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&ി&ി&ി&ി....ഐഐഐഐ....എ��എ��എ��എ��....!ി!ി!ി!ി    
    
 �െ��� ഇൻ�ി���� ഓ�� �ാ ൻ !ിൈ�#ിം�� (&ി.ഐ.എ��.!ി) �ാേ
�ി� 
ി��ാ��ാ� ��ിെ� �ീ�ിൽ 3ർ�ി^F ൊേ� wൽ B�ി4ീ;# േ��,ാw�.  �� ർ  
�ാ;ാSിkg �ാ ൻ !ിൈ�#ിം�� ആ�� �ാർെ,�� െ-േ.ാ�&ി (എ��.!ി.&ി.-ി.) 
േ3ാtാ,ാw� ഇിെ- B�ി4ീ;ി�ി^F��.  � #ിർ�ാwം, അ;
ാ�ം, �B ��#, ിBw#ം 
എFീ േ,�;��ിൽ ി��െ� ാർെ�j^�െ<F�ാw� ഈ �ാB#{vെ- ഉേ�4�ം.  
�ം�ാ#�� ഇ��ം 42 �ാB#{�ാ�g��.  ഈ  �ാB#{vെ- ��wB�,ാ< 
അSി�ാ�ം &ി�ാ B�ാ<���ിൽ #ിCി�,ാw�.  േ3ാtാ,ിെ� 2020-21 അe�<# ർ െ� 
3േ4#ം �ം}~ി\� ി4� ി�{ൾ. 

 
1.1.1.1. േ3ാtാംേ3ാtാംേ3ാtാംേ3ാtാം    

� �B��#, #ിർ�ാwം, അ;
ാ�ം, ിBw#ം എFി 4ാ�ീ<,ാ<ി B�ി^F�ി#� 
�ാ ൻ !ിൈ�#ിം�� ആ�� �ാർെ,�� െ-േ.ാ�&ി ഉB��ി^�.  B�W�ാ�� � 
#ിർ�ാw േ,�;��ിൽ ൈ���ം േ#jF�ിേ#ാെ-ാ�ം �W��ർ അSി�ി� �ാ ൻ 
!ിൈ�#ിം�ി�ം 3ാീw�ം േ#-ാൻ ��ിkF�ാw�.  �ാ;ാ�ാ;{�ിൽ ഈ 
േ,�;��ി�oാ�F ?�ൻ െ�ൻ��െ� �]ാം4ീ��ി^F�ിfം, �#� �ീ�ി<ിൽ 
ി��ി�ി^F�ിfം ?#�ാി��ി^F�ിfം ഈ േ3ാtാം ഉB��ി^�.  
�ാSാ�wkg �#ിർ�ാw B�# �ീ�ി<ിൽ #ി�ം ����,ാ<ി � �B��#, 
#ിർ�ാwം, അ;
ാ�ം എFി<ിൽ 4ാ�ീ<,ാ< അേ}ാSം #ൽ�ി 3ാേ<ാ�ി� 
ൈ����ി#� 3ാSാ#�ം #ൽ��െF�ാw� ഈ േ3ാtാ,ിെ� �ിേ4 �.  � 
#ിർ�ാw േ,�;<ിെ; ?�ി< ,ാ�{ൾ z-ി ��െ�ാo� B�ി��ി\ ��ി^;,ാw� 2017 
��ൽ #-�ി;ാ�ി =F��.  ആD� ആ� #ീ� #ി���F ഇൻ!�ി ഇേ�ൺ ി��, 
� ി�] ,ി�Eം ഇം¡ീ � �ാ ാ ൈ#?w�ം ർeി�ി^F�ിfg ���wിേ��ീ� 
ഇം¡ീ � B�ി4ീ;#Eം ,ാർ��� അ#ാ;ി�ി��, േ�ാ¢� yിൽ�� B�ി4ീ;#ം �-{ി<kം 
ഈ േ3ാtാ,ിെ# ����,ാ^�.  (�ം�ാ#െ� �െ��� ഇൻ�ി���� ഓ�� �ാ ൻ 
!ിൈ�#ിം�� �ാB#{vെ- ി;ാ�ം, #ി<£േwാേ��ാ��െ� ഓ�ീ�� എFി¤� 
അf}~ം - I  B�ി� �ാ��) 
 
1.1 േ3ാtാംേ3ാtാംേ3ാtാംേ3ാtാം    �ാ;ാSി�ാ;ാSി�ാ;ാSി�ാ;ാSി:  േ3ാtാ,ിെ� �ാ;ാSി �o� ർ ,ാw�.  ഒ�ം ��ം 

ർ {�ിൽ േ&ാ<ി�� �ൺേ�ാ�ർ ഓ�� െ-.ി�ൽ എ¦ാ,ിേ# ൻ��  െBാ� B�ീC 
#-�F�ാw�. ഈ �o� െBാ� B�ീC�vം Bാrാ�Fർ��  Kerala Government 
Technical Examinations (KGTE)-Fashion Designing & Garment Technology  �ർ�ി�ി��� 
#ൽ�F�ാw�. 
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1.2 �ീu�vെ-�ീu�vെ-�ീu�vെ-�ീu�vെ-    എ°ംഎ°ംഎ°ംഎ°ം    
1.2.1 ഒ= �ാB#�ിൽ 24 �ീu��ിൽ 3േ4#ം #ൽ�F�ാ<ി�ി^ം.  

