
നമ്പര. എച്ച്2/25700/2015                            ൊപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ടറുടൊടെ കൊര്യൊലയം
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തീയതി : 17.08.2015

സരക്കുലര

വിഷയം : ൊപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസം - തസ്തിക നിരണയം 2015-16 – സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന   : 1). 6-8-2015 ൊല സരക്കൊര ഉത്തര്വ് (പി) നമ്പര 213/2015/ൊപൊ.വി.വ.

                  2). 5-8-2015 ൊല ജി.ഒ. (പി) നം. 209/15/ൊപൊ.വി.വ.

3). 11-8-2011 ൊല ജി.ഒ.(പി) നം. 154/14/ൊപൊ.വി.വ.

സംസ്ഥൊനൊത്ത സരക്കൊര,എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൊല 2015-16 വരഷൊത്ത തസ്തിക നിരണയം
നടെത്തുന്നതിനുള്ള മൊരഗനിരേദ്ശങ്ങള് സൂചന (1) ഉത്തര്വ് വഴി സരക്കൊര പുറൊപ്പെടുവിച്ചുകഴിഞ.

കൂടെൊൊത 2015-16 അധ്യയന വരഷത്തിൊല തസ്തിക നിരണയം നടെത്തി ഉത്തര്വ്
പുറൊപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് 2015 ൊസപ്തംബര 14 വൊര് സമയം ദ്ീരഘിപ്പെിച്ചുൊകൊണ്ട് സൂചന (2) പ്രകൊര്ം
സരക്കൊര വിജ്ഞൊപനം പുറൊപ്പെടുവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ടെി സൊഹചര്യത്തില് സംസ്ഥൊനൊത്തഎല്ലൊ സരക്കൊര,
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുൊടെയും തസ്തിക നിരണയം 2015 ൊസപ്തംബര 14 നുള്ളില്തൊന്ന
പൂരത്തിയൊേക്കണ്ടതൊണ്. ടെി വിഷയത്തിലുള്ള നിരേദ്ശങ്ങള് ചുവൊടെ േചരക്കുന.

1. സൂചന  (1)  ഉത്തര്വിൊല  II  (3)  പ്രകൊര്ം  2011-12  മുതല്  അധ്ിക  തസ്തികകളില് 
നിയമിക്കൊപ്പെട്ടവരക്ക്  ൊക.ഇ.ആര  വയവസ്ഥ  പ്രകൊര്ം  1:45  അനുപൊതത്തില്  അംഗീകൊര്ം 
നല്കൊന്  നിരേദ്ശിക്കുനണ്ട്.  അതിനൊല്  2011-12  മുതല്  അധ്ിക  തസ്തികകള്ക്ക് 
സൊധ്യതയുള്ള  സ്കൂളുകളില്  വിദ്യൊഭ്യൊസ  ഓഫീസരമൊര  ഉന്നതതല  പര്ിേശൊധ്ന 
നടെേത്തണ്ടതൊണ്. ടെി പര്ിേശൊധ്നയില് ആറൊം സൊധ്യൊയ ദ്ിനത്തില് േറൊളിലുള്ള കുട്ടികളുൊടെ 
യു.ഐ.ഡി/ഇ.ഐ.ഡി േര്ഖകളും,  പ്രധ്ൊനൊധ്യൊപകനും മൊേനജരും ഒപ്പെിട്ട ഡിക്ലറേറഷനും മറ 
ൊറേക്കൊഡുകളും  പര്ിേശൊധ്ിച്ച്  1:45  അനുപൊതത്തില്  കുട്ടികള്  ലഭ്യമൊൊണങ്കില്  അധ്ിക 
തസ്തികകള് അനുവദ്ിക്കൊവുന്നതൊണ്.  എന്നൊല് അത്തര്ം സ്കൂളുകളില് സൂപ്പെര ൊചക്ക് ൊസല്ലും 
ഡി.പി.ഐ ആഫീസിൊല ഇന്ൊസ്പെക്ഷന് വിഭ്ൊഗവും പര്ിേശൊധ്ന നടെത്തുന്നതും ഡിക്ലറേറഷന് 
ൊതറ്റൊൊണന്ന് േബൊധ്യൊപ്പെടുന്ന പക്ഷം തക്കതൊയ ശിക്ഷൊനടെപടെികള് സവീകര്ിക്കുന്നതുമൊണ്.

