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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

എയ്ഡഡഡ് സ്കൂളുകളണിലലെ സണിരരം അദ്ധദദ്ധ്യാപക നണിയമനരം

ചചീഫഡ്  വണിപഡ്  (ഡഡദ്ധ്യാ  .    എന  .    ജയരദ്ധ്യാജഡ്):  സര,  സരംസദ്ധ്യാനലത

ലപദ്ധ്യാതുവണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ  ഡമഖലെയണില  സരക്കദ്ധ്യാര  സ്കൂളുകള്ഡപദ്ധ്യാലലെ

തുലെദപദ്ധ്യാധദ്ധ്യാനദഡതദ്ധ്യാലടെ  സരക്കദ്ധ്യാര  കണക്കദ്ധ്യാക്കുന്നതുരം  ഡസവന

മഡനദ്ധ്യാഭദ്ധ്യാവതണില  പരണിഗണനദ്ധ്യാരഹമദ്ധ്യായ  പവരതനരം  നടെത്തുന്നതുമദ്ധ്യാണഡ്

ഗവണ്ലമനഡ്  എയ്ഡഡഡ്  സ്കൂളുകള്.   പസ്തുത  സ്കൂളുകളണില  സണിരരം

അദ്ധദദ്ധ്യാപകലര നണിയമണിക്കുന്നതണില കഴണിഞ്ഞ ഏതദ്ധ്യാനരം വരഷതണിലെധണികമദ്ധ്യായണി

തടെസ്സങ്ങള്  അനഭവലപടുകയദ്ധ്യാണഡ്.  ഇതുമദ്ധ്യായണി  ബന്ധലപടഡ്  ബഹുമദ്ധ്യാനലപട

ഹഹഡക്കദ്ധ്യാടെതണി  പുറലപടുവണിച്ച  ഉതരവണിലന  അടെണിസദ്ധ്യാനതണില  കഴണിഞ്ഞ

ഏതദ്ധ്യാനരം  വരഷങ്ങളദ്ധ്യായണി  സരംസദ്ധ്യാനലത  എയ്ഡഡഡ്  സ്കൂളുകളണില

അദ്ധദദ്ധ്യാപകലര  നണിയമണിക്കദ്ധ്യാന  കഴണിയദ്ധ്യാത  സദ്ധ്യാഹചരദമദ്ധ്യാണഡ്  നണിലെവണിലുള്ളതഡ്.

(......ബഹളരം.......)  

മണി  .    സചീക്കര:  പചീസഡ്.....പചീസഡ്.......  ശ്രചീ.  ടെണി.  ലജ.  വണിഡനദ്ധ്യാദഡ്,  ഇങ്ങലന

മുഖരം  മറയ്ക്കുന്ന  രചീതണിയണില   പണിടെണിക്കരുതഡ്.   ഇലതദ്ധ്യാലക്ക  എറണദ്ധ്യാകുളലത

ജനങ്ങള്  കദ്ധ്യാണുന്നുലണ്ടെന്നുള്ള  ഡബദ്ധ്യാധദമുണ്ടെദ്ധ്യായദ്ധ്യാല  മതണി.  ശ്രചീ.  സണി.  ആര.
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മഡഹഷഡ്,  ഇതഡ്  കരുനദ്ധ്യാഗപള്ളണിയണിലലെ ജനങ്ങള് കദ്ധ്യാണുന്നുണ്ടെഡ്.  ശ്രചീ.  ഡറദ്ധ്യാജണി

എരം.  ഡജദ്ധ്യാണ്,  ഇലതദ്ധ്യാലക്ക  അങ്കമദ്ധ്യാലെണിയണിലലെ  ജനങ്ങള്  കദ്ധ്യാണുന്നുണ്ടെഡ്.

പചീസഡ്......പചീസഡ്.......(......ബഹളരം.......)  നണിങ്ങള്ക്കുതലന്നയദ്ധ്യാണഡ്  ഡമദ്ധ്യാശരം.

നണിങ്ങള് സഹകരണിക്കണരം.  പചീസഡ്......പചീസഡ്...... നണിങ്ങള് സചീറ്റുകളണില ഡപദ്ധ്യായണി

ഇരണിക്കണരം.  ശ്രചീ. സനചീഷ് കുമദ്ധ്യാര ഡജദ്ധ്യാസഫഡ്, ഇലതദ്ധ്യാലക്ക ചദ്ധ്യാലെക്കുടെണിയണിലലെ

ആളുകള് കദ്ധ്യാണുന്നുണ്ടെഡ്.   ഇനണിയരം ഇവണിലടെ വഡരണ്ടെതദ്ധ്യാണഡ്.  പതണിനദ്ധ്യാറദ്ധ്യാമലത

നണിയമസഭയണിലുരം ഇവണിലടെ വഡരണ്ടെതദ്ധ്യാണഡ്.  ലവറുലത ഇഡമജഡ് ഡമദ്ധ്യാശമദ്ധ്യാക്കണ്ടെ.

