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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6729 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായിക താര�ൾ�് സർ�ാർ സർ�ീസിൽ നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
Shri.V. Abdurahiman

(കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��് മ�ി)

(എ) 2016-ന് േശഷം കായിക രംഗെ� മികവ്

കണ�ിെല��് എ� േപർ�് സർ�ാർ

സർ�ീസിൽ �ിര നിയമനം ന�ിയി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) മിക� കായികതാര�ൾ�് സർ�ാർ സർ�ീസിൽ

നിയമനം നൽ�� പ�തി �കാരം 2010-14
വർഷ�ളിെല 249 ഒഴി�കളിൽ 195 കായിക

താര�ൾ�് നിയമനം നൽകിയി��്. 35-ാമത്

േദശീയ െഗയിംസിൽ േകരളെ� �തിനിധീകരി�്

വ��ിഗത ഇന�ളിൽ െമഡ�ക�ം ടീം ഇന�ളിൽ

സ�ർ� െമഡ�ക�ം കര�മാ�ിയ 68 കായിക

താര�ൾ�് വിവിധ വ��കളിൽ

എൽ.ഡി.�ാർ�ിെ� 68 ��ർ ന�മററി

ത�ികകൾ ��ി�  ്നിയമനം നൽകിയി��്.
ഇ��ൻ �ട്േബാൾ താര�ം മലയാളി�മായ

�ീ.സി.െക.വിനീതിന് 2016 വർഷ�ിെല

േ�ാർട്സ്  ക�ാ�ാ നിയമന�ിനായി നീ�ി

വ�ിരി�� 50 ഒഴി�കളിൽ ഒ�ിൽ ഉൾെ���ി

െസ�േ�റിേയ�ിെല െപാ�ഭരണ വ��ിൽ

അസി��ിെ� ��ർ ന�മററി ത�ികയിൽ

നിയമനം നൽകിയി��്. 2007-െല െ�ഷ�ൽ

ഒളി�ി�ിൽ രാജ��ി� േവ�ി മിക� �കടനം

കാ� വ�ത് കണ�ിെല��് �ീ.ൈഷഭൻ.ഇ.ബി�്

ഒ� �േത�ക േകസായി പരിഗണി�  ്നിലവി��

ച��ളിൽ ഇള� വ��ി 2009-െല േ�ാർട്സ്

ക�ാ�ാ നിയമന�ളിെല െട�ീസ്  വിഭാഗ�ിൽ

നിക�െ�ടാെത കിട�� ഒഴിവിൽ ഉൾെ���ി

േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി േകാ�യം

പി.എ� .്ഡിവിഷെ� കീഴിൽ ഗാർഡനർ

ത�ികയിൽ നിലവി�� ഒഴിവിൽ നിയമനം

നൽ��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്. 72-ാമത്

സേ�ാഷ്  േ�ാഫി േജതാ�ളായ േകരള ടീമിെല 11
കായിക താര�ൾ�് അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ

േയാഗ�ത�് അ�സരി�  ്െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിൽ എൽ.ഡി �ാർ�ിെ� ��ർന�മററി

ത�ികയിൽ നിയമനം നൽകിയി��്. കായിക

മികവിെ� അടി�ാന�ിൽ �മാരി
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രാജിേമാൾ.പി.െക.�് േകരള േ��് േ�ാർട്സ്

കൗൺസിലിൽ എൽ.ഡി.�ാർ�് ത�ികയിൽ

നിയമനം നൽകിയി��്. 35ാമത് േദശീയ

െഗയിംസിൽ െവ�ി,/െവ�ല െമഡ�കൾ

കര�മാ�ിയ 83 കായികതാര�ളിൽ 82
കായിക താര�ൾ�് കായിക

�വജനകാര�ാലയ�ിൽ എൽ.ഡി. �ാർ�ിെ�

��ർ ന�മററി ത�ിക ��ി�  ്നിയമനം

നൽകിയി��്. ��ത പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി��

ഒ� കായികതാര�ിന് എൽ.ഡി.�ാർ�്

ത�ികയിൽ നിയമനം നൽ��തിന് ആവശ�മായ

വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ഇ�ാതി��തിനാൽ ��ത

ത�ികയിൽ നിയമനം നൽ�വാൻ കഴി�ി�ി�.
ടിയാെ� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�് അ�സരി�്

