
പ്രോ്്ോാം പരോ ഓർഡിപേറ്ററുടെ േെരെി്രമാം 

േോഷണൽ സർവീസ ്സ്ീാം, ഹൗസിങ ്പബോർഡ ്ബിൽഡിാം് ്

ശാന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം 

     115(4)/ഡി.ജി.ഇ. /എച്.എസ്.ഇ./എൻ.എസ.് എസ്./2022           തീയതി 24.12.2022 

ഉത്തരവ ്

വിഷയം :    പ ൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ വകുപ്പ് - ഹയർ പസക്കന്ററി നൊഷണൽ 
സർവീസ് സ്ീം       -      എൻ. എസ്. എസ്. ഗ്രൊന്റ് - ഇൻ - എയ്ഡ് 
ലഭ്ിക്കുന്ന ZBSA അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

സൂചന :     (1) സംസ്ഥൊന എൻ. എസ്. എസ്. ഓഫീസറുപട 14/10/2022  പല    
എ2/487/2022/എൻ. എസ്.എസ്. നമ്പർ കത്ത ്

  (2) സംസ്ഥൊന എൻ. എസ്. എസ്. ഓഫീസറുപട 14/10/2022  പല    
എ2/487/2022/1/എൻ. എസ്.എസ്. നമ്പർ കത്ത ്

 (3) കകഗ്ര ധനമഗ്രൊലയത്തിപന്റ 09/03/2022 പല F No. 

1/(18)PFMS/FCD/2021 നമ്പർ കത്ത ്

 (4) കകഗ്ര യുവജന കേമ കൊയിക വകുപ്പിപന്റ 06/10/2022 പല നം. പക -
11023/3/2022 എൻ. എസ്.എസ്. നമ്പർ കത്ത ്

 (5) കേറ്റ് ബൊങ്ക ്ഓഫ ്ഇരയ പഡ യൂട്ടി മൊകനജരുപട (D&TB)14/10/2022 പല 
LHO/GBSSU/26/2022-23 നമ്പർ കത്ത ്

 (6) ഉത്തരവ് നം  എ1/184/2022/2/എൻ. എസ്.എസ്. തീയതി. 20.12.2022 

പസൻഗ്ടൽ  പസക്ടർ സ്ീമുകളുപട  രിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥൊ നങ്ങളുപട 
ഫണ്ട് വിതരണം നിലവിലുള്ള സംവിധൊനത്തിൽ നിന്നും  ുതിയ സി. എൻ.എ. ( 
Central Nodal Agency) സംവിധൊനത്തികലക്്ക മൊറുന്നതിനൊയി  രൊമർശം  (3) ഗ് കൊരം 
കകഗ്ര ധനകൊരയ മഗ്രൊലയം ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിപന്റ 
അടിസ്ഥൊനത്തിൽ പസൻഗ്ടൽ പസക്ടർ സ്ീമൊയ എൻ. എസ്. എസ്. പന്റ ഫണ്ട് 
വിതരണം സി. എൻ.എ. സംവിധൊനത്തികലക്്ക മൊറുന്നതിനും സംസ്ഥൊനത്തിൽ 
കേറ്റ് എൻ. എസ്. എസ്. ഓഫീസറിന് സി. എൻ. എ. അക്കൗണ്ടും കഗ് ൊഗ്രൊം കകൊ- 
ഓർഡികനറ്റർ, കഗ് ൊഗ്രൊം ഓഫീസർ തലങ്ങളിൽ  ZBSA (Zero Balance Subsidiary 
Account) കേറ്റ് ബൊങ്ക ്ഓഫ് ഇരയയിൽ തുടങ്ങുന്നതിന്  രൊമർശം (4) ഗ് കൊരം 
കകഗ്ര  യുവജനകേമ കൊയിക മഗ്രൊലയം നിർകദ്ശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ടി 
നിർകദ്ശങ്ങളുപട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ  രൊമർശം (5) ഗ് കൊരം എസ്. ബി. ഐ 
പഡ യൂട്ടി ജനറൽ മൊകനജർ (D&TB) സി. എൻ. എ. അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനു 
കവണ്ട മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 



കമൽ  രൊമർശനത്തിപന്റ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ ചുവപട ലിേ് പചയ്തിട്ടുള്ള എൻ. 
എസ്. എസ.് യൂണിറ്റുകൾ ഗ്രൊൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ ്ആക്കി മൊറ്റപപ്പട്ടതിപന്റ 
അടിസ്ഥൊനത്തിൽ ടി യൂണിറ്റുകളുപട കഗ് ൊഗ്രൊം ഓഫീസർമൊർ തൊപെ  റയുന്ന 
മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ  ൊലിച്ച് അടിയരിരമൊയി കേറ്റ് ബൊങ്ക് ഓഫ ്ഇരയയിൽ ZBSA 
അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനു നിർകദ്ശിച്ച് ഇതിനൊൽ ഉത്തരവ്  ുറപപ്പടുവിക്കുന്നു. 

