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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4221 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�ാവസായിക വാണിജ� വ��ിെല െമഷ�ൻ ഓ�േറ�ർ േ�ഡ്  II ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ്
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) മല�റം ജി�യിെല മേ�രിയി�ം േകാ�യം
ജി�യിെല ച�നാേ�രിയി�ം �വർ�ി��

വ�ാവസായിക വാണിജ� വ��ിെ� േകാമൺ
െഫസിലി�ി സർ�ീസ്  െസെ�റിൽ െമഷ�ൻ
ഓ�േറ�ർ േ�ഡ്-II ത�ികയിൽ നിലവിൽ എ�
ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ
ഒഴി�കൾ നിലവിൽ വ� തീയതിക�ം നിയമന
രീതിക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എ)
4ഒഴി�ക��്. 02.11.2010, 07.06.2014,
17.04.2017, 23.03.2018 എ�ീ തീയതികളിലാണ്
ഒഴി�കൾ നിലവിൽ വ�ത്. വ�വസായ വാണിജ�
വ��ിെല നിയമന�ൾ നട��ത് െ�ഷ�ൽ
�ളിെല വ�വ�കൾ �കാരമാണ്. വ��ിൽ
നിലവി�� െ�ഷ�ൽ �ളിൽ ഈ ത�ികയിെല
നിയമന രീതി�ം േയാഗ�ത�ം �തിപാദി�ി�ി�.

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ ൈബ �ാൻ�ർ
�േഖനയാണ് നിയമനം നട��െത�ിൽ
ഇ�കാരം നിയമനം ലഭി�ാൻ ആവശ�മായ

വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�ളള വ��ിെല
ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�ർ അേപ�
സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് �കാരം
നിയമനം നൽകിയി�േ�ാ; നിയമനം
നൽകിയി�ിെ��ിൽ അതി�ളള കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ ൈബ �ാൻ�ർ �േഖന
നിയമനം ലഭി��തിന് ലാ�് േ�ഡ്
വിഭാഗ�ിൽെ�� ഒ� ജീവന�ാരൻ അേപ�
സമർ�ി�ി��. എ�ാൽ വ��ിൽ നിലവി��
െ�ഷ�ൽ �ളിേലാ എ�ിക��ീവ് ഓർഡറിേലാ
െമഷ�ൻ ഓ�േറ�ർ േ�ഡ്-II ത�ികയിെല
നിയമന രീതി�ം േയാഗ�ത�ം
�തിപാദി�ി�ി�ാ�തിനാൽ ഈ അേപ�
നിരസി�ക��ായി.

(സി) ��ത ത�ിക�െട സമാന ത�ികകളായ
ഇല�ീഷ�ൻ, ൈഡേമ�ർ ത�ികകളിൽ
ൈബ�ാ ൻ�ർ വഴി നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏത് ത�ികയിൽ നി�മാണ് നിയമനം
നട�ിയെത�ം നിയമനം നട�ിയ രീതി
എ�ാെണ�ം നിയമനം ലഭി� ജീവന�ാരിൽ
ആെര�ി�ം ഇല�ീഷ�ൻ, ൈഡേമ�ർ എ�ീ
ത�ികകളിൽ നിലവിൽ േജാലി
െച��േ�ാെയ�ം േജാലി െച��െ��ിൽ
ഏത് ഫീഡർ കാ�ഗറിയിൽ നി�ാണ് ��ത
ത�ികയിേല�് നിയമനം േനടിയെത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇല�ീഷ�ൻ, ൈഡേമ�ർ ത�ികകൾ െമഷ�ൻ
ഓ�േറ�ർ േ�ഡ്-II ത�ിക�െട സമാന
ത�ികകൾ അ�. ഇല�ീഷ�ൻ ത�ികയിൽ �ീ.
ഷാജി.�ി, ഓഫീസ്  അ�ൻഡ�ിന് ത�ികമാ�ം
വഴി താൽ�ാലിക നിയമനം നൽകിയി��
എ�ാൽ ��ത ത�ിക�െട നിയമന രീതി
െ�ഷ�ൽ �ളിൽ �തിപാദി�ി�ി�ാ�തിനാൽ

വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�ർ ടിയാെന ഓഫീസ്
അ�ൻഡ�് ത�ികയിേല�് റിേവർ�്
െച�ക��ായി. ആയതിെനതിെര ടിയാൻ
ബ�. േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിൽ
േകസ്  ഫയൽ െച�ക�ം വ�വസായ വാണിജ�
ഡയറ��െട ഉ�രവിന് േ� സ�ാദി�ക�ം
െച�. ��ത േകസിെ� അ�ിമ വിധി
ആയി�ി�. െമഷ�ൻ ഓ�േറ�ർ ത�ികയിൽ
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േജാലി െച�ി�� അരവി�ാ�ൻ. െക �്
ത�ികമാ�ം വഴി ൈഡേമ�ർ ത�ികയിേല�്
നിയമനം നൽകിയി��്.

(ഡി) െമഷ�ൻ ഓ�േറ�ർ േ�ഡ്  II ത�ിക
വർഷ�ളായി ഒഴി�് കിട��ത് കാരണം
മേ�രി, ച�നാേ�രി േകാമൺ െഫസിലി�ി
സർ�ീസ്  െസെ��കളിൽ വില �ടിയ
െമഷ�നറികൾ �വർ�ി�ി �ാെത
ഉപേയാഗ�ന�മായി േപാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി)

സാേ�തിക േയാഗ�ത�� ജീവന�ാ�െട
അഭാവം �ലം �തിസ�ികൾ ഉ�ാ��തായി
��യിൽെ��ി��്.

(ഇ) ഉെ��ിൽ ഇതിന് പരിഹാരം കാ��തിനായി
വ��ിെല േയാഗ�രായ ലാ�് േ�ഡ്
ത�ികയിെല ജീവന�ാെര �ടി ഉൾെ���ി

െമഷ�ൻ ഓ�േറ�ർ േ�ഡ്  II ത�ികയിേല�്
ൈബ �ാൻ�ർ �േഖന നിയമനം നട��തിന്
അടി�രമായി ഉ�രവ് ഇറ�ി വി�ാപനം

�റെ��വി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ)

വ�വസായ വാണിജ� വ��ിെ� െ�ഷ�ൽ �ൾ
േഭദഗതി സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

(എഫ്) േയാഗ�രായ ലാ�് േ�ഡ്  ജീവന�ാെര
ഉൾെ���ി െമഷ�ൻ ഓ�േറ�ർ ത�ികകളിൽ
നിയമനം നട��തിന് ഏെത�ി�ം സാേ�തിക
തടസ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇത്
മറികട��തിന് ഭരണപരമായ തീ�മാന�ൾ
സ�ീകരി�ാേമാ?

(എഫ്)

വ�വസായ വാണിജ� വ��ിെ� െ�ഷ�ൽ �ൾ
േഭദഗതി സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


