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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1618 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�േ�രി സീഡ്  ഗാർഡൻ േകാം��ിൽ ദിവ സേവതനാടി�ാന�ിൽ കാഷ�ൽ വർ�ർമാ�െട നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

മല�റം ജി�യിെല �േ�രി സീഡ്  ഗാർഡൻ

േകാം��ിേല�് എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�് വഴി

ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ കാഷ�ൽ

വർ�ർമാെര നിയമി��തിന് കായിക �മതാ

പരിേശാധന നട�ിയി�ം അർഹരായവ�െട പ�ിക

ഇ�വെര �സി�ീകരി�ാ�ത് എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ) �േ�രി വി��ഷിേ�ാ��ിൽ നിയമനം

നട�വാൻ ഉേ�ശി� 129 ഒഴി�കളിേല�് �േ�രി

ഫാം പരിസരെ� ആറ്  ആദിവാസി

േകാളനികളിെല ഉേദ�ാഗാർ�ികെള ഉൾെ���ി

മല�റം ജി�ാ ��ംബ�ീ മിഷൻ ത�ാറാ�ി

മല�റം ജി�ാ കള�ർ�് സമർ�ി� പ�ികയിൽ

നി�ം നിയമനം നട�ണെമ�് ആവശ�െ��്

�ീ.വിപിൻ �തൽ േപർ ബ�. േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിൽ ഫയൽ െച� OA
EKM 1557/20 ന�ർ േകസിൽ 23.10.2020-െല

ഉ�രവ് �കാരം റാ�് പ�ിക �സി�ീകരി��ത്

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ�

�ടർ�� ഉ�ര�കൾ�്

വിേധയമായി�ായിരി�ണം എ� വ�വ�യിൽ

�ടി�ാ� നടപടികൾ �ർ�ിയാ��തിന്

അ�മതി നൽകി. 23.10.2020 െല ഉ�രവിെ�

പകർ�് അ�ബ�ം 1 ആയി ഇേതാെടാ�ം

േചർ��. റാ�് പ�ിക �സി�ീകരി�  ്നിയമനം

നട��തി�� അ�മതി ബ�. േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിൽ നി�ം ഇ�വെര

ലഭി�ി�ി�.

(ബി) േകരള അഡ് മിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ�

എറണാ�ളം അഡീഷണൽ െബ�ിൽ

OA(EKM)1557/2020 ന�ർ േകസിൽ േമൽ

നിയമന�ൾ നട��തിന് േ�

അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം േകസിെ� അ�ിമ

വിധി�് വിേധയമായി�ാേണാ കാഷ�ൽ

വർ�ർമാെര നിയമി�ക എ�ം അറിയി�ാേമാ;
േ� ഉെ��ിൽ ആയതിെ� പകർ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �േ�രി വി��ഷിേ�ാ��ിൽ നിയമനം

നട�വാൻ ഉേ�ശി� 129 ഒഴി�കളിേല�് �േ�രി

ഫാം പരിസരെ� ആറ്  ആദിവാസി

േകാളനികളിെല ഉേദ�ാഗാർ�ികെള ഉൾെ���ി

മല�റം ജി�ാ ��ംബ�ീ മിഷൻ ത�ാറാ�ി

മല�റം ജി�ാ കള�ർ�് സമർ�ി� പ�ികയിൽ

നി�ം നിയമനം നട�ണെമ�് ആവശ�െ��്

�ീ.വിപിൻ �തൽ േപർ ബ�. േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിൽ ഫയൽ െച� OA
EKM 1557/20 ന�ർ േകസിൽ 23.10.2020-െല

ഉ�രവ് �കാരം റാ�് പ�ിക �സി�ീകരി��ത്

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ�
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�ടർ�� ഉ�ര�കൾ�്

വിേധയമായി�ായിരി�ണം എ� വ�വ�യിൽ

�ടി�ാ� നടപടികൾ �ർ�ിയാ��തിന്

അ�മതി നൽകി. 23.10.2020 െല ഉ�രവിെ�

പകർ�് അ�ബ�ം 1 ആയി ഇേതാെടാ�ം

േചർ��. റാ�് പ�ിക �സി�ീകരി�  ്നിയമനം

നട��തി�� അ�മതി ബ�. േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിൽ നി�ം ഇ�വെര

ലഭി�ി�ി�.

