േകേരള സര്ക്കാര്
(ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ)
മന്ത്രിസഭാേയാഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്
1.

ഫയല് നമ്പര്

എസ്റ്റാ-സി 1/44/2017/ധന (E491107)

2.

വകുപ്പ്

ധനകോരയ (എസ്റ്റാ- സി) വകുപ്പ്

3.

വിഷയം

ശ്രീ.അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ സി.എസ് സമാശ്വാസ
ൊതാഴില്ദാന പദ്ധതി പ്രകോരം അേപക
സമര്പ്പിക്കുന്നതില്
വന്ന
കോലതാമസം
മാപ്പാക്കി
ടിയാൾക്ക്
സമാശ്വാസ
ൊതാഴില്ദാന
പദ്ധതി
പ്രകോരം
നിയമനത്തിന്
അനുമതി
നൽകുന്നത്
സംബന്ധിച്ച്.

4. മന്ത്രിസഭാേയാഗത്തില് സമര്പ്പിക്കാനുള്ള
മുഖ്യമന്ത്രിയുടൊട ഉത്തരവ് തീയതി
5.

07/03/2018

(i)ഇത് സാമ്പത്തികേ ബാദ്ധയതയുടള്ളതാേണാ

അൊത

(ii)ഇത് സാമ്പത്തികേ ബാദ്ധയതയുടള്ളതാൊണങ്കില്
ധനകോരയ വകുപ്പുമായി ആലേലാചിച്ചിട്ടുണ്ടേണ്ടാ; ഉൊണ്ടങ്കില്
അവരുടൊട അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭാേയാഗത്തിനുള്ള
കുറിപ്പില് ഉള്ക്കൊക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടേണ്ടാ;

ഇത്
ധനകോരയ
ഫയലാണ്.

6. മേറ്റേതൊതങ്കിലും വകുപ്പുമായി ആലേലാചിച്ചിട്ടുണ്ടേണ്ടാ;
ഉൊണ്ടങ്കില് അവരുടൊട അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭാ
േയാഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പില് ഉള്ക്കൊക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടേണ്ടാ?

ഉണ്ട്.

7.

കുറിപ്പ് സമര്പ്പിച്ച അഡീഷണല് ൊസക്രട്ടറിയുടൊട േപര്

ശ്രീമതി. ൊലതി.എസ്

8.

കുറിപ്പ് അംഗീകേരിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ൊസക്രട്ടറിയുടൊട േപര് ശ്രീ.മേനാജ് േജാഷി

9.

മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കേരട് കുറിപ്പ് പ്രിന്സിപ്പല് ൊസക്രട്ടറി
അംഗീകേരിച്ച തീയതി

വകുപ്പില്

തുടങ്ങിയ

21/03/2018

10. കുറിപ്പ് അംഗീകേരിച്ച ചീഫ് ൊസക്രട്ടറിയുടൊട േപര്

ശ്രീ.േപാൾ ആലന്റണി

11. മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കേരട് കുറിപ്പ് ചീഫ് ൊസക്രട്ടറി
അംഗീകേരിച്ച തീയതി

22/03/2018

12. കുറിപ്പ് അംഗീകേരിച്ച മന്ത്രിയുടൊട േപര്

േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്ക്

13. മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കേരട് കുറിപ്പ് മന്ത്രി അംഗീകേരിച്ച തീയതി 26/03/2018
14. കുറിപ്പിൊന്റ പകേര്പ്പുകേള്ക്ക സമര്പ്പിച്ച തീയതി

10/04/2018

15. മന്ത്രിസഭാേയാഗം തീരുടമാനൊമടുത്ത തീയതി

11/04/2018

16. തീരുടമാനം പുറൊപ്പടുവിച്ച സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്/
കേത്തിൊന്റ നമ്പറും തീയതിയുടം