എലദ്ധ്യാവരുരം ഡനരദ്ധ്യായ മദ്ധ്യാരഗ്ഗതണില ജയണിച്ചുവന്നവരദ്ധ്യാണഡ്.   (......ബഹളരം.......)

ഇലതദ്ധ്യാലക്ക ജനങ്ങള് കദ്ധ്യാണുന്നുണ്ടെഡ്.  ശ്രചീ. ഷദ്ധ്യാഫണി പറമണില, അടുത തവണ

അവണിലടെ ഡതദ്ധ്യാലക്കുരം. (......ബഹളരം.......) 

 ഡഡദ്ധ്യാ  .    എന  .    ജയരദ്ധ്യാജഡ്:  സര,  1996 മുതലുള്ള ഒഴണിവുകള് കണക്കദ്ധ്യാക്കണി

ഭണിന്നഡശഷണിക്കദ്ധ്യാരക്കുള്ള  സരംവരണരം  പദ്ധ്യാലെണിക്കണലമന്നദ്ധ്യാണഡ്  ബഹുമദ്ധ്യാനലപട

സുപചീരംഡകദ്ധ്യാടെതണിയലടെ വണിധണി.   ഇതണിലന അടെണിസദ്ധ്യാനതണില  വരഷങ്ങളദ്ധ്യായണി

എയ്ഡഡഡ്  സ്കൂളുകളണിലലെ  നണിയമനങ്ങള്  നടെക്കുന്നണില.  ഇക്കദ്ധ്യാരദതണില

ഏതദ്ധ്യാണ്ടെഡ്  എണ്പഡതദ്ധ്യാളരം  ഡകസുകള്  ബഹുമദ്ധ്യാനലപട  ഹഹഡക്കദ്ധ്യാടെതണിയലടെ

മുമണിലുണ്ടെദ്ധ്യായണിരുന്നു. ഇക്കദ്ധ്യാരദതണില ബഹുമദ്ധ്യാനലപട ഹഹഡക്കദ്ധ്യാടെതണി  ഇന്നലലെ
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ഒരുതരവഡ്  പുറലപടുവണിച്ചതഡ്  ഏലറ  സസദ്ധ്യാഗതദ്ധ്യാരഹമദ്ധ്യാണഡ്.   ഇതുമദ്ധ്യായണി

ബന്ധലപടഡ്  2018  നവരംബര 18  മുതല 2021  നവരംബര 8  വലര അതദ്ധ്യായതഡ്

സദ്ധ്യാമൂഹദനചീതണി  വകുപരം  ലപദ്ധ്യാതുവണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ  വകുപരം  ഉതരവണിറക്കണിയ

കദ്ധ്യാലെയളവണില നണിയമനരം നടെതണിയണിട്ടുള്ള അദ്ധദദ്ധ്യാപകരക്കഡ്  തദ്ധ്യാലദ്ധ്യാലെണികമദ്ധ്യായണി

നണിയമന  അരംഗചീകദ്ധ്യാരരം  ലകദ്ധ്യാടുക്കദ്ധ്യാനദ്ധ്യാണഡ്  ഗവണ്ലമനണിഡനദ്ധ്യാടെഡ്  ബഹുമദ്ധ്യാനലപട

ഹഹഡക്കദ്ധ്യാടെതണി  ആവശദലപടണിട്ടുള്ളതഡ്.  ഇക്കദ്ധ്യാരദതണില  ഗവണ്ലമനഡ്

ആവശദമദ്ധ്യായ  ഉതരവണിറക്കുന്നഡതദ്ധ്യാലടെദ്ധ്യാപരം  2022-23  കദ്ധ്യാലെഘടങ്ങളണില

സരംസദ്ധ്യാനലത  എയ്ഡഡഡ്  സ്കൂളുകളണില

നണിയമനങ്ങളുണ്ടെദ്ധ്യായണിടണിലലന്നുള്ളതദ്ധ്യാണഡ്  പധദ്ധ്യാനലപട  കദ്ധ്യാരദരം.    ഏതദ്ധ്യാണ്ടെഡ്

