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1. സർക്കാർ ജ ാലിയിലല സംവരണം
Date

Description

14.07.1998

ഭിന്നജശഷിക്കാരായവർക്ക സർക്കാർ GO(P)NO.20/98 P&ARD
dated 14.07.1998
ജ ാലിയിൽ 3 % സംവരണം
ഏർലപ്പടുത്തി ഉത്തരവ

25.07.2000

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ീവനക്കാർക്ക
ക്ലാസ -3 ,കളാസ -4
ഉജദ്യാഗങ്ങളിൽ 3 % സംവരണം
ഏർലപ്പടുത്തി ഉത്തരവ

GO(P)NO.18/2000
P&ARD dated
25.07.2020

25.10.2019

ഭിന്നജശഷിക്കാർക്ക KAS ൽ നാലു
ശതമാനം സംവരണം ഏർലപ്പടുത്തി
ഉത്തരവ

GO(P)NO.11/2019
SWD dated
25.10.2019

18.05.2019

ഭിന്നജശഷി സംവരണംഅനുജയാ യമായ തസ്തികകൾസാമൂഹിക നീതി വൄപ്പിൻലറ
ചകപ്പുസ്തകം

D3-12792/18
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2. എയഡഡ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംവരണം
08.11.2021

എയഡഡ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
സംവരണം ഏർലപ്പടുത്തിയ
സർക്കാർ ഉത്തരവ

GO(P)NO.19/2021/GE
DN Dated 08.11.2021

18.05.2022

സൃകാരയ എയഡഡ
ജകാജളജുകളിൽ ഭിന്നജശഷി
സംവരണം നെപ്പിലാക്കുന്നത
സംബന്ധിച്ച മാർഗജരേ
അംഗീകരിച്ചുത്തരവ .

GO(MS)NO.242/2022/
HEDN dated
18.05.2022

3. എംപജളാലെൻറ എക്സജേഞ്ച മുജേനയുള്ള
അംഗപരിമിതരുലെ നിയമനം
18.05.2013

GO(P)40/2013 SJD
16.08.1999 മുതൽ 31.12.2013 വലര
എംപജളാലെൻറ എക്സജേഞ്ച മുജേന dated 18.05.2013
താതകാലികമായി നിയമനം ലഭിച്ചു
179 ദ്ിവസം ജസവനം
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള
അംഗപരിമിതർക്ക പുനർ / ലറഗുലർ
നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ

03.02.2016

GO(P)01/2016 SJD
GO(P)40/2013 SJD dated 18.05.2013
ഈ ഉത്തരവ പ്രകാരം പുനർ /സ്ഥിര dated 03.02.2016
നിയമനം ലഭിച്ച അംഗപരിമിതരുലെ
സർവീസ ആനുലയങ്ങൾ
സംബനധിച്ച ഉത്തരവ

04.05.2016

GO(P)40/2013 SJD dated 18.05.2013
GO(P)6/2016 SJD dated
ഈ ഉത്തരവ പ്രകാരം പുനർ /സ്ഥിര 04.05.2016
നിയമനം ലഭിച്ച അംഗപരിമിതരുലെ
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സർവീസ ആനുലയങ്ങൾ
സംബനധിച്ച ജഭദ്ഗതി ഉത്തരവ .
(ഈ ഉത്തരവ 26.04.2017ലല
GO(P)No.5/17 SJD പ്രകാരം റദ്ദു ലേയ്ത)

26.04.2017

04.05.2016 ലല GO(P)6/2016 SJD
GO(P)No.5/17 SJD
ഉത്തരവ റേ ലേയ്യുകയും
dated 26.04.2017
GO(P)01/2016 SJD dated 03.02.2016
ഉത്തരവിലല മൂന്നാം േണ്ഡികയിലല
രണ്ടാം പിരിവ
" ഇൻക്രിലമൻറ നിരീേണ കാലം
(ലപ്രാജബഷൻ ) ലെേ , ജയാഗയത
എന്നീ നിബന്ധനകൾ ഒഴിവാക്കി െി
ീവനക്കാർക്ക ലക.എസ.ആർ ഭാഗം
1 ലല വയവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
ഇൻക്രിലമൻറ
അനുവദ്ിക്കാവുന്നതാണ”
എന്നുമാറൃി ഉത്തരവ .

4. പ്രജമാഷൻ / സ്ഥലം മാറൃം
10.03.1983

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ീവനക്കാർക്ക
പ്രജമാഷനുകൾ കഴിയുന്നതും
അവരവരുലെ ില്ലയിൽ തലന്ന
നൽകണം

Circular
No.130558/SD1/82/G
AD 10.03.1983

28.06.2011

മാനസിക ചവകലയമുള്ള / ബുദ്ധി
മാന്ദ്യമുള്ള ൄട്ടികളുലെ
രേിതാക്കളായ സർക്കാർ
ീവക്കാലര സാധാരണ ഗതിയിൽ
അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാൄന്നത
വലര ഒരു ജേഷനിൽ നിജന്നാ ഒരു
ില്ലയിൽ നിജന്നാ സ്ഥലം മാറൃാൻ
പാെില്ല

GO(P)No19/2011/PARD
dated 28.06.2011
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09.12.2011

ജകൾവിതകരാറുള്ള വയക്തികൾക്ക/
ഇണകൾക്ക ലപാതുസ്ഥലം
മാറൃത്തിലും ലപ്രാജമാഷൻ
ലഭിക്കുജപാഴം പരമാവധി അവരുലെ
സൗകരയ പ്രദ്മായ ില്ലയിൽ
നിയമനം നൽകണലമന്ന
സർക്കുലർ

No.16481/AR13(2)/11/PA
RD dated 09.12.2011

30.10.2014

സ്ഥലം മാറൃത്തിന അന്ധരായ
സർക്കാർ ീവനക്കാർക്ക പ്രജതയക
പരിഗണന.

GO(P)N0.36/2014
PARD 30.10.2014

29.08.2017

60 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ
ഡിസബിലിറൃി ഉള്ളവർക്ക 5
വർഷജത്തക്ക ലപാതു സ്ഥലം
മാറൃത്തിൽ നിന്നും സംരേണം
നൽൄന്നജതാലൊപ്പം 5 വർഷത്തിനു
ജശഷം 60 ശതമാനത്തിനു ജമൽ
ഡിസബിലിറൃി ഉള്ളവർ
അജപേിച്ചാൽ മാത്രം സ്ഥലം മാറൃം
നൽകിയാൽ മതിലയന്നുമുള്ള
ഉത്തരവ

GO(MS)NO18/2017 dated
29.08.2017

5. PSC വഴിയല്ലാലത നിയമിക്കുജപാൾ സീനിജയാറിറൃി
21.04.2012
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ക്ലാസ 3 ,4 തസ്തികകളിലല 3 %
ഭിന്നജശഷിക്കാരായവലര PSC
വഴിയല്ലാലത നിയമിക്കുജപാൾ
സീനിജയാറിറൃി തീരുമാനിക്കുന്ന വിധം

GO(P)21/2012/P&ARD
Dated 21.04.2012

6. ലെഷയൽ അലവൻസ
23.08.1990

Spinal Deformity ഉള്ള
ീവനക്കാർക്കും conveyance
allowance അനുവദ്ിച്ചുത്തരവ

02.02.1991

കൺജവയൻസ അലവൻസ Special GO(P)NO.101/91/FIN
Allowance to Physically Handicapped 02.02.1991
Employees എന്ന മാറൃിയും
ശപളത്തിലനാപ്പം ആക്കിയും
ഉത്തരവ

10.12.1991

special allowance അരിയർ മാറുന്നത GO(P)No.711/91 fin
10.12.1991
സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ

30.05.2017

special allowance പ്രതിമാസം 1000
രൂപ വീതം ആക്കിയ ഉത്തരവ

GO(MS) No 282-201760-Fin dated 30-052017

08.10.2020

ലവജക്കഷൻ കാലത്തം ഭിന്നജശഷി
ീവനക്കാർക്ക കൺജവയൻസ
അലവൻസിന അർഹതയുണ്ട

No.EDU A2/134/2020
FIN

26.02.2021

ലവജക്കഷൻ കാലയളവിലും
ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ീവനക്കാർക്ക
കൺജവയൻസ അലവൻസിനനു
അർഹതയുണ്ട

No.1567845 EDU
A2/134/2020 dated
26.02.2021
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GO(P)NO.445/90 Fin
dated 23.08.1990

12.09.2021

സൂപ്പർ നുമറി ീവനക്കാരായ
ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ീവനക്കാർക്ക
കൺജവയൻസ അലവൻസ
അനുവദ്ിച്ചു ഉത്തരവ

GO(P)NO 126/2021/fin
dated 12.09.2021

10.02.2021

special allowance പ്രതിമാസം 1100
രൂപ വീതം ആക്കിയ ഉത്തരവ

G.O.(P)No.27/2021/Fin
dated 10/02/2021

7. അവധികൾ
09.05.1984

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ
ീവനക്കാർക്കുള്ള ലെഷയൽ
കാഷൃൽ ലീവ 15 ദ്ിവസം
അനുവദ്ിച്ചുലകാണ്ടുള്ള 1984 ലല
ഉത്തരവ

GO(P)NO.249/84/fin
dated 09.05.1984

09.05.1984

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ീവനക്കാർക്ക
ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 15
ദ്ിവസം ലെഷയൽ കയാഷൃൽ ലീവ
അനുവദ്ിച്ചുത്തരവ

G.O (P)
No.249/1984/Fin dated
09/05/1984

11.06.1985

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ താൽക്കാലിക
ീവനക്കാർക്കും special casual leave
അനുവദ്ിച്ചുത്തരവ

GO(P)no331/85/fin
dated 11.06.1985
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10.12.1985

Special casual leave ആയിരിക്കുന്ന
സമയം conveyance allowance നും
അർഹതയുണ്ട

GO(P)No. 800/85/Fin.
10.12.1985

08.01.2016

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ
ീവനക്കാർക്കുള്ള ലെഷയൽ
കാഷൃൽ ലീവ 15 ദ്ിവസലമന്നതിൽ
അവധി ദ്ിവസങ്ങൾ ട്ടാലതയാണ
(ഇതിനു ലതാട്ടു മുൻപ ഇറങ്ങിയ

Circular No. 01/2016
dated 08.01.2016

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ
ീവനക്കാർക്കുള്ള ലെഷയൽ
കാഷൃൽ ലീവ 15 ദ്ിവസലമന്നതിൽ
അവധി ദ്ിവസങ്ങൾ ട്ടാലതയാണ
(ഇതിനു ലതാട്ടു മുൻപ ഇറങ്ങിയ

Circular No. 01/2016
dated 08.01.2016

ജ ാലിയുമായി ബന്ധലപ്പട്ടുണ്ടാൄന്ന
അപകെങ്ങൾക്ക മാത്രജമ special
disability leave അനുവദ്ിക്കൂ

No.42/2020 fin dated
30.07.2020

സർക്കുലർ No 13/2015/Fin dated 20.01.2015
കയാൻസൽ ലേയ്ത)

08.01.2016

സർക്കുലർ No 13/2015/Fin dated 20.01.2015
കയാൻസൽ ലേയ്ത)

30.07.2020

15.02.2022
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ലെഷയൽ കയാഷൃൽ ലീവ കാലം
GO(P)No17/2022/Fin
ഏൻഡ ലീവിനു
dated 15.02.2022
പരിഗണിക്കിലല്ലന്നുള്ള െഷെീകരണ
ഉത്തരവ

8. ശാരീരിക മാനസിക ലവല്ലുവിളി ജനരിടുന്ന ൄട്ടികളുലെ
മാതാപിതാക്കളായ ീവനക്കാർക്ക ലെഷയൽ casual
ലീവ
06.08.2011

04.04.2012

12.10.2018

ശാരീരിക മാനസിക ലവല്ലുവിളി
ജനരിടുന്ന ൄട്ടികളുലെ
മാതാപിതാക്കളായ ീവനക്കാർക്ക
ലെഷയൽ casual ലീവ 15 ദ്ിവസം
അനുവദ്ിച്ചു ഉത്തരവ

ശാരീരിക മാനസിക ലവല്ലുവിളി
ജനരിടുന്ന ൄട്ടികളുലെ
മാതാപിതാക്കളായ ജകരളം
സർവീസ റൂൾ ബാധകമായ
ലപാതുജമേലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലല
ീവനക്കാർക്കുംലെഷയൽ casual
ലീവ 15 ദ്ിവസം അനുവദ്ിച്ചു ഉത്തരവ
KSR ബാധകമായിട്ടില്ലാത്ത
ലപാതുജമേലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലല
ീവനക്കാർക്കും ജമൽപ്പറഞ്ഞ തരം
അവധി 15 ദ്ിവസം
അനുവദ്ിച്ചുത്തരവ

GO(P)No-333/11-fin
Dated 06.08.2011

GO(P)No210/2012/Fin
04.04.2012

GO(P)No.160/2018/FI
N DATED 12.10.2018

9. ജരേകൾ പുതുക്കുന്നതിന കാലാവധി നീട്ടി

13.04.2018
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Permenanat Disability Certificate
പുതുജക്കണ്ട ആവശയം ഇല്ല എന്നുള്ള
ഭിന്നജശഷി കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ

No625/S2/2018/SCPWD
13.04.2018

25.06.2020

ഭിന്നജശഷിക്കാരായവർക്ക വിവിധ
സർക്കാർ ജരേകൾ പുതുക്കുന്നതിന
കാലാവധി നീട്ടി ഭിന്നജശഷി
കമ്മീഷൻ
ഉത്തരവ

No.1129/S1/20 SCPWD
25.06.2020

10. പഞ്ചിങ ഇളവ
28.09.2019

Cicular
ലസക്രജട്ടറിയറൃിലല ൊർക
No.CDN4/30/17/GAD
ബന്ധിത ബജയാലമട്രിക പഞ്ചിങ
സംവിധാനത്തിൽ ഓട്ടിസം
, dated 28.09.2019
ലസറിബ്രൽ പാർസി
,മൾട്ടിപ്പിൾ
ഡിലസബിലിറൃി മുതലായ
ജരാഗങ്ങൾ ബാധിച്ച ൄട്ടികളുലെ
രേിതാക്കൾക്ക ഇളവ നൽകി
ഉത്തരവ

11. തജേശ സ്ഥാപനങ്ങളുലെ ലപ്രാല ക്ടുകൾ
GO35252/2011 LSGD
dated 01.11.2017

01.11.2017

ഭിന്നജശഷിക്കാർക്ക ചസഡ വീൽ
സട്ടർ വാങ്ങൽ തജേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക അനുമതി

02.02.2018

No.DA1/136/2018/LSGD
ഭിന്നജശഷി വിഭാഗക്കാർക്ക
dated 02.02.2018
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽൄന്ന
ലപ്രാല ക്ടുകൾ നിർവഹണം
നെജത്തണ്ട ഉജദ്യാഗസ്ഥർ ആലരന്നു
നിശ്ചയിച്ചു ഉത്തരവ
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12. ഭിന്നജശഷി കമ്മീഷൻ ഉത്തരവുകളും
നിർജേശങ്ങളം
04.02.2020

ഭിന്നജശഷിക്കാലര അഭിസംജബാധന NO
338/S2/220/SCPWD
ലേയ്യാൻ മറൄ പദ്ങ്ങൾ
ഉപജയാഗിക്കരുത

13. ചേൽഡ ലകയർ അലവൻസ

2.12.2011

16.04.2013

24.07.2013
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ഒൻപതാം ശപള പരിഷ്കരണ
ഉത്തരവ പ്രകാരം മാനസിക
ശാരീരിക ലവല്ലുവിളി ജനരിടുന്ന
സളിൽ ജപാകാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ൄട്ടികളുലെ
മാതാ പിതാക്കളുലെ വിവരം
ജതടുന്നത സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ
മാനസിക ശാരീരിക ലവല്ലുവിളി
ജനരിടുന്ന സളിൽ ജപാകാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ൄട്ടികളുള്ള
വനിതാ ീവനക്കാർക്ക ചേൽഡ
ലകയർ അലവൻസ (1000@month)
അനുവദ്ിച്ചുത്തരവ
മാനസിക ശാരീരിക ലവല്ലുവിളി
ജനരിടുന്ന സളിൽ ജപാകാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ൄട്ടികളുള്ള
പുരുഷ ീവനക്കാർക്കും(ൄട്ടികളുലെ
മാതാവ മരണലപ്പട്ടജതാ /ബന്ധം
ഒഴിഞ്ഞജതാ) ചേൽഡ ലകയർ
അലവൻസ (1000@month)

No 86/2011 fin dated
12.12.2011

G.O.(P)No.
172/2013(150)Fin dated
16.04.2013
G.O(Ms)No.
360/2013(171) /Fin in
24.07.2013

അനുവദ്ിച്ചുത്തരവ

30.07.2016

10.02.2021

ചേൽഡ ലകയർ അലവൻസ
പ്രതിമാസം 1500 രൂപ വീതം
ആക്കിയും സർവീസ കാലയളവ
മുഴവൻ അനുവദ്ിച്ചും ഉത്തരവ

G.O.(P)No.110/2016/ (15)
/Fin.30.07.2016

പതിലനാന്നാം ശപള പരിഷ്കരണ
ഉത്തരവിൽ ചേൽഡ ലകയർ
അലവൻസ 1750 രൂപയാക്കി
ഉത്തരവ

GO(P)No 27/2021/Fin
dated 10.02.2021
(para 22)

