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2) ഡബ്ല്യ.പി(സി)നം.29260/2013   ൊന്റെ  12.02.14  -ൊല 

വിധിനയായം.

3) ജി.ഒ(പി)നം.46/14/ൊപാ.വി  തീയതി  03.03.14.

4) േജായിന്റെ്  കേമ്മീഷണര്,  പരീക്ഷാ ഭ്വൊന്റെ  21.03.14 -ൊല 

സി ജനറപ്പല്  (4)2216/2014/സി.ജി.ഇ നമ്പര് കേത്ത്.  

ഉത്തരവ്

ൊകോച്ചി  ൊസന്റെ്  േജാസഫ്  ഇംഗ്ലീഷ്  മേീഡിയം  എച്ച്.എസ്.എസിൊല ഒമ്പതാം 

ക്ലാസ്  വിദ്യാര്ത്ഥിയായ സാമുവല് േജാസഫ്  ഫിലിപ്പ്,  ടിയാൊന  10- LU ക്ലാസിലും 

മേലയാളം പഠിക്കുന്നതില് നിനം ഒഴിവാക്കണൊമേന്നാവശയൊപ്പട്ട് ബഹ.ൈഹേക്കാടതി-

യില് ഫയല് ൊചെയ്ത  ഡബ്ല്യ.പി(സി)നം.29260/2013 (എഫ്) ന് േമേലുള്ള വിധിനയായ-

ത്തില്,   ടി  കുട്ടിൊയ  10- LU ക്ലാസില്   മേലയാളം  പഠിക്കുന്നതില്  നിന്ന് 

ഒഴിവാക്കിൊകോണ്ട്   ഒരു  മോസത്തിനുള്ളില്  തീരുമോനം  ൈകേൊകോള്ളുവാന്  പരീക്ഷാ 

കേമ്മീഷണര്ക്കും, ൊപാതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറപ്പക്ടര്ക്കും  നിര്-േദ്ദേശം  നല്കേിയിരുന.



 പരാമേര്ശം 3 പ്രകോരം മോതൃഭ്ാഷ മേലയാളമേല്ലാത്ത കുട്ടികേള്ക്ക്,  വളൊരൊപ്പൊട്ടന്ന് 
മേലയാളഭ്ാഷ  പഠിൊച്ചടുക്കുന്നതിന്  ബുദ്ധിമുട്ട്   േനരിടുൊമേന്നതിനാലും,  2013-14  -ൊല 
വാര്ഷികേ  പരീക്ഷ  തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള  സമേയം   അടുൊത്തത്തിയിട്ടുള്ള-തിനാലും,  ടി 
വിഭ്ാഗത്തില്-ൊപ്പടുന്ന കുട്ടികേൊള  ,  ഒരു ൊസ്പെഷയല് േകേസായി  പരിഗണിച്ച്,  മേലയാളം 
പഠിക്കുന്നതില് നിന്ന്    ഇളവ്  നല്കേിയിട്ടുള്ളതിനാല്  2014-15 അദ്ധയയന വര്ഷം 
പത്താം ക്ലാസില്  എത്തുന്ന  ഈ വിഭ്ാഗത്തില്-ൊപ്പടുന്ന  വിദ്യാര്ത്ഥികേള്ക്ക്  മേലയാള 
ഭ്ാഷ പഠിക്കുന്നതില് നിന്ന്  ഇളവു നല്കേി സര്ക്കാര്  ഉത്തരവാകേണൊമേന്ന്  പരാമേര്ശം 
4 പ്രകോരം  പരീക്ഷാ ഭ്വന്  േജായിന്റെ് കേമ്മീഷണര് അേപക്ഷിക്കുകേയുണ്ടായി.
 

