽ േവശനംേവശനം േനടിയിേനടിയി ഉേദാഗാഉേദാഗാ ർർ ികിക ൾൾ ംം
വിദാവിദാ ർർ ികിക ൾൾ ംം അേപിാം.അേപിാം. www.egrantz.kerala.gov.inwww.egrantz.kerala.gov.in എഎ ോളോള ർർ ഷി്ഷി് േപാേപാ ർർ  ൽൽ
േഖനേഖന ഓഓ ൺൺ ൈലനായാണ്ൈലനായാണ് അേപഅേപ സമസമ ർർ ിേത്.ിേത്.
അവസാനഅവസാന തീയതിതീയതി -- 10/01/2023.10/01/2023.

ിയത്ിയത് 55 വവ ർർ ഷെഷെ വവ ർർ നന പാരരംപാരരം ഉഉ ാപനളിാപനളി ൽൽ േവശനംേവശനം
േനടിയിേനടിയി ഉേദാഗാഉേദാഗാ ർർ ികിക ൾൾ മാമാണ്മാമാണ് അേപഅേപ സമസമ ർർ ിേത്.ിേത്.

സിവിസിവി ൽൽ സസ ർർ ീസ്ീസ്,, ബാിങ്ബാിങ് സസ ർർ വീസ്വീസ്, GATE/MAT, UGC/NET/JRF, GATE/MAT, UGC/NET/JRF ടിയടിയ മരമര
പരീകപരീക ൾൾ ായിായി പരിശീലനംപരിശീലനം നടനട ാപനളിാപനളി ൽൽ നിംനിം താരപംതാരപം ണിതിെണിതിെ
അടിാനിഅടിാനി ൽൽ അകാരഅകാര ാപനെളാപനെള ഈഈ പതിപതി കാരംകാരം െതരെ്െതരെ്
പികെിയി്.പികെിയി്. അകാരഅകാര എംപാനഎംപാന ൽൽ െമ്െമ് ലിിലിി ൽൽ ഉഉ ൾൾ െടാെടാ ാപനളിാപനളി ൽൽ
പരിശീലനംപരിശീലനം നടവനടവ ർർ ്് അേപഅേപ സമസമ ർർ ിവാിവാ ൻൻ സാധമ.സാധമ. ((ാപനെടാപനെട പികപിക ഇഇ--
ാ്സ്ാ്സ് അേപയിഅേപയി ൽ Drop-Downൽ Drop-Down ലിിലിി ൽൽ ലഭമാണ്ലഭമാണ്))

മാനദംമാനദം നിനിർർേശംേശം

11.. അേപകഅേപക ർർ േകരളീയരായിരിണം.േകരളീയരായിരിണം.
22.. അേപകഅേപക ൻ/ൻ/അേപകഅേപക സംാനെസംാനെ പിാപിാ സദായസദായ പികയിപികയി ൽ (ൽ (ഒ.ബി.സി.ഒ.ബി.സി.

ലി്ലി്)) ഉഉ ൾൾ െെ സദായാംഗംസദായാംഗം ആയിരിണം.ആയിരിണം.
33.. ംബംബ വാവാ ർർ ഷികഷിക വമാനവമാന പരിധിപരിധി വെടവെട േചേച ർർ ..

െമഡിെമഡി ൽ/ൽ/എിനീയറിംഗ്എിനീയറിംഗ്

എഎ ൻൻ  ൻൻ സ്സ്,, ബാിങ്ബാിങ് സസ ർർ ീസ്ീസ്
22 ലംലം പപ

സിവിസിവി ൽൽ സസ ർർ ീസ്ീസ് 4.54.5 ലംലം പപ

GATE/MAT, UGC/NET/JRFGATE/MAT, UGC/NET/JRF 2.52.5 ലംലം പപ
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44.. Sunday/Holiday/Evening Batch/Short term batch (6Sunday/Holiday/Evening Batch/Short term batch (6 മാസിമാസി ൽൽ ററ േകാ്േകാ്
ൈദൈദ ർർ ഘംഘം)) എിവയിഎിവയി ൽൽ പരിശീലനംപരിശീലനം നടവനടവ ർർ അേപിേതി.അേപിേതി.

55.. ആയിആയി ൽൽ റത്റത് 33 ദിവസെമിംദിവസെമിം പരിശീലനംപരിശീലനം നടവനടവ ർർ മാംമാം അേപിാഅേപിാ ൽൽ
മതിയാം.മതിയാം.

