File No.HEDN-D1/60/2016-HEDN
GO Ms/178/2017/HEDN

േകേരള സർക്കാർ
സംഗ്രഹം
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ-് െവേക്കഷന് കോലത്തു പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടി / മൂലയനിർണയ ( supervision, invigilation
and evaluation) േജാലിയില് ഏര്പ്പെപ്പടുന്ന സര്പ്പക്കാര്പ്പ /എയിഡ്ഡ്് േകോേളജിെല സ്ഥിരം അദ്ധ്യാപകേര്പ്പക്ക്ആർജിത
അവധി ആനുകൂലയങ്ങൾ അനുവദ്ിച്ച്ഉത്തരവ്പുറപ്പെപ്പടുവിക്കുന.
*************************************************************************************************************************
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ( ഡ്ി) വകുപ്പ്

സ .ഉ (ൈകേ) നം / 2017/ ഉ. വി . വ
തീയതി , തിരുവനന്തപുരം
************************************************************************************************************************
പരാമർശം :1) 29-4-2016 െലD1/ 60/ 2016/ ഉ. വി. വ നമ്പരായ സർക്കാർ കേത്ത്
2)േകോേളജ്വിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറപ്പക്ടറുടെട 5- 10- 2016 , 15- 5- 2017 എന്നീ തിയതികേളിെലയഥാക്രമം
D1/5414/2016/, B2/ 9553/2017/േ കോ.വി. വ നംപര്പ്പ കേത്തുകേൾ.
ഉത്തരവ്
നിലവിെല യ.ജി. സി. െറപ്പഗുലേലഷൻസ് പ്രകോരം പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടി / മൂലയനിർണയം ( supervision,
invigilation and evaluation) എന്നിവ അധയാപകേരുെടഡ്യൂട്ടിയുടെടഭ്ാഗമായതിനാല് െവേക്കഷൻകോലത്തുടി
േജാലികേളിൽ ഏർെപ്പടുന്ന
എയ്ഡ്ഡ്് േകോേളജിെല സ്ഥിരം അദ്ധ്യാപകേർക്കു ടി കോലയളവ് ആർജിത അവധി
ആനുകൂലയങ്ങൾക്ക്പരിഗണിേക്കണ്ടതില്ലാെയനപരാമർശം (1) െല കേത്തു പ്രകോരം സർക്കാർ തീരുമാനിച.
എന്നാല് ടി തീരുമാനം പുനഃ പരിേശാധിക്കണെമന്നഭ്യർത്ഥിചെകോണ്ട് സർക്കാരിന് നിരവധി നിേവദ്നങ്ങൾ
ലഭ്ിക്കുകേയുടണ്ടായി യ ജി സി സ്കേീം പ്രകോരം പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടി / മൂലയനിർണയം ( supervision, invigilation
and evaluation) എന്നിവ അധയാപകേരുെട ഡ്യൂട്ടിയുടെട ഭ്ാഗമാെണങ്കിലും മധയേവനലവധിയിൽ ൈപ്രവറ്റ്
രജിസ്േട്രേഷൻെചെയ വിദ്യാർത്ഥികേള് പരീക്ഷെയഴുതാറുടള്ളത് കേണക്കിെലടുത്തും , െവേക്കഷൻകോലയളവ്ഉേപക്ഷിചെകോണ്ട്ടി
അധയാപകേർപരീക്ഷ/ മൂലയനിർണയേജാലികേളിൽഏർെപ്പടുന്നതിനാലും , K S R Part 1 ചെട്ടം 81 അനുസരിച്ചപ
് രാമർശം (1) െല
തീരുമാനം പുനഃ പരിേശാധിക്കണെമന േകോേളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറപ്പക്ടർ പരാമർശം (2) െല കേത്തുകേൾ പ്രകോരം
അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന..
േകോേളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറപ്പക്ടറുടെട ശൂപാർശയുടെടയുടം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലഭ്ിച്ച നിേവദ്നങ്ങളുടെടയുടം
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ഇക്കാരയം വിശദ്മായി പരിേശാധിച. നിലവിെല യ.ജി. സി. െറപ്പഗുലേലഷൻസ് പ്രകോരം പരീക്ഷ
ഡ്യൂട്ടി /മൂലയനിർണയം ( supervision, invigilation and evaluation) എന്നിവ അദ്ധ്യാപകേരുെട
ഡ്യൂട്ടിയുടെട ഭ്ാഗമായതിനാല് ടി േജാലികേളില് നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന അദ്ധ്യാപകേര്പ്പക്ക് പ്രതിഫലം അനുവദ്നീയമല്ല. ഇതിന്
വിരുദ്ധ്മായി പ്രതിഫലം അനുവദ്ിച്ചിട്ടുണ്ടെണ്ടങ്കില് അത് തിരിചപിടിേക്കണ്ടതാണ്.എന്നാല് െകേ. എസ് ആര്പ്പ ഭ്ാഗം 1 ചെട്ടം 81
പ്രകോരം െവേക്കഷൻ കോലയളവ് ഉേപക്ഷിചെകോണ്ട് ടി േജാലികേളില് വയാപൃതരാകുന്ന സര്പ്പക്കാര്പ്പ/എയിഡ്ഡ്്േകോേളജകേളിെല
സ്ഥിരം അദ്ധ്യാപകേര്പ്പക്ക് ആർജിതഅവധി ആനുകൂലയങ്ങൾ അനുവദ്ിച്ച് ഇതിനാല്ഉത്തരവാകുന.
(ഗവർണ്ണറുടെടഉത്തരവിൻ പ്രകോരം )

േഡ്ാ. ഉഷാ ൈടറ്റസ്
െസക്രട്ടറപ്പി

1

േകോേളജ്വിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറപ്പക്ടർ , തിരുവനന്തപുരം
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2
എല്ലാ േകോേളജ്വിദ്യാഭ്യാസ െഡ്പയൂട്ടി ഡ്യറപ്പക്ടർമാർക്കും
3
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറപ്പൽ( എ & ഇ / ഓഡ്ിറ്റ് ),തിരുവനന്തപുരം
4
ജനറപ്പൽെസക്രട്ടറപ്പി, േകേരള ൈപ്രവറ്റ്േകോേളജ്ടീേച്ചഴ്സ് അേസാസിേയഷൻ
5
ജനറപ്പൽെസക്രട്ടറപ്പി , റപ്പിട്ടേയർഡ്്േകോേളജ്ടീേച്ചഴ്സ് അേസാസിേയഷൻ, Reg No െകേടിഎം/ Tc / 527/ 2014,
േകോട്ടയം
6
ധനകോരയ വകുപ്പ് (27- 5- 2017 െല U O ( R) No. EDN- C1/ 392/ 2016-Fin പ്രകോരം)
7
ഐ& പി ആർ ഡ്ി (െവബ്ആൻഡ്്നയൂ മീഡ്ിയ)
8
കേരുതൽേകോപ്പി/ ഓഫീസ്േകോപ്പി ( File No. D1/ 60/ 2016- HEd )

ഉത്തരവിൻ പ്രകോരം
െസക്ഷൻ ഓഫീസർ
ഉത്തരവിൻ പ്രകോരം
െസക്ഷൻ ഓഫീസർ