ൊകോച്ചി  ൊസന്റെ്  േജാസഫ്  ഇംഗ്ലീഷ്  മേീഡിയം  എച്ച്.എസ്.എസിൊല ഒമ്പതാം 
ക്ലാസ്  വിദ്യാര്ത്ഥിയായ  സാമുവല്  േജാസഫ്  ഫിലിപ്പിൊന്റെ   രക്ഷകേര്ത്താവിന്റെ 
അേപക്ഷയുൊട അടിസ്ഥാനത്തില് പരീക്ഷാ ഭ്വന് േജായിന്റെ് കേമ്മീഷണര്  25.09.09 
-ൊല ഉത്തരവ് നം.  ഇ.എക്സ്.സി.ജി-4/38465/2009  പ്രകോരം ടി കുട്ടി  5-LU ക്ലാസുവൊര 
മേലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്   ഒന്നാം  ഭ്ാഷയുൊട ഭ്ാഗം  ഒന്നില് അഡീഷണല് 
ഇംഗ്ലീഷും  ഭ്ാഗം  രണ്ടില്   ൊസ്പെഷയല്  ഇംഗ്ലീഷും  പഠിക്കുന്നതിന്   അനുമേതി 
നല്കുകേയുണ്ടായി.  അതിനുേശഷം ടി കുട്ടി  9- LU ക്ലാസു വൊര  (2013-14  അദ്ധയയന 
വര്ഷം) വൊര മേലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ല.   ഇതിന് േശഷം സ.ഉ(പി) നം.183/2011/ൊപാ.വി 
തീയതി  01.09.2011 ഉത്തരവ് പുറപ്പൊപ്പടുവിയ്ക്കുകേയും പ്രസ്തുത  ഉത്തരവിന്റെ ഖണ്ഡികേ  4-ല് 
എല്ലാ വിഭ്ാഗം സ്ക്കൂളുകേളിലും പാര്ട്ട്  രണ്ടില്  ൊസ്പെഷയല് ഇംഗ്ലീഷ്    ഘട്ടം ഘട്ടമോയി 
ഒഴിവാക്കുന്നതാൊണന്ന്   ഉത്തരവാകുകേയും  ൊചെയ.   ആയതിൊന്റെ  അടിസ്ഥാനത്തില് 
10.05.12 -ല് ൊപാതു വിദ്യാഭ്യാസ ൊസക്രട്ടറപ്പിയുൊട  േചെംമ്പറപ്പില്  കൂടിയ േയാഗതീരുമോന 
പ്രകോരം  ൊപാതു  വിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറപ്പക്ടര്   സ.ഉ(പി)  നം.183/2011/ൊപാ.വി 
നടപ്പിലാക്കുന്ന തിനുള്ള നിര്-േദ്ദേശങ്ങള് സര്ക്കുലര് നം.എച്ച്(3)/26324/2011 തീയതി 
19.05.12 പ്രകോരം പുറപ്പൊപ്പടുവിയ്ക്കുകേയും, പ്രസ്തുത  സര്ക്കുലറപ്പിൊന്റെ ഖണ്ഡികേ 6-ല് മേലയാള 
ഭ്ാഷാ പഠനം 10- LU ക്ലാസുവൊര  നിര്ബന്ധമോക്കിയിട്ടുള്ളതിനാല്   2012-13 -ല് 8- LU 

ക്ലാസിലും   2013-14 ല്  9- LU  ക്ലാസിലും   2014-15 -ല്  10- LU ക്ലാസിലും പരീക്ഷ 
നിര്ബന്ധമോയിരിക്കു-ൊമേനം  8, 9, 10  ക്ലാസുകേളിൊല  ൊസ്പെഷയല് ഇംഗ്ലീഷ്   തുടര്ന 
വരുന്ന   മൂന്ന്  വര്ഷം  ൊകോണ്ട്   (അതായത്  12-13,  13-14,  14-15  വര്ഷങ്ങള്) 
നിര്ത്തലാക്കുൊമേനം  അതിന്  പകേരം   മേലയാളം   പഠിേക്കണ്ടതാൊണനം   നിര് 
േദ്ദേശിച്ചിരുന.

എന്നാല്  ടി  വിദ്യാര്ത്ഥി  (2013-14  വൊര)   9-  LU  ക്ലാസു  വൊര   മേലയാളം 
പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല് തുടര്നള്ള ഒരു വര്ഷം ൊകോണ്ട്  മേലയാളം  പഠിൊച്ചടുക്കുവാന് 
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുൊമേന്നതിനാലാണ് (2014-15 വര്ഷം) 10- LU ക്ലാസില്  മേലയാള പരീക്ഷ 
നിര്ബന്ധമോയിരിക്കുൊമേനള്ള  സര്ക്കുലര്   നിര്-േദ്ദേശത്തില്  നിനം ഒഴിവാക്കി 10- LU 

ക്ലാസില്  കൂടി ഒന്നാം ഭ്ാഷയുൊട ഭ്ാഗം ഒന്നില് അഡീഷണല് ഇംഗ്ലീഷും ഭ്ാഗം രണ്ടില് 
ൊസ്പെഷയല്  ഇംഗ്ലീഷും  പഠിക്കുന്നതിന്  അനുമേതി  നല്കുന്നതിനുള്ള  ഉത്തരവിനായി 
ബഹ ൈഹേക്കാടതിൊയ സമേീപിച്ചത്.



