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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 48 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആ�ിത നിയമന�ിെല കാലതാമസം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) സർ�ീസിലിരിെ� മരണമട�വ�െട

ആ�ിതർ�� സമാശ�ാസ െതാഴിൽ

ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) സർ�ാർ സർ�ീസിലിരിെ� മരണമട��

ജീവന�ാ�െട ആ�ിതർ�് 24.05.1999 െല

GO(P) No. 12/99/P&ARD ഉ�രവിെല

വ�വ�കൾ �കാരമാണ് ആ�ിത നിയമനം

അ�വദി��ത്. ��ത ഉ�രവിെല ഖ�ിക

30 �കാരം സർ�ീസിലിരിെ� മരണെ���

ജീവന�ാരൻ േജാലി െച�ി�� വ��ിെല �ാസ്

III, �ാസ്  IV ത�ികകളിൽ നിലവി��േതാ

അ���ാ��േതാ ആയ ഒഴിവിേല�്

ആ�ിതന് നിയമനം നൽകാെമ�് വ�വ�

െച�ി��്. ഇതി� �റേമ, എ�ാ വ��കളി�ം

ഓേരാ വർഷ���ാ�� 5 ശതമാനം ഒഴി�കൾ

ആ�ിത നിയമനം നട��തിനായി െപാ� ഭരണ

(കംപാഷേണ�് എംേ�ാെ��് െസൽ) വ��ിൽ

അതത് വ��കൾ റിേ�ാർ�് െചേ����്. മാ�

വ��ിൽ ഒഴിവി�ാെത വ�േ�ാേഴാ അേപ�കൻ

മ� വ��കളിെല ത�ികയിൽ നിയമനം

ആവശ�െ��േ�ാേഴാ നിയമനം നൽ��തിനാണ്

ഇ�കാരം ത�ികകൾ നീ�ിവ��ത്. 24.05.1999
െല സർ�ാർ ഉ�രവിെല ഖ�ിക 30 െല

നിയമന�ി� �റെമയാണ് ഇ�കാരം 5 ശതമാനം

നിയമന�ൾ നട�ി വ�ി��ത്.
ആഭ��രവ��ിൽ �ൻകാല�് ആ�ിത നിയമന

പ�തിയിൽ ��ർ ന�മററി ത�ികയിൽ

നിയമിതരായ  ജീവന�ാർ അവ�െട സർ�ീസ്

�മീകരണ�മായി ബ�െ��് ബ�. േകരള

അ �ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണൽ ��ാെക ഹർജികൾ

ഫയൽ െച�ി��. ബ�. അ�ിനിേ��ീവ്

ൈ�ബ�ണൽ 29.06.2018- ൽ �റെ��വി�

ഉ�രവിൽ ഓേരാ വ��ി�ം ഓേരാ വർഷ�ം

ഉ�ാ�� ആെക ഒഴി�ക�െട 5 ശതമാനം മാ�േമ

ആ�ിതനിയമന�ിനായി നീ�ി വ�ാ� എ�്

ഉ�രവായി��. ബ�. ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷൻ
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െബ�ം ഈ ഉ�രവ് ശരിവ�. ബ�. േകാടതി

ഉ�രവിെന �ടർ�് മാ� വ��കളിൽ നട��

നിയമന�ൾ ഉൾെ�െട ആെക ആ�ിതനിയമനം

ഓേരാ വർഷ�ം ഓേരാ വ��ി�ം ഉ�ാ��

ആെക ഒഴി�ക�െട 5 ശതമാന�ിൽ

നിജെ���� �ിതി��ായി, ബ�.
ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ്, 24.05.1999 െല

ഉ�രവിെല ഖ�ിക 30 െല വ�വ��്

വി��മായതിനാൽ വിധി ന�ായം

�ന;പരിേശാധി�ാൻ സം�ാന േപാലീസ് , റിവ�

െപ�ീഷൻ ഫയൽ െച�ി��്. േകാടതി

ഉ�രവിെ� െവളി��ിൽ െപാ� ത�ികകളിൽ

ആ�ിതനിയമനം ലഭി��തിന്

കാലതാമസ��ാ���്. ഇ�ാര�ം

കണ�ിെല��് െപാ� ത�ികകളിേല�്

അേപ� സമർ�ി�വർ�് േയാഗ�ത അ�സരി�്

സാേ�തിക ത�ികകളിൽ ഉൾെ�െട അർഹമായ

മ�് ത�ികകളിേല�് ത�ിക മാ��ിന് അേപ�

സമർ�ി��തിന് അ�മതി നൽകിെ�ാ�്

സർ�ാരിെ� 07.06.2021 െല സ.ഉ.
(ൈക)നം.12/2021/ഉ.ഭ.പ.വ �കാരം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്.

