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എയ് ഡഡ്  �ൾ നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എം.െക . �നീർ 
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

06/02/2021 െല സ.ഉ.(അ)4/21െപാ.വി.വ. �കാരം

2016-17 �തൽ 2019-20 വെര�� നിയമന�ൾ

അംഗീകരി��തിനായി മാേനജർമാർ ഭാവിയിൽ

ഉ�ാ�� ത�ികകൾ വി� നൽകാെമ�

സത���ാവന �കാരം അ��ം ത�ികകൾ

ഒഴി�ി�തി� േശഷമാേണാ 2021-22 വർഷം

നിയമനം നട�ാൻ അ�മതി നൽ��ത്;

(എ) 06/02/2021 െല സ.ഉ.(പി)4/2021/െപാ.വി.വ.
�കാരം �തിയതായി �ട�ിയേതാ/
ഉയർ�െ��േതാ ആയ ��കളിെല 2016-17
�തൽ 2019-20 വെര�� നിയമന�ൾ

അംഗീകരി��തിനായി ഭാവിയിൽ ഉ�ാ��

ത�ിക വി� നൽകണെമ�് സത���ാവന

മാേനജർമാർ സമർ�ി�ണം. �തിയതായി

ആരംഭി�േതാ/ഉയർ�െ��േതാ ആയ

വിദ�ാലയ�ിൽ 2021-22 വർഷം തെ�

സത���ാവന �കാര�� സംര�ിതാ��ാപക

നിയമനം നടേ��താണ്. പരാമർശിത

സത���ാവന ഫയൽ െച��ത് സംബ�ി��

��ീകരണം സർ�ാർ �റെ��വി�തിെ��ം

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ അത�സരി�്

മാർ�നിർേ�ശം നൽകിയതിെ��ം പകർ�കൾ

അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

ഒഴി�ി�� ��ത ഒഴി�കളിൽ സംര�ിത

അ��ാപകെര നിയമി�ാതിരി�� കാലയളവിൽ

അ��യനം �ട�ാതിരി�ാൻ ദിവസ

േവതനാടി�ാന�ിൽ നിയമനം നട�ാൻ

മാേനജർമാർ�് അ�മതി നൽ�േമാ;

(ബി) സംര�ിതാധ�ാപകെര നിയമിേ��തായ

ഒഴി�കളിൽ അവ�െട നിയമനം സാധ�മാ��ത്

വെര ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ നിയമനം

നട�ാൻ അ�മതി നൽ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

ഡയറ��െട 02/06/2019 െല എ� 2്/4747/2019/
ഡി.പി.ഐ �കാര�� നിർേ�ശം നിലവി��്.
06/02/2021 െല ജി.ഒ(പി) നം.4/2021/െപാ.വി.വ
ഉ�രവ് ചില വ�വ�കൾ�് വിേധയമായി 2016-
17 �തൽ 2019-20 വെര നിയമനാംഗീകാരം

ഇ�ാെത �ടർ� വ��വർ�് അംഗീകാരം

നൽ��തിനായി �റെ��വി�താണ്. അതിൽ

മാേനജർ സത���ാവന നൽകണെമ�

വ�വ��ം ഉൾെ���. ഈ ഉ�രവ് നട�ാ��

കാര��ിൽ വ��ത വ��ി 25/02/2021 ന്
െജ2/87/2020/െപാ.വി.വ ന�ർ ക�് �കാരം

നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
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(സി) േമൽ ഉ�രവിെല അവ��ത

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��ത

വ���തിനായി െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

െസ��റി�് എെ��ി�ം നിർേ�ശം

നൽകിയി�േ�ാ?

(സി) സംര�ിതാധ�ാപകെര നിയമിേ��തായ

ഒഴി�കളിൽ അവ�െട നിയമനം സാധ�മാ��ത്

വെര ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ നിയമനം

നട�ാൻ അ�മതി നൽ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

ഡയറ��െട 02/06/2019 െല എ� 2്/4747/2019/
ഡി.പി.ഐ �കാര�� നിർേ�ശം നിലവി��്.
06/02/2021 െല ജി.ഒ(പി) നം.4/2021/െപാ.വി.വ
ഉ�രവ് ചില വ�വ�കൾ�് വിേധയമായി 2016-
17 �തൽ 2019-20 വെര നിയമനാംഗീകാരം

ഇ�ാെത �ടർ� വ��വർ�് അംഗീകാരം

നൽ��തിനായി �റെ��വി�താണ്. അതിൽ

മാേനജർ സത���ാവന നൽകണെമ�

വ�വ��ം ഉൾെ���. ഈ ഉ�രവ് നട�ാ��

കാര��ിൽ വ��ത വ��ി 25/02/2021 ന്
െജ2/87/2020/െപാ.വി.വ ന�ർ ക�് �കാരം

നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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സത്യപ്രസ്താവന 

 

 

 2016-17 മുതൽ 2019-20 വരെ …............................ സ്കൂ ളിൽ നടത്തിയ 

അദ്ധ്യാപക/അനദ്ധ്യാപക നിയമനങ്ങളുരട അംഗീകാെത്തിനായി 

06.02.2021രെ സ.ഉ.(അ)4/2021 ....................................... സർക്കുെർ എന്നിവയിൽ 

പൊമർശിച്ച െീതിയിൽ സംെക്ഷിതാദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി 

ഒഴിവുകൾ മാറ്റിരവച്ചിട്ടുരെന്ന്/ 

ഭാവിയിെുൊകുന്ന ഒഴിവുകൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാരെന്ന് ഞാൻ 

ഇതിനാൽ സതയബ ാധരെടുത്തുന്നു. 

 രക.ഇ.ആർ. അദ്ധ്യായം 21 ചട്ടം 7 പ്പകാെമുള്ള സംെക്ഷിതാദ്ധ്യാപക 

നിയമന വയവസ്ഥകൾ  ഹു. സുപ്പീംബകാടതി, ഹഹബക്കാടതി 

വിധികൾക്്ക വിബധയമായി പാെിക്കുന്നതാരെന്നും ഇതിനാൽ 

സതയബ ാധരെടുത്തുന്നു. 
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