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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6025 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േദവസ�ം േബാർഡിെല സംവരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) േദവസ�ം േബാർഡിൽ പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ാർ�് ഹി� ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി
സംവരണം നൽകിയി� േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ

േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാർഡിെ� റിേ�ാർ�്
ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ��ത
റിേ�ാർ�ിെല വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) േദവസ�ം േബാർഡ്  നിയമന�ളിൽ പ�ികജാതി
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് നൽ�� സംവരണം
ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി വർ�ി�ി�ണെമ�
സം�ാന പ�ികജാതി പ�ികേഗാ�വർ�
ക�ീഷെ� ശിപാർശ സർ�ാർ പരിേശാധി�്
വരികയാണ്.

(ബി) േദവസ�ം േബാർഡിൽ ഹി� ��ാ�
വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം
നിൽ��വർ�് സംവരണം അ�വദി���മായി
ബ�െ��് അേപ� നൽകിയ സംഘടനകൾ
ഏെത�ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി)

വിവരം േശഖരി� വ��

(സി) ��ത അേപ�കളിേ��� �ടർ നടപടിക�െട
ഭാഗമായി ച�േഭദഗതി�െട കരട്
ത�ാറാ��തിന് ��് േദവസ�ം റി��്െമ�്
േബാർഡിെ� റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ാൻ
ആവശ�െ��ി�  േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)

വിവരം േശഖരി� വ��

(ഡി) േദവസ�ം േബാർഡിൽ ഹി� ��ാ�
വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം
നിൽ��വർ�് സംവരണം അ�വദി���മായി
ബ�െ�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) 2015-ൽ േകരള േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാർഡ്
ആ�് നിലവിൽ വ�തിന് േശഷമാണ് േദവസ�ം
േബാർ�കളിേല�� നിയമന�ളിൽ നിയമ
�കാര�� സംവരണം നൽകി �ട�ിയത്. 2015-
െല േകരള േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാർഡ്  ച�ം
3(2) �കാരം, 1958-െല േകരള േ��് &
സേബാർഡിേന�് സർ�ീസ്  ച��ളിെല 14 �തൽ
17 വെര�� ച��ൾ അ�സരി��
സംവരണ�ം െറാേ�ഷ�മാണ് േദവസ�ം
േബാർ�കളിെല ജീവന�ാ�െട നിയമന�ൾ�ം
ബാധകമാ��െത�് നി�ർഷി��. േകരള
േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാർഡ്  ച�ം 3(2)-െ�
െ�ാവിെസാ �കാരം േകരള േ��് &
സേബാർഡിേന�് സർ�ീസ്  ച��ളിൽ
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അഹി��ളായ പി�ാ� വിഭാഗ�ൾ�്
അ�വദി�ി�� സംവരണ േട�കൾ ഹി�
മത�ിൽെ�� െപാ� വിഭാഗ�ിനായി സംവരണം
െച�ി��. ആയതിനാൽ 2015-െല േകരള
േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാർഡ്  ച��ൾ �കാരം
സർ�ാർ സർ�ീസിൽ നി�ം വ�ത��മായി
േദവസ�ം േബാർ�കളിൽ ജനറൽ െമറി�ിൽ
നി�� നിയമനം 68%-�ം സംവരണ
സ�ദായ�ളിൽ നി�� നിയമനം 32%-�ം
ആയി��. 18/11/2019-െല സ.ഉ.
(അ�ടി)നം.79/2019/ആർ.ഡി ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം േകരള േദവസ�ം റി��്െമ�്  േബാർഡ്  
ച��ളിൽ വ��ിയ േഭദഗതി അ�സരി�  ്േകരള
േ��് & സേബാർഡിേന�് സർ�ീസ്  ച��ളിൽ
അഹി��ളായ പി�ാ� വിഭാഗ�ൾ�്
അ�വദി�ി�� 18% സംവരണ േട�കൾ

ഉപേയാഗെ���ി പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് 2%,
ഈഴവ വിഭാഗ�ിന് 3%, മ�് ഹി� പി�ാ�
വിഭാഗ�ൾ�് 3% എ�ി�െന അധിക
സംവരണം നൽ��തി�ം സംവരേണതര
സ�ദായ�ളിെല സാ��ികമായി പി�ാ�ം
നിൽ��വർ�്  (EWS) 10% സംവരണം
��തായി ഏർെ����തി�ം വ�വ�
െച�ക��ായി. ആയത് �കാരം നിലവിൽ
േദവസ�ം േബാർഡ്  നിയമന�ളിൽ നൽകി വ��
സംവരണ ശതമാനം �വെട േചർ��. ലാ�്
േ�ഡ്  സർ�ീസ്  ഓ�ൺ േകാ��ീഷൻ - 50 EWS
- 10 പ�ികജാതി - 10 ഹി� പ�ികവർ�ം - 2
ഈഴവ, ബി�വ, തി� - 14 വിശ�കർ� - 2 മ�് ഹി�
പി�ാ� വിഭാഗ�ൾ - 9 ധീവര - 2 ഹി� നാടാർ
-1 ലാ�് േ�ഡിതര സർ�ീസ്  ഓ�ൺ
േകാ��ീഷൻ - 50 EWS - 10 പ�ികജാതി - 10
ഹി� പ�ികവർ�ം - 2 ഈഴവ, ബി�വ, തി� - 17
വിശ�കർ� - 3 മ�് ഹി� പി�ാ� വിഭാഗ�ൾ - 6
ധീവര - 1 ഹി� നാടാർ -1 2020 ജ�വരി മാസം
�തൽ �റ�ിറ�ിയ റാ�് ലി�കളിൽ
ഉൾെ��വർ�്  EWS സംവരണ�ിെ� ആ��ല�ം

നൽകി വ���്. ഇേ�ാൾ തി�വിതാം�ർ,
െകാ�ിൻ, ��വാ�ർ, മലബാർ എ�ീ േദവസ�ം
േബാർ�കളിെല വിവിധ ത�ികകളിലായി 23
േപെര ടി സംവരണ�ിെ� ആ��ല�ം നൽകി
നിയമന�ിനായി േദവസ�ം റി��് െമ�്  േബാർഡ്  
ശിപാർശ െച�ി��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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