മൂവദ്ധ്യായണിരതണിയഞ്ഞൂഡറദ്ധ്യാളരം  ഡവക്കനസണികള്  എലദ്ധ്യാ  വരഷവുരം  എയ്ഡഡഡ്

ഡമഖലെയണിലുണ്ടെദ്ധ്യാകുന്നുലവന്നുള്ളതഡ്  സരക്കദ്ധ്യാരതലന്ന  ഡകദ്ധ്യാടെതണിലയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുള്ളതദ്ധ്യാണഡ്.   ഭണിന്നഡശഷണി സരംവരണരം ഉറപദ്ധ്യാക്കുന്നതുവലര,  1996

മുതലുള്ള  ബദ്ധ്യാക്കഡ്  ഡലെദ്ധ്യാഗുകള്  കലണ്ടെതണി  ആവശദമദ്ധ്യായ  ക്രമചീകരണരം

നടെത്തുന്നതുവലര,   2021  നവരംബര   8-നഡശഷമുണ്ടെദ്ധ്യായണിട്ടുള്ള  ഒഴണിവുകളണില

മദ്ധ്യാഡനജരമദ്ധ്യാരക്കഡ്   അദ്ധദദ്ധ്യാപകലര  ദണിവസഡവതനദ്ധ്യാടെണിസദ്ധ്യാനതണില

നണിയമണിക്കദ്ധ്യാലമന്നദ്ധ്യാണഡ്  ബഹുമദ്ധ്യാനലപട  ഡകദ്ധ്യാടെതണി  ഇന്നലലെ  പുറലപടുവണിച്ച
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ഉതരവണില  സൂചണിപണിക്കുന്നതഡ്.  അടുത  അക്കദ്ധ്യാദമണികഡ്  വരഷരം

ആരരംഭണിക്കുകയദ്ധ്യാണഡ്.  നമ്മുലടെ  രദ്ധ്യാജദതഡ്   കുടണികളുലടെ  അവകദ്ധ്യാശനണിയമരം

ഉള്ലപലടെയള്ള  അവകദ്ധ്യാശ  നണിയമങ്ങള്  നണിലെനണിലക്കുഡമദ്ധ്യാള്  തദ്ധ്യാലദ്ധ്യാലെണിക

അദ്ധദദ്ധ്യാപകലര  നണിയമണിച്ചുലകദ്ധ്യാണ്ടെഡ്  എയ്ഡഡഡ്  സ്കൂളുകളണിലലെ  പഠന

പവരതനങ്ങള്  മുഡന്നദ്ധ്യാട്ടുഡപദ്ധ്യാകുന്നതഡ്  വണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസതണിലന  കസദ്ധ്യാളണിറണിലയ

ബദ്ധ്യാധണിക്കുന്ന  വളലര  പധദ്ധ്യാനലപട  കദ്ധ്യാരദമദ്ധ്യാണഡ്.  വണിദദദ്ധ്യാരതണികളുലടെ

അക്കദ്ധ്യാദമണികഡ്  തദ്ധ്യാല്പരദങ്ങള്  സരംരക്ഷണിക്കണലമന്നുള്ളതദ്ധ്യാണഡ്  ബഹുമദ്ധ്യാനലപട

ഡകദ്ധ്യാടെതണിതലന്ന  സൂചണിപണിച്ചണിട്ടുള്ളതഡ്.  ബഹുമദ്ധ്യാനലപട  ഹഹഡക്കദ്ധ്യാടെതണി

ഉതരവണിലന  അടെണിസദ്ധ്യാനതണില,  2022-23  വരഷതണില  എയ്ഡഡഡ്

സ്കൂളുകളണില  നണിയമനരം  നടെതദ്ധ്യാത  സദ്ധ്യാഹചരദതണില,  2021-നഡശഷമുള്ള

ഡവക്കനസണികള് അടെണിയന്തരമദ്ധ്യായണി  നണികത്തുന്നതണിനഡ്  ഗവണ്ലമനഡ്  കൃതദമദ്ധ്യായ

ഇടെലപടെലുണ്ടെദ്ധ്യാക്കണി  ആവശദമദ്ധ്യായ  ഉതരവുകള്  നലകണലമന്നുള്ളതദ്ധ്യാണഡ്

എനണിക്കഡ് സൂചണിപണിക്കദ്ധ്യാനള്ളതഡ്.   (......ബഹളരം.......) 

മണി  .    സചീക്കര:  ശ്രചീ.  ടെണി.  ലജ.  വണിഡനദ്ധ്യാദഡ്,  ശ്രചീ.  എ.  ലക.  എരം.  അഷ്റഫഡ്

ബദ്ധ്യാനര പണിടെണിക്കുന്നതഡ് ശരണിയല.   മുഖരം മറച്ചുലകദ്ധ്യാണ്ടെഡ്  ബദ്ധ്യാനര പണിടെണിക്കുന്നതഡ്

ശരണിയല.    (......ബഹളരം.......)  ശ്രചീ.  ഡറദ്ധ്യാജണി  എരം.  ഡജദ്ധ്യാണ്,  ശ്രചീ.  ടെണി.  ലജ.
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വണിഡനദ്ധ്യാദഡ്   ഈ  രചീതണിയണില  ബദ്ധ്യാനര  പണിടെണിക്കുന്നതഡ്  ശരണിയല.  ശ്രചീ.  എരം.

