
 
“ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ”

നം:എൻ 2/5538/2021/ഡി.ജി.ഇ (3) പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടപുട ൊര്യായയം
തിരുവനന്തപുരം, തീയതി : 29/10/2021

 സർക്കുയർ
 വിഷയം :- പപാതുവിദ്യാഭ്യാസം  -  കെനാവിഷ് കത സ് കൊളർഷികൊ  -നാഷണൽ 

സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടൽ  വഴി  ഓൺലയൻ  ആയി  അകപേ
സമർപണം/  സൂേ് മ  പരികനാHന  -  നിർകദനദാ  -  നൽകുന്നത് 
സംബന്ധിച ്.

  സൂചന :- 1.  ഈ ഓഫീസിപയ ഡി.ജി.ഇ/5538/2021/എൻ 2 നമർ  സർക്കുയർ
   തീയതി 30/09/2021 ,
2. ഈ ഓഫീസിപയ ഡി.ജി.ഇ/5538(1)/2021/എൻ 2 നമർ  സർക്കുയർ
   തീയതി 07/09/2021
3. ഈ ഓഫീസിപയ ഡി.ജി.ഇ/7135/2021/എൻ 2 നമർ  സർക്കുയർ
   തീയതി 20/09/2021
4. ഈ ഓഫീസിപയ ഡി.ജി.ഇ/5538/2021/എൻ 2(2)ഡി.ജി.ഇ നമർ  
   സർക്കുയർ തീയതി 30/09/2021
5. നാഷണൽ കസ്കാളർഷിപ്  കപാർടയിപയ നിർകദനദാ

******************
            2021-22  അദ്ധ്യയന  വർഷപെ ന്യൂനപേ പീ -പമട്രിെ്  സ് കൊളർഷിപ്
ഉാപപപുടെയു സൂചനൊ   പൊരമയു കെനാവിഷ് കത  സ് കൊളർഷികൊക് 
നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടൽ  വഴി  ഓൺലയൻ  ആയി  അകപേൊ
(ഫ്രഷ് /റകിന്യൂവൽ) 2021  നവംബർ  15  ന്  മമ്  സമർപിക്കുന്നതിന്  സൂചനൊ  പൊരം
നിർകദനിചിരുിരു. ഓൺലയൻ  അകപേൊ  സമർപിക്കുന്നതിനാെയു അവസാന
തീയതി നിയവിൽ  ദീർഘിപിച ് നൽെിയിടില. ആയതിനാൽ 2021 നവംബർ  15 ന്  മമ് 
കുടിൊ  ന്യൂനപേ പീ -പമട്രിെ്  സ് കൊളർഷിപ്  ഉാപപപുടെയു കെനാവിഷ് കത
സ് കൊളർഷികൊക്  അകപേൊ  (ഫ്രഷ് /റകിന്യൂവൽ)  സമർപിക്കുന്നതിന്  എലാ
സർകാർ/എയ് ഡഡ് /മറ്റ്  അംഗീൊരമയു സ് കൂളുൊ   എന്നിവിുടദളിപയ
പHാനാH്യാപെരും/കനാഡൽ ഓഫീസർമാരും  ശ്രദ്ധികകേണ്താണ് . 

നാഷണൽ      സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടൽ      വഴിെയു      ഓൺലയൻ   
അകപേ സമർപണം  /   സൂേ് മ പരികനാHന എന്നിവ സംബന്ധിച   

പപാതു നിർകദനദാ 

1.  പHാനാH്യാപെർ  ന്യൂനപേ പീ -പമട്രിെ്  സ് കൊളർഷിപ്  ഉാപപപുടെയു
സൂചനൊ  പൊരമയു കെനാവിഷ് കത  സ് കൊളർഷികൊക്കുയു ഓൺലയൻ
അകപേൊ  സൂേ് മ  പരികനാHന  നുടത്ന്നതികയക്  നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ് 
കപാർടയിൽ സ് കൂളാ  രജിസ് കട്രഷൻ നുടകെേണ്തും, സ് കൂളാ  പപാലഫൽ  അപ് കഡറ്റ് 
പചകയ്യേേണ്തുമാണ് .  പപാലഫൽ  അപ് കഡറ്റ്  പചെന്നവർ  സ് കൂളളിപന രജിസ് കട്രഷൻ
/അഫിയികയഷൻ  സർടിഫികറ്റ്  (Pdf  format)  അപ് കയാഡ്  പചയ് താൽ  മാതകമ
തുുടർിരുയു യി്ൊ   (eg:  add  update  details,  verification)  യഭിക്കുെെു.  (സ് കൂളാ
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രജിസ് കട്രഷരമായി  ബന്ധപപട വിനദമായ  മാർഗ നിർകദനദാ
ഉാപകായുിച്ചുപൊണ്ടുയു സർക്കുയർ   www.education.kerala.gov.in  എന്ന
പവബ് ലസറ്റിൽ  അപ് കയാഡ്  പചയ് തി്േണ്് ).നാഷണൽ  കസ്കാളർഷിപ്  കപാർടയിൽ
നിയവിൽ രജിസ്റ്റർ പചെി്യു ടുൊ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ പചകയ്യേേണ്തില.
2.  2021-22    വർഷം     നാഷണൽ      സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടൽ      വഴി  കെനാവിഷ് കത  
സ് കൊളർഷികൊക്  അകപേൊ      സമർപിക്കുന്നതിരയു അവസാന  തീയതി  .  
15/11/2021-  ഉം  ,    പHാനാH്യാപെർ  അകപേൊ      സൂഷ് മ  പരികനാHന  നുടെി  
സമർപികകേണ് അവസാന തീയതി  . 15/12/2021   ഉം ആണ്   .  
3.  നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടയിൽ  കൊഴ് സ് /ക്ലാസ് /ഫീസ്  തുുടദിയ
വിവരദാ  അപ് കഡഷൻ നുടത്ന്നതിന്  സ് കൂളാ  പപാലഫയിപയ add update detail
എന്ന യിക്  ഉപകയാഗിച ് അപ് കഡറ്റ്  പചയ് ത്  ആവന്യമായ  വിവരദാ   കൂളടികചർ
ക്കുെകയാ, ഒഴിവാക്കുെകയാ പചയ്യോ്ന്നതാണ് . 
4. എലാ സ് കൂളുെും Administration -  പയ   - Add update details   എന്ന യിക്  വഴി   Add and  
update course level, Add and update course, Add course fee, Update course fee എന്നീ
യി്ൊ  ക്ലിക്  പചയ് ത്  നരിയായ വിവരദാ  നൽകെേണ്താണ് .
5.  നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടൽ  വഴി  കെനാവിഷ് കത  സ് കൊളർ
ഷികൊക്കുയു അകപേൊ   ഓൺലയൻ  ആയി  സൂേ് മ  പരികനാHന
നുടത്കമാാ  ഓകരാ  അകപേെം  പHാനാH്യാപെൻ  കത്യമായി  പരികനാHിച ്
ആയതിപന ആHിൊരിെത/കത്യത ഉറകകവരുെിയ കനഷം മാതം പവരിഫികകഷൻ
നുടകെേണ്താണ് .
6.  പീ-പമട്രിെ്  സ് കൊളർഷിപിന്  അകപേിചി്യു കുടിൊ   അതത്  സ് കൂളുെളിപയ
റകഗുയർ  വിദ്യാർതിെളാപണന്ന്  സ് കൂളാ  അHികതർ  ഉറകപാകകേണ്തും
അകപേെരിൽ  നിിരും ചവപുട കചർക്കുന്ന കരരരൊ  വാദി സൂേികകേണ്തുമാണ് .

I) വരുമാന സർടിഫികറ്റ് .
II) െമ്മ്യൂണിറ്റി/ജനന തീയതി/കമൽ വിയാസം എന്നിവ  പതളിയിക്കുന്നതിരയു

   സർടിഫികറ്റ് .
III) മൻ വർഷപെ വാർഷിെ പരീേെപുട മാർക്  യിസ്റ്റ് .

7.  ലമകനാരിറ്റി  പീ-പമട്രിെ്  സ് കൊളർഷിപ്,  ഭിന്നകനഷികാരായ കുടിൊക്കുയു പീ-
പമട്രിെ്  സ് കൊളർഷിപ്  എന്നിവക്  അകപേിചി്യു കുടിൊ   പഠിക്കുന്ന സ് കൂളാ
/സാപനദുപുട കഹാസ്റ്റയിൽ   താമസിക്കുന്നവർക്  മാതപമ കഹാസ്റ്റൽ   ഫീസ് 
സ് കൊളർഷിപ്  തുെകയാപുടാപം യഭിക്കുന്നതിന്  അർഹതെേണ്ായിരിക്കുെെു.
8.  മൻ  വർഷപെ സ് കൊളർഷിപിന്  അർഹരായ  കുടിെുപുട പടിെ  നാഷണൽ
കസ്കാളർഷിപ്  കപാർടയിൽ  നിിരും Institute Login - പചയ് ത്  (Reports- എന്ന പമരവിൽ
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നിന്ന് )  പരികനാHികാൻ സാHിക്കുന്നതാണ് .  ബനിഫിഷ്യറകി  പടിെയിപയ അർഹരായ
എലാ  കുടിെും  2021-22  വർഷപെ സ് കൊളർഷിപിന്  അകപേ പുതുകി
നൽെിയി്പേണ്ന്ന്  പHാനാH്യാപെർ  ഉറകകവരുകെേണ്താണ് .
9. നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടൽ  വഴി കെനാവിഷ് കത സ് കൊളർഷികൊക് 
കുടിൊ  സമർപിച അകപേെളിൽ ,  അപാെതൊ/കപാരായ്മൊ  െപേണ്ത്ന്ന
അകപേൊ,  ഡിഫെ് ു്ട  (defect)  ആയി  കരരരപപപ്െിയ  കനഷം  കുടിൊക് 
പതറ്റുതിരുെി പുനഃസസമർപികാ്ന്നതും, (Re-submit),  പHാനാH്യാപെർ  (15/12/2021  ന് 
മൻപ്  )  ആയത്  റകീ-പവരിഫികകഷൻ  യിക്  വഴി  വീണ്ടും ുടി  അകപേെുപുട സൂേ് മ
പരികനാHന നുടെി സമർപികകേണ്തുമാണ് .  സ് കൂളാ  തയെിൽ  ഡിഫെ് റ്റ്  പചയ് ത
അകപേെുപുട ന്യൂനതൊ  പരിഹരിച ് പുനഃസസമർപിക്കുന്നതിന്  അകപേെരായ
കുടിൊക്  കനരിട്  നിർകദനം നൽകുന്നത്  ഉചിതമായിരിക്കും.
10.  നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടൽ  വഴി കെനാവിഷ് കത സ് കൊളർഷികൊ
ക്കുയു അകപേെെളിൽ   സ് കൂളാ  മാറകി  സമർപിക്കുന്ന (ഫ്രഷ് /റകിന്യൂവൽ)
അകപേൊ  ഡിഫെ് ു്ട  (Defect)  ആയി കരരരപപപ്െി നൽകുെ.  ഇപൊരം സ് കൂളാ
മാറകി  സമർപിക്കുന്ന (ഫ്രഷ് /റകിന്യൂവൽ)  അകപേെപര ഡിഫെ് ു്ട  (Defect)
കരരരപപപ്െിയ  കനഷം  കനരിട്  വിവരം  അറകിയികാൻ  െഴിെപമകിൽ  ആയത്
ഉചിതമായിരിക്കും.
11.  കെനാവിഷ് കത  സ് കൊളർഷികെളായ  ന്യൂനപേ വിഭാഗം  കുടിൊക്കുയു പീ
