
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1365 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഡയ�് -െല ല�റർ നിയമന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

ഡയ�് -െല ല�റർ നിയമന�ൾ�ായി 2011-ൽ
സവിേശഷാൽ ച��ൾ �പീകരി� േശഷം
ആയതിെല അപാകതകൾ പരിഹരി�്
ആ�പാതിക ഒഴി�കൾ പി.എസ് .സി. �് റിേ�ാർ�്
െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഒഴി�കൾ പി.എസ് .സി �് റിേ�ാർ�് െച�ി�ി�.
2011-ൽ നിലവിൽ വ� ഡയ�് വിേശഷാൽ
ച��ളിെല അപാകതകൾ പരിഹരി� െകാ��
���ിയ െ�ഷ�ൽ �ൾ 19.02.2021 െല ജി.ഒ.(പി)
നം.9/2021/െപാ.വി.വ �കാരം നിലവിൽ വ�.
അന�� േസവന വ�വ�യിൽ േജാലി െച� വ��
ഡയ�് അധ�ാപകർ ത�െള ഡയ�് ല�റർ
ത�ികയിൽ �മീകരി�ണം എ�് ആവശ�െ��്

702/2021 ന�റായി ബ�. അ�ിനിേ��ീവ്
�ിബ�ണലിൽ ഒ.എ. ഫയൽ െച�. ��ത
ഒ.എ.യിെല 25.3.2021 െല ഇട�ാല
ഉ�ര��കാരം 89 ല�റർ ത�ികകളിെല
ഒഴി�കൾ പി.എസ് .സി �് റിേ�ാർ�് െച��ത്
േ� െച�ി��. േ� ഒഴിവാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

2011-െല സവിേശഷാൽ ച��ളിൽ ഉ�ായി��
അപാകതകൾ പരിഹരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�ാണ് പരിഹരി�ത്; അപാകതകൾ
പരിഹരിെ��ിൽ ഒഴി�കൾ പി.എസ് .സി. �്
റിേ�ാർ�് െച��തി�� തട��ിന് കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�കൾ പി.എസ് .സി �് റിേ�ാർ�് െച�ി�ി�.
2011-ൽ നിലവിൽ വ� ഡയ�് വിേശഷാൽ
ച��ളിെല അപാകതകൾ പരിഹരി� െകാ��
���ിയ െ�ഷ�ൽ �ൾ 19.02.2021 െല ജി.ഒ.(പി)
നം.9/2021/െപാ.വി.വ �കാരം നിലവിൽ വ�.
അന�� േസവന വ�വ�യിൽ േജാലി െച� വ��
ഡയ�് അധ�ാപകർ ത�െള ഡയ�് ല�റർ
ത�ികയിൽ �മീകരി�ണം എ�് ആവശ�െ��്

702/2021 ന�റായി ബ�. അ�ിനിേ��ീവ്
�ിബ�ണലിൽ ഒ.എ. ഫയൽ െച�. ��ത
ഒ.എ.യിെല 25.3.2021 െല ഇട�ാല
ഉ�ര��കാരം 89 ല�റർ ത�ികകളിെല
ഒഴി�കൾ പി.എസ് .സി �് റിേ�ാർ�് െച��ത്
േ� െച�ി��. േ� ഒഴിവാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(സി) 2011-െല സവിേശഷാൽ ച��ളിൽ വ�വ�
െച�ി�� 1 : 1 എ� അ�പാത�ിൽ 2011

(സി) 2021 െല ജി.ഒ(പി) നം.9/2021/െപാ.വി.വ �കാരം
നിലവിൽ വ� ���ിയ െ�ഷ�ൽ �ളിെല
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�ത�� ഒഴി�കളിൽ ല�റർ ത�ികയിേല�്
േനരി�� നിയമനം നട�േമാ; അറിയി�ാേമാ;

അ�പാത�ം ത�ികക�ം അ�സരി�ാണ് ല�റർ
ത�ികയിേല�� നിയമനം നട��ത്.

(ഡി)

2011-െല സവിേശഷാൽ ച��ളിൽ വ�വ�
െച�ി�� 1 : 1 എ� അ�പാത�ിന്

വി��മായി നിലവിൽ അന�� വ�വ�യിൽ

േജാലി െച��വെര ത�ികമാ�ം വഴി
�ിരെ���വാൻ സർ�ാർ
ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) അന�� േസവന വ�വ�യിൽ

െക.എസ് .&എസ് .എസ് .ആർ ച�ം 9(ബി) �കാരം
നിയമിതരായ ല�റർമാ�െട നിയമനം വിേശഷാൽ
ച��കാരം �ിരനിയമനം

നട��വെരയാെണ� കർശന
വ�വ�േയാ��ടിയാണ് 16.11.2018 െല സ.ഉ.
(സാധാ) നം.4788/2018/െപാ.വി.വ �കാരം
അ��ാപകെര ല�റർ ത�ികയിൽ നിയമി�ത്. ടി
അ��ാപകെര �ിരെ����ത് സംബ�ി�

നിർേ�ശ�ൾ ഇേ�ാൾ പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


