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ചന :- 1. സ ഉ (എം എസ് )193/ 2020 / ഉ വി വ തീയതി 25.05.2020

*********
          േകാേളജ് വിദ ാഭ ാസ വ ിന ്കിഴി  വിവിധ സർ ാർ േകാേള കളിൽ  2020-2021  അ യന
വർഷം  വർ  ് േലാർഡിെ   അടി ാന ിൽ  തിയ  അ ാപക ത ികകൾ ി തി
െ ാേ ാസ കൾ 2020 െസ ംബർ 11  ന ് 5 PM  ന ് ായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭി വിധം
സമർ ി ാൻ എ ാ സർ ാർേകാേളജ് ിൻസി ൾമാർ ം നിർേദശം നൽ .
    െ ാേ ാസലിേനാെടാ ംെ ാേ ാസലിേനാെടാ ം  തായിതായി  േകാ ്േകാ ്  അ വദി തിെഅ വദി തിെ   വിശദാംശവിശദാംശ ൾ (ൾ (പകപകർർ ്്
ഉഉൾൾെ കെ ക),),വവർർ ്്  േലാഡ്േലാഡ്  േ െ്മ ്േ െ്മ ്, 27.07.2016 , 27.07.2016 തീയതിയിെലതീയതിയിെല  ജിജി..ഒഒ ( (പിപി))നന ർ 102/16/ർ 102/16/ഫിഫിൻ ൻ സസർർ ാാർർ
ഉ രവ്ഉ രവ്  കാരകാര   െ ാേ ാസെ ാേ ാസൽ (Annexure1), ൽ (Annexure1), വാവാർർഷികഷിക  സാ ികസാ ിക  ബാധ താബാധ താ  േ െ്മേ െ്മൻൻറ്റ്,,
വിഷയാടി ാന ിവിഷയാടി ാന ി   ൈടംേടബിൈടംേടബിൾ ൾ മാമാ ർ ർ ൈടംേടബിൈടംേടബിൾ, ൾ, ഇേതാെടാ ംഇേതാെടാ ം  ഉഉൾൾെ ാ ി ിെ ാ ി ി   െപെപർർേഫാമേഫാമ
(Annexure2) (Annexure2) എ ിവഎ ിവ  ഉഉൾൾെ െടെ െട  ിിൻൻസി ാസി ാൾ ൾ സാ െ ിസാ െ ി  അയേ താണ്അയേ താണ്. ചനചന  സസർർ ാാർർ
ഉ രവിെലഉ രവിെല  നിനിർർേദശ െടേദശ െട  അടി ാന ിഅടി ാന ിൽ ൽ മാ ംമാ ം  വവർർ ്്  േലാഡ്േലാഡ്  കണ ാ വാകണ ാ വാൻ ൻ േത കംേത കം

ിേ താണ്ിേ താണ് .  . 
 ത ികത ിക  ി തിേല ായിി തിേല ായി  ഓേരാഓേരാ  വിഷയ ി ംവിഷയ ി ം  േത കംേത കം  െ ാേ ാസ കെ ാേ ാസ കൾ ൾ അയേ താണ്അയേ താണ്..
ഒ ിലധികംഒ ിലധികം  വിഷയ െടവിഷയ െട  െ ാേ ാസ കെ ാേ ാസ കൾ ൾ ഒഒ   ആ ഖക ിേനാെടാ ംആ ഖക ിേനാെടാ ം  അയ വാഅയ വാൻ ൻ പാ തപാ ത .. േമൽ
പരാമർശി  േരഖകൾ എ ാം ഉെ  ഉറ വ ിയ േശഷേമ ാപന േമധാവികൾ െ ാേപാസൽ
അയ ാൻ പാ .െ ാേ ാസ കൾ ഡി.ഡി.എഫ്.എസ് വഴി അയ േതാെടാ ം അവ െട ഹാർഡ്
േകാ ി ം,ര  ്പകർ ക ം  ഈ ഓഫീസിേല  ്അയേ താണ്.
     2020-2021 വർഷെ  ത ിക ി തി  െ ാേപാസൽ ഇതിേനാടകം അയ ി െ ിൽ
െ ാേ ാസൽ അയ തിെ  വിശദാംശ ൾ,അയ  െ ാേ ാസലിെ  പകർ  ്എ ിവ 2020 െസ ംബർ
11 നകം ലഭി വിധം  അയ തേര താണ്.ഈ സർ ലർ കാര  എ ാ േരഖക ം
അയ ി ിെ ിൽ ആയ  ടി പകർ ിേനാെടാ ം ഉൾെ േ താണ്.    

പകർ :്-
1.സർ ാർ േകാേളജ് ിൻസി ൾമാർ 
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GO!'ERNMENT OF KERALA

abstract
Revised pro formd for creation of posts- orders issned.