2. 2010-11 ല് നിലവിലുണ്ടൊയിരുന്ന തസ്തികകളില് 2011-12 മുതല് 2014-15 വൊര്യുള്ള
വരഷങ്ങളിൊല ര്ൊജി, മര്ണം, റിട്ടയരൊമന്റ്, ൊപ്രൊേമൊഷന്, സ്ഥലംമൊറ്റം എന്നീ ഒഴിവുകളില്
നിയമിക്കൊപ്പെട്ടവരക്ക് 1 മുതല് 4 വൊര് ക്ലറൊസുകളില് 1:30 ഉം 5 മുതല് 10 വൊര് ക്ലറൊസുകളില്
1:35 ഉം അനുപൊതമനുസര്ിച്ച് തസ്തികകള് ലഭ്യമൊൊണങ്കില് അംഗീകൊര്ം
നല്കൊവുന്നതൊണ്. 2010-11 വരഷൊത്ത തസ്തിക നിരണയം അടെിസ്ഥൊനമൊക്കി 2011-12

മുതല് 2014-15 വൊര് നടെത്തിയ സ്ഥിര്ം നിയമനങ്ങള്ക്ക് പ്രൊബലയമുണ്ടൊയിര്ിക്കുന്നതും
2010-11 ൊല തസ്തിക നിരണയം പ്രകൊര്മുള്ള തസ്തികകള് േമല് പറഞ്ഞവിധ്ം 2014-15

വൊര് തുടെരുന്നതുമൊണ്.

3. 2015-16  വരഷൊത്ത  ആറൊം  സൊധ്യൊയ  ദ്ിനത്തിൊല  കുട്ടികളുൊടെ  യു.ഐ.ഡി/ഇ.ഐ.ഡി 
ആധ്ൊര്മൊക്കി ൊക.ഇ.ആര പ്രകൊര്ം  1:45  അധ്യൊപക വിദ്യൊരഥി അനുപൊതത്തിലൊണ് ഈ 
വരഷം  തസ്തികകള്  അനുവദ്ിേക്കണ്ടത്.  യു.ഐ.ഡി/ഇ.ഐ.ഡി  നമ്പര  പില്ക്കൊലത്ത് 
ലഭ്ിച്ചതൊൊണങ്കില്േപൊലും  ആറൊം  സൊധ്യൊയ  ദ്ിനത്തില്  കുട്ടി  േറൊളിലുണ്ടൊയിരുന്നൊല് 
തസ്തിക  നിരണയത്തിന്  കണക്കിൊലടുക്കൊം.  യു.ഐ.ഡി/ഇ.ഐ.ഡി  നമ്പര  ലഭ്യമല്ലൊത്ത 



കുട്ടികള്  ഉൊണ്ടങ്കില്  ഇത്തര്ം  കുട്ടികളുൊടെ  നിജസ്ഥിതി  സംബന്ധിച്ച്  പ്രധ്ൊനൊധ്യൊപകന് 
ഒപ്പെിട്ട് മൊേനജര േമൊലൊപ്പെ് പതിച്ച് കുട്ടികളുൊടെ േപര്്,  അഡ്മിഷന് നമ്പര,  ക്ലറൊസ്,  ഡിവിഷന്, 

ജനനതീയതി, ര്ക്ഷിതൊവിൊന്റ േപര്്, േമല്വിലൊസം തുടെങ്ങിയ വിവര്ങ്ങള് ഉള്ൊപ്പെടുത്തി ഒരു 
ഡിക്ലറേറഷന്  ലഭ്യമൊക്കിയൊല്  ടെി  വിദ്യൊരഥികൊളയും  തസ്തിക  നിരണയത്തിന് 
കണക്കിൊലടുക്കൊം.  തസ്തിക  നിരണയ  ഉത്തര്വില്  മുന് വരഷൊത്ത  ഡിവിഷനുകളുൊടെയും 
തസ്തികകളുൊടെയും  വിവര്ങ്ങള്  േര്ഖൊപ്പെടുേത്തണ്ട  സ്ഥൊനത്ത്  2010-11  ൊല  വിവര്ങ്ങള് 
േര്ഖൊപ്പെടുത്തിയൊല് മതിയൊകും.

