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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5029 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

എസ് .സി./എസ് .ടി. വിഭാഗ�ിൽെ�� തഹസീൽദാർമാ�െട െ�ാേമാഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)
റവന� വ��ിൽ എ� തഹസീൽദാർ/െഡപ��ി

തഹസീൽദാർ േജാലി െച�വ��െവ�്

അറിയി�േമാ;

(എ) റവന� വ��ിൽ െഡപ��ി തഹസീൽദാർ/ �നിയർ

���് ത�ികയിൽ 1295 ജീവന�ാ�ം,
തഹസീൽദാർ ത�ികയിൽ 331 ജീവന�ാ�ം,
സീനിയർ ���് ത�ികയിൽ 63 േപ�ം

നിലവിൽ േജാലി െച� വ��.

(ബി)

അൻപത് വയ�ം െ�ാേബഷ�ം �ർ�ിയായ

എസ് .സി./എസ് .ടി. വിഭാഗ�ിൽെ�� െഡപ��ി

തഹസീൽദാർമാർ�് താൽ�ാലികമായി

െ�ാേമാഷൻ ന�ാൻ െക.എസ് . &
എസ് .എസ് .ആർ. �ൾ 13(A)(1)(a) പാർ�് II -ൽ
വ�വ���േ�ാൾ ആയതി��

തട�െമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െഡപ��ി തഹസീൽദാർ ത�ികയി�ളള

ജീവന�ാർ�് േകരള റവന� സർ�ീസ്

(തഹസീൽദാർ) െ�ഷ�ൽ �ൾ 1980 ച�ം 6(എ)
�കാരം അംഗീ�ത സർ�കലാശാലയിൽ നി�ളള

നിയമ ബി�ദം അെ��ിൽ �ിമിനൽ �ഡിഷ�റി

െട�് പാ�ായിരി�ണം എ�ത് തഹസീൽദാർ

ത�ികയിേല�് �ാന�യ��ി�ളള

നിർബ�ിത േയാഗ�തയാണ്. 1958 െല

െക.എസ് .&എസ് .എസ് .ആർ �ൾ 13(A) (1) (a)
�കാരം ഒ� സർ�ീസിെല െ�ഷ�ൽ �ൾസ്

ഡി�ാർ�്െമ�ൽ െട�് പാ�ാേക�താെണ�്

നിർേ�ശി��ിട�്, അ�െന�ളള െട�്

പാ�ായി�ി�ാ�, എ�ാൽ അ�െന�ളള

ത�ികയിേലേ�ാ മ�് �കാര�ിൽ

നിയമന�ി�േവ�ി േയാഗ�ത�ളള�ം

അ�േയാജ��മായ പ�ികജാതികളിൽ അെ��ിൽ

പ�ികവർ��ളിൽ ഏതിെല�ി�ം െപ��

സർ�ീസിെല ഒരംഗ�ിന് അതിൽ താൽ�ാലിക

നിയമനം ന�ാ��താണ് എ�ാണ് വ�വ�

െച�ി�ളളത്. അനിവാര�മായ േയാഗ�തയിൽ ഇളവ്

അ�വദി�  ്�ാന�യ�ം നൽകാൻ നിലവിൽ

വ�വ�യി�.

(സി) ��ത വിഷയം പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;
(സി) െഡപ��ി തഹസീൽദാർ ത�ികയി�ളള

ജീവന�ാർ�് േകരള റവന� സർ�ീസ്

(തഹസീൽദാർ) െ�ഷ�ൽ �ൾ 1980 ച�ം 6(എ)
�കാരം അംഗീ�ത സർ�കലാശാലയിൽ നി�ളള

നിയമ ബി�ദം അെ��ിൽ �ിമിനൽ �ഡിഷ�റി
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െട�് പാ�ായിരി�ണം എ�ത് തഹസീൽദാർ

ത�ികയിേല�് �ാന�യ��ി�ളള

നിർബ�ിത േയാഗ�തയാണ്. 1958 െല

െക.എസ് .&എസ് .എസ് .ആർ �ൾ 13(A) (1) (a)
�കാരം ഒ� സർ�ീസിെല െ�ഷ�ൽ �ൾസ്

ഡി�ാർ�്െമ�ൽ െട�് പാ�ാേക�താെണ�്

നിർേ�ശി��ിട�്, അ�െന�ളള െട�്

പാ�ായി�ി�ാ�, എ�ാൽ അ�െന�ളള

ത�ികയിേലേ�ാ മ�് �കാര�ിൽ

നിയമന�ി�േവ�ി േയാഗ�ത�ളള�ം

അ�േയാജ��മായ പ�ികജാതികളിൽ അെ��ിൽ

പ�ികവർ��ളിൽ ഏതിെല�ി�ം െപ��

സർ�ീസിെല ഒരംഗ�ിന് അതിൽ താൽ�ാലിക

നിയമനം ന�ാ��താണ് എ�ാണ് വ�വ�

െച�ി�ളളത്. അനിവാര�മായ േയാഗ�തയിൽ ഇളവ്

അ�വദി�  ്�ാന�യ�ം നൽകാൻ നിലവിൽ

വ�വ�യി�.

(ഡി)

പ �ികജാതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർ�് ഇളവ് നൽകി

െ�ാേമാഷനിൽ ആ�പാതിക �ാതിനിധ�ം

�ർ�ീകരി�  ്ഭരണഘടനാപരമായ നീതി

ഉറ�വ��ാൻ �േത�ക ഉ�രവ്

�റെ��വി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) പ�ികജാതി/പ�ികവർ��ിൽ ഉൾെ���

ജീവന�ാ�െട അഭാവം ഉ�ാ��

അവസര�ളിൽ ആ�പാതിക �ാതിനിധ�ം

ഉറ�വ���തിന് ��ത ത�ികകളിൽ

െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�് �േഖന നിയമനം

നട�കയാണ് െച��ത്. നിലവിൽ റവന�

വ��ിൽ പ�ികജാതി/പ�ികവർ��ിൽ ഉൾെ���

6 തഹസീൽദാർമാ�െട �റ�െ��്

കെ��ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ െ�ഷ�ൽ

റി��്െമ�് വഴി നിയമനം നട��തിനായി 6
ത�ികകൾ സംവരണം െച�് 20/07/2021
തീയതിയിൽ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 131/21/ആർ.ഡി

ന�രായി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. െ�ഷ�ൽ

റി��്െമ�് �േഖന നിയമനം നട��തി�ളള

നടപടികൾ േകരള പ�ി�് സർ�ീസ്  ക�ീഷൻ

സ�ീകരി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