ഓഫീസ്  അ�ൻഡ�് ത�ികയിൽ നിയമനം

നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
േമൽ പറ� നിയമന�ൾ/ നടപടി�മ�ള ട�ിയ

സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ അ�ബ�മായി

ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. �ടാെത കായിക താര�ൾ�്

േപാലീസ്  േസനയിൽ അവസരം നൽ��തിനായി

വിവിധ സാ�ധ ബ�ാലിയ�കളിൽ നിലവി��

ഹവിൽദാ ർ ത�ികകളിൽ 146 ത�ികകൾ വിവിധ

കായിക ഇന�ൾ�ാ�ം മാ�ി വ�ി��.

(ബി) എ�ിൽ ഇവർ ആെരാെ�യാെണ�ം ഇവ�െട

കായികയിന�ം എവിെടെയാെ�യാണ് നിയമനം

നൽകിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) മിക� കായികതാര�ൾ�് സർ�ാർ സർ�ീസിൽ

നിയമനം നൽ�� പ�തി �കാരം 2010-14
വർഷ�ളിെല 249 ഒഴി�കളിൽ 195 കായിക

താര�ൾ�് നിയമനം നൽകിയി��്. 35-ാമത്

േദശീയ െഗയിംസിൽ േകരളെ� �തിനിധീകരി�്

വ��ിഗത ഇന�ളിൽ െമഡ�ക�ം ടീം ഇന�ളിൽ

സ�ർ� െമഡ�ക�ം കര�മാ�ിയ 68 കായിക

താര�ൾ�് വിവിധ വ��കളിൽ

എൽ.ഡി.�ാർ�ിെ� 68 ��ർ ന�മററി

ത�ികകൾ ��ി�  ്നിയമനം നൽകിയി��്.
ഇ��ൻ �ട്േബാൾ താര�ം മലയാളി�മായ

�ീ.സി.െക.വിനീതിന് 2016 വർഷ�ിെല

േ�ാർട്സ്  ക�ാ�ാ നിയമന�ിനായി നീ�ി

വ�ിരി�� 50 ഒഴി�കളിൽ ഒ�ിൽ ഉൾെ���ി

െസ�േ�റിേയ�ിെല െപാ�ഭരണ വ��ിൽ

അസി��ിെ� ��ർ ന�മററി ത�ികയിൽ

നിയമനം നൽകിയി��്. 2007-െല െ�ഷ�ൽ

ഒളി�ി�ിൽ രാജ��ി� േവ�ി മിക� �കടനം

കാ� വ�ത് കണ�ിെല��് �ീ.ൈഷഭൻ.ഇ.ബി�്

ഒ� �േത�ക േകസായി പരിഗണി�  ്നിലവി��

ച��ളിൽ ഇള� വ��ി 2009-െല േ�ാർട്സ്

ക�ാ�ാ നിയമന�ളിെല െട�ീസ്  വിഭാഗ�ിൽ

നിക�െ�ടാെത കിട�� ഒഴിവിൽ ഉൾെ���ി
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േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി േകാ�യം
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സേ�ാഷ്  േ�ാഫി േജതാ�ളായ േകരള ടീമിെല 11
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കൗൺസിലിൽ എൽ.ഡി.�ാർ�് ത�ികയിൽ
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േമൽ പറ� നിയമന�ൾ/ നടപടി�മ�ള ട�ിയ

സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ അ�ബ�മായി

ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. �ടാെത കായിക താര�ൾ�്

േപാലീസ്  േസനയിൽ അവസരം നൽ��തിനായി

വിവിധ സാ�ധ ബ�ാലിയ�കളിൽ നിലവി��

ഹവിൽദാ ർ ത�ികകളിൽ 146 ത�ികകൾ വിവിധ

കായിക ഇന�ൾ�ാ�ം മാ�ി വ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ

























































































കകേരള സര്കക്കാര്
  സസംഗ്രഹസം

കേക്കായയികേ  യുവജനകേക്കാരര്യ  വകുപപ്പ്  -  മുന്  കദേശശീയ  കേബഡയി  കേക്കായയികേതക്കാരവസം  കകേരള  കസ്റ്റേറപ്പ്
കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ്  കേകൗണ്സയിലയില്  തക്കാല്കക്കാലയികേക്കാടയിസക്കാനതയില്  കഹക്കാസ്റ്റേല്  വക്കാര്ഡന്
തസയികേയയില്  കജക്കാലയി  ചചെയ്തു  വരുന്നതുമക്കായ  ശശീമതയി.പയി.ചകേ.രക്കാജയികമക്കാള്കപ്പ്   കകേരള  കസ്റ്റേറപ്പ്
കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ്  കേകൗണ്സയിലയില്  നയിലവയില്  ഒഴയിവള്ള  ക്ലറയികല്  തസയികേയയില്  ഒരു  പ്രകതര്യകേ
കകേസക്കായയി പരയിഗണയിചപ്പ് സയിരനയിയമനസം നല്കേയി   ഉതരവപ്പ് പുറചപടുവയിക്കുന.
======================================================================

കേക്കായയികേ യുവജനകേക്കാരര്യ (എ) വകുപപ്പ്

സ.ഉ (കകേ)നസം.5/2018/കേക്കാ.യു.വ                  തശീയതയി, തയിരുവനന്തപുരസം, 23.06.2018. 
======================================================================
പരക്കാമര്ശസം:-   1)   ശശീമതയി.പയി.ചകേ.രക്കാജയികമക്കാളുചട  25.09.2012, 29.06.2015, 07.11.2016 എന്നശീ

തശീയതയികേളയിചല അകപക്ഷകേള്.
2)   കകേരള കസ്റ്റേറപ്പ് കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ് കേകൗണ്സയില് ചസക്രട്ടറയിയുചട  29.08.2013, 
       20.01.2016,  16.01.2018 എന്നശീ തശീയതയികേളയിചല KSSC/B1/743/14 നമ്പര് 

       കേത്തുകേള്.
3)  ആലപ്പുഴ ജയിലക്കാ കേളക്ടറുചട 14.02.2018-ചല DCALP-58/2018/N7  നമ്പര്  

കേതപ്പ്. 

ഉതരവപ്പ്

മുന്  കദേശശീയ  കേബഡയി  കേക്കായയികേതക്കാരവസം  കകേരള  സസംസക്കാന  കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ്
കേകൗണ്സയിലയില്  കഹക്കാസ്റ്റേല്  വക്കാര്ഡന്  തസയികേയയില്  കജക്കാലയി  ചചെയപ്പ്  വരുന്നതുമക്കായ
ശശീമതയി.പയി.ചകേ.രക്കാജയികമക്കാള്,  (പനയ്ക്കല്തറ,  വണക്കാനസം  പയി.ഒ.,  ആലപ്പുഴ  688  005)  തക്കാന്
പട്ടയികേജക്കാതയി  വയിഭക്കാഗതയില്ചപട്ട  അവയിവക്കാഹയിതയക്കാചണനസം  സര്കക്കാര്  കജക്കാലയികപ്പ്
അകപക്ഷയികക്കാനുള്ള  പ്രക്കായപരയിധയി  കേഴയിഞ്ഞ  സക്കാഹചെരര്യവസം,  സക്കാമ്പതയികേ
പയികന്നക്കാകക്കാവസയുസം,  കേളയികളതയില്വചപ്പ്  പരയികകറതയിചനത്തുടര്ന്നപ്പ്  കേക്കായയികേക്ഷമത
നഷ്ടചപട്ട  സക്കാഹചെരര്യവസം  കേണകയിചലടുതപ്പ്  കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ്  കേകൗണ്സയിലയില്
വയിദേര്യക്കാഭര്യക്കാസകയക്കാഗര്യതയ്ക്കനുസൃതമക്കായ  സയിര  നയിയമനസം  നല്കണചമന്നപ്പ്  അഭര്യര്തയിച്ചുചകേക്കാണപ്പ്
പരക്കാമര്ശസം (1) പ്രകേക്കാരസം അകപക്ഷ സമര്പയിചയിരുന.