(ബി) ആ�ിത നിയമനം സമയബ�ിതമായി

നൽ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) സർ�ാർ സർ�ീസിലിരിെ� മരണമട��

ജീവന�ാ�െട ആ�ിതർ�് 24.05.1999 െല

GO(P) No. 12/99/P&ARD ഉ�രവിെല

വ�വ�കൾ �കാരമാണ് ആ�ിത നിയമനം

അ�വദി��ത്. ��ത ഉ�രവിെല ഖ�ിക

30 �കാരം സർ�ീസിലിരിെ� മരണെ���

ജീവന�ാരൻ േജാലി െച�ി�� വ��ിെല �ാസ്

III, �ാസ്  IV ത�ികകളിൽ നിലവി��േതാ

അ���ാ��േതാ ആയ ഒഴിവിേല�്

ആ�ിതന് നിയമനം നൽകാെമ�് വ�വ�

െച�ി��്. ഇതി� �റേമ, എ�ാ വ��കളി�ം

ഓേരാ വർഷ���ാ�� 5 ശതമാനം ഒഴി�കൾ

ആ�ിത നിയമനം നട��തിനായി െപാ� ഭരണ

(കംപാഷേണ�് എംേ�ാെ��് െസൽ) വ��ിൽ

അതത് വ��കൾ റിേ�ാർ�് െചേ����്. മാ�

വ��ിൽ ഒഴിവി�ാെത വ�േ�ാേഴാ അേപ�കൻ

മ� വ��കളിെല ത�ികയിൽ നിയമനം

ആവശ�െ��േ�ാേഴാ നിയമനം നൽ��തിനാണ്

ഇ�കാരം ത�ികകൾ നീ�ിവ��ത്. 24.05.1999
െല സർ�ാർ ഉ�രവിെല ഖ�ിക 30 െല

നിയമന�ി� �റെമയാണ് ഇ�കാരം 5 ശതമാനം

നിയമന�ൾ നട�ി വ�ി��ത്.
ആഭ��രവ��ിൽ �ൻകാല�് ആ�ിത നിയമന

പ�തിയിൽ ��ർ ന�മററി ത�ികയിൽ
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നിയമിതരായ  ജീവന�ാർ അവ�െട സർ�ീസ്

�മീകരണ�മായി ബ�െ��് ബ�. േകരള

അ �ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണൽ ��ാെക ഹർജികൾ

ഫയൽ െച�ി��. ബ�. അ�ിനിേ��ീവ്

ൈ�ബ�ണൽ 29.06.2018- ൽ �റെ��വി�

ഉ�രവിൽ ഓേരാ വ��ി�ം ഓേരാ വർഷ�ം

ഉ�ാ�� ആെക ഒഴി�ക�െട 5 ശതമാനം മാ�േമ

ആ�ിതനിയമന�ിനായി നീ�ി വ�ാ� എ�്

ഉ�രവായി��. ബ�. ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷൻ

െബ�ം ഈ ഉ�രവ് ശരിവ�. ബ�. േകാടതി

ഉ�രവിെന �ടർ�് മാ� വ��കളിൽ നട��

നിയമന�ൾ ഉൾെ�െട ആെക ആ�ിതനിയമനം

ഓേരാ വർഷ�ം ഓേരാ വ��ി�ം ഉ�ാ��

ആെക ഒഴി�ക�െട 5 ശതമാന�ിൽ

നിജെ���� �ിതി��ായി, ബ�.
ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ്, 24.05.1999 െല

ഉ�രവിെല ഖ�ിക 30 െല വ�വ��്

വി��മായതിനാൽ വിധി ന�ായം

�ന;പരിേശാധി�ാൻ സം�ാന േപാലീസ് , റിവ�

െപ�ീഷൻ ഫയൽ െച�ി��്. േകാടതി

ഉ�രവിെ� െവളി��ിൽ െപാ� ത�ികകളിൽ

ആ�ിതനിയമനം ലഭി��തിന്

കാലതാമസ��ാ���്. ഇ�ാര�ം

കണ�ിെല��് െപാ� ത�ികകളിേല�്

അേപ� സമർ�ി�വർ�് േയാഗ�ത അ�സരി�്

സാേ�തിക ത�ികകളിൽ ഉൾെ�െട അർഹമായ

മ�് ത�ികകളിേല�് ത�ിക മാ��ിന് അേപ�

സമർ�ി��തിന് അ�മതി നൽകിെ�ാ�്

സർ�ാരിെ� 07.06.2021 െല സ.ഉ.
(ൈക)നം.12/2021/ഉ.ഭ.പ.വ �കാരം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്.

(സി) ആ�ിതനിയമന�ിനാ�� അേപ�കരിൽ

കാലാവധി കഴി�ി�ം നിയമനം ലഭി�ാ�വെര

ക�നി/േകാർ�േറഷൻ/�ണിേവ�ി�ികൾ

എ�ിവയിൽ നിയമി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

(സി)
സർ�ാർ വ��കളിൽ േജാലി െച� വരെവ

മരണമട�� ജീവന�ാ�െട ആ�ിതർ�്

സർ�ാർ വ��കളിൽ മാ�േമ നിയമനം

നൽ�വാൻ വ�വ���.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


