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ആമുഖന്റിം
യുവജനകക്ഷേമവന്റിം  യുവജനകേഭാരര്യവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി  (2021-2023)-യുസട

അദര്യക്ഷേനഭായ ഞഭാന, സമനിതനി അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ സമനിതനിയുസട  രണഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന.

2021  ജനുവരനി  1  മുതല്  2021  ജൂലലൈ  14  വസരയുള്ള  കേഭാലൈയളവനില്  സമനിതനി
(2019-21)-യുസടയുന്റിം 2021 ജൂലലൈ 15 മുതല് 2021 ഡനിസന്റിംബര് 31 വസരയുള്ള കേഭാലൈയളവനില്
സമനിതനി  (2021-23)-യുസടയുന്റിം പരനിഗണനയനില് വന്ന വനിഷയങ്ങള്,  സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
എന്നനിവ സന്റിംബനനിചന്റിം വര്യകനികേളനില് നനിനന്റിം സന്റിംഘ  ടനഭാപതനിനനിധനികേളനില് നനിനന്റിം ലൈഭനിച്ച
ഹര്ജനികേളനികന്മേല് ലൈഭനിച്ച  സര്കഭാര് റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസട    അടനിസഭാനതനില് ഉരുതനിരനിഞ
അഭനിപഭായങ്ങളുന്റിം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം  ഉള്സകഭാള്ളനിചസകേഭാണഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ  തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുള്ളതറ.
റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലൈയളവനില് സമനിതനി 7 കയഭാഗങ്ങള് കചരുകേയുണഭായനി.

18-7-2022-സലൈ കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച.

എ. എന. ഷന്റിംസതീര്
അദര്യക്ഷേന,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, യുവജനകക്ഷേമവന്റിം  യുവജനകേഭാരര്യവന്റിം
2022 ജൂലലൈ 20.  സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.
                                                         



ററിപപപ്പോര്ടട

2021 ജനുവരറി 1 മുതല് ഡറിസസംബര് 31 വരര പരറിഗണറിച്ച 
ഹര്ജറി വറിഷയങ്ങള് സസംബനറിച്ചട 

യുവജനപക്ഷേമവസം  യുവജനകപ്പോരര്യവസം  സസംബനറിച്ച  സമറിതറി  പകരള  നറിയമസഭയുരട
നടപടറിക്രമവസം കപ്പോരര്യനറിര്വ്വഹണവസം  സസംബനറിച്ച ചടങ്ങളറിരലെ  ചടസം  261(O)  പ്രകപ്പോരസം
31-7-2010-നട  രൂപപീക കൃതമപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത  ചടങ്ങളറിരലെ  ചടസം  261(P)-യറില്  സമറിതറിയുരട
കര്ത്തവര്യങ്ങരളക്കുററിച്ചട വര്യവസ്ഥ രചയറിട്ടുണട.  15-ാം പകരള നറിയമസഭയുരട യുവജനപക്ഷേമവസം
യുവജനകപ്പോരര്യവസം സസംബനറിച്ച സമറിതറി 2021 ജൂണ് 15-നട രൂപപീകൃതമപ്പോയറി. 

2.  പകരള  സസംസ്ഥപ്പോന  യുവജനപക്ഷേമ  പബപ്പോര്ഡട  നടപറിലെപ്പോക്കുന്ന  വറിവറിധ
പക്ഷേമപദ്ധതറികളുരട പ്രവര്ത്തനസം വറിലെയറിരുത്തുക, വര്യകറികളറില് നറിനസം സസംഘടനകളറില്
നറിനസം  സമറിതറികട  ലെഭറിക്കുന്ന  പരപ്പോതറികളുസം  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
പരറിഹപ്പോരമപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുക,  പകനപ്പോവറിഷ്കൃത  യുവജനപക്ഷേമ  പദ്ധതറികളുരട
നടത്തറിപറിനട  പനതൃതതസം  നല്കുക,  യുവജനപക്ഷേമ  പദ്ധതറികള്കപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുന്ന
സര്കപ്പോര്  ഫണട  ശരറിയപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനരവനറപ്പുവരുത്തുക,  യുവജനപക്ഷേമ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  രമച്ചരപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  സതയസംരതപ്പോഴറില്  പരറിശപീലെന  പദ്ധതറികള്,
സമ്പൂര്ണ്ണ  ശുചറിതത  പദ്ധതറികള്,  നപ്പോഷണല്  രഹല്ത്തട  മറിഷന്  (NHM),  കപ്പോയറിക
സപ്പോസംസപ്പോരറിക പദ്ധതറികള്,  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര പദ്ധതറികള്,  രപപ്പോതുവറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ പദ്ധതറികള്
എന്നറിവയറില്  യുവജനപങപ്പോളറിത്തസം  രമച്ചരപടുത്തുവപ്പോന്  പനതൃതതസം  നല്കുക,
യുവജനങ്ങരളയുസം,  യുവജനപക്ഷേമരത്തയുസം  സസംബനറിച്ചട  സഭയറില്  ഉയര്നവരുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള് പരറിപശപ്പോധറിക്കുക, സഭപയപ്പോ, സപീകപറപ്പോ പ്രപതര്യകസം റഫര് രചയ്യുന്ന വറിഷയങ്ങളുസം
സമറിതറികട  ഉചറിതരമന്നട  പതപ്പോനന്ന  വറിഷയങ്ങളുസം  ഹര്ജറിയപ്പോയറി  പരറിഗണറിച്ചട  നടപടറി
സതപീകരറിക്കുക  തുടങ്ങറിയവയപ്പോണട  യുവജനപക്ഷേമവസം  യുവജനകപ്പോരര്യവസം  സസംബനറിച്ച
സമറിതറിയുരട കര്ത്തവര്യങ്ങള്.

3. സമറിതറികട ലെഭറിക്കുന്ന വറിവറിധ ഹര്ജറികളറിപന്മേല് ബനരപട  സര്കപ്പോര് വകുപ്പുകളറില്
നറിനസം ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭര്യമപ്പോകറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പരപ്പോതറി  വറിഷയസം പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശര്യമപ്പോയ
നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം  ശറിപപ്പോര്ശകളുസം  സര്കപ്പോരറിനട  നല്കുകയപ്പോണട  സമറിതറിയുരട  പ്രധപ്പോന  ചുമതലെ.
സര്കപ്പോര്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുസം  ററിപപപ്പോര്ടട  തൃപറികരമരല്ലെങറില്
അധറികവറിവരസം  ആവശര്യരപടുകയുസം  ആവശര്യമുള്ളപക്ഷേസം ഹര്ജറികപ്പോരനറില് നറിനസം  ബനരപട
വകുപ്പുപദര്യപ്പോഗസ്ഥരറില്  നറിനസം  സമറിതറി  രതളറിരവടുക്കുകയുസം  രചയ്യുന.  കൂ ടപ്പോരത  സമറിതറിയുരട
പ്രവര്ത്തന  പരറിധറിയറില്  വരുന്ന  പ്രപതര്യക  വറിഷയങ്ങളറില്  പഠനസം  നടത്തുകയുസം  അതറിരന
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ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സന്ദര്ശനസം,  രതളറിരവടുപട  എന്നറിവ  നടത്തുകയുസം  ആയതറിരന  അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറില്
സമറിതറിയുരട  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം  ശറിപപ്പോര്ശകളുസം  ഉള്രപടുത്തറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  തയപ്പോറപ്പോകറി
നറിയമസഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുസം രചയ്യുന.

4. ബഹ. സപീകര് നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശസം രചയ്യുന്ന ഒരു അദ്ധര്യക്ഷേനുസം എടട അസംഗങ്ങളുമുള്രപടതപ്പോണട 
സമറിതറിയുരട ഘടന.

5.  2021  ജനുവരറി  ഒന  മുതല്  2021  ഡറിസസംബര്  31  വരരയുള്ള  കപ്പോലെയളവറിരലെ
യുവജനപക്ഷേമവസം യുവജനകപ്പോരര്യവസം സസംബനറിച്ച സമറിതറി (2019-21), (2021-23) എന്നറിവയുരട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുരടയുസം സമറിതറിയുരട പരറിഗണനയറില് വന്ന വറിഷയങ്ങളപ്പോയ വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ വപ്പോയ,
പറി.എസട.സറി.  നറിയമനസം  തുടങ്ങറി  യുവജനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനരപട  വറിവറിധ  വറിഷയങ്ങള്
സസംബനറിച്ചട സമറിതറി മുമപ്പോരക ലെഭറിച്ച ഹര്ജറികളറിപന്മേല് ലെഭര്യമപ്പോയ സര്കപ്പോര് ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുരടയുസം
അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിലെപ്പോണട  ഈ ററിപപപ്പോര്ടട തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതട.

6.  പകപ്പോവറിഡട-19  മഹപ്പോമപ്പോരറിയുരട  പശപ്പോത്തലെത്തറില്  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങളറില്
ഓണ്രരലെന്  മുപഖേനയുസം  അസംഗങ്ങള്കട  പരങടുകപ്പോസം  എന്ന  ബഹ.  സപീകറുരട
നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരസം  2021-രലെ  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങളറില്  അസംഗങ്ങള്  ഓണ്രരലെനറിലസം
ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന. ഇഇൗ ററിപപപ്പോര്ടട കപ്പോലെയളവറില് സമറിതറി 7 പയപ്പോഗങ്ങള് പചരുകയുണപ്പോയറി. 

7.   സമറിതറി (2019-21) 2021 ജനുവരറി 1 മുതല് ജൂൺ 14 വരരയുള്ള കപ്പോലെയളവറില്
മൂന്നട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളപ്പോണട  സഭയറില്  സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  സമറിതറി  (2021-23)  2021
ജൂൺ 15 മുതല്  ഡറിസസംബര്  31  വരരയുള്ള  കപ്പോലെയളവറില്  ഒരു  ററിപപപ്പോര്ടട  സഭയറില്
സമര്പറിച്ചറിട്ടുണട. 

8.  സസംസ്ഥപ്പോനത്തറിരന  സപ്പോമത്തറിക  വളർച്ചയറിലസം  യുവജനങ്ങൾകട  രതപ്പോഴറിലെവസരങ്ങൾ
സൃഷറിക്കുന്നതറിലസം  ടൂററിസസം  പമഖേലെയുരട  സസംഭപ്പോവന  വളരര  വലതപ്പോണട.  സസംസ്ഥപ്പോനരത്ത
വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര പമഖേലെയറിൽ സപ്പോഹസറിക വറിപനപ്പോദസം  അതര്യധറികസം  ജനശ്രദ്ധയപ്പോകര്ഷറിച
രകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  എന്നപ്പോൽ  സസംസ്ഥപ്പോന  സർകപ്പോരറിരന  കപീഴറിൽ  ഒരു  സപ്പോഹസറിക
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പരറിശപീലെന  അകപ്പോദമറി  നപ്പോളറിതുവരര  ആരസംഭറിച്ചറിടറില്ലെപ്പോത്ത  സപ്പോഹചരര്യത്തറില്
പ്രസ്തുത  അകപ്പോദമറിയുരട  അനറിവപ്പോരര്യത  സസംബനറിച്ചട  പഠനസം  നടത്തുവപ്പോൻ  സമറിതറി
തപീരുമപ്പോനറിക്കുകയുസം  14-7-2019  മുതൽ  23-7-2019  വരരയുള്ള  കപ്പോലെയളവറിൽ  സമറിതറി
അഖേറിപലെനര്യപ്പോ  പഠന  പരര്യടനസം  നടത്തുകയുസം  വറിവറിധ  സപ്പോഹസറിക  പരറിശപീലെന
അകപ്പോദമറികൾ സന്ദർശറിക്കുകയുസം രചയ. തുടര്ന്നട  സസംസ്ഥപ്പോനരത്ത ആദര്യ വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര
പരറിശപീലെന  അകപ്പോദമറികപ്പോയറി  നറിശയറികരപട  തറിരുവനനപുരരത്ത  വറിളപറില്ശപ്പോലെ
വറിപല്ലെജറിൽ  സ്ഥറിതറി  രചയ്യുന്ന  ശപ്പോസപ്പോസംപപ്പോറ  4-9-2019-ൽ  സമറിതറി  സന്ദര്ശറിക്കുകയുസം
ബനരപട  ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി  ചർച്ച  നടത്തുകയുസം  രചയതറിരന  അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ
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ഉരുത്തറിരറി ഞ്ഞ ആശയങ്ങളുസം നറിർപദ്ദേശങ്ങളുസം ഉൾരപടുത്തറിരകപ്പോണ്ടുള്ള സമറിതറി (2019-21)-
യുരട ഏഴപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട 2021 ജനുവരറി 12-ാം തപീയതറി സഭയറിൽ സമർപറിച.

9.   അഭര്യസവറിദര്യരപ്പോയ രതപ്പോഴറിൽരഹറിതർ നറിരവധറിയുള്ള സസംസ്ഥപ്പോനമപ്പോണട  പകരളസം.
പറി.എസട.സറി. യുരട വറിവറിധ റപ്പോങട ലെറിസ്റ്റുകളറിൽ ഉൾരപടറിട്ടുള്ള ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോർതറികൾ അവരുരട
നറിയമന കപ്പോരര്യങ്ങളറിൽ പനരറിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് മനസറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി വറിവറിധ പറി.  എസട.  സറി.
റപ്പോങട  ലെറിസ്റ്റുകളറിൽ  ഉൾരപടറിട്ടുള്ള  ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോർതറികളുരട  പ്രതറിനറിധറികരള
പരങടുപറിചരകപ്പോണട  7-10-2020,  15-10-2020,  28-10-2020,  6-11-2020  എന്നപീ
തപീയതറികളറില്  വപീഡറിപയപ്പോ  പകപ്പോൺഫറൻസട  സസംവറിധപ്പോനത്തറിലൂരട  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങള്
സസംഘടറിപറിച്ചറിരുന.  ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോർതറികരള  പനരറിൽ  പകടതറിലൂരട  ലെഭര്യമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള്,
സമറിതറി  മുമപ്പോരക പനരറിട്ടുസം,  ഇ-രമയറിൽ,  തപപ്പോൽ എന്നറിവ മുപഖേനയുസം  ലെഭര്യമപ്പോയ വറിവറിധ
ഹർജറികളറിരലെ  വറിഷയങ്ങൾ ,  ഹർജറികളറിപന്മേൽ സർകപ്പോരറിൽ നറിനസം ലെഭര്യമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
എന്നറിവ പരറിഗണറിച്ചതറിരന അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ ഉരുത്തറിരറിഞ്ഞ സമറിതറിയുരട നറിഗമനങ്ങളുസം
നറിർപദ്ദേശങ്ങളുസം ശറിപപ്പോർശകളുസം ഉൾരപടുത്തറിരകപ്പോണ്ടുള്ള സമറിതറി (2019-21)-യുരട എടപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടട 2021 ജനുവരറി 22-ാം തപീയതറി സഭയറിൽ സമർപറിച.

10.  സമറിതറി  (2019-21)-യുരട  അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിരലെ  (വറിവറിധ  വകുപ്പുകളറിരലെ
വറിവറിധ  തസറികകളറിപലെയ്ക്കുള്ള  പറി.എസട.സറി.  മുപഖേനയുള്ള  നറിയമനങ്ങളറില്  വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ
പയപ്പോഗര്യതയറില്  വന്ന  മപ്പോറ്റങ്ങള്  ഉള്രകപ്പോണട  രസഷര്യല്  റൂള്  പഭദഗതറി  രചയ്യുന്നതറിനുള്ള
കപ്പോലെതപ്പോമസസം  സസംബനറിചസം  ആയതു  കപ്പോരണസം  യുവജനങ്ങള്കട  നറിയമനസം  ലെഭറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിയപ്പോത്തതുസം  സസംബനറിച്ചട)  ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്  സതപീകരറിച്ച  നടപടറികള്,
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  നടപടറി  സതപീകരറികപ്പോത്തതട  സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയുരട
തുടര്ശറിപപ്പോര്ശകള്  എന്നറിവ  ഉള്രകപ്പോള്ളറിചരകപ്പോണ്ടുള്ള  സമറിതറി  (2019-21)-യുരട
ഒൻപതപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  [സമറിതറി  (2019-21)-യുരട  5-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലള്ള ആക്ഷേൻ
പടകൺ ററിപപപ്പോർടട] 2021 ജനുവരറി 22-ാം തപീയതറി സഭയറിൽ സമർപറിച.

11.  2020  ജനുവരറി  1  മുതല്  2020  ഡറിസസംബര്  31  വരരയുള്ള  കപ്പോലെയളവറില്
സമറിതറിയുരട  പരറിഗണനയറില്  വന്ന  വറിഷയങ്ങളുസം  സമറിതറിയുരട  ശറിപപ്പോര്ശകളുസം
ഉൾരകപ്പോള്ളറിചരകപ്പോണട  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  സമറിതറി  (2021-23)-യുരട  ഒന്നപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട
(ജനറല് ററിപപപ്പോര്ടട)  2021 നവസംബര് മപ്പോസസം 11-ാം തപീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച.

12.  2021  ജനുവരറി  1  മുതൽ  ഡറിസസംബര്  31  വരരയുള്ള  കപ്പോലെയളവറിൽ  സമറിതറി
പരറിഗണറിച്ച വറിവറിധ ഹർജറി  വറിഷയങ്ങളറിപന്മേൽ സർകപ്പോർ ലെഭര്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോർട്ടുകളുരട
അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ  ഉരുത്തറിരറിഞ്ഞ  സമറിതറിയുരട  നറിഗമനങ്ങളുസം  നറിർപദ്ദേശങ്ങളുസം
ഉൾരകപ്പോള്ളറിചരകപ്പോണ്ടുള്ളതപ്പോണട  ഈ  ററിപപപ്പോർടട.  ററിപപപ്പോർടട  കപ്പോലെയളവറിൽ  സമറിതറി
പരറിഗണറിച്ച  അനുകൂലെ  സർകപ്പോർ  ററിപപപ്പോർട്ടുകളുരട  അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ  നടപടറി
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അവസപ്പോനറിപറിച്ച  ഫയലകളുരട  പടറിക  അനുബനസം  I  ആയുസം  സർകപ്പോരറിരന  വറിവറിധ
വകുപ്പുകൾ  ലെഭര്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോർട്ടുകളുരട  അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ  നടപടറി  അവസപ്പോനറിപറിച്ച
ഫയലകളുരട പടറിക അനുബനസം II ആയുസം പചർത്തറിട്ടുണട.

13.  2021  ജനുവരറി  1 മുതൽ  31  വരരയുള്ള കപ്പോലെയളവറിൽ സമറിതറി യുവജനങ്ങള്കട
ഉപകപ്പോരപ്രദമപ്പോയ  പലെ സുപ്രധപ്പോന നറി ർപദ്ദേശങ്ങളുസം ശറിപപ്പോർശകളുസം മുപന്നപ്പോട്ടുവയ്ക്കുകയുണപ്പോയറി.

14. സപ്പോഹസറിക വറിപനപ്പോദ സഞപ്പോര പമഖേലെയറിരലെ പ്രവർത്തനങ്ങളറിൽ സുരക്ഷേറിതതതസം
ഉറപ്പുവരുപത്തണതട  അനറിവപ്പോരര്യമപ്പോണട.  സപ്പോഹസറിക  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പമഖേലെയറിൽ
പ്രവർത്തറിക്കുന്ന  എല്ലെപ്പോ  വര്യകറികളുസം,  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുസം  അവരുരട  പമഖേലെയറിൽ  മറികച്ച
രട്രെയറിനറിസംഗട  പനപടണതട  അതര്യപ്പോവശര്യമപ്പോണട.  അതുപപപ്പോരലെ  തരന്ന  ഈ  പമഖേലെയറിൽ
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന  ഉപകരണങ്ങൾകട  ഗുണനറിലെവപ്പോരസം  ഉറപ്പുവരുപത്തണതുമുണട.  ഈ
ലെക്ഷേര്യങ്ങരള  മുന്നറിൽ  കണ്ടുരകപ്പോണട  സപ്പോഹസറിക  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പമഖേലെയറിൽ
പപ്പോലെറിപകണ  സുരക്ഷേപ്പോ  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങൾ  മുൻനറിർത്തറി  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസസം  പമഖേലെയറിരലെ
സുരക്ഷേപ്പോമപ്പോനദണ്ഡങ്ങൾ തയപ്പോറപ്പോക്കുവപ്പോൻ വറിപനപ്പോദ സഞപ്പോര വകുപട തപീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുണട എന്നട
പ്രസ്തുത വകുപട സമറിതറിരയ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.  

15.  സപ്പോഹസറിക  വറിപനപ്പോദ  സഞപ്പോര  പമഖേലെയറിരലെ  സുരക്ഷേപ്പോ  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങൾ
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വറിപനപ്പോദ  സഞപ്പോര  വകുപറിനട  കപീഴറിൽ  പ്രവർത്തറിക്കുന്ന  പകരള
അഡതഞർ ടൂററിസസം പ്രപമപ്പോഷൻ രസപ്പോസസറ്ററിയുരട  (KATPS)  പനതൃതതത്തറിൽ ഒരു വറിദഗ
കമറിറ്ററിരയ ചുമതലെരപടുത്തുകയുസം പ്രസ്തുത കമറിറ്ററിയുരട പനതൃതതത്തറിൽ പകരളത്തറിൽ ഇന്നട
കൂടുതൽ  പ്രചപ്പോരത്തറിലള്ള  31  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസസം  ആകറിവറിറ്ററികരള  ഉൾരപടുത്തറി  ഒരു
സമഗ്രമപ്പോയ  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസസം  പസഫറി  ആൻഡട  രസകക്യൂരറിറ്ററി  സഗഡ് സലെൻസട
തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുസം  14-10-2019  തപീയതറിയറിരലെ  സർകപ്പോർ  ഉത്തരവട  സ.ഉ.  (സക.)
നസം.18/2019/ടൂററിസസം  ആയറി  പുറരപടുവറിയ്ക്കുകയുസം  രചയറിട്ടുണട.  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസസം
പമഖേലെയറിൽ പ്രവർത്തറിക്കുന്ന വര്യകറികൾക്കുസം സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുസം പ്രസ്തുത സഗഡ് സലെൻസട
മപ്പോതൃകയപ്പോകറി  അവരുരട  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടത്തപ്പോവന്നതപ്പോണട.  കര,  ജലെ,  പവര്യപ്പോമ
പമഖേലെയറിരലെ സപ്പോഹസറിക ടൂററിസസം പ്രവർത്തനങ്ങരള ഉൾരകപ്പോള്ളറിചരകപ്പോണ്ടുള്ള സമഗ്രമപ്പോയ
ടറി സഗഡട സലെൻസട ഇനര്യയറിൽ തരന്ന ചുരുകസം സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിരലെ നറിലെവറിലള.

16.  സപ്പോഹസറിക വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര പമഖേലെയറിരലെ സുരക്ഷേറിതതതസം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
ഒരു  ഓൺസലെൻ  രജറിപസ്ട്രേഷൻ  സമ്പ്രദപ്പോയസം  നടപറിൽ  വരുത്തുന്നതറിനുള്ള  നടപടറികൾ
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട സതപീകരറിചവരുനണട.  അതറിനപ്പോയുള്ള പസപ്പോഫട രവയർ സമ്പ്രദപ്പോയസം
നറിലെവറിൽ  വരുന്നപതപ്പോടുകൂടറി  സസംസ്ഥപ്പോനരത്ത  സപ്പോഹസറിക  ടൂററിസസം  പമഖേലെയറിൽ
പ്രവർത്തറിക്കുന്ന വര്യകറികളുസം  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുസം  ടറി  സമ്പ്രദപ്പോയത്തറിരന  ഭപ്പോഗമപ്പോപകണതപ്പോണട.
പ്രസ്തുത രജറിപസ്ട്രേഷന് രപീതറിയനുസരറിച്ചട ഒരു വറിദഗ കമറിറ്ററിയുരട പനരറിട്ടുള്ള പരറിപശപ്പോധനപ്പോ
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ററിപപപ്പോർടറിരന അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട ഡയറകർ ആണട രജറിപസ്ട്രേഷന്
അനുവദറിക്കുന്നരതനസം  KATPS  ഒരു  പനപ്പോഡൽ  ഏജൻസറിയപ്പോയറി  പ്രവർത്തറിക്കുരമനസം
സമറിതറികട അററിവപ്പോയറിട്ടുണട.  ടറി രജറിപസ്ട്രേഷൻ ലെഭര്യമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി നടപറിൽ വരുപത്തണ
ഏറ്റവസം പ്രധപ്പോനരപട കപ്പോരര്യങ്ങൾ ചുവരട പചര്ക്കുന.

1. ആ  സ്ഥപ്പോപനത്തറിൽ  പ്രവർത്തറിക്കുന്ന  വര്യകറികളുരട  പയപ്പോഗര്യതയുസം  
അനുഭവജപ്പോനവസം.

2. ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുരട ഗുണനറിലെവപ്പോരസം.

3. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയറിൽ ഉണപ്പോയറിരറിപകണ അററിവട.

4. പരങടുക്കുന്നവർക്കുസം, ജപീവനകപ്പോർക്കുസം പവണ ഇൻഷുറൻസട കവപറജട.

5 ആകറിവറിറ്ററികളറിൽ പരങടുക്കുപമപ്പോൾ ഉണപ്പോകപ്പോൻ ഇടയുള്ള ററിസറിരന കുററിച്ചട
പരങടുക്കുന്നവരര പബപ്പോധവപ്പോന്മേപ്പോരപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള നടപടറികൾ.

17.  സസംസ്ഥപ്പോനത്തട  സപ്പോഹസറിക  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പമഖേലെയറിൽ  പ്രവർത്തറിക്കുന്ന
എല്ലെപ്പോ  വര്യകറികളുസം  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുസം  സുരക്ഷേപ്പോ  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങൾ  പപ്പോലെറിച്ചട  നറിശറിത
സമയത്തറിനുള്ളറിൽ  രജറിപസ്ട്രേഷൻ  സമ്പ്രദപ്പോയത്തറിരന  ഭപ്പോഗമപ്പോകണരമനള്ള  നറിർപദ്ദേശസം
നൽകപ്പോൻ  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വകുപട  തപീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുണട.  അതറിലൂരട  സപ്പോഹസറിക
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പമഖേലെയറിൽ  സുരക്ഷേറിതതതസം  ഉറപ്പുവരുത്തുവപ്പോനുസം  കൂടുതൽ
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരറികരള  ആത്മവറിശതപ്പോസപത്തപ്പോടുകൂടറി  പ്രസ്തുത  പമഖേലെയറിപലെകട
ആകർഷറിക്കുവപ്പോനുസം  സപ്പോധറിക്കുസം  എന്ന  പ്രതപീക്ഷേയപ്പോണട  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വകുപറിനുള്ളതട.
അകപ്പോരര്യങ്ങരളല്ലെപ്പോസം  സസംസ്ഥപ്പോനത്തറിരന  വറിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരപമഖേലെയുരട  വളര്ച്ചയട
മുതല്ക്കൂടപ്പോകുരമന്നട സമറിതറി പ്രതര്യപ്പോശറിക്കുന.

18.  വനസം  വകുപറിരന  വറിവറിധ  ഡറിവറിഷനുകളറിൽ  ഇപകപ്പോടൂററിസസം  പരറിപപ്പോടറികൾ
നറിയമപ്പോനുസൃതമപ്പോയ എല്ലെപ്പോ സുരക്ഷേപ്പോ നടപടറികളുസം പപ്പോലെറിചരകപ്പോണട നടത്തറി വരുനരണനസം
പരറിസ്ഥറിതറി  അവപബപ്പോധത്തറിരന  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  ട്രെകറിസംഗട,  കര്യപ്പോമറിസംഗട  എന്നറിവ  അതപ്പോതട
വനപമഖേലെകളറിൽ അററിവസം പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക ജപ്പോനവസം പരറിശപീലെനവസം പനടറിയ ഡറിപപ്പോർടടരമനട
സപ്പോഫുകളുരടയുസം  വനപമഖേലെയറിൽ  പരറിചയ  സമത്തുള്ള  ഇപകപ്പോരഡവലെപ്രമനട  കമറിറ്ററി
അസംഗങ്ങളുരടയുസം  പമൽ  പനപ്പോടത്തറിൽ  അപകടരഹറിതമപ്പോയറി  സപ്പോദ്ധര്യമപ്പോയ  എല്ലെപ്പോ
മുൻകരുതലകളുസം പപ്പോലെറിച്ചട നടത്തുന്നതുസം പ്രതപീക്ഷേയട വക നല്കുന.

19.  സസംസ്ഥപ്പോനരത്ത സപ്പോഹസറിക-വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  അകപ്പോദമറികളുരട  ഫലെപ്രദമപ്പോയ
പ്രവ ർത്തനത്തറിനട  ആവശര്യമപ്പോയ  നടപടറികൾ  കപ്പോയറിക  യുവജനകപ്പോരര്യ  വകുപട
സതപീകരറിക്കുരമനസം സമറിതറി പ്രതര്യപ്പോശറിക്കുന.
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20.  സസംസ്ഥപ്പോനരത്ത വറിവറിധ വകുപ്പുകളറിലണപ്പോകുന്ന ഒഴറിവകൾ സമയബനറിതമപ്പോയറി
പറി.എസട.സറി.-യട ററിപപപ്പോ ർടട രചയണരമന്ന ഗവൺരമനട ഉത്തരവട നടപപ്പോക്കുന്നതറിൽ ഭരണ
വകുപ്പുകൾ ജപ്പോഗ്രത പുലെ ർത്തണരമന്നട ററിപപപ്പോര്ടട കപ്പോലെയളവറില് സമറിതറി കർശന നറിർപദ്ദേശസം
നൽകറിയറിട്ടുണട. 

21.  ഡയറ്റട  അദ്ധര്യപ്പോപക  തസറികകളറില്  പറി.എസട.സറി.  മുപഖേന  നറിയമനസം
നടത്തപ്പോതറിരുന്നപ്പോല് സ്കൂളുകളറിരലെ  അദ്ധര്യപ്പോപകര് രരബട്രെപ്പോന്സ്ഫര് നറിയമനസം പനടറിരയടുക്കുകയുസം
എസം.എഡട.  പപപ്പോരലെ   ഉയര്ന്ന  പയപ്പോഗര്യതയുള്ള  ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോർതറികള്കട  ഡയറ്റട
അദ്ധര്യപ്പോപകരപ്പോയറി  നറിയമനസം  ലെഭറികപ്പോരത  വരറികയുസം  രചയ്യുരമന്നട  നറിരപീക്ഷേറിച്ച  സമറിതറി
രസഷര്യല്  റൂള്സട  പഭദഗതറി  രചയട  ഡയറ്റട  അദ്ധര്യപ്പോപക  നറിയമനസം  പറി.എസട.സറി.  വഴറി
നടത്തുന്നതറിനട അടറിയനര നടപടറി സതപീകരറികണരമന്നട രപപ്പോതുവറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ വകുപറിപനപ്പോടട
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുണട.

22.  പകരളത്തറിരലെ വറിവറിധ സർവ്വകലെപ്പോശപ്പോലെകളറിരലെ വറിവറിധ വകുപ്പുകളറിൽ വറിരമറിച്ച
ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥർ  പജപ്പോലെറിയറിൽ  തുടരുന്നതറിനപ്പോലസം  അർഹരപ്പോയവർകട  രപ്രപ്പോപമപ്പോഷൻ
സമയബനറിതമപ്പോയറി  നൽകപ്പോത്തതറിനപ്പോലസം  ധപ്പോരപ്പോളസം  പ്രശ്നങ്ങൾ  നറിലെനറിൽക്കുനരണന്നട
നറിരപീക്ഷേറിച്ച സമറിതറി അസറിസനട രപ്രപ്പോഫസർ,  രപ്രപ്പോഫസർ,  അപസപ്പോസറിപയറ്റട  രപ്രപ്പോഫസർ
തസറികകളറിൽ പസവനമനുഷറിക്കുന്നവരറിൽ അർഹരപ്പോയവർകട യഥപ്പോസമയസം രപ്രപ്പോപമപ്പോഷൻ
നൽകുന്നതറിനട  അടറിയനര  നടപടറി  സതപീകരറികണരമന്നട  ബനരപട  വകുപറിപനപ്പോടട
നറിർപദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുണട.

ററിപപപ്പോർടട  കപ്പോലെയളവറിൽ  സമറിതറിയുരട  ഇടരപടല്  മൂലെസം  പരറിഹൃതമപ്പോയതുസം  /
പരറിഹൃതമപ്പോക്കുന്നതറിനട  പവണ തുടര്  നടപടറി  സര്കപ്പോര്  തലെത്തറില്  സതപീകരറിചവരുന്നതുസം
പ്രസകമപ്പോയതുമപ്പോയ ഹര്ജറി വറിഷയങ്ങൾ സസംബനറിചള്ള വറിവരങ്ങള് ചുവരട പചര്ക്കുന  .

