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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 47 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

റാ�് ലി�ിെല ആദ� നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ശാ��മാരി െക.
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

പി.എസ് .സി. നിയമന�ളിൽ ഒ� റാ�് ലി�ിെ�

ആദ�െ� അൈഡ�സ്  വികലാംഗരായ

ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നൽ�� തീ�മാന�ിന്

ആധാരമായ സംഗതികൾ വിശദമാ�ാേമാ; എ�്

�തലാണ് ഈ തീ�മാനം പി.എസ് .സി.
നട�ിലാ��ത്; ഇത് സംബ�ി� തീ�മാനം

എേ�ാഴാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 1995-െല PWD Act വ��് 33 അ�സരി�്

സം�ാന സർ�ാരിെ� നിയമന�ളിൽ 3%
സംവരണം ഉറ�ാ��തിനായി 14/07/1998 െല

GO(P) NO. 20/98/P&ARD, 19/05/2008െല

GO(P) No. 31/08/SWD എ�ീ ഉ�ര�കൾ

സർ�ാർ �റെ��വി�ി��. 19/07/2008-െല

GO(P) No. 46/08/SWD ഉ�രവ് �കാരം

റിസർേവഷൻ േറാ�റിൽ ഔ�് ഓഫ് േടൺ ആയി

33,66,99 എ�ീ േട�കൾ നി�യി�ക�ം

െച�ി��. 06/05/2017-െല GO(P) No.
08/17/SWD സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം ��ത

ഔ�് ഓഫ് േട�കൾ 1, 34, 67 എ�ായി

മാ�ിയതിെന �ടർ�് 06/05/2017 �ത��

ഭി�േശഷി നിയമന�ളിൽ 1, 34, 67 എ�ീ ഔ�്

ഓഫ് േട�കളാണ് അ�വർ�ി� വ��ത്. ബ�.
��ീം േകാടതി�െട SLP NO. 14889 of 2009
െല�ം Civil Appeal No. 9096/2013-െല�ം

വിധിന�ായ�ിെ��ം വിവിധ േകാടതി

ഉ�ര�ക�െട�ം അടി�ാന�ിലാണ് േമൽ

ഉ�രവ് �റെ��വി�െ��ി��ത്.

(ബി) ഇ� �ലം റാ�് ലി�ിൽ ഒ�ാം റാ�് ലഭി��

ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് േപാ�ം നിയമനം ലഭി�ാ�

സാഹചര�ം സംബ�ി� പരാതികൾ

സർ�ാരിെ��ം പി.എസ് .സി.�െട�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ

എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ

പി.എസ് .സി.േയാ സർ�ാേരാ

ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� ഉ�ര�കൾ അ�സരി�  ്ആെക

ഒഴി�കൾ ഒ� മാ��� ത�ികകളി�ം

ഭി�േശഷി സംവരണം പാലി���്.
ഭി�േശഷി�ാർ�ായി ��ത േട�കൾ

നൽ��തിനാൽ നിയമനം ലഭി�ാ��മായി

ബ�െ�� പരാതികൾ ലഭി�ി��്. നിലവി��

വ�വ�കൾ �കാരം ത�ികക�െട േക  ഡർ

െ�ങ്ത് പി.എസ് . സിയിൽ ലഭ�മാേ��തി�.

(സി) ആെക ഒഴി�ക�െട എ�ം ഒ�് മാ���

ത�ികകളിൽ ആദ�െ� അൈഡ�സ്

വികലാംഗകർ�് എ� ഉ�രവ് ബാധകമാേണാ;
േപാലീസ്  വ��ിൽ േഫാറൻസിക് സയൻസ്

(സി) നിലവി�� ഉ�ര�കൾ അ�സരി�  ്ആെക

ഒഴി�കൾ ഒ� മാ��� ത�ികകളി�ം

ഭി�േശഷി സംവരണം പാലി���്.
ഭി�േശഷി�ാർ�ായി ��ത േട�കൾ
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ലാബിെല സയ�ിഫിക് അസി��് (േപാളി�ാഫ്)
ത�ിക�െട േകഡർ െ�ങ്ത് പി.എസ് .സി.യിൽ

ലഭ�മായ വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

നൽ��തിനാൽ നിയമനം ലഭി�ാ��മായി

ബ�െ�� പരാതികൾ ലഭി�ി��്. നിലവി��

വ�വ�കൾ �കാരം ത�ികക�െട േക  ഡർ

െ�ങ്ത് പി.എസ് . സിയിൽ ലഭ�മാേ��തി�.

(ഡി) ഏെത�ി�ം വ��് അവ�െട ഏെത�ി�ം

ത�ിക�െട േകഡർ െ�ങ്ത് ര�ിൽ നി�ം

ഒ�ായി �റ�ാേലാ, ഒ�ിൽ നി�ം ര�ായി

ഉയർ�ിയാേലാ ആ വിവരം പി. എസ് . സി.െയ

അറിയിേ���േ�ാ; അ�െന

അറിയി�ാതി��ാൽ പി.എസ് .സി.
അൈഡ�സിൽ വ�ത�ാസ��ാ�േമാ; േകഡർ

െ�ങ്തിൽ വ��കൾ വ�ത�ാസം വ��ിയാൽ

അതിന് സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം

േനടാതി��ാൽ പി.എസ് .സി. അംഗീകരി�േമാ;

(ഡി)
നിലവി�� ഉ�ര�കൾ അ�സരി�  ്ആെക

ഒഴി�കൾ ഒ� മാ��� ത�ികകളി�ം

ഭി�േശഷി സംവരണം പാലി���്.
ഭി�േശഷി�ാർ�ായി ��ത േട�കൾ

നൽ��തിനാൽ നിയമനം ലഭി�ാ��മായി

ബ�െ�� പരാതികൾ ലഭി�ി��്. നിലവി��

വ�വ�കൾ �കാരം ത�ികക�െട േക  ഡർ

െ�ങ്ത് പി.എസ് . സിയിൽ ലഭ�മാേ��തി�.

(ഇ) േകഡർ െ�ങ്ത് ഒ�് ഉ� ത�ികകളിൽ

അേപ� �ണി�േ�ാൾ ആദ�െ� അൈഡ�സ്

വികലാംഗരായ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�്

ആയിരി�െമ�് പി .എസ് .സി. വ��മാ�ാ�ത്

എ�െകാ�ാണ്; ഇതി�െട ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട

എ�ം �റ�ാ�ം സാ��ികം, സമയം �തലായ

റി��്െമ�് െചലവ് �റ�ാ�ം പി.എസ് .സി.
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഇ) നിലവി�� ഉ�ര�കൾ അ�സരി�  ്ആെക

ഒഴി�കൾ ഒ� മാ��� ത�ികകളി�ം

ഭി�േശഷി സംവരണം പാലി���്.
ഭി�േശഷി�ാർ�ായി ��ത േട�കൾ

നൽ��തിനാൽ നിയമനം ലഭി�ാ��മായി

ബ�െ�� പരാതികൾ ലഭി�ി��്. നിലവി��

വ�വ�കൾ �കാരം ത�ികക�െട േക  ഡർ

െ�ങ്ത് പി.എസ് . സിയിൽ ലഭ�മാേ��തി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ








