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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3511 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.യിെല നിയമന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എം.െക . �നീർ 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)
2018-19, 2019-20, 2020-21 വർഷ�ളിൽ
ഐ.എ� .്ആർ.ഡി �് േവ�ി �ാൻ ഫ�്,
േനാൺ-�ാൻ ഫ�് എ�ീ ഇന�ളിൽ
അ�വദി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 2018-19, 2019-20, 2020-21 വർഷ�ളിൽ
ഐ.എ� .്ആർ.ഡി �് േവ�ി �ാൻ ഫ�്,
േനാൺ-�ാൻ ഫ�് എ�ീ ഇന�ളിൽ
അ�വദി� �ക സംബ�ി� വിവര�ൾ
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.

(ബി)

വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് ഫീസ്  ഈടാ��

ഐ.എ� .്ആർ.ഡി. �ാപന�ളിെല

ജീവന�ാർ�് ശ�ളം നൽ��തിന് േവ�ി
2020-21, 2021-22 കാലയള�കളിൽ എ� �ക
അ�വദി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഫീസ്  ഈടാ�� �ാപന�ൾ, അ�ാ�
�ാപന�ൾ എ� മാനദ��ില� മറി�്
��വ൯ ഐ.എ� .്ആർ.ഡി �ാപന�ൾ�ം

�ടി ഒ�മി�ാണ് ശ�ളം വിതരണം െച��ത്.
ഐ.എ� .്ആർ.ഡി�െട േക� ആ�ാന

ഓഫീസ്  ഒഴിെക�� എ�ാ �ാപന��ം

വിദ�ാ൪�ികളിൽ നി�ം ഫീസ്
ഈടാ��വയാണ്. ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.
ജീവന�ാ൪�് ശ�ളം /േവതനം എ�ിവ�ായി
�തിമാസം ഏകേദശം 11 േകാടിേയാളം �പ
ആവശ�മായി��്. ഇതിനായി
ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.�് ഫീസ്  ഇന�ിൽ കി�ിയ
�ക�് �റെമ ശ�ളമായി ന�ാ൯ സ൪�ാരിൽ
നി�ം 2020-2021, 2021-2022 (30.09.2021
വെര) കാലയള�കളിൽ അ�വദി� േനാൺ �ാ൯
(ശ�ളം) �കക�െട കണ�് അ�ബ�ം 2
ആയി േച൪��.

(സി)

സർ�ാർ �ാ�് ൈക��� താൽ�ാലിക
ഐ.എ� .്ആർ.ഡി. ജീവന�ാർ�് സർ�ാർ
നി�യി� ശ�ളം നൽ��േ�ാ;

(സി) താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട േവതനം
ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.�െട സാ��ിക �ിതി

പരിഗണി�  ്ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.�െട ഭരണ
സമിതി�െട തീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് കാലാകാല�ളിൽ
നൽ��ത്.

(ഡി) ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.യിൽ അധ�ാപക,
അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട എ� ഒഴി�കൾ
റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.യിൽ അ��ാപക,
അന��ാപക ജീവന�ാ�െട ഒഴി�കൾ
യാെതാ�ം പി.എസ് .സി� റിേ�ാർ�് െച�ി�ി�.
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(ഇ) അവസാനമായി അനധ�ാപക ജീവന�ാെര
നിയമി�ത് ഏത് വർഷ�ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) അവസാനമായി ഐ.എ� .്ആർ.ഡിയിൽ
അന��ാപക ജീവന�ാെര നിയമി�ത് 2010-ൽ
ആണ്. �ട൪�് േകാടതി വിധി�െട
അടി�ാന�ി�ം സമാശ�ാസ െതാഴിൽ ദാന
പ�തി �കാര�ം ചില ഒഴി�കൾ
നിക�ിയി��്.

(എഫ്)

ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.യിെല ജീവന�ാ�െട
നിയമന രീതി വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) 2014-ൽ നിലവിൽ വ� പരി�രി� വിേശഷാൽ
ച��ൾ �കാരം ഐ.എ� .്ആർ.ഡിയിെല
നിയമന�ൾ വിേശഷാൽ ച��ളിെല ഖ�ിക

13 �കാരമാണ്. ഒഴി�കൾ �സി�െ���ിയ

േശഷം എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�െട
നി൪േ�ശാ�സരണം �പീകരി�� �ാഫ്
െസല�൯ ക�ി�ി നട�� പരീ�/
�ടി�ാ��െട അടി�ാന�ിൽ സ൪�ാ൪
കാലാകാല�ളിൽ നി�൪ഷി�� സംവരണ
ത���ൾ പാലി�െകാ�മാണ് നിയമനം
നട��ത്.

(ജി)

ഐ .എ� .്ആർ.ഡി. യിൽ നിലവി�� ഒഴി�കൾ
പി.എസ് .സി� റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ജി) ഇ�. 2014-ൽ ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.യിൽ
പരി�രി� വിേശഷാൽ ച��ൾ നിലവിൽ വ�.
സ൪�ാ൪ നയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.�െട ഉ�ത അധികാര
സമിതിയായ ഗേവണിംഗ് േബാഡി�െട 22-ാം
േയാഗ�ിൽ ഐ.എ� .്ആർ.ഡി.യിെല
അ��ാപക നിയമന�ൾ പി.എസ് .സി�
വി�വാ൯ തീ�മാനി�. ഇ�ാര��ിൽ

ഐ.എ� .്ആർ. ഡി.യിൽ നി�ം ലഭ�മായ
െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ








