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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5606 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ േമ�് പദവി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ)

െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ േമ�് പദവിയിൽ
നിയമി��തി�� േയാഗ�തകൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം പ�ായ�്

അടി�ാന�ിൽ ഇവെര
തിരെ����തി�� അധികാരം
ആർ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ േമ�് പദവിയിൽ
നിയമി��തിന് താെഴ�റ�� േയാഗ�തകളാണ്
നി�യി�ി��ത്. 1. െതാഴിൽ കാർ��
വനിതയായിരി�ണം. 2. ��ംബ�ീ എ.ഡി.എസ്
ജനറൽ േബാഡിയിെല അംഗമായിരി�ണം. 3.
2017-18 �തൽ ഏെത�ി�ം ഒ� സാ��ിക

വർഷം �റ�ത് 25 ദിവസെ� അവിദ�
െതാഴിൽ െച� വ��ിയാകണം. �ടർ��
വർഷ�ളി�ം അതിന് �ൻ�� 3 സാ��ിക

വർഷ�ളിൽ ഏെത�ി�ം ഒ� വർഷം �റ�ത്

25 ദിവസെ� അവിദ� െതാഴിൽ െച�വെര
മാ�േമ പരിഗണി�വാൻ പാ��. 4. �റ�ത്

പ�ാം�ാ�് പാ�ായിരി�ണം. പ�ികജാതി
പ�കവർ� വിഭാഗ�ാർ�് എ�ാം �ാ�്
�ർ�ിയാ�ിയാൽ മതിയാ�ം. 5.
െതരെ���െ��� വർഷം ജ�വരി 1-ന് 18
�തൽ 60 വയ�് വെര �ായപരിധിയിൽ ഉ�വർ
ആയിരി�ണം. 6. നി�ിത പരിശീലനം
ലഭി�വരാകണം. ��ംബ�ീ എ.ഡി.എസ്  ജനറൽ
േബാഡിയിൽ അംഗ�ളായവരിൽ നി�ം നി�ിത
േയാഗ�ത��വെര േമ�ായി തിരെ���ക�ം

ഇത് എ.ഡി.എസ്  എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�െട�ം,
സി.ഡി.എസ്-െ��ം അംഗീകാരേ�ാെട

�ാമപ�ായ�ിന് സമർ�ി�ക�മാണ്
െച��ത്.

(ബി) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിൽ മ��

പ�ായ�ിെല പ��ാം വാർഡിൽ േമ�്
ത�ികയിൽ �വർ�ി�വ� �ീമതി ഷീബ
ബി�വിെന ഈ പദവിയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�ിയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�മാ�െട നിയമനം സംബ�ി�  ്സർ�ാർ
�റെ��വി�ി�� സർ�ലർ �കാരം എ.ഡി.എസ് .
എ�ിക��ീവ് ക�ി�ിയിൽ അേപ�കൾ
പരിേശാധി�  ്അർഹരായി��വ�െട ലി�്
അംഗീകരി�  ്പാസാ�ി സി.ഡി.എസ്  ക�ി�ി�്
നൽേക���്. എ�ാൽ വാർഡ്  12-െല
എ.ഡി.എസ്  എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി, �ീമതി.ഷീബ
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ബി�വിെ� േമ�് നിയമന�ി�� അേപ�
അംഗീകരി�ി�ി�.

(സി) ടിയാെള ഈ പദവിയിൽ തിരിെ����തിനായി
അ�മാലി ബി.ഡി.ഒ., പ�ായ�് െസ��റി
എ�ിവർ�് നൽകിയ അേപ�യിേ�ൽ എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;
ഈ കാര��ി�� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ�
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) 26.08.2021-െല സി.2336/18നം. ക�് �കാരം
�ീമതി.ഷീബ ബി�വിന് േമ�് നിയമന�ിന്

േയാഗ�ത�െ��് അറിയി�െകാ�് അ�മാലി
ബി.ഡി.ഒ മ�� �ാമപ�ായ�് െസ��റി�്
ക�് നൽകിയി��്. അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ�
പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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