പമട്രിെ്  സ് കൊളർഷിപ് ,  ഭിന്നകനഷികാരായ കുടിൊക്കുയു പീ-പമട്രിെ്  കസ്കാളർഷിപ് 
എന്നിവയ് ക്  അർഹത  കനുടിയ  കനഷം  സ് കൂളാ  മാടന്ന കുടിൊക്  റകിന്യൂവൽ  
അകപേ നൽകുന്നതിന്  നാഷണൽ   സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടയിൽ   അവസരം
ഉേണ്ായിരിക്കുന്നതല.  ഇപൊരമയു കുടിൊ   മൻ  വർഷപെ അകപേ
ഓൺലയനായി പിൻവയിച കനഷം പുതിയ സ് കൂളളിപന വിവരദാ   ഉാപപപ്െിയ
പുതിയ  (ഫ്രഷ് )  അകപേ സമർപിക്കുന്നതിന്  നിർകദനിക്കുെ .  എന്നാൽ  നാഷണൽ
മീൻസ്  െം പമരിറ്റ്  സ് കൊളർഷിപിന്  കയാഗ്യത കനുടിയവരിൽ  റകിന്യൂവൽ കുടിൊക് 
സ് കൂളാ  മാറ്റി  നൽകുന്നതിരയു സൗെര്യം  (Change  Institute)  നാഷണൽ
സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടയിപയ റകിന്യൂവൽ  കയാഗിനിൽ  യഭ്യമാണ് .
12. നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടൽ  വഴി കെനാവിഷ് കത സ് കൊളർഷികൊക് 
കുടിൊ  സമർപിച അകപേെളിൽ   പHാനാH്യാപെർ  സ് കൂളാ  തയെിൽ
പവരിഫികകഷൻ നുടപുടിൊ പർെിയാകകേണ്തും,യാപതാരു ൊരണവനാലം നുടപുടി
സ്വീെരികാപത അകപേൊ അവകനഷിപിക്കുവാൻ പാുടിലാെതുമാണ് .
13.  നിയവിലയു User  ID/Password  ഉപകയാഗിച ്  Institute  കയാഗിൻ  പചയ്യോൻ
സാHിക്കുന്നിപലകിൽ  ബന്ധപപട വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപഡയറകെ് ുടടപുട (ജില കനാഡൽ
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ഓഫീസടപുട) ൊര്യായയ്മായി ബന്ധപപകുടേണ്താണ് .
14. നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടൽ  വഴി കെനാവിഷ് കത സ് കൊളർഷികൊക് 
കുടിൊ  സമർപിച അകപേെുപുട സൂേ് മ  പരികനാHനയിൽ ,  ഏപതകിലം
അകപേ വ്യാജമായി  സമർപിചി്യുതാപണന്ന്  പHാനാH്യാപെന്  കരരരെുപുട
അുടിസാനെിൽ  വ്യയകമായി  കബാH്യപപടാൽ,  അപൊരമയു അകപേൊ
(Reject)  നിരസികാ്ന്നതാണ് .  വ്യാജമായ  (പതറ്റായ)  അകപേൊ  ഒരു
ൊരണവനാലം സ് കൂളുെളിൽ  നിിരും സൂേ് മ പരികനാHന നുടെി സമർപിക്കുവാൻ
പാപ്യുതല.  എന്നാൽ  അകപേൊ  നിരസിചാൽ  പുന:സമർപികാൻ
െഴിയാെതിനാൽ  ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധാപർവം ലെൊര്യം പചകയ്യേേണ്തുമാണ് .