പരീക്ഷാ ഭ്വന്  േജായിന്റെ് കേമ്മീഷണറുടൊട 27.07.09 -ൊല നം. ഇ.എക്സ്/സി.ജി1 

(4)/33719/2009/സി.ജി.ഇ  സര്ക്കുലര്  പ്രകോരം  മേറ്റു   സംസ്ഥാനങ്ങളില്  നിേന്നാ 

രാജയങ്ങളില് നിേന്നാ  സംസ്ഥാനൊത്ത വിദ്യാലയങ്ങളില് പ്രേവശനം  ലഭ്ിച്ചുവരുന്ന 

കുട്ടികേള് ഒനമുതല് നാല് വൊര ക്ലാസുകേളിലായി  പ്രാേദ്ശികേ ഭ്ാഷകേളില്  ഏതൊതങ്കിലും 

ഒന്ന് പഠിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്.   അഞ്ച് മുതല് ഏതഴ്  വൊര  ക്ലാസുകേളിലായി ഇപ്രകോരം 

പ്രേവശനം   ലഭ്ിച്ചുവരുന്ന  കുട്ടികേള്  ആ  വര്ഷം   മേലയാള  ഭ്ാഷ  പഠിച്ച്   പരീക്ഷ 

എഴുതേതണ്ടതും , പ്രസ്തുത വിഷയത്തിനു ലഭ്ിക്കുന്ന മോര്ക്ക്  പ്രേമോഷൊന ബാധിക്കുന്നത-

ൊല്ലനം,  എട്ടു  മുതല്   പത്തു  വൊര   ക്ലാസുകേളിേലക്ക്   പ്രേവശനം   ലഭ്ിച്ചുവരുന്ന 

ഇത്തരത്തിലുള്ള   കുട്ടികേള്ക്ക്   മേലയാള  ഭ്ാഷ   പഠിൊച്ചടുക്കുന്നതിന്  ബുദ്ധിമുട്ട് 

േനരിടുൊമേനള്ളതുൊകോണ്ട്   ഒന്നാം  േപപ്പറപ്പിൊന്റെ   പാര്ട്ട്  ഒന്നിലും  രണ്ടിലുമോയി 

അഡീഷല്  ഇംഗ്ലീഷും  ൊസ്പെഷയല്  ഇംഗ്ലീഷും   പഠിക്കുവാന്  അനുവാദ്ം  നല്കുന്ന 

പരീക്ഷാ    കേമ്മീഷണര്  പുറപ്പൊപ്പടുവിച്ച  സര്ക്കുലറപ്പിൊന്റെ  ആനുകൂലയമോണ്  സാമുവല് 

േജാസഫ് ഫിലിപ്പിന്  9- LU  ക്ലാസു വൊര  ലഭ്ിച്ചിരുന്നത്.

 

9-  LU  ക്ലാസു വൊര   ടി കുട്ടി  മേലയാളം  പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും,  മോതൃഭ്ാഷ 

ഇംഗ്ലീഷായ സാഹചെരയത്തിലും  സാമുവല് േജാസഫ്  ഫിലിപ്പിന്   10-  LU ക്ലാസില് 

മേലയാളം ഭ്ാഷ  പഠിക്കുന്നതിന്  ബുദ്ധിമുട്ട് േനരിടുൊമേനള്ള കോരയം  വയക്തമോണ്.

