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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

നനീന്തല പരണിശനീലന സസൗകരര്യങ്ങള് ഏര്പപ്പെടുത്തല

ശ്രനീ  .    സണി  .    ദണിവവാകരന:  സര്,  പ്രതണിഭവാധനനവായ  നടന  അനണില

പനടുമങ്ങവാടണിപന്റെ  മുങ്ങണി  മരണണം  പഞെട്ടലലവാപടയവാണണ്  നവാണം  ലകട്ടതണ്.  ഇസൗ

വണിധമുള്ള  ദുരന്തങ്ങപളെക്കുറണിചവാണണ്  സര്ക്കവാരണിപന്റെ  ശ്രദ്ധയണില  ഞെവാന

പകവാണ്ടുവരുന്നതണ്.  ലകരളെത്തണില നണിരന്തരമുണവാകുന്ന മുങ്ങണി മരണങ്ങള്,  ഒരു

ദണിവസണം ശരവാശരണി മൂന്നണിലധണികണം ലപരവാണണ് ലകരളെത്തണില മുങ്ങണി മരണിക്കുന്നതണ്.

ഇതണില  60  ശതമവാനണം  ലപരുണം  30  വയസണിനണ്  തവാപഴെയുള്ളവരവാണണ്.

സണംസവാനത്തണ്  ലറവാഡപകടങ്ങള്  കഴെണിഞവാല  ഏറ്റവണം  കൂടുതല  ആളുകള്

മരണിക്കുന്നതണ് മുങ്ങണി മരണങ്ങളെണിലൂപടയവാണണ്.  എന്നവാല ലവണത്ര സര്ക്കവാരണിപന്റെ

ശ്രദ്ധ  ഇസൗ  ലമഖലയണില  പതണിയുന്നണില.  2019-ല  1490  ലപര്  മുങ്ങണിമരണിച.

മുങ്ങണിമരണങ്ങളുപട  കവാരണണം  പരണിലശവാധണിചവാല  മനസണിലവാകുന്നതണ്  നനീന്തല

അറണിയവാവന്നവരുണം  അപകടത്തണിലപപ്പെടുന്നുപയന്നതവാണണ്.  ഇതണിനണ്  കവാരണണം

ജലവാശയങ്ങപളെക്കുറണിചള്ള  അപരണിചണിതതതണം,  അനണിയനണിതമവായണി

മണപലടുപ്പുമൂലമുണവാകുന്ന  കുഴെണികള്,  കല്ലുപവട്ടണ്  കുഴെണികള്,  കതവാറണികള്,

എന്നണിവയവാണണ്. പലലപ്പെവാഴണം ഉറ്റവരുപടലയവാ സുഹൃത്തുക്കളുപടലയവാ കണ്മുന്നണില
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അവര്  നണിസഹവായകരവായണി  ലനവാക്കണി  നണിലപക്കയവാണണ്  അപകടങ്ങള്

സണംഭവണിക്കുന്നതണ്.  ഇത്തരണം അപകടങ്ങള് ആവര്ത്തണിചപകവാണണിരണിക്കുന്നു. ഇസൗ

കവാരര്യണം  ഗസൗരവമവായണി  പരണിഗണണിചണ്  സര്ക്കവാര്  നനീന്തല  പരണിജവാനണം

പവാഠര്യപദ്ധതണിയുപട ഭവാഗമവാക്കുന്നതണിനുള്ള നടപടണി ആരണംഭണിപചങണിലണം ലകവാവണിഡണ്

കവാരണണം  നടപ്പെണിലവാക്കവാന  സവാധണിചണിട്ടണില.  ഇങ്ങപനയുള്ള  അപകടങ്ങള്

പരമവാവധണി  ഒഴെണിവവാക്കുന്നതണിനണ്  ലബവാധവലക്കരണണം,  ജലവാശയങ്ങളെണിപല

കുളെണിക്കടവകള്  അടയവാളെപപ്പെടുത്തല,  പപലഫണ്  ഗവാര്ഡുകളുപട  ലസവനണം

ഉറപ്പെവാക്കല,  മുന്നറണിയണിപ്പെണ്  സണംവണിധവാനങ്ങള്,  സ്കൂളുകളെണിലണം  ലകവാലളെജുകളെണിലണം

