
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4133 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സമാന െ�യിലിെല വ�ത�� ത�ികകളിൽ എ�് വർഷം �ർ�ിയാ�ിയവർ�് ഹയർ േ�ഡ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ്
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

ഒേര െ�യിലിെല ര�് വ�ത�� ത�ികകളി�ം

�ടി എ�് വർഷം �ർ�ിയാ�ിയ ജീവന�ാർ�്

ധനകാര� വ��ിെ� 8/8/2008 െല 46/2008/ഫിൻ

ന�ർ സർ�ലർ �കാരം ഹയർ േ�ഡ്

അ�വദി�ി�േ�ാ; ��ത സ ർ�ലറിെ� പകർ�്

നൽകാേമാ;

(എ) സമാന ശ�ള െ�യി�� വ�ത�� ത�ികകളിെല

േസവനം 15.09.1985 വെര സമയ ബ�ിത ഹയർ

േ�ഡ്  അ�വദി��തി�� േയാഗ�

േസവനകാലയളവായി പരിഗണി�ി��. എ�ാൽ

16.09.1985 �തൽ സമയ ബ�ിത ഹയർ

േ��കൾ അ�വദി��ത് �േവശന ത�ികെയ

അടി�ാനമാ�ി മാ�മാണ്. ഇ�ാര��ൾ

08.08.2008 െല നം. 46/2008/ഫിൻ സർ�ലർ

നിർേ�ശ�ിെല ഖ�ിക 7 ൽ
വ��മാ�ിയി��താണ്. പകർ�് ഉ�ട�ം

െച��.

(ബി)

ഈ സർ�ലറിെല നിർേ�ശ�ൾ ഇേ�ാ�ം

പാലി��േ�ാ;

(ബി) കാലാകാല�ളിെല ശ�ള പരി�രണ

ഉ�ര�കളി�ം അ�മായി ബ�െ��്

�റെ��വി�� മ� ഉ�ര�കളി�ം സമയ

ബ�ിത ഹയർ േ�ഡ്  അ�വദി���മായി

ബ�െ��� വിശദാംശ�ൾ

ഉൾെ�ാ�ി�ി��താണ്. 08.08.2008 െല നം.
46/2008/ഫിൻ സർ�ലർ നിർേ�ശ�െള �ടർ�്

�റെ��വി�ി�� ടി ഉ�ര�കളിെല

നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി ടി സർ�ലർ

നിർേ�ശ�ൾ�് ഇേ�ാ�ം �സ�ി��്.

(സി) ��ത സ ർ�ലറിെ� അടി�ാന�ിൽ �ാർ�്

ത�ികയിൽ േജാലിയിൽ �േവശി� ഒ�

ജീവന�ാരൻ ര� വർഷം അേത ത�ികയി�ം

ബാ�ി ആറ്  വർഷം സമാനമായ െ�യിലിൽ

മെ�ാ� വ��ിെല മെ�ാ� ത�ികയി�ം �ടി എ�്

വർഷം �ർ�ിയാ�ിയാൽ സമയ ബ�ിത ഹയർ

േ�ഡിന് അർഹത ലഭി�േമാ; ഇെ��ിൽ

അതി�ളള കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �ർ�് ത�ികയിൽ േജാലിയിൽ �േവശി�  ്ര�

വർഷം അേത ത�ികയി�ം ബാ�ി 6 വർഷം

സമാനമായ െ�യിലിൽ മെ�ാ� വ��ിെല മെ�ാ�

ത�ികയി�ം �ടി 8 വർഷം �ർ�ിയാ�� �റ�്

സമയ ബ�ിത ഹയർ േ�ഡ്  അ�വദി�ാൻ

08.08.2008 െല നം. 46/2008/ഫിൻ സർ�ലർ

നിർേ�ശ�ിെല ഖ�ിക 7 �കാരം നിലവിൽ

വ�വ�യി�. �േവശന ത�ികയിൽ നി�ിത

വർഷ േയാഗ�താ േസവനം �ർ�ിയാ�ിയി�ം

റ�ലർ െ�ാേമാഷ�കൾ ലഭി�ാെത stagnate
െച�� ജീവന�ാർ�് റ�ലർ െ�ാേമാഷ�
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�ല�മായി ന�� ഒരാ��ല�മാണ് സമയ ബ�ിത

ഹയർ േ�ഡ് . ഒ� വ��ിൽ ഒ� ത�ികയിൽ

�േവശി�� ജീവന�ാരൻ ര� വർഷ�ി�

േശഷം മെ�ാ� വ��ിൽ സമാന െ�യിലി��

മെ�ാ� ത�ികയിേല�് നിയമനം േന��േതാ��ടി

ടിയാെ� നിലവിെല �േവശന ത�ിക ര�ാമത്

നിയമനം ലഭി� ത�ികയായി മാ��. ഒ� വ��ിൽ

�ർ�് ത�ികയിൽ �േവശി�  ്മെ�ാ� വ��ിെല

സമാന െ�യിലി�� മെ�ാ� ത�ികയിേല�്

ടിയാൻ മാ��േതാട്  �ടി �ർ�് ത�ികയിൽ

ടിയാന് stagnation സംഭവി��ി�. അതിനാൽ

�തിയ �േവശന ത�ികയിൽ stagnation
ഉ�ാ�� �റ�് മാ�േമ സമയ ബ�ിത ഹയർ

േ�ഡ്  അ�വദി�വാൻ വ�വ���. നിലവിെല

�േവശന ത�ികെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ്

സമയ ബ�ിത ഹയർ േ�ഡ്  െ�ാേമാഷ�കൾ

അ�വദി��ത്. �ടാെത സമയ ബ�ിത ഹയർ

േ�ഡ്  അ�വദി���മായി ബ�െ��

വിഷയ�ിൽ ജീവന�ാരെ� േസവന േവതന

അവധി ശ�ള നിർ�യ വിവര�ൾ അട�ിയ

േസവന ��കം, �േവശന ത�ിക�േട�ം �ടർ

െ�ാേമാഷൻ ത�ികക�േട�ം നിയമന രീതി,
േയാഗ�തകൾ �തലായവ �തിപാദി��

വിേശഷാൽ ച���െട പകർ�് എ�ിവ�െട

പരിേശാധന, െ�ാേമാഷന് േവ� േയാഗ�തകൾ

ജീവന�ാരൻ േനടിയി�േ�ാ, െ�ാേമാഷൻ

ത�ികകൾ ബ�െ�� എ�ാ�ിെ��ിൽ

ലഭ�മാേണാ എ� വിവരം, അർഹത സംബ�ി�

നിയമനാധികാരി�െട റിേ�ാർ�് �ട�ിയവ�െട

പരിേശാധനയി�െട മാ�േമ വ��മായ അഭി�ായം

ന�വാനാ�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
