����,ാkg�� �ാെ� ി�ി^�. 
1.2.2 എDwാ��ം &ി�<ിെ; ��#ം, ǌാD�ൽ, ²³ർ &ി�<ിെ; ²³ർ, 

ഇ�ി{ാ;^-, -�ാേ��ി &ി.ഐ.എ��.!ി ��ിൽ ഒFി-ി� ർ {�ിൽ 
2 }ാ\ി#� (48 �ീ��) 3േ4#ം #ൽ�F�ാw�. 

1.2.3 �ി=#>?�ം &ി�<ിെ; &ി.ഐ.എ��.!ി.െ#j,{ാ-� �o� }ാ\� (48 
�ീ��) 3േ4#ം #ൽ�F�ാ<ി�ി^ം. 
 

2222 �ീu�vെ-�ീu�vെ-�ീu�vെ-�ീu�vെ-    �ം�wം�ം�wം�ം�wം�ം�wം::::    
  ഓേ�ാ �ാB#�ി�ം ഒ= �ീ�� ke�ിൽ ,�w,-i ൈ�#ീ�=െ- 
ിS�ൾ^ം, ഒ= �ീ�� �ിFേ4 ി�ാർ^ം �ം�wം െ´µി�ി^�.  }ാ�ിkg 
�ീu��ിൽ 60% �ീu�ൾ [ർ°,ാkം െ,Dി�� അ-ി�ാ#�ിൽ 3േ4#ം 
#-�F�ാ<ി�ി^ം.  അേ4 ി^F 40% �ീu�ൾ �ാ,�·�,ാkം ി��ാ��ാ� B�,ാkം 
BിേFാ�ം #ിൽ^F ി�ാ��ാർ^ം B�ി�&ാ�ി/B�ി�ർ¹�ാർ^ം �ാെ� BDkF 
�ീ�ി<ിൽ �ം�wം െ´µി�ി^�. 

 
V,V,V,V,    

#Wർ#Wർ#Wർ#Wർ    
ി�ാ�ംി�ാ�ംി�ാ�ംി�ാ�ം    േ�ാ!�േ�ാ!�േ�ാ!�േ�ാ!�    % % % % �ീ���ീ���ീ���ീ��    

1 ഈ� / �ീº EZ 9 
2 �¼ീം MU 8 
3 �jം}ി KU 1 
4 ,u BിേFാ� ·ി¿�ൾ BH 3 
5 ;ാ�ിൻ �ാ�;ി��/ആംേ¡ാ ഇൻ!�ൻ LA 3 
6 ,u BിേFാ� Vി��ാ#ി�ൾ OX 1 
7 Sീ�=ം ,u }~െ�� ി�ാ�{vം DV 2 
8 �4Çാ=ം ,u }~െ�� ി�ാ�{vം KN 1 
9 ി4]�ർ�=ം ,u }~െ�� ി�ാ�{vം VK 2 
10 B�ി�&ാ�ി SC 8 
11 B�ി�ർ¹ം ST 2 
ആെ�ആെ�ആെ�ആെ�    40%40%40%40%    

 
എ. േ#ാൺ Vീ,ിെ;<ർ �ർ�ി�ി��� ·ാ&�ാ^F �ാË·�Eം ി��ാ��ാ�B�E,ാ<ി BിേFാ�ം 

#ിൽ^F (എ��.ഇ.}ി.�ി) ി�ാ�{�ിെ; അേBC�ർ�� ,ാXേ, ആ ി�ാ��ിൽ 
�ം�w�ി#� അർ·� ഉoാ<ി�ി^�kÌ.  എ��.ഇ.}ി.�ി ി�ാ��ിെ� ;ി�� 
അf}~ം IV  ൽ െ�ാj�ി�ി^�. 

}ി. ����������������    &ാ�ി��ി�g&ാ�ി��ി�g&ാ�ി��ി�g&ാ�ി��ി�g    �W�ി�ൾ���W�ി�ൾ���W�ി�ൾ���W�ി�ൾ��    &#ി\&#ി\&#ി\&#ി\    ��ി�െ���ി�െ���ി�െ���ി�െ�    SEBC SEBC SEBC SEBC �ം�w�ി#��ം�w�ി#��ം�w�ി#��ം�w�ി#�    B�ി�wി^F��B�ി�wി^F��B�ി�wി^F��B�ി�wി^F��:  
 ���� &ാ�ി��ി�g �W�ി,ാ�ിൽ അÍേ#ാ അ�േ<ാ SEBC  B�ി�<ിൽ ഉൾെ�� 
���ാ<�ിൽ െB��ാെw
ി�ം അÍfം അ�kം SEBC B�ി�<ിൽ ഉൾെ�� 
���ാ<{�ിൽ െBj�െ
ി�ം അർ�� &#ി\ ��ി�ൾ SEBC  �ം�w�ി#� 
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അർ·�ാw�. ഇ�ി#ർ·�ാ< അേBC�ർ Inter Caste Marriage Certificate }~െ�� 
ിേ�&� ഓ�ീ�Dിൽ #ി�ം ാ{ി അേBCേ<ാെ-ാ�ം �,ർ�ിേ�o�ാw�. Bി�ാEം 
,ാ�ാEം  SEBC B�ി�<ിൽ ഉൾെ�� ���ാ<{�ിൽ =F അേBC�ർ�� അ=െ- 
,ാ�ാ Bി�ാ�vെ- ���ാ<{�ിൽ ഏെ�
ി�ം ഒF� �ം�w ആ4��ി#� 
െ��െij�ാEF�ാw�.  ഈ ിSം അേBC<ിൽ േ��െ�j�ി<�� BിFീ-� ,ാuാൻ 
അf�ി^F��. 