15. ഏപതകിലം സ് കൂളുൊ  വ്യാജ അകപേൊ  സമർപിക്കുന്നതിന്  കപരിപിക്കുെകയാ,
സഹായിക്കുെകയാ, സാഹചര്യം സഷ് ുടിക്കുെകയാ പചയ് തി്യുതായി െപേണ്െിയാൽ
പസ് തുത സ് കൂളളിപന െരിമടിെയിൽ   ഉാപപപ്ത്ന്നതും,  പHാനാH്യാപെപനതിപര
നിയമാരസത നുടപുടിൊ  ലെപൊളന്നതും ആയിരിക്കും.
16.  എൻ.എസ് .പിയിപയ സ് കൂളാ  കയാഗിൻ  ഐഡിെം പാസ് കവർർഡം ലെമാടന്നത് 
വ്യാജ  അകപേൊ  രജിസ്റ്റർ  പചയ്യോൻ  സഹായെമാകും.  ആയതിനാൽ
എൻ.എസ് .പി നൽകുന്ന ഐഡി/പാസ് കവർഡ്  മറ്റാർക്കും ലെമാറകി നൽൊതിരിക്കുെ.
17.  സ് കൂളാ  കയാഗിനിൽ  ഏപതകിലം  തരെിലയു നിയമവികHയമലാെ പവർ
െിൊ/ഉാപപപ്െലൊ  ശ്രദ്ധയിൽപപടാൽ   സ് കൂളാ  അHികതർ  നിയമ നുടപുടി
സ്വീെരികകേണ്തും വിവരം ജിലാ കനാഡൽ  ഓഫീസപറക അറകിയികകേണ്തുമാണ് .
18.  ലഹസ് കൂളാ  ,  ഹയർ  പസകനറകി  സ് കൂളുൊക്  പപാതുവായി ഒരു െ-ലഡസ് 
കൊഡ്  (U dise Code) ഉപകയാഗിച ് നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടയിൽ  കയാഗിൻ
ഐ.ഡി.  തയ്യോറകാകിയി്യു സ് കൂളുെുപുട കമHാവിൊ  ,  അതത്  വിഭാഗദളിപയ
കുടിെുപുട വിവിH സ് കൊളർഷികൊക്കുയു ഓൺലയൻ  അകപേൊ  പവരിലഫ
പചെന്നതിന്  ആവന്യമായ നുടപുടിൊ  സ്വീെരികകേണ്താണ് .
19. നാഷണൽ  മീൻസ്  െം പമരിറ്റ്  സ് കൊളർഷിപിന്  അർഹരായവരിൽ , ഇകപാാ  X,
XI, XII ക്ലാസുെളിൽ  പഠിക്കുന്ന കുടിെുപുട റകിന്യൂവൽ  അകപേൊ  സമർപിക്കുകമാാ,
ുടി  കുടിൊ സ് കൂളാ  മാറകിവരുെയാപണകിൽ  ,  നിയവിൽ  അഡ് മിഷൻ  കനുടിയി്യു
സ് കൂളുെളിപയ കമHാവിൊ   നിർദിഷ് ുട  മാനദണ് ഡദാക്  വികHയമായി  ുടി  ഓൺ
ലയൻ  (NSP)  അകപേൊ  സൂേ് മ  പരികനാHന  (Verify)  നുടകെേണ്താണ് .
ആവന്യപമകിൽ  ുടി കുടിൊ  മമ്  പഠിചിരുന്ന സ് കൂളാ  അHികതരുമായി ബന്ധപപട് 
ആയതിപന ആHിൊരിെത ഉറകപ്  വരുകെേണ്താണ് .
20. നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടൽ  വഴി കുടിൊ  സമർപിക്കുന്ന കമൽ  പറകഞ
സ് കൊളർഷികൊക്കുയു അകപേെളിൽ   സ് കൂളാ  തയെിലയു പവരിഫികകഷൻ
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നുടപുടിൊ  പർെിയാകാെതിനാൽ  കുടിൊക്   കസ്കാളർഷിപ്  നഷ് ുടപപുടാൻ