നനീന്തല  പരണിശനീലനത്തണിനവാവശര്യമവായ  സജനീകരണങ്ങള്,   ഓലരവാ

ജണിലയണിലണം  ആധുനണിക  സജനീകരണങ്ങലളെവാപട  നനീന്തല  പരണിശനീലന

ലകന്ദ്രങ്ങള് സവാപണിക്കുക എന്നണിവ ഉറപ്പെവാക്കുന്നതണിനണ്  ആവശര്യമവായ നടപടണി

സതനീകരണിക്കണപമന്നണ്  ഞെവാന  ഇസൗ  സഭയുപട  ശ്രദ്ധയണിലപപ്പെടുത്തുകയവാണണ്.

ലകരളെത്തണിപല മവാധര്യമങ്ങള് ഇസൗ വണിഷയണം പല സന്ദര്ഭങ്ങളെണിലവായണി റണിലപ്പെവാര്ട്ടണ്

പചയണിരുന്ന  വണിവരവണം  ഞെവാന  സഭയുപട  ശ്രദ്ധയണിലപപ്പെടുത്തുന്നു.  പ്രമുഖ

ദണിനപ്പെത്രമവായ  'മവാതൃഭൂമണി'  ഇസൗ  വണിഷയപത്തക്കുറണിചണ്  സുദനീര്ഘമവായ

എഡണിലറ്റവാറണിയല  നലകണിയണിട്ടുണണ്.  ഇതണ്  അതനീവ  ഗുരുതരമവായ
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വണിഷയമവാണണ്.  ..............(ബഹളെണം)...........  മുങ്ങണി  മരണിക്കുന്നവരുപട  കവാരര്യണം

പറയുലമവാള് നണിങ്ങള്  എന്തണിനവാണണ്  ബഹളെണം  വയ്ക്കുന്നതണ്?   നണിരപരവാധണികള്

പവള്ളത്തണില മുങ്ങണി മരണിക്കുന്നതണ്.  ...(ബഹളെണം)..................

മണി  .   സനീക്കര്: അങ്ങണ് അതണ് ലനവാക്കണി നണിലലക്കണ, അങ്ങണ് സണംസവാരണിക..

ശ്രനീ  .    സണി  .    ദണിവവാകരന:  സര്,  ലകരളെത്തണില   ശവാപമവായണി

വന്നണിരണിക്കുകയവാണണ്.  ലകരളെത്തണിപല  നദണികളെണില,  പവള്ളപക്കട്ടുകളെണില,

കുളെങ്ങളെണില  നണിലതര്യന  മരണണം  സണംഭവണിചപകവാണണിരണിക്കുകയവാണണ്.  ഇപതലവാണം

പചറുപ്പെക്കവാരുണം  കുട്ടണികളുമവാണണ്.  അവര്ക്കണ്  നനീന്തവാന  അറണിയണില.  നനീന്തല

പരണിശനീലനങ്ങളെണില.   എലവാ  ജണിലകളെണിലണം  ഇതുണവാലകണതവാണണ്.  ഒരു

വര്ഷണംതപന്ന  ആയണിരക്കണക്കണിനണ്  ആളുകള്  മുങ്ങണിമരണിക്കുകയവാണണ്.

മവാധര്യമങ്ങപളെലവാണം ഇതണ് ഗസൗരവമവായ വണിഷയമവായണി അവതരണിപ്പെണിചണിട്ടുണണ്. ഞെവാന

ബഹുമവാനപപ്പെട്ട മുഖര്യമനണിലയവാടണ്  അലപക്ഷണിക്കുന്നതണ് നമ്മുപട  നവാട്ടണിപല ഇസൗ

മുങ്ങണി  മരണങ്ങള്  നണിരപരവാധണികള്,  പവാവപപ്പെട്ട  കുട്ടണികള്,  പചറുപ്പെക്കവാര്.....

