
 

"ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ"
നം:-DGE/5886/2020-N2 പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടപുട ൊര്യായയം,

തിരുവനന്തപുരം. തീയതി : 06.07.2020
സർക്കുയർ

വിഷയം:- പപാതുവിദ്യാഭ്യാസം  -  സസാളർഷിപെപുകൾ  -  ഒ.ഇ.സി    പീ-പമട്രിെ്  
വിദ്യാഭ്യാസ  ആനുയ്യം  2010-21  നള  അസപേക -  വിജ്ഞാപനം  -
സംബന്ധിച  അറകിയിപ്  - സംബന്ധിച ്:-

സൂചന :- 1. പിന്നാക്ക വിഭാക്ക  വിെസന  വകപ്  ഡയറക്ടപുട െത്  നമർ  
BCDIR/ 207/ 2020 - A3 തീയതി, 22/06/2020  

2. പിന്നാക്ക വിഭാക്ക വിെസന വകപ് ഡയറക്ടപുട വിജ്ഞാപനം നമർ
BCDIR/ 207/ 2020 - A3 ,തീയതി, 19 /06/2020

3. ഈ  ൊര്യായയതിതിൽ  നിനള 03.07.2020  പയ ഇസത നമർ
സർക്കുയർ 

             സൂചന  (3)  പൊരം,  ഈ  ൊര്യായയതിതിൽ  നിനം  പുറകപപപവിചിവിചള
സർക്കുയർ ചവപുട സചർക്കും പൊരം പുനരാവി്രിച് നിർസേശങ്പുകൾ നലന. സൂചന (3)
പയ സർക്കുയറകിപയ "    ഒ  .  ബി  .  സി പീ  പമട്രിക്ക്  സസാളർഷിപ്    "    എന്നത്    "    ഒ  .  ഇ  .  സി        പീ  -  
പമട്രിെ്         വിദ്യാഭ്യാസ ആനുയ്യം   "   എനം   , "   പിന്നാക്ക വിഭാക്കങ്ളിതിൽപപപന്ന   (  ഒ  .  ബി  .  സി  
വിഭാക്കം  )"    എന്ന്  സചർതിവിചളത്    "  മറ്റർഹ  വിഭാക്കങ്ളിതിൽപപപന്ന   (  ഒ  .  ഇസി  വിഭാക്കം  )  "  
എനം      തിരുതതിൽ  വരുതി,  ചവപുട സചർക്കും  പൊരം  തുുടർ  നുടപുടിെപുകൾ
സ്വീെരിസക്കണ്ടതാണ് .

                   സംസ്ഥാനപത സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്  /  അംക്കീകൃത അൺ എയ്ഡഡ്  ,
CBSE / ICSE അഫിയിസയറ്റഡ്  സെളിതിൽ  1 മുതതിൽ 10 വപരയുള കാലാെളിതിൽ   പഠിക്കുന്ന
മറ്റർഹ  വിഭാക്കങ്ളിതിൽപപപന്ന (ഒ.ഇസി  വിഭാക്കം  )  വിദ്യാർത്ഥിെപുകൾക്ക്  2020-21   
വർഷപത ഒ  .  ഇ  .  സി        പീ  -  പമട്രിെ്         വിദ്യാഭ്യാസ ആനുയ്യതിനായുള      അസപേകെപുകൾ
സൂചനെപുകൾ  പൊരം  സമർപിക്കാാന്നതാണ്.  സൂചന  (2)  പൊരമുള വിശദമായ
നിർസദശങ്പുകൾ  സമതിൽ നുടപുടിെപുകൾക്കായി  ഉളുടക്കം പചെയന.  ആയതിനള അസപേക
കട്ടി  പഠിക്കുന്ന സളിപയ പരധാാനാരധാ്യാപെെ  /  പരധാാനാരധാ്യാപിെ  വഴിരി
സമർപിസക്കണ്ടതാണ്.  അസപേകെപുകൾ  സ്വീെരിക്കുന്ന അവസാന  തീയതി  31/07/2020
ആണ്.  അസപേകയിതിൽ  സരേഖപപപതിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്പുകൾ  പർർണമായും  ശരിയാണ്
എന്ന്  പരധാാനാരധാ്യാപെർ  ഉറകപവരുസതണ്ടതാണ്.  യഭ്യമാകന്ന അസപേകെരുപുട
വിവരങ്പുകൾ  www.egrantz.kerala.gov.in  എന്ന പവബ്  സസറ്റ്  വഴിരി  പരധാാനാരധാ്യാപെർ
ഓൺസയെ  ആയി  സരേഖപപപതി  നതിൽസെണ്ടതാണ്.  ഈ  വിവരം  വിദ്യാർത്ഥിെഥപുട
ശദയിതിൽ  വരതക്ക വിരധാതിലള നുടപുടിെപുകൾ  സ്വീെരിസക്കണ്ടതുമാണ് .  ുപതതിൽ
വിവരങ്പുകൾക്ക് www.bcdd.kerala.gov.in എന്ന പവബ് സസറ്റ് സദർശിക്കുെ.     

 പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ർക്കു സവണ്ടി
                                                                        (ഒപ്)

പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണതിൽ ഡയറക്ർ (അക്കാദമിെ്) &
സനാഡതിൽ ഓഫീസർ (സസാളർഷിപ്  )

 

പെർപ് :-1) സവസ് പചയർമാെ  & എക്സിെ്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ർ , KITE 



               (പവബ് സസറ്റിതിൽ പസിദീെരിക്കുന്നതിന് )
              2) എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ർമാർക്കും

              3) എല്ലാ ജില്ലാ / ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കും

  4) എല്ലാ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്/അംക്കീകൃത അൺ എയ്ഡഡ് സപുകൾ      
പരധാാനാരധാ്യാപെർക്കും  

   5) അംക്കീകൃത അൺ എയ്ഡഡ് ,CBSE/ICSE അഫിയിസയറ്റഡ്  സഥെളിപയ   
പിെസിപതിൽമാർക്കും (ഡി.ഡി.ഇ. മുേഖാന്തരം  )
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