hcpam\hpw BkvXnbpw kw_Ôn¨ km£y]{X¯n\pff
At]£mt^mdw
kzoIÀ¯mhv

.............................
hntÃPv Hm^okÀ

1. At]£Isâ t]cpw taÂhnemkhpw
2. (i) Xmeq¡v
(ii) hntÃPv
(iii) ]©mb¯v/ ap\nkn¸menän/ tImÀ¸tdj³
3. kÀ«n^n¡äv Bhiyapffbmfnsâ t]cpw At]£I\pambpff _Ôhpw
4. kÀ«n^n¡äv Bhiyapffbmfnsâ ]nXmhnsâ/ amXmhnsâ-/ c£mIÀ¯mhnsâ t]cv
5. kv{Xotbm / ]pcpjt\m/ {Sm³kvP³Utdm F¶v
6. P\\ XobXnbpw hbÊpw
7. B[mÀ \¼cpw samss_Â \¼cpw
8. tdj³ ImÀUv \¼À (]IÀ¸v DÄs¸Sp¯pI)
9. kÀ«n^n¡äv BhiyapffbmÄ s]mXphn`mK¯nÂ DÄs¸Sp¶bmÄ BtWm (]«nI PmXn,
]«nI tKm{X hÀ¤w, aäp ]n¶m¡ hn`mKw F¶nhbnÂ DÄs¸Sm¯ hn`mKw)

10. kÀ«n^n¡äv Bhiyapffbmfnsâbpw IpSpw_mwK§fpsSbpw* aXw/PmXn hnhc§Ä

{Ia
\¼À
1

t]cv

2

kÀ«n^n¡äv B
hiyapffbmfp
ambpff _Ôw
3

1

aXw

PmXn/

D]PmXn

Ahm´c hn`mKw

4

5

6

BsI hnkvXoÀ®w

2

sXmgnÂ
hcpam\w

Irjn`qan

(slIvSdnÂ)

5

kwØm\w/
PnÃ/ Xmeq¡v
hntÃPv
ap\nkn¸menän/
tImÀ¸tdj³
t»m¡v \¼cpw
Xt¸À \¼cpw
kÀsÆ \¼cpw
k_v Un. \¼cpw
hnkvXoÀ®w

4

(slIvSdnÂ)

2

kÀ«n^n¡äv
Bhiyapffbmfp
ambpff
_Ôw
3

hnkvXoÀ®w

1

kÀsÆ \¼cpw
k_v Un. \¼cpw

t]cv

t»m¡v \¼cpw
Xt¸À \¼cpw

{Ia
\¼À

hntÃPv
]©mb¯v/
ap\nkn¸menän/
tImÀ¸tdj³

{Ia \¼À
`q DSabpsS t]cv
At]£I\pambpff
_Ôw
kwØm\w/
PnÃ/ Xmeq¡v

11. kÀ«n^n¡äv Bhiyapffbmfnsâbpw IpSpw_mwK§fpsSbpw hcpam\ hnhc§Ä

Irjn`qan
BsI
bnÂ
hcpam\w(cq)
\n¶pff
hcpam\w
6
7

12. kÀ«n^n¡äv Bhiyapffbmfnsâbpw IpSpw_mwK§fpsSbpw BkvXn hnhc§Ä
`qanbpsS hnhc§Ä

lukv t¹m«v**

13. At]£I\pw IpSpw_mwK§fpw At´ymZb A¶tbmP\(AAY)/ {]tbmdnän lukv
tlmÄUv (PHH) hn`mK¯nÂ DÄs¸«hcmtWm?
14. kÀ«n^n¡äv FhnsS lmPcm¡p¶Xn\mbmWv Bhiys¸Sp¶sX¶v

kXy{]kvXmh\
Rm\pw IpSpw_hpw .................. aX¯nÂ ............ PmXn / Ahm´c hn`mK¯nÂ
DÄs¸Sp¶XmsW¶pw 12.2.2020 se k.D (ssI) \¼À. 2/2020/D.`.].h. F¶ D¯chnÂ
\njvIÀjn¨n«pff ]cn[nbnÂ Ihnªpff `qan/ dknU³jyÂ t¹m«v Fsâ IpSpw_¯n\v
ssIhianÃm¯XmsW¶pw taÂ {Ia \¼À 12 \p t\À¡v ]cmaÀin¨n«pffXÃmsX aäp
bmsXmcp `qanIfpw Fsâtbm IpSpw_mwK§fpsStbm t]cnÂ aäp hntÃPpIfntem
atäsX¦nepw kwØm\§fntem CÃm¯XmsW¶pw taÂtNÀ¯ FÃm hnhc§fpw
kXyhpw ]qÀ®hpamsW¶pw sXämb hnhc§fpsS ASnØm\¯nÂ km£y]{Xw
A\phZn¡m\nSbmbmÂ aäv ImcW§Ä hyàam¡msX Xs¶ d±p sN¿p¶Xn\v
k½XamsW¶pw CXn\mÂ t_m[n¸n¨psImffp¶p.

Øew :

H¸v

:

XobXn :

t]cv

:

* IpSpw_mwK§Ä F¶XnÂ kÀ«n^n¡äv BhiyapffbmÄ, amXm]nXm¡Ä, 18 hbknÂ
Xmsgbpff ktlmZc³/ ktlmZcn, kÀ«n^n¡äv Bhiyapffbmfnsâ ]¦mfn, 18 hbknÂ
Xmsgbpff Ip«nIÄ, Zs¯Sp¯ Ip«nIÄ, IpSpw_s¯ B{ibn¨p Ignbp¶ 18 hbkn\p
apIfnepffhÀ F¶nhÀ DÄs¸Sp¶p.
**lukv t¹m«v F¶mÂ ap\n¸menän, tImÀ¸tdj³ ]cn[n¡pffnÂ hoSp ØnXnsN¿p¶ `qan
AYhm hoSp \nÀ½n¡m³ D]bpàambXpw ImÀjntIXchpamb `qan F¶À°amIp¶p.
{Kma]©mb¯v {]tZi§fnse FÃm¯cw `qanIsfbpw Cu Bhiy¯n\mbn Irjn`qanbmbmWv
]cnKWn¡pI.
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കേരള സർക്കാർ
സംഗ്രഹം
ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് - മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പിന്നാക്കക്കാര്ക്ക് (Economically Weaker
Sections) 10% സംവരണം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് - മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും
ഏര്പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര (റൂള്സ്) വകുപ്പ്
സ.ഉ (എം.എസ്)നം.2/2020/ഉ.ഭ.പ.വ

തിരുവനന്തപുരം, തീയതി: 12.02.2020

പരാമര്ശം:- (1) കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്) 2019 ജനുവരി 17-ാം തീയതിയിലെ 12-4/2019-U1
നമ്പരിലുള്ള ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം.
(2) കേന്ദ്ര
സാമൂഹ്യനീതിയും
ശാക്തീകരണവും
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ
(സാമൂഹ്യനീതിയും ശാക്തീകരണവും വകുപ്പ്)
2019 ജനുവരി 17-ാം
തീയതിയിലെ 20013/01/2018-BC-II നമ്പരിലുള്ള ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം.
(3) കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥ, പൊതുജന പരാതി, പെന്ഷന് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ
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(ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശീലന വകുപ്പ്) 2019 ജനുവരി 19-ാം തീയതിയിലെ
36039/1/2019/-Estt.(Res) നമ്പരിലുള്ള ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം.
(4) 12.03.2019-ലെ സ.ഉ (എം.എസ് ) നം.5/2019/ഉ.ഭ.പ.വ.
(5) 14.03.2019-ലെ സ.ഉ (എം.എസ് )നം.52/2019/പൊ.ഭ.വ.
(6) 03.01.2020-ലെ സ.ഉ (പി)നം.1/2020/ഉ.ഭ.പ.വ.

