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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2378 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സേബാർഡിേന�് സർ�ീസിൽ ഉൾെ���ിയ ലാ�് േ�ഡ്  ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)
ദി േകരള ലാ�് േ�ഡ്  സർ�ീസ്  െ�ഷ�ൽ

�ൾസിൽ നി�ം ഗവൺെമ�് െസ��റിേയ�്,
പി.എസ് .സി, എ.ജി, നിയസഭാെസ�േ�റിയ�്

എ�ീ �ാപന�ളിെല ഓഫീസ്  അ�ൻഡ�മാെര

ഒഴിവാ�ിയത് കാരണം ��ത വിഭാഗം

ജീവന�ാർ�് �േമാഷൻ ലഭി�െകാ�ി��

ത�ികകൾ ന�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
ഉെ��ിൽ അവ ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) േകരള ലാ�് േ�ഡ്  സർ�ീസ്  െ�ഷ�ൽ �ളിൽ

നി�ം ഗവൺെമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീസ്

അ�ൻഡ�് ത�ികെയ ഒഴിവാ�ിയതിനാൽ

നിലവിൽ ഗവൺെമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല ലി�്

ഓ�േറ�ർ, ഡ��ിേ��ിംഗ് െമഷീൻ ഓ�േറ�ർ

ത�ികകളിേല�് ൈബ�ാൻ�ർ നൽ��തിന്

പരിഗണി�െ��� ലാ�് േ�ഡ്  ത�ികക�െട

പരിധിയിൽ െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീസ്

അ�ൻഡ�് ത�ിക ഉൾെ���ി�.

(ബി) ഗവൺെമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല ഓഫീസ്

അ�ൻഡ�മാെര സേബാർഡിേന�് സർ�ീസിൽ

ഉൾെ���ിയതിന് േശഷം എെ�ാെ�

ആ��ല��ളാണ് ഇവർ�് ലഭ�മാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി)

മ�് ആ��ല��ൾ നൽകിയി�ി�.

(സി)

ഗവൺെമ�് െസ�േ�റിയ�ിൽ പ�ാം�ാസ്

അടി�ാന േയാഗ�തയായി നി�യി�ി��

ഏെതാെ� ത�ികകൾ നിലവി�െ��്

വ��മാ�േമാ; ഓേരാ ത�ിക�െട�ം െ�യിൽ

ഓഫ് േപ എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ� ഭരണ െസ�േ�റിയ�ിെല പ�ാം �ാസ്

അടി�ാന േയാഗ�തയായി നി�യി�ി��

ത�ികക�െട വിവരം െ�യിൽ ഓഫ് േപ സഹിതം

�വെട ന��. 1) ഓഫീസ്  അ�ൻഡ�് : 23000-
50200: പി.എസ് .സി �േഖന േനരി�� നിയമനം 2)
െസക�രി�ി ഗാർഡ്  േ�ഡ്  II : 26500-60700 :
പി.എസ് .സി �േഖന േനരി�� നിയമനം 3)
�റി�ൽ അസി��് േ�ഡ്  II : 26500-60700 :
െ�ാേമാഷൻ �േഖന 4) അ�ൻഡർ : 24400-55200
: െ�ാേമാഷൻ �േഖന 5) ൈബൻഡർ േ�ഡ്  II :
26500-60700: െ�ാേമാഷൻ �േഖന 6) ലി�്

ഓ�േറ�ർ : 25100-57900 : െ�ാേമാഷൻ �േഖന

7) േമാേ�ാർ ൈസ�ിൾ ഓർഡർലി : 27900-63700
: െ�ാേമാഷൻ �േഖന 8) ഡ��ിേ��ിംഗ് െമഷീൻ

ഓ�േറ�ർ : 25100-57900 : െ�ാേമാഷൻ �േഖന

9) േനാ�ം : 24400-55200 : െ�ാേമാഷൻ �േഖന

(ഡി) പ�ാം�ാസ്  അടി�ാന േയാഗ�തയായി (ഡി) പതിെനാ�ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷൻ
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നി�യി�ി�ം സേബാർഡിേന�് സർ�ീസ്  ഓഫീസ്

അ�ൻഡ�മാ�െട അടി�ാന ശ�ളം

ഇ�പ�ി�വായിരം �പയായി നിലനിർ�ിയത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാശം

നൽ�േമാ;

ശിപാർശ െച� ഉയർ� ശ�ള െ�യി�കളിൽ,
ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� ത�ികകൾ�്

മാ�േമ പതിെനാ�ാം ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ്

�കാരം ഉയർ� ശ�ള െ�യി�കൾ അ�വദി�്

നൽകിയി��. ആയതിനാലാണ് സേബാർഡിേന�്

സർ�ീസിൽ ഉൾെ�� ഓഫീസ്  അ�ൻഡ�മാർ�്

പ�ാം ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് �കാരം

അ�വദി�െ�� ശ�ള െ�യിലിന്

ആ�പാതികമായി 23000-50200 എ� ശ�ള

െ�യിൽ  അ�വദി�െ��ത്. ആേരാഗ� ഇതര

വ��കളിൽ ക�ീഷൻ ശിപാർശ െച� ഉയർ�

ശ�ള െ�യി�കൾ അ�വദി� നൽ��ത്

സംബ�ി�  ്സർ�ാർ നിയമി� െസ��റിതല

സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി��്.

(ഇ) ശ�ളപരി�രണ ക�ീഷൻ ശിപാർശക�െട

അപാകതകൾ പഠി�വാൻ നിേയാഗി� അേനാമലി

ക�ി�ി�െട കാലാവധി എ�നാളാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

(ഇ) 06/02/2021െല സ.ഉ.(സാധാ)നം 1049/2021/ധന

�കാരം �പീകരി� ��ംഗ െസ��റി തല സമിതി

ഒ� മാസ�ി��ിൽ സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�ണെമ�ാണ് നിർേ�ശി�ി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