   സര്ക്കാര്  ഇക്കാരയം  വിശദ്മോയി  പരിേശാധിച്ചു.   അതിന്  പ്രകോരം  ടി 

വിദ്യാര്ത്ഥിൊയയും  സമോനമോയ രീതിയില്  പ്രതിസന്ധിയിലായവൊരയും  2014-15 

വര്ഷം  മേലയാളം പഠിക്കുന്നതില് നിനം  ഒഴിവാക്കുന.   മേലയാളം മോതൃഭ്ാഷയായ 

കുട്ടികേള് മേലയാളം  തൊന്ന പഠിേക്കണ്ടതാണ്.  തുടര്ന വരുന്ന വര്ഷങ്ങളില്  8-  LU 

ക്ലാസു  വൊര   മേലയാള  ഭ്ാഷ  പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത  അനയ  സംസ്ഥാനങ്ങളില്  നിേന്നാ, 

രാജയങ്ങളില്  നിേന്നാ  സംസ്ഥാനൊത്ത  സ്ക്കൂളുകേളിേലക്ക്  വരുന്ന,   മോതൃഭ്ാഷ 

മേലയാളമേല്ലാത്ത കുട്ടികേള്,   9-  LU ക്ലാസില്  മേലയാളത്തിൊന്റെ  പ്രാഥമേികേ പാഠങ്ങള് 

സവായത്തമോക്കി  ഭ്ാഷാപ്രാവീണയം   േനടി,  9-  LU  ക്ലാസിലും,   10-  LU ക്ലാസിലും 

നിര്ബന്ധമോയും   മേലയാളപരീക്ഷ  പാസ്സാേകേണ്ടതാണ്.    2015-16   അക്കാദ്മേികേ് 

വര്ഷം  മുതല്,     ൊസ്പെഷയല് ഇംഗ്ലീഷും  ,   അഡീഷണല്  ഇംഗ്ലീഷും  ,   സ്ക്കൂളുകേളില് 

നിനം ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.  മേലയാള ഭ്ാഷ പഠിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭ്വിക്കുന്ന 

കുട്ടികേള്ക്ക്  അടുത്ത  മൂന്ന്  വര്ഷേത്തക്ക്  േഗ്രസ്  മോര്ക്ക്  നല്കേി 

േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  േഗ്രസ് മോര്ക്ക് നല്കുന്നതുമോയി ബന്ധൊപ്പട്ട വിഷയം, 

ൊപാതു  വിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറപ്പക്ടറുടം,   പരീക്ഷ  കേമ്മീഷണറുടം  കൂടിയാേലാചെിച്ച് 

തീരുമോനിേയ്ക്കേണ്ടതാണ്.



 

  ഡബ്ല്യ.പി(സി)നം.29260/2013  അനയായത്തിന്  േമേലുള്ള  12.02.14  -ൊല 

േകോടതി വിധി  ഇപ്രകോരം തീര്പ്പാക്കി  ഉത്തരവ് പുറപ്പൊപ്പവിയ്ക്കുന.

 

ഗവര്ണറുടൊട ഉത്തരവിന് പ്രകോരം

ൊകേ ,ൈഷലശ്രീ

േജായിന്റെ് ൊസക്രട്ടറപ്പി

അഡവേക്കറ്റ് ജനറപ്പല് എറപ്പണാകുളം (ആമുഖ കേത്ത് സഹിതം)

ൊപാതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറപ്പക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം  

എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറപ്പക്ടര്മോര്ക്കും 

എല്ലാ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്മോര്ക്കും

എല്ലാ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്മോര്ക്കും 

ൊപാതു വിദ്യാഭ്യാസ 

ഡയറപ്പക്ടര് മുേഖന

പരീക്ഷാ കേമ്മീഷണര്/ ൊസക്രട്ടറപ്പി പരീക്ഷാ  ഭ്വന്, തിരുവനന്തപുരം.    

ഡയറപ്പക്ടര്, എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി, തിരുവനന്തപുരം.

ഡയറപ്പക്ടര് ഐ.ടി @  സ്ക്കൂള് (ൊവബ് ൈസറ്റില് പ്രസിദ്ധീകേരിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി)

ഡയറപ്പക്ടര് വിവര ൊപാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ്.

ഉേദ്യാഗസ്ഥ ഭ്രണ പരിഷ്ക്കാര (ഔദ്യേദ്യാഗികേ ഭ്ാഷ) വകുപ്പ്.

സാമുവല് േജാസഫ് ഫിലിപ്പ്, ഫിലിപ്പ് ൊജ. മോതയു മേകേന്, മേണ്ണ് വിളയില് വീട്, 

പറപ്പേക്കാട്

അടൂര്.പി.ഒ, പത്തനംതിട്ട. 

േസ്റ്റാക്ക്  ഫയല് / ഓഫീസ് േകോപ്പി  

ഉത്തരവിന് പ്രകോരം

ൊസക്ഷന് ഓഫീസര്

 


