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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1973 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േപാലീസ്  വ��ിെല േഫാറൻസിക് സയൻസ്  ലേബാറ�റിയിൽ സയ�ിഫിക് അസി��് ത�ിക

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(�ഖ�മ�ി)

(എ) േപാലീസ്  വ��ിെല േഫാറൻസിക് സയൻസ്

ലേബാറ�റിയിൽ സയ�ിഫിക് അസി��ിെ�

(േപാളി�ാഫ്)(�തിയ േപര് സയ�ിഫിക്

ഓഫീസർ) എ� അംഗീ�ത ത�ികകളാണ്

വ��ിെ� �ട��ിൽ ഉ�ായി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ)

ഒ�് (1)

(ബി) ടി ത�ികക�െട എ��ിൽ പി�ീട്

എേ�ാെഴ�ി�ം �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ എേ�ാൾ �തൽ; എ�ായി��

കാരണം; സർ�ാർ ഉ�രവിന്

വിേധയമായി�ാേണാ ഈ നടപടി; എ�ിൽ

ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ; നിലവിൽ

വ��ിൽ എ� അംഗീ�ത ത�ികകളാ�ളളത്;

(ബി)

ഇ�. േപാലിസ്  വ��ിെല േഫാറൻസിക്

സയൻസ്  ലേബാറ�റിയിൽ സയ�ിഫിക്

ഓഫീസർ (േപാളി�ാഫ്) അംഗീ�ത ത�ിക�െട

എ�ം ഒ�് (1) ആണ്.

(സി)

ത�ിക െവ�ി�റ�ാൻ സർ�ാർ അ�മതി

ഇെ��ിൽ നിലവിെല റാ�് ലി�ിൽ നി�ം ഈ
ത�ികയിെല എ�ാ ഒഴി�കളിേല�ം നിയമനം

നട�േമാ; നിലവി�ളള റാ�് ലി�ിൽ നി�് എ�

േപെര നിയമി�ി��്;

(സി) ത�ിക െവ�ി�റ�ി�ി�. േപാലീസ്  വ��ിൽ

സയ�ിഫിക് ഓഫീസർ (േപാളി�ാഫ്) ത�ിക�്

16.03.2021 തീയതിയിൽ നിലവിൽ വ� റാ�്

പ�ികയിൽ നി�ം 25.10.2017 തീയതിയിൽ

റിേ�ാർ�് െച�ി�� ഒ� ഒഴിവിേല�്

17.04.2021 തീയതിയിൽ പി.എസ് .സി നിയമന

ശിപാർശ നൽകിയി��. എ�ാൽ േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� O.A No.
1089/2021 - െല 23.06.2021 തീയതിയിെല

ഉ�രവ് �കാരം അൈഡ�സ്  െച�

ഉേദ�ാഗാർ�ി�െട നിയമനം താൽ�ാലികമായി

തട�ി��താണ്.

(ഡി) ഈ ത�ികയിേല�് കഴി� 20
വർഷ�ി�ളളിൽ എേ�ാെഴ�ാമാണ്

പി.എസ് .സി. �് ഒഴിവ് റിേ�ാർ�് െച�ി�ളളത്;
വർഷം, റിേ�ാർ�് െച� ഒഴി�ക�െട എ�ം

എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)
കഴി� 20 വർഷ�ി��ിൽ പി.എസ് .സി - �്

റിേ�ാർ�് െച� ഒഴി�ക�െട എ�ം, വർഷം

തിരി�  ്�വെട േചർ��: വർഷം എ�ം 2005 1
2010 1 2017 1

(ഇ) വ��് ടി ത�ികക�െട എ��ിൽ �റവ് (ഇ) ത�ികക�െട എ��ിൽ �റവ് വ��ിയി�ി�.
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വ��ിയി�െ��ിൽ ��ത വിവരം

സർ�ാരിെനേയാ പി.എസ് .സി. െയേയാ

അറിയി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാെ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) വ��ിെല ഈ ത�ിക�െട േകഡർ െ�ങ്തിൽ

�റവ് വ��ിയി�െ��ിൽ ആ വിവരം

പി.എസ് .സി. െയ അറിയി�ണെമ�ാവശ�െ��്

റാ�് ലി�ിൽ ഒ�ാം റാ�� വ��ി അേപ�

നൽകിയി�േ�ാ; ��ത അേപ�യിേ�ൽ

സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;
നടപടിെയാ�ം സ�ീകരി�ിെ��ിൽ കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)

േക ഡർ െ�ങ്തിൽ �റവ് വ��ിയി�ി�.
ഇ�കാരെമാ� അേപ� ലഭി�ി��. എ�ാൽ,
േകഡർ െ�ങ്തിൽ �റവ്

വ��ിയി�ി�ാ�തിനാൽ ��ത

അേപ�യിേ�ൽ �ടർ നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.

(ജി) ടി ത�ികയിൽ ഇേ�ാൾ പി.എസ് .സി. �േഖന

എ� േപർ േജാലി െച��; ഇനി ഒഴി�േ�ാ;
നിലവിെല റാ�് ലി�ിൽ നി�ം അെെഡ�സ്

െച� ഉേദ�ാഗാർ�ി�െട നിയമനം സംബ�ി�

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിൽ നി�്

ഇട�ാല ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ

എെ��ി�ം �ടർനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

(ജി) നിലവിെല ഒെരാഴിവിൽ പി.എസ് .സി

അൈഡ�സ്  െമേ�ാ നൽകിയി��്. േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� O.A No.
1089/2021 - െല 23.06.2021 തീയതിയിെല

ഉ�രവ് �കാരം അൈഡ�സ്  െച�

ഉേദ�ാഗാർ�ി�െട നിയമനം താൽ�ാലികമായി

തട�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