�ി. ���� ���ാ<�ിൽെB�  �W�ി��ിൽ  ആെ�
ി�ം ഒ�ാൾ B�ി�&ാ�ി/B�ി�ർ¹ 
ി�ാ��ിൽ െBj�െ
ിൽ അ=െ- ��ി�ൾ�� B�ി�&ാ�ി/B�ി�ർ¹{ൾ�� 
അർ·�െ�� ി��ാ��ാ�/�ാW�ി� ആf�;�{ൾ�� അർ·� ഉoാ<ി�ി^F�ാw�. 
(GO(Ms)No. 25/2005/SCST DD dt.20.06.2005 ഉം (G.O (Ms) No.109/2008/SCST DD dt. 
20.11.2008 ഉം �ാ��)  D#� അSി�ാ�ി�ൾ #ൽ�F ,ാേ��&� �ർ�ി�ി��ിൽ 
,ാ�ാBി�ാ�vെ- ���ാ<ം � ,ാേ�o�ാw�. 

!ി. B�ി�&ാ�ി/B�ി�ർ¹ ി�ാ�{ൾ�� �ം�wം െ´µ �ീu��ിേ;�� അേBCി^F 
അേBC�ർ &ാ�ി �ർ�ി�ി��� }~െ�� �·�ിൽ�ാDിൽ #ി�ം ാ{ി 
�,ർ�ിേ�o�ാw�.  B�ി�&ാ�ി/B�ി�ർ¹ B�ി�<ിൽ ഉൾെ�jF &ാ�ി/���ാ<{vെ- 
േB�� അf}~ം II,III  ൽ ഉൾെ�j�ി<ി�ി^�. 

2.1   �ം�wം�ം�wം�ം�wം�ം�wം    �ം}~ി\�ം}~ി\�ം}~ി\�ം}~ി\    ,u,u,u,u    െBാ�െBാ�െBാ�െBാ�    #ി<,{ൾ#ി<,{ൾ#ി<,{ൾ#ി<,{ൾ::::    
B�ി�&ാ�ി ി��ാർÑി�ൾ�� �ം�wം െ´µ�ിൽ ,ി\�g �ീu�ൾ B�ി�ർ¹�ാർ^ം 
േ#െ� �ി�ിÒം ;�ി^F�ാw�.  B�ി�&ാ�ി/B�ി�ർ¹ അേBC�ർ 3േ<ാ&#െ�j�ാ� 
�ീu��ിേ;�� ,�� അർ· ���ാ<�ിൽ െB�   (ഒ.ഇ.�ി) അേBC�െ� െ��െij^ം.  
അ�ം ��ിi� ,ി\�g �ീu�ൾ െBാ� െ,Dി�ിൽ ഉൾെ�j�ാEF�ാw�. 
�ം�w ി�ാ��ിെ; ഏെ�
ി�ം �ീu�ൾ, ആ ി�ാ��ിെ; േ<ാ���ാ< 
അേBC�=െ- അ�ാ�ിൽ െBാ� െ,Dി�� �ീu��ാ<ി B�ി�wി\� 3േ4#ം 
[ർ�ി<ാ�ാEF�ാw�.  

2.2 ഓേ�ാ േ3ാtാ,ി�ം ഒ= �ീu ീ�ം �ിFേ4 ി�ാർ�ാ<ി �ം�wം െ´µി�ി^�.  
�ിFേ4 ി�ാർ^g �ം�w �ീu��ിൽ 3േ4#ം ആt·ി^Fർ ൈ�;��ിെ� 
േ�ാ�� (ൈ�;��ിെ� േ�ാ�� 40 4�,ാ#േ,ാ അ�ിൽ  zj�േ;ാ ആ<ി�ി�wം)  
േ��െ�j�ി< െ,!ി���ൽ േ}ാർ!ിൽ #ി�ം ;�ി\ിÓg�,ാ< �ർ�ി�ി��ിെ� B�ർÔം 
അ�ി.�ർ&#ിൽ �D<ാ� െ,!ി�ൽ ഓ�ീ�ർ #ൽ�F, േ�ാÕ� B�ി�ാൻ 
3ാ��ാെwF� െ��ി<ി^F �ി��#�� �ർ�ി�ി��ിെ� B�ർÔം ·ാ&�ാേ�o�ാw�.  