നമ്മുപട  സമത്തണ്  നഷ്ടപപ്പെടുകയവാണണ്.  ഇസൗപയവാരു  പ്രശ്നത്തണിനണ്  പരണിഹവാരണം

കവാണവാന  നനീന്തല  പരണിജവാനണം പവാഠര്യപദ്ധതണിയണില  ഉള്പപ്പെടുത്തണണം.

നനീന്തല  പരണിശനീലന  ലകന്ദ്രങ്ങള്  ആരണംഭണിചണ്  വണിപുലമവായ  ഒരു  പദ്ധതണിക്കണ്
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ഗവണ്പമന്റെണ്  രൂപണം നലകണപമന്നവാണണ്  ഞെവാപനപന്റെ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂപട

ആവശര്യപപ്പെടുന്നതണ്. 

മുഖര്യമനണി (ശ്രനീ  .   പണിണറവായണി വണിജയന): സര്, ബഹുമവാനര്യനവായ അണംഗണം

ചൂണണിക്കവാണണിച കവാരര്യങ്ങള് അതനീവ ഗസൗരവമവായണിത്തപന്നയവാണണ് സര്ക്കവാരുണം

പരണിഗണണിചവരുന്നതണ്.  ലകരളെത്തണില വര്ദ്ധണിചവരുന്ന ജലവാശയ അപകടങ്ങള്

കവാരര്യക്ഷമമവായണി  പപകകവാരര്യണം  പചയ്യുന്നതണിനണ്  വണിവണിധ  പദ്ധതണികളെണിലൂപട

ഊര്ജണിതമവായ  നടപടണിയവാണണ്  സര്ക്കവാര്  സതനീകരണിചവരുന്നതണ്.  ജലവാശയ

അപകടങ്ങള്  ഉള്പപ്പെപടയുള്ള  സുരക്ഷവാപ്രശ്നങ്ങള്  വണിശദമവായണി  പഠണിചണ്

ജനങ്ങളെണില  സുരക്ഷവാ  അവലബവാധണം  സൃഷ്ടണിചണ്  പമചപപ്പെട്ട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെണ്

വരുത്തുന്നതണിനുണം  അതണിലൂപട  ദുരന്തങ്ങള്  ഒഴെണിവവാക്കുന്നതണിനുണം  അപകടണം

ഉണവാകുകയവാപണങണില  ലനരണിടുന്നതണിനുണം  സമൂഹപത്ത  പ്രവാപ്തമവാക്കുന്നതണിനണ്

അഗണിരക്ഷവാ വകുപ്പെണ് ലസഫണി ബനീറ്റണ് സണംവണിധവാനണം ഏര്പപ്പെടുത്തണിയണിട്ടുണണ്. 

മുനകവാലങ്ങളെണില അപകടമുണവായ സലങ്ങളെണില അപകട മുന്നറണിയണിപ്പെണ്

ലബവാര്ഡുകള്  സവാപണിക്കുന്നതണിനുള്ള  നടപടണി  സതനീകരണിചണിട്ടുണണ്.   ദുരന്ത

നണിവവാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളെണിലണം  ജലവാശയ  അപകടങ്ങളെണിലണം  പപവാതുജന

പങവാളെണിത്തണം  ഉറപ്പെവാക്കണി  രക്ഷവാപ്രവര്ത്തനണം  കൂടുതല
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കവാരര്യക്ഷമമവാക്കുന്നതണിനവായണി  വണിവണിധ  ലമഖലകളെണിലള്ള  സണിവണില  ഡണിഫനസണ്

ലവവാളെണണിയര്മവാപര  പതരപഞടുത്തണ്  പരണിശനീലനണം  നലകുന്നതണിനുള്ള

നടപടണികളുണം  സതനീകരണിചവരണികയവാണണ്.  സവാമൂഹണിക  സന്നദ്ധ  ലസനയണിപല

അണംഗങ്ങള്ക്കുണം ഈ പരണിശനീലനണം  നലകവാന സണംവണിധവാനണം  ഒരുക്കണിയണിട്ടുണണ്.

