
 
"ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ"

എ 5-2404/2021/ഡിജിഇ പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടപുട ൊര്യായയല,
തിരുവനന്തപുരല. 

തീയതി : 20/10/2021 
സർക്കുയർ   II  

വിഷയല:- പപാതു വിദ്യാഭ്യാസല  -  ജീവനക്കാര്യല-2021-22  അധ്യയന  വർഷപന
അദ്ധ്യാപെരുപുട റകവന  ജിലാാതയ ഓൺലലൈൻയല പപാതു സയലമാ്നിന്
അപപക്ഷിക്കുന്നതിന്  പവേണന്ന വിശദദാലശദതി  പുറകപപ്പെടവിക്കുന്നത്
-സലബന്ധിച്

സൂചന :- 1. 25-05-1999-പയ സർക്കാർ ഉതനരവ് (പി) നമ്പർ.120/19/പപാ.വി.വ
2. 02-12-1991-പയ സർക്കാർ ഉതനരവ് നമ്പർ.36/1991/പി&എ.ആർ.ഡി 
3. 16-03-1996-പയ സർക്കാർ ഉതനരവ് നമ്പർ.12/96/പി&എ.ആർ.ഡി
4. 28-10-2002-പയ സർക്കാർ ഉതനരവ് നമ്പർ.316/2002/പപാ.വി.വ
5. 10-09-2004-പയ സർക്കാർ ഉതനരവ് നമ്പർ.12/04/ഉത.ഭ.പ.വ
6. 30-12-2009-പയ സർക്കാർ ഉതനരവ് നമ്പർ.22/09/പി&എ.ആർ.ഡി 
7. 27-03-2010-പയ സർക്കാർ ഉതനരവ് (പി) നല.11/2010/പി&എ.ആർ.ഡി 
8.20-01-2012-പയ സർക്കാർ ഉതനരവ് (എല.എസ്) നമ്പർ.20/2012/പപാ.വി.വ
9.06-07-2012-പയ സർക്കാർ ഉതനരവ് (എല.എസ്)നല.217/2012/പപാ.വി.വ
10. 23-08-2012-പയ സർക്കാർ ഉതനരവ് (പി) നമ്പർ.42/2012/ഉത.ഭ.പ.വ
11.28-05-2013-പയ പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടപുട 
ബി1/37367/13/ഡി.പി.ഐ സർക്കുയർ
12. 29-05-2015-പയ സർക്കാർ െന് നമ്പർ 47021/പജ1/14/പപാ.വി.വ
13.സർക്കാരിലപറക 14-10-2015-പയ സർക്കുയർ നല.26519/പജ1/15/പപാ.വി.വ
14. സർക്കാർ ഉതനരവ് (പി) നല.3/2017/ഉത.ഭ.പ.വ തീയതി 25-02-2017
15.28-01-2020-പയ പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടപുട 
എ 5/1550/2020/ഡി.പി.ഐ സർക്കുയർ-I
16.06-03-2020-പയ പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടപുട 
എ 5/1550/2020/ഡി.ജി.ഇ സർക്കുയർ- II
17.11-10-2021-പയ പപാ.വി. ഡയറക്ടപുട എ 5/2404/2021 ഡി.ജി.ഇ 
സർക്കുയർ-I
18. 16-01-2019-പയ സർക്കാർ െന് നമ്പർ പജ3/5/2019/പപാ.വി.വ