2.3 �ാW�ി�,ാ<ി�ാW�ി�,ാ<ി�ാW�ി�,ാ<ി�ാW�ി�,ാ<ി    BിേFാ�ംBിേFാ�ംBിേFാ�ംBിേFാ�ം    #ിൽ^F#ിൽ^F#ിൽ^F#ിൽ^F    �ം�േw���ം�േw���ം�േw���ം�േw��    ി�ാ��ാർ��ി�ാ��ാർ��ി�ാ��ാർ��ി�ാ��ാർ��    (EWS)(EWS)(EWS)(EWS) 
   അf,�ി 3�ാ��g �ീu�ൾ^ അSി�,ാ<ി 10% �ീu�ൾ �ാW�ി�,ാ<ി 

×ർ};�ാ< &ാ�ി �ം�w�ി#ർ·�<ി�ാ�ർ�ാ<ി �ം�wം െ´µി�ി^�.  
3Ø� �ം�wം  അ�ാ4െ�jF�ി#ാ<ി �ാW�ി�,ാ<ി BിേFാ�ം #ിൽ^F 
�ം�േw�� ി�ാ��ാ�ാ< അേBC�ർ GO(MS)No.02/2020 P&ARD, Thiruvananthapuram 
dated 12/02/2020 3�ാ��g #ിÜി� േ�ാർ,ാ�ി�g EWS �ർ�ി�ി��~ }~െ�� 
ിേ�&� ആ�ീ�Dിൽ #ി�ം ാ{ി ·ാ&�ാേ�o�ാw� . }~െ�� അSി�ാ�ി�ൾ 
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#ൽ�F �ർ�ി�ി�u��ിെ; എ�ാ �ി�vം/േ�ാ�{vം [�ി�ി\ിÓെo�ം, അSി�ാ�ിkെ- 
ഒ��, ഉേ��ാ�േ�=g �ീൽ, ഓ�ീ�� �ീൽ എFി B�ി\ിÓെo�ം ഉDÔ 
=േ�o�ാw�. 

3. 3. 3. 3. 3േ4#3േ4#3േ4#3േ4#    േ<ാ���േ<ാ���േ<ാ���േ<ാ���:::: 
3.1   അേBC�ർ ഇ>�ൻ Bൗ�#ാ<ി�ി�wം 

   3.2 എ��.എ��.എൽ.�ി.േ<ാ ��;� B�ീCേ<ാ എß�ി ഉF�         ി��ാ��ാ��ി#� 
അർ·� േ#-ി<ർ�� 3േ4#�ി#� അേBCി�ാEF�ാw�. 

4.4.4.4. 3ാ<3ാ<3ാ<3ാ<    B�ിSിB�ിSിB�ിSിB�ിSി:  :  :  :  ഉ<ർF 3ാ< B�ിSി<ി�. 
5.5.5.5. xwിേ�ാംxwിേ�ാംxwിേ�ാംxwിേ�ാം:  :  :  :  ആൺ��ി�ൾ �à�� ��ർ Bാ��@ം േ�ാൾ!ൻ െ<േ�ാ ��ർ  ർÓം, 

െBൺ��ി�ൾ �à�� ��ർ á�ി�ാàം േ�ാൾ!ൻ െ<േ�ാ ��ർ ��ീ@ം �à�� ��ർ ഓർ 
േ�ാÓം അ-âF xwിേ�ാം S�ിേ�o�ാw�. 

6.6.6.6. േyാ�ർ ി��േyാ�ർ ി��േyാ�ർ ി��േyാ�ർ ി��    ആfz;�{ൾആfz;�{ൾആfz;�{ൾആfz;�{ൾ:::: B�ി�&ാ�ി/B�ി� ർ¹/SEBC/OEC ി�ാ��ിൽെ��ർ�� 
�ം�ാ# �ർ�ാ�ിെ� ി��ാ��ാ� ആfz;�{ൾ�� അർ·�ko�. 

7.7.7.7. അേBCാഅേBCാഅേBCാഅേBCാ    േ�ാDംേ�ാDംേ�ാDംേ�ാDം:  :  :  :   അേBCാ േ�ാDEം ി4� ി�{ൾ അ-{ി< േ3ാ9:@ം 11115555....10101010.2020.2020.2020.2020 
��ൽ www.sitttrkerala.ac.in എF െG�ൈ��ിൽ #ി�ം !ൗൺേ;ാ!� 
െ´äെ�j�ാEF�ാw�.   