1.  വറിഷയസം:-അസറിസനട  പബറികട  പപ്രപ്പോസറികക്യൂടർ  തസറികയറിരലെ  നറിയമനസം
തതരറിതരപടുത്തണരമന്നട  ആവശര്യരപട്ടുരകപ്പോണട  അസറിസനട  പബറികട
പപ്രപ്പോസറികക്യൂടർ  റപ്പോങട  പഹപ്പോൾപഡഴറിനുപവണറി  അഡത.  സസജു  എസട.
എറണപ്പോകുളസം സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

(ഫയല് നമര് 20464/രരവ.എ.സറി.2/2020/നറി.രസ.) 

(ഗവ. റഫറന്സട നമര് സറി4/235/2020/ആഭര്യനരസം, തപീയതറി 6-2-2021)

അസറിസനട  പബറികട  പപ്രപ്പോസറികക്യൂടർ   തസറികയറിരലെ  ഒഴറിവള്ള  13  തസറികകൾ
ബനരപട വകുപ്പുകളറിൽ നറിനസം പറി.എസട.സറി.യട ററിപപപ്പോർടട രചയറിടറില്ലെപ്പോരയനസം കൂടപ്പോരത
2021-രലെ  പ്രതപീക്ഷേറിത ഒഴറിവകൾ  31-10-2020-നട  മുമപ്പോയറി  പറി.എസട.സറി.-യട  ററിപപപ്പോർടട
രചയപ്പോൻ  ആഭര്യനര  വകുപപപ്പോ  ഡയറകപററ്റട  ഓഫട  പപ്രപ്പോസറികക്യൂഷപനപ്പോ  നടപടറി
സതപീകരറിച്ചറിടറിരല്ലെനസം ഹർജറിയറിൽ പരപ്പോമർശറിച്ചറിരുന. 
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പ്രസ്തുത  ഹര്ജറി  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  ആയതട   അടറിയനര  നടപടറിക്കുസം
ററിപപപ്പോർടറിനുമപ്പോയറി ആഭര്യനര വകുപറിപലെയട അയച.

ഹർജറിയറിപന്മേൽ ആഭര്യനര (സറി)  വകുപട  6-2-2021-രലെ കത്തട മുപഖേന ലെഭര്യമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോർടട ചുവരട പചർക്കുന:

"പകരള  നറിയമസഭയുരട  യുവജനപക്ഷേമവസം  യുവജനകപ്പോരര്യവസം  സസംബനറിച്ച  സമറിതറി
(2019-21)  മുമപ്പോരക,  അസറിസനട  പബറികട  പപ്രപ്പോസറികക്യൂടർ  തസറികയറിരലെ  നറിയമനസം
സസംബനറിച്ചട അഡത.  സസജു എസട സമർപറിച്ച പരപ്പോതറി  15-10-2020-രലെ സമറിതറിപയപ്പോഗസം
പരറിഗണറിക്കുകയുസം  നറിലെവറിൽ  പതറിമൂന്നട  ഒഴറിവകൾ  ബനരപട  വകുപ്പുകളറിൽ  നറിന്നട
പറി.എസട.സറി.-കട ററിപപപ്പോർടട രചയറിടറില്ലെപ്പോരയനസം കൂടപ്പോരത 2021-രലെ പ്രതപീക്ഷേറിത ഒഴറിവകൾ
31-10-2020-നട  മുമപ്പോയറി  പറി.എസട.സറി.കട  ററിപപപ്പോർടട  രചയപ്പോൻ  ആഭര്യനര  വകുപപപ്പോ
ഡയറകപററ്റട ഓഫട പപ്രപ്പോസറികക്യൂഷപനപ്പോ നടപടറി സതപീകരറിച്ചറിരല്ലെനസം ആപരപ്പോപറിച്ചട സമർപറിച്ച
പരപ്പോതറിയറിപന്മേൽ അടറിയനര നടപടറി  സതപീകരറിച്ചട  വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോർടട  അടറിയനരമപ്പോയറി
ലെഭര്യമപ്പോകണരമന്നട സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചറിരുന. സമറിതറിയുരട നറിർപദ്ദേശത്തറിപന്മേൽ സതപീകരറിച്ച
നടപടറികൾ ചുവരട പചർക്കുസം പ്രകപ്പോരസം സമർപറിക്കുന.

27-10-2020-രലെ  സറി4/131/2020/ആഭര്യനരസം  നമർ  കത്തട  പ്രകപ്പോരസം  സർകപ്പോർ
അസറിസനട  പബറികട  പപ്രപ്പോസറികക്യൂടർ  പഗ്രഡട-II  തസറികയുരട  5  എൻ.രജ.ഡറി.  ഒഴറിവകൾ
ഉൾരപരട 12 ഒഴറിവകൾ പറി.എസട.സറി.-കട ററിപപപ്പോർടട രചയറിട്ടുണട. 13 ഒഴറിവകൾ ററിപപപ്പോർടട
രചയപ്പോനുണട  എന്നപ്പോണട  ഹർജറികപ്പോരൻ  അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന്നതട.  ആയതറിനപ്പോൽ  ഒരു  ഒഴറിവട
കൂടറി  ററിപപപ്പോർടട  രചയപ്പോനുപണപ്പോ  എന്നതട  സസംബനറിച്ചട  പപ്രപ്പോസറികക്യൂഷൻ  ഡയറകപറപ്പോടട
ററിപപപ്പോർടട  സമർപറിക്കുവപ്പോൻ  ആവശര്യരപടുകയുസം  അതനുസരറിച്ചട  പ്രസ്തുത  ഒഴറിവട
പപ്രപ്പോസറികക്യൂഷൻ  ഡയറകർ  സർകപ്പോരറിനട  നറിശറിത  പ്രപഫപ്പോർമയറിൽ  നൽകറിയറിട്ടുണട.  ടറി
ഒഴറിവട 21-1-2021-രലെ സറി4/264/2020/ആഭര്യനരസം നമർ കത്തട പ്രകപ്പോരസം പകരള പബറികട
സർവ്വപീസട കമപീഷനട ററിപപപ്പോർടട രചയറിട്ടുണട. 

പപ്രപ്പോസറികക്യൂഷൻ  ഡയറകർ  ജനറൽ  27-10-2020-രലെ  കത്തട  പ്രകപ്പോരസം  2021-രലെ
പ്രതപീക്ഷേറിത  ഒഴറിവകൾ  ററിപപപ്പോർടട  രചയറിട്ടുണട.  ആയതട  11-11-2020-രലെ  സറി4/231/
2020/ആഭര്യനരസം നമർ കത്തട പ്രകപ്പോരസം പറി.എസട.സറി.-കട ററിപപപ്പോർടട രചയറിട്ടുണട.”

ടറി  ററിപപപ്പോർടട  സമറിതറിയുരട  29-11-2021-രലെ  പയപ്പോഗസം  പരറിഗണറിക്കുകയുസം
അസംഗപീകരറിക്കുകയുസം രചയ.

സമറിതറിയുരട ഇടരപടൽരകപ്പോണട ഹർജറി  വറിഷയസം പരറിഹൃതമപ്പോയതറിൽ  സമറിതറികട
അതറിയപ്പോയ ചപ്പോരറിതപ്പോര്തര്യമുണട. 
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2. വറിഷയസം:-ഭറിന്നപശഷറികപ്പോര്കട പറി.എസട.സറി.യുരട വകുപ്പുതലെ പരപീക്ഷേകളറില് ഓണ്സലെനപ്പോയറി
അപപക്ഷേറികപ്പോനുള്ള അവസരമുണപ്പോകണരമന്നട ആവശര്യരപടട ശ്രപീ.  പ്രസപ്പോദട  
പറി.എസട. സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി 

(ഫയല് നസം. 20465/സവ.എ.സറി3/2020/നറി.രസ.)

(ഗവ. റഫറന്സട നസം. ഉപ.സറി2/221/2020/ഉ.ഭ.പ.വ., തപീയതറി 13-1-2021)

ഹര്ജറി  വറിഷയസം സസംബനറിച്ചട  ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥ ഭരണപരറിഷപ്പോര  (ഉപപദശ-സറി)  വകുപട
13-1-2021-രലെ കത്തട മുപഖേന ലെഭര്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവരട പചര്ക്കുന.

“ഭറിന്നപശഷറികപ്പോർകട,  പറി.എസട.സറി.  നടത്തുന്ന  വകുപ്പുതലെ  പരപീക്ഷേകളറിൽ
ഓണ്സലെന്  മുപഖേന  അപപക്ഷേറിക്കുവപ്പോനുസം  അപപക്ഷേപ്പോ  ഫപീസട  ഒടുക്കുവപ്പോനുമുള്ള
അവസരമുണപ്പോകണരമനസം,  വകുപ്പുതലെ  പരപീക്ഷേകൾക്കുസം  ഭറിന്നപശഷറികപ്പോരപ്പോയ
ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരുരട വകുപ്പുതലെ പരപീക്ഷേകൾക്കുമുള്ള വറിജപ്പോപനങ്ങളുസം ഫലെവസം ഒപര സമയസം
തരന്ന പ്രസറിദ്ധപീകരറികണരമനമപ്പോണട  സമറിതറി (2019-21)  മുമപ്പോരക ശ്രപീ. പറി. എസട.  പ്രസപ്പോദട
സമർപറിച്ച ഹർജറിയറിരലെ ഈ വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനരപട ആവശര്യസം.

ഭറിന്നപശഷറി  രതളറിയറിക്കുന്ന  സർടറിഫറികറ്റട  അടകമുള്ള  പരഖേകൾ  അപട-പലെപ്പോഡട
രചപയണതുണട  എന്നതറിനപ്പോൽ  വകുപ്പുതലെ  പരപീക്ഷേയുമപ്പോയറി  ബനരപട  അനതയുള്ള
ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരുരട  അപപക്ഷേയുസം  അപപക്ഷേപ്പോ  ഫപീസട  അടയലസം  ഓൺസലെൻ
സസംവറിധപ്പോനത്തറിപലെകട  മപ്പോറ്റുന്നതറിനട  പസപ്പോഫട രവയർ  പരറിഷരണസം  ആവശര്യമപ്പോയതറിനപ്പോൽ
പമൽ പ്രകപ്പോരമുള്ള സസംവറിധപ്പോനസം ഏർരപടുത്തുന്നതറിനട കുറചകൂടറി സമയസം ആവശര്യമപ്പോരണന്നട
പബറികട  സർവ്വപീസട  കമപീഷൻ  അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.  പസപ്പോഫട രവയർ  പരറിഷരണസം
പൂർത്തറിയപ്പോവന്ന മുറയട  അനതയുള്ള ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരുരട വപ്പോചപ്പോ പരപീക്ഷേയുരട നടപടറികളുസം
ഓൺസലെൻ  സസംവറിധപ്പോനത്തറിപലെകട  മപ്പോറുന്നതപ്പോരണനസം  പബറികട  സർവ്വപീസട  കമപീഷൻ
അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

വകുപ്പുതലെ  പരപീക്ഷേകൾക്കുസം  അനതയുള്ള  ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരുരട  വപ്പോചപ്പോപരപീക്ഷേകൾക്കുമുള്ള
വറിജപ്പോപനങ്ങളുസം ഫലെവസം വളരര നപ്പോളുകളപ്പോയറി ഒപര സമയസം തരന്ന പ്രസറിദ്ധരപടുത്തുനരണനസം,
പകപ്പോവറിഡട വര്യപ്പോപന സപ്പോഹചരര്യമപ്പോയതറിനപ്പോലെപ്പോണട 2020 ജനുവരറിയറിരലെ വറിജപ്പോപനപ്രകപ്പോരമുള്ള
വപ്പോചപ്പോപരപീക്ഷേ  നടത്തുവപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോതറിരുന്നരതനസം  പബറികട  സർവ്വപീസട  കമപീഷൻ
അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.  2020  ജനുവരറിയറിരലെ  അപപക്ഷേപ്പോർതറികരള  കൂടറി  ഉൾരപടുത്തറി  2020
ജൂസലെയറിരലെ വപ്പോചപ്പോപരപീക്ഷേയുരട നടപടറിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തറിയപ്പോയറി വരുനരവനസം പബറികട
സർവ്വപീസട കമപീഷൻ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട ." 
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പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  3-2-2021-ല്  പചര്ന്ന  സമറിതറിപയപ്പോഗസം  പരറിഗണറിക്കുകയുസം
അസംഗപീകരറിക്കുകയുസം രചയ.  

ഭറിന്നപശഷറികപ്പോരപ്പോയ  ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോര്തറികള്കട  സഹപ്പോയകരമപ്പോയ  സസംവറിധപ്പോനസം
ഏര്രപടുത്തുന്നതറിനുള്ള  നടപടറികള്  പറി.എസട.സറി.-യുരട  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  ഉണപ്പോകുരമന്നട
അററിവപ്പോയതറില് സമറിതറികട ചപ്പോരറിതപ്പോര്തര്യമുണട.

3.  വറിഷയസം:-മകളുരട  പപരറിലള്ള  വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വപ്പോയപ്പോ  തറിരറിച്ചടവറിൽ  ഇളവകൾ
അനുവദറികണരമന്നപ്പോവശര്യരപട്ടുരകപ്പോണട  ശ്രപീമതറി  സൂസമ  പജപ്പോർജട  ,
തറിരുവനനപുരസം സമർപറിച്ച ഹർജറി

(ഫയല് നമര് 15484/രരവ.എ.സറി.3/2012/നറി.രസ.)

(ഗവ. റഫറന്സട നമര് 10251/എഫട2/2012/പപ്പോനറിങട, തപീയതറി 21-4-2021)

ബറി.എസ് സറി.  നഴറിസംഗട  പഠനത്തറിനപ്പോയറി കപ്പോനറപ്പോ ബപ്പോങട  കപനപ്പോൺരമനട  ശപ്പോഖേയറിൽ
നറിനസം  മകളുരട  പപരറിൽ  എടുത്ത  വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വപ്പോയയുരട  തറിരറിച്ചടവറിൽ  ഇളവകൾ
അനുവദറികണരമന്നട  ആവശര്യരപട്ടുരകപ്പോണട  ശ്രപീമതറി  സൂസമ പജപ്പോർജട,  തറിരുവനനപുരസം
സമർപറിച്ച ഹ ർജറിയറിപന്മേൽ ആസൂത്രണ സപ്പോമത്തറികകപ്പോരര്യ (എഫട) വകുപട 21-4-2021 -രലെ
കത്തട  മുപഖേന  ലെഭര്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോർടറിൽ  ഹർജറികപ്പോരറിയുരട  മകൾകട  വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ
വപ്പോയയപ്പോയറി 4,00,000 രൂപ അനുവദറിച്ചതറിൽ 1,60,392 രൂപ സർകപ്പോർ സബ്സറിഡറിയപ്പോയറി
ലെഭറിച്ചറിട്ടുരണനസം ഒറ്റത്തവണ തപീർപപ്പോകൽ പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരസം പ്രസ്തുത വപ്പോയ 13-9-2014-ൽ
തപീർപപ്പോകറിയറിട്ടുരണനസം  കപ്പോനറപ്പോ  ബപ്പോങട  കപനപ്പോൺരമനട  ശപ്പോഖേപ്പോ  മപ്പോപനജർ  ററിപപപ്പോർടട
രചയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പരപ്പോമർശറിച്ചറിരുന.   പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോർടട  സമറിതറിയുരട  22-9-2021-രലെ
പയപ്പോഗസം പരറിഗണറിക്കുകയുസം അസംഗപീകരറിക്കുകയുസം രചയ.

4.  വറിഷയസം:-വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വപ്പോയ  സസംബനറിച്ചട  ശ്രപീമതറി  ആഷ് ലെറി  എൽപദപ്പോസട,
പകപ്പോതമസംഗലെസം  സമർപറിച്ച ഹർജറി

(ഫയല് നമര് 15702/രരവ.എ.സറി.1/2012/നറി.രസ.)

(ഗവ. റഫറന്സട നമര് 11635/എഫട2/2012/പപ്പോനറിസംഗട, തപീയതറി 29-2-2016)

(ഗവ. റഫറന്സട നമർ PLGEA-F2/210/2019-PLGEA, തപീയതറി 2-6-2021 )

വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ വപ്പോയയട പകപ്പോതമസംഗലെസം യൂണറിയൻ ബപ്പോങറിരന സമപീപറിച്ചപപപ്പോൾ  വപ്പോയ
ലെഭറികപ്പോത്തതറിരന    തുടർന്നട      എച്ചട.ഡറി.എഫട.സറി.  ബപ്പോങറിരന സമപീപറിക്കുകയുസം വപ്പോയ
ലെഭര്യമപ്പോരയങറിലസം  മറ്റട  നപ്പോഷണസലെസ്ഡട  ബപ്പോങ്കുകളറിൽ  നറിനസം  വര്യതര്യസമപ്പോയറി  പ്രസ്തുത
ബപ്പോങട  വര്യതര്യസ വര്യവസ്ഥകൾ നറിഷർഷറിക്കുനരവനസം അത്തരത്തറിൽ പലെ ബപ്പോങ്കുകളറിൽ

1117/2022.
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പലെ വര്യവസ്ഥകൾ നറിലെനറിൽക്കുന്ന രപീതറി  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  നടപടറി  സതപീകരറികണ
രമന്നപ്പോവശര്യരപട്ടുരകപ്പോണട  ശ്രപീമതറി  ആഷ് ലെറി  എൽപദപ്പോസട,  പകപ്പോതമസംഗലെസം  സമർപറിച്ച
ഹർജറിയറിപന്മേൽ  29-2-2016-ൽ ആസൂത്രണ സപ്പോമത്തറികകപ്പോരര്യ  (എഫട)  വകുപറിൽ നറിനസം
ലെഭര്യമപ്പോയ ററിപപപ്പോർടട ചുവരട പചർക്കുന. 

"പമപ്പോറപടപ്പോററിയസം കപ്പോലെയളവറിൽ പലെറിശ അടയ്ക്കുവപ്പോൻ തപ്പോൽപരര്യരപടുന്നവർകട ബപ്പോങട
പലെറിശ  നറിരകറിൽ  1%  ഇളവട  അനുവദറികപ്പോറുരണനസം  ഐ.ബറി.എ.  മപ്പോനദണ്ഡ  പ്രകപ്പോരസം
പലെറിശ  നറിരകട  ബപ്പോങറിരന  അടറിസ്ഥപ്പോന  നറിരകറിപനപ്പോടട  ബനരപടുത്തറിയപ്പോണട
കണകപ്പോക്കുന്നരതനസം അതട ബപ്പോങറിനട തരന്ന തപീരുമപ്പോനറികപ്പോവന്നതപ്പോരണനസം വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ
വപ്പോയയട  നറിശറിത  നറിരകറിലെപ്പോണട  പലെറിശ  ഈടപ്പോക്കുന്നരതനസം  പമപ്പോറപടപ്പോററിയസം
കപ്പോലെയളവറിനുള്ളറിൽ  വപ്പോയ  അടചതപീർക്കുപമപ്പോഴപ്പോണട  പ്രപീ-പപയ്രമനട  ചപ്പോർജട
ഈടപ്പോക്കുന്നരതനസം  പമപ്പോറപടപ്പോററിയസം  കപ്പോലെയളവറിനട  പശഷസം  വപ്പോയ  അടചതപീ ർത്തപ്പോൽ
പ്രപീ-പപയ്രമനട ചപ്പോർജട ഈടപ്പോക്കുന്നറിരല്ലെനസം എച്ചട.ഡറി.എഫട.സറി.  പകപ്പോതമസംഗലെസം ശപ്പോഖേപ്പോ
മപ്പോപനജർ ററിപപപ്പോർടട രചയറിട്ടുണട.”

സമറിതറിയുരട  2-8-2017-രലെ പയപ്പോഗത്തറിൽ പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട  പരറിഗണറിച്ച സമറിതറി
വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വപ്പോയയട  പ്രപീ-പപയ്രമനട  ചപ്പോ ർജട  ഈടപ്പോക്കുനരണങറിൽ  ആയതട
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  പവണ  നടപടറികൾ  സതപീകരറിക്കുവപ്പോൻ  സർകപ്പോരറിപനപ്പോടട   ശറിപപ്പോ  ർശ
രചയറിരുന.

പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോ ർശയറിപന്മേൽ  സതപീകരറിച്ച  നടപടറി  സസംബനറിച്ചട  ആസൂത്രണ
സപ്പോമത്തറികകപ്പോരര്യ  (എഫട)  വകുപട  2-6-2021-രലെ കത്തട മുപഖേന ലെഭര്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോർടട
ചുവരട പചർക്കുന.

"വപ്പോയപ്പോ കപ്പോലെയളവറിനുമുൻപട വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ വപ്പോയ അടചതപീർക്കുപമപ്പോൾ പ്രപീ-പപയ്രമനട
ചപ്പോർജട ഈടപ്പോകപ്പോൻ പപ്പോടുള്ളതല്ലെ എനസം പഫപ്പോടറിസംഗട പററ്ററിൽ പലെറിശ ഈടപ്പോക്കുന്ന വപ്പോയകൾ
പനരപത്ത അടചതപീർക്കുപമപ്പോൾ പ്രപീ-പപയ്രമനട ചപ്പോർജട ഈടപ്പോകരുരതന്നട ററിസർവട ബപ്പോങട
ഓഫട  ഇനര്യയുരട  നറിർപദ്ദേശമുള്ളതറിനപ്പോൽ  വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വപ്പോയയട  പ്രപീ-പപയ്രമനട  ചപ്പോർജട
ഈടപ്പോക്കുന്നതട ഒഴറിവപ്പോകറിയറിട്ടുണട."

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോർടട  29-11-2021-ൽ  പചർന്ന  സമറിതറിപയപ്പോഗസം  പരറിഗണറിക്കുകയുസം
അസംഗപീകരറിക്കുകയുസം രചയ. 

വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വപ്പോയ  എടുത്ത  നറിരവധറി  പപർകട  ആയതറിരന  പ്രപയപ്പോജനസം
ലെഭര്യമപ്പോകുരമന്നതറിൽ സമറിതറികട അതറിയപ്പോയ ചപ്പോരറിതപ്പോര്തര്യമുണട.  
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5.  വറിഷയസം:-മകരന  പപരറിലള്ള  വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വപ്പോയപ്പോ  തറിരറിച്ചടവറിൽ  പലെറിശ  ഇളവട
അനുവദറികണരമന്നപ്പോവശര്യരപട്ടുരകപ്പോണട  ശ്രപീമതറി  സുജപ്പോത  പയശുദപ്പോസട  ,
രകപ്പോല്ലെസം സമർപറിച്ച ഹർജറി

(ഫയല് നമര് 15561/രരവ.എ.സറി.1/2012/നറി.രസ.)

(ഗവ.റഫറന്സട നമര് 10970/എഫട2/2012/പപ്പോനറിങട, തപീയതറി 21-4-2021)

പഠനത്തറിനപ്പോയറി  മകരന  പപരറിൽ  എടുത്ത  വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വപ്പോയയുരട  തറിരറിച്ചടവറിൽ

പലെറിശ ഇളവട  അനുവദറികണരമന്നട  ആവശര്യരപട്ടുരകപ്പോണട ശ്രപീമതറി സുജപ്പോത പയശുദപ്പോസട,

രകപ്പോല്ലെസം  സമർപറിച്ച  ഹ ർജറിയറിപന്മേൽ  ആസൂത്രണ  സപ്പോമത്തറികകപ്പോരര്യ  (എഫട)  വകുപട

21-4-2021 -രലെ കത്തട മുപഖേന ലെഭര്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോർടട ചുവരട പചർക്കുന.

"ഹർജറികപ്പോരറിയുരട  മകനട  അനുവദറിച്ച  വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വപ്പോയയറിൽ  ആരക

13,932  രൂപ  സബ്സറി ഡറിയപ്പോയറി  ലെഭര്യമപ്പോവകയുസം  തറിരറിച്ചടവറില്ലെപ്പോത്തതറിനപ്പോൽ  ടറി  വപ്പോയ

നറിഷറിയ  ആസറിയപ്പോയറി  മപ്പോറുകയുസം  പറിന്നപീടട  4,14,474  രൂപ  ഇളവട  നൽകറിരകപ്പോണട

15-12-2015-ൽ  2,50,000  രൂപ  അടച്ചട   തപീർപപ്പോകറിയറിട്ടുരണനസം പസറ്റട  ബപ്പോങട  ഓഫട

ഇനര്യയുരട തങപശ്ശേരറി ശപ്പോഖേപ്പോ മപ്പോപനജർ ററിപപപ്പോർടട രചയറിട്ടുണട.” 

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോർടട  22-9-2021-ൽ  പചർന്ന  സമറിതറിപയപ്പോഗസം  പരറിഗണറിക്കുകയുസം

അസംഗപീകരറിക്കുകയുസം രചയ. 

ഹര്ജറികപ്പോരറിരയ  പപപ്പോരലെ  അപനകസം  പപര്കട  സമറിതറിയുരട  ഇടരപടല്

സഹപ്പോയകരമപ്പോയറി  എന്നതട  ചപ്പോരറിതപ്പോര്തര്യസം  ഉളവപ്പോക്കുന്നതപ്പോണട.  സമറിതറിയുരട

കർത്തവര്യങ്ങള്  നറിറപവറ്റുന്നതറിനട  പവണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ  തുടർനസം  സമറിതറിയുരട

ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നട ഉണപ്പോകുന്നതപ്പോണട. 

6.  വറിഷയസം:-പറി  .  എസട  .  സറി  .    മുപഖേനയുള്ള നറിയമനസം  സസംബനറിച്ചട  ശ്രപീ  .    മന്പമപ്പോഹന്രപ്പോജട

സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി 

(ഫയല് നസം.14710/സവ.എ.സറി2/2016/നറി.രസ.)

(ഗവ. റഫറന്സട നസം.റൂള്സട1/399/2016/ഉ.ഭ.പ.വ., തപീയതറി  19-8-2020)

പറി.എസട.സറി.  മുപഖേനയുള്ള  നറിയമനത്തറിനപ്പോയറി  അപപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുള്ള

രപപ്പോതുവര്യവസ്ഥയറില് രപപ്പോതുനറിയമനത്തറിനുള്ള പബറികട സര്വ്വപീസട കമപീഷന് വറി ജപ്പോപന

കപ്പോലെയളവറില്  നറിശറിത  പ്രപ്പോയപരറിധറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോയറിട്ടുള്ള  ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോര്തറികളുരട
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അപപക്ഷേയുസം സതപീകരറിക്കുന്നതപ്പോണട എന്ന വര്യവസ്ഥ കൂടറി ഉള്രപടുത്തണസം എന്നതപ്പോയറിരുന

പകരള നറിയമസഭയുരട യുവജനപക്ഷേമവസം യുവജനകപ്പോരര്യവസം സസംബനറിച്ച സമറിതറി മുമപ്പോരക

ശ്രപീ. മന്പമപ്പോഹന്രപ്പോജട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറിയറിരലെ ആവശര്യസം.

പ്രസ്തുത  ഹര്ജറിയറിപന്മേല്  ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥ  ഭരണപരറിഷപ്പോര  (റൂള്സട)  വകുപട  19-8-2020-രലെ
കത്തട മുപഖേന ലെഭര്യമപ്പോകറിയ ഇടകപ്പോലെ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവരട പചര്ക്കുന.

“6-1-1977-രലെ  സ.ഉ.  (പറി.)  നസം.12/77/പറി.ഡറി.  പ്രകപ്പോരമുള്ള  Public  Services
(Date For Determination of Age For Eligibility For Appointment) Rules,  1977
അനുസരറിച്ചപ്പോണട  വറിജപ്പോപന  വർഷത്തറിരലെ  ജനുവരറി  ഒന്നറിരലെ  പ്രപ്പോയസം  പറി.എസട.സറി.
മുപഖേനയുള്ള നറിയമനത്തറിനട അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതട.എന്നപ്പോൽ ഹർജറിയറിരലെ ആവശര്യസം
കണകറിരലെടുത്തട പറി.എസട.സറി. മുപഖേനയുള്ള പരപീക്ഷേകൾകട അപപക്ഷേറികപ്പോനുള്ള കുറഞ്ഞ
പ്രപ്പോയസം  പറി.എസട.സറി.  വറിജപ്പോപന  തപീയതറി  അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയുസം  ഉയർന്ന  പ്രപ്പോയസം
വറിജപ്പോപന  വർഷത്തറിരലെ  ജനുവരറി  ഒന്നട  അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയുസം  നറിശയറിച്ചട  Public
Services (Date For Determination of Age For Eligibility For Appointment) Rules,
1977  പഭദഗതറി  രചയപ്പോൻ  കഴറിയുപമപ്പോ  എന്ന  വറിഷയത്തറിൽ  ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥ  ഭരണപരറിഷപ്പോര
(ഉപപദശ)  വകുപറിരനയുസം നറിയമ വകുപറിരനയുസം അഭറിപ്രപ്പോയസം പതടറിയറിരുന.  ഓൺസലെൻ
സസംവറിധപ്പോനത്തറിലൂരട  അപപക്ഷേ  സമർപറിക്കുന്നതറിനട  നറിലെവറിൽ  വര്യവസ്ഥ  ഉള്ളതറിനപ്പോൽ
വറിജപ്പോപന  കപ്പോലെയളവറിൽ  പ്രപ്പോയസം  സസംബനറിച്ച  പയപ്പോഗര്യത  പനടറിയവരര  കൂടറി
പരറിഗണറിക്കുന്നതട  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമപ്പോപണപ്പോ  എന്നതട  സസംബനറിച്ചട  പബറികട  സർവ്വപീസട
കമപീഷരന  അഭറിപ്രപ്പോയസംകൂടറി  ആരപ്പോഞ്ഞപശഷസം  ഫയൽ  ലെഭര്യമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  നറിയമ  വകുപട
നറിർപദ്ദേശറിച്ചതറിൻ പ്രകപ്പോരസം പറി.എസട.സറി.-പയപ്പോടട ഈ വറിഷയത്തറിലള്ള ഉപപദശസം പതടുകയുസം
രചയറിരുന.

ഉന്നതവറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വകുപറിനട  കപീഴറിരലെ  അസറിസനട  രപ്രപ്പോഫസർ  തസറികയറിരലെ
നറിയമനവമപ്പോയറി ബനരപടട ബഹ.  സഹപകപ്പോടതറി മുമപ്പോരക  ശ്രപീമതറി ചന്ദന ആർ.  എന്ന
ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോർതറി  ഫയൽ  രചയ  OP(KAT)No.22/2020 തപീർപപ്പോക്കുന്ന  അവസരത്തറിൽ
പറി.എസട.സറി.  പരപീക്ഷേകൾകട  അപപക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുള്ള   കുറഞ്ഞ/ഉയര്ന്ന  പ്രപ്പോയസം
വറിജപ്പോപന വർഷത്തറിരലെ ജനുവരറി ഒന്നപ്പോസം തപീയതറി അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറി നറിശയറിക്കുന്നതട
പഭദഗതറി  രചയ്യുന്ന  കപ്പോരര്യസം  സർകപ്പോർ  പരറിപശപ്പോധറികണരമനസം  വറിജപ്പോപന  തപീയതറി
അരല്ലെങറിൽ  അപപക്ഷേ  സമർപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  അവസപ്പോന  തപീയതറി  അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറി
കുറഞ്ഞ പ്രപ്പോയവസം, വറിജപ്പോപന വർഷത്തറിരലെ ജനുവരറി ഒന്നപ്പോസം തപീയതറി അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറി
ഉയർന്ന പ്രപ്പോയവസം  നറിശയറിക്കുന്ന കപ്പോരര്യസം  പരറിഗണറികണരമനസം  ബഹ.  സഹപകപ്പോടതറി
നറിർപദ്ദേശറിച്ചറിരുന. 
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സർകപ്പോർ  ഇകപ്പോരര്യസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിരന  അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ  പറി.എസട.സറി.
മുപഖേനയുള്ള പരപീക്ഷേകൾകട അപപക്ഷേറികപ്പോനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രപ്പോയസം പറി.എസട.സറി. വറിജപ്പോപന
പ്രകപ്പോരസം അപപക്ഷേ സമർപറിക്കുന്നതറിനുള്ള അവസപ്പോന തപീയതറി അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയുസം ഉയർന്ന
പ്രപ്പോയസം വറിജപ്പോപന വർഷത്തറിരലെ ജനുവരറി ഒന്നട അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയുസം നറിശയറിച്ചട Public
Services (Date For Determination of Age For Eligibility For Appointment) Rules,
1977  പഭദഗതറി രചയ്യുന്നതറിനട തതതത്തറിൽ തപീരുമപ്പോനറിക്കുകയുസം പകരള പബറികട സർവ്വപീസട
കമപീഷരന  ഉപപദശസം  പതടുകയുസം  രചയറിരുന.  Public  Services  (Date  For
Determination of Age For Eligibility For Appointment) Rules, 1977 പമല്പ്രകപ്പോരസം
പഭദഗതറി  രചയ്യുന്നതറിനുള്ള  സർകപ്പോർ  തപീരുമപ്പോനസം  കമപീഷൻ  അസംഗപീകരറിച്ചതപ്പോയുസം  കരടട
പഭദഗതറി  വറിജപ്പോപനസം  കമപീഷരന  ഉപപദശത്തറിനപ്പോയറി  ലെഭര്യമപ്പോകണരമനസം  പകരള
പബറികട സർവ്വപീസട കമപീഷൻ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട. അതറിരന അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ വറിജപ്പോപനസം
പുറരപടുവറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടപടറികൾ സർകപ്പോർ സതപീകരറിചവരുന.”