CO(")No. 102/2016/Ein
Einanc€ (serret S.rtion)

Tnirovdanrhapuram, Dated22/07/2016

2. c.o.(P) No.
400/2014Fin dated 19.09.2014
58/2015/Fin dated 02.02.2015

ORDER

As pan of fis.al consolidatjon elfons, Covemdent, vide the Covt. Order I read above,

have hsued insmction restjcting the (eation of new posts. It bas been instrocted deEin dat,

rvhe@ po$ cEatlon is unavoidable, the Adninistratrve Depanment while loMalding the post

creation pioposal should tumish a manpowe. statement in lhe Pftscribed format, vli.h v tlen

be scrutinized .igorously by lwo Secretdy level Cohbittees. And vide the mexle t

covement order read second above, tle Government have issued $e fomat oI nmpo{ei

covemnent, after navi.g reviewed L\e order read as second paper above aod de pleased

ro issue rhe Evised format ol ndpover stateme as annexure to tlis ordei Administative

Deparmem shall ensure that any proposal lor Po$ cEation should be seDt along vi$ ddv fiUed

up fom md proposals with incompiete data vl! be sudmarily rejeded The Covelnnem Oder

Fad s second above *ands modilied to this extent.
By oderofthe GoverDor

se.retary (Finance-Reeur.ds)

lheP' r.ifs A-(ounctr.uerml'q& I i Nerrlr fti'u\,na ' rp.Bm
.l'e q' (ip-i {c(o rkn. Ceneal LU&q\Ai Nfl 

'lr.Thi'u\rB' 
3P':m.

Thc Accoutrbr Genenl (E&RSA). (srh, Ihiruvanmrhapuram.
The vice Chxirmai. state PlanninP Bodd
All Heds ofDepartme s and Omccs.
A1l Depanments (all Sedion r oi rlE Secrer iarircludingLaNDePannenr
The Dift clor of TE.suics, Thiruwnxnthaptrnm
The S*rtlary Kcmla Public SenicaConmission, Thidvan.rnhapum'n.
The Sererary Kemla Shte Electiciry Board, lhi vamfiliapumm
Thc N4amging DlEctor,KSRTC. nrituvan.nrhapunm
Ihc Re$ta( HiahCo!rof (em i. ImiLul:'n
I - F;i.ra Utr..1rE or Kc'ilr Lot -n ' i.ur M!h,.rns Cano' Ka'tru' r-'ls aE :. i rl
UnircBit,/ Sree Sank.mdrrya $trskrir Unive6i6.
'IheAdvoc eGencral, KeolqErnaktrl.n.



All Seredies md all Sp*ial Seorotari.s, Additiotul Ser.r..ie, Joint SocEl$ies, dd L,nder Secftbnes

The PS to Chief Minisler sd odEr Ministe6, Govehment Chief Whip dd Leader ofoppsition.
Th. Privar. S{rct ry to Speu kr/D.put} Spo}s.
The DimbrolPublic R.tdions, Tlr iruveonrh.putu
Ihe Additional SercEry b Chref SecGery,
The CeneBl Adminhlmtio. (SC) Depr.dnenl.
fte Fin nce (Ex!€ndituEA) Depanment vide U.o(o Exp-A tDo3D0t4,rrN
Th€NodalOfr@r, w,linance.keml&gof, in
The Stock Fildodice Copy



Pro fo.na ro be lurnish.d alone wirh Dorr ne.lion oNposdls dssriputarrd in
G.O rn No,10r1f,,rin dated 2710712016

Natlre of Post (pemanenr or tenpoEry)

Additjonal duii6 / respotuibilities along with

Arpr-4enrwho is dischaBing rh6e nr.tions

Iim.ial .onmnment involved G(ming md non-
@@lng) md apprcnnale iinanoal conmjtueni for
he next iive yeds (recusing md nonirurin8)

\dr above tle category of the
rosr proposed to be @ated

\en below ihe category oi tbe
rost proDosed ro be cear.d

Nmber of pemeent od
ieopo8rY post equivalent of the

If tlr total number of post in Sl. No.l or 2 in the above table less thm 30 or the poposed calegory
of pcts @ Ialliry within the dssification of Group A (pay scale langing ftom (55,350-1,20,000

(Rwised)) or cmup B (pay scale rmging fioo als,700{9,000 (Revised)) derails on deploymeni
of eacl posr slDuld te tumished lnv iable in separare lisr,

Nmber ol vacacy nor fiIed by Egula/pmdent
po$s if so whedrer rePorted to Psc.

3



Wleiher @y coomittee headed by Secetdies foDd
supls po56 in the Depafuaent (p€m@enr /

Wnetho ey vork study hN been conducted by
Govemnent so ld, iI so Imish deEns.

wlethe! proposal for post catio./coniinue.e
i ction of Gnporary po s submitted ro !D eadieB if
so tumish details s,.h as ffle Nn rpmartr nf Fr,

N mbei of pemdent pos6 (categor] wise)

No. oI peme.t posls Gategory vise) redeployed

No. ol pemment posls (category vise abolislred
duing the l6t live y.d)

wnether the Depaitment G IlIy conputedzed.

wnerher the worl?ing envircment oI the posts soughr
c be automated (in tuil or Pan)

Ac.ompl is}ed or dne line lor dris

wleuer rle depannen med to e-mode tuUy. II nol



           ANNEXURE -2 

 

േകാേളജിെേകാേളജിെ  േപര്േപര്  :---------------------------------------------------------------------

വിഷയംവിഷയം                  :-----------------------------------------------------

അ വദി ിഅ വദി ി  േകാ ്േകാ ്  :-------------------------------------------------------------------

 

മ
ന ർ 

വിഷയം 

വർ  ്േലാഡ്
കാരം

അ വദനീയമായ
ത ികകൾ 

നിലവിൽ
അ വദി െ ി

ത ികക െട
എ ം 

വർ  ്േലാഡ്

കാരം

അ വദിേ

തിയ 

 ത ികകൾ 

 വാർഷിക
സാ ിക

 ബാധ ത
േ  ്െമൻറ ്

വർ  ് േലാഡ ് കാരം
അ വദി െ ടാ

ത ികകളിൽ
േസവനമ ി  ഗ ്
അധ ാപകർ  ്നൽ

േവതനം 
/- പ 
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