66.. ധനസഹായിെധനസഹായിെ നിര്നിര്

പരീശീലനപരീശീലന ഇനംഇനം പരമാവധിപരമാവധി
ടഷടഷ ൻൻ ഫീസ്ഫീസ്

െമയിനെമയിന ൻൻ സ്സ്
അലവഅലവ ൻൻ സ്സ്

((പരമാവധിപരമാവധി 1010
മാസേ്മാസേ്))

ആെകആെക
അവദിഅവദി

പരമാവധിപരമാവധി കക

െമഡിെമഡി ൽ/ൽ/എിനീയറിങ്എിനീയറിങ്
എഎ ൻൻ  ൻൻ സ്സ് 20,00020,000

1000 X 10 =100001000 X 10 =10000

30,00030,000

സിവിസിവി ൽൽ സസ ർർ ീസ്ീസ് 15,00015,000 25,00025,000

ബാിങ്ബാിങ് സസ ർർ ീസ്ീസ് 10,00010,000 20,00020,000

GATE/MAT, UGC/NET/JRFGATE/MAT, UGC/NET/JRF 15,00015,000 25,00025,000

77.. അേപിഅേപി എാവഎാവ ർർ ംം ആലംആലം ലഭമാകണെമി.ലഭമാകണെമി. അേപകെടഅേപകെട എംഎം,,
ലഭമായലഭമായ ഫിെഫിെ അടിാനിഅടിാനി ൽൽ നിയിെനിയിെ ണേഭാാെടണേഭാാെട
എോഎോ ൾൾ തലായാതലായാ ൽൽ േയാഗതാേയാഗതാ പരീയിെലപരീയിെല ഉയഉയ ർർ  മാമാ ർർ ംം,, മാമാ ർർ ്്
ലമായാലമായാ ൽൽ ററ ംബംബ വാവാ ർർ ഷികഷിക വമാനംവമാനം അടിാനമാിഅടിാനമാി ണേഭാാെളണേഭാാെള
െതരെതാണ്.െതരെതാണ്.

88.. സസ ർർ ാാ ർർ നിയിതനിയിത സിവിസിവി ൽൽ സസ ർർ ീസ്ീസ് അാദമികളിഅാദമികളി ൽൽ േവശനംേവശനം േനടിയിേനടിയി
അേപകഅേപക ർർ ്്  ൻൻ ഗണനഗണന നന ൽൽ താണ്താണ്..

99.. വ്വ് േഖനേഖന ധനസഹായംധനസഹായം ലഭമായിലഭമായി പരിശീലനംപരിശീലനം േനേന ഉേദാഗാഉേദാഗാ ർർ ികിക ൾൾ പതിെടപതിെട
യഥായഥാ ർർ  ഫലാിഫലാി ൈകവരിോെയ്ൈകവരിോെയ് വിലയിതിേലായിവിലയിതിേലായി ഓേരാഓേരാ
ണേഭാാവിെംണേഭാാവിെം ധനസഹായിധനസഹായി ൽൽ നിംനിം 10%10% കക റിസറിസ ൽൽ ്് ഖാപിതിന്ഖാപിതിന്
േശഷംേശഷം,, പരിാപരിാ ഫലംഫലം ഹാഹാ ൾൾ ടിിെടിിെ പകപക ർർ ംം ബെബെ ഇാ്സ്ഇാ്സ് േപാേപാ ർർ ലിലി ൽൽ
അപ്അപ്--േലാഡ്േലാഡ് െചെച റ്റ് മാംമാം അവദിതാണ്.അവദിതാണ്.

1010.. പരീാഫലംപരീാഫലം എായിാംഎായിാം അത്അത് േശഷിേശഷി ആലംആലം ലഭമാതിന്ലഭമാതിന് ഒഒ
തടമ.തടമ.