സ.ഉ.(ൈകേ)നം.157/2018/ധന തീയതി
26/04/2018

മന്ത്രിസഭാ ോയാഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്
മന്ത്രിസഭാ
ഓഫീസറായി

ോയാഗത്തിനുള്ള

ഈ

ോസവനത്തിലിരിെ മക്കെ

കുറിപ്പ്

മരണപ്പെ മപ്പട്ട

മൂവാറ്റുപുഴ

സബ്

ട്രഷറി

സി.െ മക.സജീവിെ മന്റെ

മകൻ

ശ്രീ.അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ സി.എസ്-ന് സമാശ്വാസ െ മതാഴില്ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം
അോപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതില് വന്ന 2 വര്ഷവും 7 മാസവും 23 ദിവസോത്തയും
കാലതാമസം മാപ്പാക്കെി ടിയാൾക്കെ് സമാശ്വാസ െ മതാഴില്ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം
വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ എൽ.ഡി.ക്ലാർക്കെ് തസ്തികയില് നിയമനത്തിന് അനുമതി
നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണപ്പ്.
24/05/1999 െ മല ജി.ഒ (പി) 12/99/ഉ.ഭ.പ.വ സര്ക്കൊര് ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച്
ഒരു സര്ക്കൊര് ഉോദയാഗസ്ഥന് സര്വ്വീസിലിരിെ മക്കെ മരണപ്പമടഞ്ഞാല് അയാളുടെ മട
ആശ്രിതന് ഉോദയാഗസ്ഥെ മന്റെ മരണപ്പോശ്ഷം രണ്ട് വര്ഷത്തിനുള്ളിലും, ആശ്രിതന്
പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത
വര്ഷത്തിനുള്ളിലും
നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആളാെ മണപ്പങ്കില്

നിയമനത്തിനായി
ശ്രീ.അരവിന്ദ്

10/01/1993 ആണപ്പ്.

പ്രായപൂര്ത്തിയായി

അോപക്ഷ

കൃഷ്ണ

27/04/2012-ല്

മൂന്ന്

സമര്പ്പിച്ചിരിക്കെണപ്പെ മമന്ന്

സി.എസ്.െ മന്റെ
ജീവനക്കൊരന്

ജനന

തീയതി

മരണപ്പമടയുോമ്പാള

അോപക്ഷകന് ോമജറായിരുന്നതിനാല്, 24/5/1999-െ മല ജി.ഒ. (പി) നം 12/99/പി &
എആര്ഡി

ഉത്തരവിെ മല

നിയമനത്തിനുള്ള

ഖണ്ഡിക

അോപക്ഷ

19-െ മല

വയവസ്ഥ

പ്രകാരം

സമർപ്പിോക്കെണ്ടിയിരുന്നത്

ആശ്രിത

27/04/2014-

നകമായിരുന. എന്നാല്, 20/12/2016-ല് അോപക്ഷ സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടിയാന്
അോപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതില് 2 വര്ഷവും 7 മാസവും 23 ദിവസോത്തയും
കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18/5/2004-െ മല 6678/Adv.C2/04/P&ARD നമ്പര്
സര്ക്കുലര് പ്രകാരം അോപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതില് രണ്ട് വര്ഷത്തില് കുറവ്
കാലതാമസമുള്ള ോകസുകളില് നിയമം ഇളവ് െ മചെയ്യോയ്യേണ്ടതാെ മണപ്പങ്കില് ഇതിെ മന്റെ
എല്ലാ വശ്വും പരിോശ്ാധിച്ച് ചെയ്യീഫ് െ മസക്രട്ടറി വഴി ബഹ. മുഖയമന്ത്രിയുെ മട
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ഉത്തരോവാടു കൂടി മാപ്പാക്കൊവുന്നതാണപ്പ്.

