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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1369 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ�രതാ മിഷനിൽ പി.എ. ത�ിക

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സാ�രതാ മിഷനിൽ സർ�ാർ അ�മതി ഇ�ാെത

പി.എ. ത�ിക ��ി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
(എ)

സാ�രതാമിഷനിൽ പി.എ ത�ിക ��ി�ി�ി�.

(ബി) മതിയായ േയാഗ�തയി�ാ� ആൾ�് പി.എ.�െട

അധിക�മതല നൽകിയ�ം െ�ഷ�ൽ അലവൻസ്

അ�വദി��ം റ�ാ�ിെ�ാ�് 2018 ജ�വരിയിൽ

സർ�ാർ ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സാ�രതാ മിഷനിൽ പി.എ. ത�ിക

��ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ പി.എ ത�ിക�് േയാഗ�ത

നി�യി�ി�ി�. നിലവി�� ജീവന�ാർ�്

ആർെ��ി�ം പി.എ �െട അധിക �മതല

�ൻകാല�ളിൽ നൽകി വ�ി��. ഈ
കീഴ്  വഴ�ം �ടർ�വ��. 2012-ൽ
െഡപ�േ�ഷൻവ�വ�യിൽ ഒ� ഉേദ�ാഗ�െന

സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം പി.എ ആയി

നിയമി�ി��. 2016-ൽ സാ�രതാ മിഷനിെല

ഒ� ജീവന�ാരന് ഡയറ��െട പി.എ
േജാലികൾ�ായി അധിക �മതലനൽ�ക�ം

ആയത് എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി അംഗീകരി�ക�ം

െച�. 21.02.2017-െല 52-ാം എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി

േയാഗം ടിയാൻ നിർ�ഹി� അധിക �മതല�് 3
മാസം അലവൻസ്  നൽകാ�ം ഡയറ�ർ�് പി.എ
ത�ിക ആവശ�െമ�ിൽ ആയതിന് സർ�ാരിെ�

അ�വാദം വാ�ാൻ ഡയറ�െറ

�മതലെ���ാ�ം തീ�മാനി�ി��. ആ
തീ�മാന�കാരം ടിയാൻ നിർ�ഹി� �മതല�്

20.09.2016 �തൽ 19.12.2016 വെര�� 3
മാസേ��് അലവൻസ്  നൽ�ക��ായി.
�തിയ ത�ിക ��ി�  ്ഒരാെള

നിയമി�കയാെണ�ിൽ വലിെയാ� �ക

ശ�ളയിന�ിൽ നൽേക�ിവ�െമ�തിനാൽ

��ത ത�ിക ആവശ�മി�. പി.എ�െട അധിക

�മതല നിർ�ഹി�വ�� ജീവന�ാരന്

അലവൻസ്  മ�് സാ��ിക ആ��ല��േളാ

നൽകാെത അധിക �മതല നിലനിർ�ി

വരികയാണ്. പി.എ �െട അധിക �മതല

നൽകിയ�ം െ�ഷ�ൽ അലവൻസ്  അ�വദി��ം

റ�ാ�ിെ�ാ�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�ി�.
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(സി)

ഉെ��ിൽ ��ത ഉ�രവി� േശഷ�ം ഇേ�ഹം

അനധി�തമായി പി.എ. ത�ികയിൽ �ട��തിന്

കാരണമായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

(സി) സാ�രതാ മിഷനിൽ പി.എ. ത�ിക

��ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ പി.എ ത�ിക�് േയാഗ�ത

നി�യി�ി�ി�. നിലവി�� ജീവന�ാർ�്

ആർെ��ി�ം പി.എ �െട അധിക �മതല

�ൻകാല�ളിൽ നൽകി വ�ി��. ഈ
കീഴ്  വഴ�ം �ടർ�വ��. 2012-ൽ
െഡപ�േ�ഷൻവ�വ�യിൽ ഒ� ഉേദ�ാഗ�െന

സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം പി.എ ആയി

നിയമി�ി��. 2016-ൽ സാ�രതാ മിഷനിെല

ഒ� ജീവന�ാരന് ഡയറ��െട പി.എ
േജാലികൾ�ായി അധിക �മതലനൽ�ക�ം

ആയത് എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി അംഗീകരി�ക�ം

െച�. 21.02.2017-െല 52-ാം എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി

േയാഗം ടിയാൻ നിർ�ഹി� അധിക �മതല�് 3
മാസം അലവൻസ്  നൽകാ�ം ഡയറ�ർ�് പി.എ
ത�ിക ആവശ�െമ�ിൽ ആയതിന് സർ�ാരിെ�

അ�വാദം വാ�ാൻ ഡയറ�െറ

�മതലെ���ാ�ം തീ�മാനി�ി��. ആ
തീ�മാന�കാരം ടിയാൻ നിർ�ഹി� �മതല�്

20.09.2016 �തൽ 19.12.2016 വെര�� 3
മാസേ��് അലവൻസ്  നൽ�ക��ായി.
�തിയ ത�ിക ��ി�  ്ഒരാെള

നിയമി�കയാെണ�ിൽ വലിെയാ� �ക

ശ�ളയിന�ിൽ നൽേക�ിവ�െമ�തിനാൽ

��ത ത�ിക ആവശ�മി�. പി.എ�െട അധിക

�മതല നിർ�ഹി�വ�� ജീവന�ാരന്

അലവൻസ്  മ�് സാ��ിക ആ��ല��േളാ

നൽകാെത അധിക �മതല നിലനിർ�ി

വരികയാണ്. പി.എ �െട അധിക �മതല

നൽകിയ�ം െ�ഷ�ൽ അലവൻസ്  അ�വദി��ം

റ�ാ�ിെ�ാ�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