1111.. വിധവകെടവിധവകെട മമ ൾൾ,, മാതാപിതാമാതാപിതാ ൾൾ നെവനെവ ർ,ർ, മാരകമാരക േരാഗംേരാഗം ബാധിബാധി
രിതാെടരിതാെട മമ ൾ,ൾ, ഭിേശഷിാഭിേശഷിാ ർർ എീഎീ വിഭാഗളിവിഭാഗളി ൽൽ െെ
ഉേദാഗാഉേദാഗാ ർർ ികിക ൾൾ ്് ആെകആെക ണേഭാാെടണേഭാാെട 10% ൽ10% ൽ അധികരിാഅധികരിാ തരിതരി ൽൽ
െതരെ്െതരെ് മാനദളിമാനദളി ൽൽ ഇളവ്ഇളവ് അവദിതാണ്.അവദിതാണ്. േതകേതക പരിഗണന്പരിഗണന്
അഅ ർർ ഹതവഹതവ ർർ ഓഓ ൺൺ ൈലൈല ൻൻ അേപഅേപ സമസമ ർർ ിി സമയ്സമയ് തെതെ അാരംഅാരം
അവകാശെേടതാണ്അവകാശെേടതാണ് (Opt Yes for Special Category option).(Opt Yes for Special Category option). പിീട്പിീട് ഇത്ഇത്
സംബിസംബി അേപകഅേപക ൾൾ പരിഗണിത.പരിഗണിത.

1212.. അേപയിഅേപയി ൽൽ സംസം ഇഇ--െമയിെമയി ൽൽ വിലാസംവിലാസം,, െമാൈബെമാൈബ ൽൽ നംനം തമായിതമായി
േരഖെേതാണ്.േരഖെേതാണ്.

1313.. ബെബെ റവനറവന അധികാരിയിഅധികാരിയി ൽൽ നി്നി് ഇഇ--ഡിി്ഡിി് േഖനേഖന ഒഒ വവ ർർ ഷിിഷിി ൽൽ
ലഭിിലഭിി വമാനവമാന സസ ർർ ിഫിിെിഫിിെ നംനം,, െസകരിിെസകരിി േകാംേകാം ഓഓ ൺൺ ൈലൈല ൻൻ
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അേപയിഅേപയി ൽൽ േരഖെണം.േരഖെണം. വാവാ ർർ ഷികഷിക വമാനംവമാനം ണേഭാാെളണേഭാാെള
െതരെതിെതരെതി മാനദളിമാനദളി ൽൽ ഒായിരിം.ഒായിരിം.

1414.. യാെതായാെതാ കാരണവശാംകാരണവശാം ഒഒ അേപകഅേപക ൻൻ ഒിലധികംഒിലധികം ാവശംാവശം രജിേഷരജിേഷ ൻൻ
നടാനടാ ൻൻ പാത.പാത.

1515.. ഒരാഒരാ ൾൾ ്് ഒഒ വവ ർർ ഷംഷം ഒഒ േകാിേകാി മാേമമാേമ ആലംആലം അവദി.അവദി. ഒഒ തവണതവണ
ആലംആലം ലഭിവലഭിവ ർർ ്് അേതഅേത പരിശീലനിന്പരിശീലനിന് ടട ർർ ്് അവദിത.അവദിത.

1616.. നനപനനപ േമേമ വ്വ്,, േകരളേകരള സംാനസംാന പരിവപരിവ ർർ ിതിത ൈവൈവ പാപാ ർർ ശിതശിത വിഭാഗവിഭാഗ
വികസനവികസന േകാേകാ ർർ േറഷേറഷ ൻൻ ടിയടിയ സസ ർർ ാാ ർർ വകവക ൾ/ൾ/ഏജഏജ ൻൻ സികളിസികളി ൽൽ നിോനിോ,,
േകസാഹനീതിംേകസാഹനീതിം ശാീകരണംശാീകരണം മാലയിമാലയി ൽൽ നിോനിോ െസൗജനെസൗജന
പരിശീലനംപരിശീലനം//ധനസഹായംധനസഹായം ലഭമാവലഭമാവ ർർ ഈഈ പതിപതി കാരംകാരം അേപഅേപ
സമസമ ർർ ിേതി.ിേതി.

