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മസക്രടററി

പറിനസറിപ്പല് മസക്രടററി
റവനന്യൂ (കദേവസസസ്വം)വകുപ്പട്ട്
ഗവണ്മമെനട്ട് മസക്രകടററിയറട്ട്
തറിരുവനന്തപുരസ്വം 

സര്, 
വറിഷയസ്വം:-  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോര്ഡട്ട്  -  കദേവസസസ്വം  കബബോര്  ഡട്ട്

നറിയമെനങ്ങളറില്  ഹറിന്ദു  സസ്വംവരകണേതര  സമുദേബോയതറിമല
സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിനബോകസ്വം  നറില്ക്കുന  വറിഭബോഗതറില്മപ്പട
ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള്കട്ട്  സസ്വംവരണേസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുനതറിനട്ട്   സര്ടറിഫറികറട്ട്
നല്കുനതറിനബോയറി വറികല്ലേജട്ട് ആഫഫീസര്മെബോര്കട്ട് നറിര്കദ്ദേശസ്വം  നല്കുനതട്ട് -
സസ്വംബനറിചട്ട്. 

              സൂചന:-  19.11.2019  തഫീയതറിയറില് S.R.O 905/2019  ആയറി കകേരള അസബോധബോരണേ
ഗസററില്  പസറിദഫീകേരറിച  2019  മല  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്
കബബോര്ഡട്ട്  (കഭദേഗതറി) ചടങ്ങള്.

  കദേവസസസ്വം  കബബോര്   ഡുകേളറിമല  നറിയമെനങ്ങളറില്  ഹറിന്ദു  സസ്വംവരകണേതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല
സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിനബോകസ്വം  നറില്ക്കുന വറിഭബോഗതറില്മപ്പട  ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള്കട്ട്  10  ശതമെബോനസ്വം
സസ്വംവരണേസ്വം നല്കുനതറിനട്ട് തഫീരുമെബോനറിക്കുകേയുസ്വം അതനുസരറിചട്ട്  2015 മല കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്
കബബോര്ഡട്ട് ചടങ്ങളറില് സൂചന പകേബോരസ്വം സര്കബോര് കഭദേഗതറികേള് വരുത്തുകേയുസ്വം മചയറിട്ടുണട്ട്.  

സൂചനയറിമല വറിജബോപന പകേബോരസ്വം നറിലവറില് വന 2019  മല കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്
കബബോര്ഡട്ട് (കഭദേഗതറി) ചടമെനുസരറിചട്ട് ഹറിന്ദു സസ്വംവരകണേതര സമുദേബോയങ്ങളറിമല സബോമ്പതറികേമെബോയറി 



പറിനബോകസ്വം  നറില്ക്കുന  ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള്  ആരബോമണേനട്ട്  നറിശ്ചയറിക്കുനതറിനുമുള്ള  മെബോനദേണ്ഡങ്ങള്
തബോമഴെപ്പറയുസ്വം പകേബോരമെബോണേട്ട് :-

ചടസ്വം 2 എ : 

(1) ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ  കുടസ്വംബതറില്  കകേന/സസ്വംസബോന  സര്കബോരറികലകയബോ,
മപബോതുകമെഖലബോ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ,  സഹകേരണേ  കമെഖലയറികലകയബോ,  സസ്വംസബോന
സര്കബോരറില്  നറിനസ്വം  ധനസഹബോയസ്വം  ലഭറിയ്ക്കുന  സസയസ്വംഭരണേ  സബോപനങ്ങളറികലകയബോ ,
കകേന സസ്വംസബോന സര്കബോരറില് നറിനസ്വം തകദ്ദേശ സസയസ്വംഭരണേസബോപനങ്ങളറില് നറിനസ്വം
ധനസഹബോയകമെബോ,  ഗബോകനബോ  ലഭറിയ്ക്കുന  വറിദേദബോഭദബോസസബോപനങ്ങളറികലകയബോ  റഗുലര്
ജഫീവനകബോരന ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.
   എനബോല് ഈ ഖണ്ഡതറിമല വദവസ കമെല്പ്പറഞ്ഞ സബോപനങ്ങളറിമല
പബോര്ടട്ട് ടടെസ്വം ജഫീവനകബോര്കകബോ തബോത്കബോലറികേ ജഫീവനകബോര്കകബോ ബബോധകേമെല്ലേ. 

