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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6368 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഹയർെസ�ൻഡറി ��കളിെല എ� .്എസ് .എസ് .ടി. ഒഴി�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

സർ�ാർ ഹയർ െസ��റി ��കളിെല
എ� .്എസ് .എസ് .ടി. ത�ികയിെല ആറ്  മാസേമാ
അതിലധികേമാ ൈദർഘ��� എൽ.ഡ��.എ.,
അന�� േസവനം എ�ീ ഒഴി�കളിേല�് �നിയർ
അ��ാപകർ�് �േമാഷൻ നൽ��തിന്
തട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) വ�യനിയ�ണ�ിെ� ഭാഗമായി സർ�ാർ
�റെ��വി� 05/11/2020-െല സ.ഉ(അ)നം
152/2020/ധന. ന�ർ ഉ�രവിൽ ��്
മാസ�ിൻേമൽ വ�� അവധി ഒഴി�കളിൽ
�േമാഷൻ നട�ി ഒഴിവ് റിേ�ാർ�് െച��
സ�ദായം സർ�ാർ നിർ�ൽ െച�
സാഹചര��ിൽ �ന�േവതനാവധി ഒഴി�കളിൽ
�േമാഷൻ നട��തിന് തട���്. അന��
േസവനം നൽ��ത് �ഖാ�ിര�� ഒഴി�കൾ
െ�ാേമാഷൻ വഴി നിക��തിന് നിലവിൽ
തട�മി�. െഡപ�േ�ഷൻ �േഖന ഉ�ായ
നിലവി�� ഒഴി�കളിൽ ച��കാരം െ�ാേമാഷൻ
നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

��ത ഒഴി�കളിേല�് �േമാഷൻ
നൽേക�തിെ��് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ വിവിധ വിഷയ�ളിെല ��ത
ഒഴി�കളിേല�് െ�ാേമാഷൻ നൽകാ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�യനിയ�ണ�ിെ� ഭാഗമായി സർ�ാർ
�റെ��വി� 05/11/2020-െല സ.ഉ(അ)നം
152/2020/ധന. ന�ർ ഉ�രവിൽ ��്
മാസ�ിൻേമൽ വ�� അവധി ഒഴി�കളിൽ
�േമാഷൻ നട�ി ഒഴിവ് റിേ�ാർ�് െച��
സ�ദായം സർ�ാർ നിർ�ൽ െച�
സാഹചര��ിൽ �ന�േവതനാവധി ഒഴി�കളിൽ
�േമാഷൻ നട��തിന് തട���്. അന��
േസവനം നൽ��ത് �ഖാ�ിര�� ഒഴി�കൾ
െ�ാേമാഷൻ വഴി നിക��തിന് നിലവിൽ
തട�മി�. െഡപ�േ�ഷൻ �േഖന ഉ�ായ
നിലവി�� ഒഴി�കളിൽ ച��കാരം െ�ാേമാഷൻ
നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി� വ��.

(സി) വിവിധ വിഷയ�ളിെല ഇ�രം ഒഴി�ക�െട
വിശദവിവരം നൽകാേമാ; ��ത ഒഴി�കളിൽ
അർഹരായ �നിയർ അ��ാപകർ�് െ�ാേമാഷൻ
നൽ��തി�ം അ�വഴി �നിയർ ത�ികയിൽ
ഉ�ാ�� ഒഴി�കൾ പി.എസ് .സി. �് റിേ�ാർ�്
െച��തി��� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ എ� .്എസ് .എസ് .�ി വിഷയ�ളിൽ
�ന�േവതനാവധിയി�ം െഡപ�േ�ഷനി�ം
അധ�ാപകർ �േവശി�ത് വഴി��ായ നിലവി��
ഒഴി�ക�െട വിശദ വിവരം അ�ബ�മായി

േചർ��. എ� .്എസ് .എ�ിമാ�െട െഡപ�േ�ഷൻ
ഒഴി�കൾ അ�� �നിയർ � സീനിയർ
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ത�ികമാ� നിയമന�ിൽ പരിേശാധി�്
ഉൾെ���ി നിയമനം നൽ�വാ�ം അ�വഴി
എ� .്എസ് .എസ്  .ടി(�നിയർ)-ൽ വ��
ഒഴി�കൾ ച��കാരം പി.എസ് .സി�് റിേ�ാർ�്
െചേ��ത് റിേ�ാർ�് െച�വാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�  ്വ��.

(ഡി) സർ�ാർ ഹയർ െസ��റി ��കളിെല
എ� .്എസ് .എസ് .ടി �നിയർ ത�ികയിെല ആറ്
മാസേമാ അതിലധികേമാ ൈദർഘ��ളള
എൽ.ഡ��.എ., അന�� േസവനം എ�ീ
ഒഴി�കൾ പി.എസ് .സി. �് റിേ�ാർ�്
െചേ��തി� എ�് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ��ത ഒഴി�കൾ പി.എസ് .സി. �്
റിേ�ാർ�് െച�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി)
നിർേ�ശം നൽകിയി�ി�. എ� .്എസ് .എസ് .�ി
�നിയർ ത�ികയിൽ അധ�ാപകർ
�ന�േവതനാവധിയിൽ �േവശി�� �േഖന�ം
െഡപ�േ�ഷൻ �േഖന�ം ഉ�ായ ഒഴി�കളിൽ
പി.എസ് .സി�് റിേ�ാർ�് െചേ��തായ
ഒഴി�കൾ നിലവി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�  ്അത്
പി.എസ് .സി�് റിേ�ാർ�് െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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