8.8.8.8. അേBCഅേBCഅേBCഅേBC    �,ർ�ി�ൽ�,ർ�ി�ൽ�,ർ�ി�ൽ�,ർ�ി�ൽ::::  എ�ാ �െ��� ഇൻ�ി���� ഓ�� �ാ ൻ !ിൈ�#ിം�� 
åv��ി�ം }~െ�� �ൺേ�ാ�ിം�� ഓ�ീ�ി�ം അS�ാB�െ�kം അ#S�ാB�െ�kം 
ഉൾെ�j�ി െ·ൽ�� !æ�ൾ  3ർ�ി^F�ാw�.  െ·ൽ�� !y� &ീ#�ാ=ം 
അേBC�=ം െ�ാി!�-19 ആേ�ാ�� @�Cാ,ാ#�ç{ൾ  �ർ4#,ാ<ി 
Bാ;ിേ�o�ാw�. !ൗൺേ;ാ!� െ´µ� [�ി�ി\ അേBC, �]<ം �ാC�െ�j�ി< �ാെ� 
è´ി�ി^F 3,ാw{ൾ �·ി�ം  അേBC  �]ീ��ി^F അ�ാ# �ി�ം ൈ�ീ�� 4 
,wി^gിൽ �&ിേ� ൻ �ീ�� ആ<ി 25 �Bkം (ഇ=B�ി<�� �B ,ാXം)  അ-\� 
3േ4#ം ആt·ി^F �ാB#�ിൽ �,ർ�ിേ�o�ാw�.  
8.1 എ��.എ��.എൽ.�ി/��;� B�ീC �ർ�ി�ി��ിെ� 4�ി��ർ�� 
8.2 &ാ�ി �ം�w�ി#ർ·�kg B�ി�&ാ�ി/B�ി�ർ¹ ി��ാർÑി�ൾ, �·�ിൽ�ാർ 
Dാ
ിൽ �ാെ�<�ാ� ഉേ��ാ��ർ #ൽ�F &ാ�ി �ർ�ി�ി��ിെ� 4�ി��ർ��.  
ഒ.ഇ.�ി/എ��.ഇ.}ി.�ി ി�ാ��ിൽെ��ർ ിേ�&� ഓ�ീ�ർ #ൽ�F &ാ�ി 
�ർ�ി�ി��ിെ� 4�ി��ർ��, എ��.ഇ.}ി.�ി. ി�ാ��ിൽെ��ർ ിേ�&ാ�ീ�ർ 
#ൽ�F േ#ാൺ-Vീ,ിെ;<ർ, =,ാ# �ർ�ി�ി��ിെ� 4�ി��ർ�� z-ി 
അേBCേ<ാെ-ാ�ം �,ർ�ി�wം. 
8.3 �ിFേ4 ി�ാർ^g �ം�w�ി#� അർ·�ാ<ർ ആ<�� െ��ി<ി^F�ി#� 
}~െ�� &ി�ാ െ,!ി�ൽ േ}ാർ!� #ൽ�ി< �ർ�ി�ി��ിെ� 4�ി��ർÔം �ി��#�� 
�ർ�ി�ി��ിെ� 4�ി��ർÔം അേBCേ<ാെ-ാ�ം �,ർ�ി�wം 
8.4 &ാÇാ=െ- ിS�ൾ ആ<�� െ��ി<ി^F�ി#� }~െ�� ഉേ��ാ��ർ #ൽ�ി< 
�ർ�ി�ി��ിെ� 4�ി��ർ��.  
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ഒFിൽഒFിൽഒFിൽഒFിൽ    zj�ൽzj�ൽzj�ൽzj�ൽ    �ാB#{�ിൽ�ാB#{�ിൽ�ാB#{�ിൽ�ാB#{�ിൽ    അേBCി^FർഅേBCി^FർഅേBCി^FർഅേBCി^Fർ    ഓേ�ാഓേ�ാഓേ�ാഓേ�ാ    �ാB#�ി�ം�ാB#�ി�ം�ാB#�ി�ം�ാB#�ി�ം    3േ���ം3േ���ം3േ���ം3േ���ം    
അേBCഅേBCഅേBCഅേBC    �,ർ�ിേ�o�ാw��,ർ�ിേ�o�ാw��,ർ�ിേ�o�ാw��,ർ�ിേ�o�ാw�. 

 
9.9.9.9.  െ��െijÔെ��െijÔെ��െijÔെ��െijÔ    �ീ�ി�ീ�ി�ീ�ി�ീ�ി: : : :   

9.1 എ��.എ��.എൽ.�ി/ ��;� B�ീCkെ- ി <{ൾ�� ;�ി\ േt!� േBാ<ി�� 
ആ9�,ാ�ി<ാw� Dാ
� ;ി�� �ºാDാ^F��. 

9.2 െ,ാ�ം േt!� േBാ<ി�� ആെ� ി <{vെ- എ°ം െ�ാo� ·�ി\� 4�ാ4�ി 
േt!� േBാ<ി�� �w�ാ^�. 

9.3. B�< yീ,f��ിÒg എ��.എ��.എൽ.�ി./��;� േ<ാ���kെ- ,ാർ^�ൾ 
േt!� േBാ<ി�ിേ;�� B�ിർ�#ം െ´é�.  B�< yീം േ<ാ��� B�ീCkെ- 
,ാർ^ം ആfBാ�ി� േt!� േBാ<ിêം �ാെ� B�ി�<ിൽ è´ി�ി^�. 

 

േt!�േt!�േt!�േt!�    എ+ എ }ി+ }ി �ി+ �ി !ി+ 

,ാർ��,ാർ��,ാർ��,ാർ��    >=90 >=80 >=70 >=60 >=50 >=40 >=30 
േBാ<ി��േBാ<ി��േBാ<ി��േBാ<ി��    9 8 7 6 5 4 3 

 
 9.4 4�ാ4�ി േt!� േBാ<ി�� �ൻ�w#ാV,�ിൽ �ºാDാ^F Dാ
� ;ി�ിൽ #ിF� 

�ം�w ��]{ൾ�� ിേS<,ാ<ി 3േ4#ം #-�F�ാ<ി�ി^ം. 
 9.5 4�ാ4�ി േt!� േBാ<ി�� �;�,ാ<ി =F �ാ·´���ിൽ &##�ീ<�ി ആ��ം 

=Fർ�� �ൻ �w# #ൽ�F�ാ<ി�ി^ം. 
 9.6 Dാ
� ;ി�� അ�ാ�� �ാB#{�ിൽ 3�ിeീ��ി^F�ാw�. 
 
