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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3929 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആേരാഗ�വ��ിെല ലാബ് െടക് നീഷ�ൻ േ�ഡ്  II തസ്  തിക

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ശാ��മാരി െക.
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ആേരാഗ�വ��ിൽ ലാബ് െടക് നീഷ�ൻ േ�ഡ്  II
തസ്  തികയിൽ എ� ഒഴി�കൾ
നിലവി�െ��തിെ� കണ�കൾ ജി� തിരി�  ്
അറിയി�േമാ;

(എ)

(Answer in Table format)

(ബി)

��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�കൾ ഇ�വെര
പി.എസ് .സി.� റിേ�ാർ�് െച�ി��്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) (Answer in Table format) േകാ�യം -1, ഇ��ി - 1,
��ർ -1, പാല�ാട്- 4, മല�റം - 5, ക�ർ - 1
എ�ീ ജി�കളിെല ഒഴി�കൾ
പി.എസ് .സി.യിേല�് റിേ�ാർ�് െച��തി��
�വർ�ന�ൾ നട� വ�കയാണ്.
തി�വന��രം ജി�യിെല 2 ഒഴിവിൽ േ� വാ�ി
�ട��വെര നിലനിർ�ിയിരി��.

(സി)
ആർ�ം പ�തിയി�െട പി.എ� .്സി. കെള
��ംബാേരാഗ�േക��ളായി ഉയർ�ിയത് വഴി
എ� ലാബ് െട�ീഷ�ൻ ത�ികകൾ അധികമായി
അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആർ�ം പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ�ം (സ.ഉ.(ൈക)
നം. 75/2017/ആ.�.വ തീയതി 12.05.2017 )
�കാരം 170 ത�ികകൾ ��ി�. ര�ാം ഘ�ം
(സ.ഉ.(ൈക) നം. 98/2019/ആ.�.വ തീയതി
05.07.2019) �കാരം 200 ലാബ് െടക് നിഷ�ൻ
േ�ഡ്  2 ത�ികകൾ ��ി�ി��്.

(ഡി) ഇ�കാരം അ�വദി� ത�ികകൾ പി.എസ് .സി.
�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ജി� തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�
േക��ളായി ഉയർ�ിയത് വഴി ��തായി
അ�വദി� ലാബ് െടക് നിഷ�ൻ േ�ഡ്  2
ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ �വെട േചർ�ം �കാരം
പി.എസ് .സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി��്. �മ നം. ജി�
��തായി നിലവിൽ വ� ത�ിക പി.എസ് .സി �്
റിേ�ാർ�് െച� ഒഴി�കൾ 1 തി�വന��രം 24 21
2 െകാ�ം 24 24 3 പ�നംതി� 17 17 4 ആല�ഴ

31 31 5 േകാ�യം 21 21 6 ഇ��ി 15 15 7
എറണാ�ളം 34 33 8 ��ർ 40 40 9 പാല�ാട്  31
31 10 മല�റം 33 33 11 േകാഴിേ�ാട്  28 28 12
വയനാട്  12 12 13 ക�ർ 41 41 14 കാസർേഗാഡ്
19 19 തി�വന��രം ജി�യിെല ഒ� ഒഴിവിൽ
�ീ. അനീഷ് .എ എ�വർ�് പാല�ാട്  ജി�യിൽ
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നി�ം അ�ർ ജി�ാ �ലമാ�ം നൽകിയി��്. മ�്
2 ഒഴിവിൽ േ� വാ�ി �ട��വെര
നിലനിർ�ിയിരി��. എറണാ�ളം ജി�യിെല
ഒ� ഒഴിവിൽ �ീമതി. മ�ള എ�വർ�് 2019
കാലയളവിൽ അ�ർജി�ാ �ലമാ�ം

നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