*******
      
1. പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ വകപ്ിപയ സർക്കാർ ൈൻഹൈി അദ്ധ്യാപെർ, ൈൻപ്രൈമറകി വിഭാില
പ്രൈധാന  അദ്ധ്യാപെർ/ൈൻപ്രൈമറകി  അദ്ധ്യാപെർ  എന്നിവരുപുട 2021-22  അദ്ധ്യയന
വർഷപനയ്ക്കുള്ള റകവന  ജിലാാതയ പപാതു സയല മാ്നിന്  അപപക്ഷ ക്ഷണിക്കു് .
ഓൺലലൈൻയല  മപഖനയാണ്  അപപക്ഷ സമർപ്ിപക്ക്ത് .  അപപക്ഷ സമർപ്ിക്കുന്നത്
സലബന്ധിച വിശദദാലശദതി  http://tandp.kite.kerala.gov.in/ എന്ന പവബ് ൈൻസ്ിിൽ 
യഭ്യമാണ്.
2. 14 റകവന  ജിലാെളിലല 2021-22 അധ്യയന വർഷനിിൽ നിയവിിൽ വരുന്ന ഒഴിവിപയയ്
അർഹരായ അദ്ധ്യാപെർക്ക് അവരവർ പജായി പചെന്ന റകവന  ജിലായിിൽ സയലമാ്ല
നിൽകന്നതിന് പവ്ിടിള്ളതാണ് ഈ വിശദദാലശദതി.  പൊമൺലലപളിിൽ ഉതിപപ്്ിടള്ള
അദ്ധ്യാപെരുപുട പപാതു സയലമാ്ല  പർനിയായതിശശപശദഷല  പഞ്ചായന്
ൈളുെളിിൽ  ബാക്കിടിള്ള ഒഴിുെി  ഓൺലലൈൻയല  പപാതു സയലമാ്നിന്
മാ്ിവപയ്താണ്.  ഓൺലലൈൻയല  മപഖന സമർപ്ിക്കുന്ന അപപക്ഷെി പഹൊമർ
തയനിലല  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ർ  തയനിലല  പരിപശദാധന  നുടനിയ  പശദഷല
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ഓൺലലൈൻയല  ടാലാൻറകിനായി  പരിിണിക്കുന്നതാണ്.  അപപക്ഷെന്  ഒരു അപപക്ഷ
മാത്രപമ രജിമർ  പചെവാല  അശശവാദമൻ .  ഒരു പ്രൈാവശദ്യല  അപപക്ഷ സമർപ്ിം
െഴിഞാിൽ  അതിിൽ  ഒരു തരനിലള്ള മാ്ുല  വരുനാല  െഴിടിെയിലാ .
ഓൺലലൈൻയനിിൽ നിൽകന്ന അപപക്ഷ confirm  പചയ്താിൽ മാത്രപമ അപപക്ഷ രജിമർ
പചയ്യപപ്പെടെടിള.  ആയതിനാിൽ  അപപക്ഷെല  തപന്ന ഇക്കാര്യല
ഉതറകപ്പുവരുപന്താണ്.  പപാതു സയലമാ്നിന്  ഹയർ  ഓപ്ഷല  പരിിണിച്
സയലമാ്ല  അശശവദിക്കുല  എ്ള്ളതിനാിൽ  ൈളുെി  മലിണനാ്മനിിൽ
പതപരപഞപെടക്കുവാല അപപക്ഷെല ശദ്ധിക്കണല.  ഹയർ ഓപ്ഷനിിൽ സയലമാ്ല
റകദ്ദുപചയ്യാല  യഭിക്കുന്ന എലാാ  അപപക്ഷെളുല  പയാവർ  ഓപ്ഷനിിൽ  സയലമാ്ല
അശശവദിംെിടന്നതിനായി യഭിക്കുന്ന എലാാ അപപക്ഷെളുല വിദ്യാഭ്യാസ ഉതപഡയറക്ർ
തയനിിൽ തപന്ന നിരസിം ഉതനരവ് നിൽപെ്താണ് . അപപക്ഷടിപുട ആദ്യഭാിന്
അപപക്ഷെലപറക വ്യയകിിത  ൊര്യതളാണ്  രജിമർ  പചപയ്യ്ത് .  വ്യയകിിത
പാസ്സ് പവർഡ്  (പാസ്സ് പവർഡ്  അപപക്ഷെന്  ഇഷമള്ളത്  നിൽൊല)
രഹസ്യസ്വഭാവമള്ളതായിരിക്കണല.  ഈ  പാസ്സ് പവർഡ്  ഉതപപയാിിചാണ്  പിന്നീു്ട
അപപക്ഷടിപുട വിശദദാലശദതി  പരിപശദാധിപക്ക്ത് .  അപപക്ഷ പരിപ്ിച സമയന്
യഭിച ആപിപക്കഷല  ഐ .ഡിടില  അപപക്ഷെല  നിൽെിയ  പാസ്സ് പവർർഡുല  ഭദമായി
സൂക്ഷിച്  വപയ്താണ്.  വീേണല  പ്രൈിലറക്ഔ്്  എപെടക്കുന്നതിശശല  തുുടർന്ന്  വരുന്ന
സയലമാ്നിലപറക വിവരതി  അറകിടിന്നതിശശല  ആപിപക്കഷല  ഐ .ഡിടില
പാസ്സ് പവർർഡുല  അത്യന്താപപക്ഷിതമാണ്.  01-11-2021  ൈൻവകപന്നരല  5  മണി  വപര 
അപപക്ഷ രജിമർ പചയ്യാുന്നതാണ്.  രജിമർ പചയ്ത അപപക്ഷ പ്രൈധാനാദ്ധ്യാപെശശല ,
അതാത്  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ടല  പവരിൈൻഫ പചെ എന്ന്  അപപക്ഷെശശല
ഉതറകപ്പുവരുപന്താണ്.
3.  ഓൺലലൈൻയനിലൂപുട അലാാപതടിള്ള അപപക്ഷ ഒരു ൊരണവശദാലല
പരിിണിക്കുന്നതലാ.  ദീർഘമായ  അവധിയിിൽ  നിിൽക്കുന്നവർക്ക്  അന്തർജിലാാ
സയലമാ്നിന്  അപപക്ഷ സമർപ്ിക്കാുന്നതലാ .  സൂചന  (18)-പയ സർക്കാർ
നിർപദശദമശശസരിച്  ഇപപ്ാി  പഡപ പ്ഷനിിൽ  പജായി  പനാക്കുന്ന അദ്ധ്യാപെർക്ക്
ജിലായെത്തുള്ള സയലമാ്നിനായി  അപപക്ഷ സമർപ്ിക്കാുന്നതാണ് .  എന്നാിൽ
പഡപ പ്ഷല  ൊയയളവ്  സയലമാ്നിന്  പവ്ി  അർഹതടിള്ള ൊയയളവായി
പരിിണിക്കുന്നതലാ.  അചുടക്ക നുടപുടിടിപുട ഭാിമായി  സയലമാ്ല  യഭിച