1717.. ഓഓ ൺൺ ൈലൈല ൻൻ രജിേഷരജിേഷ ൻൻ നടോനടോ ൾൾ നിനി ർർ ബമാംബമാം അേപകെഅേപകെ േപരിേപരി
ൈലവ്ൈലവ് ആയആയ ബാ്ബാ് അൌ്അൌ് വിവരവിവര ൾൾ തെതെ േരഖെേതാണ്.േരഖെേതാണ്. അാഅാ
പംപം ധനസഹായിധനസഹായി അഅ ർർ ഹതഹത നെതാണ്.നെതാണ്. രിതാവിെേയാരിതാവിെേയാ,,
മവെടേയാമവെടേയാ േപരിേപരി ബാ്ബാ് അൌ്അൌ് യാെതായാെതാ കാരണവശാംകാരണവശാം
പരിഗണിത.പരിഗണിത. േരഖെേരഖെ അൌ്അൌ് ൈലവ്ൈലവ് ആെണ്ആെണ് ഉറാേതാണ്.ഉറാേതാണ്.
അൌ്അൌ് വിവരവിവര ൾൾ െതായിെതായി േരഖെത്േരഖെത് ലംലം കക ലഭമാകാെതലഭമാകാെത വാവാ ൽൽ
പിാപിാ വിഭാഗവിഭാഗ വികസനവികസന വിന്വിന് ഇാരിഇാരി ൽൽ ഉരവാദിംഉരവാദിം ഉായിരിത.ഉായിരിത.

1818.. െമഡിെമഡി ൽ/ൽ/എിനീയറിംഗ്എിനീയറിംഗ് എഎ ൻൻ  ൻൻ സ്സ് പരിശീലനപരിശീലന ധനസഹായിന്ധനസഹായിന്
അേപിവഅേപിവ ർർ ്് 1717 വയ്വയ്  ർർ ിയായിരിണം.ിയായിരിണം. നിലവിനിലവി ൽൽ ഹയഹയ ർർ െസറിെസറി
േകാിന്േകാിന് പഠിപഠി െകാിരിവെകാിരിവ ർർ അേപിാഅേപിാ ൻൻ അഅ ർർ ഹര.ഹര. കഴികഴി 33
വവ ർർ ഷിിഷിി ൽ (2019-20, 2020-21, 2021-22)ൽ (2019-20, 2020-21, 2021-22) ഹയഹയ ർർ െസറിെസറി പരീയിപരീയി ൽ 80%ൽ 80% േമാേമാ
അതിലധികേമാഅതിലധികേമാ മാമാ ർർ ോെടോെട വിജയിിരിണം.വിജയിിരിണം.

1919.. ഓേരാഓേരാ മരമര പരീപരീ അടിാനഅടിാന വിദാഭാസവിദാഭാസ േയാഗതംേയാഗതം,, ായപരിധിംായപരിധിം ഈഈ
പതിംപതിം ബാധകമായിരിം.ബാധകമായിരിം.

2020.. അേപയിഅേപയി ൽൽ േരഖെേരഖെ മാമാ ർർ ്് ശതമാനംശതമാനം െതളിയിതിന്െതളിയിതിന് മാമാ ർർ ്്
ലി്ലി്//കക ൺൺ േസാളിേഡഡ്േസാളിേഡഡ് മാമാ ർർ ്് ലി്ലി് ആണ്ആണ് uploadupload െചേത്െചേത്,, മറി്മറി് സസ ർർ ിഫി്ിഫി്
അ.അ.

2121.. ജാതിജാതി ((േനാേനാ ൺ-ൺ-ീമിെലയീമിെലയ ർർ സസ ർർ ിഫി്ിഫി്//എസ്.എസ്.എഎസ്.എസ്.എ ൽ.ൽ.സിസി//തലതല സാപംസാപം) ,) ,
വമാനംവമാനം, SSLC,, SSLC, വിദാഭാസവിദാഭാസ േയാഗതേയാഗത എിവഎിവ െതളിയിെതളിയി സസ ർർ ിഫികേടംിഫികേടം,,
ഓഓ ൺൺ ൈലനിൈലനി ൽൽ േരഖെിയിരിേരഖെിയിരി മാമാ ർർ ്് ശതമാനംശതമാനം െതളിയിെതളിയി MarkMark
List/Consolidated Mark ListList/Consolidated Mark List േംേം സയംസയം സാെിയസാെിയ പകപക ർർ കക ൾ,ൾ, നിിതനിിത
മാകയിമാകയി ൽൽ പരിശീലനപരിശീലന ാപനാപന േമധാവിേമധാവി നന ൽൽ  സാപംസാപം ((മാകമാക
അബമായിഅബമായി േചേച ർർ ിരിിരി),), ാപനിാപനി ൽൽ ഫീസ്ഫീസ് അടഅട ഒറിജിനഒറിജിന ൽൽ രസീത്രസീത്,,
ബാ്ബാ് പാസ്പാസ് ിെിെ ആദആദ േപജിെേപജിെ പകപക ർർ ്്,, ആധാആധാ ർ,ർ, വിധവകെടവിധവകെട മമ ൾ,ൾ,
മാതാപിതാമാതാപിതാ ൾൾ നെവനെവ ർ,ർ, മാരകമാരക േരാഗംേരാഗം ബാധിബാധി രിതാെടരിതാെട മമ ൾ,ൾ,
ഭിേശഷിാഭിേശഷിാ ർർ എീഎീ വിഭാഗിവിഭാഗി ൾൾ െെ ഉേദാഗാഉേദാഗാ ർർ ികിക ൾൾ ആയത്ആയത് സംബി്സംബി്
ബെബെ അധികാരികഅധികാരിക ൾൾ നന ൽൽ  സാപംസാപം എിവഎിവ ഓഓ ൺൺ ൈലനിൈലനി ൽ uploadൽ upload
െചേതാണ്.െചേതാണ്. അേപാഫാറിെഅേപാഫാറിെ ി്ി് ഔ്ഔ്,, അബഅബ േരഖകേരഖക ൾൾ എിവഎിവ
പിാപിാ വിഭാഗവിഭാഗ വികസനവികസന വിേല്വിേല് േനരിോേനരിോ തപാതപാ ൽൽ മാമാ ർർ േമാേമാ ലഭമാേതി.ലഭമാേതി.

2222.. ഈഈ പതിപതി സംബി്സംബി് ടട ർർ  എാഎാ അറിയികംഅറിയികം www.bcdd.kerala.gov.inwww.bcdd.kerala.gov.in,,
www.egrantz.kerala.gov.inwww.egrantz.kerala.gov.in എീഎീ െവബ്െവബ് ൈസകളിൈസകളി ൽൽ സിീകരിതാണ്.സിീകരിതാണ്.
വിഗതവിഗത അറിയികഅറിയിക ൾൾ ഉായിരിതഉായിരിത..

2323.. തത ൽൽ വിവരവിവര ൾൾ ്് പിാപിാ വിഭാഗവിഭാഗ വികസനവികസന വിെവിെ േമഖലാേമഖലാ ആഫീകെടആഫീകെട
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േഫാേഫാ ൺൺ നകളിേലാനകളിേലാ,, ഇഇ--െമയിെമയി ൽൽ വിലാസളിേലാവിലാസളിേലാ ((വെടവെട പികെപികെ))
ബെടാതാണ്ബെടാതാണ്..

ാപനംാപനം ിതിിതി െചെച ജിജി ബെബെ ആഫീസ്ആഫീസ്

തിവനരംതിവനരം,, െകാംെകാം,, പനംതിപനംതി

െകാംെകാം േമഖലാേമഖലാ ആഫീസ്ആഫീസ്
പിാപിാ വിഭാഗവിഭാഗ വികസനവികസന വ്വ്

േഫാേഫാ ൺൺ-0474 2914417-0474 2914417
ഇെമയിഇെമയി ൽൽ - bcddklm@gmail.com- bcddklm@gmail.com

ആലഴആലഴ,, േകായംേകായം,, എറണാളംഎറണാളം,, ഇിഇി

എറണാളംഎറണാളം േമഖലാേമഖലാ ആഫീസ്ആഫീസ്
പിാപിാ വിഭാഗവിഭാഗ വികസനവികസന വ്വ്

േഫാേഫാ ൺൺ - 0484 2983130, 2429130- 0484 2983130, 2429130
ഇെമയിഇെമയി ൽൽ - ekmbcdd@gmail.com- ekmbcdd@gmail.com

 ർർ,, പാലാട്പാലാട്,, മലറംമലറം

പാലാട്പാലാട് േമഖലാേമഖലാ ആഫീസ്ആഫീസ്
പിാപിാ വിഭാഗവിഭാഗ വികസനവികസന വ്വ്

േഫാേഫാ ൺൺ - 0491 2505663- 0491 2505663
ഇെമയിഇെമയി ൽൽ - bcddpkd@gmail.com- bcddpkd@gmail.com

േകാഴിോട്േകാഴിോട്,, വയനാട്വയനാട്,, കക ർർ,, കാസറേഗാഡ്കാസറേഗാഡ്

േകാഴിോട്േകാഴിോട് േമഖലാേമഖലാ ആഫീസ്ആഫീസ്
പിാപിാ വിഭാഗവിഭാഗ വികസനവികസന വ്വ്

േഫാേഫാ ൺൺ -0495 2377786, 2377796-0495 2377786, 2377796
ഇഇ--െമയിെമയി ൽ -ൽ - bcddcalicut@gmail.combcddcalicut@gmail.com

