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ധദ്ധ്യാ ം ഒന്്ന 

പദ്ധതി 

 1. ചുരുകകപ്പരും ദ്പാരംഭവും.—(1) ഈ പദ്ധ്തിക് 2019-ലെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേ 

കേമനിധി പദ്ധ്തി എന്ന കപര് പറ ാം.  

(2) ഇത് ഉട ദ്പാബെയത്തില് വരുന്നതാണ.് 

 2. നിര്വചന്ങൾ.—(1) ഈ പദ്ധ്തി ില് സന്ദര്ഭം മറുവിധത്തില് 

ആവശ്യലപ്പടാത്തപേം,—  

  (എ) "ലച ര്മാ" എന്നാല് ഓര്ഡിനസിലറ 10-ാം വേുപ്പ ് (3)-ാം 

ഉപവേുപ്പ് ദ്പോരം നി മികലപ്പ്ട  ലച ര്മാ എന്നര്ഥമാേുന്നു; 

  (ബി) "ഫാറം"  എന്നാല് ഈ പദ്ധ്തി ുലട ധനുബന്ധമാ ി 

കചര്ത്തി്ട ുഫാറ ഫാറം എന്നര്ഥമാേുന്നു;   

  (സി) "േുടുംബം" എന്നാല് ഭര്ത്താവ,് ഭാരയ, ധവരുലട 

ദ്പാ പൂര്ത്തി ാോത്ത േു്ട ിേൾ, ധവിവാഹിതരാ  ലപൺേു്ട ിേൾ എന്നിവരും 

ധംഗ്ങലള പൂര്ണമാ ി ആദ്ശ് ിച്ചു േെി ുന്ന പിതാവും  മാതാവും  എന്നര്ഥം 

വരുന്നതും ധതില് രലത്തടുകലപ്പ്ട  മേനും മേളും ഉൾലപ്പടുന്നതുമാേുന്നു;  

  (ഡി) "ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസര്"  എന്നാല് 10-ാം വേുപ്പ് (3)-ാം 

ഉപവേുപ്പ് (iv)-ാം ഖണ്ഡദ്പോരം നി മികലപ്പടുന്ന  കബാര്ഡിലറ ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ ്

ഓഫീസര് എന്നര്ഥമാേുന്നു; 

  (ഇ) "ഓര്ഡിനസ"്  എന്നാല് 2019-ലെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേ കേമനിധി 

ഓര്ഡിനസ ്(2019-ലെ 12) എന്നര്ഥമാേുന്നു; 

  (എഫ്) "ധവോശ്ി"  എന്നതിന് ധംഗം നാമനിര്കേശ്ം ലചയ്യുന്ന ആൾ 

ധലെങ്കില് നി മാനുസൃത ധവോശ്ി എന്നര്ഥമാേുന്നു; 

  (ജി) "നയൂനപേ കേമവേുപ്പ"് എന്നാല് സംസ്ഥാന നയൂനപേ കേമ 

വേുപ്പ് എന്നര്ഥമാേുന്നു; 

  (എച്ച)് "നയൂനപേ വിേസന ധനോരയ കോര്പ്പകറഷ"  എന്നാല് കേരള 

സംസ്ഥാന നയൂനപേ വിേസന ധനോരയ കോര്പ്പകറഷ എന്നര്ഥമാേുന്നു. 
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 (2) ഈ പദ്ധ്തി ില് ഉപക ാഗിച്ചി്ട ുഫാറതും പകേ, നിര്വചിച്ചി്ട ിൊത്തതും 

എന്നാല് ഓര്ഡിനസില് നിര്വചിച്ചി്ട ുഫാറതുമാ  വാകുേൾകും  ദ്പക ാഗ്ങൾകും 

 ഥാദ്േമം ഓര്ഡിനസില് ധവ ്ക ് നല്േി ി്ട ുഫാറ ധകത ധര്ഥം 

ആ ിരികുന്നതാണ.് 

ധദ്ധ്യാ ം രണ്ട ്

കേമനിധി ക ാർഡ ്

3. കബാര്ഡിലറ ധധിോര്ങളും ചുമതെേളും.—ആേ്റ് ദ്പോരം കബാര്ഡിന് 

നല്േി ി്ട ുഫാറ ധധിോര്ങൾക് പുറകമ കബാര്ഡിന് താലെ പറ ുന്ന ധധിോര്ങളും 

ചുമതെേളും ഉണ്ടാ ിരികുന്നതാണ,് ധതാ ത:്— 

 (i)   പദ്ധ്തി ില് ദ്പതിപാരിച്ചിരികുന്നതും നിധി ുലട നടത്തിപ്പിന് 

ആവശ്യമാ തുമാ  എൊ ോരയ്ങളുലട ും നിര്വഹണം; 

 (ii)  നിധി ില് ധംഗമാേുന്ന മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേരുലട രജിസ്കദ്ടഷ; 

 (iii)   ഓര്ഡിനസികെ ും പദ്ധ്തി ികെ ും വയവസ്ഥ ധനുസരിച്ച ് നിധി ുലട 

വിനിക ാഗവും ഭരണനിര്വഹണവും പദ്ധ്തി ദ്പോരമുഫാറ ആനുേൂെയ്ങൾ 

ധനുവരികെും; 

 (iv)   ധതതു സമ ം, സര്കാരിലറ നിര്കേശ്ാനുസരണം നിധി ുലട 

വിനിക ാഗലത്ത പറി ുഫാറ ന രൂപീേരണവും നിര്വഹണവും; 

 (v)    നിധി ുലട നടത്തിപ്പിലനകുറിച്ചുഫാറ വാര്ഷിേ റികപ്പാര്്ട ും വാര്ഷിേ ആഡിറ ്

റികപ്പാര്്ട ും സര്കാരിന് സമര്പ്പികല്; 

 (vi)   ആേ്റിലെ വയവസ്ഥേൾലകതിലര ുഫാറ ദ്പവൃത്തിേൾ സംബന്ധിച്ച ്

ആവശ്യമാ  നടപടിേൾ  ഥാസമ ം സവീേരികല്; 

 (vii)   സര്കാ൪ നല്േുന്ന ലപാതുനിര്കേശ്്ങൾ നടപ്പാകല്; 

 (viii) നിധി ുലട വാര്ഷിേ ബഡ്ജറ് തയ്യാറാകുന്നതിനുളള നിര്കേശ്്ങൾ 

നല്േല്; 

 (ix)    സര്കാരിലറ നിര്കേശ്ാനുസരണം നിധി ുലട േണകുേൾ വാര്ഷിേ 

ആഡിറ് നടത്തല്; 
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 (x)   നിധി ഉപക ാഗിച്ച് ആവിഷ്േരികലപ്പ്ട  പെ തരത്തിെുഫാറ കേമ 

പരിപാടിേൾ നടപ്പിൊകുന്നതിനും ആനുേൂെയ്ങൾ നല്േുന്നതിനും ആവശ്യമാ  

മാര്ഗനി൪കേശ്്ങളും ഉപകരശ്്ങളും ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസര്ക് നല്േല്; 

 (xi)   േണകുേൾ ശ്രി ാ  രീതി ില് സൂേികുന്നതിന് നടപടി സവീേരികല്; 

 (xii)   ധകപേേളും പരാതിേളും എദ്ത ും ലപല്ട ന്്ന തീര്പ്പാകുന്നതിന് 

ആവശ്യമാ  നടപടിേൾ സവീേരികല്; 

 (xiii)  പദ്ധ്തിക് േീെിെുഫാറ കേമ പരിപാടിേൾക് ധനുമതി നല്േല്; 

 (xiv)   ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസറുലട ഉത്തരവുേൾകും തീരുമാന്ങൾകു 

ലമതിലര ുഫാറ ധപ്പീെുേൾ കേ്ട ് തീര്പ്പു േല്പ്പികല്; 

 (xv) സര്കാ൪ ആവശ്യലപ്പടുന്ന വിവര്ങൾ നല്േല്, മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേരുലട 

കേമത്തിനാവശ്യമാ  ശ്ിപാര്ശ്േൾ സര്കാരിന് സമര്പ്പികല്; 

 (xvi) നിധി ികെക് െഭികകണ്ടതാ  ധര്ഹതലപ്പ്ട  തുേേൾ  ഥാസമ ം 

കനടില ടുകല്; 

 (xvii)   കബാര്ഡിലറ ദ്പവര്ത്തനത്തിനാവശ്യമാ  സാധനസാമദ്ഗിേൾ 

സര്കാരിലറ ധനുവാരത്തിനും നിബന്ധനേൾകും വികധ മാ ി വാ്ങല്. 

4.   ചീഫ് എേസ്ിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസറുലട േര്ത്തവയ്ങൾ.—ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ ്

ഓഫീസര്ക ്താലെ പറ ുന്ന ചുമതെേൾ ഉണ്ടാ ിരികുന്നതാണ,് ധതാ ത:്— 

 (i) കബാര്ഡിലെ ഉകരയാഗസ്ഥമാരാരുകട ും ധംഗ്ങളുകട ും കമല്കനാ്ട വും 

നി ദ്ന്തണവും; 

 (ii)   കബാര്ഡിനുകവണ്ടി ും കബാര്ഡിലനതിലര ുമുഫാറ കേസുേളുലട നടത്തിപ്പ;് 

 (iii) ധതതുസമ ം കബാര്ഡ് ധധിോരലപ്പടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിേ പരിധിക ്

വികധ മാ ി കബാര്ഡിലറ ഭരണത്തിന് ആവശ്യമാ  സാധനസാമദ്ഗിേളും 

കസവന്ങളും െഭയമാകുന്നതിനാവശ്യമാ  ലചെവുേൾക് തന്നില് നിേിപ്തമാ  

ധധിോരം ഉപക ാഗിച്ച് ധനുമതി നല്േല്; 

 (iv) കബാര്ഡ് ധധിോരലപ്പടുത്തുന്ന മുറ ്ക് മുേളില് പറഞ്ഞ 

ധധിോര്ങൾക ് പുറലമ ഭരണപരവും സാമ്പത്തിേപരവുമാ  ധധിോര്ങൾ 

വിനിക ാഗികല്. 
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5.   കബാര്ഡിലറ ആസ്ഥാനം.—കബാര്ഡിലറ ആസ്ഥാനം കോെികകാട ്

ആ ിരികുന്നതാണ.് 

6.  കബാര്ഡ് ക ാഗത്തിലറ ധറി ിപ്പും ോരയവിവരണ പ്ട ിേ ും.—(1) കബാര്ഡ ്

ധതിലറ ോരയനിര്വഹണത്തിനാ ി േുറഞ്ഞത് മൂന്നുമാസത്തിലൊരികല് ക ാഗം 

കചകരണ്ടതാണ.്   

 (2) മൂന്നിലൊന്ന് ധംഗ്ങളുലട ധഭയര്ഥന െഭിച്ച് പതിന്  ്

രിവസത്തിനേം  ുക്തലമന്ന് കതാന്നുേ ാലണങ്കില് ലച ര്മാന് ക ാഗം 

വിളിച്ചുകചര്കാവുന്നതാണ.് 

(3)  കബാര്ഡ് ക ാഗം കചകരണ്ട തീ തി ക്് പതിന് ് രിവസ്ങൾകു 

മുമ്പ് ക ാഗത്തിലറ കനാ്ട ീസും ോരയവിവരണ പ്ട ിേ ും ഓകരാ കബാര്ഡ് ധംഗത്തിനും 

ധ  ്കകണ്ടതും ധദ്പോരമുഫാറ കനാ്ട ീസില് ക ാഗ തീ തി, സ്ഥെം, സമ ം എന്നിവ 

വയക്തമാ ി ോണിച്ചിരികകണ്ടതുമാണ:് 

 എന്നാല്, ലച ര്മാന്  ധടി ന്തരലമന്നു കതാന്നുന്ന ോരയം പരിഗണികുന്ന 

തിനുകവണ്ടി ഉചിതമാ  സമ ം നല്േി കനാ്ട ീസ് നല്ോവുന്നതും ക ാഗം 

വിളിച്ചുകചര്കാവുന്നതുമാണ.് 

7.   ക ാഗ്ങളില് ആദ്ധ്യേം വഹികുന്നത്.—(1) കബാര്ഡിലറ എൊ 

ക ാഗ്ങളിെും ലച ര്മാ ആദ്ധ്യേം വഹികകണ്ടതാണ:് 

 എന്നാല്, ലച ര്മാ ഹാജരിൊത്ത സമ ്ങളില് ധംഗ്ങൾ ധവരില് നിന്്ന 

ലതരലഞ്ഞടുകുന്ന ഒരാൾ ധദ്ധ്യേത വഹികകണ്ടതും ലച ര്മാലറ ചുമതെേൾ 

നിര്വഹികകണ്ടതുമാണ്. 