അദ്ധ്യാപെർക്ക്  3  വർഷപനയ് അചുടക്ക നുടപുടിക്ക് വിപധയമായ സമയന് പജായി
പചയ്തിരുന്ന ൈളുെളിപയക്ക് സയലമാ്നിന് അപപക്ഷ സമർപ്ിക്കാുന്നതലാ.
4. പി.എസ്.സി മപഖന നിയമനല യഭിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപെർക്ക് പ്രൈ്ത നിയമനനിനായി
അൈൻഡ്വസ്  പചയ്ത തീയതിടില  അൈൻഡ്വസ്  ്മനമ്പരുല  ആകല  സീനിപയാറകി്ി
െണക്കാക്കാല  പരിിണിക്കുെ.  പപ്രൈാപമാഷല  തസ്തിെയിപയയാണ്  നിയമനപമ്ിിൽ
പപ്രൈാപമാഷല  ഉതനരവിലപറക തീയതിടില  ഉതനരവിപയ ്മനമ്പരുല  ആകല
സീനിപയാറകി്ി  െണക്കാക്കാല  പരിിണിക്കുെ.  പി.എസ്.സി  നിയമനല  യഭിച്
പജായിയിിൽ പചർന്നത്  നിയമന തീയതിക്ക്  3  മാസനിന്  പശദഷമാപണ്ിിൽ അവർ
സർവ്വീസിിൽ പചർന്ന ദിവസല മതിൽ മാത്രല  സീനിപയാറകി്ി  െണക്കാക്കാുന്നതാണ് .
അന്തർജിലാാ സയലമാ്ല മപഖന നിയമനല യഭിചവർക്ക് പുതിയ ജിലായിിൽ പജായിയിിൽ
പ്രൈപവശദിച തീയതി  മതപയ സീനിപയാറകി്ി  െണക്കാക്കുെടിള .  അപപക്ഷ
സമർപ്ിപക്ക് അവസാന  തീയതിവപര പജായിയിിൽ  പ്രൈപവശദിചവർക്ക്  അപപക്ഷ
സമർപ്ിക്കാുന്നതാണ്.
5.  20-01-2012-പയ സർക്കാർ  ഉതനരവ്  നമ്പർ  (എല.എസ്)20/2012/പപാ.വി.വകപ്്
പ്രൈൊരല പഞ്ചായന് ൈളുെളിിൽ പി.എസ്.സി മപഖന നിയമിതരായ അദ്ധ്യാപെർക്ക്
സയലമാ്നിന്  അപപക്ഷ സമർപ്ിക്കാുന്നതാണ് .  
6.  ആർ.എല.എസ്.എ ൈളുെളിിൽ തുുടർ് വരുന്ന പി .എസ്.സി മപഖന നിയമിതരായ
അദ്ധ്യാപെർക്കുല,  ഭാഷാ  ന നപക്ഷ ൈളുെളിപയ അദ്ധ്യാപെർക്കുല  മലവർഷല
അവയലബിചിരിക്കുന്ന രീതിയിിൽ സയലമാ്നിന്  അപപക്ഷ സമർപ്ിക്കാുന്നതാണ് .
എലാാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉതപഡയറക്ർമാരുല അവരവരുപുട അധിൊര പരിധിയിിൽ വരുന്ന
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പഞ്ചായന്  ൈളുെളിപയടില  ആർ.എല.എസ്.എ-ടിപുട പരിധിയിിൽ  വരുന്ന
ൈളുെളിപയടില  ഒഴിുെി  (30-06-2021  വപര ഉത്ാകന്ന ഒഴിുെി )  അപ്  പയാഡ് 
പചപയ്യ്താണ്.
7.  എല.ആർ.എസ്  ൈളുെളിപയ നിയമനല പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടപുട പനരിടള്ള
നിയനണനിയായതിനാിൽ  എല.ആർ.എസ്  ൈളുെളിപയ പവക്കലസിെി
ഓൺലലൈൻയനിിൽ  ഉതിപപ്പെടത്തുവാല  പാുടിലാ.  അതുപപാപയ ഐ .്ി.ഐ,
പപാളിപുടെിക്കുെി എന്നീ സാപനതളിപയ നിയമനുല വിദ്യാഭ്യാസ ഉതപഡയറക്ടപുട
നിയനണനിിൽ അലാാനതിനാിൽ ുടി  ഒഴിുെളുല ഓൺലലൈൻയനിിൽ ഉതിപപ്പെടത്തുവാല
പാുടിലാ.  സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്  ുടി.ുടി.ഐ െളിിൽ എല.സി.ുടി.സി  മാനദണമശശസരിച്
കൂപെടതിൽ  പയാി്യതടിള്ള അദ്ധ്യാപെപര നിയമിക്കണപമന്ന നിർപദശദനിലപറക
അുടിസാനനിിൽ  സർക്കാർ  ുടി.ുടി.ഐ.െളിിൽ  ഉത്ാകന്ന അദ്ധ്യാപെ  ഒഴിുെി
നിെത്തുപമ്പാി  ബിരുദാന്തര  ബിരുദുല  എല.എർഡുല  55%  ശദതമാനല  മാർപക്കാപെടകൂുടി
വിജയിച അപപക്ഷെർക്ക്  കൂപെടതിൽ  പരിിണന  നിൽപെ്തുല ,  നിയവിപയ
പയാി്യതടിള്ള അപപക്ഷെപര പരിിണിച്  സയലമാ്ല  നിൽപെ്തുമായിട്് .  
8.  ഓൺലലൈൻയല  സയലമാ്ല  സലബന്ധിച്  അദ്ധ്യാപെർക്ക്  ആവശദ്യമായ
അറകിയിപ്പുെി നിൽകന്നതിന് ജിലാാ തയനിിൽതപന്ന പത്രപരസ്യല നിൽപെ്താണ്.
9.  പ്രൈഥമാദ്ധ്യാപെർക്കുല,  ഉതപജിലാാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാർക്കുല  ഓൺലലൈൻയല
സയലമാ്ല  സലബന്ധിച്  അവരുപുട പൊൺലലഫറകലസിിൽ  വിദ്യാഭ്യാസ
ഉതപഡയറക്ർമാർ  ആവശദ്യമായ  നിർപദശദതി നിൽപെ്താണ്.  ഓൺലലസയലമാ്ല
കൂപെടതിൽ  പ്രൈാപയാിിെമാക്കുന്നതിനായി  എലാാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ടപുട