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട 3-2-2021-ല് പചര്ന്ന സമറിതറി പയപ്പോഗസം പരറിഗണറിക്കുകയുസം അനറിമ
ററിപപപ്പോര്ടട  അടറിയനരമപ്പോയറി  ലെഭര്യമപ്പോകണരമന്നട  ടറി  വകുപറിപനപ്പോടട  ആവശര്യരപടപ്പോന്
തപീരുമപ്പോനറിക്കുകയുസം രചയ. അതറിനപ്പോയുള്ള നടപടറികള് സതപീകരറിച വരുന.  

ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോര്തറികള്കട ഉപകപ്പോരപ്രദമപ്പോകുന്ന തരത്തറില്  Public Services (Date For
Determination of Age For Eligibility For Appointment) Rules, 1977-ല് പഭദഗതറി
വരുത്തുന്നതറിനുള്ള നടപടറികള് സർകപ്പോർ സതപീകരറിക്കുരമന്നട സമറിതറി പ്രതര്യപ്പോശറിക്കുന.

7.  വറിഷയസം:-പകപ്പോ  -  ഓപപററ്റപീവട  ഇന്രസകര്  തസറികയറിപലെയ്ക്കുള്ള  പറി  .  എസട  .  സറി  .
പനപ്പോടറിഫറിപകഷനറിരലെ  അപപ്പോകത  സസംബനറിച്ചട  ശ്രപീ  .    രപമഷട  എസട  .,
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി 

(ഫയല് നസം.24454/സവ.എ.സറി3/2019/നറി.രസ.)

(ഗവ. റഫറന്സട നസം.431/എ 2/2019/സഹ., തപീയതറി 17-1-2020)

ഹര്ജറി വറിഷയസം സസംബനറിച്ചട സഹകരണ 'എ' വകുപട ലെഭര്യമപ്പോകറിയ 17-1-2020-രലെ
കത്തട മുപഖേനയുള്ള ഇടകപ്പോലെ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവരട പചര്ക്കുന.

“സഹകരണ വകുപറിരലെ ജൂനറിയർ ഇൻരസകർ/ആഡറിറ്റർ തസറികയറിരലെ നറിയമനത്തറിനട
1962-ൽ  ചടസം  രൂപപീകരറിക്കുന്ന  കപ്പോലെത്തട  ബറിരുദ  തലെത്തറിൽ  ബറി.എ.,  ബറി.എസ് സറി.,
ബറി.പകപ്പോസം  എന്നപീ  പകപ്പോഴ്സുകൾ  മപ്പോത്രപമ  ഉണപ്പോയറിരുനള.  പ്രസ്തുത  തസറികയറിരലെ
നറിയമനത്തറിനട  നറിലെവറിൽ  നറിശയറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  ബറി.എ.,  ബറി.എസ് സറി.,  ബറി.പകപ്പോസം.
എന്നപീ  പയപ്പോഗര്യതകൾക്കുപുറരമ  ബറി.രടകട.,  ബറി.ബറി.എ.,  ബറി.സറി.എ.,  ബറി.എ.എൽ.
പയപ്പോഗര്യതകൾകൂടറി  ഉൾരപടുത്തറി  രസഷര്യൽ  റൂൾ  പഭദഗതറി  രചയ്യുന്നതട  സസംബനറിച്ചട
നറിരവധറി  അപപക്ഷേകൾ  ലെഭര്യമപ്പോയതറിരന  തുടര്ന്നട  ടറി   തസറികയറിപലെക്കുള്ള  പയപ്പോഗര്യത
അസംഗപീകൃത  സർവ്വകലെപ്പോശപ്പോലെയറിൽ നറിനള്ള ബറിരുദസം എന്നപ്പോകറി രസഷര്യൽ റൂൾ പഭദഗതറി
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രചയ്യുന്നതറിനട സർകപ്പോർ തതതത്തറിൽ തപീരുമപ്പോനരമടുത്തറിട്ടുണട. നടപടറിക്രമത്തറിരന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
സർവ്വപീസട  സസംഘടനകളുരട  പയപ്പോഗസം  കൂടുകയുണപ്പോയറി.  തുടർന്നട  കരടട  പനപ്പോടറിഫറിപകഷൻ
ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥ  ഭരണപരറിഷപ്പോര  വകുപറിരന  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോക്കുകയുസം
രചയറിരുന. ഇപപപ്പോൾ ചടസം നറിയമ വകുപറിരന പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി സമർപറിച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോണട.”

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  3-2-2021-ല്  പചര്ന്ന  സമറിതറി  പയപ്പോഗസം  പരറിഗണറിക്കുകയുസം
അസംഗപീകരറിക്കുകയുസം  അനറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട  അടറിയനരമപ്പോയറി  ലെഭര്യമപ്പോകണരമന്നട
ടറി വകുപറിപനപ്പോടട  ആവശര്യരപടപ്പോന് തപീരുമപ്പോനറിക്കുകയുസം രചയ.  അതറിനപ്പോയുള്ള നടപടറികള്
സതപീകരറിചവരുന.  

ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോര്തറികള്കട  അനുകൂലെമപ്പോയ  നടപടറി  സർകപ്പോരറിരന  ഭപ്പോഗത്തു
നറിനണപ്പോയതറില് സമറിതറികട ചപ്പോരറിതപ്പോര്തര്യമുണട.

23.  യുവജനങ്ങളുമപ്പോയറി ബനരപടട ലെഭറിക്കുന്ന പരപ്പോതറികളുസം നറിപവദനങ്ങളുസം സമറിതറി
സഗഇൗരവസം  പരറിഗണറിക്കുകയുസം  അതറിപന്മേൽ  ലെഭറിക്കുന്ന  സർകപ്പോർ  ററിപപപ്പോര്ടറിരന
അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ  പ്രശ്നപരറിഹപ്പോരത്തറിനപ്പോയറി  നറിർപദ്ദേശങ്ങളുസം  ശറിപപ്പോ ർശകളുസം
സർകപ്പോരറിപലെകട  സമർപറിക്കുകയുസം  രചയ്യുന.  സമറിതറിയുരട  ഇടരപടൽ  മൂലെസം  നറിരവധറി
യുവജനങ്ങള്കട പ്രപയപ്പോജനസം ലെഭറിച്ചതറിൽ സമറിതറി സസംതൃപറി പരഖേരപടുത്തുന. സമറിതറിയുരട
പരറിഗണനയറിലെറിരറിക്കുന്ന  വറിവറിധ  ഹർജറി  വറിഷയങ്ങളറിപന്മേലസം  വറിവറിധ  പഠന
വറിഷയങ്ങളറിപന്മേലസം  സമറിതറിയുരട  ററിപപപ്പോർട്ടുകളറിരലെ  ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേലമുള്ള  നടപടറി
പസറ്റടരമനട  യഥപ്പോസമയസം ലെഭര്യമപ്പോകണരമനസം ആയതട യഥപ്പോസമയസം ലെഭര്യമപ്പോകപ്പോത്തപക്ഷേസം
ബഹഹുഃ  സപീകറുരട  3-8-2021-രലെ  റൂളറിസംഗറിരന  അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ  സതപീകരറിപകണ  തുടർ
നടപടറികളറിപലെകട സമറിതറി കടക്കുന്നതപ്പോരണനമുള്ള വറിവരസം ചപീഫട രസക്രടററി,  ബനരപട
വകുപ്പുകളുരട  രസക്രടററിമപ്പോർ  എന്നറിവരര  യഥപ്പോക്രമസം   22-9-2021,  14-9-2021  എന്നപീ
തപീയതറികളറിരലെ  14618/സവ.എ.സറി.1/2021/നറി.രസ.  നമർ കത്തട  മുപഖേന അററിയറിക്കുകയുസം
ററിപപപ്പോർടട  ലെഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള  വറിഷയങ്ങൾ  സസംബനറിച്ച  രപൻഡറിസംഗട  ലെറിസട
അയചരകപ്പോടുക്കുകയുസം  രചയറിട്ടുണട.  സമറിതറിയുരട  സജപീവ  പരറിഗണനയറിലള്ള  വറിവറിധ
വറിഷയങ്ങളറിപന്മേൽ  ബനരപട  സർകപ്പോർ  വകുപ്പുകൾ  സമയബനറിതമപ്പോയറി  നടപടറി
സതപീകരറിച്ചട  ററിപപപ്പോർടട  ലെഭര്യമപ്പോക്കുരമനസം  അതുവഴറി  യുവജനങ്ങൾ  പനരറിടുന്ന  വറിവറിധ
പ്രശ്നങ്ങളറിൽ  കൂടുതൽ  കപ്പോരര്യക്ഷേമമപ്പോയറി  ഇടരപടട  പരറിഹപ്പോരസം  കപ്പോണുന്നതറിനട  സമറിതറിയട
സപ്പോധറിക്കുരമനസം സമറിതറി പ്രതര്യപ്പോശറിക്കുന.

എ. എന്. ഷസംസപീര്,
തറിരുവനനപുരസം അദ്ധര്യക്ഷേന്,
20-7-2022. യുവജനപക്ഷേമവസം യുവജനകപ്പോരര്യവസം

സസംബനറിച്ച സമറിതറി.
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അനുബനന്ധം   1

 സര്കക്കാരരിൽ നരിനന്ധം ലഭരിച്ച അനുകൂല റരിപപക്കാര്ട്ടുകളുടടെ അടെരിസക്കാനതരില് 
നടെപടെരി അവസക്കാനരിപരിച്ച ഫയലുകള

ആസൂത്രണ സക്കാമ്പതരികകക്കാരര്യ (എഫഫ) വകുപഫ

1 വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വക്കായ്പ സന്ധംബനരിച്ചഫ  ശശ. എ. പതക്കാമസഫ, ഇടുകരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15547/ടടവ.എ.സരി.3/2012/നരി.ടസ.)

2 വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  വക്കായ്പക്കാ  തരിരരിച്ചടെവരിൽ  പലരിശയരിളവഫ  അനുവദരികണടമനഫ
ആവശര്യടപടഫ ശശ. രക്കാപജഷഫ കുമക്കാർ, പുതുകക്കാടെഫ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15982/ടടവ.എ.സരി.3/2012/നരി.ടസ.)

3 വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വക്കായ്പക്കാ തരിരരിച്ചടെവരിൽ നരിനന്ധം ഒഴരിവക്കാകണടമനക്കാവശര്യടപടഫ ശശമതരി
അനമ്മ മക്കാതത്യു സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 16592/ടടവ.എ.സരി.3/2012/നരി.ടസ.)