സ്കൂബവാ  പപഡവണിണംഗണില  പ്രലതര്യക  പരണിശനീലനണം  നലകണി  ജലവാശയ

അപകടങ്ങളെണില  രക്ഷവാപ്രവര്ത്തനണം  നടത്തുന്നതണിനണ്  പരര്യവാപ്തമവാക്കണി  14

ജണിലകളെണിലണം  പ്രലതര്യക  ടനീമുകള് രൂപനീകരണിചണ്  പ്രവര്ത്തനണം  ആരണംഭണിചണിട്ടുണണ്.

ലഫവാര്ട്ടണ്  പകവാചണി  ലകന്ദ്രമവാക്കണി  ജലസുരക്ഷവാ  വണിദഗ്ദ്ധ  പരണിശനീലന  ലകന്ദ്രണം

ആരണംഭണിചണിട്ടുണണ്. 

ബഹുമവാനപപ്പെട്ട അണംഗണം നനീന്തല പരണിശനീലനണം നലകുന്നതണിപന കുറണിചണ്

പറയുകയുണവായണി.  സര്ക്കവാരണിപന്റെ  മണിഷന  676  ജലസുരക്ഷവാ  പദ്ധതണിയുപട

ഭവാഗമവായണി  സണംസവാനപത്ത  വണിവണിധ  സ്കൂളുകളെണിപല  3150  വണിദര്യവാര്തണികള്ക്കണ്

പ്രവാഥമണിക നനീന്തല പരണിശനീലനണം നലകണിയണിട്ടുണണ്. കൂടവാപത, പവാഠര്യപദ്ധതണിയണില

നനീന്തല  പരണിജവാനണം  ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതണിനവായണി  പപവാതുവണിദര്യവാഭര്യവാസ

വകുപ്പെണിനുണം  ലസ്റ്റേറ്റണ്  കസൗണ്സണില  ഓഫണ്  എഡഡ്യൂലക്കഷന  റണിസര്ചണ്  ആന്റെണ്

പട്രെയണിനണിണംഗണ്  ഡയറക്ടര്ക്കുണം  ശണിപവാര്ശ  നലകണിയണിട്ടുണണ്.  നമ്മുപട
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സണംസവാനപത്ത  എലവാ  കുട്ടണികപളെയുണം  നനീന്തല  പരണിശനീലനണം  ലഭണിചവരവാക്കണി

മവാറ്റുന്നതണിനുള്ള നടപടണിയുണം സതനീകരണിക്കവാനവാണണ് ഉലദ്ദേശണിക്കുന്നതണ്.  ജനപപമത്രണി

സുരക്ഷവാ  പദ്ധതണി,  സ്റ്റുഡന്റെണ്  ലപവാലനീസണ്  ലകഡറ്റണ്  തുടങ്ങണിയവയണിലൂപട

സണംസവാനത്തണ്  വണിദര്യവാര്തണികള്ക്കുണം  ക്ലബ്ബുകളുണം  പറസണിഡനസണ്

അലസവാസണിലയഷനുകളുണം ലകന്ദ്രനീകരണിചണ് യുവവാക്കള്ക്കുണം നനീന്തല പരണിശനീലനണം

നലകണിവരുന്നുണണ്.  വണിലനവാദസഞവാര  ലകന്ദ്രങ്ങളെണിലണം  മറ്റുണം  പപലഫണ്

ഗവാര്ഡുകപളെ  നണിയമണിചണ്  മുങ്ങണിമരണങ്ങള്  ഒഴെണിവവാക്കുന്നതണിനുള്ള  നടപടണി

സതനീകരണിചവരുന്നുണണ്.  നമ്മുപട  സണംസവാനത്തണ്  ധവാരവാളെണം  ജലവാശയങ്ങളുണം

പുഴെകളുണം  നനീന്തവാന  പറ്റുന്ന  തരത്തണിലള്ള  മറ്റണ്  പവള്ളപക്കട്ടുകളുപമലവാണം

ഉപണങണിലണം  എലവാ  സലങ്ങളെണിലണം  ശവാസനീയമവായ  നനീന്തലക്കുളെങ്ങള്

സണംഘടണിപ്പെണിക്കവാനുണം ആലലവാചണിചവരുന്നുണണ്.

ശ്രനീ  .    സണി  .    ദണിവവാകരന:  സര്,  ഞെവാന  ഈ  വണിഷയണം  സഭയണില

പകവാണ്ടുവരവാന  കവാരണണം,  എപന്റെ  നണിലയവാജക  മണ്ഡലത്തണിപല

പ്രതണിഭവാധനനവായ സണിനണിമവാ നടന അനണില പനടുമങ്ങവാടണിപന്റെ മുങ്ങണിമരണണം ഈ

അടുത്ത  കവാലത്തണ്  സണംഭവണിക്കുകയുണവായണി.  അതണ്  വലണിയ  സങടമവാണണ്

ആളുകള്ക്കുണവാക്കണിയതണ്.  അലദ്ദേഹണം  ഒന്നവാന്തരപമവാരു  നടനവായണിരുന്നു.
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അലദ്ദേഹത്തണിപന്റെ ലപരണില പനടുമങ്ങവാടണ് എപന്തങണിലപമവാരു സവാരകമുണവാക്കവാന

ബന്ധപപ്പെട്ട വകുപ്പെണ് ആലലവാചണിക്കണപമന്നവാണണ് എപന്റെ അലപക്ഷ.

ശ്രനീ  .    പണിണറവായണി  വണിജയന:  സര്,  മുങ്ങണിമരണമവായവാലണം  സവാധവാരണ

മരണമവായവാലണം  ഏതുണം  സങടകരമവാണണ്.  പ്രലതര്യകണിചണ്  പ്രതണിഭവാധനനവാര്

അപടത്തണിലപപ്പെട്ടണ്  മരണിക്കുലമവാള് സതവാഭവാവണികമവായുണം  ദുദുഃഖണം  ഇരട്ടണിക്കുണം.  ഇതണ്

ആവര്ത്തണിക്കവാതണിരണിക്കവാന  ആവശര്യമവായ  എലവാ  കരുതലകളുണം  നമുക്കണ്

സതനീകരണിക്കവാണം.

ലദവസതണം ലബവാര്ഡണില സവാമുദവായണിക സണംവരണണം

ശ്രനീ  .   വണി  .   പണി  .   സജനീന്ദ്രന: സര്, ലദവസതണം ലബവാര്ഡണില നണിലവണില പട്ടണിക

വണിഭവാഗങ്ങള്ക്കണ്  12  ശതമവാനണം സണംവരണമവാണുള്ളതണ്.  അതണില  10  ശതമവാനണം

പട്ടണികജവാതണിക്കവാര്ക്കുണം  2  ശതമവാനണം  പട്ടണികവര്ഗ്ഗക്കവാര്ക്കുമവാണണ്.  ഹണിന

സമുദവായങ്ങള്ക്കണ്  മവാത്രണം  ലജവാലണി  നലകുപന്നവാരു  സവാപനണം  എന്നുള്ള

നണിലയണില  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡണില  ഹണിന  ജനസണംഖര്യവാനുപവാതണികമവായണി

യഥവാര്തത്തണില  19  ശതമവാനമവാണണ്  സണംവരണണം  പകവാടുലക്കണണിയണിരുന്നതണ്.