4. എയ്ഡഡ് അധ്യൊപകരുൊടെ 2015-16 മുതലുള്ള നിയമനങ്ങള്ക്ക് മൊേനജരമൊര സരക്കൊര്ിൊന്റ 
മുന്കൂര അനുമതി വൊേങ്ങണ്ടതൊണ്. സരക്കൊര അനുമതി വൊങ്ങിയ േശഷം മൊത്രമേമ നിയമനം 
നടെത്തുവൊന്  മൊേനജ്മൊമന്റിന്  അധ്ികൊര്മുണ്ടൊയിര്ിക്കുകയുള.  അതിനൊല്  2015-16  ൊല 
തസ്തിക  നിരണയത്തിനുേശഷം  അരഹതയുള്ളതൊയി  കൊണുന്ന  തസ്തികകളിൊല 
നിയമനത്തിന്  ൊപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ  ഡയറക്ടര  മുേഖന  സരക്കൊര്ിൊന്റ  മുന്കൂര  അനുമതി 
വൊങ്ങുവൊന് ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതൊണ്.

5. 2015-16  ൊല തസ്തിക നിരണയത്തില് അധ്ിക ഡിവിഷനുകള്ക്ക് സൊധ്യതയുള്ള ൈമറപ്രമറി 
സ്കൂളുകളില് അതത്  ജില്ലൊ വിദ്യൊഭ്യൊസ  ഓഫീസരമൊരും ൈമറഹസ്കൂളില് അതത് വിദ്യൊഭ്യൊസ 
ഉപഡയറക്ടരമൊരും  ൊസപ്തംബര  30  നകം  ഉന്നതതല  പര്ിേശൊധ്ന  നടെത്തി  അധ്ിക 
ഡിവിഷനുകള്ക്ക്  അരഹതയുള്ള  സ്കൂളുകളിൊല  യു.ഐ.ഡി  േര്ഖകള്  പ്രകൊര്ം 
അനുവദ്നീയമൊയ  തസ്തികകളുൊടെ  വിവര്ം  ൊവര്ിൈമറഫയിംഗ്  ഓഫീസരമൊര 
ൊപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ടര മുേഖന സരക്കൊര്ിൊന അറിയിേക്കണ്ടതൊണ്.

6. 2015-16  അധ്യയന  വരഷത്തിൊല  തസ്തിക  നിരണയത്തിനുേശഷം  അതത്  സ്കൂളുകളില് 
ഒഴിവുവരുന്ന ൊഹഡ് ടെീച്ചര ഒഴിവുകളില് അതത് സ്കൂളില് സൂചന (1) ഉത്തര്വ് I ൊല 1 മുതല് 5 

വൊര്  വിഭ്ൊഗങ്ങളിലുള്ള  അധ്യൊപകരുൊണ്ടങ്കില്  അവൊര്  സീനിേയൊറിറ്റി  അടെിസ്ഥൊനത്തില് 
നിലനിരേത്തണ്ടതൊണ്.  തൊൊഴപ്പെറയും  പ്രകൊര്ം  വിദ്യൊരഥികളുൊടെ  എണ്ണമുള്ള  സ്കൂളുകളിൊല 
പ്രഥമൊധ്യൊപകൊര്യൊണ് ക്ലറൊസ് ചൊരജില്നിനം ഒഴിവൊക്കൊവുന്നത്.