((ഒ്ഒ്))
ഡയറഡയറ ർർ

പകപക ർർ ്്

11.. ഗവ.ഗവ. അഡീഷണഅഡീഷണൽൽ ചീഫ്ചീഫ് െസറിെസറി,, പി.വി.വി.വ.പി.വി.വി.വ. ((ഉപരിപംഉപരിപം സഹിതംസഹിതം))
22.. ഡയറഡയറർ,ർ, വിവരവിവര െപാജനെപാജന സസർർ വ്വ് ((ഉപരിപംഉപരിപം സഹിതംസഹിതം))
33.. ഡയറഡയറർ,ർ, നനപനനപ േമേമ വ്വ് ((ഉപരിപംഉപരിപം സഹിതംസഹിതം))
44.. രജിാരജിാർ,ർ, സിസി--ഡി്ഡി് ((ഉപരിപംഉപരിപം സഹിതംസഹിതം))
55.. പി.വി.വി.വപി.വി.വി.വ ഡയറഡയറർ,ർ, ഫിനാഫിനാൻൻസ്സ് ആഫീസആഫീസർർ എിവെടഎിവെട േമശേമേമശേമൽൽ
66.. മാേനജമാേനജർ,ർ, ഐ.ടിഐ.ടി വിഭാഗംവിഭാഗം,, പി.വി.വി.വപി.വി.വി.വ
77.. എാഎാ േമഖലാേമഖലാ െഡപിെഡപി ഡയറഡയറർർമാമാർർംം,, പി.വി.വി.വപി.വി.വി.വ
88.. േനാീസ്േനാീസ് േബാേബാർർഡ്ഡ്
99.. കതകതൽ/ൽ/അധികംഅധികം

അംഗീകാരോെടഅംഗീകാരോെട

സീനിയസീനിയ ർർ ്്
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അ ബ ം 

 

സാ പ ം 

 

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

.................................................................................................................... (അേപ കെ  േപ ം 

േമൽ വിലാസ ം) എ  പരിശീലനാർ ി ............................................................... ജി യിെല 

.................................................................................. എ  ാപന ിൽ Medical, Engg 

Entrance/Bank Clerk/Bank Probationary Officer/Civil Service/NET/UGC/JRF/GATE/MAT/ 

NET* േകാ ിന്  Sunday/Mon/Tue/Wed/Thur/Fri/Sat/Daily/Evening/Holiday** ബാ ിൽ   

....................... തീയതി തൽ േചർ ി ് എ ം, േകാ ് കാലാവധി പരമാവധി ................ 

മാസം ആെണ ം, ടിയാൾ ത മായി ാസിൽ ഹാജരാ ് എ ം 

സാ െ . ഈ േകാ ിെ  ആെക ഫീസ് .......................... പയാെണ ം, 

ഇതിനകം ............... പ ഫീസിന ിൽ ഈടാ ിയി െ ം സാ െ . 

പി ാ  വിഭാഗ വികസന വ ിൽ ഹാജരാ തിനായി ഈ സാ പ ം 

അ വദി . ഈ ാപനം ..........................*** വർഷ ിേലെറയായി 

വർ ി താെണ ം സാ െ ിെ ാ .  

 

 

 ാപന േമധാവി െട 
ലം  :                                                                       േപ ം ഒ ം േമൽവിലാസ ം 

തീയതി :    സീൽ 

 

* ഓൺൈലനിൽ രജി ർ െച ത് കാരം 
**ബാധകമായത് ടിക് െച ക. 
***എ  വർഷെമ ത് എ ക 
 

ആഫീസ് േമധാവി െട ഒ ം ാപന ിെ  സീ ം പതി ാ  സാ പ ൾ പരിഗണി ത  
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പി ാ  വിഭാഗ വികസന വ ് 
എംേ ായബിലി ി എൻഹാൻെ ് േ ാ ാം 

 

ഇ- ാ ്സ് 3.0 േപാർ ലിൽ ഓൺ ൈലൻ അേപ  സമർ ി തി  മാർ േരഖ 

എൻ ി നട തിന് ൻപായി അേപ കർ ഇ-ഡി ി ് േപാർ ൽ േഖന വ മാന 
സർ ിഫി ് കര മാ ിയിരി ണം. 