8.     ക ാഗ നടപടികുറിപ്പ് തയ്യാറാകല്.—(1) ക ാഗ നടപടികുറിപ്പുേൾ 

ഇതിനാ ുഫാറ നടപടികുറിപ്പ് പുസത്േത്തില് ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസ൪ 

കരഖലപ്പടുകത്തണ്ടതും ക ാഗം നടന്്ന പതിന് ് രിവസ്ങൾകേം ലച ര്മാ 

ധംഗീേരിച്ച നടപടികുറിപ്പിലറ പേര്പ്പ ് എൊ കബാര്ഡംഗ്ങൾകും ധ ച്ചു 

ലോടുകകണ്ടതുമാണ.് 

 (2) ക ാഗ നടപടികുറിപ്പില് എലന്തങ്കിെും മാറം വരുത്തുേ ാലണങ്കില്  

ധവ ധടുത്ത ക ാഗത്തില് ധ്ങലന തിരുത്തി സ്ഥിരീേരിച്ച ് ലച ര്മാ ഒപ്പ ്

വ ്കകണ്ടതാണ.് 
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9.   സമിതിേളുലട രൂപീേരണം.—(1) കബാര്ഡിന്,  ുക്തലമന്ന് കതാന്നുന്നപേം, 
വാര്ഷിേ ബഡ്ജറ,് വാര്ഷിേ ഭരണ റികപ്പാര്്ട ,് ആഡിറ് റികപ്പാര്്ട ,് പദ്ധ്തി പരിഷ്കരണം, 
പുതി  കേമപരിപാടിേളുലട ആവിഷക്രണം എന്നിവക ാ  കബാര്ഡ ്
പരാമര്ശ്ികുന്ന മകറലതങ്കിെും ോരയകമാ പരിഗണികുന്നതികെകാ ി 
ആവശ്യാനുസരണം ഉപസമിതിേൾ രൂപീേരികാവുന്നതാണ.് 

(2)  (1)-ാം ഉപഖണ്ഡിേ ദ്പോരം രൂപീേരികുന്ന ഒരു ഉപസമിതി ില് താലെ 
പറ ുന്ന ധംഗ്ങൾ ഉണ്ടാ ിരികകണ്ടതാണ,് ധതാ ത:്— 

(എ)   ലച ര്മാ; 

(ബി) ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസര് ഉൾലപ്പലട രണ്ട് ഔകരയാഗിേ ധംഗ്ങൾ; 

(സി)  രണ്ട് ധനൗകരയാഗിേ ധംഗ്ങൾ. 

(3) ലച ര്മാ ഉപസമിതിേളുലട ും ലച ര്മാ ആ ിരികുന്നതാണ.്  

(4) ഉപസമിതി ുലട ക ാഗ്ങളില് േുറഞ്ഞത ് മൂന്ന് ധംഗ്ങലളങ്കിെും 
ഉണ്ടാ ിരികകണ്ടതും, ധതില് സര്കാരിലന ദ്പതിനിധീേരികുന്ന രണ്ട ്
ധംഗ്ങലളങ്കിെും ഹാജരിൊലത  ാലതാരു ോരയപരിപാടിേളും നടത്താ 
പാടിൊത്തതുമാേുന്നു. 

(5) ഉപസമിതിേളുലട പരമാവധി ഔകരയാഗിേ ോൊവധി ആറുമാസ 
മാ ിരികുന്നതാണ:് 

 എന്നാല്, ധതയാവശ്യമാലണന്ന് കബാര്ഡ് ോണുന്നപേം, ഉപസമിതി ുലട 
ോൊവധി ആവശ്യമാ  ോെ ളവികെക് കബാര്ഡിന് രീര്ഘിപ്പികാവുന്നതാണ:് 

 എന്നുമാദ്തമെ, ഏലതാരു ഉപസമിതി ുലട ും ോൊവധി കബാര്ഡിലറ 
ഔകരയാഗിേ ോൊവധി േെി ുന്നകതാലട ധവസാനികുന്നതാണ്.  

 

 

 

ധദ്ധ്യാ ം മൂന്ന ്

നിധിയുടെ ഭരണം 

 

10.   നിധി കേോരയം ലചയ്യല്.—(1) കബാര്ഡിലറ നിര്കേശ്ദ്പോരം ചീഫ് 

എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസര് നിധി കേോരയം ലചകയ്യണ്ടതാണ.്   ഓര്ഡിനസിെും 

പദ്ധ്തി ിെും ച്ട ്ങളിെും പറഞ്ഞി്ട ുഫാറ െേയ്ങൾകുകവണ്ടി മാദ്തം നിധി 

വിനിക ാഗികകണ്ടതാണ്. 
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 (2) നിധി സംബന്ധിച്ചുഫാറ ഇടപാടുേൾ നടത്തുന്നതിനാ ി ചീഫ് 

എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസര് കബാര്ഡിലറ ധനുമതിക ാലട സംസ്ഥാന ദ്ടഷറി ില് 

കസവിംഗസ്് ബാങ്ക് ധകൗണ്ട് തുറകകണ്ടതാണ്. 

 

ധദ്ധ്യാ ം നാെ ്

നിധിയിടെ അംഗതവവും അംഗതവ സർടിഫിക്കിക്ക ് ന േെും 

11.   നിധി ിലെ ധംഗതവത്തിനുഫാറ ധകപേ ും ധംഗതവ സര്്ട ിഫികറ ്

നല്േെും.—(1) നിധി ിലെ ധംഗതവത്തിനുഫാറ ധകപേ ഫാറം നമ്പര് 1-ല് 

ആ ിരികകണ്ടതാണ.്  ധകപേേ ധകപേ ുലട രണ്ട് പേര്പ്പുേൾ 

സമര്പ്പികകണ്ടതാണ.്  ശ്രി ാ ി പൂരിപ്പിച്ച് ധകപേേ ഒപ്പി്ട  ധകപേ മൂന്ന ്

പാസക്പാര്്ട  ് കസസ ് കഫാക്ട ാ, കമല്വിൊസം, ജനന തീ തി, വ സ്സ് എന്നിവ 

ലതളി ികുന്നതിനാവശ്യമാ  കരഖേൾ, ശ്രി ാ  രീതി ില് പൂരിപ്പിച്ച കനാമികനഷ 

ഫാറം, ബന്ധലപ്പ്ട  മദ്രസ്സാ േമ്മിറി ുലട ശ്ിപാര്ശ് േത്ത് എന്നിവ സഹിതം 

കബാര്ഡികെ ക്് സമര്പ്പികകണ്ടതാണ.്  

(2)   ധകപേേ ധകപേക ാലടാപ്പം നാമനിര്കേശ്ത്തിലറ രണ്ട ്

പേര്പ്പുേൾ നല്കേണ്ടതും കബാര്ഡ് സാേയലപ്പടുത്തി  നാമനിര്കേശ്ത്തിലറ ഒരു 

പേര്പ്പ് ധംഗതവ സാേയപദ്തത്തികനാലടാപ്പം നല്കേണ്ടതുമാണ.് 

(3)  വ സ്സ,് ജനന തീ തി, കമല്വിൊസം എന്നിവ ലതളി ികുന്നതിനാ ി 

കറഷ ോര്ഡ,് ആധാര്, ഇെേ തിരിച്ചറി ല് ോര്ഡ,് എസ്.എസ.്എല്.സി. ബുക,് 

പാസക്പാ൪്്ട , പാ ോര്ഡ,് ജനന മരണ രജിസ്ദ്ടാര് നല്േി  സര്്ട ിഫികറ,് കദ്ഡവിംഗ ്

കെസസ് എന്നിവ ികെലതങ്കിെുലമാന്ന് മതി ാേുന്നതാണ.്  ദ്പസ്തുത കരഖേൾ 

െഭയമലെങ്കില് ജനന തീ തി ലതളി ികുന്നതിന് ഒരു ധസിസ്റ്ററ്  

സര്ജലറ പരവി ില് താലെ ൊത്ത ലമഡികല് ഓഫീസറുലട സാേയപദ്തം 

ഹാജരാകകണ്ടതാണ.് 
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(4)   ധംഗതവത്തിനാ ി െഭികുന്ന ധകപേേൾ കബാര്ഡ് പരികശ്ാധിച്ചതിനു 

കശ്ഷം ധംഗതവം നല്ോവുന്നതും കബാര്ഡ് ധംഗതവം  നല്േി ഉത്തരവാ  

ധകപേേര്ക് ഫാറം നമ്പര് 2-ല് ഒരു ധംഗതവ സര്്ട ിഫികറ് നല്കേണ്ടതും 

ധകപേേലന സംബന്ധിച്ച വിവര്ങല്, ധംഗതവ നമ്പര്, ധംഗതവം നല്േി  തീ തി, 

കഫാക്ട ാ എന്നിവ ഉൾലപ്പടുന്ന വിവര്ങൾ ഫാറം നമ്പ൪ 3-ലെ ധംഗതവ  രജിസ്റ്ററില് 

കചര്ത്ത് സൂേികകണ്ടതുമാണ.്  രജിസ്റ്ററിലെ വിവര്ങൾ േൃതയതക ാടും ധതതു 

സമ ്ങളില് കവണ്ട വിവര്ങൾ ഉൾലകാഫാറിച്ചും സൂേികകണ്ടതാണ.്   

ധംഗതവ രജിസ്റ്റര് കരഖലപ്പടുത്തി ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസ൪ സൂേികകണ്ടതാണ.് 

(5)  ധകപേ ുലട ും ധംഗതവ സാേയപദ്തത്തിലറ ും ഓകരാ പേര്പ്പുേൾ 

ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസ൪ സൂേികകണ്ടതും ധംഗത്തിന് കഫാക്ട ാ പതിച്ച ഒരു 

തിരിച്ചറി ല് ോര്ഡ് ഫാറം നമ്പ൪ 4-െും നിശ്ചിത വിവര്ങൾ കരഖലപ്പടുത്തി  ഒരു 

പാസബ്ുക് ഫാറം നമ്പര് 5-െും നല്കേണ്ടതാണ.് 

(6)   ധംഗതവ സാേയപദ്തകമാ തിരിച്ചറി ല് ോര്കഡാ പാസ്ബുകകാ 

നഷ്ടലപ്പടുേ ും ധവ ുലട ഡയൂപ്ലികകറിനാ ി ധംഗം ധകപേികുേ ും  

ലചയ്യുന്നപേം ആവശ്യമാ  സതയവാങമ്ൂെം ധകപേേനില് നിന്നും വാ്ങി 

ധകനവഷണത്തിനും സ്ഥിരീേരണത്തിനും കശ്ഷം ോര്ഡിലറ വിെ ഈടാകി 

ഡയൂപ്ലികകറ് തിരിച്ചറി ല് ോര്ഡ് ധംഗത്തിന് നല്കേണ്ടതാണ.് 

 12.   ധപ്പീെിനുഫാറ ോെപരിധി.—(1) നിധി ിലെ ധംഗതവത്തിനുഫാറ ഒരു ധകപേ 

കബാര്ഡ് നിരസികുന്നപേം ധതുമൂെം സങ്കടമനുഭവികുന്ന ഏലതാരാൾകും 

ധ്ങലന നിരസിച്ചുലോണ്ടുഫാറ ഉത്തരവ ് കേപ്പറി ധറുപത ് രിവസത്തിനേം 

സര്കാരിന് ധപ്പീല് നല്ോവുന്നതാണ:് 

 എന്നാല്, ധറുപത് രിവസകാെ ളവിനുഫാറില് ധപ്പീല് നല്ോതിരികുവാ 

ധകപേേന് മതി ാ  ോരണമുണ്ടാ ിരുന്നുലവന്ന് സര്കാരിന് കബാധയമാേുന്ന 

പേം ോെതാമസം മാപ്പുലച ്ത് ധത്തരം ധപ്പീല് സവീേരികാവുന്നതാണ.് 

 (2) സര്കാരിനു െഭികുന്ന ധപ്പീല് ധകപേേളികമാരല് ആവശ്യമാ  

ധകനവഷണം നടത്തി ധകപേേന് പറ ാനുഫാറത് പറ ുവാ ധവസരം നല്േി 

കരഖേൾ പരികശ്ാധിച്ച്  ുക്തമാ  തീരുമാനലമടുകകണ്ടതും തീരുമാനം   

ധകപേേലന ധറി ികകണ്ടതുമാണ.് 
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13.   നാമനിര്കേശ്ം ലചയ്യല്.—നിധി ില് ധംഗമാ ി കചരുന്ന ഏലതാരാളും 

ധകപേക ാലടാപ്പം ധംഗത്തിലറ മരണകശ്ഷം ഈ പദ്ധ്തി ദ്പോരം ധനുവരിച്ചി്ട ുഫാറ 

ആനുേൂെയ്ങൾ നല്േലപ്പകടണ്ട വയക്തി ുലട ധഥവാ വയക്തിേളുലട കപരും 

വിശ്രവിവര്ങളും ധട്ങി  ഒരു കനാമികനഷ ഫാറം നമ്പ൪ 6-ല് നല്കേണ്ടതാണ.്  

എന്നാല് ആദ്ശ്ിത എന്ന നിര്വചനത്തില് ഉൾലപ്പടുന്ന ആലരല ങ്കിെും മാദ്തകമ 

ധകപേേ നാമനിര്കേശ്ം ലചയ്യുവാ പാടുഫാറൂ. 