കകേരള  കസ്റ്റേറപ്പ്  കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ്  കേകൗണ്സയിലയില്  സര്കക്കാര്  അസംഗശീകൃത  26  ക്ലറയികല്
തസയികേകേള് നയിലവയിലുള്ളതയില് തയിരുവനന്തപുരസം,  ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറസം,  കേക്കാസര്കഗക്കാഡപ്പ് എന്നശീ
ജയിലക്കാ  കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ്  കേകൗണ്സയിലുകേളയിലക്കായയി  ചമക്കാതസം  4  ഒഴയിവകേള്  നയിലവയിലുള്ളതക്കായുസം
കേകൗണ്സയിലയിചല  ആചകേ  തസയികേകേളുചട  50%,  കേക്കായയികേതക്കാരങ്ങള്കപ്പ്  നയിയമനസം
നല്കേണചമന്ന  നയിയമസം  പരയിഗണയിചപ്പ്  ഒഴയിവള്ള  ക്ലറയികല്  തസയികേകേളയില്  ഒന്നയില്
സയിരനയിയമനസം നല്കേക്കാവന്നതക്കാചണനസം കകേരള കസ്റ്റേറപ്പ് കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ് കേകൗണ്സയില് ചസക്രട്ടറയി
പരക്കാമര്ശസം (2) പ്രകേക്കാരസം റയികപക്കാര്ട്ടപ്പ് ചചെയ്യുകേയുണക്കായയി.



ശശീമതയി.പയി.ചകേ.രക്കാജയികമക്കാള്  അവയിവക്കാഹയിതയക്കാചണനസം  സക്കാമ്പതയികേചുറ്റുപക്കാടപ്പ്  വളചര
പരയിതക്കാപകേരമക്കാചണനസം  കേക്കായയികേരസംഗചത  കനട്ടങ്ങളുസം  സസംഭക്കാവനകേളുസം  പരയിഗണയിച്ചുസം
ടയിയക്കാളുചട  ആകരക്കാഗര്യസയിതയിയുസം  കുടുസംബപശക്കാതലവസം  കേണകയിചലടുതസം   ബയികകേക്കാസം
ബയിരുദേദേക്കാരയിണയിയുസം  ചജ.ഡയി.സയി,  ഡയി.സയി.എ  കകേക്കാഴ്സുകേള്  പക്കാസക്കായയിട്ടുള്ളതുമക്കായ  ടയിയക്കാള്കപ്പ്
വയിദേര്യഭര്യക്കാസകയക്കാഗര്യതയ്ക്കപ്പ് അനുസൃതമക്കായ കേക്കായയികേക്കാദദക്കാനസം ആവശര്യമയിലക്കാത ഏചതങയിലുസം ഒരു
തസയികേയയില് സയിര നയിയമനതയിനപ്പ് പരയിഗണയികക്കാവന്നതക്കാചണനസം ആലപ്പുഴ ജയിലക്കാ കേളക്ടര്
പരക്കാമര്ശസം (3) പ്രകേക്കാരസം റയികപക്കാര്ട്ടപ്പ് ചചെയയിട്ടുണപ്പ്.