(സി) േമൽ േകസിെല ഇട�ാല ഉ�രവിൽ

അർഹരായവ�െട പ�ിക �സി�ീകരി�ാൻ േ�

തട�മ� എ�് �തിപാദി�ി��തിനാൽ

അർഹരായ ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട പ�ിക

�സി�ീകരി��തിന് നിയമപരമായി എ�്

തട��ളാ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി)
ബ�.േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ�

23.10.2020-െല ഇട�ാല ഉ�രവിൽ അ�ിമ

പ�ിക �സി�ീകരി��ത് േകസിെല �ടർ വിധി

നിർ�യ�ിന് േശഷമായിരി�ണെമ�് വ�വ�

െച�ി��്.

(ഡി)

േമൽ േകസിെല േ� നീ��തിന് �ഷി വ��്

എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
േകസിൽ സർ�ാർ നൽകിയ കൗ�ർ

അഫിഡവി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; േകസിൽ

ഏത് അഭിഭാഷകനാണ് ഹാജരാ��െത�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �േ�രി ഫാമിെല െതാഴിലാളി ദൗർലഭ��ം വിവിധ

പ�തിക�െട സമയബ�ിത �ർ�ീകരണ�ം

ല��മി�് േ� ഒഴിവാ�ി റാ�് ലി�്

�സി�െ���ി െതാഴിലാളികെള

നിയമി��തി�� അ�മതി ആവശ�െ��്

െകാ�് �ടർ നടപടി സ�ീകരി��തിന്

23.12.2020 , 09/09/2021 തീയതികളിൽ

അഡ�േ��് ജനറലിേനാട്  ആവശ�െ��ി��്.
�ടാെത കാഷ�ൽ െതാഴിലാളികെള നിയമിേ��

വിവിധ അടിയ�ര സാഹചര��ൾ �ചി�ി�

െകാ�് ബ�. േകരള അ�ിനിേ��ീവ്

ൈ�ബ�ണൽ ��ാെക 22.01.2020-ന്
Miscellaneous Application ഫയൽ െച�ി��്.
ഈ േകസിൽ സർ�ാർ നൽകിയ റിേ�

േ��്െമ�ിെ� (കൗ�ർ അഫിഡവി�് ) പകർ�്

അ�ബ�ം II ആയി ഇേതാെടാ�ം േചർ��.
ഈ േകസിൽ �ീ.ഇ.എസ് .അഷ്റഫ് ആണ്

ഗവൺെമ�് �ീഡർ.

(ഇ)

എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ിൽ േപര് രജി�ർ

െച�ാ�വെര�ം കാഷ�ൽ വർ�റായി

പരിഗണി�ാനാ�േമാ എ�ം കാഷ�ൽ വർ�റായി

�േദശ വാസികൾ�് േനരി�് നിയമനം

സാധ�മാ�േമാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?

(ഇ) 03.04.2017-െല സ.ഉ. (ൈക) 51/17/�ഷി �കാരം

കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ വ��ിന്

കീഴി�� എ�ാ ഫാ�കളി�ം െതാഴിലാളികെള

�ിരമാേയാ ദിവസേവതന�ിേലാ

താൽ�ാലികമാേയാ നിയമി��ത് സംവരണ�മം

പാലി�  ്ഫാം �ിതി െച�� �േദശെ�

�ാേദശിക എംേ�ാെ��് എ�്േച�് �ഖാ�ിരം

മാ�ം ആയിരി�ണെമ�് വ�വ� െച�ി��്.
അതിനാൽ കാഷ�ൽ വർ�റായി

�േദശവാസികൾ�് േനരി�് നിയമനം നൽ�വാൻ

വ�വ�യി�.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ
