(2)   ഒരംഗത്തിന് ഭാവി ില് തലറ േുടുംബത്തില് വരുന്ന 

മാറ്ങൾകനുസരികച്ചാ ഉചിതലമന്നു കതാന്നുന്ന സമ കത്താ കനാമികനഷനില് മാറം 

വരുത്താവുന്നതാണ.്  ധ്ങലന ലചയ്യുന്നപേം പുതി  കനാമികനഷ ഫാറം നമ്പ൪  

6-ല് സമര്പ്പികകണ്ടതാണ്.  ധദ്പോരം കനാമികനഷനില് മാറം വരുത്തുന്ന സംഗതി ില് 

ധംഗം ഏറവും ധവസാനം സമര്പ്പിച്ച കനാമികനഷ മാദ്തം സാധുവാ ി 

നിെനില്കുന്നതാണ.്   

14.   ധംശ്രാ ം ധട ്കുന്ന രീതി.—ഓകരാ ധംഗവും ധംശ്രാ മാ ി ഓകരാ 

മാസവും ധട ്കകണ്ട തുേ ബന്ധലപ്പ്ട  കപാകസ്റ്റാഫീസില് ധതതു ോെത്ത് കബാര്ഡ ്

നിശ്ച ികുന്ന രീതി ില് ധട ്കകണ്ടതാണ.്  ധദ്പോരം ധംശ്രാ ം ധട ക്ുന്ന 

ധംഗ്ങൾ ചീഫ് എേസ്ിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസ൪ മുമ്പാലേ തലറ പാസബ്ുകും രസീതും 

ധംശ്രാ ം നല്േി  വിവരം പാസ്ബുകില് കരഖലപ്പടുത്തുന്നതിനാ ി 

സമര്പ്പികകണ്ടതാണ.് ധതു സംബന്ധിച്ച േണകുേളും ധംഗ്ങളുലട  

വിവര്ങളും ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസര് ഓകരാ മാസവും കബാര്ഡിന് 

ധ ച്ചുലോടുകകണ്ടതുമാണ.് 

ധദ്ധ്യാ ം ധ്  ്

വാർഷിേ പികരാർടും  ഡ ് ും 

15.   വാര്ഷിേ റികപ്പാര്്ട ും േണകുേളുലട ആഡിറ് ലച ്ത കസ്റ്ററ്ലമറും.—(1) 

നിധി ുലട വാര്ഷിേ റികപ്പാര്്ട ് കബാര്ഡിലറ നിര്കേശ് ദ്പോരം തയ്യാറാകകണ്ടതും 

കബാര്ഡിലറ ധംഗീോരത്തിനുകശ്ഷം റികപ്പാര്്ട ിലറ ഒരു പേര്പ്പ് േണകുേളുലട 

ഓഡിറ് ലച ത് കസ്റ്ററ്ലമറ് സഹിതം ഓകരാ വര്ഷവും ജൂകെ 31-നു മുമ്പ് സര്കാരിനു 

സമര്പ്പികകണ്ടതുമാണ.്   
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(2)   വാര്ഷിേ റികപ്പാര്്ട ് െഭിച്ചാെുട തലന്ന സര്കാ൪ ധത് േണകുേളുലട 

ആഡിറ് ലച ത് കസ്റ്ററ്ലമറുേൾ സഹിതം നി മസഭ ുലട മുപാലേ വ ്കകണ്ടതാണ.് 

16.   ബഡ്ജറ് ധംഗീേരികല്.—എൊ വര്ഷവും ജൂകെ മാസം ധടുത്ത 

സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തകാ ുഫാറ ദ്പതീേികുന്ന വരവും ലചെവും ോണികുന്ന ഒരു 

വാര്ഷിേ ബഡ്ജറ് കബാര്ഡ് മുമ്പാലേ ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസ൪ വ ക്കണ്ടതും 

കബാര്ഡിലറ ധംഗീോരം െഭിച്ചതിനുകശ്ഷം ആ വര്ഷം ആഗസ്റ്റ് മാസത്തില് തലന്ന 

ആ ത് സര്കാരികെക് ധംഗീോരത്തിനാ ി സമര്പ്പികകണ്ടതുമാണ.് 

 

ധദ്ധ്യാ ം ആറ ്

കേമനിധി ആനുേൂെയങ്ങള് 

17.   ചിേിത്സാ ധനസഹാ ം.—(1) രണ്ട് വര്ഷം തുടര്ച്ച ാ ി ധംശ്രാ ം ധടച്ച 

ധംഗ്ങൾക ്ഗുരുതരമൊത്ത കരാഗ്ങൾക ്ധയ്യാ ിരം രൂപ വലര ും ഗുരുതരമാ  

കരാഗ്ങൾകും ധപേടലത്ത തുടര്ന്നുഫാറ ചിേിത്സ ്കും ഇരുപത്തയ്യാ ിരം രൂപ 

വലര ും ധനസഹാ ം നല്േുന്നതാണ.് 

(2)  ചിേിത്സാ ധനസഹാ ത്തിനുഫാറ ധകപേേൾ ചിേിത്സ തുട്ങുന്നതിനു 

മുകപാ ചിേിത്സ േെിഞ്ഞ് ആറു മാസത്തിനേകമാ സമര്പ്പിച്ചിരികകണ്ടതാണ:് 

 എന്നാല്, ധകപേ സമര്പ്പികാതിരികുവാ മതി ാ  ോരണമുണ്ടാ ിരുന്നു 

എന്ന് കബാര്ഡിന് കബാധയമാേുന്നപേം ആറു മാസത്തില് േവി ാലത ുഫാറ 

ോെതാമസം കബാര്ഡിന് മാപ്പാകാവുന്നതാണ്.   

(3)  ചിേിത്സാ ധനസഹാ ത്തിന് ധകപേിച്ചവര് മരണമടഞ്ഞാല് 

ധകപേേലറ കനാമിനി ്ക് ദ്പസത്ുത ചിേിത്സാ ധനസഹാ ം നല്കേണ്ടതാണ.് 

(4)   ചിേിത്സാ ധനസഹാ ത്തിനുഫാറ ധകപോ ഫാറം നമ്പ൪ 7-ല് 

ആ ിരികകണ്ടതാണ.്  ചിേിത്സാ ആനുേൂെയത്തിനാ ി ധകപേികുന്നവര് ഒരു 

സര്കാ൪ ധംഗീേൃത ലമഡികല് ഓഫീസറുലട സാേയപദ്തം ഹാജരാകകണ്ടതാണ.് 

(5)   ഐ.പി./ഒ.പി. ടികറ,് ഡിസ്ചാര്ജ ്  സര്്ട ിഫികറ,് ധവസാന വരിസംഖയ 

ധടച്ച രസീത്, ധംഗതവ സര്്ട ിഫികറ,് ചിേിത്സ കതടി  ആശ്ുപദ്തി ിലെ ലമഡികല് 

ഓഫീസ൪ സാേയലപ്പടുത്തി  ബിെുേൾ എന്നിവ ധകപേക ാലടാപ്പം 

ഉണ്ടാ ിരികകണ്ടതാണ.് 
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18.   മരണാനന്തര ധനസഹാ ം.—(1) ഒരംഗം മരണലപ്പ്ട ാല് ദ്പസ്തുത 

ധംഗത്തിലറ ധവോശ്ിക് പ്ട ിേ 1-ല് വയക്തമാകി  ദ്പോരമുഫാറ മരണാനന്തര 

ആനുേൂെയത്തിന് ധര്ഹത ുണ്ടാ ിരികുന്നതാണ.് 

(2)  മരണലപ്പടുന്ന ഒരംഗത്തിലറ ശ്വസംസ്ോര ലചെവുേൾകാ ി ദ്പസ്തുത 

ധംഗത്തിലറ ഒരവോശ്ിക് ധയ്യാ ിരം രൂപ ഉട ധനുവരികുന്നതാണ.്  

പദ്ധ്തി ില്നിന്നും ലപഷ െഭികുന്ന ഒരാൾ മരണമട ുന്ന സംഗതി ില് ദ്പസ്തുത 

ആളിലറ ധവോശ്ിക് മൂവാ ിരം രൂപ ധനസഹാ ം നല്േുന്നതാണ.് 

(3)   മരണാനന്തര ആനുേൂെയത്തിനുഫാറ ധകപേ ഫാറം നമ്പര് 8-ല് 

സമര്പ്പികകണ്ടതാണ.് 

(4)   മരണാനന്തര ആനുേൂെയം െഭികുന്നതികെകാ ി ധകപേ ക ാലടാപ്പം 

ധസ്സല് കനാമികനഷ, പാസബ്ുക്, ധംഗതവ സര്്ട ിഫികറ്, മരണ സര്്ട ിഫികറ,് 

ധവസാന വരിസംഖയ ധടച്ച രസീത്, ഒന്നില് േൂടുതല് ധവോശ്ിേൾ ഉഫാറപേം 

ആവശ്യലമങ്കില് മറവോശ്ിേൾകുേൂടി കവണ്ടി ഒരാൾ തുേ കേപ്പറുന്നതിന് 

മുദ്രപ്പദ്തത്തില് തയ്യാറാകി  മറവോശ്ിേളുലട സമ്മതപദ്തം, കനാമിനി 

ദ്പാ പൂര്ത്തി ാോത്ത ആളാലണങ്കില് വ സ്സ് ലതളി ികുന്ന സര്്ട ിഫികറ ്  

എന്നിവ  ധകപേക ാലടാപ്പം  ഹാജരാകകണ്ടതാണ.് 

19.   വിവാഹ ധനസഹാ ം.—രണ്ട് വര്ഷം തുടര്ച്ച ാ ി നിധി ികെക ്ധംശ്രാ ം 

ധടച്ച ധംഗ്ങളുലട ും ധവരുലട രണ്ട് ലപൺമകളുലട ും വിവാഹത്തിന് 

ഇരുപത്തയ്യാ ിരം രൂപ വിവാഹ ധനസഹാ മാ ി നല്േുന്നതാണ.് 

വിവാഹധനസഹാ ത്തിനുഫാറ ധകപേ ഫാറം നമ്പര് 9-ല് ആ ിരികകണ്ടതാണ.്                             

രണ്ട് െേം രൂപ നയൂനപേ വിേസന ധനോരയ കോര്പ്പകറഷ മുകഖന ദ്പസ്തുത 

കോര്പ്പകറഷ നിശ്ച ികുന്ന നിബന്ധനേൾകനുസൃതമാ ി പെിശ്രഹിത വാ പ് 

നല്േുന്നതാണ.്  വാ പ് ുലട തിരിച്ചടവ് ോെ ളവ് ധമ്പത് മാസമാ ിരികുന്നതാണ്. 

20.   ലപഷ.—(1) ധ് ു വര്ഷത്തില് േുറ ാത്ത ോെ ളവില് തുടര്ച്ച ാ ി 

നിധി ികെക് ധംശ്രാ മടച്ച ധംഗ്ങൾക് 60 വ സ്സ് പൂര്ത്തി ാേുകമ്പാൾ 

പദ്ധ്തികനുബന്ധമാ ുളള പ്ട ിേ 2-ല് വിനിര്കേശ്ിച്ച ദ്പോരമുഫാറ ലപഷ 

െഭികുവാ ധര്ഹത ുണ്ടാ ിരികുന്നതാണ്: 
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 എന്നാല്, ധ് ു വര്ഷത്തില് താലെ ഉഫാറ ോെ ളവില് ധംശ്രാ ം ധടച്ചി്ട ുഫാറ 

ഒരു ധംഗത്തിന് നിശ്ചിത തുേ തിരിലേ െഭികുന്നതിനുഫാറ ധര്ഹത സംബന്ധിച്ച ്

തീരുമാനലമടുകാ കബാര്ഡിന് ധധിോരമുണ്ടാ ിരികുന്നതാണ.് 

 (2)  നിധി ില്നിന്നും ലപഷ ആനുേൂെയം െഭികുന്നതിനുഫാറ ധകപേ 

ഫാറം നമ്പര് 10-ല് ആ ിരികകണ്ടതും ധംഗതവ സര്്ട ിഫികറ,് ധവസാന വരിസംഖയ 

ധടച്ചതിലറ രസീത് എന്നിവ ധകപേക ാലടാപ്പം ഹാജരാകകണ്ടതുമാണ.് 

 (3)   55 വ സ്സിനുകശ്ഷം വരിസംഖയ ധട ക്ുവാനും സവീേരികുവാനും 

പാടിൊത്തതാേുന്നു. 

21.   േുടുംബ ലപഷ.—ലപഷ െഭികാ ധര്ഹത ുഫാറ ഒരംഗം 

മരണമട ുന്ന സംഗതി ില് ധ ാളുലട ആദ്ശ്ിതന് േുടുംബ ലപഷ െഭികുവാ 

ധര്ഹത ുണ്ടാ ിരികുന്നതാണ.്  േുടുംബ ലപഷ േുറഞ്ഞത് ആ ിരം രൂപക ാ 

ധലെങ്കില് ദ്പസത്ുത ധംഗത്തിന് െഭികാ ധര്ഹത ുഫാറ ലപഷലറ ധമ്പത ്

ശ്തമാനകമാ ഏതാകണാ േൂടുതല് ദ്പസ്തുത തുേ ആ ിരികുന്നതാണ.്  േുടുംബ 

ലപഷനുഫാറ ധകപേ ഫാറം നമ്പര് 10-ല് ആ ിരികകണ്ടതാണ.് 

22.   ധവശ്താ ലപഷ.—(1) മൂന്ന് വര്ഷത്തില് േുറ ാലത ധംശ്രാ ം നല്േി 

വരുന്ന ഏലതങ്കിെും ഒരംഗത്തിന് ധപേടംമൂെകമാ ധസുഖംമൂെകമാ സ്ഥിരവും 

പൂര്ണവുമാ  ശ്ാരീരിേ ധവശ്ത സംഭവിച്ചാല് ദ്പസ്തുത ധംഗത്തിന് ദ്പതിമാസം 

ആ ിരം രൂപ ധവശ്താ ലപഷനാ ി െഭികാ ധര്ഹത ുണ്ടാ ിരികുന്നതാണ.്  

ധവശ്താ ലപഷ െഭികുന്നതിനുഫാറ ധകപേ ഫാറം നമ്പ൪ 11-ല് 

ആ ിരികകണ്ടതാണ.് 

 (2)   (1)-ാം ഉപഖണ്ഡിേ ദ്പോരം ലപഷന് ധകപേികുന്ന ധംഗം 

ശ്ാരീരിേ ധവശ്ത ധനുഭവികുന്നു എന്നും ധവശ്തമൂെം  ാലതാരു കജാെി ും 

ലചയ്യാ േെി ാത്ത ആളാലണന്നും ലതളി ികുന്നതികെകാ ി ലമഡികല് 

കബാര്ഡിലറ സാേയപദ്തം ധകപേക ാലടാപ്പം ഹാജരാകകണ്ടതാണ്. 