എന്നാൽ 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള

ോകസുകളിൽ മന്ത്രിസഭയുെ മട അനുമതി ആവശ്യമാണപ്പ്.
മൂവാറ്റുപുഴ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസറായി ോസവനത്തിലിരിെ മക്കെ 27/04/2012-ൽ
മരണപ്പെ മപ്പട്ട ശ്രീ.സി.െ മക.സജീവിെ മന്റെ മകൻ ശ്രീ.അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ സി.എസ്
മംഗലാപുരത്ത് BAMS ോകാഴ്സ് പഠിച്ചുെ മകാണ്ടിരുന്നതിനാലും പഠനകാലയളവായ
5½ വർഷം പൂർത്തിയാോക്കെണ്ടതുള്ളതിനാലുമാണപ്പ് യഥാസമയം അോപക്ഷ നല്കാൻ
കഴിയാെ മത ോപായെ മതനം ആയതിനാൽ തെ മന്റെ അോപക്ഷയിോന്മേൽ അനുകൂല
ഉത്തരവുണ്ടാകണപ്പെ മമനം

ശ്രീ.അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ സി.എസ് അോപക്ഷിച്ചിരിക്കുന.

ശ്രീ.അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ സി.എസ്-ന് നിയമനം നൽകുന്നത് വഴി പ്രതിമാസം
21,600/- രൂപ (അടിസ്ഥാന ശ്മ്പളം 19000+ ഡി.എ@14% = 21,600) അധിക
ബാധയതയാണുണ്ടാകുന്നത് .
ഈ സാഹചെയ്യരയത്തിൽ, ശ്രീ.അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ സി.എസ് സമാശ്വാസ
െ മതാഴില്ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം അോപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതില് വന്ന 2 വര്ഷവും 7
മാസവും 23 ദിവസോത്തയും കാലതാമസം മാപ്പാക്കെി 24/5/1999-െ മല ജി.ഒ.(പി)
നം.12/99/പി&എആര്ഡി ഉത്തരവിെ മല ഖണ്ഡിക 19-െ മല വയവസ്ഥയിൽ ഇളവ്
നൽകി ടിയാൾക്കെ് സമാശ്വാസ െ മതാഴില്ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം എൽ.ഡി.ക്ലാർക്കെ്
തസ്തികയില്

നിയമനത്തിന്

അനുമതി

നൽകുന്നതിന്

മന്ത്രിസഭാനുമതി

ആവശ്യമാണപ്പ്. ഇക്കൊരയം മന്ത്രിസഭാ ോയാഗത്തിെ മന്റെ പരിഗണപ്പനയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കൊൻ
ബഹ.മുഖയമന്ത്രിയുെ മട അംഗീകാരം ഉണ്ട്.
തീരുമാനിോക്കെണ്ട വിഷയം
മൂവാറ്റുപുഴ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസറായി ോസവനത്തിലിരിെ മക്കെ 27/04/2012-ല്
മരണപ്പെ മപ്പട്ട ശ്രീ.സി.െ മക.സജീവിെ മന്റെ മകൻ ശ്രീ.അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ സി.എസ്
സമാശ്വാസ െ മതാഴില്ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം അോപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതില് വന്ന 2
വര്ഷവും 7 മാസവും 23 ദിവസോത്തയും കാലതാമസം മാപ്പാക്കെി 24/5/1999-െ മല
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ജി.ഒ.(പി) നം.12/99/പി&എ.ആര്.ഡി ഉത്തരവിെ മല ഖണ്ഡിക 19-െ മല വയവസ്ഥയിൽ
ഇളവ് നൽകി ടിയാൾക്കെ് സമാശ്വാസ െ മതാഴില്ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ
വകുപ്പുകളിൽ (ഭാരതീയ ചെയ്യികിത്സാ വകുപ്പ്, ആയുഷ്, ട്രഷറി എന്നീ മുൻഗണപ്പനാ
ക്രമത്തിൽ)

എൽ.ഡി.ക്ലാർക്കെ്

തസ്തികയില്

നിയമനത്തിന്

അനുമതി

നല്കാോമാ?
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