ഇുടവരുന്ന സാഹചര്യെിൽ ,  ആയത്  പHാനാH്യാപെരുപുട ബാH്യതയായി
െണകാകകേണ്ി  വരുപമന്നതിനാൽ  സ് കൂളാ  കയാഗിനിൽ  യഭ്യമാകുന്ന എലാ
അകപേെളിലം യഥാവിHി യഥാസമയം നുടപുടി സ്വീെരിക്കുവാൻ  പHാനാH്യാപെർ
ശ്രദ്ധികകേണ്താണ് .
21.  നാഷണൽ  സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടയിൽ  നിിരും  യഭിക്കുന്ന സ് കൂളാ   കമHാവി
സാേ്യപപപ്െിയ ുടി  സ് കൊളർഷിപിരയു അകപേെരുപുട പടിെ ജിലാ കനാഡൽ
ഓഫീസർക്  സ് കൂളാ  പവരിഫികകഷൻ  പർെിയായാലുടൻ  ഇ-പമയിൽ/തപാൽ
മരരാന്തരം സമർപികകേണ്താണ് . ുടി പടിെ ജിലാ കനാഡൽ  ഓഫീസർ  കകാഡീെരിച ്
സൂേികകേണ്താണ് .  അകതാപുടാപം  ുടി  വിഷയ്മായി  ബന്ധപപട കമൽ   പറകഞ
കരരരെുപുട ഹാർഡ്  കൊപി  സാമെിെ  വർഷം  തിരിച ്  കുറകഞത്  5
വർഷകായയളവികയക്  (ഫ്രഷ് /റകിന്യൂവൽ  അകപേൊ  തരംതിരിച ്)  സ് കൂളാ
അHികതർ  സൂേികകേണ്തും  ആയത്  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാർ  ആവന്യപപപ്ന്ന
പേം പരികനാHനക്  വികHയമാകകേണ്തുമാണ് .
22.  പീ-പമട്രിെ്  (ലമകനാരിറ്റി)  സ് കൊളർഷിപിന്  കയാഗ്യരായവരുപുട പടിെ
നാഷണൽ സ് കൊളർഷിപ്  കപാർടയിൽ  യഭ്യമായികഴിഞാൽ,  ുടി  പടിെ  സ് കൂളാ 
മാകനജിംഗ്  െമ്മിറ്റിെപുട (എസ് .എം.സി)  പരിഗണനക്  സമർപിച ് അംഗീൊരം
വാകദേണ്തുമാണ് .
23.  എലാ  ജിലാ  കനാഡൽ  ഓഫീസർമാരും  (വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപഡയറകെ് ുടർമാരും)
അവർക്  യഭിചി്യു User  ID/Password  ഉപകയാഗിച ്,  സ് കൂളുൊക്  ആവന്യമായി
വരുന്ന പേം അവരുപുട പാസ് കവർഡ്  റകീപസറ്റ്  പചയ് തു നൽകെേണ്താണ് .
24.  കെന ന്യൂനപേൊര്യ മനായയം  പുറകപപപ്വിചി്യു മാർഗ നിർകദനദാ
അരസരിച ് എലാ ജിലാ കനാഡൽ  ഓഫീസർമാരും ചവപുട കചർക്കും പൊരം തുുടർ
നുടപുടിൊ  സ്വീെരികകേണ്താണ് .  അകപേെരിൽ  മൻവർഷകെകാാ
അസാHാരണമായ  വർദ്ധനവ്  ഉേണ്ായി്കേണ്ാ  എന്ന്  പരികനാHികകേണ്തും,
ആയതികയക്  2020-21  വർഷം  മതൽ  ചവപുട കചർക്കുന്ന വിവരദാ   സ് കൂളാ
കയാഗിനിൽ  യഭ്യമാക്കുന്നതുമാണ് .