ൊര്യായയനിശശല  പാസ്സ് പവർഡ്  നിൽകന്നതണ്.  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ർ  ഓപരാ
ൈളിശശല ഓപരാ ഉതപജിലാാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിശശല ഒരു പാസ്സ് പവർഡ്  നിൽകന്നതുല ,
പ്രൈഥമാദ്ധ്യാപെർ,  ഉതപജിലാാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാർ  അവരുപുട അധിൊര
പരിധിയിിൽ  രജിമർ  പചയ്ത അപപക്ഷെി  ഓൺലലൈൻയല  വഴി  സൂൂ പരിപശദാധന
നുടപന്തുല,  ആയത്  റകിമാർക്  സഹിതല  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയ്ർക്ക്
സമർപ്ിപക്ക്തുമാണ്.  അപപക്ഷടിപുട പ്രൈിലറക് അതാത് ആഫീസിിൽ സൂക്ഷിപക്ക്തുല
ആയതിലപറക ശദരിപെർപ്്  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ർക്ക്  ൈൻെമാപറക്തുമാണ് .
വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ർ  പരിിണനാർഹമായ  അപപക്ഷെളുല  സയലമാ്നിന്
പ്രൈപത്യെ  പരിിണന  അർഹിക്കുന്ന അപപക്ഷെളുല  പരിിണനാർഹമലാാന
അപപക്ഷെളുല  തരലതിരിപക്ക്താണ്.  പരിിണനാർഹമലാാന അപപക്ഷെി
ഉതപ്്ിിൽ ൊരണല വ്യയകമാപക്ക്താണ്.  അപപക്ഷടിപുടടില ബന്ധപപ്് (പ്രൈപത്യെ
പരിിണന  പതളിയിക്കുന്നതിശശള്ള)  പരഖെളുപുടടില  പരിപശദാധനടിപുട കത്യത
ബന്ധപപ്്വർ  ഉതറകപ്പു വരുപന്താണ് .  ഈ  അധ്യയന  വർഷനിിൽ  ഉത്ാകന്ന
ഒഴിുെളിിൽ  ഈ  അപപക്ഷ മാത്രപമ പരിിണിക്കുെടിള .  പപാതു സയലമാ്നിന്
അപപക്ഷ സമർപ്ിക്കുന്നതിന് അശശവദിചിടള്ള ൊയാവധി പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ വകപ്ിപയ
ഏതു തസ്തിെയിപയയാണ് സയലമാ്ല പവ്ത് പ്രൈ്ത തസ്തിെയിിൽ തുുടരുന്നവർക്ക്
മാത്രപമ പപാതു സയലമാ്നിന്  അപപക്ഷിക്കാല  അർഹതടിള .  
10.  സയലമാ്നിശശള്ള മഖ്യപരിിണന  പ്രൈ്ത  തസ്തിെയിപയ പസവനൊയ
ൈൻദർഘ്യല (സീനിപയാറകി്ി) ആണ്. തുുടർ്ള്ള ഭാിതളിിൽ സയലമാ്നിന് പ്രൈപത്യെ
പരിിണന  അർഹിക്കുന്ന വിഭാിതപള സലബന്ധിച്  താപഴപ്റകടില  പ്രൈൊരല
പ്രൈതിപാദിചിട്്.
(1)പപലഷന്  1  വർഷല  സർവ്വീസ്  ബാക്കിടിള്ളവർക്ക്  സ്വന്തല  താിൽപ്ര്യ പ്രൈൊരല
സയലമാ്ല  മലിണനാ  ്മനിിൽ  നിൽകന്നതാണ്.
(2)താപഴപ്റകടിന്ന ൊര്യതളിിൽ സഹതാപാർഹമായ സാഹചര്യനിലള്ള സയലമാ്ല
നിൽകന്നതാണ്.
(എ)സർക്കാർ  ൈൻഹൈി  അദ്ധ്യാപെർ,  ൈൻപ്രൈമറകി  വിഭാില  പ്രൈധാനാദ്ധ്യാപെർ
/ൈൻപ്രൈമറകി അദ്ധ്യാപെർ  എന്നിവർക്ക് അപെുടല വഴിപയാ ഗരുതരമായ പരാില വഴിപയാ
സിരമായ  ൈൻവെയ്യല  സലഭവിച്  മറള്ളവരുപുട സഹായല  ആവശദ്യമള്ളവർ .
(ബി)സർക്കാർ  ൈൻഹൈി  അദ്ധ്യാപെർ,  ൈൻപ്രൈമറകി  വിഭാില  പ്രൈധാന
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അദ്ധ്യാപെർ/ൈൻപ്രൈമറകി  അദ്ധ്യാപെർ  എന്നിവർക്ക്  ൊലസർ  പപാലള്ള ദീർഘൊയ
ചിെിത്സ ആവശദ്യമള്ളതുല  മറള്ളവരുപുട സഹായല  അനിവാര്യമാകെടില  പചെന്ന
പരാിതി  പിുടിപപ്്വർ.
(സി)ഭാര്യ/ഭർനാവ്,  മക്കി,  അച്ഛല/അമ്മ തുുടതിയ  സർക്കാർ  ൈൻഹൈി
അദ്ധ്യാപെർ/ൈൻപ്രൈമറകി വിഭാില പ്രൈധാനാദ്ധ്യാപെർ/  ൈൻപ്രൈമറകി വിഭാില അദ്ധ്യാപെർ 
എന്നിവപര പർ്മാടില ആശയിക്കുന്നവർക്ക് െഠിനിനമായ പരാിതി പിുടിപപ്പെടെടില
സർക്കാർ ൈൻഹൈി അദ്ധ്യാപെർ,  ൈൻപ്രൈമറകി വിഭാില പ്രൈധാനാദ്ധ്യാപെർ/  ൈൻപ്രൈമറകി
അദ്ധ്യാപെർ  എന്നിവരുപുട സാമീപ്യല  അനിവാര്യമാുെടില  പചെന്ന അവസ ,
പരാിനിലപറക അവസ പമഡിക്കിൽ  പബാർഡ്  സാക്ഷ്യപപ്പെടനിയിരിക്കണല .
സഹതാപാർഹ  സയലമാ്നിന്  അപപക്ഷിക്കുന്നവർ  ആവശദ്യമായ  പമഡിക്കിൽ
സർ്ിഫിക്കറല അശശബന്ധപരഖെളുപുടടില ശദരിപെർപ്പുല വിദ്യാഭ്യാസ ഉതപഡയറക്ർക്ക്
നിൽപെ്താണ്.  