23.   വിരയാഭയാസ ധനസഹാ ം.—(1) ലദ്പാഫഷണല് കോെ്സുേളില് സര്കാ൪/ 

ധര്ദ്ധ് സര്കാ൪ സ്ഥാപന്ങളില് ലമറിറ് ധടിസ്ഥാനത്തില് ദ്പകവശ്നം െഭിച്ച് പഠനം 

നടത്തുന്ന നിധി ിലെ ഏലതങ്കിെും ഒരംഗത്തിലറ മകൾക് ദ്പസ്തുത സ്ഥാപനത്തിലെ 

പഠനത്തിന് ആവശ്യമാ  സര്കാ൪ ഫീസിന് തുെയമാ  തുേ വിരയാഭയാസ 

ധനസഹാ മാ ി നല്േുന്നതാണ.്  േൂടാലത ബിരുര/ബിരുരാനന്തര കോെ്സുേൾക ്

12

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



സര്കാ൪/ധര്ദ്ധ് സര്കാ൪ കോകളജുേളില് ലമറിറ് സീറില് ദ്പകവശ്നം കനടി  

വിരയാര്ഥിേൾക ് സര്കാ൪ ഫീസിന് തുെയമാ  തുേ  

ധനസഹാ ം ധനുവരികുന്നതാണ.്  ദ്പസ്തുത ധനസഹാ ം െഭികുന്നതിലറ 

ആവശ്യത്തികെകാ ി സര്കാരില്നികന്നാ മറു സ്ഥാപന്ങളില്നികന്നാ വിരയാഭയാസ 

ധനസഹാ ം െഭിച്ചി്ട ിെ എന്ന സാേയപദ്തം ബന്ധലപ്പ്ട  സ്ഥാപന്ങളില്നിന്നും 

ഹാജരാകകണ്ടതാണ.്   

 (2)   സര്കാ൪/ധര്ദ്ധ് സര്കാ൪ സ്ഥാപന്ങളില് ലദ്പാഫഷണല് 

കോെ്സുേൾക ് ദ്പകവശ്നം െഭിച്ച് പഠികുന്ന വിരയാര്ഥിേൾക ് ൊപ്കടാപ്പ ്

ഉൾലപ്പലട ുഫാറ പഠകനാപേരണ്ങൾ വാ്ങുന്നതിനും ദ്പകവശ്ന പരീേ ്ക ്

പരിശ്ീെനം നല്േുന്നതിനും പെിശ്രഹിത വാ ്പ നല്േുന്നതാണ.് 

24.   വിവികധാകേശ്യ വാ ്പ.—(1) ധ് ു വര്ഷകാെലമങ്കിെും നിധി ികെക ്

ധംശ്രാ ം നല്േി  ഒരംഗത്തിന് ധ ാളുലട േണകിെുഫാറ തുേ ുലട 

എെുപത്തി ് ് ശ്തമാനം തുേ വിവികധാകേശ്യ വാ ്പ ാ ി ധനുവരികുന്നതാണ്.  

വാ പ് ുലട ോൊവധി പരമാവധി പദ്ന്തണ്ട ്മാസം ആ ിരികുന്നതാണ്.  ഏലതങ്കിെും 

ധംഗം നിശ്ചിത ോെ ളവിനുഫാറില് വാ പ് തിരിച്ചട ക്ാ മുടകം വരുത്തുന്ന പേം 

ദ്പസ്തുത ധംഗത്തിലറ േണകിെുഫാറ തുേ ില്നിന്നും ആ ത് ത്ട ികിെികുന്നതിന് 

കബാര്ഡിന് ധധിോരമുണ്ടാ ിരികുന്നതാണ.് 

 (2)   വാ ്പ തിരിച്ചട ക്ുവാ ഏലതങ്കിെും ധംഗം മുടകം വരുത്തുന്ന 

പേം മുടകം വരുത്തുന്ന തവണേൾക് 18 ശ്തമാനം നിരകില് പെിശ് 

ഈടാകകണ്ടതാണ.് 

25.   റീഫണ്ട്.—നിധി ിലെ ഒരംഗം നിധി ികെക് ധട ക്ുന്ന ധംശ്രാ വും 

നിധി ിലെ വിഹിതവും കചര്ന്നുഫാറ തുേ ദ്പസ്തുത ധംഗത്തിലറ മരണാനന്തരകമാ 

ദ്പസ്തുത ധംഗത്തിന് 60 വ സ്സ് പൂര്ത്തി ാേുകമ്പാകൊ ലതാെില് െഭിച്ച് കപാേുകമ്പാകൊ 

ദ്പസ്തുത ധംഗത്തിന് തിരിലേ നല്േുന്നതാണ.് 

26.   ദ്പസവാനുേൂെയം.—രണ്ട് വര്ഷകാെം തുടര്ച്ച ാ ി നിധി ികെക് 

ധംശ്രാ ം നല്േി  ഒരു വനിതാ ധംഗത്തിന് ദ്പസവാനുേൂെയമാ ി പതിനയ്യാ ിരം 

രൂപ നിധി ില്നിന്നും ധനുവരികുന്നതാണ.് ഒരംഗത്തിന് ദ്പസവാനുേൂെയം പരമാവധി 

രണ്ടു ദ്പാവശ്യം െഭികുന്നതിനു മാദ്തകമ ധര്ഹത ുണ്ടാ ിരികുേ ുഫാറൂ. 

ദ്പസവാനുേൂെയത്തിനുഫാറ ധകപേ ഫാറം നമ്പ൪ 12-ല് ആ ിരികുന്നതാണ.് 
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27.  ഭവന നിര്മ്മാണ/പുനരുദ്ധ്ാരണ വാ ്പ.—രണ്ട് വര്ഷകാെം തുടര്ച്ച ാ ി 

നിധി ികെക് ധംശ്രാ ം നല്േി  ഒരു ധംഗത്തിന് രണ്ടര െേം രൂപ വലര നയൂനപേ 

വിേസന ധനോരയ കോര്പ്പകറഷ മുകഖന ഭവന നിര്മ്മാണ/ പുനരുദ്ധ്ാരണത്തിനാ ി 

(200 കപര്ക്), കോര്പ്പകറഷ നിശ്ച ികുന്ന  

നിബന്ധനേൾക ് വികധ മാ ി പെിശ്രഹിത വാ ്പ നല്േുന്നതാണ.് വാ ്പ ുലട 

തിരിച്ചടവ് ോെ ളവ് ഏെുവര്ഷം ധഥവാ 84 മാസമാ ിരികുന്നതാണ.് ആ തിലറ 

ഭരണലച്ചെവികെക് രണ്ട് ശ്തമാനം തുേ മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേ കേമനിധി കബാര്ഡ് 

വഹികുന്നതാണ.്  
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 ഫാറം നമ്പര് 1 
 

അംഗതവത്തിനുള്ള അകപേ 
2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

[ഖണ്ഡിേ 11 (1) ോണുേ] 
 

1. ജിെ     : കോഡ് നമ്പര് - 
 
2. പ് ാ ത്ത/്നഗരസഭ  : കോഡ് നമ്പര് - 
 
3. കപര് (പൂര്ണ രൂപത്തില്)  : 
 
4. സ്ഥിര കമല്വിൊസം   : 
 
 
 കഫാൺ നമ്പ൪   : 
 
5. കപാസ്റ്റ് ഓഫീസ/്പികോഡ ് : 
 
6. ജനനത്തീ തി*   : 
 
7. ദ്പാ ം     : (ധേരത്തില്) 
 
8. കജാെി ലചയ്യുന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥിതി : കോഡ് നമ്പര് - 
 ലചയ്യുന്ന ജിെ     
 
 പ് ാ ത്ത/്നഗരസഭ  : കോഡ് നമ്പര് - 
 
 
9. ധദ്ധ്യാപനം നടത്തുന്ന മദ്രസ്സ : 
  ുലട/ലതാെില്രാതാവിലറ കപരും  
 പൂര്ണ കമല്വിൊസവും   
 
 കജാെി ലചയ്യുന്ന തസ്തിേ  : 
 
 മുസ്ീം സര്വീസ് രജിസ്റ്റ൪ നമ്പ൪ :  
 (െഭയലമങ്കില്)      

 കഫാൺ നമ്പ൪   : 
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10. മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപന കജാെി തുട്ങി   : (ധേരത്തില്) 
 വര്ഷം      
 
11. കസവനോെം     : വര്ഷം    
 (വര്ഷാടിസ്ഥാനത്തില്) 
 
 
12. ഇകപ്പാെലത്ത സ്ഥാപനത്തില്   :     
 കജാെി ആരംഭിച്ച വര്ഷം     
 
13. ഇകപ്പാെലത്ത സ്ഥാപനത്തിലെ   : വര്ഷം  മാസം 
 കസവന കരര്ഘയം     
 
 
14. വിരയാഭയാസ ക ാഗയത 
 
 (എ)  ലപാതുവിരയാഭയാസം   : 
  
 (ബി) മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപനത്തിന്   : 
 
 (സി) മറ് വിഷ ്ങൾ   : 
 
15. കേമനിധി ധംഗതവം    : 
 ആവശ്യലപ്പടുന്ന വര്ഷം/    
 മാസം      : 
 
16. ദ്പതിമാസം ധട ക്ുന്ന ധദ്ധ്യാപേ : 
 വിഹിതം (രൂപ)     
 
17. ലതാെില്രാതാവ് ധട ക്കണ്ട  : 
 ദ്പതിമാസ വിഹിതം (രൂപ)    
 
18. വിഹിതം ധട ക്ാ ചുമതെലപ്പ്ട   : 
 മദ്രസ്സ സ്ഥാപനത്തിലറ പൂര്ണ 
 കമല്വിൊസം      
 
19. വിഹിതമട ക്ുന്നതിന്    : 
 നിര്കേശ്ികുന്ന കപാസ്റ്റ ്ഓഫീസ ്   
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അകപേേടെ സതയദ്പസ്താവന 
 
 കേരള സംസ്ഥാന മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേ കേമനിധി ില് ധംഗതവം െഭികുന്നതിന് 
ഞാ മുേളില് വയക്തമാകി  ോരയ്ങൾ പൂര്ണമാ ും സതയവും ശ്രി ുമാലണന്ന ്
വയക്തമാകുന്നു. കേമനിധി സംബന്ധിച്ച് ോൊോെ്ങളില് ബാധേമാകുന്ന 
വയവസ്ഥേൾ ഞാ പാെികുന്നതാണ.് 
 
സ്ഥെം :      ഒപ്പ്  : 
തീ തി :     ധകപേേലറ കപര് :  

 
സ്ഥാപന കമധാവിയുടെ ശുപാർശ 

 
 ............................................................................ എന്ന മദ്രസ്സ ിലെ ധദ്ധ്യാപേനാ  

….......................... കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേ കേമനിധി ില് ധംഗതവത്തിന് നല്േി  

ധകപേ ശ്ുപാര്ശ് ലചയ്യുന്നു.  മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേ കേമനിധി പദ്ധ്തി ിലെ വയവസ്ഥേളും 

ധദ്ധ്യാപേരുലട സാമൂഹയ സുരേ ും േണകിലെടുത്ത് ലതാെിെുടമ എന്ന നിെ ിെുഫാറ 

വയവസ്ഥേൾ പാെികുന്നതാലണന്നും, ലതാെിെുടമാ വിഹിതം  ഥാസമ ം 

ധദ്ധ്യാപേലറ കപരില് ധട ്കുന്നതാലണന്നും വയക്തമാകുന്നു.  

 
                               (സീല്)     ഒപ്്പ : 

തീ തി:        ഔകരയാഗിേ പരവി :  

ഓഫിക്കീസ്  ഉപകയാഗത്തിന് 
 

ധകപേ രജിസ്റ്റര് നമ്പ൪  :   കേമനിധി ധംഗതവ നമ്പര്  : 
 
      ജിൊ കോഡ് നമ്പര്  : 
     
      കപാകസ്റ്റാഫീസ് കോഡ ് : 
 
      ധംഗതവ ദ്പാബെയ തീ തി : 
     
മാസവിഹിതം ധട ്കകണ്ട കേദ്ന്ദം   : 
 
പണം ധട ്കകണ്ട കപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് : 
ധകൗണ്ട് നമ്പര്                     : 
       
   ഒപ്്പ : 
                                                ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ ്ഓഫീസ൪.   
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ഫാറം നമ്പര് 2 

അംഗതവ  സ൪ടിഫിക്കിക്ക  ്

2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

[ഖണ്ഡിേ 11(4) ോണുേ] 
 
 
ധംഗതവ നമ്പര്  :  

പാസക്പാര്്ട ് 
കസസ് കഫാക്ട ാ 

 
 
 

            
(കഫാക്ട ാ രജിസ്റ്ററിംഗ ്
ധധിോരസ്ഥാനം 

സാേയലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ)് 
 

 
 2019-ലെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേ കേമനിധി പദ്ധ്തി ിലെ വയവസ്ഥേൾ ദ്പോരം 

ദ്ശ്ീ./ദ്ശ്ീമതി….............................................................(കമല്വിൊസം).................................................

.......................................(തീ തി മുതല്) കേമനിധി ധംഗമാ ി കചര്ത്തി്ട ുഫാറതാ ി 

സാേയലപ്പടുത്തുന്നു. 

 
ധംഗത്തിലറ മാതൃോ ഒപ്പ്: 
 
സ്ഥെം : 
തീ തി :         
            (ഒപ്്പ) 
             ചീഫ് എേസ്ിേയൂ്ട ീവ് ഓഫീസ൪. 