1. കഗ് ൊഗ്രൊം ഓഫീസർ തലത്തിൽ ZBSA (Zero Balance Subsidiary Account ) 
അക്കൗണ്ടുകൾ Current  അക്കൗണ്ടുകളൊയി കവണം തുടകങ്ങണ്ടത്. 
2. നിലവിലുള്ള എസ്. ബി. അക്കൗണ്ടുകൾ യൊപതൊരുകൊരണവശൊലും 
ഉ കയൊരിക്കുവൊകനൊ  രിവർത്തനം പചയ്യുവൊകനൊ  ൊടില്ല. എന്നൊൽ 
നിലവിലുള്ളത് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ആപണങ്കിൽ ആയത്  ുതിയ ZBSA  ആയി 
 രിവർത്തനം പചയ്യൊവുന്നതൊണ്. 
3. ഗ്രൊന്റ്- ഇൻ- എയഡ്് പന്റ നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ തുക 
അവകശഷിക്കുന്നുപണ്ടങ്കിൽ ടി തുക സംസ്ഥൊന എൻ. എസ്. എസ്. ഓഫീസിപന്റ 
 ുതിയ സി. എൻ. എ. അക്കൗണ്ടികലക്കു ഗ്ടൊൻസ്ഫർ പചകയ്യണ്ടതൊണ്. 
 
Account Name  : State Level NSS Cell, Kerala  
Account No.   : 00000041344922713 
IFSCode   : SBIN0070415 
Branch   SBI Vikas Bhavan Branch, Trivandrum, Kerala  
 
4. ZBSA അക്കൗണ്ട ്തുടങ്ങിയ കശഷം ടി അക്കൗണ്ട ്വിവരങ്ങൾ PFMS  മൊയി മൊപ്പ് 
പചകയ്യണ്ടതൊണ്. 
5. ZBSA അക്കൗണ്ട ്തുടങ്ങുന്നതിന് തൊപെ  റയുന്ന കരഖകൾ ബൊങ്കിൽ 
ഹൊജരൊകക്കണ്ടതൊണ്. 

I. കഗ് ൊഗ്രൊം ഓഫീസറൊയി നിയമിച്ചുപകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിപന്റ  കർപ്പ്. 
II. ഓഫീസ ്ഐ.ഡി. കൊർഡിപന്റ  കർപ്പ്. 

III. സ്ൂൾ തലത്തിൽ എൻ.എസ്. എസ.് യൂണിറ്റ ്അനുവദ്ിച്ചുപകൊണ്ടുള്ള 
ഉത്തരവിപന്റ / മിനിറ്റ്സിപന്റ  കർപ്പ്. 

IV. കേറ്റ് ബൊങ്ക് ഓഫ് ഇരയ പഡ യൂട്ടി മൊകനജരുപട (D&TB)14/10/2022 പല 
LHO/GBSSU/26/2022-23 നമ്പറിപന്റ  കർപ്പ്. 

V. K.Y.C. കഡൊകയൂപമകന്റഷൻ 
(1)  ൊകപൊർട്്ട/ ഡ്ഗ്ഡവിംര് ഡ്ലസൻസ് / കവൊട്ടർ ഐ. ഡി. /  ൊൻ 
കൊർഡ് / ആധൊർ ഇവയിപലൊന്നിപന്റ  കർപ്പ്. 

(2) ഇൻേിടയൂഷൻ   ൊൻ കൊർഡിപന്റ  കർപ്പ് / കഫൊം 60. 
(3)  ൊകപൊർട്്ട ഡ്സസ് കഫൊകട്ടൊഗ്രൊഫ്. 

കഗ് ൊഗ്രൊം കകൊ- ഓർഡികനറ്റർ 

 

 



Newly Sanctioned NSS Funded Units  

Sl. 
No. 

Name of 
district 

Name of school  Unit 
Number 

Programme 
Officer 

Mobile 
Number 

1. Kollam Govt. Higher 
Secondary School, 
Muttara 

603 Sajith Kumar G. 9447324945 

2. Kozhikode Santhinikethan HSS, 
Thiruvallur 

604 Tesla P. 9946467808 

3. Thrissur BVM HSS, 
Kalpramba, 
Kodungallur 

605 Mariya Paul 9048002204 

4. Thrissur Govt. HSS., Kattoor, 
Irinjalakuda 

606 Rakhi N.S. 9846942258 

5. Thrissur HDPS HSS, 
Edathirinji 

607 Kavitha E.N. 9847256105 

6. Thrissur  Sreekrishna HSS, 
Ananthapuram 

608 Sandhya P.P. 9446586779 

7. Thrissur St. Antony’s HSS, 
Moorkanand, 
Irinjalakuda 

609 Mary Soniya 
Jacobi 

8086423855 

8. Thrissur VHSS Karalam, 
Irinjalakuda 

610 Raghi T.R. 9747557890 
                                    

9. Thrissur Holy Cross HSS, 
Mapranam, 
Irinjalakuda 

611 Ganga M.P. 9645629569 

10. Thrissur St. Joseph’s EM HSS, 
Aloor, Kallettinkara 

612 Soby Joseph 9446484392 
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