 www.egrantz.kerala.gov.in എ  േ ാളർഷി ് േപാർ ലിൽ ആധാർ ന ർ 
ഉപേയാഗി ് One Time Registration നടപടി മ ൾ ർ ിയാ ക. (Opt Educational 
Scheme) 

 ൻവർഷ ളിെല വിദ ാഭ ാസാ ല മായി ബ െ ് ഇ- ാ ്സ് 3.0 
േപാർ ലിൽ One Time Registration നട ിയി വർ നിലവി  സർ ഐ.ഡി, 
പാസ് േവർഡ് എ ിവ ഉപേയാഗി ് േലാഗിൻ െച ാൽ മതിയാ ം. വീ ം One Time 
Registration ന് മിേ തി . പാസ് േവർഡ് മറ െവ ിൽ Forgot Password 
ഓ ഷൻ േയാജനെ ട ാ താണ്. 

ഡാ ാ എൻ ി നട തിനായി ൈകവശം ക േത  േരഖകൾ 

െവ ൈസ ിൽ Upload െച തിനായി വെട േചർ  േരഖകൾ ാൻ െച ് 

ി ക. 

 

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

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

 SSLC & Certificates of other Educational Qualifications 

 Consolidated Mark list 

 Caste Certificate/Equivalent                                                                        (Format – pdf, 

 Income Certificate                                                                                          Size – less than  

 Fee Receipt                                                                                                      200kb) 

 Aadhaar 

 Certificate from Institution (Format attached with Notification Annexure) 

 Proof for Special consideration (if any) 
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 One Time Registration േശഷം ടർ ് വ  േലാഗിൻ േപജിൽ email id/ 
aadhaar no & password ഉപേയാഗി ് Sign in െച ക.  

 Profile Details വനാ ം രി ി ് നൽ ക. 
I. Step 1 ൽ Present Address ൽ ടർ  ക ിടപാ കൾ നട തിനാ  

വിലാസം േരഖെ ക.  
II. Step 3 ൽ അേപ കെ  േപരി  േകരള ിെല ബാ ് അെ ൗ ് 

വിവര ളാണ് േരഖെ േ ത്.  
III. Step 5 ൽ On-going Student എ ത് Opt െച ് Institution Location എ ത് 

Inside Kerala െതരെ ് ടർ  വിവര ൾ രി ി ക. 

 േശഷം Add Qualification എ ത് െസല ് െച ് എസ്.എസ്.എൽ.സി തലം 
ത  വിദ ാഭ ാസ േയാഗ തകൾ ഓേരാ ായി േചർ ക. (ഒെര ം 

േചർ തിന് േശഷം അ  േകാ ിന് വീ ം അേത ഓ ഷൻ തെ  
ഉപേയാഗി ക) 

 Qualifications േചർ തി  േശഷം Apply for Scholarships - Post Matric എ ത് 
െസല ് െച ക. 

 ടർ ് EEP- Financial Assistance for Competitive Exams (OBC) എ ത് 
െതരെ ് ടർ  വിവര ൾ രി ി ് നൽ ക. 

 ഇ-ഡി ി ് േപാർ ൽ േഖന ൈക ിയ വ മാന സർ ിഫി ിെ  ന ർ, 
െസക രി ി േകാഡ് എ ിവ എ ർ െച ് Validate െച ക. 

 ടർ  േപ കൾ ർ മാ ം രി ി ് നൽ ക. 

 ഡാ ാ എൻ ി ർ ിയാ ിയ േശഷം Preview പരിേശാധി ് ഉറ ് വ ക. 
േശഷം Declaration വായി  മന ിലാ ി Confirm െച ക. 

 ടർ ് Submit Application ി ് െച ് അേപ  സമർ ി ക. 

 അേപ െട ി ്-ഔ ്, upload െച  േരഖകൾ ട ിയവ വ ിൽ 
േനരിേ ാ തപാൽ മാർ േമാ സമർ ിേ തി . 

 അേപ െട ാ സ് Track Application ഖാ രം പരിേശാധി ാ താണ്. 

 ഡാ ാ എൻ ി മായി ബ െ ് ഉ ാ  ൾ പരിഹരി തിന് 
egrantz3.0helpline2@gmail.com എ  വിലാസ ിൽ സേ ശം അയ ക. 

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