10101010 ഇഇഇഇ����ർ�ർ�ർ�ർ�::::    

10.1  ഇ�ർ�ിf െ��ij�െB�=െ- B�ി� �ാB#�ിെ; േ#ാ�ി�� േ}ാർ!ിൽ 
3�ിeീ��ി^F�ാw�. 

10.2  ഇ�ർ� �ി�ം ി��ാർÑി �Cാ�ർ�ാിേ#ാെ-ാ�ം #ിÜി� �,<��െF 
�ാB#�ിൽ ·ാ&�ാേ�o�ാw�. 

10.3  ഇ�ർ�ി#� =േWാൾ �ാെ� è´ി�ി^F 3,ാw{vെ- അrൽ 
·ാ&�ാേ�o�ാw�. 
1. എ��.എ��.എൽ.�ി/ ��;� B�ീC �ർ�ി�ി��� 
2. &ാ�ി �ർ�ി�ി���  
3. േ#ാൺ-Vീ,ിെ;<ർ �ർ�ി�ി��� 
4. =,ാ# �ർ�ി�ി��� 
5. ിj�ൽ �ർ�ി�ി��� (TC), �]�ാ �ർ�ി�ി��� 
6. െ,!ി�ൽ േ}ാർ!� #ൽ�F അം� B�ി,ി�ർ^g �ർ�ി�ി���, െ,!ി�ൽ 

ഓ�ീ�ർ #ൽ�F �ി��#�� �ർ�ി�ി��� 
7. &ാÇാ=െ- ിS�ൾ - }~െ�� ഉേ��ാ��ർ #ൽ�F �ർ�ി�ി���. 
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10.4 #ിÜി� �ി�ം ഇ�ർ�ിf ·ാ&�ാ�ാ�െ� BിFീ-� 3േ4#�ി#�   
B�ി�wി^F��. 

10.5 �െ��� ഇൻ�ി���� ഓ�� �ാ ൻ !ിൈ�#ിം�� &ീ#�ാ=ം അേBC�=ം 
ഇ�ർ� �ി�ം െ�ാി!� 19 ആേ�ാ�� @�Cാ,ാ#�ç{ൾ  �ർ4#,ാ<ി 
Bാ;ിേ�o�ാw�. 

11111111. . . . 3േ4#ം3േ4#ം3േ4#ം3േ4#ം    
 െ��െij�െ�jF അേBC�ർ�� ഇ�ർ�ിെ� �ി�ം �െF 3േ4#ം 
#ൽ�F�ാw�. 
11112222. . . . �ീ���ീ���ീ���ീ��::::  3േ4#ം ;�ി^Fർ �ാെ� BDkം 3�ാ�ം 3േ4# �,<�� �ീ�� 
അ-äേ�o�ാw�. 

3േ4#3േ4#3േ4#3േ4#    �ീ���ീ���ീ���ീ��    ` 105/- (ï�ി<�� �B ,ാXം) 

െ9 �ൽെ9 �ൽെ9 �ൽെ9 �ൽ    �ീ���ീ���ീ���ീ��    
` 180/- (ï�ി എൺB�� �B ,ാXം)   

D#� �ാ�ം:  ` 105/- 
Bി.!ി.�ാ�ം:  ` 75/- 

�=�ൽ�=�ൽ�=�ൽ�=�ൽ    #ിേCBം#ിേCBം#ിേCBം#ിേCBം    `   300/- �B (�ðD� �B ,ാXം) 
   
13. 13. 13. 13. അDി<ി��അDി<ി��അDി<ി��അDി<ി��::::  3േ4#ം �ം}~ി\ �ßൻ ി�{vം �ാB#�ിെ; േ#ാ�ീ�� േ}ാർ!ിൽ 
3�ിeീ��ി^F�ാ<ി�ി^ം.  അേBC�ർ�� 3േ���ം അDി<ിÔ�ൾ #ൽ�F��. 
അ[ർ°,ാ< അേBC�ൾ <ാെ�ാ= �FDി<ിÔം z-ാെ� #ി��ി^F�ാw�. 

 
 

                                    ((((ഒ��ഒ��ഒ��ഒ��))))    
                �ീ#ി<ർ�ീ#ി<ർ�ീ#ി<ർ�ീ#ി<ർ    േ&ാ<ി��േ&ാ<ി��േ&ാ<ി��േ&ാ<ി��    !<D:ർ!<D:ർ!<D:ർ!<D:ർ    ((((BിBിBിBി....എ��എ��എ��എ��.).).).)    

�ാേ
�ി��ാേ
�ി��ാേ
�ി��ാേ
�ി�    ി��ാ��ാ�ി��ാ��ാ�ി��ാ��ാ�ി��ാ��ാ�    ������������    �ാ��ാ;<ം�ാ��ാ;<ം�ാ��ാ;<ം�ാ��ാ;<ം, , , , �ി=#>?�ം�ി=#>?�ം�ി=#>?�ം�ി=#>?�ം    



അനുബ ം I 

ന ർ ജി  
ാപനം കണ്േ ാളിംഗ് ഓഫീ  

േപ  വിലാസം േഫാൺ  ന ർ വിലാസം േഫാൺ 

01 തി വന രം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. െന മ ാ ് 
ഗവ. േഹാമിേയാ ആ പ ി  സമീപം,  
വ ളം, അ വി ര –  695664. 