എന്നവാല  പണി.എസണ്.സണി.  ലപവാലള്ള,  നമ്മുപട  സണംസവാനത്തണ്  ലജവാലണി

പകവാടുക്കുന്ന  റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ് പചയ്യുന്ന  സവാപനങ്ങളെണിപല  അലത  പവാലറ്റണവാണണ്
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ഈ ലദവസതണം ലബവാര്ഡണിലണം ഇലപ്പെവാള് നണിലവണിലള്ളതണ്. 12 ശതമവാനണം എന്നതണ്

എലവാ സവാപനങ്ങളെണിലണം പകവാടുക്കുന്ന സണംവരണത്തണിപന്റെ മവാതൃക മവാത്രമവാണണ്.

ഹണിന ജനസണംഖര്യയണില പട്ടണിക വണിഭവാഗങ്ങള് 19  ശതമവാനമുണണ്. 19  ശതമവാനണം

പട്ടണികവണിഭവാഗങ്ങള്  ഉള്ളതുപകവാണണ്  യഥവാര്തത്തണില  19  ശതമവാനണം

സണംവരണത്തണിനുണം  ഈ  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡണില  അര്ഹതയുള്ളവരവാണണ്.

അതുലപവാപലത്തപന്ന  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡണിപന്റെ  ഒട്ടനവധണി സവാപനങ്ങള്

ലകരളെത്തണിലണണ്.  അതണില  ലകവാലളെജുകളുണം  സ്കൂളുകളുപമലവാമുണണ്.

അവണിടങ്ങളെണിപലവാന്നുണം  ഇതുവപര  ഈ  പറഞ  12  ശതമവാനത്തണിപന്റെ

സണംവരണലതവാതണ്  നടപ്പെണിലവാക്കണിയണിട്ടണില. 

ലകരളെത്തണിപല ലദവസതണം ലബവാര്ഡണ് ഉടമസതയണിലള്ള ലക്ഷത്രങ്ങളെണിലണം

മറ്റണ്  സവാപനങ്ങളെണിപലയുണം  നണിയമനണം  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡണ്  റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്

വഴെണിയവാണണ് നടത്തുന്നതണ്. ലകരളെത്തണില തണിരുവണിതവാണംകൂര്, പകവാചണി,  ഗുരുവവായൂര്,

മലബവാര്,  കൂടലമവാണണികര്യണം എന്നണിങ്ങപന അഞണ് ലദവസതണം ലബവാര്ഡുകളുണണ്.

മൂവവായണിരലത്തവാളെണം  ലക്ഷത്രങ്ങളെണില  എട്ടണിലധണികണം  ലകവാലളെജുകളുണം  നണിരവധണി

സ്കൂളുകളുണം  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡുകളുപട  കനീഴെണില  പ്രവര്ത്തണിചവരുന്നുണണ്.  60

വര്ഷണം  ലമലസവാപനങ്ങളെണില  സണംവരണ  വണിഭവാഗങ്ങള്  പല
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കവാരണങ്ങള്പകവാണ്ടുണം പ്രലവശനണം ലഭണിചണിട്ടണില. നണിലവണില ലദവസതണം ലബവാര്ഡണ്

റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്  വഴെണി  സണംവരണണം  നടത്തുന്നുപണങണിലണം  ഈ  സണംവരണലതവാതണ്

പവാലണിക്കവാന കഴെണിഞണിട്ടണില. 

എപന്റെ  ആവശര്യപമന്നണ്  പറയുന്നതണ്,  ഇവണിപട  ബഹുമവാനപപ്പെട്ട

പണി.  സണി.  ലജവാര്ജണ്  05.11.2019-ല  ഒരു  ലചവാദര്യണം  ലചവാദണിച,  'ലദവസതണം

ലബവാര്ഡണിനണ്  കനീഴെണിലള്ള  വണിദര്യവാഭര്യവാസ  സവാപനങ്ങളെണില  എത്രലപര്  ലജവാലണി

പചയ്യുന്നുണണ്;  കണക്കുകള്  ലഭര്യമവാക്കുലമവാ;  ആയതണില  എസണ്.സണി./എസണ്.ടണി.