4 വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വക്കായ്പ അനുവദരികണടമനക്കാവശര്യടപടഫ ശശമതരി ശശപലഖ ടക.  ടജ.
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15482/ടടവ.എ.സരി.1/2012/നരി.ടസ.)

5 വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  വക്കായ്പക്കാ  തരിരരിച്ചടെവരിനഫ  സക്കാവകക്കാശന്ധം  നൽകണടമനക്കാവശര്യടപടഫ
ശശമതരി ദശനക്കാമ്മ പജക്കാൺ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15474/ടടവ.എ.സരി.1/2012/നരി.ടസ.)

6 വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  വക്കായ്പക്കാ  തരിരരിച്ചടെവരിൽ  ഇളവുകൾ  അനുവദരികണടമനക്കാവശര്യടപടഫ
ശശ. പതക്കാമസഫ എ. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15547/ടടവ.എ.സരി.3/2012/നരി.ടസ.)

7 വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  വക്കായ്പയുടടെ  തരിരരിച്ചടെവഫ  ഒഴരിവക്കാകരി  നൽകണടമനക്കാവശര്യടപടഫ
ശശ. പരി. വരി. അഗസരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 16846/ടടവ.എ.സരി.2/2012/നരി.ടസ.)
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അനുബനന്ധം   II

 സര്കക്കാര് റരിപപക്കാര്ട്ടുകളുടടെ അടെരിസക്കാനതരില് 
നടെപടെരി അവസക്കാനരിപരിച്ച ഫയലുകള

ആസൂത്രണ സക്കാമ്പതരികകക്കാരര്യ വകുപഫ

    1  വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വക്കായ്പ സന്ധംബനരിച്ചഫ ശശ. ഇജക്കാസഫ മലപ്പുറന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15636/ടടവ.എ.സരി.3/2012/നരി. ടസ.)

    2  വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വക്കായ്പ സന്ധംബനരിച്ചഫ ശശ. ശശജരിതഫ, പകക്കാ ടയന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 16173/ടടവ.എ.സരി.3/2012/നരി. ടസ.)

    3  വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വക്കായ്പ സന്ധംബനരിച്ചഫ ശശ. പവണുപഗക്കാപക്കാലൻ എന്ധം.എസഫ. സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15333/ടടവ.എ.സരി.2/2012/നരി. ടസ.)

    4  വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വക്കായ്പ അനുവദരികണടമനക്കാവശര്യടപടഫ ശശ. പഗക്കാഡ്സൺ സശഫൻ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15273/ടടവ.എ.സരി.2/2012/നരി. ടസ.)

    5  വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  വക്കായ്പക്കാ  കുടെരിശരിക  ഗഡുകളക്കായരി  അടെയ്ക്കുനതരിനഫ  അനുമതരിയുന്ധം
തരിരരിച്ചടെവരിൽ  പലരിശയരിളവുന്ധം  അനുവദരികണടമനഫ  ആവശര്യടപടഫ  ശശമതരി
ദശപക്കാപമക്കാൾ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15714/ടടവ.എ.സരി.2/2012/നരി. ടസ.)

    6  വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  വക്കായ്പക്കാ  തരിരരിച്ചടെവരിനഫ  സക്കാവകക്കാശന്ധം  അനുവദരികണടമനഫ
ആവശര്യടപടഫ ശശമതരി സശമ പജക്കാസഫഫ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 16686/ടടവ.എ.സരി.2/2012/നരി. ടസ.)

    7  വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  വക്കായ്പ  അനുവദരികണടമനക്കാവശര്യടപടഫ  ശശ.  പപ്രേമരക്കാജൻ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15506/ടടവ.എ.സരി.1/2012/നരി. ടസ.)
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    8  വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  വക്കായ്പ  അനുവദരികണടമനക്കാവശര്യടപടഫ  ശശ.  ടസൽവരക്കാജഫ

റരി.എസഫ. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 

(ഫയല് നമ്പര് 15550/ടടവ.എ.സരി.1/2012/നരി. ടസ.)

    9  വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ  വക്കായ്പ  സന്ധംബനരിച്ചഫ  ശശ.  പ്രേവശൺ  കുമക്കാർ,  ടകക്കാലന്ധം  സമര്പരിച്ച

ഹര്ജരി. 

(ഫയല് നമ്പര് 24835/ടടവ.എ.സരി.1/2018/നരി. ടസ.)

    10  വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വക്കായ്പ സന്ധംബനരിച്ചഫ ശശ. മമതശൻ കുഞഫ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 

(ഫയല് നമ്പര് 16667/ടടവ.എ.സരി.2/2012/നരി. ടസ.)

ഉനത വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വകുപഫ

    11  വരിദൂര വരിദര്യക്കാഭര്യക്കാസന്ധം വഴരി പനടെരിയ പയക്കാഗര്യത പരി.എസഫ.സരി. അന്ധംഗശകരരികക്കാതതഫ

സന്ധംബനരിച്ചഫ ശശ. ഷരിബു ടക.പരി., തൃകക്കാകര സമർപരിച്ച ഹ ർജരി

(ഫയല് നമ്പര് 21456/ടടവ.എ.സരി.3/2014/നരി. ടസ.)

    12  സന്ധംസക്കാനടത  എയ്ഡഡഫ  പകക്കാപളജഫ,  ടവക്കാപകഷണൽ  ഹയർ  ടസകന്ററരി

എനരിവരിടെങ്ങളരിടല  നരിയമനങ്ങളരിടല  എസഫ.സരി./എസഫ.റരി.  അനുപക്കാതന്ധം

സന്ധംബനരിച്ച പചക്കാദര്യക്കാവലരിക്കുള്ള മറുപടെരി

(ഫയല് നമ്പര് 23112/ടടവ.എ.സരി.2/2018/നരി. ടസ.)

കക്കായരിക യുവജനകക്കാരര്യ വകുപഫ

13 വയനക്കാ ടെഫ  ജരിലയരിടല  അനരക്കായ യുവജനങ്ങളുടടെ  ആവശര്യങ്ങൾ സന്ധംബനരിച്ചഫ

പകരള  ടഫഡപറഷൻ  ഓഫഫ  മബ്ലൈൻഡ്സഫ  പ്രേസരിഡന്റഫ  ശശ.  കൃഷ്ണൻ  എന്ധം.

സമർപരിച്ച ഹർജരി

(ഫയല് നമ്പര് 25019/ടടവ.എ.സരി.3/2017/നരി.ടസ.)

1117/2022.
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ആപരക്കാഗര്യ കുടുന്ധംബപക്ഷേമ വകുപഫ

14 ആപരക്കാഗര്യ  വകുപരിടല  ടമ ഡരികൽ  ടറപകക്കാർ  ഡ്സഫ  മലപബ്രേറരിയൻ

തസരികയരിടല നരിയമനന്ധം സന്ധംബനരിച്ചഫ ശശമതരി മഞ്ജു ആർ. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 

(ഫയല് നമ്പര് 19850/ടടവ.എ.സരി.3/2020/നരി. ടസ.)

ആഭര്യന്തര വകുപഫ

15 ഇന്തര്യക്കാ  ററസർവഫ ബറക്കാലരിയൻ  റഗുലർ  വരിന്ധംഗഫ   പപക്കാലശസഫ  പകക്കാൺസബരിൾ

തസരികയരിടല ഒഴരിവുകൾ പരി.എസഫ.സരി-യഫ റരിപപക്കാർടഫ ടചയ്യണടമനക്കാവശര്യടപടഫ

ശശ. നരിതരിൻ എന്ധം. നക്കായർ സമര്പരിച്ച ഹർജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20173/ടടവ.എ.സരി.2/2020/നരി. ടസ.)

16 മലപ്പുറന്ധം ജരിലയരിൽ പപക്കാലശസഫ പകക്കാൺസബരിൾ മഡ്രൈവർ തസരിക സൃഷരിച്ചഫ റക്കാങഫ

ലരിസരിൽ നരിനന്ധം നരിയമനന്ധം നൽകക്കാൻ നടെപടെരി സസശകരരികണടമനക്കാവശര്യടപടഫ

ശശ. കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ എ. സമർപരിച്ച ഹർജരി

(ഫയല് നമ്പര് 20395/ടടവ.എ.സരി.2/2020/നരി.ടസ.)

17 ഇടുകരി,  പകക്കാടയന്ധം ജരിലകളരിടല സരിവരിൽ പപക്കാലശസഫ ഓഫശസർ തസരികയരിടല

ഒഴരിവുകൾ റരിപപക്കാ ർടഫ  ടചയ്യുനതരിനഫ  കക്കാലതക്കാമസന്ധം ഉണക്കാകുനതുന്ധം തസരികകൾ

സൃഷരിക്കുനതുന്ധം സന്ധംബനരിച്ചഫ ശശ. പരക്കാഹരിതഫ സമ ർപരിച്ച ഹർജരി

(ഫയല് നമ്പര് 25786/ടടവ.എ.സരി.2/2019/നരി.ടസ.)

വര്യവസക്കായ വകുപഫ

18 പകരള  ഖക്കാദരി  ഗക്കാമ  വര്യവസക്കായ  പബക്കാർഡരിടല  നരിയമന  ശരിപക്കാ ർശയരിടല
ക്രമപകടെഫ സന്ധംബനരിച്ചഫ ശശ. എന്ധം. ടസബക്കാസര്യൻ, ആലപ്പുഴ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 
(ഫയല് നമ്പര് 25566/ടടവ.എ.സരി.1/2019/നരി.ടസ.)
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മതര്യബനനവുന്ധം തുറമുഖവുന്ധം വകുപഫ

19 ഡ്രൈക്കാഫഫ സ് മക്കാൻ പഗഡഫ  II  തസരികയരിടല നരിയമനന്ധം സന്ധംബനരിച്ചഫ ശശ.  അലകഫ
ജരി. പതക്കാമസഫ സമർപരിച്ച ഹർജരി 
(ഫയല് നമ്പര് 20368/ടടവ.എ.സരി.2/2020/നരി. ടസ.)

ടതക്കാഴരിലുന്ധം മനപുണര്യവുന്ധം വകുപഫ

20 അസരിസന്റഫ പലബ ർ ഓഫശസർ പഗഡഫ II തസരികയരിടല നരിയമനന്ധം സന്ധംബനരിച്ചഫ
ശശ. ശശജരിതഫ, ടകക്കാലന്ധം സമർപരിച്ച ഹർജരി 
(ഫയല് നമ്പര് 16116/ടടവ.എ.സരി.2/2016/നരി. ടസ.)

സഹകരണ വകുപഫ

21 തൃശ്ശൂർ  ജരിലക്കാ  സഹകരണ  ബക്കാങഫ  ബ്രേക്കാഞഫ  മക്കാപനജർ  തസരികയരിൽ  നരിയമന
നടെപടെരി ആവശര്യടപടഫ ശശമതരി അജരിതക്കാ പജക്കാൺ, തൃശ്ശൂർ സമർപരിച്ച ഹർജരി 
(ഫയല് നമ്പര് 20698/ടടവ.എ.സരി.2/2020/നരി. ടസ.)