വണിനലസനഡ്,  ഇതഡ്  ശരണിയല.  ശ്രചീ.  ടെണി.  ലജ.  വണിഡനദ്ധ്യാദഡ്,  ഇലതദ്ധ്യാലക്ക

എറണദ്ധ്യാകുളലത ജനങ്ങള് കദ്ധ്യാണുന്നുണ്ടെഡ്.

ഡഡദ്ധ്യാ  .    എന  .    ജയരദ്ധ്യാജഡ്:  സര,  നമ്മുലടെ  സ്കൂളുകളണിലലെ  റണിടയരലമനഡ്

ഡവക്കനസണികള്,  ലപദ്ധ്യാഡമദ്ധ്യാഷന  ഡവക്കനസണികള്  ഉള്ലപലടെയള്ള  ധദ്ധ്യാരദ്ധ്യാളരം

ഡവക്കനസണികള് നണിലെവണിലുണ്ടെഡ്. ഈ സദ്ധ്യാഹചരദതണില  ഡകദ്ധ്യാടെതണി ഉതരവണിലന

പശദ്ധ്യാതലെതണില  വളലര  അടെണിയന്തരമദ്ധ്യായണി  ഡറദ്ധ്യാസ്റ്റര തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കണിലക്കദ്ധ്യാണ്ടെഡ്

വണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ വകുപണിലന ശക്തമദ്ധ്യായ ഇടെലപടെല നടെതണിലക്കദ്ധ്യാണ്ടെഡ്  2023-ലലെ

അക്കദ്ധ്യാദമണികഡ്  വരഷതണില  എയ്ഡഡഡ്  സ്കൂളുകളണിലലെ  നണിയമനങ്ങള്

ഭണിന്നഡശഷണിക്കദ്ധ്യാരദ്ധ്യായ  ആളുകള്  കടെന്നുവരുഡമദ്ധ്യാള്  അവരക്കദ്ധ്യാവശദമദ്ധ്യായ

ഡവക്കനസണികള് മദ്ധ്യാറണിയണിട്ടുലകദ്ധ്യാണ്ടെഡ്   മറഡ്  ഡവക്കനസണികളണില സണിരനണിയമനരം

നടെതദ്ധ്യാനദ്ധ്യാവശദമദ്ധ്യായ  നടെപടെണികള്  സസചീകരണിക്കണലമന്നദ്ധ്യാണഡ്  എനണിക്കഡ്

സൂചണിപണിക്കദ്ധ്യാനള്ളതഡ്.  ഡകരളതണിലന വണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ ഡമഖലെയണില തചീരച്ചയദ്ധ്യായരം

മണികച്ച  വണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസരം  ലെഭണിഡക്കണ്ടെതഡ്  ഡകരളതണിലലെ  ഭദ്ധ്യാവണി  തലെമുറയലടെ

അവകദ്ധ്യാശമദ്ധ്യാണഡ്.  ഡകദ്ധ്യാടെതണി  ഉതവുമൂലെമുണ്ടെദ്ധ്യായ  സവണിഡശഷ  സദ്ധ്യാഹചരദരം

മറണികടെക്കുന്നതണിനഡ്  ലപദ്ധ്യാതുവണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ  വകുപരം  മദ്ധ്യാഡനജുലമനഡ്
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പതണിനണിധണികളുമദ്ധ്യായണി  അടെണിയന്തര ഡയദ്ധ്യാഗരം നടെതണി ലപദ്ധ്യാതുസസചീകദ്ധ്യാരദമദ്ധ്യായ ഒരു

പശ്നപരണിഹദ്ധ്യാര  ഡപദ്ധ്യാരംവഴണി  കലണ്ടെതണി  അടുത  അദ്ധദയനവരഷരം

ആരരംഭണിക്കുഡമദ്ധ്യാള്തലന്ന  തദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാലെണിക  അടെണിസദ്ധ്യാനതണിലുള്ള

നണിയമനങ്ങള്ക്കുപകരരം  അദ്ധദദ്ധ്യാപക  തസണികകളണില  സണിരരംനണിയമനരം

നടെത്തുന്നതണിനഡ് നടെപടെണിയണ്ടെദ്ധ്യാകണലമന്നഡ്  ഞദ്ധ്യാന ആവശദലപടുന്നു. 

