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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1938 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

റാ�് ലി�കളിെല ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട എ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) പി.എസ് .സി. റാ�് ലി�കളിെല
ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട എ�ം നി�യി��തിെ�

മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ൻ റാ�് പ�ികയിൽ നി�ം നട�ിയ

നിയമനശിപാർശക�െട എ�ം അെ��ിൽ
റിേ�ാർ�് െച�െ��ി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം
എ�ിവെയ അടി�ാനെ���ി ഒ� വർഷെ�
സാ��താ നിയമന��െട എ�ം (Number of
probable appointments) കണ�ാ�ി ആയതിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് റാ�് / �����ികയിൽ
ഉൾെ��േ�� ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട എ�ം
നി�യി��ത്. �തിയ െതരെ���്

ആെണ�ിൽ പരീ�ാ തീയതി വെര റിേ�ാർ�്
െച�െ�� ഒഴി�കളാണ് സാ��താ നിയമന��െട
അടി�ാന സംഖ� നി�യി�വാൻ

പരിഗണി��ത്. കായിക �മതാ പരീ�,
�ാേയാഗിക പരീ�, ശാരീരിക �മതാ പരീ�,
ഡിേ�ഷൻ െട�് എ�ിവ െതരെ���്

��ിയ�െട ഭാഗമായി നി�ർഷി�ി��
ത�ികക�െട കാര��ിൽ ��ത അടി�ാന

സംഖ��െട ഏ��ം �റ�ത് അ�ിര�ി

ഉേദ�ാഗാർ�ികെള �ഖ� പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ാ��്. �ഖ�പ�ികയിൽ ഏ��ം
���ിയത് പ� േപെരെയ�ി�ം
ഉൾെ���ിയാണ് റാ�് പ�ിക ത�ാറാ��ത്.
ഉപപ�ികക�െട കാര��ിൽ ഒ� വർഷെ�
സാ��താ നിയമന��െട അ�ിര�ി

ഉേദ�ാഗാർ�ികെള ഓേരാ സ�ദായ�ിെ��ം

ശതമാന�ണ��സരി�  ്തി�െ���ിയാണ്

ഉൾെ����ത്. �ഖ� പ�ികയിൽ ഉൾെ���
ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട എ�ം 20 ൽ
താെഴയാെണ�ിൽ ഏ��ം �റ�ത് �� വീത�ം
�ഖ� പ�ികയിെല എ�ം 20 ൽ ��തലാെണ�ിൽ
ഏ��ം �റ�ത് 5 ഉേദ�ാഗാർ�ികെള വീത�ം
ഉൾെ�� �ിയാണ് ഉപ പ�ിക ത�ാറാ��ത്.
പ�ികജാതി ഉപ പ�ികയിൽ ഉൾെ��� അ��ം



2 of 2

എ�ം ഉേദ�ാഗാർ�ികെള ലഭ�ത��സരി�്
പ�ികവർ� ഉപ പ�ികയി�ം ഉൾെ���ാ��്.

(ബി)

ചില റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി��ിൽ
ലി�ിെല എ�ാ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം േജാലി
ലഭി�േ�ാൾ ചില റാ�് ലി�ിൽ നി�ം ഒരാൾ�്
േപാ�ം േജാലി ലഭി�ാ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�് പ�ിക ത�ാറാ�� മാനദ��ളാ�ം

വ��കളിൽ നി�് റിേ�ാർ�് െച�� ഒഴി�കളിൽ
ഉ�ാ�� മാ��ളാ�ം, േകാടതി
വ�വഹാര�ളിൽെ���തിനാ�ം അ�ർ�ം റാ�്
പ�ികകളിൽ നി�് നിയമനശിപാർശകൾ
നട�ാ� സാഹചര�ം നിലവി��്. റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധിയിൽ വ��കളിൽ ഉ�ാ കാനിട��
ഒഴി�ക�െട എ��ിൽ വ�ത�ാസം
ഉ�ാ��തിനാൽ റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ�� ��വൻ
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം നിയമനം ന�ാൻ
കഴിയാറി�. എ�ാൽ ഇേത കാരണ�ാൽ �ഖ�
പ�ികയിെല ��വൻ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം നിയമന
ശിപാർശ നൽ�� സാഹചര����്.

(സി)

എ�ിൽ റാ�് ലി�് ത�ാറാ�േ�ാൾ ഒഴി�ക�െട
എ�ം മാനദ�മാ��തി�ം േയാഗ�രായ
��വൻ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം നിയമനം
ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

(സി) റാ�് പ�ിക ത�ാറാ�� മാനദ��ളാ�ം

വ��കളിൽ നി�് റിേ�ാർ�് െച�� ഒഴി�കളിൽ
ഉ�ാ�� മാ��ളാ�ം, േകാടതി
വ�വഹാര�ളിൽെ���തിനാ�ം അ�ർ�ം റാ�്
പ�ികകളിൽ നി�് നിയമനശിപാർശകൾ
നട�ാ� സാഹചര�ം നിലവി��്. റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധിയിൽ വ��കളിൽ ഉ�ാ കാനിട��
ഒഴി�ക�െട എ��ിൽ വ�ത�ാസം
ഉ�ാ��തിനാൽ റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ�� ��വൻ
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം നിയമനം ന�ാൻ
കഴിയാറി�. എ�ാൽ ഇേത കാരണ�ാൽ �ഖ�
പ�ികയിെല ��വൻ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം നിയമന
ശിപാർശ നൽ�� സാഹചര����്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