14. വിദ്യാഭയാസ അലവൻസ

20.01.2016

10.02.2021
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ഭിന്നജശഷിക്കാരായ
വിദ്യാർത്ഥികളുലെ ീവനക്കാരായ
മാതാപിതാക്കൾക്ക വിദ്യാഭയാസ
അലവൻസ പ്രതിമാസം 600 രൂപ
അനുവദ്ിച്ചു പത്താം ശപള
പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ
വിദ്യാർത്ഥികളുലെ ീവനക്കാരായ
മാതാപിതാക്കൾക്ക വിദ്യാഭയാസ
അലവൻസ പ്രതിമാസം 1000
രൂപയാക്കി പതിലനാന്നാം ശപള
പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ

GO(P)No.07/2016 fin
dated 20.01.2016
(para 24)
GO(P)No 27/2021/Fin
dated 10.02.2021
(para 21)

15. സർക്കാർ കൃാർജട്ടഴസ ലഭിക്കാൻ മുൻഗണന.

28.02.2016

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ീവനക്കാർക്ക
സർക്കാർ കൃാർജട്ടഴസ ലഭിക്കാൻ
രണ്ടാമലത്ത മുൻഗണന
ലഭിക്കും.(para 9)

GO(MS )No.11/2016/PWD
dated 28.02.2016

16. ID cards.
08.08.2014

അംഗപരിമിതർക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ
കാർഡ വിവിധ സർക്കാർ
ജസവനങ്ങൾക്കുള്ള ആധികാരിക
ജരേയായി ഉപജയാഗിക്കാം

UDID ജപാർട്ടൽ മുജേന
ഭിന്നജശഷിക്കാർക്കുള്ള ID കാർഡ
അനുവദ്ിക്കുന്നതിനുള്ള
നെപെിക്രമങ്ങൾ
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NO 3670/D2/14/SWD dt
08.08.2014

VIEW/DOWNLOAD

17.ഭിന്നജശഷിക്കാർക്ക പ്രജതയക കൂ.
08.09.2020

ആശുപതികൾ ഉൾലപ്പലെയുള്ള
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
ഭിന്നജശഷിക്കാർക്ക പ്രജതയക കൂ

MH1 18631/2020
08.09.2020

06.09.2019

ജസവന ജകന്ദ്രങ്ങളിലും സർക്കാർ
ഓഫിസുകളിലും ഭിന്നജശഷിക്കാർക്ക
കൂ നിൽക്കാലത ജസവനം
ലഭയമാക്കണം

No C2/155/2019/SWD
DATED 06.09.2019

18. ലതാഴിൽ നിൄതി.
27.03.1990

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ീവനക്കാലര
professional tax ഒടുക്കുന്നതിൽ
നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ
(നഗരസഭകൾ)

GO(RT) NO.1366/90/LAD
DATED 27.03.1990

21.04.1990

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ീവനക്കാലര
professional tax ഒടുക്കുന്നതിൽ
നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ
(ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകൾ)

GO(RT)1734/90 LSG
dated 21.04.1990
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19. ചനറൃ വാച്ച മാൻ ഡൂട്ടിയിൽ നിജയാഗിക്കരുത.
.

04.05.1994

ഭിന്നജശഷിക്കാജരാ
അനാജരാഗയമുള്ളവജരാ ആയ
ീവനക്കാലര ചനറൃ വാച്ച മാൻ
ഡൂട്ടിയിൽ നിജയാഗിക്കരുത

No.45049/Rules2/84/GAD dated
04.05.
1994

20. ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ലപൺമക്കൾക്ക ഫാമിലി
ലപൻഷൻ.
28.04.2015

വിധവകളും/ വിവാഹബന്ധം
ജവർലപടുത്തിയവരുമായ
ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ലപൺമക്കൾക്ക
ഫാമിലി ലപൻഷൻ
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വാർഷിക
വരുമാന പരിധി 30000 രൂപയായി
ഉയർത്തി ഉത്തരവ

GO(P)155/15/FIN dated
28.04.2015

21. ഭിന്നജശഷിയുള്ളവർക്ക ജവണ്ടിയുള്ള സംസ്ഥാന
നയം /േട്ടങ്ങൾ.
22.09.2015
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ഭിന്നജശഷിയുള്ളവർക്ക ജവണ്ടിയുള്ള
സംസ്ഥാന നയം 2015

