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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3185 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഹയർെസ��റി ��കളിെല ൈബ�ാൻ�ർ അധ�ാപക നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

അ�ാദമിക് താൽപര�ം കണ�ിെല��് ഹയർ
െസ��റി ��കളിെല ൈബ�ാൻ�ർ
അ��ാപക നിയമനം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ
�േഖന സീനിേയാറി�ിയ�സരി�  ്നട��തി��
ഉ�രവ് േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണൽ േ�
െച�ത് �കാരം സ�ീകരി� �ടർ നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ീ. ഷിഹാബ്.െജ.എസ്  ഫയൽ െച� O.A:
(EKM)No.41/2016 ന�ർ േകസിെല 01/02/2021
െല ബ�.േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ�
ഉ�രവ് �കാരം ഹയർെസ��റി ത�ികമാ�
നിയമന�ിനായി നീ�ി വ�ി�� 25%
ഒഴി�കളിേല�് HSA േയാെടാ�ം UPSA/LPSA,
Ministerial Staff, Lab Assistant എ�ീ
വിഭാഗ�െള ഉൾെ���ി ക�ാ� നി�യി�്
െകാ�� 01/12/2015 െല സർ�ാർ ഉ�രവ് set
aside െച�ി��്. 01.12.2015െല
G.O(P)No.296/15 ഉ�ര� േകാടതി set aside
െച� നടപടി നിലനിൽേ�, ഇതിന് അ�ബ�
ഉ�രവായി �റെ��വി� 30.01.2021 െല
G.O(P)No.2/2021 set aside െച�ി�ി�ാ�
സാഹചര��ിൽ, ച�ം േഭദഗതി�മായി �േ�ാ�്
േപാ�വാൻ സാധി�േമാ എ�തിെ� നിയമവശം
പരിേശാധി� വ��.

(ബി) ഹയർെസ��റി ��കളിെല ൈബ�ാൻ�ർ
നിയമന�ിനായി എ�ാ വിഷയ�ളി�മായി
എകേദശം എ�റ്  ഒഴി�കൾ
നാ�വർഷ�ിേലെറയായി

നിക�െ�ടാെതയിരി��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 01/01/2016 �ത�� ത�ികമാ� ഒഴി�കൾ
െക.പി.എസ് .സി�് റിേ�ാർ�് െച�ി��.
01/07/2016 �തൽ 28/12/2020 വെര��
ഒഴി�കളിേല�് 30/01/2021 െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് �കാരം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
(ഹയർെസ��റി വിഭാഗം) ഡയറ�ർ �േഖന
നട��തിന് ഉ�രവാ�ക�ം ആയത് �കാരം
HSA/UPSA/LPSA, Ministerial Staff, Lab
Assistant എ�ീ വിഭാഗ�ളിൽ നി�ം അേപ�
�ണി�  ്provisional seniority list, modified
provisional seniority list എ�ിവ
�സി�ീകരി�ക�ം െച�. എ�ാൽ
�ീ.ഷിഹാബ്.െജ.എസ്  ഫയൽ െച�
OA(EKM)No.41/2016 ന�ർ േകസിെല
01/02/2021 െല ബ�.േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം
ഹയർെസ��റി ത�ികമാ� നിയമന�ിനായി
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നീ�ി വ�ി�� 25% ഒഴി�കളിേല�് HSA
േയാെടാ�ം UPSA/LPSA/Ministerial Staff, Lab
Assistant എ�ീ വിഭാഗ�െള ഉൾെ���ി ക�ാ�
നി�യി�  ്െകാ�� 01/12/2015 െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് set aside െച�ി��്. േമൽ
സാഹചര��ിൽ set aside ഒഴിവാ�� �റ�്
മാ�േമ ത�ികമാ�ം ��ിയ �ർ�ിയാ�വാൻ

സാധി�ക��.

(സി)
െകാേറാണ �തിസ�ിയിൽ സ്  �ൾ �റ�്
�വർ�ി�ാ�തിനാ�ം �േമാഷൻ നടപടിക�ം
േപാ�് �ിേയഷ�ം സമയബ�ിതമായി

നട�ാ�തിനാ�ം നിലവിെല റാ�് ലി�ിൽ
നി�� നിയമന�ൾ വളെര �റവാെണ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. 2020-െല Junior to Senior By Transfer
നടപടികൾ �ർ�ിയായി��്. ടി ഒഴി�കൾ
പി.എസ് .സി-�് റിേ�ാർ�് െച��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��. േപാ�് �ിേയഷൻ
േവ� േക�കളിൽ അ� സംബ�ി� ഉ�രവ്

�റെ��വി�� �റ�് ഹയർെസ��റി െ�ഷ�ൽ
�ൾസ്  �കാരം ഒഴി�കൾ പി.എസ് .സി�്
റിേ�ാർ�് െച��താണ്.

(ഡി)

��കൾ �റ�് �വർ�ി�ാൻ േപാ��
സാഹചര��ിൽ അ�ാദമിക് തൽപര�ം
�ൻനിർ�ി�ം നിലവിെല റാ�് ലി�ക�െട
കാലാവധി തീരാറായത് പരിഗണി�ം
ൈബ�ാൻ�ർ നിയമന�ിനായി നീ�ിവ�
ഒഴി�കൾ േനരി�� നിയമന�ിന്

താൽ�ാലികമായി നൽകാേമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 16/04/2001 െല ഹയർെസ��റി െ�ഷ�ൽ
�ൾസ്  �കാരമാണ് വിവിധ എ� .്എസ് .എസ് .�ി/
എ� .്എസ് .എസ് .�ി �നിയർ ത�ികകളിൽ നി�ം
ത�ികമാ� ഒഴി�കൾ നീ�ി വ��ത്. 01/01/2016
�ത�� ത�ികമാ� ഒഴി�കൾ�് HSA
േയാെടാ�ം UPSA/LPSA, Ministerial Staff, Lab
Assistant എ�ിവർ�് �േത�ക ക�ാ�
അ�വദി�� സർ�ാർ ഉ�ര�ം 01/01/2016
�തൽ 28/12/2020 വെര�� ഒഴി�കളിെല
ത�ികമാ�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ �ഖന
നടേ��താെണ�� 30/01/2021 െല
സർ�ാർ ഉ�ര�ം, 01/02/2021 തീയതിയിെല
ഉ�രവ് �കാരം ബ�. േകരള അ�ിനിേ��ീവ്
ൈ�ബ�ണലിെ� set aside െച�ി��്.
ആയതിനാൽ set aside ഒഴിവാ�� �റ�് മാ�േമ
ത�ികമാ� ഒഴി�കൾ നിക�വാൻ കഴി�ക��.
ത�ികമാ� ഒഴി�കൾ െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  �കാരം
മാ�ി വ�െ���തായതിനാൽ ആയത് േനരി��
നിയമന�ിനായി നീ�ിവ�ാൻ കഴി�കയി�.

(ഇ) ��കൾ �റ��തിന് ��് എ�ാ ഒഴി�ക�ം
നിക�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�ം
നാ�വർഷ�ിലധികമായ ഒഴി�കൾ
അകാരണമായി മാ�ിവ�ിരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത ഒഴി�കളിേല�് പി.
എസ് .സി റാ�് ലി�ിൽ നി�് നിയമനം
നൽകാ�ത് എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) 16/04/2001 െല ഹയർെസ��റി െ�ഷ�ൽ
�ൾസ്  �കാരമാണ് വിവിധ എ� .്എസ് .എസ് .�ി/
എ� .്എസ് .എസ് .�ി �നിയർ ത�ികകളിൽ നി�ം
ത�ികമാ� ഒഴി�കൾ നീ�ി വ��ത്. 01/01/2016
�ത�� ത�ികമാ� ഒഴി�കൾ�് HSA
േയാെടാ�ം UPSA/LPSA, Ministerial Staff, Lab
Assistant എ�ിവർ�് �േത�ക ക�ാ�
അ�വദി�� സർ�ാർ ഉ�ര�ം 01/01/2016
�തൽ 28/12/2020 വെര�� ഒഴി�കളിെല
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ത�ികമാ�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ �ഖന
നടേ��താെണ�� 30/01/2021 െല
സർ�ാർ ഉ�ര�ം, 01/02/2021 തീയതിയിെല
ഉ�രവ് �കാരം ബ�. േകരള അ�ിനിേ��ീവ്
ൈ�ബ�ണലിെ� set aside െച�ി��്.
ആയതിനാൽ set aside ഒഴിവാ�� �റ�് മാ�േമ
ത�ികമാ� ഒഴി�കൾ നിക�വാൻ കഴി�ക��.
ത�ികമാ� ഒഴി�കൾ െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  �കാരം
മാ�ി വ�െ���തായതിനാൽ ആയത് േനരി��
നിയമന�ിനായി നീ�ിവ�ാൻ കഴി�കയി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