വണിഭവാഗത്തണിലപപ്പെടുന്നവര്  എത്ര  ലപര്  ഉപണന്നുണം  അതണ്  എത്ര  ശതമവാനണം

വരുപമന്നുണം  വണിശദമവാക്കവാലമവാ'  എന്നണ്.  അതണിപന്റെ  മറുപടണി  ബഹുമവാനപപ്പെട്ട

ലദവസതണം  വകുപ്പുമനണി  ശ്രനീ.  കടകണംപള്ളണി  സുലരന്ദ്രന  സവാര്  തപന്ന

പകവാടുത്തണിട്ടുണണ്, 

തണിരുവണിതവാണംകൂര് ലദവസതണം ലബവാര്ഡണ്- 495

പകവാചണിന ലദവസതണം ലബവാര്ഡണ്- 152

ഗുരുവവായൂര് ലദവസതണം ലബവാര്ഡണ്- 204

എസണ്  .  സണി  ./  എസണ്  .  ടണി  .

തണിരുവണിതവാണംകൂര് ലദവസതണം എയ്ഡഡണ് സ്കൂള്- എസണ്.സണി.-2, എസണ്.ടണി.-ഇല.
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എയ്ഡഡണ് ലകവാലളെജണ്- എസണ്.സണി.- ഇല, എസണ്.ടണി.- 5.

പകവാചണിന ലദവസതണം- എസണ്.സണി.-5, എസണ്.ടണി.- ഇല.

ഗുരുവവായൂര് ലദവസതണം- എസണ്.സണി.- 11, എസണ്.ടണി.- ഇല.

ശതമവാനക്കണക്കണില പറഞവാല, തണിരുവണിതവാണംകൂര് ലദവസതണം- 1.4,  പകവാചണിന

ലദവസതണം- 3.3, ഗുരുവവായൂര് ലദവസതണം- 5.5.

ഇതണ് 05.11.2019-പല കണക്കവാണണ്. അതണിനുലശഷണം എപന്തങണിലണം മവാറ്റണം

വന്നണിട്ടുലണവാപയന്നണ്  ബഹുമവാനപപ്പെട്ട  മനണിയുപട  മറുപടണിയനുസരണിലച

മനസണിലവാക്കവാന സവാധണിക്കുകയുള. 

അതുലപവാപലത്തപന്നയവാണണ്  പണിലന്നവാക്ക  സമുദവായത്തണിലപപ്പെട്ട

വണിശതകര്മ ലപവാലള്ള  സമുദവായങ്ങളുണം.  വണിശതകര്മരവാണണ്  യഥവാര്തത്തണില

ഈ ലക്ഷത്രങ്ങപളെലവാണം പണണിയുന്നതണ്. ലക്ഷത്രങ്ങള് പണണിയവാനമവാത്രണം അവപര

ഉപലയവാഗണിക്കുന്നു.  പലക്ഷ,  പണിലന്നവാക്ക  സമുദവായപമന്നണ്  പറയുലമവാള്

വണിശതകര്മ  ലപവാലള്ള  ഏറ്റവണം  ബവാക്കണ്  ലവര്ഡവായണി  നണിലക്കുന്ന  ഈ

സമുദവായങ്ങള്ക്കണ്  യഥവാര്തത്തണില  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡണില  ലജവാലണി

ലഭണിക്കുന്നണില.  ലക്ഷത്രത്തണിപന്റെ  പണണി  കഴെണിഞണ്  അവപര  പറഞ്ഞുവണിടുന്നു.