(3)ൈൻസനിെ  പസവനനിനിപുട മരണമുടഞ /അലിൈൻവെയ്യല  ബാധിച ജവാലപറക
ഭാര്യ/ഭർനാവിന് പപാതുസയലമാ്നിന് പ്രൈപത്യെ പരിിണന ഉത്ായിരിക്കുല. ഇവർ
ൈൻസനിെ  പമധാവിെളിിൽനിപന്നാ  ൈൻസനിെ  പക്ഷമ  ഡയറക്റകിിൽ  നിപന്നാ  ഉതള്ള
സർ്ിഫിക്ക്ിലപറക ശദരിപെർപ്്  സയലമാ് അപപക്ഷപയാപുടാപ്ല  വിദ്യാഭ്യാസ
ഉതപഡയറക്ർക്ക്  നിൽപെ്താണ്.  സഹതാപാർഹമായ  പമിൽ  സയലമാ്ല  പ്രൈ്ത
തസ്തിെയിപയക്ക്  സയലമാ്ല  നിൽെപപ്പെടന്ന ആപെ എ്നിലപറക 10%  നിിൽ
അധിെരിക്കാുന്നതലാ.  
11.  സയലമാ്നിന്  പ്രൈപത്യെ  പരിിണന  അർഹിക്കുന്ന വിഭാിതപള പ്രൈതിപാദിച്
സർക്കാർ  ൊയാൊയതളിിൽ  ഉതനരവ്  പുറകപപ്പെടവിക്കാട്്.  സൂചന  (14)  -പയ
സർക്കാർ ഉതനരവ് പ്രൈൊരല 2017-18  വർഷല മതിൽ പ്രൈപത്യെ മലിണന അർഹിക്കുന്ന
വിഭാിതളുപുട എ്ല 20 ആക്കി നിചയിചിട്്. മലിണനാ പ്രൈൊരമള്ള സയലമാ്ല
അതാത് ൊ്ിറകിെളിപയ സയലമാ്നിലപറക 20 %  നിിൽ അധിെരിക്കാല പാുടിലാ.
അനരല വിഭാിതളിിൽ ഉതിപപ്പെടന്ന വളപര കൂപെടതിൽ അപപക്ഷെർ ഒരു സയപനക്ക്
മാ്ല  ആവശദ്യപപ്പെടന്ന സനർഭതളിിൽ  താപഴ പൊപെടനിടള്ള ്മപ്രൈൊരല
പരിിണിക്കുന്നതാണ്.  ഓപരാ  തസ്തിെയിലല  ഏതു വിഭാിനിിൽപപ്്വപരയാണ്  മല
യിസ്റ്റുെളിിൽ അവസാനമായി പരിിണിചത്  ആയതിലപറക തുുടർചയായി്ായിരിക്കണല
ഈ  വർഷല  പരിിണിപക്ക്തുല.  പ്രൈപയാറകി്ിയിിൽ  പറകാപ്ഷല  വ്യവസ കത്യമാടില
പായിപക്ക്താണ്.  2017-18  വർഷല  മതിൽ  സൂക്ഷിചിടള്ള പ്രൈ്ത  വിവരതി
പരഖപപ്പെടനിയ  പുതിയ  രജിമറകിിൽ  പരഖപപ്പെടനലെി  കത്യമാപണന്ന്  നിയമന
അധിൊരി ഉതറകപ്പുവരുപന്താണ്.
പ്രൈപത്യെ മലിണന  (പ്രൈഥമിണനീയപമാ പരിരക്ഷിക്കപപ്്വപരാ ആയ)  വിഭാിതി
1)പ്ിെജാതി/പ്ിെവർിനിിൽപപ്് ജീവനക്കാർ
2)അന്ധരായ  ഉതപദ്യാിസർ
3)വിെയാലിരായ  ജീവനക്കാർ
4)മൂെരുല  ബധിരരുമായ  ജീവനക്കാർ
5)പസറകിബ്രിൽ  പാിസി  ഉതിപപ്പുടടിള്ള ചയനൈൻവെയ്യല ,  പഭദപപ്് കുല ,
അസാധാരണമായ  പപാക്കക്കുറകവ്,  ആസിഡ്  ആ്മണനിന്  വിപധയമായവർ,
പപശദിസലബന്ധമായ അസുഖമള്ളവർ  (Locomotor,  diasability  including cerebral  palsy,
cured  leprosy,  dwarfism,  acid  attack  victim,  muscular  dystrophy)
6)മാനസിെ  പ്രൈ്മള്ളവർ  (mental  disability)
7)ബുദ്ധിമാന്യമള്ള ക്ിെളുപുട മാതാപിതാക്കി /ബുദ്ധിമാന്യമള്ള സപഹാദരതപള
പർ്മാടില  സലരക്ഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ .
8)ഓ്ിസല/പസറകിബ്രിൽ  പാിസി  ബാധിച ക്ിെളുപുട മാതാപിതാക്കി
9)50%  നിന്  മെളിിൽ  വിൊയാലിത്വമള്ള ക്ിെളുപുട മാതാപിതാക്കി
10)ബധിരരുല  മൂെരുമായ  ക്ിെളുപുട മാതാപിതാക്കി
11)ടിദ്ധനിിൽ  മരണപപ്്വരുപുട ആശിതർ  (ഭാര്യ/ഭർനാവ്/അച്ഛല/അമ്മ/
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മെല/മെി)
12)സ്വാതന്യസമരപസനാനിപയ സലരക്ഷിക്കുന്ന മെല /മെി
13)വിധവെി/വിഭാര്യർ/പുനർവിവാഹല  പചയ്യാന വിവാഹപമാചിതർ
14)മിശവിവാഹിതർ
15)നിയമപരമായി  ക്ിെപള ദപനപെടനിടള്ള ജീവനക്കാർ
16)അലിീകത സർവ്വീസ് സലഘുടനെളുപുട സലസാന പ്രൈസിഡലറക് /  പസ്്റകി,  ജിലാാ
പ്രൈസിഡലറക്/ജിലാാ  പസ്്റകി
17)ൈൻസനിെ  പസവനല  പർനിയാക്കിയ  ജീവനക്കാർ
18)ജവാലപറക ബന (ഭാര്യ/ഭർനാവ്/അച്ഛല/അമ്മ/മെല/മെി)
19)അർദ്ധൈൻസനിെ വിഭാില,  പദശദീയ അപന്വഷണ ഏജലസി എന്നിവയിിൽ പജായി
പനാക്കുന്ന ഉതപദ്യാിസരുപുട ഭാര്യ /ഭർനാവ്/അച്ഛല/അമ്മ/മെല/  മെി)
20)പ്രൈവാസി  പെരളീയരുപുട ഭാര്യ /ഭർനാവ്
               പമിൽ  സൂചിപ്ിച പ്രൈപത്യെ  പരിിണന  അർഹിക്കുന്ന വിഭാിക്കാർക്കുള്ള
സയലമാ്ല  പ്രൈ്ത  തസ്തിെയിപയക്ക്  നിൽെപപ്പെടന്ന ആപെ എ്നിലപറക 20%
നിിൽ അധിെരിക്കാുന്നതലാ.  അവർ ഒപര വിഭാിനിിൽ ഉതിപപ്പെടന്നവരാപണ്ിിൽ
പ്രൈ്ത  തസ്തിെയിപയ ൈൻദർഘ്യല  (സീനിപയാറകി്ി)  ഉതള്ള ആിക്ക്  മലിണന
നിൽകന്നതാണ്.  പ്രൈപത്യെ പരിിണന അർഹിക്കുന്ന പിപന്നാക്ക വിഭാിക്കാർ ആയത്
പതളിയിക്കുന്ന ആധിൊരിെ  പരഖെളുപുട ശദരി  പെർപ്പുെി  അപപക്ഷപയാപുടാപ്ല
വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ർക്ക്  നിൽപെ്തുല  പ്രൈപയാറകി്ി  അശശവദിച്  െി്ിപയന്ന്
അപപക്ഷെർ ഉതറകപ്പു വരുപന്തുമാണ്. ആധിൊരിെ പരഖടിപുട പെർപ്് യഥാസമയല
സമർപ്ിക്കാന അപപക്ഷെി  പ്രൈപത്യെ  പരിിണന  അർഹിക്കുന്ന വിഭാിനിിൽ
പരിിണിക്കുന്നതലാ.  
12. ൈൻഹൈി അദ്ധ്യാപെർ ആയിരുന്ന ൈൻപ്രൈമറകി വിഭാില പ്രൈഥമാദ്ധ്യാപെർക്ക് സ്വന്തല
താിൽപ്ര്യപ്രൈൊരല  ൈൻഹൈി  അദ്ധ്യാപെ  തസ്തിെയിപയക്ക്  സയലമാ്ല
അശശവദിക്കുന്നതാണ്.  പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറക്ടപുട ഉതനരവ്  പ്രൈൊരല  പമാഡിൽ
റകസിഡലഷ്യിൽ  ൈളിപയക്ക്  (എല.ആർ.എസ്)  സയലമാ്ല  യഭിചവർ  പ്രൈ്ത
സാപനനിിൽ  തുുടർചയായി  മൂ് വർഷല  പസവനല  അശശുിചാിൽ  മാത്രപമ
സയലമാ്നിന്  പരിിണനാർഹരാ്തി.  എന്നാിൽ  എല.ആർ.എസ്  ൈളുെളിിൽ
പനരിടള്ള നിയമനല  യഭിചവർ  സയലമാ്നിന്  അപപക്ഷിക്കുന്ന വർഷല
സീനിപയാറകി്ിടിപുട അുടിസാനനിന്  സയലമാ്നിന്  പരിിണിക്കുന്നതാണ് .  മറ
സാപനതളിിൽ  നി്ല  എല.ആർ.എസ്  സാപനതളിപയക്ക്  പപാതു സയലമാ്ല
അശശവദിക്കുന്നതലാ.
13.  അപപക്ഷടിപുട അവസാന ഭാിതളിിൽ സയലമാ്ല യഭിപക്ക് സാപനനിപയ
വിവരതളാണ്  നിൽപെ്ത്.  സയലമാ്ല  ആഗഹിക്കുന്ന പരാമാവധി  10  വപരടിള്ള
സാപനതളുപുട പപര് മലിണനാ ്മനിിൽ രജിമർ പചയ്യാുന്നതാണ്. 30-06-2021
വപര ഉത്ാകന്ന ഒഴിുെപള സലബന്ധിച വിവരല പവബ് ൈൻസ്ിിൽ തപന്ന യഭ്യമാണ് .
ഒരു സാപനനിപയ സയലമാ്ലമൂയല ഉത്ാകന്ന ഒഴിുെളിപയക്കുല പിന്നീു്ട ഉത്ാൊല
സാധ്യതടിള്ള ഒഴിുെളിപയക്കുല അപപക്ഷിക്കാുന്നതാണ്. ഈ അദ്ധ്യയന വർഷനിിൽ
ഉത്ാകന്ന എലാാ  ഒഴിുെളിലല  ഈ  ഒരു അപപക്ഷ മാത്രപമ പരിിണിക്കുെടിള .
ആയതിനാിൽ  സമർപ്ിക്കുന്ന അപപക്ഷയിിൽ  പിശദകെളിപലാന്ന്  അപപക്ഷെല
ഉതറകപ്പുവരുപന്താണ്.  നിൽെിയ  വിവരതി  പർ്മാടില  പരിപശദാധിച്
ശദരിയാപണന്ന് ഉതറകപ്പു വരുനിയപശദഷല മാത്രപമ അപപക്ഷ െൺലലപഫല പചയ്യാ്തി . 01-11-
2021-ശശപശദഷല  അപപക്ഷയിിൽ  യാപതാരുവിധ  മാ്ുല  അശശവദിക്കുന്നതലാ.
14.  ഓൺലലൈൻയനിലൂപുട അലാാപത ഒരപപക്ഷടില പരിിണിക്കുന്നതലാ .  അപപക്ഷ പ്രൈൊരല
സയലമാ്ല യഭിചാിൽ അത് റകദ്ദു പചെവാല അശശവാദല ഉത്ായിരിക്കുന്നതലാ. എന്നാിൽ
സയലമാ്ല  യഭിച സയന്  ഏപത്ിലല  ൊരണനാിൽ  തസ്തിെ ഒഴിവ്  ഇലാാന
സാഹചര്യല ഉത്ായാിൽ പ്രൈ്ത സയലമാ്ല റകദ്ദു പചയ്യാശശള്ള അധിൊരല വിദ്യാഭ്യാസ