i) 1 മുതല് 5 വൊര് ക്ലറൊസുകള് ഉള്ള എല്.പി. സ്കൂള് - 150 ല് അധ്ികം കുട്ടികള്

ii) 6 മുതല് 8 വൊര് ക്സൊസുകള് ഉള്ള യു.പി. സ്കൂള്  - 100 ല് അധ്ികം കുട്ടികള്

7. േമല്  നിരേദ്ശിച്ച  പ്രകൊര്ം  അധ്യൊപകൊര്  നിലനിരത്തിയതിനുേശഷം  പുറത്തൊകുന്ന 
സംര്ക്ഷിതൊധ്യൊപകരുൊടെ  ലിസ്റ്റ്  വിദ്യൊഭ്യൊസ  ഓഫീസരമൊര  തയൊറൊക്കി  വിദ്യൊഭ്യൊസ 
ഉപഡയറക്ടരമൊരക്ക്  അയച്ചുനല്േകണ്ടതൊണ്.  വിദ്യൊഭ്യൊസ  ഉപഡയറക്ടരമൊര  ടെി  ലിസ്റ്റ് 
േക്രൊഡീകര്ിച്ച് ൊപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ടരക്ക് അയച്ചുനല്േകണ്ടതൊണ്.

8. സരക്കൊര  സ്കൂളുകളില്  റവനയൂ  ജില്ലൊ  അടെിസ്ഥൊനത്തില്  അതത്  വിദ്യൊഭ്യൊസ  ഉപഡയറക്ടര 
സംര്ക്ഷിതൊധ്യൊപകരുൊടെ ലിസ്റ്റ് തയൊറൊക്കി സമരപ്പെിേക്കണ്ടതൊണ്.  എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില് 
മൊേനജ്മൊമന്റ്  അടെിസ്ഥൊനത്തില്  ൊഹഡ്  ടെീച്ചര  ഒഴിവില്  അധ്യൊപകൊര് 
നിലനിരത്തിയതിനുേശഷം  സംര്ക്ഷിതൊധ്യൊപകരുൊടെ  ലിസ്റ്റ്   ജില്ല/ഉപജില്ലൊ  വിദ്യൊഭ്യൊസ 
ഓഫീസരമൊര  തയൊറൊക്കി  വിദ്യൊഭ്യൊസ  ഉപഡയറക്ടരമൊരക്ക്  നല്േകണ്ടതും  വിദ്യൊഭ്യൊസ 
ഉപഡയറക്ടരമൊര  റവനയൂ  ജില്ലൊടെിസ്ഥൊനത്തിലുള്ള  സംര്ക്ഷിതൊധ്യൊപകരുൊടെ  ലിസ്റ്റ് 
തയൊറൊേക്കണ്ടതുമൊണ്.  എയ്ഡഡ് സ്കൂള് ലിസ്റ്റില് 2015-16 ൊല തസ്തിക നിരണയ പ്രകൊര്ം 
തസ്തിക നഷ്ടം വന്ന് പുറത്തുേപൊകുന്നവര്ില് സൂചന  (1)  ഉത്തര്വിൊല  I  ൊല  1 മുതല്  5 വൊര് 
വിഭ്ൊഗത്തില്  ഉള്ൊപ്പെടുന്നവരും  സരക്കൊര  സ്കൂള്  സംര്ക്ഷിതൊധ്യൊപകരുൊടെ  ലിസ്റ്റില്  ഈ 





4. എല്ലൊ പ്രഥമൊധ്യൊപകരക്കും (എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ-മൊര മുഖൊന്തിര്ം)

5. എല്ലൊ സ്കൂള് മൊേനജരമൊരക്കും (എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ-മൊര മുഖൊന്തിര്ം)

പകരപ്പെ്

1. ൊപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ടറുടൊടെ ൊപഴ്സണല് അസിസ്റ്റന്റ്

2. ൊപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ അഡീഷണല് ഡയറക്ടറുടൊടെ സി.എ-മൊരക്ക്

3. എക്സികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര, ഐ.ടെി@സ്കൂള് േപ്രൊജക്ട്

4. ൊപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ േജൊയിന്റ് ഡയറക്ടറുടൊടെ സി.എ

5. സൂപ്പെരൊചക്ക് ൊസല് ഓഫീസര

6. ഡയറക്ടേററ്റിൊല  ഇ.റ്റി,  ഇ.എം.,  ഇ.സി.,  എഫ്.ജി,  ആര.എ.,  എസ്.സി.  ൊസക്ഷന് 

സൂപ്രണ്ടുമൊരക്കും, യൂണിറ്റ് ഓഫീസരമൊരക്കും.

7. കരുതല് ഫയല്


