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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5387 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മല�റം ജി�യിെല എൽ.പി.എസ് .എ. നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� 
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 516/2019 �കാരം
എൽ.പി.എസ് .എ. ത�ികയിേല�് േഷാർ�് ലി�്
ത�ാറാ�ിയേ�ാൾ െമയിൻ ലി�ിൽ
ഉൾെ����വ�െട എ�ം നി�യി��തിനായി
സ�ീകരി�ി�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാണ്;
ഓേരാ ജി��ം �േത�ക മാനദ��ൾ

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ)

ഇ� സംബ�ി�  ്പി.എസ് .സി �റെ��വി�ി��
സർ�ലർ അ�ബ�ം I ആയി േചർ�ിരി��.

(ബി) മല�റം ജി�യിെല േഷാർ�് ലി�്
ത�ാറാ�ിയേ�ാൾ നിലവി�� മാനദ��ൾ

പാലി�ി�ിെ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി)
നിലവിെല മാനദ��ൾ പാലി�ാണ്
പി.എസ് .സി. �����ികകൾ
ത�ാറാ�ിയി��ത്.

(സി) ��ത വി�ാപന�കാരം 14 ജി�കളി�ം
ത�ാറാ�ിയ േഷാർ�് ലി�ിെ� �ഖ� പ�ികയിൽ
ഉൾെപ�വ�െട എ��ം ലി�് ത�ാറാ�ാൻ
പരിഗണി� ഒഴി�ക�ം കണ�ാ�ിയ തീയതി�ം
ജി� തിരി�  ്വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി)

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം II ആയി േചർ��.

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല എൽ.പി.എസ് .എ.
ത�ികയിേല�� നിയമന നടപടികൾ
ത�രിതെ���വാൻ നിർേദശം നൽ�േമാ?

(ഡി)
ത�ിക�െട െതരെ���് നടപടികൾ
�േരാഗമി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ















അനുബന്ധം

എൽ  .  പി  .  സ്കൂൾ ടീച്ചർ   (  മലയാളം മീഡിയം   -   കാറ്റഗറി നമ്പർ –   516/2019)   തസ്തികയ്ക്ക് വിവിധ  
ജില്ലകളിലേലക്ക് ലേവണ്ടി  തയ്യാറാക്കിയ ചുരുക്കപ്പട്ടിക സംബന്ധിച്ച  വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമന
മ്പർ 

ജില്ലയുടെട ലേപര് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ
ഉൾടെപ്പടുലേCണ്ട 
ഉലേദDാഗാർത്ഥികളു
ടെട എണ്ണം 
നിശ്ചയിച്ച 
തീയതി

ചുരുക്കപ്പട്ടിക  തയ്യാറാക്കാൻ
തീരുമാനം  കൈകടെക്കാണ്ട
സമയC്  റിലേപ്പാർട്ട്
ടെKയ്യടെപ്പട്ടിരുന്ന ഒഴിവുകളുടെട
എണ്ണം

വിവിധ
ജില്ലകളിടെല
ചുരുക്കപ്പട്ടികകളി
ടെല
മുഖDപട്ടികകളിൽ
ഉൾടെപ്പട്ടിരുന്ന
ഉലേദDാഗാർത്ഥി
കളുടെട എണ്ണം.

1 തിരുവനന്തപുരം 11 /01 /21 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 446
2 ടെകാല്ലം 11 /01 /21 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 450
3 പCനംതിട്ട 11 /01 /21 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 297
4 ആലപ്പുഴ 11 /01 /21 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 403
5 ലേകാട്ടയം 11 /01 /21 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 303
6 ഇടുക്കി 11 /01 /21 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 301
7 എറണാകുളം 11 /01 /21 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 388
8 തൃശ്ശൂർ 11 /01 /21 131 451
9 പാലക്കാട് 11 /01 /21 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 447
10 മലപ്പുറം 11 /01 /21 348 997
11 ലേകാഴിലേക്കാട് 11 /01 /21 83 400
12 വയനാട് 11 /01 /21 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 402
13 കണ്ണൂർ 11 /01 /21 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 400
14 കാസറലേഗാഡ് 11 /01 /21 112 606