(ഓഫീസ് സീല്) 
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ഫാറം നമ്പ൪ 3 

അംഗതവ  ര ിസ്റ്റ൪ 

2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

[ഖണ്ഡിേ 11(4) ോണുേ] 

(ധംഗതവ രജിസ്റ്റര് കബാര്ഡിലറ ലസദ്േ്ട റി ും  
രജിസ്റ്ററിംഗ് ധധിോരസ്ഥാനവും സൂേികകണ്ടത)് 

 
ധംഗത്തിലറ 
കഫാക്ട ാ 

 
 
 

 

ദ്േമ നമ്പര് ധംഗത്തിലറ കപരും 
കമല്വിൊസവും 

ധച്ഛലറ/ 
ധമ്മ ുലട/ 
ഭര്ത്താവിലറ 

കപര ്

ജനന തീ തി ും 
വ സ്സും 

കനാമിനി/ 
കനാമിനിേളുലട 

കപര ്

(1) (2) (3) (4) (5) 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
  

ധകപേ ുലട 
തീ തി ും 
നമ്പരും 

ധംഗതവം 
നല്േി  
തീ തി ും 
നമ്പരും 

ആനുേൂെയം 
നല്േി തിലറ 
വിവര്ങൾ 

വാ പ് 
നല്േി തിലറ 
വിവര്ങൾ 

ധംഗതവം 
റോകി  
വിവര്ങൾ, 
തീ തി 

ധഭിദ്പാ ം 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) 
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ഫാറം നമ്പ൪ 4 

അംഗതവ  തിരിച്ചപിയ  ോ൪ഡ ്
2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

[ഖണ്ഡിേ 11(5) ോണുേ] 

 

ധംഗത്തിലറ 

കഫാക്ട ാ 

 

 

 കപര്  (ഇനിഷയല് സഹിതം)   : 

 

പൂര്ണ വിൊസം    : 

 

 

 

 

ധംഗതവ നമ്പര്    : 

 

ജിൊ കോഡ് നമ്പര്    : 

 

കസ്റ്ററ് കോഡ് നമ്പര്    : 

 

 

 

ഓഫീസ് സീല്           (ഒപ്്പ) 

        ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ ്ഓഫീസ൪. 
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ഫാറം നമ്പര് 5 

പാസ്   ുക്ക ്

2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

[ഖണ്ഡിേ 11(5) ോണുേ] 
 

ധംഗത്തിലറ 
കഫാക്ട ാ 

 
 

 
 

1.   ധംഗത്തിലറ കപര ്   :  
 
2.   പൂര്ണ വിൊസം    : 
 
 
3.   ജനനത്തീ തി    :  
  
4.   വിരമികല് തീ തി   : 
 
5.   ധംഗതവ ഉത്തരവ് നമ്പരും       
 തീ തി ും    : 
 
6.   ദ്പവൃത്തി സ്ഥെം    : 
 
7.   ധവോശ്ി ുലട കപര ്   : 
 
8.   പൂര്ണ വിൊസം    : 
 
9.  ധവോശ്ി ുമാ ുഫാറ ബന്ധം  :  
 
 
എൊ മാസവും …................................ാം തീ തികേം മാസവരി ധട ക്കണ്ടതാണ.്   
 
ധംഗത്തിലറ  ഒപ്പ് …............................. 
  
    
                            
 ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ ്ഓഫീസറുലട ഒപ്്പ . 
സ്ഥെം  :  

തീ തി :                                      

 
       (സീല്)            
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20....... ധടച്ച 
മാസം 

വരിസംഖയ 
തീ തി 

പിെപെിശ് ആലേ തുേ ഒപ്്പ 

B/F 
     

ജനുവരി       

ലഫദ്ബുവരി      

മാര്ച്ച ്      

ഏദ്പില്      

കമ  ്      

ജൂൺ      

ജൂകെ      

ആഗസ്റ്റ ്      

ലസപ്റംബ൪      

ഒകടാബര്      

നവംബര്      

ഡിസംബര്      

      

C/o 
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ഫാറം നമ്പര് 6 

കനാമികനഷൻ ഫിക്കാപം  
2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

(ഖണ്ഡിേ 13 ോണുേ) 

 എലറ ോെകശ്ഷം നിധി ില് നിന്നും എലറ കപരിെുഫാറ ആനുേൂെയ്ങളും 
ധര്ഹതലപ്പ്ട  തുേ ും കേപ്പറുന്നതിന് താലെപ്പറ ുന്ന എലറ ആദ്ശ്ിതലന/ ആദ്ശ്ിതലര 
ഞാ ഇതിനാല് നാമനിര്കേശ്ം ലചയ്യുന്നു. 

ദ്േമ നമ്പര് കനാമിനി ുലട കപരും 
കമല്വിൊസവും 

വ സ്സും  
ജനന തീ തി ും 

ധകപേേനു 
മാ ുഫാറ ബന്ധം 

(1) (2) (3) (4) 
    

 
 
 

 
  
സ്ഥെം  :      ധകപേേലറ ഒപ്പും കപരും 
തീ തി :      ധംഗതവ നമ്പരും കമല്വിൊസവും 
 
സാേിേളുലട ഒപ്പ,് കപര്, 
കമല്വിൊസം          1.  ............................................................................... 
     ................................................................................ 
        2. ................................................................................ 
     ................................................................................ 
            കനാമികനഷ ധംഗീേരിച്ചു 

സ്ഥെം  :                           (ഒപ്്പ) 
തീ തി :            ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ ്ഓഫീസ൪. 

േുറിപ്പ:്—1. കനാമികനഷ പുതുകുന്നവ൪ ധംഗതവ ഉത്തരവിലറ പേര്പ്പ,് ധംഗതവ 
           ോര്ഡ് എന്നിവ ുലട സാേയലപ്പടുത്തി  പേര്പ്പ് ധകപേക ാലടാപ്പം  
  വ ്കകണ്ടതാണ.് 

     2.  ശ്രി ാ ി പൂരിപ്പിച്ച 2 ലസറ് ധകപേ കഫാറം സമര്പ്പികകണ്ടതാണ.്  ഒരു 
          കോപ്പി ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ ് ഓഫീസറുലട ഓഫീസില് സൂേികക 
          ണ്ടതാണ.് 
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ഫാറം നമ്പ൪ 7 

ചിേിത്സാ ധനസഹായത്തിനുള്ള അകപേ 

2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

[ഖണ്ഡിേ 17(4) ോണുേ] 
 
1.   ധംഗത്തിലറ കപര ്    : 
 
2.   പൂര്ണമാ  കമല്വിൊസം   : 
 

3.   വ സ്സും ജനന തീ തി ും   : 
 
4.   കേമനിധി പദ്ധ്തി ില് കചര്ന്ന  : 
     തീ തി ും ധംഗതവ നമ്പരും    
 
5.   ധംഗതവം റോകി ി്ട ുകണ്ടാ? ഉലണ്ടങ്കില് : 
     ധംഗതവം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ധധിോരി ുലട  
     ഉത്തരവ് നമ്പരും തീ തി ും    

6.   കരാഗസവഭാവവും ധതിന് കവണ്ടുന്ന  : 
    ചിേിത്സ ുലട വിവരവും (കരാഗവിവരം 
    വയക്തമാ ി എെുതണം)     

7.   ഈ പദ്ധ്തി ദ്പോരം മുമ്പ് ധനസഹാ ം : 
     െഭിച്ചി്ട ുകണ്ടാ? ഉലണ്ടങ്കില് വിവര്ങൾ 
     എെുതുേ       

8.   ചിേിത്സ ്കാ ി ലമഡികല് ആഫീസ൪ : 
     ശ്ിപാര്ശ് ലചയ്യുന്ന  ഥാര്ഥ ലചെവ ്  

9.   ധംഗം ചിേിത്സ നടത്തി     : 
     ആശ്ുപദ്തി ുലട  കപരും കമല്വിൊസവും     

10.  ധകപേക ാലടാപ്പം കചര്ത്തി്ട ുഫാറ   : 
      ലമഡികല് സര്്ട ിഫികറിലറ        
      വിശ്രവിവരം (ചിേിത്സ നടത്തി        
      സ്ഥാപനത്തില് നിന്നുഫാറ സര്്ട ിഫികറ്       
      തലന്ന  സമര്പ്പികുേ)      
     
 
സ്ഥെം  :        (ഒപ്്പ) 
 
തീ തി :        കപര ്
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സതയദ്പസ്താവന 

 

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

(കപര)്........................................................................................................................................................ 

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

............................................ (കമല്വിൊസം) എന്ന ഞാ, മുേളില് പറഞ്ഞിരികുന്ന 

വിവര്ങൾ എലറ ധറിവിെും വിശ്വാസത്തിെും ശ്രി ും സതയവുമാലണന്്ന ഇതിനാല് 

സാേയലപ്പടുത്തുന്നു. 

 

സ്ഥെം  : …...............................              (ഒപ്്പ) …......................................... 

തീ തി : …................................                     കപര് ….......................................... 

 

 

േുറിപ്പ:്—ധവസാന വരിസംഖയ ധടച്ച രസീത്, ലമഡികല് സര്്ട ിഫികറ,് ലമഡികല്   

ഓഫീസര് സാേയലപ്പടുത്തി  ബിെുേൾ, ഐ.പി./ഒ.പി. ടികറ് എന്നിവ 

ധകപേക ാലടാപ്പം വ ്കകണ്ടതാണ.് 
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ഫാറം നമ്പര് 8 

മരണാനന്തര ധനസഹായത്തിനുള്ള അകപേ 
2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

[ഖണ്ഡിേ 18(3) ോണുേ] 

ധംഗത്തിലറ 
കഫാക്ട ാ 

 
 
 

1.   ധകപേേലറ/ധകപേേ ുലട കപര ് :  
2.   സ്ഥിരമാ  കമല്വിൊസം   :    
 
3.   നിെവിെുഫാറ കമല്വിൊസം   : 
     (കഫാൺ നമ്പ൪ ഉൾലപ്പലട)      
   
4.   ധംഗവുമാ ുഫാറ ബന്ധം   : 
 
5.   ജനനത്തീ തി ും വ സ്സും   : 
 
6.   കേമനിധി ധംഗത്തിലറ കപര ്  : 

7.   ധംഗതവ നമ്പര്     : 

8.   ധംഗത്തിലറ ജനന തീ തി   : 

9.   കേമനിധി ില് ധംഗമാ  തീ തി  : 

10.  ധംഗം മരണമടഞ്ഞ തീ തി   : 

11.  കേമനിധി വരിസംഖയ ധവസാനം    
      ധടച്ച തീ തി     : 
 

സതയദ്പസ്താവന 

         കമല്പ്പറഞ്ഞ വിവര്ങലളൊം എലറ ധറിവിെും വിശ്വാസത്തിെും സതയമാലണന്ന ്
കബാധിപ്പിച്ചുലോഫാറുന്നു.  
 
സ്ഥെം  :      ധകപേേലറ/ധകപേേ ുലട ഒപ്പ:് 
 
തീ തി :      കപര് : 

േുറിപ്പ:്—ധസ്സല് ധംഗതവ സര്്ട ിഫികറ,് ധസ്സല് ധംഗതവ ോര്ഡ/്തഹസില്രാ൪      
നല്േുന്ന ധവോശ്  സര്്ട ിഫികറ,് പാസ്സ ് ബുക,് മരണ സര്്ട ിഫികറ,് 
ധവസാനം    വരിസംഖയ   ധടച്ച    രസീത്    എന്നിവ ധകപേക ാലടാപ്പം 
ഹാജരാകകണ്ടതാണ.്   
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ഫാറം നമ്പര് 9 

വിവാഹ ധനസഹായത്തിനുള്ള അകപേ 
2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

(ഖണ്ഡിേ 19 ോണുേ) 

1. ധംഗത്തിലറ കപര ്    : 

2. പൂര്ണമാ  കമല്വിൊസം   : 

3. വ സ്സും ജനന തീ തി ും   : 

4. കേമനിധി പദ്ധ്തി ില് കചര്ന്ന  : 
 തീ തി ും ധംഗതവ നമ്പരും   

5. ധംഗതവം റോകി ി്ട ുകണ്ടാ? ഉലണ്ടങ്കില് : 
 ധംഗതവം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ധധിോരി ുലട  
 ഉത്തരവ് നമ്പരും തീ തി ും   

6. വിരമികല് തീ തി    : 

7.   ഈ പദ്ധ്തി ദ്പോരം മുമ്പ് ധനസഹാ ം : 
 െഭിച്ചി്ട ുകണ്ടാ? ഉലണ്ടങ്കില് വിവര്ങൾ 
 എെുതുേ      

 (എ) ഉലണ്ടങ്കില് എദ്ത ദ്പാവശ്യം  : 

 (ബി) ആനുേൂെയം െഭിച്ച തീ തി ും  : 
  ഉത്തരവ് നമ്പരും    
 

 സതയദ്പസ്താവന 

........................................................................................................................................................(കപര)് 
…................................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... (കമല്വിൊസം) എന്ന 
ഞാ, മുേളില് പറഞ്ഞിരികുന്ന വിവര്ങൾ എലറ ധറിവിെും വിശ്വാസത്തിെും 
ശ്രി ും സതയവുമാലണന്ന് ഇതിനാല് സാേയലപ്പടുത്തുന്നു. 

സ്ഥെം  : …...................................   (ഒപ്്പ)................................................. 

തീ തി : …....................................    കപര് …............................................ 

േുറിപ്പ:്—ധവസാന വരിസംഖയ ധടച്ച രസീത,് ധംഗതവ ോര്ഡിലറ പേര്പ്പ്  എന്നിവ      
              ധകപേക ാലടാപ്പം സമര്പ്പികകണ്ടതാണ.്  
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ഫാറം നമ്പര് 10 

ടപൻഷൻ/േുെും  ടപൻഷനുള്ള അകപേ 

2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

(ഖണ്ഡിേ 21 ോണുേ) 
                       

                                                                             ധംഗത്തിലറ 
          കഫാക്ട ാ 

 
 

                        
1.   ധംഗത്തിലറ കപര ്    :  

2.   ധംഗതവ നമ്പര്     :  

3.   കമല്വിൊസം     :  
            
 (1)   വീ്ട ു കപര ്    :      
 
 (2)   വീ്ട ു നമ്പര്    : 
  
 (3)   ദ്പകരശ്ം/വികെജ്    : 
 
 (4)   കപാസ്റ്റ ്     : 
 
 (5)   താെൂക ്    : 
  
 (6)   പികോഡ ്    : 
 
 (7)   കഫാൺ നമ്പ൪    : 
 
 (8)   ആധാര് ോര്ഡ് നമ്പ൪   : 
 
4.   ജനനത്തീ തി ും പൂര്ത്തി ാ  വ സ്സും : 
 
5.   ധച്ഛലറ/ധമ്മ ുലട/ഭര്ത്താവിലറ കപര ് : 
 
6.   കേമനിധി ധംഗമാ  തീ തി ും   : 
     ധംഗതവം ദ്പാബെയത്തില് വന്ന മാസവും  
 
7. (എ) കേമനിധി ില് ധവസാനമാ ി  : 
 വരിസംഖയ ധടച്ച തീ തി ും 
 രസീത് നമ്പരും     
 
  (ബി) കേമനിധി ില് ആലേ മാസവരി  : 
 സംഖയ ധടച്ച ോെ ളവ്    
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8.   കജാെി ില് നിന്നും വിരമിച്ച തീ തി  : 

 

9.   ഇകപ്പാൾ സര്കാരില് നികന്നാ മകറലതങ്കിെും : 

     കബാര്ഡില് നികന്നാ ധകപേേന്  

    ലപഷ െഭികുന്നുകണ്ടാ?    