ഉത്തരവ്
മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്ക് (Economically
Weaker Sections) നിയമനങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിനും 10% സംവരണം
ഏര്പ്പെടുത്താന് ആവശ്യമായ ഭരണഘടന ഭേദഗതിയും പരാമര്ശം (1) മുതല് (3) വരെയുള്ള തുടര്
വിജ്ഞാപനങ്ങളും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ അധീനതയിലെ
തസ്തികകളിലേയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിനും പ്രസ്തുത സംവരണം
നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരാമര്ശം (5) പ്രകാരവും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രസ്തുത സംവരണം
സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിധം, മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പിന്നാക്കക്കാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള
മാനദണ്ഡങ്ങള് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് പരിശോധിച്ച് സര്ക്കാരിന് ശിപാര്ശ സമര്പ്പിക്കുന്നതിനായി മുന്
നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും റിട്ട.ജഡ്ജിയുമായ ശ്രീ.കെ.ശശിധരന് നായര് ചെയര്മാനായും, ദേവസ്വം
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോര്ഡ് ചെയര്മാന് അഡ്വ.എം.രാജഗോപാലന് നായര് മെമ്പറായും ഒരു കമ്മീഷനെ
പരാമര്ശം (4) പ്രകാരം നിയമിച്ചിരുന്നു.
2) കമ്മീഷന് സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് 31.12.2019-ലെ മന്ത്രിസഭായോഗം
പരിഗണിക്കുകയും അതിലെ ശിപാര്ശകള് നിയമവകുപ്പ് നിര്ദ്ദേശിച്ച ഭേദഗതിയോടെ അംഗീകരിക്കുകയും
തുടർ നടപടികള്
സ്വീകരിക്കുവാന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്
പരാമര്ശം (6) പ്രകാരം ഉത്തരവായിരുന്നു.
3) സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നാക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്ക്
(Economically Weaker Sections) ഭരണഘടനയുടെ 15(6), 16(6) എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങള് പ്രകാരം അര്ഹമായ
10% സംവരണം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുന്നാക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം
നില്ക്കുന്നവരെ (Economically Weaker Sections) കണ്ടെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷന് നിര്ദ്ദേശിച്ച
മാനദണ്ഡങ്ങള് സര്ക്കാര് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ നിര്വചനത്തില് 18 വയസ്സിന്
മുകളിലുള്ള ആശ്രിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ
ഉള്പ്പെടുത്താത്തപക്ഷം, ടി ആളുകളുടെ പേരിലേയ്ക്ക്
ഭൂസ്വത്തുക്കള് കൈമാറുകയും അതുവഴി അര്ഹതയില്ലാത്തവര്ക്ക് സംവരണാനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതി
ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനാല് ‘കുടുംബം’ എന്ന നിര്വചനത്തില് 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളതും, ടി
കുടുംബത്തെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നതുമായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ‘ഭൂമി’
എന്നതില് അപേക്ഷകന്/അപേക്ഷകയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള
ഭൂസ്വത്ത് എന്നാക്കി വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്
ക്കുള്ള അപേക്ഷയുടെ നിശ്ചിത മാതൃക തീരുമാനിക്കുവാനും, ഓണ്ലൈന് മുഖേന സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്
നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതും
ഉചിതമായിരിക്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് കരുതുന്നു.
4) മേല്സാഹചര്യത്തില്, സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി
പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്ക്
10% സംവരണം
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങളെ
നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിനുമായി ചുവടെ ചേര്ക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഏര്പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു:-

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

3

1.

അപേക്ഷകര് പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ്ഗം, മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള് എന്നീ സംവരണ വിഭാഗത്തില്
പ്പെടാത്തവരായിരിക്കണം.

2. അപേക്ഷകന്/അപേക്ഷക,
മാതാപിതാക്കള്,
18
വയസ്സില്
താഴെ
പ്രായമുള്ള
സഹോദരന്/സഹോദരി, അപേക്ഷകന്/അപേക്ഷകയുടെ പങ്കാളി, 18 വയസ്സില് താഴെയുള്ള
കുട്ടികള്, കുടുംബത്തെ ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവര് എന്നിവര് സാമ്പത്തിക
സംവരണത്തിന് അര്ഹരായ 'കുടുംബം' എന്ന നിര്വചനത്തില് ഉള്പ്പെടുന്നു. കുട്ടികള് എന്നതില്
ദത്തെടുത്ത കുട്ടികളും ഉള്പ്പെടുന്നു.
3. അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാര്ഷിക വരുമാനം നാല് ലക്ഷം രൂപയോ, അതില് താഴെയോ
ആയിരിക്കണം. കുടുംബ വാര്ഷിക വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോള് ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നവ ഒഴികെയുള്ള
മറ്റെല്ലാ വരുമാനവും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്:1.

മുനിസിപ്പാലിറ്റി/മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പേറേഷന് പ്രദേശങ്ങളിലെ പരിധി
നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകളില് നിന്നുള്ള കാര്ഷിക
വരുമാനം.

2. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്ഷനുകള്.
3. കുടുംബ പെന്ഷന്.
4. തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം.
5. ഉത്സവബത്ത.
6. വിരമിക്കല് ആനുകൂല്യങ്ങള്.
7. യാത്രാബത്ത.
4. അപേക്ഷകന്റ കുടുംബ ഭൂസ്വത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കില് 2.5 ഏക്കറിലും,
മുനിസിപ്പല്
പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കില് 75
സെന്റിലും,
മുനിസിപ്പല്
കോര്പ്പറേഷന്
പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കില്50 സെന്റിലും അധികരിക്കാന് പാടില്ല.
5. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലും, മുനിസിപ്പല് അല്ലെങ്കില് മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന്
പ്രദേശങ്ങളിലുമായി അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബത്തിന് ഭൂസ്വത്ത് ഉണ്ടെങ്കില് അതിന്റെ ആകെ
ഭൂവിസ്തൃതി 2.5 ഏക്കറില് അധികരിക്കാന് പാടില്ല.
6. മുനിസിപ്പല് പ്രദേശങ്ങളിലും, മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന് പ്രദേശങ്ങളിലുമായി അപേക്ഷകന്റെ
കുടുംബത്തിന് ഭൂസ്വത്ത് ഉണ്ടെങ്കില് അതിന്റെ ആകെ ഭൂവിസ്തൃതി 75 സെന്റില് അധികരിക്കാന്
പാടില്ല.
7. ഭൂവിസ്തൃതി കണക്കാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഭൂമി കണക്കിലെടുക്കുന്നതാണ്.
8. ‘ഭൂമി' (Land) എന്നതില് എല്ലാത്തരം ഭൂമിയും ഉള്പ്പെടും.
9. കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആകെ ഹൗസ്പ്ലോട്ടിന്റെ വിസ്തൃതി മുനിസിപ്പല് പ്രദേശങ്ങളില്
20 സെന്റിലും, മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന് പ്രദേശങ്ങളില് 15 സെന്റിലും അധികരിക്കാന് പാടില്ല.
കുടുംബത്തിന് ഒന്നിലധികം ഹൗസ് പ്ലോട്ട് കൈവശമുണ്ടെങ്കില് അവയെല്ലാം
കൂട്ടിച്ചേര്ത്തായിരിക്കും പ്ലോട്ടിന്റെ വിസ്തൃതി കണക്കാക്കുക.
കുടുംബത്തിന് മുനിസിപ്പല് പ്രദേശങ്ങളിലും, മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന് പ്രദേശങ്ങളിലും
ഹൗസ് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കില് അവ കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത് കണക്കാക്കിയാല് വിസ്തൃതി 20 സെന്റില്
അധികരിക്കാന് പാടില്ല.
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'ഹൗസ് പ്ലോട്ട് ' എന്നാല് വീട് നില്ക്കുന്നതോ, വീട് നിര്മ്മിക്കുവാന് കഴിയുന്നതോ ആയ ഭൂമി
എന്നര്ത്ഥം.
10. Anthyodaya Annayojana (AAY)/ Priority House Holds (PHH) വിഭാഗങ്ങളില്പ്പെടുന്ന റേഷന്
കാര്ഡില് പേര് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുള്ളവര് മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങള് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി
പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള സംവരണാനുകൂല്യത്തിന് അര്ഹരാണ് . അതിലേയ്ക്കായി ഈ
വിഭാഗത്തിലുള്ള അപേക്ഷകര് പ്രസ്തുത
വിഭാഗങ്ങള്ക്കായി നല്കിയിട്ടുള്ള റേഷന് കാര്ഡില്
ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതോടൊപ്പമുള്ള മാതൃകയില് വില്ലേജ് ഓഫീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് (Annexure-I)
11. Income & Assets Certificate നല്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്ന വര്ഷത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള
സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെ വരുമാനമാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത് .
12. കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തുവകകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്
ഫോറത്തില് സത്യവാങ്മൂലമായി അപേക്ഷകര് സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

നിശ്ചിത

അപേക്ഷ

13. 'സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്' എന്ന അവകാശവാദം പരിശോധനയില്
തെറ്റാണെന്നോ/വ്യാജമാണെന്നോ
കണ്ടെത്തുന്ന
പക്ഷം
അപേക്ഷകന്/അപേക്ഷകയുടെ
നിയമനം/വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനം എന്നിവ മറ്റ് കാരണങ്ങള് വ്യക്തമാക്കാതെ
ഉടന് പ്രാബല്യത്തില് റദ്ദാക്കുന്നതും, ഇത് സര്ക്കാരിന് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന അപ്രകാരമുള്ള
തുടര് നടപടിക്ക് വിധേയമായിരിക്കുന്നതുമാണ് .
14. സാമ്പത്തികമായി
പിന്നാക്കം
നില്ക്കുന്ന
വിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള
നിയമന
നിയമനാധികാരി ചുവടെ ചേര്ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് :-

ഉത്തരവില്

“ഇപ്രകാരമുള്ള നിയമനം താത്കാലികം (Provisional) ആയിരിക്കുന്നതും വരുമാനവും
ആസ്തിയും തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ ഉചിതമാര്ഗ്ഗേണയുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക്
വിധേയമായിരിക്കുന്നതുമാണ് . 'സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്' എന്ന
അവകാശവാദം പരിശോധനയില് തെറ്റാണെന്നോ/വ്യാജമാണെന്നോ കണ്ടെത്തുന്ന
പക്ഷം അപേക്ഷകന്/അപേക്ഷകയുടെ നിയമനം മറ്റ് കാരണങ്ങള് വ്യക്തമാക്കാതെ ഉടന്
പ്രാബല്യത്തില് റദ്ദാക്കുന്നതും, വ്യാജ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയതിന് ഇന്ത്യന് ശിക്ഷാ
നിയമ പ്രകാരമുള്ള നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്.”
15. അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇതോടൊപ്പമുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയില് Income & Assets
Certificate നല്കേണ്ടത് അതത് വില്ലേജ് ഓഫീസര്മാരാണ് (Annexure-II).
16. മേല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചതില് ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട തഹസില്ദാര്ക്ക് അപ്പീല്
സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
17. മേല് വിഷയത്തില് പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ ഡിവിഷണല്
ഓഫീസര്ക്ക് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
18. പൊതുവിഭാഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള
മാനദണ്ഡങ്ങള് ഓരോ മൂന്ന് വര്ഷം കൂടുമ്പോഴും പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതും, ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം
ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതുമായിരിക്കും.
19. ന്യൂനപക്ഷ പദവിയില്ലാത്തതും മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് സംവരണം അനുവദിച്ചു വരുന്നതുമായ
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പ്രവേശനത്തിന് മുന്നാക്കക്കാരിലെ
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്ക് 10% സംവരണം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.
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20. ഓരോ ഭരണവകുപ്പും അതിന് കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള 10% സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്/ഉത്തരവുകള്
അടിയന്തരമായി
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്.
ബന്ധപ്പെട്ട
പ്രോസ്പെക്ടസ് , അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങള് എന്നിവയില് ഇതിനനുസൃതമായ വ്യവസ്ഥകള്
ചേര്ക്കുന്നുവെന്നത് അതത് ഭരണവകുപ്പുകള് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
21. സാമ്പത്തിക സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ
വകുപ്പുകളിലും/ഡയറക്ട്രേറ്റുകളിലും ഒരു പരാതി പരിഹാര സെല് രൂപീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്
അതിലേയ്ക്കായി
ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് . പരാതികള്
പരിഹരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ആനുകാലിക റിപ്പോര്ട്ടുകള് പൊതുഭരണ (ഏകോപന) വകുപ്പില്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .
22. പൊതുവിഭാഗത്തിലെ മുന്നാക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള
നികത്തപ്പെടാത്ത ഒഴിവുകള് സംബന്ധിച്ച ആനുകാലിക റിപ്പോര്ട്ട് എല്ലാ വകുപ്പുകളും,
ഡയറക്ട്രേറ്റുകളും, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതുഭരണ (ഏകോപന) വകുപ്പില്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് . കൂടാതെ ആറ് മാസത്തെ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .
23. പൊതുവിഭാഗത്തിലെ മുന്നാക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള
സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മേല്നോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സെല്
പൊതുഭരണ (ഏകോപന) വകുപ്പില് രൂപീകരിക്കേണ്ടതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്/
ഹര്ജികള് ടി സെല് തീര്പ്പുകല്പ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് .
24. വരുമാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ മാതൃക സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പ്/ലാന്റ് റവന്യൂ
കമ്മീഷണര് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും, ഓണ്ലൈന് ആയി അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതിനും
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണര് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് .
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് റവന്യൂ വകുപ്പ് അടിയന്തരമായി
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്.
25. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് സര്ക്കാര് സര്വ്വീസിലെ നിയമനങ്ങളില്
സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് & സബോര്ഡിനേറ്റ് സര്വ്വീസസ് റൂള്സില്
ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തി അടിയന്തരമായി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് .
26. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിയമന
സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളില് ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള
തുടര്
ഉത്തരവുകള്
ആസൂത്രണ-സാമ്പത്തികകാര്യ
വകുപ്പ്
അടിയന്തരമായി
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്.
5) കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ അധീനതയിലെ തസ്തികകളിലേയ്ക്കുള്ള നിയമനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിനും പരാമര്ശം (5) പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകളായിരിക്കും
ബാധകമാകുന്നത് .
(ഗവര്ണ്ണറുടെ ഉത്തരവിന് പ്രകാരം),
കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭട്ട്
സെക്രട്ടറി
എല്ലാ
അഡീഷണല്
ചീഫ്
സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും,
പ്രിന്സിപ്പല്
സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും,
സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും.
എല്ലാ സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും, അഡീഷണല് സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും, ജോയിന്റ്
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സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും, അണ്ടര് സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും.
എല്ലാ വകുപ്പുകള്ക്കും, വകുപ്പുമേധാവികള്ക്കും, നിയമനാധികാരികള്ക്കും.
എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടര്മാര്ക്കും.
അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്, കേരള, എറണാകുളം (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം).
എല്ലാ സര്വകലാശാല രജിസ്ട്രാര്മാര്ക്കും (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം).
ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്, തിരുവനന്തപുരം.
എന്ട്രന്സ് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം.
സെക്രട്ടറി, കേരള പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷന്, തിരുവനന്തപുരം (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം).
സെക്രട്ടറി, കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം).
പ്രിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (ഓഡിറ്റ്/എ&ഇ), തിരുവനന്തപുരം.
റവന്യൂ വകുപ്പ്.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്.
ആസൂത്രണ-സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ്.
പൊതുഭരണ (ഏകോപന) വകുപ്പ്.
വിവര-പൊതുജന സമ്പര്ക്ക (വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ) വകുപ്പ് (മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണത്തിന്).
ഓഫീസ് കോപ്പി/കരുതല് ഫയല്.
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Annexure I
Office of the ……….……………………….,
Date: ………………………..

CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE APPLICANTS BELONGING TO
ANTHYODAYA ANNAYOJANA (AAY) AND PRIORITY HOUSE HOLD (PHH)
CATEGORY
(Vide G.O.(Ms.)No.2/2020/P&ARD dated 12.02.2020)

This is to certify that Shri/Smt/Kumari ……………………………………………………….
Son/daughter/wife of ………………………………………………………… is a permanent
resident of …... ..……………..………………………………………… ……………………
………………...………………….…(H.E.address) ..……………………………… Village
………………………………………District, Kerala State, whose photograph is affixed
below, is a member of Anthyodaya Annayojana (AAY)/Priority House Hold (PHH) and that
his/her name is included in the Ration Card issued under this category and that he/she does
not belong to a caste/class recognised as Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other
Backward Classes in the State and therefore he/she belongs to Economically Weaker
Sections in General Category.

Signature …………………………………….
Recent passport size
photograph of the
applicant

Name…………………………………………
Designation ………………………………….

(Seal)
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Annexure II
INCOME AND ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY
WEAKER SECTIONS (EWSs) IN GENERAL CATEGORY
Certificate No…………….

Date …………………..

This is to certify that Shri/Smt/Kumari……………………………………………………….
…………………….. Son/daughter/wife of…………………………………………………..
is a permanent resident of…………………………………………………… …… ………...
…… … …………………………………………………………………. …….(H.E.address)
………………………………..Village ……………………..…………………………. Taluk
………………………………………………….District in Kerala, Pin Code……………..,
whose photograph is affixed below, belongs to Economically Weaker Sections in General
Category (*) and that his/her family income is at ₹ …………………….. ………………
…………………………

………...

(in

words

also)

for

the

financial

year

…………………………… and that his/her family does not own or possess assets exceeding
the limit specified in G.O.(Ms.)No.2/2020/P&ARD dated 12.02.2020 and that he/she
belongs to ……………………………….. caste/community/class which is not recognised as
a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Class as listed in List I, II and III in
the Schedule to Rule 2 Part I, K.S & S.S.Rs, 1958.

Signature with Office Seal …………………………..
Recent passport size
photograph of the
applicant

Name…………………………………………………
Designation ………………………………………….

(*) General Category means and includes all Castes, Communities and Classes of citizens
other than Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
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