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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 382 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

മ��െഫഡിെല അഴിമതി സംബ�ി� അേന�ഷണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്,
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

�ീ. വി. അ�റഹിമാൻ
(മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��്

മ�ി)

(എ)

മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�് സംഭരി��
മ��ം വിൽ��തിെ� മറവിൽ മ��െഫഡിൽ

അഴിമതി നട� എ� ആേരാപണ�ിൽ ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര അേന�ഷണം
നട�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി സംഭരി�� മ��ം വി� പണം
ബാ�ിൽ അട��തിൽ സാ��ിക �മേ�ട്
നട�ത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി

���ാരായി കെ��ിയ ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ

ഉൾെ�െട��വർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. മ��െഫഡിെ� ശ�ി�ള�ര

േകാമൺ �ീ േ�ാസസിംഗ് െസ�ർ (CPC)-ൽ
നട� �മേ�ട്  സംബ�ി�് സമ�ാേന�ഷണം
േവണെമ�ം ���ാർെ�തിെര കർശന നടപടി
എ��ണെമ�ം ടി �ാപന�ിെ� ��വൻ
�വർ�ന�െള സംബ�ി�ം വിജിലൻസ്
അേന�ഷണം നട�ണെമ�ം ആവശ�െ��്

ഫിഷറീസ്  ഡയറ�ർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ വിജിലൻസ്  അേന�ഷണം
നട��തിന് സർ�ാർ നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(ബി) അ�ി�� �ണി�ക�െട ൈദനംദിന കണ�കൾ
ൈകകാര�ം െച��തിന് താത്കാലിക
ജീവന�ാെര നിയമി�തിൽ ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ�്

വീ� സംഭവി� എ�ത് വ�തയാേണാ
എ�റിയി�േമാ;

(ബി) മ��െഫഡിൽ നിലവിൽ 175 �ിരം

ജീവന�ാരാണ് ഉളളത്. 17/02/2016-െല
ജി.ഒ(പി).5/2016/എഫ്&പി.ഡി ഉ�രവി�െട

മ��െഫഡിെ� െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  സർ�ാർ
അംഗീകരി�് ഉ�രവായി��്. െ�ഷ�ൽ �ൾസിന്
അംഗീകാരം ലഭി�െവ�ി�ം സംവരണ തത��ിെല

അപാകത കാരണം നിയമനം നട��തിന്
�ടർ�ം കാലതാമസം േനരി�ി��.
റിസർേവഷനിെല അപാകത പരിഹരി�് എൻ�ി
േകഡർ ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ തി�െ���ി

േകരള പ�ിക് സർ�ീസ്  ക�ീഷന് 2017 �തൽ
റിേ�ാർ�് െച� വ���്. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ പി.എസ് .സി ഗസ�്
േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �റെ��വി�ി��്. �ിരം

ജീവന�ാ�െട അഭാവം �ലമാണ് താൽകാലിക
ജീവന�ാെര ൈദനംദിന കണ�കൾ ൈകകാര�ം
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െച��തിന് നിേയാഗിേ��ിവ��ത്.
മ��െഫഡിെ� ശ�ി�ള�ര CPC-ൽ
താൽകാലിക ജീവന�ാെര �ടാെത �നിയർ
അസി��് ത�ികയി�ളള �ിരം

ജീവന�ാരെന�ം ൈദനംദിന കണ�കൾ
ൈകകാര�ം െച��തിന് നിേയാഗി�ി��.
സാ��ിക �മേ�ട്  കെ��ിയതിെന �ടർ�്
ടിയാെന സർ�ീസിൽ നി�ം സെ�ൻഡ്
െച�ിരി�കയാണ്. �ടാെത CPC-�െട
മാേനജ�െട �മതല വഹി�ി�� �ീമതി ലിസി
അഗ�ിെന സർ�ീസിൽ നി�ം സെ�ൻഡ്
െച�ക�ം നിലവിെല മാേനജർ
േഡാ.എം.നൗഷാദിേനാട്  വിശദീകരണം
ആവശ�െ��ക�ം െച�ി��്. ��ത
�ാപന�ിെല സാ��ിക ത�ി�ിെന�റി�്
വിജിലൻസ്  അേന�ഷണം നട��തിന് സർ�ാർ
നിർേ�ശം നൽകിയി���്. 

(സി) എ�ിൽ ഇവ ൈകകാര�ം െച��തിന്
താത്കാലിക ജീവന�ാെര നിയമി� ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) മ��െഫഡിൽ നിലവിൽ 175 �ിരം

ജീവന�ാരാണ് ഉളളത്. 17/02/2016-െല
ജി.ഒ(പി).5/2016/എഫ്&പി.ഡി ഉ�രവി�െട

മ��െഫഡിെ� െ�ഷ�ൽ �ൾസ്  സർ�ാർ
അംഗീകരി�് ഉ�രവായി��്. െ�ഷ�ൽ �ൾസിന്
അംഗീകാരം ലഭി�െവ�ി�ം സംവരണ തത��ിെല

അപാകത കാരണം നിയമനം നട��തിന്
�ടർ�ം കാലതാമസം േനരി�ി��.
റിസർേവഷനിെല അപാകത പരിഹരി�് എൻ�ി
േകഡർ ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ തി�െ���ി

േകരള പ�ിക് സർ�ീസ്  ക�ീഷന് 2017 �തൽ
റിേ�ാർ�് െച� വ���്. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ പി.എസ് .സി ഗസ�്
േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �റെ��വി�ി��്. �ിരം

ജീവന�ാ�െട അഭാവം �ലമാണ് താൽകാലിക
ജീവന�ാെര ൈദനംദിന കണ�കൾ ൈകകാര�ം
െച��തിന് നിേയാഗിേ��ിവ��ത്.
മ��െഫഡിെ� ശ�ി�ള�ര CPC-ൽ
താൽകാലിക ജീവന�ാെര �ടാെത �നിയർ
അസി��് ത�ികയി�ളള �ിരം

ജീവന�ാരെന�ം ൈദനംദിന കണ�കൾ
ൈകകാര�ം െച��തിന് നിേയാഗി�ി��.
സാ��ിക �മേ�ട്  കെ��ിയതിെന �ടർ�്
ടിയാെന സർ�ീസിൽ നി�ം സെ�ൻഡ്
െച�ിരി�കയാണ്. �ടാെത CPC-�െട
മാേനജ�െട �മതല വഹി�ി�� �ീമതി ലിസി
അഗ�ിെന സർ�ീസിൽ നി�ം സെ�ൻഡ്
െച�ക�ം നിലവിെല മാേനജർ
േഡാ.എം.നൗഷാദിേനാട്  വിശദീകരണം
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ആവശ�െ��ക�ം െച�ി��്. ��ത
�ാപന�ിെല സാ��ിക ത�ി�ിെന�റി�്
വിജിലൻസ്  അേന�ഷണം നട��തിന് സർ�ാർ
നിർേ�ശം നൽകിയി���്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


