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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5383 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അസി��് േ�ഡ്  2 ത�ികയിെല നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

വിവിധ വ��കളിൽ േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ
അസി�ൻറ്  േ�ഡ്  2 ത�ികയിേല��
നിയമന�ിനായി പി.എസ് .സി. നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എ) വിവിധ വ��കളിേല�� േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ
അസി��് േ�ഡ്  II [(കാ�ഗറി നം. 277/18 -
Direct) (കാ�ഗറി നം. 278/2018 - By Transfer)]
ത�ിക�െട െതരെ���ിനായി 14
ജി�കളിേല�മായി 29.12.2018 ന് വി�ാപനം

�ണി�  ്േയാഗ�രായ ഉേദ�ാഗാർ�ികെള
ഉൾെ���ി ഡിേ�ഷൻ െട�ിന് േവ�ി��
ഏകീ�ത ലി�് 14 ജി�കളിൽ െസപ്�ംബർ
മാസ�ിൽ പി.എസ് .സി �സി�ീകരി�ി��്.
ഡിേ�ഷൻ െട�് നട��തി�� നടപടികൾ
പി.എസ് .സി. സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം ജി�കളിലാെണ�ം നിയമന
നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളിേല�� േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ
അസി��് േ�ഡ്  II [(കാ�ഗറി നം. 277/18 -
Direct) (കാ�ഗറി നം. 278/2018 - By Transfer)]
ത�ിക�െട െതരെ���ിനായി 14
ജി�കളിേല�മായി 29.12.2018 ന് വി�ാപനം

�ണി�  ്േയാഗ�രായ ഉേദ�ാഗാർ�ികെള
ഉൾെ���ി ഡിേ�ഷൻ െട�ിന് േവ�ി��
ഏകീ�ത ലി�് 14 ജി�കളിൽ െസപ്�ംബർ
മാസ�ിൽ പി.എസ് .സി �സി�ീകരി�ി��്.
ഡിേ�ഷൻ െട�് നട��തി�� നടപടികൾ
പി.എസ് .സി. സ�ീകരി� വ��.

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം ��ത ത�ികയിൽ നിലവിൽ
എ� ഒഴി�കൾ വീതമാണ് ഉ�െത�് പറയാേമാ;

(സി) ഒഴി�കൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ഡി) ��ത ത�ികയിേല�് െഹഡ്ക�ാർേ�ഴ്  സ്
ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�്.റിേ�ാർ�് െച�െ�� െഹഡ്  ക�ാർേ��്
ഒഴി�കൾ ജി�കളിേല�് േടൺ അ�സരി�്
അ�വദി� നൽ��തി�� നടപടികൾ
പി.എസ് .സി. സ�ീകരി�വ��.

(ഇ) 2021-2022 വർഷ�ിൽ ��ത ത�ികയിൽ
ഉ�ാ�െമ�് ക��� �തീ�ിത ഒഴി�കൾ

(ഇ) 2022 കല�ർ വർഷ�ിൽ ഓേരാ വ��ി�ം
ഉ�ാ�� �തീ�ിത ഒഴി�കൾ �ൻ��ി
കണ�ാ�ി 30.10.2021 നകം പി.എസ് .സി�്
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എ�െയ�് വ��്/ജി� തിരി�  ്വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

റിേ�ാർ�് െച�വാൻ എ�ാ വ��േമധാവികൾ�ം
നിയമനാധികാരികൾ�ം 05.10.2021 െല
ഉപസി3/174/2021/ഉഭപവ ന�ർ സർ�ലർ �േഖന
നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



              

 
                                                                                    അനുബന്ധം 

നമ്പർ ജില്ല റിപ്പ�ോർട് ചെ�യ്ത ഒഴിവുകളുചെട
എണ്ണം 

1 തിരുവനന്തപുരം 18
2 ചെകോല്ലം 11
3 പത്തനംതിട്ട 8
4 ആലപ്പുഴ 8
5 പ്പകോട്ടയം  14 (5 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ)
6 ഇടുക്കി  10 (2 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ)
7 എറണോകുളം 7
8 തൃശൂർ 9
9 പോലക്കോട് 5
10 മലപുറം 12
11 പ്പകോഴിപ്പക്കോട് 14
12 വയനോട് 2
13 കണ്ണൂർ 2
14 കോസറപ്പEോഡ് 8
                   

         
 

        