(2) ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ  കുടസ്വംബതറില്  ആദേബോയനറികുതറി  നല്കുന  ഒരസ്വംഗവസ്വം  
ഉണബോയറിരറികരുതട്ട്.

(3) ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ കുടസ്വംബതറിനട്ട് ഒകരകററില് കൂടതല് ഭൂമെറി ഉണബോയറിരറികരുതട്ട് .

(4) ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ  കുടസ്വംബതറിമന  മെബോസവരുമെബോനസ്വം  എല്ലേബോവറിധ
കസബോതസറില് നറിനമെബോയറി 25,000/- രൂപയറില് കേവറിയരുതട്ട്.

സൂചനയറിമല  ചടതറിമല  നറിര്വചനപകേബോരസ്വം  ഉകദേദബോഗബോര്തറിയുമടെ  കുടസ്വംബസ്വം  എനബോല്
സസ്വംവരണേസ്വം ആവശദമപ്പടന ആള്,  അയബോളുമടെ  മെബോതബോപറിതബോകള്,  അയബോളുമടെ ഭബോരദ/ഭര്തബോവട്ട്, 18
വയസ്സു പൂര്തറിയബോകബോത മെകള്/സകഹബോദേരങ്ങള് എനറിവര് ഉള്മപ്പടതബോണേട്ട്.

വറിവറിധ  കദേവസസസ്വം  കബബോര്ഡുകേളറികലയട്ട്  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോര്ഡട്ട്  മുകഖന
നടെത്തുന നറിയമെനങ്ങളറില് ഹറിന്ദു സസ്വംവരകണേതര സമുദേബോയങ്ങളറിമല സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിനബോകസ്വം
നറില്ക്കുന വറിഭബോഗങ്ങള്ക്കുള്ള സസ്വംവരണേ ആനുകൂലദസ്വം ലഭറിയ്ക്കുനതറിനബോയറി ഉകദേദബോഗബോര്തറി സൂചനയറിമല
ചടങ്ങളറിമല ഫബോറസ്വം  നമ്പര്  III  -ല്  വറികല്ലേജട്ട്  ഒബോഫഫീസര് നല്കുന സര്ടറിഫറികറട്ട്  കകേരള കദേവസസസ്വം
ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് മുമ്പബോമകേ ഹബോജരബോകണേമമെനട്ട് വദവസ മചയറിട്ടുണട്ട്.  ഈ സര്ടറിഫറികററിമന
മെബോതൃകേയുമടെ മെലയബോള പരറിഭബോഷ ഇകതബോമടെബോപ്പസ്വം ഉള്ളടെകസ്വം മചയ്യുന. 

തറിരുവറിതബോസ്വംകൂര് കദേവസസസ്വം കബബോര്ഡറിമല എല്.ഡറി.ക്ലര്കട്ട്/സബട്ട് ഗ്രൂപ്പട്ട്  ഒബോഫഫീസര് കഗഡട്ട്  II
തസറികേയറികലയട്ട്  നറിയമെനതറിനുള്ള  ഉകദേദബോഗബോര്തറികേളുമടെ  സബോധദതബോ  ലറിസട്ട്  കകേരള  കദേവസസസ്വം
ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് 01/11//2019  – ല് പസറിദഫീകേരറിചറിട്ടുണട്ട്.  ഈ സബോധദതബോ ലറിസറില് ഉള്മപ്പട ഹറിന്ദു
സസ്വംവരകണേതര സമുദേബോയങ്ങളറിമല സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിനബോകസ്വം  നറില്ക്കുന ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള്കട്ട്
സസ്വംവരണേ ആനുകൂലദസ്വം ലഭറിക്കുനതറിനബോയറി സബോദദതബോ പടറികേ  പസറിദഫീകേരറിച തഫീയതറി മുതല് രണട്ട്
മെബോസതറിനുള്ളറില് വറികല്ലേജട്ട് ഒബോഫഫീസര് നല്കുന കമെല്പ്പറഞ്ഞ സര്ടറിഫറികറട്ട് ഹബോജരബോകകണതുണട്ട്.  