ലപദ്ധ്യാതുവണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ-ലതദ്ധ്യാഴണില  വകുപമനണി  (ശ്രചീ  .    വണി  .    ശണിവനകുടണി):

സര,  അങ്ങലയ കദ്ധ്യാണദ്ധ്യാന സദ്ധ്യാധണിക്കുന്നണില…. (ബഹളരം) .…

മണി  .    സചീക്കര:   ശ്രചീ.  ഡറദ്ധ്യാജണി  എരം.  ഡജദ്ധ്യാണ്,  ശ്രചീ.  എരം.  വണിനലസനഡ്,

ശ്രചീ.  ടെണി.  ലജ.  വണിഡനദ്ധ്യാദഡ്  ബദ്ധ്യാനര  പണിടെണിക്കുന്നതഡ്  ശരണിയല.   ഇലതദ്ധ്യാലക്ക

എറണദ്ധ്യാകുളലത ജനങ്ങള് കദ്ധ്യാണുന്നുണ്ടെഡ്.  . (… ബഹളരം)...

ശ്രചീ  .   വണി  .   ശണിവനകുടണി:  സര, സരംസദ്ധ്യാനലത എയ്ഡഡഡ് സ്കൂകൂളുകളണിലലെ

നണിയമനങ്ങളണില  07-02-1996 മുതല  18-04-2017  വലര  മൂന്നഡ്  ശതമദ്ധ്യാനവുരം

19-04-2017 മുതല  നദ്ധ്യാലെഡ്  ശതമദ്ധ്യാനവുരം  ഭണിന്നഡശഷണി  സരംവരണരം

പദ്ധ്യാലെണിക്കണലമന്നഡ്  18-11-2018-ലലെയരം  25-06-2022-ലലെയരം  സരക്കദ്ധ്യാര

ഉതരവുകള്,  28-10-2022-ലലെ  സരക്കദ്ധ്യാര  കതഡ്,  ലപദ്ധ്യാതുവണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ

ഡയറക്ടറുലടെ  23-11-2022-ലലെ  പരണിപതരം  എന്നണിവ  പകദ്ധ്യാരരം  നണിരഡദ്ദേശരം



Uncorrected/Not for Publication
14.03.2023

7

നലകണിയണിട്ടുണ്ടെഡ്.  (… ബഹളരം)...

മണി  .  സചീക്കര:  ഇങ്ങലനയദ്ധ്യാലണങ്കണില ബദ്ധ്യാനര പണിടെണിച്ചയദ്ധ്യാളുകള്ലക്കതണിലര

ലചയറണിനഡ് ശക്തമദ്ധ്യായ നടെപടെണി സസചീകരണിഡക്കണ്ടെണി വരുരം. (… ബഹളരം)...

  ശ്രചീ  .    വണി  .    ശണിവനകുടണി:   ആയതണിലന അടെണിസദ്ധ്യാനതണില  സമനസയ

ഡപദ്ധ്യാരടല  മുഖദ്ധ്യാന്തണിരരം  ഡറദ്ധ്യാസ്റ്റര  തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കണി  സമരപണിക്കുവദ്ധ്യാനരം

എരംഡപദ്ധ്യായ്ലമനഡ്  എകഡ്ഡചഞഡ്  മുഖദ്ധ്യാന്തണിരരം  ഭണിന്നഡശഷണി  വണിഭദ്ധ്യാഗതണില

ഉള്ലപടവരക്കഡ് നണിയമനരം നലകദ്ധ്യാനമുള്ള നടെപടെണികള് സസചീകരണിച്ചുവരുന്നു. ....

(… ബഹളരം)... 

മണി  .   സചീക്കര:  ശ്രചീ. എ. ലക. എരം. അഷ്റഫഡ് നടെപടെണി വദ്ധ്യാങ്ങണിഡക്കണ്ടെ. 

  ശ്രചീ  .    വണി  .    ശണിവനകുടണി:   സര,  എരംഡപദ്ധ്യായ്ലമനഡ്  എകഡ്ഡചഞണില

ആവശദലപടണിട്ടുരം ഡയദ്ധ്യാഗദരദ്ധ്യായ ഭണിന്നഡശഷണി ഉഡദദദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാരതണികലള ലെഭണിക്കദ്ധ്യാത

സന്ദരഭതണില  പതതണില  പരസദരം  ലചയഡ്  ഡയദ്ധ്യാഗദതയള്ള

ഉഡദദദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാരതണികലള  ബന്ധലപട  വണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ  ഓഫചീസറുലടെ

അരംഗചീകദ്ധ്യാരഡതദ്ധ്യാലടെ നണിയമണിക്കദ്ധ്യാവുന്നതദ്ധ്യാലണന്ന നണിരഡദ്ദേശവുരം നലകണിയണിരുന്നു.