ഉതപഡയറക്റകർക്ക് ഉത്ായിരിക്കുന്നതാണ്. ൈൻഹൈി വിഭാിനിപയ പ്രൈഥമാദ്ധ്യാപെർ
അവർക്ക്  യഭിച അപപക്ഷെി  അപപക്ഷെരുപുട സർവ്വീസ്  പുസ്തെുമായി  ഒത്തു
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പനാക്കി പരിപശദാധിച ്പരഖപപ്പെടനിയിരിക്കുന്ന വിവരതളുപുട കത്യത ഉതറകപ്പുവരുനി
അപപക്ഷെി നിചിത തീയതിക്കെല വിദ്യാഭ്യാസ ഉതപഡയറക്ർക്ക് നിൽപെ്താണ്.
എിൽ.പി.ൈി,  ടി.പി.ൈി  എന്നിവ  മാത്രമാടിള്ള ൈളിപയ പ്രൈഥമ  അദ്ധ്യാപെർ
അവർക്ക്  യഭിച അപപക്ഷെി  അപപക്ഷെരുപുട സർവ്വീസ്  പുസ്തെുമായി  ഒത്തു
പനാക്കി  പരിപശദാധിച്  പരഖപപ്പെടനിയിരിക്കുന്ന വിവരതളുപുട കത്യത  ഉതറകപ്പുവരുനി
ഉതുടനുടി  ബന്ധപപ്് ഉതപജിലാാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർക്ക്  നിൽപെ്താണ് .  ഉതപജിലാാ
വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ അവർക്ക് യഭിച ൈൻപ്രൈമറകി പ്രൈഥമാധ്യാപെരുപുടടില ൈൻപ്രൈമറകി
അദ്ധ്യാപെരുപുടടില  സയലമാ് അപപക്ഷെി  അപപക്ഷെരുപുട സർവ്വീസ്
പുസ്തെുമായി  ഒത്തു പനാക്കി  പരഖപപ്പെടനിയിരിക്കുന്ന വിവരതളുപുട കത്യത
ഉതറകപ്പുവരുനി  അപപക്ഷെി  നിചിത  തീയതിക്കെല  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ർക്ക്
നിൽപെ്താണ്.
15.  ഓൺലലൈൻയല മപഖന പുറകപപ്പെടവിക്കുന്ന സയമാ് ഉതനരവിലപറക കത്യത അതാത്
ജിലാാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ടപുട പർ് ഉതനരവാദിത്വനിിൽ  തപന്ന
ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
16.  2021-22  അധ്യയന  വർഷപന പപാതുസയലമാ്ല  സമയബന്ധിതമായി
നുടത്തുന്നതിശശള്ള ചാർ്് ഇപതാപുടാപ്ല പചർക്കു്.
ഒഴിുെി എന്നത് 30-06-2021 വപര പസവനനിിൽ നി്ല പപലഷല പറന്ന 
ജീവനക്കാരുല ഉതിപപ്പെടന്നതാണ്.
1.ഓപരാ ജിലായിപയടില 30-06-2021 വപരടിള്ള ഒഴിുെളുപുട വ്യയകമായ െണക്ക് 
നിചിത മാതൃെയിിൽ പവബ് ൈൻസ്ിിൽ ഉതിപപ്പെടപന് തീയതി 27-10-2021 മതിൽ 
28-10-2021 വപര
2. അപപക്ഷ സ്വീെരിക്കുന്ന തീയതി 29-10-2021 മതിൽ 01-11-2021 വപര
3. ൈി തയനിലല, വിദ്യാഭ്യാസ ഉതപജിലാാ തയനിലല അപപക്ഷ പരിപശദാധിക്കുന്നതിശശ 
അശശവദിക്കുന്ന സമയല 02-11-2021 മതിൽ 05-11-2021 വപര
4. വിദ്യാഭ്യാസ ഉതപഡയറക്ർ ആഫീസിിൽ അപപക്ഷ പരിപശദാധിക്കലല, സീനിപയാറകി്ി 
തയ്യാറകാക്കലല, അപപക്ഷെളിിൽ പ്രൈധാന അദ്ധ്യാപെർ/ഉതപജിലാാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ
പരഖാമൂയല തിരുനലെി ആവശദ്യപപ്്ിടപ്്ിിൽ ആയതു ുടി ൊയയളവിിൽ 
തിരുപന്താണ്. 06-11-2021 മതിൽ 09-11-2021 വപര
5. ജിലായിിൽ ഓപരാ തസ്തിെയിപയക്കുല യഭിച അപപക്ഷെളുപുട വിശദദാലശദതി 
(സീനിപയാറകി്ി അുടതിയ സലക്ഷിഷ പപല പ്രൈസിദ്ധീെരിപക്ക്താണ്). 11-11-2021
6. അപപക്ഷെർക്ക് ആപക്ഷപല സമർപ്ിക്കുന്നതിശശള്ള സമയല 12-11-2021 മതിൽ 
16-11-2021 വപര
7. താിൽക്കായിെ സയലമാ് ഉതനരവ് പുറകപപ്പെടവിക്കിൽ 18-11-2021
8. താിൽക്കായിെ സയലമാ് ഉതനരവിിൽ ആപക്ഷപല     സമർപ്ിക്കുന്നതിശശള്ള   
   സമയല 19-11-2021 മതിൽ 20-11-2021 വപര
9.  അന്തിമ  സയലമാ് ഉതനരവ്  പുറകപപ്പെടവിക്കിൽ  22-11-2021  