 

10.  ആലേ പൂര്ത്തി ാകി  ധംഗതവ  : 

       ോെ ളവ ്      

 

11. ധര്ഹതലപ്പ്ട  ലപഷ തുേ  : 

 

സതയദ്പസ്താവന 

 

         കമല്പ്പറഞ്ഞ വിവര്ങലളൊം എലറ ധറിവിെും വിശ്വാസത്തിെും സതയമാലണന്്ന 

കബാധിപ്പിച്ചുലോഫാറുന്നു. 

 

           

            

       

സ്ഥെം :              ഒപ്്പ :  

തീ തി :          ധകപേേലറ കപര് : 

      

 

 

േുറിപ്പ:്—ധംഗതവ സര്്ട ിഫികറ,് ധവസാന വരിസംഖയ ധടച്ചതിലറ രസീത് എന്നിവ     

              ധകപേക ാലടാപ്പം ഉഫാറടകം ലചകയ്യണ്ടതാണ.് 
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 ഫാറം നമ്പ൪  11 

സ്ഥിരമാ   ശ്ാരീരിേ  ധവശ്തമൂെം  കജാെി  ലചയ്യാ   േെി ാതിരികുേക ാ 
കേമനിധി ില് ധംഗതവം ധവസാനിപ്പികുേക ാ ലചയ്യുന്ന ധംഗ്ങൾക്  

ധംശ്രാ  തുേ തിരിച്ചു േി്ട ുന്നതിനുഫാറ ധകപേ 

2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 
[ഖണ്ഡിേ 22(1) ോണുേ] 

            
          

                                           
          ധംഗത്തിലറ              
               കഫാക്ട ാ 

  
 
 
   

1.   ധംഗത്തിലറ കപര ്    :  
2.   ധംഗതവ നമ്പര്     :                                    
3.   കമല്വിൊസം     :      
    
 (1)   വീ്ട ു കപര ്    : 
 
 (2)   വീ്ട ു നമ്പര്    : 
  
 (3)   ദ്പകരശ്ം/വികെജ്    : 
 
 (4)   കപാസ്റ്റ ്     : 
 
 (5)   താെൂക ്    : 
  
 (6)   പി കോഡ ്    : 
 
 (7)   കഫാൺ നമ്പ൪    : 
 
 (8)   ആധാര് ോര്ഡ് നമ്പ൪   : 
 
4.   ജനന തീ തി ും പൂര്ത്തി ാ  വ സ്സും : 
 
5.   ധച്ഛലറ/ധമ്മ ുലട/ഭര്ത്താവിലറ കപര ് : 
 

6.   കേമനിധി ധംഗമാ  തീ തി ും ധംഗതവം : 
      ദ്പാബെയത്തില് വന്ന മാസവും    
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7. (എ) കേമനിധി ില് ധവസാനമാ ി  : 
 വരിസംഖയ ധടച്ച തീ തി ും   
 രസീത് നമ്പരും     
 
  (ബി) കേമനിധി ില് ആലേ മാസവരി  : 
 സംഖയ ധടച്ച ോെ ളവ്    
 
8.   കജാെി ില് നിന്നും വിരമിച്ച തീ തി  :   
 
9.   ആലേ പൂര്ത്തി ാകി     :     
 ധംഗതവ ോെ ളവ്      
 
10. ധവശ്ത തുട്ങി  തീ തി   : 
 
11. ധവശ്ത ുലട സവഭാവം   : 
 
12. ധവശ്ത ലതളി ികുന്നതിന്   :   
 ഹാജരാകി   കരഖേൾ 
 
 (1) 
 
 (2) 
 
13. ധര്ഹതലപ്പ്ട  വിരമികല് തുേ  : 
 
 
 

അകപേേടെ സതയദ്പസ്താവന 
 
 കമല്പ്പറഞ്ഞ വിവര്ങലളൊം എലറ ധറിവിെും വിശ്വാസത്തിെും സതയമാലണന്ന്  
കബാധിപ്പിച്ചുലോഫാറുന്നു. 
 
 
 
സ്ഥെം   :                           ഒപ്്പ :  
 
തീ തി :         ധകപേേലറ കപര ്:  
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 ഫാറം നമ്പ൪ 12 

ദ്പസവാനുേൂെയത്തിനുള്ള അകപേ  

2019-ടെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധയാപേ കേമനിധി പദ്ധതി 

(ഖണ്ഡിേ 26 ോണുേ) 

 

1.   ധംഗത്തിലറ കപര ്    : 

 

2.   പൂര്ണമാ  കമല്വിൊസം   : 

 

3.   വ സ്സും ജനന തീ തി ും   : 

 

4.   കേമനിധി പദ്ധ്തി ില് കചര്ന്ന  : 

     തീ തി ും ധംഗതവ നമ്പരും    

 

5.   ധംഗതവം റോകി ി്ട ുകണ്ടാ? ഉലണ്ടങ്കില് : 

     ധംഗതവം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ധധിോരി ുലട  

     ഉത്തരവ് നമ്പരും തീ തി ും    

 

6.   വിരമികല് തീ തി    : 

 

7.    ഈ പദ്ധ്തി ദ്പോരം മുമ്പ് ധനസഹാ ം : 

      െഭിച്ചി്ട ുകണ്ടാ? ഉലണ്ടങ്കില് വിവര്ങൾ 

     എെുതുേ      

 (എ) ഉലണ്ടങ്കില് എദ്ത ദ്പാവശ്യം  : 

 (ബി) ആനുേൂെയം െഭിച്ച തീ തി ും  : 

        ഉത്തരവ് നമ്പരും  

   

 

32

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



സതയദ്പസ്താവന 

 

...............................................................................................(കപര്) ........................................................  

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

.......................................................................................................................................(കമല്വിൊസം)  

എന്ന ഞാ, മുേളില് പറഞ്ഞിരികുന്ന വിവര്ങൾ എലറ ധറിവിെും വിശ്വാസത്തിെും 

ശ്രി ും സതയവുമാലണന്ന് ഇതിനാല് സാേയലപ്പടുത്തുന്നു. 

 

സ്ഥെം  : …..................................             ഒപ്്പ …............................... 

 

തീ തി : …...................................                   കപര് …................................ 

 

 

േുറിപ്പ:്—ധവസാന വരിസംഖയ ധടച്ച രസീത്, ധംഗതവ ോര്ഡിലറ പേര്പ്പ് എന്നിവ        

              ധകപേക ാലടാപ്പം  സമര്പ്പികകണ്ടതാണ.്  

 

 

ഓഫിക്കീസ് ഉപകയാഗത്തിന ്

 

…..........................................................  രൂപ ദ്പസവാനുേൂെയമാ ി ധനുവരിച്ചിരികുന്നു. 

 

 

 

         (ഒപ്്പ) 

       ചീഫ് എേ്സിേയൂ്ട ീവ ്ഓഫീസ൪. 
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 പ്ട ിേ 1 

കേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ അവോശിക്്ക മരണാനന്തര ധനസഹായം 

ന േുന്നത് സം ന്ധിച്ച പടിേ 

[ഖണ്ഡിേ 18(1) ോണുേ] 

 

ഒരു വര്ഷം മുതല് ധ് ു വര്ഷം വലര   .. ` 10,000 (പതിനാ ിരം രൂപ) 
ധംഗതവ ോൊവധി ുഫാറവര്       
 
ആറു വര്ഷം മുതല് പത്തു വര്ഷം വലര   ..  ` 15,000 (പതിനയ്യാ ിരം രൂപ) 
ധംഗതവ ോൊവധി ുഫാറവര് 
 
പതിലനാന്നു വര്ഷം മുതല് പതിന് ു   ..  `  20,000 (ഇരുപതിനാ ിരം രൂപ) 
വര്ഷം വലര ധംഗതവ ോൊവധി ുഫാറവ൪ 
   
പതിനാറു വര്ഷം മുതല് ഇരുപതു    ..  ` 30,000 (മുപ്പതിനാ ിരം രൂപ) 
വര്ഷം വലര ധംഗതവ ോൊവധി ുഫാറവ൪    
 
ഇരുപതു വര്ഷത്തിനു മുേളില്    ..  `  50,000 (ധമ്പതിനാ ിരം രൂപ) 
ധംഗതവ ോൊവധി ുഫാറവ൪ 
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പ്ട ിേ 2 

കേമനിധി അംഗങ്ങള്ക്കുള്ള ടപൻഷൻ 
ആനുേൂെയം സം ന്ധിച്ച പടിേ 

[ഖണ്ഡിേ 20(1) ോണുേ] 
ധംശ്രാ ം 
ധടച്ച 
ോെ ളവ ്

 ദ്പതിമാസം 
ധനുവരികുന്ന 
ലപഷ 

5 വര്ഷം വലര           1500 

6 വര്ഷം   1500 + 10% of  1500    1650 

7 വര്ഷം 1650 + 10% of  1500 1800 

8 വര്ഷം 1950 + 10% of  1500 1950 

9 വര്ഷം 1950 + 10% of  1500 2100 

10 വര്ഷം 2100 + 10% of  1500 2250 

11 വര്ഷം 2250 + 10% of  1500 2400 

12 വര്ഷം 2400 + 10% of  1500 2550 

13 വര്ഷം 2550 + 10% of  1500 2700 

14 വര്ഷം 2700 + 10% of  1500 2850 

15 വര്ഷം 2850 + 10% of  1500 3000 

16 വര്ഷം 3000 + 10% of  1500 3150 

17വര്ഷം 3150 + 10% of  1500 3300 

18വര്ഷം 3300 + 10% of  1500 3450 

19 വര്ഷം 3450 + 10% of  1500 3600 

20 വര്ഷം 3600 + 10% of  1500 3750 

21 വര്ഷം 3750 + 12% of  1500 3930 

22 വര്ഷം 3930 + 12% of  1500 4110 

23 വര്ഷം 4110 + 12% of  1500 4290 

24 വര്ഷം 4290 + 12% of  1500 4470 

25 വര്ഷം 4470 + 12% of  1500 4650 

26 വര്ഷം 4650 + 12% of  1500 4830 

27 വര്ഷം 4830 + 12% of  1500 5010 

28 വര്ഷം 5010 + 12% of  1500 5190 

29 വര്ഷം 5190 + 12% of  1500 5370 
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30 വര്ഷം 5370 + 12% of  1500 5550 

31 വര്ഷം 5550 + 12% of  1500 5730 

32 വര്ഷം 5730 + 12% of  1500 5910 

33 വര്ഷം 5910 + 12% of  1500 6090 

34 വര്ഷം 6090 + 12% of  1500 6270 

35 വര്ഷം 6270 + 12% of  1500 6450 

36 വര്ഷം   6450 + 15% of  1500   6675 

37 വര്ഷം 6675+ 15% of  1500  6900 

38 വര്ഷം  6900 + 15% of  1500  7125 

39 വര്ഷം 7125+ 15% of  1500  7350 

40 വര്ഷവും     

ധതിന് 

മുേളിെും 

7350+ 15% of  1500  

7500 

   

                                                          ഗവര്ണറുലട ഉത്തരവി ദ്പോരം 

                                                       എ. ഷാജഹാ, 

                                                     ലസദ്േ്ട റി. 

 

വിശരീേരണക്കുപിര ്

(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിലറ ഭാഗമാേുന്നതെ, എന്നാല്, ധതിലറ ലപാതുഉകേശ്യം 
ലവളിലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉകേശ്ിച്ചുലോണ്ടുഫാറതാണ.്) 

 2019-ലെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേ കേമനിധി ഓര്ഡിനസിലെ (2019-ലെ 12)  
3-ാം വേുപ്പ് (2)-ാം ഉപവേുപ്പ് ദ്പോരം സര്കാരിന് ദ്പസ്തുത ഓര്ഡിനസിലെ 
പ്ട ിേ ില് വിനിര്കേശ്ിച്ചി്ട ുഫാറ എൊകമാ ഏലതങ്കിെുകമാ ോരയ്ങൾകുകവണ്ടി 
പദ്ധ്തി ില് വയവസ്ഥ ലചയ്യാവുന്നതാണ.്  ദ്പസ്തുത ഓര്ഡിനസിലെ 3-ാം വേുപ്പ ് 
(2)-ാം ഉപവേുപ്പ് ദ്പോരം നല്േലപ്പ്ട  ധധിോര്ങൾ വിനിക ാഗിച്ചുലോണ്ട് 2019-ലെ 
കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപേ കേമനിധി പദ്ധ്തി ആവിഷ്േരികുവാ സര്കാ൪ തീരുമാനിച്ചു.   

 കമല്പ്പറഞ്ഞ െേയം നിറകവറുന്നതിന് ഉകേശ്ിച്ചുലോണ്ടുഫാറതാണ് ഈ 
വിജ്ഞാപനം.  
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കേരള സർക്കാർ 

 

വിജ്ഞാഩനൿ 

 

 

 

2019-ലെ കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാഩേ കേമനിധി  ഒാ൪ഡിന൯സിലെ (2019-   12) 27-          

        നൽേലെട്ട അധിോരങ്ങൾ വിനിക ാഗിച്ച്, കേരള സ൪ക്കാ൪, താലെെറ  ൿ ദ്ഩോരൿ 

ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ക ന്ന , അതാ ത്:— 

 

 

     ന     ,   2019       21. 