ബഹുമദ്ധ്യാനലപട  ഹഹഡക്കദ്ധ്യാടെതണിയലടെ  19808/2021  നമര  ഡകസ്സണിലന

10-08-2022-ലലെ ഉതരവഡ് അനസരണിച്ചഡ് 18-11-2018-നഡശഷരം സരംജദ്ധ്യാതമദ്ധ്യായ
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ഒഴണിവുകളണില  നണിയമണിതരദ്ധ്യായ  ജചീവനക്കദ്ധ്യാരണില  നണിലെവണില

അരംഗചീകരണിക്കലപടെദ്ധ്യാലത  തുടെരുന്നവരുലടെ  നണിയമനരം  ഭണിന്നഡശഷണി

വണിഭദ്ധ്യാഗതണിലലപടവരുലടെ  നണിയമനരം  അരംഗചീകരണിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കുമദ്ധ്യാതഡമ

അരംഗചീകരണിക്കുവദ്ധ്യാന  സദ്ധ്യാധണിക്കുകയള.   ഭണിന്നഡശഷണി  സരംവരണരം  പദ്ധ്യാലെണിച്ചഡ്

നണിയമനരം  നടെതണി  അരംഗചീകദ്ധ്യാരരം  ലെഭദമദ്ധ്യാകുന്ന  മുറയഡ്  മറഡ്  നണിയമനങ്ങള്

പുനപരണിഡശദ്ധ്യാധണിച്ചഡ്  അരംഗചീകദ്ധ്യാരരം  നലകദ്ധ്യാവുന്നതദ്ധ്യാലണന്നുരം  നണിരഡദ്ദേശരം

നലകണിയണിട്ടുണ്ടെഡ്.

ബഹുമദ്ധ്യാനലപട  ഹഹഡക്കദ്ധ്യാടെതണിയലടെയരം  സരക്കദ്ധ്യാരണിലനയരം

ഉതരവുകള്ക്കഡ്  വണിഡധയമദ്ധ്യായണിടദ്ധ്യാണഡ്  ഭണിന്നഡശഷണി  സരംവരണരം

പദ്ധ്യാലെണിക്കുന്നതണിനള്ള  നടെപടെണി  നദ്ധ്യാളണിതുവലരയരം  സരക്കദ്ധ്യാര  സസചീകരണിച്ചണിട്ടുള്ളതഡ്.

07-02-1996  മുതല  ബദ്ധ്യാക്കഡ്  ഡലെദ്ധ്യാഗഡ്  കണക്കദ്ധ്യാക്കണി  ഡറദ്ധ്യാസ്റ്റര  തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കണി

ആയതഡ് സമനസയ ഡപദ്ധ്യാരടലെണില ഡരഖലപടുതദ്ധ്യാന നണിരഡദ്ദേശരം നലകണിയണിട്ടുണ്ടെഡ്.

ഭണിന്നഡശഷണി സരംവരണരം പദ്ധ്യാലെണിക്കുന്നതുമദ്ധ്യായണി ബന്ധലപടഡ് ഡറദ്ധ്യാസ്റ്റര തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കണി

നണിയമനരം  നടെത്തുന്ന  മുറയഡ്  അരഹമദ്ധ്യായ  നണിയമനങ്ങള്

അരംഗചീകരണിക്കുന്നതദ്ധ്യാണഡ്.   ഈ  നടെപടെണി  സമയരം  അപഹരണിക്കുന്നതഡ്

ആയതണിനദ്ധ്യാല വണിദദദ്ധ്യാരതണികളുലടെ അവകദ്ധ്യാശമദ്ധ്യായ അടെണിസദ്ധ്യാന വണിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസരം
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നലകുന്നതണിനദ്ധ്യായണി  അദ്ധദദ്ധ്യാപകരുലടെ  നണിയമനരം

ദണിവസഡവതനദ്ധ്യാടെണിസദ്ധ്യാനതണില  നടെതദ്ധ്യാന  നണിരഡദ്ദേശരം  ഇതണിനകരം

നലകണിയണിട്ടുണ്ടെഡ്.   ഭണിന്നഡശഷണി  സരംവരണരം  പദ്ധ്യാലെണിക്കുന്നതുമദ്ധ്യായണി  ബന്ധലപടഡ്

അദ്ധദദ്ധ്യാപകരണിലദ്ധ്യാത  സദ്ധ്യാഹചരദരം  നണിലെവണിലെണില.   ഡയദ്ധ്യാഗദരദ്ധ്യായ

അദ്ധദദ്ധ്യാപകരുലടെ സദ്ധ്യാന്നണിദ്ധദരം എലദ്ധ്യാ സ്കൂളുകളണിലുരം ഉറപദ്ധ്യാക്കണിയണിട്ടുണ്ടെഡ്.