ഈ  സബോഹചരദതറില്  കമെല്പ്പറഞ്ഞ  ചടങ്ങളറില്  നറിഷ്കര്ഷറിയ്ക്കുന  പകേബോരസ്വം  അര്ഹരബോയ
ഉകദേദബോഗബോര്തറികേള്കട്ട് ടെറി  സര്ടറിഫറികറട്ട്   നല്കുനതറിനുള്ള അടെറിയന്തറിര നറിര്കദ്ദേശസ്വം ലബോനഡട്ട് റവനന്യൂ
കേമഫീഷണേര് മുഖബോന്തറിരസ്വം എല്ലേബോ വറികല്ലേജട്ട് ഒബോഫഫീസര്മെബോര്ക്കുസ്വം നല്കുനതറിനട്ട് നടെപടെറി സസഫീകേരറികണേമമെനട്ട്
ബഹുമെബോനമപ്പട സര്കബോരറികനബോടെട്ട് അഭദര്തറിക്കുന.

വറിശസസതകയബോമടെ,

                വറി.എസട്ട് സകന്തബോഷട്ട് 
    അസറിസനട്ട് മസക്രടററി 

                                                                              മസക്രടററിയ്ക്കു കവണറി

ഉള്ളടെകസ്വം:- 1. 2019 നവസ്വംബര് 19-ാബോസ്വം തഫീയതറിയറിമല 2830-ാബോസ്വം നമ്പര് 
കകേരള അസബോധബോരണേ ഗസററില് എസട്ട്.ആര്.ഒ.നമ്പര് 
905/2019 ആയറി പസറിദഫീകേരറിച 2019 മല കകേരള കദേവസസസ്വം 
ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് (കഭദേഗതറി) ചടങ്ങള്.

2. ഫബോറസ്വം നമ്പര്  III സര്ടറിഫറികററിമന മെബോതൃകേയുമടെ മെലയബോള
പരറിഭബോഷ.



2015 മല കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര് ഡട്ട് ചടങ്ങള്

കഫബോറസ്വം - III
(ചടസ്വം 2A കേബോണുകേ)

കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബോര് ഡട്ട് മുമ്പബോമകേ ഹറിന്ദു സസ്വംവകരണേതര സമുദേബോയതറിമല സബോമ്പതറികേമെബോയറി
പറിനബോകസ്വം നറില്ക്കുന വറിഭബോഗങ്ങള് ഹബോജരബോകകണ്ടുന സര്ടറിഫറികറട്ട്

സര്ടറിഫറികറട്ട് നമ്പര്............... തഫീയതറി......................

കകേരള സസ്വംസബോനതറിമല ….........................ജറില്ലേയറില്…................. തബോലൂകറില്....................

വറികല്ലേജറില്..............................................വഫീടറില്.....................................മന/യുമടെ  മെകേന/മെകേള്/ഭബോരദ

ശഫീ/ശഫീമെതറി............................................കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട്  കബബോര്ഡട്ട്  ചടങ്ങളറില്

നറിര്ണ്ണയറികമപ്പട  മെബോനദേണ്ഡങ്ങള്  പകേബോരസ്വം  ഹറിന്ദു  സസ്വംവരകണേതര  സമുദേബോയങ്ങളറിമല

സബോമ്പതറികേമെബോയറി  പറിനബോകസ്വം  നറില്ക്കുന  വറിഭബോഗതറില്മപ്പടന  ആളബോമണേനട്ട്  സബോകദമപ്പടതറി

മകേബോള്ളുന.

ഒപ്പട്ട്........................................................

കപരട്ട്......................................................

ഔകദേദബോഗറികേ പദേവറി.................................

മപന.....................................................

(ആഫഫീസട്ട് മുദ)