സര്കക്കാര് ഇകക്കാരര്യസം വയിശദേമക്കായയി പരയികശക്കാധയിച്ചു.  മുന് കദേശശീയ കേബഡയിതക്കാരവസം കകേരള
കസ്റ്റേറപ്പ്  കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ്  കേകൗണ്സയിലയില്  തക്കാല്കക്കാലയികേക്കാടയിസക്കാനതയില്  കഹക്കാസ്റ്റേല്  വക്കാര്ഡന്
തസയികേയയില്  കജക്കാലയി  ചചെയ്തു  വരുന്നതുമക്കായ  ശശീമതയി.പയി.ചകേ.രക്കാജയികമക്കാള്കപ്പ്  (പനയ്ക്കല്തറ,
വണക്കാനസം പയി.ഒ.,  ആലപ്പുഴ  688005)  കകേരള കസ്റ്റേറപ്പ് കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ് കേകൗണ്സയിലയില് നയിലവയില്
ഒഴയിവള്ള  ക്ലറയികല്  തസയികേയയില്  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  കകേസക്കായയി  പരയിഗണയിചപ്പ്  സയിരനയിയമനസം
നല്കേയി ഉതരവപ്പ് പുറചപടുവയിക്കുന. 

കകേരള  കസ്റ്റേറപ്പ്  കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ്  കേകൗണ്സയില്  ചസക്രട്ടറയി  ഇതു  സസംബനയിച  തുടര്
നടപടയികേള് സദശീകേരയികകണതക്കാണപ്പ്. 

        ഗവര്ണറുചട ഉതരവയിന് പ്രകേക്കാരസം,
കഡക്കാ.ബയി.അകശക്കാകേപ്പ് ഐ എ എസപ്പ്

  ചസക്രട്ടറയി. 

ശശീമതയി.പയി.ചകേ.രക്കാജയികമക്കാള്, പനയ്ക്കല്തറ, വണക്കാനസം പയി.ഒ., ആലപ്പുഴ  688005.
ജയിലക്കാ കേളക്ടര്, ആലപ്പുഴ
ചസക്രട്ടറയി, കകേരള കസ്റ്റേറപ്പ് കസക്കാര്ടപ്പ്സപ്പ് കേകൗണ്സയില്, തയിരുവനന്തപുരസം
പ്രയിന്സയിപല് അകകൗണനപ്പ് ജനറല്, (എ&ഇ)/(ആഡയിറപ്പ്)കകേരള, തയിരുവനന്തപുരസം
ചപക്കാതുഭരണ (എസപ്പ്.സയി) വകുപപ്പ് (ഇനസം നസം.2257, തശീയതയി 20/06/2018)
ഇന്ഫര്കമഷന് ഓഫശീസര്, (ചവബപ്പ് & നന്യൂ മശീഡയിയ) വയിവര ചപക്കാതുജന സമ്പര്ക വകുപപ്പ്
കസ്റ്റേക്കാകപ്പ് ഫയല്/ഓഫശീസപ്പ് കകേക്കാപയി                                     

         ഉതരവയിന് പ്രകേക്കാരസം

ചസക്ഷന് ഓഫശീസര്

പകേര്പപ്പ്:-
ബഹ.മുഖര്യമനയിയുചട കപ്രവറപ്പ് ചസക്രട്ടറയികപ്പ്
കേക്കായയികേയുവജനകേക്കാരര്യ വകുപപ്പ് മനയിയുചട കപ്രവറപ്പ് ചസക്രട്ടറയികപ്പ്
കേക്കായയികേയുവജനകേക്കാരര്യ വകുപപ്പ് ചസക്രട്ടറയിയുചട സയി.എ-കപ്പ്
കേക്കായയികേയുവജനകേക്കാരര്യ വകുപപ്പ് കജക്കായയിനപ്പ് ചസക്രട്ടറയിയുചട സയി.എ-യ്ക്കപ്പ്
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