GO(P)NO 60/2015 swd
22.09.2015

28.03.2020

ഭിന്നജശഷി അവകാശ സംരേണ
ജകരള േട്ടങ്ങൾ 2020

G.O. (P) No.
3/2020/SJD.
Dated 28.03.2020

22. KSRTC ബസുകളിൽ യാത്രാ സൗ നയം.
25.02.2012

TR-1-040430/2007
ജേറൃ കാജരയജുകളിൽ
ഭിന്നജശഷിക്കാർക്ക സംവരണം
25.02.2012
ലേയ്യലപ്പട്ട സീറൄകൾ ക്രമീകരിജക്കണ്ട
വിധം

17.04.2012

സിറൃി , ഓർഡിനറി ,ഫാേ
പാസഞ്ചർ KSRTC ബസുകളിൽ
യാത്രാ സൗ നയം
അനുവദ്ിക്കുന്നതിനുള്ള
ഡിസബിലിറൃി മിനിമം 40
ശതമാനമാക്കി ഉത്തരവ

GO(RT)No.200/2012/t
rans Dated 17.04.2012

04.05.2022

Blindness,Locomotor disability
,cerebral palsy,intellectual disability
തുെങ്ങിയവയ്ക്ക പുറജമ RPWD ആക്ടിൽ
പ്രതിപാദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന 17 തരം
ചവകലയങ്ങൾക്കു െി KSRTC
ബസുകളിൽ സൗ നയ യാത്ര
അനുവദ്ിച്ചുത്തരവ .

GO(RT)No.181/2022/T
RANS 04.05.2022

17.01.2022

KSRTC ബസിൽ യാത്ര ലേയ്യുന്ന
ഭിന്നജശഷിക്കാരായവർക്ക
രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആവശയലപ്പടുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോപ്പ
അനുവദ്ിക്കണലമന്ന സർക്കുലർ

OM No
TR/1/040730/2003

17 | P a g e

KSRTC യിൽ ഭിന്നജശഷിക്കാർക്ക
യാത്രാ പാസ ലഭിക്കുന്നത്തിനുള്ള
അജപേ.

DOWNLOAD
APPLICATION FORM

23. ജപാലീസ ജേഷനുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന
ആനുലയങ്ങൾ.

24.11.2021

ഭിന്നജശഷി അവകാശ സംരേണ Circular 31/2021/PHQ
നിയമത്തിലല ൄറൃെതയങ്ങൾ
dated 24.11.2021
സംസ്ഥാനലത്ത ജപാലീസ
ജേഷനുകളിൽ ചകകാരയം
ലേയ്യുന്നത സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ.

24. പ്രജമാഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന സംവരണം
17.05.2022

ഭിന്നജശഷിക്കാരായ ീവനക്കാർക്ക
ജകന്ദ്ര സർക്കാർ ജ ാലികളിൽ
പ്രജമാഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന
സംവരണം നൽൄന്നതിന
പുറലപ്പടുവിച്ച മാർഗജരേ

No.36012/1/2020Estt(Res-II) dated
17.05.2022

25. ജകരളാ സംസ്ഥാന വികലാംഗ ജേമ
ജകാർപ്പജറഷൻ.
ജകരളാ സംസ്ഥാന വികലാംഗ
ജേമ ജകാർപ്പജറഷൻ വഴി
നെപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ
ഭിന്ന ജശഷിക്കാരായ ീവനക്കാർക്ക
വാഹന വായപ്പക്കുള്ള
അജപോജഫാമും നിബന്ധനകളും
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Download Application

സാലറി സർട്ടിഫിക്കറൃ

Download Certificate

 Kerala State Handicapped Persons Welfare
Corporation Ltd.
Poojappura, Thiruvananthapuram – 695 012
Phone : 0471 2347768, 0471 2342225, Fax. 0471
2340568
E-mail Id. Ks_kshpwc@yahoo.com
 Regional Office, Ernakulam: Opp. Coast Guard, Fort
Kochi, Kochi - 682 001,Ph: 0484 – 2116880
 Regional Office, Kozhikode : Civil Station, 1st Floor, D
Block, Kozhikode – 20, Phone : 0495 2765669,

Disclaimer: All data and information provided on this PDF is for informational purposes only. It is not an

official document. Compiler will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any
losses, injuries, or damages arising from its display or use. last updated 25.05.2022.
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