ഭണിന്നഡശഷണി  സരംവരണവുമദ്ധ്യായണി  ബന്ധലപടഡ്  നണിലെനണിന്നണിരുന്ന  അപചീല

ഹരജണികളണില  ബഹുമദ്ധ്യാനലപട  ഹഹഡക്കദ്ധ്യാടെതണി  13-03-2023 -നഡ്  (ഇന്നലലെ)

അന്തണിമ വണിധണിനദദ്ധ്യായരം പുറലപടുവണിച്ചണിട്ടുണ്ടെഡ്.  പസ്തുത വണിധണിനദദ്ധ്യായരം സരക്കദ്ധ്യാര

പരണിഡശദ്ധ്യാധണിച്ചുവരണികയദ്ധ്യാണഡ്.  ഇതണിലന അടെണിസദ്ധ്യാനതണില ഏഴദ്ധ്യായണിരഡതദ്ധ്യാളരം

വരുന്ന അദ്ധദദ്ധ്യാപകരക്കദ്ധ്യാണഡ് നണിയമനരം ലെഭണിഡക്കണ്ടെതഡ്.  ഭണിന്നഡശഷണിക്കദ്ധ്യാരുലടെ

കദ്ധ്യാരദരംകൂടെണി  പരണിഗണണിച്ചുലകദ്ധ്യാണ്ടെഡ്  നണിയമനകദ്ധ്യാരദതണില  ഒരദ്ധ്യാഴ്ചയകരം  തുടെര

നടെപടെണികള് സസചീകരണിക്കുലമന്നഡ് അറണിയണിക്കുകയദ്ധ്യാണഡ്. 

ഡഡദ്ധ്യാ  .    എന  .    ജയരദ്ധ്യാജഡ്:   സര,   ബഹുമദ്ധ്യാനലപട  ഹഹഡക്കദ്ധ്യാടെതണിയലടെ

ഉതരവനസരണിച്ചഡ്  8-11-2021-നഡശഷരം  ഉണ്ടെദ്ധ്യാകുന്ന  ഡവക്കനസണികള്

തദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാലെണികമദ്ധ്യായണി  മദ്ധ്യാഡനജരമദ്ധ്യാരക്കഡ്  അദ്ധദദ്ധ്യാപകലര  നണിയമണിക്കദ്ധ്യാലമന്നദ്ധ്യാണഡ്

പറഞ്ഞണിരണിക്കുന്നതഡ്.   വരദ്ധ്യാന  ഡപദ്ധ്യാകുന്ന  അക്കദ്ധ്യാദമണിക  വരഷതണില
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8-11-2021-നഡശഷരം  ഉണ്ടെദ്ധ്യായണിട്ടുള്ള  ഡവക്കനസണികളണില  അടെണിയന്തരമദ്ധ്യായണി

നണിയമനരം  നടെത്തുന്നതണിനദ്ധ്യാവശദമദ്ധ്യായ  നണിരഡദ്ദേശരം/ഉതരവഡ്

മദ്ധ്യാഡനജുലമന്റുകള്ക്കഡ് ഗവണ്ലമനഡ് നലകുഡമദ്ധ്യാ?

ശ്രചീ  .   വണി  .   ശണിവനകുടണി:  സര, ഡകരളതണിലലെ ആയണിരക്കണക്കണിനഡ് വരുന്ന

രക്ഷദ്ധ്യാകരതദ്ധ്യാക്കളുലടെയരം  വണിദദദ്ധ്യാരതണികളുലടെയരം  അദ്ധദദ്ധ്യാപകരുലടെയരം  പശ്നരം

ചൂണ്ടെണിക്കദ്ധ്യാണണിക്കുന്നതണിലനയദ്ധ്യാണഡ്  ഇവര  തടെസ്സലപടുതണിലക്കദ്ധ്യാണ്ടെണിരണിക്കുന്നതഡ്.

