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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3756 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െസ�േ�റിയ�് േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് ത�ികയിെല സീനിേയാരി�ി ലി�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)
െപാ�ഭരണ െസ�േ�റിയ�ിെല
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് േ�ഡ്  2 �തൽ
േപ�ണൽ െസ��റി വെര�� ഉേദ�ാഗ��െട

2021 വെര�� സീനിേയാറി�ി ലി�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത സീനിേയാരി�ി ലി�്
യഥാസമയം അപ്േഡ�് െച�ാ�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ഇത് യഥാസമയം അപ്േഡ�് െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(എ) 17.02.2020 െല സ.ഉ(സാധാ) നം. 775/2020/
െപാഭവ �കാരം 01.12.2018 വെര��
െപാ�ഭരണം, ധനകാര�ം, നിയമ വ��കളിെല
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് േ�ഡ്  II �തൽ
േപ�ണൽ െസ��റി വെര��വ�െട
സീനിേയാരി�ി ലി�് �സി�ീകരി�ി��്.
സീനിേയാറി�ി ലി�് യഥാസമയം അപ്േഡ�്
െച�ാ��്. സീനിേയാരി�ി ലി�് അ�ബ�ം I
ആയി േചർ�ിരി��.

(ബി) ��ത ലി�് �കാരം സമയബ�ിതമായി

�േമാഷൻ നൽകാ�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
സമയബ�ിതമായി �േമാഷൻ നൽകാ��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)

സമയബ�ിതമായി െ�ാേമാഷൻ നൽകാ��്.

(സി) ഒ� വ��ി�് �േമാഷൻ നൽ�േ�ാൾ
�റെ��വി�� ഓർഡറിൽ ��ത െ�ാേമാഷൻ
ആര് െപൻഷൻ പ�ിയ ഒഴിവിലാെണേ�ാ ആർ�്

�േമാഷൻ കി�ിയ ഒഴിവിലാെണേ�ാ എ�്
�ത�� ഒഴിവാെണേ�ാ േരഖെ���ാ�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ആയത് േരഖെ����തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി)

െ�ാേമാഷൻ ഉ�രവിൽ �ാബല� തീയതി
േരഖെ���ാ��്.

(ഡി)

2016 െമയ്  �തൽ 2021 െസ�ംബർ വെര
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��മാരിൽ നി�ം
എ� േപർ വിരമി�ി��്; ഇതിന് ആ�പാതികമായി

�േമാഷൻ െകാ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വർഷം
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�ിൽ 2016 ൽ 18 േപ�ം, 2017 ൽ 12
േപ�ം, 2018 ൽ 14 േപ�ം, 2019 ൽ 7 േപ�ം, 2020
ൽ 7 േപ�ം, 2021 െസ�ംബർ വെര 14 േപ�ം
വിരമി�ി��്. െസ�േ�റിയ�ിൽ വിരമി�ലി�ം
അന��േസവന�ി�ം ആ�പാതി- കമായി
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് േ�ഡ്  II �തൽ
േപ�ണൽ െസ��റി ത�ിക വെര 2016 ൽ 58
േപർ�ം, 2017 ൽ 38 േപർ�ം, 2018 ൽ 61
േപർ�ം, 2019 ൽ 52 േപർ�ം, 2020 ൽ 18
േപർ�ം, 2021 ൽ 75 േപർ�ം െ�ാേമാഷൻ
നൽകിയി��്.
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(ഇ) െസ�േ�റിയ�ിൽ നി�ം െഡപ�േ�ഷനിൽ േപായ
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് േ�ഡ്  2,
േപ�ണൽ െസ��റി എ�ിവ�െട എ�ം
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ; അവ�െട
േപ�വിവര�ൾ കാ�ഗറി തിരി�� കണ�്
നൽ�േമാ?

(ഇ) േപ�ണൽ െസ��റി ത�ികയിൽ നി�ം ആ�ം

തെ� െഡപ�േ�ഷനിൽ േസവനം അ��ി��ി�.
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് േ�ഡ്  II
ത�ികയിൽ നി�ം 6 േപർ െഡപ�േ�ഷൻ
വ�വ�യിൽ േസവനം അ��ി� വ��. േപ�
വിവര�ൾ �വെട േചർ��. 1)�ീമതി.
ദീ�േമാൾ.ആർ 2)�ീമതി.ആതിര.എസ് .�ി
3)�ീമതി. അ�ാ� �ര�ൻ 4)�ീമതി.ലിജി േദവസി
5)�ീ. മനീഷ് .െക.എസ്  6)�ീമതി. നിഷ.എ.എസ്

െസ�ൻ ഓഫീസർ






















































