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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3210 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സംര�ിതാധ�ാപകർ �റ�നി� കാലയളവ് �മീകരി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

08.06.2018 െല സ.ഉ (ൈക) ന�ർ 82/2018/
െപാ.വി.വ. എ� ഉ�രവിെല

അ�ാേയാഗികതകൾ ��ി�ാ�ി
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ എെ��ി�ം
െ�ാേപാസൽ സർ�ാരി� സമർ�ി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ 08.06.2018 െല ��ത ഉ�രവിൽ

എെ�ാെ� മാ��ൾ വ���ത്
ഉചിതമായിരി�ം എ�ാണ് ഡയറ�ർ
അറിയി�ത്;

(എ) ഉ�്. ര�് മാ��ൾ വ���ത്
ഉചിതമായിരി�ം എ�താണ് അറിയി�ത്.
ആയത് �വെട േചർ��:- 1. ത�ിക ന�െ��
സംര�ിതാ ധ�ാപക�െട
�നർവിന�സി�െ�ടാ� അവ�െട
കാലയളവിൽ 01/06/2016 �തൽ 04/08/2016
വെര�� കാലയളവ് ഡ��ിയായി
പരിഗണി�ാ��താണ്. 05/08/2016 �തൽ
�നർവിന�ാസ തീയതി വെര�� കാലയളവ്
അർഹതെ�� അവധിേയാ �ന�
േവതനാവധിയാേയാ �മീകരി�ാ��താണ്.
2.�നർവിന�ാസ�ിെ� മാനദ��ൾ

�സി�ീകരി� ഉ�രവിെ� തീയതിയാണ്
05/08/2016. ഏകേദശം 4000 ഓളം േപെര
ഉ�രവ് തീയതിയിൽ തെ� �നർവിന�സി�ക
എ�ത് അസാധ�മായി��. 2 മാസ�ിൽ

��തെല��ാണ് അ�ാല�് �നർവിന�ാസം
�ർ�ിയാ�ിയത്. ആയതിനാൽ 01/06/2016
�ത�ളള ഡ��ിയായി പരിഗണി�� കാലയളവ്
04/08/2016 - ൽ പരിമിതെ���ാെത 31-08-
2016/ 30-9-2016 വെര ദീർഘി�ി��ത്
ഉചിതമായ നടപടിയായിരി�ം.

(ബി) 15.07.2016 �തൽ 30.09.2016 വെര��
കാലയളവിൽ സംര�ിത അധ�ാപക,
അനധ�ാപകെര ഉൾെ�ാ�ി�ാൻ ത�ിക
ഉെ��് ഉറ�� പ�ം, ��ത ത�ികകളിൽ
ജീവന�ാർ ഡ��ി നിർവഹി�ി�െ��ിൽ ��ത
കാലയളവ് ഡ��ിയായി �മീകരി�ാ���ം
ഡ��ി നിർവഹി�  ്വിശദീകരി�േമാ�ി�ാ�
പ�ം അർഹതെ�� അവധി അ�വദി�
�മീകരി�ാ��താെണ�ം സർ�ാർ 24-05-
2021 െല ക�ിെ� അവസാന ഖ�ികയിൽ

നൽകിയ നിർേദശം തിക�ം

(ബി) ഉ�്.
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അവ��മായതിനാൽ സം�ാനെ�

വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�കളിൽ
അവിശദീകരി�േമാത് നട�ാ�ാൻ കഴി��ി�
എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി)

15.07.2016 ന് ത�ിക ന�മായ അധ�ാപക,
അനധ�ാപകെര ഉൾെ�ാ�ാൻ ��ത
വിദ�ാലയ�ിൽ 16.07.2016 �തൽ ത�ിക
ലഭ�മ� എ�ത് വ�തയാെണ�ിിരിെ�
30.09.2016 വെര�� കാലയളവിൽ അവെര
ഉൾെ�ാ�ി�ാൻ ത�ിക ഉെ��് ഉറ��
പ�ം, ��ത ത�ികകളിൽ ജീവന�ാർ ഡ��ി
നിർവഹി�ി�െ��ിൽ ��ത കാലയളവ്
ഡ��ിയായി �മീകരി�ാ���ം ഡ��ി
നിർവഹി�ി�ി�ാ� പ�ം അർഹതെ�� അവധി
അ�വദി� �മീകരി�ാ��താെണ�ം”
നിർേദശി��െകാ�് അർ�മാ��െത�ാണ്;

(സി) 05.08.2016 െല G.O.(P)No.134/2016/െപാ.വി.വ
ഉ�രവ് �കാരമാണ് സംര�ിതാധ�ാപകെര
�നർവിന�സി��തി�� ഉ�രവിറ�ിയത്.
അത് �കാരം നിലവി��ായി�� ��വൻ
സംര�ിതാധ�ാപകെര�ം ഡിേ�ായ്
െച�ാനാവശ�മായ മതിയായ ത�ികകൾ
15.07.2016 �തൽ തെ� ലഭ�മായി��.
ഉ�രവിറ��തി�ം �ടർ�്
�നർവിന�സി��തി�ം ഉ�ായ കാലതാമസം
മാ�മാണ് ഈ കാര��ി��ായത്. മാ��ളിൽ
16.07.2016 �തൽ ത�ിക ലഭ�മെ��ി�ം മ��
��കളിൽ ഡിേ�ായ്  െച�ാൻ ത�ിക
ലഭ�മായി�� എ� വ�ത പരിഗണി�ാണ്
ഇ�കാരം നിർേ�ശി�ത്. 15.07.2016 �തൽ
മാ��ളിൽ ത�ിക ന�മാെയ�ി�ം നിരവധി
ടീ�ർമാർ അവിെട�െ� ഡിേ�ാെമ�് വെര
�ടർ�തായി ��ി�തിനാലാണ് ഇ�കാരം
നിർേ�ശി�ത്. 2015-16 െല ത�ികനിർ�യം
തെ� 2016-17 േല�
ബാധകമാ�ിയി��തിനാ�ം, 2016-17
വർഷെ� ത�ികനിർ�യം നട�ിയേ�ാൾ

��ത വർഷം കഴി�ി��തിനാ�ം

15.12.2017 െല സർ�ലർ 110/െജ2/17/
െപാ.വി.വ �കാരം 14.07.2017 വെര
ഇ�ര�ാർ സർ�ീസിൽ �ടർ�ത്
സാ�കരി�ി��് എ� വ�ത �ടി ഈ
അവസര�ിൽ പരിഗണി�ി��.

(ഡി) 30.09.2016 വെര�� കാലയളവിൽ അവെര
ഉൾെ�ാ�ി�ാൻ ത�ിക ഉെ�� ഉറ��
പ�ം എ��െകാ�് ഉേ�ശി��ത്
15.07.2016 ന് ത�ിക ന�മായ അ��ാപക,
അന��ാപകെര �നർവിന�സി�ാ��
ത�ിക�െട കാര�മാെണ�ിൽ അതിേല�്
�നർവിന�സി�ാെത ത�ിക ന�മായ
സംര�ിതാ��ാപകർ�് അവിെട ഡ��ി
നിർവഹി�ാൻ കഴിയി� എ� കാര�ം ��യിൽ
െപ�ി�േ�ാ; ഈ അവ��ത പരിഹരി�ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) 05.08.2016 െല G.O.(P)No.134/2016/െപാ.വി.വ
ഉ�രവ് �കാരമാണ് സംര�ിതാധ�ാപകെര
�നർവിന�സി��തി�� ഉ�രവിറ�ിയത്.
അത് �കാരം നിലവി��ായി�� ��വൻ
സംര�ിതാധ�ാപകെര�ം ഡിേ�ായ്
െച�ാനാവശ�മായ മതിയായ ത�ികകൾ
15.07.2016 �തൽ തെ� ലഭ�മായി��.
ഉ�രവിറ��തി�ം �ടർ�്
�നർവിന�സി��തി�ം ഉ�ായ കാലതാമസം
മാ�മാണ് ഈ കാര��ി��ായത്. മാ��ളിൽ
16.07.2016 �തൽ ത�ിക ലഭ�മെ��ി�ം മ��
��കളിൽ ഡിേ�ായ്  െച�ാൻ ത�ിക
ലഭ�മായി�� എ� വ�ത പരിഗണി�ാണ്
ഇ�കാരം നിർേ�ശി�ത്. 15.07.2016 �തൽ
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മാ��ളിൽ ത�ിക ന�മാെയ�ി�ം നിരവധി
ടീ�ർമാർ അവിെട�െ� ഡിേ�ാെമ�് വെര
�ടർ�തായി ��ി�തിനാലാണ് ഇ�കാരം
നിർേ�ശി�ത്. 2015-16 െല ത�ികനിർ�യം
തെ� 2016-17 േല�
ബാധകമാ�ിയി��തിനാ�ം, 2016-17
വർഷെ� ത�ികനിർ�യം നട�ിയേ�ാൾ

��ത വർഷം കഴി�ി��തിനാ�ം

15.12.2017 െല സർ�ലർ 110/െജ2/17/
െപാ.വി.വ �കാരം 14.07.2017 വെര
ഇ�ര�ാർ സർ�ീസിൽ �ടർ�ത്
സാ�കരി�ി��് എ� വ�ത �ടി ഈ
അവസര�ിൽ പരിഗണി�ി��.

(ഇ) 15.07.2016 ന് ത�ിക ന�മായ�ം
സംര�ണ�ിന് അർഹത��വ�മായ
നാലായിര�ി�രം അ��ാപക, അന��ാപകെര
��വൻ �നർവിന�സി�ത് 2016 നവംബർ
മാസേ�ാെടയായി�� എ� വിവരം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ)

ഉ�്.

(എഫ്) 15.07.2016 ന് ത�ിക ന�മായ�ം
സംര�ണ�ിന് അർഹത��വ�മായ
നാലായിര�ി�രം അ��ാപക,
അന��ാപകെര�ാം �നർവിന�ാസ�ീയതി വെര
അവ�െട മാ�വിദ�ാലയ�ിൽ തെ�
�ട�കയായി�� എ�ിരിെ� ത�ിക
ന�മായ തീയതി �തൽ �നർവിന�ാസ�ീയതി

വെര�� ��ത കാലയളവ്
�മീകരി�ാ�തിനാൽ കഴി� 5
വർഷ�ാലമായി ഇവർ�് ലഭിേ�� വാർഷിക
ഇൻ�ിെമ�ക�ം സമയ ബ�ിത ഹയർ
േ��ക�ം തടയെ��ി��് എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എഫ്)

ഉ�്.

(ജി) 15.07.2016 ന് ത�ിക ന�മായ സംര�ിത
അധ�ാപക, അനധ�ാപക�െട 15.07.2016 �തൽ
�നർവിന�ാസ�ീയതി വെര�� കാലയളവ്
�മീകരി��തി�� സമ�മായ ഉ�രവ്

ഇേ�ാഴെ� നിയമസഭാ സേ�ളന
കാലയളവി��ിൽ തെ� �റെ��വി�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

(ജി)

�ൻ പിരി�കളിൽ വ��മാ�െ�� സാഹചര�ം
നിലവി��തിനാൽ ഇ�ാര�ം ത�ാലം
�സ�മ�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