== ഗവ. ിഎ ്എസ്. െന മ ാ ് 
0472 2812686 

02 തി വന രം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
പാറÛÞല 

ൻ കട, പാറÛÞല, 
തി വന രം 695502 2491682 ഗവ. ിഎ ്എസ്. 

ള V 
0471 2210671 

03 തി വന രം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. കാ ിരം ളം 
കാ ിരം ളം പി.ഒ., 
തി വന രം 695524 2491682 ഗവ. ിഎ ്എസ്  

ള V 

0471 2210671 

04 തി വന രം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
കI{ 

ക ല, ഗവ. എ ്. എസ്  സമീപം ക ല പി. ഒ. 
തി വന രം 695512 

2491682 G.P.T.C 
æÈÏîÞxßXµø 

0471 2222935 

05 തി വന രം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. ബാലരാമ രം 
േത ാ ം 
ബാലരാമ രം പി.ഒ. 
æÈÏîÞxßXµø തി വന രം 695501 

2491682 W.P.T.C ൈകമÈ¢ 0471 2491682 

06 തി വന രം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. െവ ാറ ട് 
െവ ാറ ട്  പി.ഒ. വാമന രം േ ാ ് ഓഫീസ്, 
തി വന രം 695607 

2491682 G.P.T.C ആ ി W 
0470 2622643 

07 തി വന രം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. ആ ി ൽ. 
ഗവ. േപാളിെട ി ി  സമീപം,  
തി വന രം 695101 2622643 G.P.T.C ആ ി W 

0470 2622643 

08 
െകാ ം 

 
ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. േതവ ി 

ഗവ. µbÞVçGÝíØßÈí 
സമീപം, േതവ ി പി.ഒ. 
െകാ ം 691009 

2580126 ഗവ. ിഎ ്എസ് 
എ േകാY 

0474 2580126 

09 
െകാ ം 

 

ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
എ േകാY 

ിഎ ്എ  സമീപം, 
എ േകാY പി.ഒ. 
െകാ ം  691505    

2580126 ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്., 

എ േകാY 

0474 2580126 

10 ആല ഴ ജി. ഐ. എഫ്. ഡി.  
െച V 

ബസ് ØíxÞaßÈí  
സമീപം, നിസി ൽ െക ിടം, െച V 
പി.ഒ. ആല ഴ 689121 

2415181 ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്., ഹരി ാട് 

0479 2415181 

11 ആല ഴ ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. ഹരി ാട് 
ÀÞÃ ടി, ഹരി ാട് പി.ഒ. 
ആല ഴ 690514 2415181 ഗവ. 

ി.എ ്.എസ്., ഹരി ാട് 
0479 2415181 

12 േകാ യം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. പാ ാടി 
ഗവ. ടി. എ ്. എസ്, പാ ാടി, െവ V പി.ഒ. 
േകാ യം 686501 

2507556 ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്., പാ ാടി 

0481 2507556 

13 േകാ യം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
ÉÞÜ 

·Õ. ¿ß.®ºîí.®Øí 
çµÞOìIí, ÉáÜßÏKâV 
Éß.²., ÉÞÜ, േകാ യം = 
686573 - 

2205285 ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്., പാലാ 

0482 2205285 
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14 

ഇ ി 
 

ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. െവ ാരം ് 
െവ ാരം ് പി.ഒ. 
ഇ ി-685535 

223903 G.P.T.C 
ÕIßæÉøßÏÞV 

04869 253710 
15 ഇ ി ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 

ÕIßæÉøßÏÞV 

G.P.T.C ക ാ സ്, 
ÕIßæÉøßÏÞV,  ഇ ി 685509 223903 G.P.T.C 

ÕIßæÉøßÏÞV 
04869  253710 

16 ഇ ി ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. േദവി ളം 
സബ് രജി ാർഓഫീസി  സമീപം േദവി ളം പി.ഒ. ഇ ി 685613 

222931 ഗവ. ി.എ ്.എസ്., അടിമാലി 04864 222931 

17 ഇ ി ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. രാജാ ാട് 
ചർ ് േറാഡ്,എൻ. ആർ സി ി , രാജാ ാട് പി.ഒ. ഇ ി 685566 222931 ഗവ. ി.എ ്.എസ്., അടിമാലി 04864 222931 

19 ഇ ി ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. െതാ ഴ 
നിസി ൽ ൽ  

1st േളാർ, മാർ ് í േറാഡ് , െതാ ഴ685584 
255083 G.P.T.C െതാ ഴ 04862 255083 

19 എറണാ ളം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. ത നം ത നം  പി.ഒ. എറണാ ളം 682032 2555356 G.P.T.C കളമേ രി 0484 2341129 

20 എറണാ ളം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. കളമേ രി 
ഗവ. േപാളിെട ിക് േകാേളജ് ക ാംപസ് , കളമേ രി, എറണാ ളം- 683503 

2555356 G.P.T.C കളമേ രി 0484 2550209  
21 എറണാ ളം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. ഞാറ ൽ 

മാറംപി ി ജം. ഞാറ ൽ പി.ഒ., എറണാ ളം- 682505 
0484 2497858 GCI ,ക ർ 0484 2497858 

22 ർ ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. പരിയാരം ി ാ പി.ഒ. പരിയാരം, ചാല ടി, ർ -680724 
0480 2747168 GCI, മാള 0480 2892619 

23 ർ ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. ഇരി ാല ട 
ബസ് ാ ി  സമീപം, ഇരി ാല ട പി.ഒ., V -680121 

0480 2820352 
ഗവ. ി.എ ്.എസ്., െകാ ർ 

0480 2802974 

24 ർ ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. ം ളം 
ഗവ. േപാളി െട ിക് േകാേളജ് ക ാംപസ് , കീ ർ പി.ഒ., ം ളം, ർ -680503 

226581 G.P.T.C ം ളം 0488 5226581 

25 ർ ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. ർ THS, ർ െച കാവ്, 680020 2333460 ഗവ. ി.എ ്.എസ്., ർ 0487 2327311 

26 ർ ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. വട ാേ രി 
ഗവ. ഴ്  ൈഹ ളി   

 വട ാേ രി പി.ഒ. ർ 680582 
2333460 ഗവ. ി.എ ്.എസ്., ർ 

0488 4234406 Website: www.gifdwadakkanchery.com 
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27 പാല ാട് ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 

പാല ാട്. 
ഗവ. ടി.എ ്.എസ്. 
കാ സ്., പാല ാട് 2572038 

ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്., 

പാല ാട് 
0491 2572038 

28 പാല ാട് ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
അ  ളി 

ാമ പ ായ ് 
േകാ ൗ ്, അഗളി, 
പാല ാട് - 678581 

2572038 
ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്., 

പാല ാട് 
0491 2572038 

29 പാല ാട് ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
ചാ ർ 

തി മി േ ാട് 
ാമപ ായ ് 

ഓഫീസിന് ർ , 
ചാ ർ പി.ഒ. 
പാല ാട് 679535 

2222197 
ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്., 

ർ 
0466 2222197 

30 പാല ാട് ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
മ ാർ ാട് 

ഗവ. ആ ർേ ദ 
ആ പ ി  സമീപം, 
അ ി ാടം, എം.ഇ.എസ്. 
േകാേളജ് പി. ഒ., 
മ ാർ ാട്. 

2222197 
ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്., 

ർ 
0466 2222197 

31 മല റം 
 

ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
ി റം 

ടി.എ ്.എസ്. 
േകാ ൗ ്, ി റം 
പി.ഒ. - 679571 

2608692 
ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്., 

ി റം 
0494 
2608692 

32 മല റം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
മ ട 

െവ ില ൽ, 
കട മ , പി.ഒ.  മ ട, 
മല റം 679324 

227253 G.P.T.C 
െപരി ൽമ  

04933 
227253 

33 മല റം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി.
െകാേ ാ ി 

െനടിയി ് ബാ ി  
സമീപം, െകാട ാട്, 
െകാേ ാ ി  പി.ഒ. 
മല റം 673638 

2766185 
ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്., 

മേ രി 
0483 2766195 

34 മല റം ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
േവ ര 

കേ രി ടി, വലിേയാറ 
പി.ഒ. േവ ര, 
മല റം 676308 

2401136 G.P.T.C 
തി ര ാടി 0494 2401136 

35  േകാഴിേ ാട് ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. േകാഴിേ ാട് 
 േപാളിെട ിക് േകാേള ക ാംപസ്, 

മല റ  പി.ഒ. േകാഴിേ ാട് 673009 
2370714 

 േപാളിെട ിക് േകാേളജ് േകാഴിേ ാട് 
0495 2370714 

36 േകാഴിേ ാട് ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
വടകര 

ഗവ. ൽ  
ൈഹ ൾ ക ാംപസ്, 
നട് ീ ്, വടകര, 
േകാഴിേ ാട് 673104 

2523140 
ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്. 

വടകര 
04962513140 

37 ക ർ ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
ക ർ. െട ി ൽ ൈഹ ൾ 

കാ സ്, േതാ ട, ക ർ 2835260 ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്. 

0497 
2835260 
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670661 ക ർ 

38 ക ർ ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
െന വ  

ഗവ. ൽ    
ൈഹ ൾ ക ാംപസ്, 
െന വ   പി.ഒ., 
പഴയ ാടി, ക ർ 
670303 

2871789 
ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്. 

െന വ  
0497 2871789 

39 വയനാട് ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
ൈവ ിരി 

േ ൽ  പി.ഒ,  വയനാട് 
673123 247420 

ഗവ.േപാളിെട ിക് 
േകാേളജ്, 
മീന ാടി 

04936 201220 

40 വയനാട് ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
മാന വാടി 

ഗവ. ൽ   
ൈഹ ൾ ക ാംപസ്, 
മാന വാടി  
ന ർനാ പി.ഒ, 
വയനാട്670645 

241322 
ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്. 

മാന വാടി 
0493 5241322 

41 
 വയനാട് ജി. ഐ. എഫ്. ഡി.,  

ൽ ാൻ ബേ രി 
ഗവ. ൽ    
ൈഹ ൾക ാംപസ്, 

ൽ ാൻ ബേ രി 
വയനാട് 673592 

220147 
ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്. 
ൽ ാൻ 

ബേ രി 
0493 6220147 

42 കാസർേഗാഡ് ജി. ഐ. എഫ്. ഡി. 
െമാ ാൽ ർ 

ഗവ. ൽ    ൈഹ ൾ ക ാംപസ്, െമാ ാൽ ർ 
 . ., 

ർ  671124 
232969 

ഗവ. 
ി.എ ്.എസ്. 

െമാ ാൽ ർ  
0499 
4232969 
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