a.  മൻ  വർഷം  സ് കൂളാ  തയ  പവരിഫികകഷൻ  പർെിയാകിയി്യു
അകപേെരുപുട എണ്ണം
b.  നുടപ്  വർഷം  സ് കൂളാ  തയ  പവരിഫികകഷൻ  പർെിയാകിയി്യു
അകപേെരുപുട എണ്ണം

25.  എലാ  ജില കനാഡൽ   ഓഫീസർമാരും  (വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപഡയറകെ് ുടർമാരും)
ന്യൂനപേ പീ -പമട്രിെ്  സ് കൊളർഷിപ് ,  9,10  ക്ലാസുെളിപയ ഭിന്ന കനഷികാരായ
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കുടിൊകാെയു പീ-പമട്രിെ്  സ് കൊളർഷിപ് ,  എൻ.എം.എം.സ് കൊളർഷിപ്  എന്നിവ
സംബന്ധിച എലാവിH  കജായിെും ,  സമയബന്ധിതമായി  പചയ് തു തീർക്കുന്നതിന് 
െർനനമായ  നിർകദനദാ  നൽകെേണ്തും,  എലാ  കജായിെും  തൃപ് തിെരമായി
പർെിയാകിയി്പേണ്ന്ന്  ഉറകകവരുെി ആ വിവരം പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറകെ് ുടപറക
അറകിയികകേണ്തുമാണ് .
26.  2020-21  വർഷെിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്  പയവൽ കനാഡൽ ഓഫീസർമാരായി രജിസ്റ്റർ
പചെി്യുവർ,  അതത്  സ് കൂളുെളിപയ/സാപനദളിപയ സിരം /റകഗുയർ
ജീവനകാരാപണന്ന് ജിലാ കനാഡൽ ഓഫീസർമാർ പരികനാHിച ്കബാH്യപപകുടേണ്തും,
ആയതിൽ  ഏപതകിലം  തരെിലയു അസ്വഭാവിെതൊ  ശ്രദ്ധയിൽപപപ്ന്ന
സാഹചര്യെിൽ  ുടി  വിവരം  ഉുടൻ  തപന്ന പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറക്പറക
അറകിയികകേണ്തുമാണ്.  
27.  കമൽപറകഞ വിഷയദളിൽ  കസ്റ്ററ്റ്  കനാഡൽ  ഓഫീസർ /ജിലാ  കനാഡൽ
ഓഫീസർ  എന്നിവരുപുട ആെസിെ  പരികനാHനൊ  ഉേണ്ായിരിക്കുന്നതാണ് .
ആയതികയക്  എലാ  സ് കൂളാ  അHികതരും  കമൽപറകഞ പൊരമയു കരരരൊ
ഉാപപപുട സ് കൊളർഷികമായി  ബന്ധപപട വിവരദാ പരികനാHനൊക്  ഉതകും
വിHം  കമീെരികകേണ്താണ്.
28.  ജിലാ  കനാഡൽ ഓഫീസർമാർ  അതത്  ജിലെളിപയ പീ -പമട്രിെ്  (ലമകനാരിറ്റി)
സ് കൊളർഷിപിന്  അകപേിച കുടിെുപുട ആപെ എണ്ണെിപന കുറകഞത്  2%
അകപേൊ  കമൽ  പരികനാHനക്  വികHയമാകകേണ്താണ്.  ഇതികയക്
ആവന്യപമകിൽ സർകാർ/എയ്ഡഡ്/അൺഎയ്ഡഡ് സ് കൂളുെളിൽ, എൽ.പി./െ.പി
വിഭാഗം  സ് കൂളുെളിപയ പരികനാHനക്  ഉപജിലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാപരെം ,
ലഹസ് കൂളുെളിപയ പരികനാHനക്  ജിലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാപരെം
ചമതയപപപ്ൊ്ന്നതാണ്.               

 
 

ലഷൻ കമാൻ.എം.പെ
പപൻ നം.425084

പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ  ഡയറകെ് ുടർ അകാഡമിെ് ) &
കസ്റ്ററ്റ് കനാഡൽ ഓഫീസർ (സ് കൊളർഷിപ് )

        പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറകെ് ുടർക്കു കവേണ്ി
പെർപ്  :-
   1.  ലവസ്  പചയർമാൻ  &  എെ് സിെ്യൂടീവ്  ഡയറകെ് ുടർ, KITE 
     (പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപിപന പവബ് ലസറ്റിൽ പസിദ്ധീെരിക്കുന്നതിരകവേണ്ി)
   2. എലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറകെ് ുടർമാർക്കും
   3. എലാ ജിലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കും
   4. എലാ ഉപജിലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കും
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   5. എലാ സർകാർ/എയ് ഡഡ് /അംഗീൊരമയു സ് കൂളുെളിപയ പഥമാH്യാപെർക്കും
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