17.  താിൽക്കായിെ  സയലമാ്ല  ഉതനരവ്  പുറകപപ്പെടവിച്  െഴിഞാിൽ  സയലമാ്
അപപക്ഷെി  റകദ്ദു പചെന്നതിശശള്ള അപപക്ഷെി  സ്വീെരിക്കുന്നതലാ .  എന്നാിൽ
പ്രൈപത്യെ സാഹചര്യനിിൽ അപപക്ഷ റകദ്ദു പചെന്നതിപയയായി  ആ അപപക്ഷെടിപുട
ആപിപക്കഷല  ഐ.ഡി  ച്ിക്കാ്ി  പ്രൈധാനാദ്ധ്യാപെല  മപഖന  വിദ്യാഭ്യാസ
ഉതപഡയറക്ർക്ക് അപപക്ഷ നിൽപെ്തുല വിദ്യാഭ്യാസ ഉതപഡയറക്ർമാർ complaint link
ിൽ  ശപാർശദ  സഹിതല  പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറക്ർക്ക്  നിൽപെ്തുല
പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറക്ടപുട പരിപശദാധനെിക്കുപശദഷല  അപപക്ഷ പവബ്
ൈൻസ്ിിൽ നി്ല നീക്കല പചെന്നതിശശള്ള നുടപുടിെി ൈൻെ്് സ്വീെരിക്കുന്നതുമാണ് .  
18.  അന്തിമ  സീനിപയാറകി്ി  യിമ്  പ്രൈസിദ്ധീെരിക്കുന്ന മറകക്ക്  വിദ്യാഭ്യാസ
ഉതപഡയറക്ർമാർ  സയലമാ് ഉതനരവ്  പുറകപപ്പെടവിപക്ക്തുല  ഈ  ഉതനരവ്  പവബ്
ൈൻസ്ിിൽ  നിൽകെടില  അദ്ധ്യാപെർക്ക്  ഇവ  ഡൗൺൺലലപയാഡ്  പചയ്ത്  റകിയീസ്
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പചെന്നതിനായി  ഉതപപയാിിക്കാുന്നതാണ്.  എന്നിരുന്നാലല  വിദ്യാഭ്യാസ
ഉതപഡയറക്ർമാർ  സയമാ് ഉതനരവ്  ബന്ധപപ്് അദ്ധ്യാപെർക്കുല
പ്രൈധാനാദ്ധ്യാപെർക്കുല രജിപമർഡ്  തപാിൽ മപഖന നിർബന്ധമാടില അയപക്ക്തുല
സയലമാ്ല  അശശവദിച അദ്ധ്യാപെപര ഉതനരവ്  തീയതി  മതിൽ  7  ദിവസനിനെല
വിപെടതിൽ  പചെന്നതിശശള്ള നിർപദശദല  നുടപുടി  ഉതനരവിിൽ  സൂചിപ്ിപക്ക്തുല
പ്രൈധാനാദ്ധ്യാപെർ  ഇപ്രൈൊരല  പചയ്തിടപ്ന്ന്  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ർമാർ  ഉതറകപ്പു
വരുപന്തുമാണ്.
19.  അപപക്ഷ സമർപ്ിം െഴിഞാിൽ  സയലമാ് ഉതനരവ്
പുറകപപ്പെടവിക്കുന്നതുവപരടിള്ള എലാാ  നുടപുട്മതളുല  ഓൺലലൈൻയല  മപഖനയാണ്
നുടക്കുന്നത്.  അതിനാിൽ അപപക്ഷെർ നിരന്തരല  നുടപുടി്മതി നിരീക്ഷിപക്ക്തുല
പരാതിെി/തർക്കതി  എന്നിവടിപ്്ിിൽ  ഇതിനായി  അശശവദിചിരിക്കുന്ന
സമയന്  പരാതി  പരഖാമൂയല  ഉതചിത  മാർപിന  ബന്ധപപ്് വിദ്യാഭ്യാസ
ഉതപഡയറക്ർക്ക്  നിൽപെ്തുമാണ്.  അശശവദിചിരിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിിൽ
യഭിക്കാന ഒരു പരാതിടില പരിിണിക്കുന്നതലാ. സമയപരിധി ചി്പപ്പെടനിയിരിക്കുന്നത്
അശശസരിച് പർനിയാൊന പക്ഷല എവിപുടയാപണാ വീ് വരുനിയിരിക്കുന്നത് ആ
ബന്ധപപ്് ഉതപദ്യാിസർ പർ്മാടില ഈ വീ്യ് ഉതനരവാദിെി ആയിരിക്കുല.
20.  റകവന  ജിലാാ ഓൺലലൈൻയല സയലമാ്ുമായി  ബന്ധപപ്്്  പപാതുവായ സലശദയ
നിവാരണനിനായി  അതാതു വിദ്യാഭ്യാസ  ഉതപഡയറക്ടപുട ൊര്യായയുമായി
ബന്ധപപ്പുട്താണ്.  എലാാ  വിദ്യാഭ്യാസ  പഡപ ്ി  ഡയറക്ർ  ഓഫീസിപയടില
പുടയിപഫാൺലല  നമ്പർ  ൈൻസ്ിിൽ  അപ്  പയാഡ്  പചയ്തിട്്.  കൂുടാപത സാപ്തിെ
ൊരണതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ൈൻെ്ിലപറക ഓഫീസുമായി ബന്ധപപ്പ്താണ്.
(0471-2529800).  മറ പപാതുവായ  ൊര്യതിക്ക്  പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറക്ടപുട
ൊര്യായയനിിൽ ബന്ധപപ്പുട്താണ്. (0471-2580513).
 
 
 

പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ർ
 
 

 

  

പെർപ്്:
1.സി  ഇ  ഒ  ,  ൈൻെ്്,  പജപ്പുര,  തിരുവനന്തപുരല(ഔപദ്യാിിെ  പവബ്  ൈൻസ്ിിൽ
പ്രൈസിദ്ധീെരിക്കുന്നതിപയക്കായി)
2.എലാാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉതപഡയറക്ർമാർക്കുല
3.എലാാ ജിലാാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കുല       ( ബന്ധപപ്് വിദ്യാഭ്യാസ ഉതപ
4.എലാാ ഉതപ ജിലാാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കുല.  ഡയറക്ർ മപഖന)
5.എലാാ പ്രൈധാനാദ്ധ്യാപെർക്കുല
6.എ 1/എ 3/എ 6 പസക്ഷല, പപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടപുട ൊര്യായയല
7.െരുതിൽ ഫയിൽ.
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