 

സ.ഉ.(    )   ൪ 7/2019/   . ഭ. വ. 

 

     ഭ ണ (ന  ന     )       
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GOVERNMENT OF KERALA

Gcrcnl Adrbirtnttol (Mhorhy Wslhrlt) D'Frt"!t
NOTTFICATION

G O. (P) No. l020l8GAD.

Dated'

I&h Ocmben 20lE

Thiruvananthapuram, 30th Kanni' 1/,94

' 24th Aswino' 1910'

S. R. O. No. ?16/201t.-Ia exetlige of thc powerr confcrrcd by

und€r scctbD lO of tbp lcrala Madras Tcaphcts' Wclhrc Fund dinmoe'

2018 (43 of 2018) the Government of l&mla hspby cosituto thc lGmla

Madrs$ Tpachore' Welfarc Fund Board with imncdirre cffcct with thc

cbirnm sd membcrs *t%:rlj** Y*" 
aannclv:-

sr.
No.

Name and Address
of Members

Category to
which belongs

(3)(2)(l)

Sri M. P. Abdrl Gafoc'
Makkoor Poolalkal Hotrsc'

Chelavoor P. O., '
Itudikodo{?3 571

Sri Abookkcr SidlSE K'
(Sidiquc Mqtlavi)'
Kott rath Hous€'
Xolrlmbu P. O., Vh Ed$.t
}{dryprre*673 6{l

Sri HCi P. K. Mobanno4
Drru.d.a', Crpsod Rood'

\Hind*u Sqrth ?. O"
Malaprram4T6 3l?

Ctdroan

Mcmbcr rrPtrsedting
Mrdrasa Tcachcrs

Mcobcr rtpl€s€otiry
Mdrara Tcacbcrs



(3)(2)(t)

Sri ,{. Khamarudeen Moulavi,
Thoufeek Manzil.
Sithara, Kottiyam P. O.,
Kollam{gl 571

Smt. P. C. Safiya,
Darul Khair, Palath,
Kakkodi P. O.,
Kozhikkode{73 6l I

Adv. A. K. Ismayil Wafa,
White Hous€, Eranjimaw,
Mukkarn, Kozhikkode-673 602

Sri O. O. Shamsu,
Othalakkatt Ottayil House,
Ponnani South P. O..
Malappuram-679 586

Sri O. P. I. Koya,
Othupurakkal House,
Koduvalli P. O.,
Kozhikkode-673 572

Sri Alummad Devar'kovil.
Thaj House, A-25,
Jawahar Nagar Colony,
Eranjippalam P. O.,
Koz.hikkode-673 006

Dr. Moideenkutty, A. 8.,
Dfu€ctor.
Directorate of Minority Welfare

Sri Dhilip Kumar, V. R,
Additional S€q€tary to Govemment,
Minority Welfare Departneat,
Govi:mment Se{r€tariat

Sri V. K. Rqian,
Additional Secr€tary to Govemment,
Fimnc€ D€parh€nt,
Government Secretariat

Member reprcsenting
Madrasa Teachers

Member representing
Madrasa Teachers

Mernber representing
Madrasa Committee

Member rcpresenting
Madrasa Committee

Member representing
Madrasa Cornmittee

Member r€pr€s€nting
Madrasa Committee

Representing
the Govemment

Representing
the Govemment

Reprysenting
the Govemmenl



l4

Smt. K. A. Sreclatha,
Miitional Law
Secretary to Govemment,
Law Deparnnent,
Govemment Slecretariat

Reprcsenting
the Govemment

Chbf Exmtive
Officer

By oder of the Governor,

A. SrAJ:*n\
Secretarv lo Government.'

Expl.nrtory Note

Cfhis does not fonn pan of the notification, but is int€nd€d to indicate
is geireral purport.)

As per sub:section (l) of scction l0 of the Kerala Madrasa Teachen'
Welfare Fund Ordinance; 2018, th€ Govcrnment may by notificatibn with
effeet from such date as may be specified therein constitute a Boand to
be called the Kerala Madrasa Teachers' Welfare Fund Board, for the
administration and management of the'fund and to supervise and
implemeot connocted activities. Sub-section (3) of said section provides for
the members to be nominated by the Government. In exercise of the
powers conferred by section l0 of Ninance, oow the Covernm€nt have

decided to constitute the Kerala Madrasa Teachers' Welfare Fund Boad
consisting of the members as specified in the above sub-section for the
administration and management of the fund and to supervise and
inplemeirt co l€cted activities.

The notification is intended to achieve the above object.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 േകരള സർകാർ

വിജാപനം

2019-െലെ കേകേരള കമദ്രസ്സാദ്ധ്യാപകേ കേക്ഷേമനിധി കആക്റ്റ് ക(2019 കെലെ ക18) ക10-ാാ ം കവകുപ്പ് ക(3)-ാാ ം കഉപവകുപ്പ് കപ്രകോരം

നല്കേെപ്പട്ട  കഅധികോരങ്ങള് കവിനിേയാഗിച്ചുകെകോണ്ട്,  കേകേരള  കസര്ക്കാര്,  ക 2018  കഒക്ടേക്ടാബര്  ക16-ാാ ം ക തീയതിയിെലെ

സ.ഉ.(അച്ചടി)  കനമ്പര്  ക10/2018/െപാ.ഭ.വ.  കനമ്പര്  ക ഉത്തരവ്  ക പ്രകോരം  ക പുറപ്പെപ്പടുവിച്ചതും  ക2018  കഒക്ടേക്ടാബര്  ക16-ാാ ം

െപാതുഭരണ ക ക  ക( ക കനയൂനപക്ഷേേക്ഷേമ ക  ക) ക ക കവകുപ്പ്

സ.ഉ. ക(അച്ചടി) കനമ്പര് ക13/2020/െപാ.ഭ.വ. 2 ക ക020 ക ക  കഒക്ടേക്ടാബര് ക ക  ക5

1196 ക ക  കകേന്നി ക ക  ക19 ക

1942 കഅശ്വിനം ക13.
തിരുവനന്തപുരം,
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തീയതിയിെലെ  ക2575-ാാ ം ക നമ്പര്  ക േകേരള  ക അസാധാരണ  ക ഗസറ്റില്  ക എസ്.ആര്.ഒക്ട.  കനമ്പര്  ക716/2018  കആയി

പ്രസിദ്ധ്ീകേരിച്ചതുമായ  ക വിജ്ഞാപനപ്രകോരം  ക രൂപീകേരിച്ച  ക േകേരള  ക മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപകേ  ക േക്ഷേമനിധി  ക േബാര്ഡിെലെ

സര്ക്കാരിെന കപ്രതിനിധീകേരിക്കുന്ന കഅംഗമായ കശ്രീ. കദിലെീപ് കകുമാര് കവി.ആര്., കഅഡീഷണല് കെസക്രട്ടറപ്പി, കനയൂനപക്ഷേ

േക്ഷേമ കവകുപ്പ്, കഗവണ്മെമന്റ് കെസക്രട്ടറപ്പിേയറ്റ്, കസര്വ്വീസില് കനിന്നും കവിരമിച്ച കഒക്ടഴിവില് കശ്രീ.മുഹമ്മദ് കഹനീഫ കഎം.എം.,

െഡപയൂട്ടി  ക െസക്രട്ടറപ്പി,  കനയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ  കവകുപ്പ്,  കഗവണ്മെമന്റ്  ക െസക്രട്ടറപ്പിേയറ്റ്-െന  കഅംഗമായി  കനാമനിര്േദ്ദേശ്ം

െചെയ്തുകെകോണ്ട് കപ്രസ്തുത കവിജ്ഞാപനം കതാെഴ കപറപ്പയും കപ്രകോരം കേഭദഗതി കെചെയ്യുന്നു, കഅതായത്: ക ക ക ക ക ക

േഭദഗതി

േമല്പ്പറപ്പഞ്ഞ കവിജ്ഞാപനത്തിെലെ കപട്ടികേയില് കക്രമനമ്പര് ക11 കന് കഎതിെരയുള്ള കേകോളം ക(2) കെലെ കഉള്ക്കുറപ്പിപ്പിന് കപകേരം

താെഴ കപറപ്പയുന്ന കഉള്ക്കുറപ്പിപ്പ് കേചെര്േക്കണ്ടതാണ്, കഅതായത് ക: ക ക ക ക ക ക

“ശ്രീ.മുഹമ്മദ് കഹനീഫ കഎം.എം.,
 കെഡപയൂട്ടി കെസക്രട്ടറപ്പി ,
 കനയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ കവകുപ്പ് ,
 കഗവണ്മെമന്റ് കെസക്രട്ടറപ്പിേയറ്റ്"

ഗവര്ണ്ണറുടെട കഉത്തരവിന് കപ്രകോരം,
 ക

 ക ക കഎ.ഷാജഹാൻ,
 ക  ക  ക  ക  കെസക്രട്ടറപ്പി.

വിശ്ദീകേരണ കകുറപ്പിപ്പ്

(ഇത്  കവിജ്ഞാപനത്തിെന്റ കഭാഗമാകുന്നതല,  കഎന്നാൽ കഅതിെന്റ കെപാതു കഉേദ്ദേശ്യം  കവയക്തമാക്കുന്നതിന്
ഉേദ്ദേശ്ിച്ചുകെകോണ്ടുള്ളതാണ്.)

2018  കഒക്ടേക്ടാവര്  ക16-ാാ ം ക തീയതിയിെലെ കസ.ഉ.(അച്ചടി)  കനമ്പര്  ക10/2018/െപാ.ഭ.വ.  കനമ്പര് കഉത്തരവ് കപ്രകോരം

പുറപ്പെപ്പടുവിച്ചതും  ക2018  കഒക്ടേക്ടാബര്  ക16-ാാ ം ക തീയതിയിെലെ  ക2575-ാാ ം ക നമ്പര്  ക േകേരള  ക അസാധാരണ  ക ഗസറ്റില്
എസ്.ആര്.ഒക്ട.  കനമ്പര്  ക716/2018  കആയി  കപ്രസിദ്ധ്ീകേരിച്ചതുമായ  കവിജ്ഞാപനപ്രകോരം,  കേകേരള  കസര്ക്കാര്,  കേകേരള
മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപകേ  ക േക്ഷേമനിധി  ക േബാര്ഡ്  ക രൂപീകേരിക്കുകേയുണ്ടായി.  കപ്രസ്തുത  ക േബാര്ഡിെലെ  ക സര്ക്കാരിെന
പ്രതിനിധീകേരിക്കുന്ന കഅംഗമായ കശ്രീ.ദിലെീപ് കകുമാര് കവി.ആര്.,  കഅഡീഷണല് കെസക്രട്ടറപ്പി,  കനയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ കവകുപ്പ്,
ഗവണ്മെമന്റ് കെസക്രട്ടറപ്പിേയറ്റ്, കസര്വ്വീസില് കനിന്നും കവിരമിച്ച കഒക്ടഴിവില് കനയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ കവകുപ്പ് കെഡപയൂട്ടി കെസക്രട്ടറപ്പി
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് കഹനീഫ കഎം.എം.  കെന, കസര്ക്കാര് കനാമനിര്േദ്ദേശ്ം കെചെയ്ത് കപ്രസ്തുത കവിജ്ഞാപനം കഉചെിതമായി കേഭദഗതി
െചെയ്യുവാന് കതീരുമാനിക്കുകേയും കെചെയ്തുക

േമൽപ്പറപ്പഞ്ഞ കലെക്ഷേയം കനിറപ്പേവറ്റുന്നതിന് കഉേദ്ദേശ്ിച്ചുക കെകോണ്ടുള്ളതാണ് കഈ കവിജ്ഞാപനം.
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 േകരള സർകാർ

വിജാപനം

2019-െലെ കേകേരള കമദ്രസ്സാദ്ധ്യാപകേ കേക്ഷേമനിധി കആക്റ്റിെന്റെ  ക(2019  കെലെ  ക18) ക 10-ാാ ം ക വകുപ്പ്  ക(3)-ാാ ം ക ഉപവകുപ്പ് കപ്രകോരം

നല്കേെപ്പട്ട  കഅധികോരങ്ങള് കവിനിേയാഗിച്ചുകെകോണ്ട്,  കേകേരള  കസര്ക്കാര്,  ക 2018  കഒക്ടേക്ടാബര്  ക16-ാാ ം ക തീയതിയിെലെ

സ.ഉ.(അച്ചടി)  കനമ്പര്  ക10/2018/െപാ.ഭ.വ.  കനമ്പര്  ക ഉത്തരവ്  ക പ്രകോരം  ക പുറപ്പെപ്പടുവിച്ചതും  ക2018  കഒക്ടേക്ടാബര്  ക16-ാാ ം

തീയതിയിെലെ  ക2575-ാാ ം ക നമ്പര്  ക േകേരള  ക അസാധാരണ  ക ഗസറ്റില്  ക എസ്.ആര്.ഒക്ട.  കനമ്പര്  ക716/2018  കആയി

െപാതുഭരണ ക ക  ക( ക കനയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ ക  ക) ക ക കവകുപ്പ്

സ.ഉ. ക(അച്ചടി) കനമ്പര് ക19/2022/െപാ.ഭ.വ. തിരുവനന്തപുരം, ക2022 കആഗസ്റ്റ് ക24.
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പ്രസിദ്ധ്ീകേരിച്ചതുമായ  ക വിജ്ഞാപനപ്രകോരം  ക രൂപീകേരിച്ച  ക േകേരള  ക മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപകേ  ക േക്ഷേമനിധി  ക േബാര്ഡിെലെ