എയ്ഡഡഡ്  സ്കൂളുകളണിലലെ  അദ്ധദദ്ധ്യാപക ഒഴണിവുകളണില ഭണിന്നഡശഷണി  സരംവരണരം

നടെപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാലത  18-11-2018-നഡശഷമുള്ള  നണിയമനങ്ങള്ക്കഡ്  അരംഗചീകദ്ധ്യാരരം

നല കരുലതന്ന സണിരംഗണില ബഞണിലന വണിധണിയണില ഹഹഡക്കദ്ധ്യാടെതണി ഡണിവണിഷന

ബഞഡ്  ഡഭദഗതണി  വരുതണി  18-11-2018-നരം  8-11-202 1-നരം  ഇടെയണിലുള്ള

ഒഴണിവുകളണില  ഭണിന്നഡശഷണികദ്ധ്യാരക്കഡ്  സരംവരണരം  നലകദ്ധ്യാലത  നണിയമനരം

നടെതണിയണിട്ടുലണ്ടെങ്കണില  ഇവരക്കഡ്  തദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാലെണികമദ്ധ്യായണി  അരംഗചീകദ്ധ്യാരരം

നലകണലമന്നുരം  ഭണിന്നഡശഷണിക്കദ്ധ്യാരണില  ഡയദ്ധ്യാഗദതയള്ള  വദക്തണികള്ക്കഡ്

നണിയമനരം  നലകുന്നതുവലര  ഇവരക്കഡ്  ശമളവുരം  മറദ്ധ്യാനകൂലെദങ്ങളുരം

നലഡകണ്ടെതദ്ധ്യായണിട്ടുമുണ്ടെഡ്.   ഭണിന്നഡശഷണി  വണിഭദ്ധ്യാഗതണിലനണിന്നഡ്  മതണിയദ്ധ്യായ

ഡയദ്ധ്യാഗദതയള്ള  വദക്തണി  എതണിയണിലലങ്കണില  തദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാലെണിക  അരംഗചീകദ്ധ്യാരരം
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ലെഭണിച്ചവലര  സണിരലപടുതണരം.   ഡയദ്ധ്യാഗദതയള്ള  വദക്തണി  എതണിയദ്ധ്യാല

തദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാലെണിക നണിയമനരം ലെഭണിച്ചവലര അടുത്തുവരുന്ന ഒഴണിവണിഡലെയ്ഡക്കദ്ധ്യാ അഡത

മദ്ധ്യാഡനജുലമനണിലന  കചീഴണിലുള്ള  മറ്റു  സ്കൂളുകളണിലുള്ള  ഒഴണിവുകളണിഡലെയ്ഡക്കദ്ധ്യാ

പരണിഗണണിക്കലപടെദ്ധ്യാരം.   8-11-2021-നഡശഷമുള്ള  ഒഴണിവുകള്  ഭണിന്നഡശഷണി

സരംവരണരം  നടെപദ്ധ്യാക്കുന്നതുവലര  മദ്ധ്യാഡനജരമദ്ധ്യാരക്കഡ്  അദ്ധദദ്ധ്യാപകലര

ദണിവസഡവതനദ്ധ്യാടെണിസദ്ധ്യാനതണില നണിയമണിക്കദ്ധ്യാരം.  സ്കൂള് മദ്ധ്യാഡനജരമദ്ധ്യാരുരം നണിയമനരം

ലെഭണിച്ച  അദ്ധദദ്ധ്യാപകരുമടെക്കരം  നലകണിയ  എണ്പഡതദ്ധ്യാളരം  അപചീലുകള്

തചീരപദ്ധ്യാക്കണിയ ജസ്റ്റണിസഡ് പണി.  ബണി.  സുഡരഷഡ് കുമദ്ധ്യാര,  ജസ്റ്റണിസഡ് സണി.  എസഡ്.  സുധ

എന്നണിവരുരം  വണിധണി  പറഞ്ഞണിട്ടുള്ളതഡ്.   ഡകദ്ധ്യാടെതണിയലടെ  ഈ  വണിധണിപകദ്ധ്യാരരം

ഏഴദ്ധ്യായണിരഡതദ്ധ്യാളരം  വരുന്ന  അദ്ധദദ്ധ്യാപകരക്കദ്ധ്യാണഡ്  ആനകൂലെദരം  ലെഭണിക്കുന്നതഡ്.

പസസ്തുത  ഡകദ്ധ്യാടെതണി  വണിധണിയലടെ  അടെണിസദ്ധ്യാനതണില  വണിശദമദ്ധ്യായ  സരക്കദ്ധ്യാര

ഉതരവഡ് ഒരദ്ധ്യാഴ്ചയകരം പുറലപടുവണിക്കുന്നതദ്ധ്യാണഡ്.

(ശ്രചീ.  ഡറദ്ധ്യാജണി  എരം.  ഡജദ്ധ്യാണ്  സചീറണിലെണിലദ്ധ്യാതണിരുന്നതണിനദ്ധ്യാല  രണ്ടെദ്ധ്യാമലത

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല അവതരണിപണിച്ചണില.)