സര്ക്കാരിെന  ക പ്രതിനിധീകേരിക്കുന്ന  ക അംഗങ്ങളായി  ക നയൂനപക്ഷേ  ക േക്ഷേമ  ക ഡയറപ്പക്ടേറപ്പറ്റിെലെ  ക ഡയറപ്പക്ടര്

ശ്രീ.എ.എം.ജാഫര്,  ക  കെപാതുഭരണ(നയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ)വകുപ്പിെലെ  ക േജായിന്റെ്  ക െസക്രട്ടറപ്പി  കശ്രീമതി.  കജയശ്രീ  കഎല്.,

ധനകോരയ  ക വകുപ്പിെലെ  കഅഡീഷണല്  ക െസക്രട്ടറപ്പി  കശ്രീ.  കൈവ  കഅഹമ്മദ്  ക കേബീര്,  കനിയമവകുപ്പിെലെ  ക േജായിന്റെ്

െസക്രട്ടറപ്പി കശ്രീമതി.ജിഷ കഡി., ക  ക  കഎന്നിവെര കനാമനിര്േദ്ദേശം കെചെയ്തുകെകോണ്ട് കപ്രസ്തുത കവിജ്ഞാപനം കതാെഴെ കപറപ്പയും

പ്രകോരം കഇതിനാല് കവീണ്ടും കേഭദഗതി കെചെയ്യുന, കഅതായത്: ക ക ക ക ക ക

േഭദഗതി

പ്രസ്തുത കവിജ്ഞാപനത്തിെലെ കപട്ടികേയില് ക(1)-ാാ ം കേകോളത്തിെലെ ക10,11,12,13 കഎന്നീ കക്രമനമ്പരുകേള്ക്കും കഅവെയ്ക്കെതിെര

(2)-ാാ ം ക േകോളത്തിലുള്ള  ക ഉള്ക്കുറപ്പിപ്പുകേള്ക്കും  ക പകേരം  ക താെഴെപറപ്പയുന്ന  കക്രമനമ്പരുകേളും  ക ഉള്ക്കുറപ്പിപ്പുകേളും  ക യഥാക്രമം

േചെര്േക്കണ്ടതാണ്, കഅതായത്: ക ക ക ക ക ക

“10. ശ്രീ. കഎ.എം.ജാഫര്, ക ക ക ക ക ക ക ക
ഡയറപ്പക്ടര്,
നയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ കഡയറപ്പക്ടേറപ്പറ്റ്.

11.  കശ്രീമതി. കജയശ്രീ കഎല്.,
 കേജായിന്റെ് കെസക്രട്ടറപ്പി,
 കെപാതുഭരണ ക(നയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ) കവകുപ്പ്,
 കഗവണ്മെമന്റെ് കെസക്രേട്ടറപ്പിയറ്റ്.

12. ശ്രീ. കൈവ.അഹമ്മദ് കകേബീര്,
അഡീഷണല് കെസക്രട്ടറപ്പി,
ധനകോരയ കവകുപ്പ്,
ഗവണ്മെമന്റെ് കെസക്രേട്ടറപ്പിയറ്റ്.

13. ശ്രീമതി.ജിഷാ കഡി.,
േജായിന്റെ് കെസക്രട്ടറപ്പി,
നിയമ കവകുപ്പ്. .”   

ഗവര്ണ്ണറുടെട കഉത്തരവിന് കപ്രകോരം,
 ക  ക ക  ക ക ക  ക കേഡാ.ഷര്മിള കേമരി കേജാസഫ്,

 ക ക  ക ക ക  ക ക  ക ക  ക ക ക  ക ക  ക ക ക  ക ക  ക ക  ക ക ക  ക ക  ക ക ക  ക ക  ക ക  ക ക ക  ക ക  ക ക ക  ക ക  ക ക  ക ക ക  ക കപ്രിന്സിപ്പല് കെസക്രട്ടറപ്പി ക
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വിശദീകേരണ കകുറപ്പിപ്പ്

(ഇത് കവിജ്ഞാപനത്തിെന്റെ കഭാഗമാകുന്നതല,  കഎന്നാൽ കഅതിെന്റെ കെപാതു കഉേദ്ദേശയം കെവളിെപ്പടുത്തുന്നതിന്
ഉേദ്ദേശിച്ചുകെകോണ്ടുള്ളതാണ്.)

2018  കഒക്ടേക്ടാബര് ക16-ാാ ം കതീയതിയിെലെ കസ.ഉ.(അച്ചടി)  കനമ്പര് ക10/2018/െപാ.ഭ.വ.  കനമ്പര് കഉത്തരവ് കപ്രകോരം

പുറപ്പെപ്പടുവിച്ചതും  ക2018  കഒക്ടേക്ടാബര്  ക16-ാാ ം ക തീയതിയിെലെ  ക2575-ാാ ം ക നമ്പര്  ക േകേരള  ക അസാധാരണ  ക ഗസറ്റില്
എസ്.ആര്.ഒക്ട.  കനമ്പര്  ക716/2018  കആയി  കപ്രസിദ്ധ്ീകേരിച്ചതുമായ  കവിജ്ഞാപനപ്രകോരം,  കേകേരള  കസര്ക്കാര്,  കേകേരള
മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപകേ  ക േക്ഷേമനിധി  ക േബാര്ഡ്  ക രൂപീകേരിക്കുകേയും  ക സംസ്ഥാന  ക സര്ക്കാര്  ക പ്രസ്തുത  ക േബാര്ഡിെലെ
സര്ക്കാരിെന  ക പ്രതിനിധീകേരിക്കുന്ന  ക അംഗങ്ങളായി  ക നയൂനപക്ഷേ  ക േക്ഷേമ  ക ഡയറപ്പക്ടേറപ്പറ്റ്,  കെപാതുഭരണ
(നയൂനപക്ഷേേക്ഷേമ)  കവകുപ്പ്,  കധനകോരയ  ക വകുപ്പ്,  കനിയമ  ക വകുപ്പ്  ക എന്നിവയിെലെ  ക പ്രതിനിധികേെള  ക നാമനിര്േദ്ദേശം
െചെയ്യുകേയുണ്ടായി.  കനയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ കഡയറപ്പക്ടേറപ്പറ്റിെലെ  ക  കഡയറപ്പക്ടറുടം  ക േബാര്ഡിെലെ കസര്ക്കാര് കപ്രതിനിധിയുമായ
ശ്രീ.െമായ്തീന് കകുട്ടി കഎ.ബി-െയ കഡയറപ്പക്ടര് കതസ്തികേയില് കനിനം കവിടുതല് കെചെയ്യുകേയുണ്ടായി. കെപാതുഭരണ(നയൂനപക്ഷേ
േക്ഷേമ)  കവകുപ്പിെലെ  ക െഡപയൂട്ടി  ക െസക്രട്ടറപ്പിയും  ക േബാര്ഡിെലെ  കസര്ക്കാര്  ക പ്രതിനിധിയുമായ  കശ്രീ.മുഹമ്മദ്  ക ഹനീഫ
നയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ കവകുപ്പില് കനിന്ന് കസ്ഥലെംമാറ്റെപ്പടുകേയുണ്ടായി. കധനകോരയ കവകുപ്പിെലെ കഅഡീഷണല് കെസക്രട്ടറപ്പിയും
േബാര്ഡിെലെ  ക സര്ക്കാര്  ക പ്രതിനിധിയുമായ  ക ശ്രീ.  കവി.െകേ.രാജനും,  കനിയമ  ക വകുപ്പിെലെ  ക അഡീഷണല്  ക നിയമ
െസക്രട്ടറപ്പിയും  ക േബാര്ഡിെലെ  ക സര്ക്കാര്  ക പ്രതിനിധിയുമായ  ക ശ്രീമതി.െകേ.എ.ശ്രീലെതയും  ക യഥാക്രമം  ക ധനകോരയ
വകുപ്പില് കനിനം, കനിയമ കവകുപ്പില് കനിനം ക കവിരമിക്കുകേയുണ്ടായി. കആയതിനാല് കനയൂനപക്ഷേ കേക്ഷേമ കഡയറപ്പക്ടേറപ്പറ്റിെലെ
ഡയറപ്പക്ടര്  ക  ക ശ്രീ.എ.എം.ജാഫര്,  കെപാതുഭരണ(നയൂനപക്ഷേ  ക േക്ഷേമ)വകുപ്പിെലെ  ക േജായിന്റെ്  ക െസക്രട്ടറപ്പി  ക ശ്രീമതി.
ജയശ്രീ.എല്,  കധനകോരയ  കവകുപ്പിെലെ കഅഡീഷണല് കെസക്രട്ടറപ്പി  കശ്രീ.ൈവ കഅഹമ്മദ്  കകേബീര്,  കനിയമ കവകുപ്പിെലെ
േജായിന്റെ് കെസക്രട്ടറപ്പി കശ്രീമതി. കജിഷാ കഡി കഎന്നിവെര ക കയഥാക്രമം കശ്രീ.െമായ്തീന് കകുട്ടി കഎ.ബി., ക കശ്രീ.മുഹമ്മദ് കഹനീഫ,
ശ്രീ.  കവി.െകേ.രാജന്,  കശ്രീമതി.െകേ.എ.ശ്രീലെത  ക  കഎന്നിവര്ക്ക്  ക പകേരമായി  ക േകേരള  ക മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപകേ  ക േക്ഷേമനിധി
േബാര്ഡിെന്റെ കസര്ക്കാരിെന കപ്രതിനിധീകേരിക്കുന്ന കഅംഗങ്ങളാക്കുവാന് കതീരുമാനിക്കുകേയും ക  കഅപ്രകോരം  കപ്രസ്തുത
വിജ്ഞാപനം കേഭദഗതി കെചെയ്യുവാനും കതീരുമാനിച്ചുക. ക

േമൽപ്പറപ്പഞ്ഞ കലെക്ഷേയം കനിറപ്പേവറ്റുന്നതിന് കഉേദ്ദേശിച്ചുക കെകോണ്ടുള്ളതാണ് കഈ കവിജ്ഞാപനം.
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GOVERNMENT OF KERALA

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 10 of the Kerala

Madrasa Teachers' Welfare Fund Act, 2019 (18 of 2019) the Government of Kerala hereby

nominate  Shri.A.M.Jafar,  Director,Minority  Welfare  Department,  Smt.Jayasree  L.,  Joint

Secretary, General Administration (Minority Welfare) Department, Shri.Y.Ahammed Kabeer,

Additional  Secretary,  Finance  Department  and  Smt.Jisha  D.,  Joint  Secretary,  Law

Department as the representatives of the State Government in the Kerala Madrasa Teachers'

Welfare  Fund  Board,  and  consequently  make  the  following  further  amendment  to  the

notification, issued under G.O.(P)No.10/2018/GAD. dated 16th October 2018 and published

as  S.R.O.No.716/2018  in  the  Kerala  Gazette  Extraordinary  No.2575  dated,  16th October,

2018, namely :      

AMENDMENT

In the said notification,  under the SCHEDULE, for the serial  number 10,11,12 and 13 in

column (1), and the entries against them in column (2), the following serial numbers and

entries shall respectively be substituted, namely :      

“10. Shri.A.M.Jafar,

Director,

Minority Welfare Department.

 11. Smt.Jayasree L.,

Joint Secretary to Government,

General Administration (Minority Welfare)Department,

Government Secretariat.

GENERAL ADMINISTRATION (MINORITY WELFARE) DEPARTMENT

G.O.(P).No.19/2022/GAD Dated, Thiruvananthapuram, 24th August 2022 

S. R. O. No. 845/2022
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 12. Shri.Y.Ahammed Kabeer,

Additional Secretary to Government,

Finance Department,

Government Secretariat.

 13. Smt.Jisha D.,

Joint Secretary to Government,

Law Department,

Government Secretariat.”.

                                                                                        

                                                 By order of the Governor,
       Dr. SHARMILA MARY JOSEPH 
          Principal Secretary to Government.

Explanatory Note

(This does not form part  of the notification,  but is  intended to indicate  its

general purport.)

As per notification issued under G.O.(P)No.10/2018/GAD. dated, 16th October, 2018

and published as S.R.O.No.716/2018 in the Kerala  Gazette  Extraordinary No.2575 dated,

16th October  2018,  Government  of  Kerala  has  constituted  the  Kerala  Madrasa  Teachers'

Welfare Fund Board and State Government have nominated the members from Directorate of

Minority  Welfare  Department,  General  Administration  (Minority  Welfare)  Department,

Finance  Department  and Law Department  as  Government  Representatives.  Subsequently,

Shri.Moideenkutty A.B.,  Director  and Government  nominee from Directorate  of Minority

Welfare Department  has been relieved from the post of Director,  Directorate  of Minority

Welfare  Department.  Shri.Mohammed  Haneefa,  Deputy  Secretary  and  Government

Representative  from  General  Administration  (Minority  Welfare)  Department  has  been

transferred  from General  Administration  (Minority  Welfare)  Department.  Shri.V.K.Rajan,

Additional  Secretary  and  Government  Representative  from  Finance  Department  and

Smt.K.A.Sreelatha,  Additional  Law Secretary  and  Government  Representative  from Law

Department  have retired from service.  Hence,  the Government  have decided to  nominate

Shri.A.M.Jafar, Director, Directorate of Minority Welfare Department, Smt.Jayasree L., Joint
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Secretary, General Administration (Minority Welfare) Department, Shri.Y.Ahammed Kabeer,

Additional Secretary, Finance Department, Smt.Jisha D., Joint Secretary, Law Department as

Government Representatives of Kerala Madrasa Teachers' Welfare Fund Board in the place

of Shri.Moideenkutty A.B., Sri.Mohammed Haneefa, Shri.V.K.Rajan and Smt.K.A.Sreelatha

respectively and to make consequential amendment in the said notification.

This notification is intended to achieve the above object.
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