അമലത്തണിപന്റെ  അകലത്തയണ്  കയറണി  ഒരു  ലജവാലണി  പചയവാനുള്ള
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അനുമതണി  പകവാടുക്കുന്നണില.  പട്ടണികജവാതണിക്കവാപരലപ്പെവാപലത്തപന്ന  അകറ്റണി

നണിര്ത്തണിയണിരണിക്കുന്ന ഒരു വണിഭവാഗമവാണണ് വണിശതകര്മ സമുദവായണം.  അതുപകവാണണ്

ഈ  രണണ്  സമുദവായങ്ങള്ക്കുണം  പ്രലതര്യക  പരണിഗണന  പകവാടുത്തുപകവാണണ്,

പട്ടണികജവാതണിക്കവാര്ക്കണ്  19  ശതമവാനവണം  വണിശതകര്മ  ലപവാപലയുള്ളവര്ക്കണ്

പ്രലതര്യക  സണംവരണവണം  ഏര്പപ്പെടുത്തണി  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡണിപല

നണിയമനങ്ങളെണില  പ്രലതര്യക  പരണിഗണന  പകവാടുക്കുവവാന  തയവാറവാകുലമവാ

എന്നതവാണണ് എപന്റെ ഈ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂപട ബഹുമവാനപപ്പെട്ട മനണിലയവാടണ്

അഭര്യര്തണിക്കുവവാനുള്ളതണ്.

സഹകരണവണം  വണിലനവാദസഞവാരവണം  ലദവസതവണം  വകുപ്പുമനണി

(ശ്രനീ  .    കടകണംപളെളെണി  സുലരന്ദ്രന):  സര്,  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡുകളെണിപല

ജനീവനക്കവാരുപട  നണിയമനണം  വര്യവസവാപണിതവണം  സുതവാരര്യവമവായണി

നടത്തുന്നതണിനവായണി ലകരളെ നണിയമസഭ ലകരളെ ലദവസതണം റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ് ലബവാര്ഡണ്

നണിയമണം പവാസവാക്കുകയുണം ലകരളെ ലദവസതണം റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്  ലബവാര്ഡണ് നണിലവണില

വരണികയുണം  പചയ.  ലകരളെ  ലദവസതണം  റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്  ലബവാര്ഡണ്  നണിലവണില

വന്നതണിനുലശഷമവാണണ്  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡുകളെണില  സവാമുദവായണിക  സണംവരണണം

പവാലണിചണ്  ജനീവനക്കവാപര നണിയമണിചണ്  തുടങ്ങണിയതണ്.  2016-പല ലകരളെ ലദവസതണം
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റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്  ലബവാര്ഡണ് ചട്ടങ്ങളെണിപല ചട്ടണം  3 (2)  പ്രകവാരണം  1958-പല Kerala

State  & Subordinate  Services  ചട്ടങ്ങളെണിപല പവാര്ട്ടണ്  II-പല  14  മുതല  17

വപര  ചട്ടങ്ങളെണിലപ്പെറയുന്ന  റണിസര്ലവഷന  ചട്ടങ്ങളുണം  പറവാലട്ടഷന  ചട്ടങ്ങളുണം

ആവശര്യമവായ മവാറ്റങ്ങലളെവാപട ലകരളെ ലദവസതണം റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ് ലബവാര്ഡണ് വഴെണിയുള്ള

നണിയമനങ്ങള്ക്കുണം  ബവാധകമവാപണന്നണ്  അനുശവാസണിക്കുന്നു.  2016-പല  ലകരളെ

ലദവസതണം റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ് ലബവാര്ഡണ് ചട്ടണം 3 (2) പന്റെ പപ്രവാവണിലസവാ പ്രകവാരണം 1958-

പല  Kerala State & Subordinate Services  ചട്ടങ്ങളെണിപല അഹണിനക്കളെവായ

പണിലന്നവാക്ക  സമുദവായങ്ങള്ക്കവായണി  സണംവരണണം  പചയണിട്ടുള്ള  തസണികകള്

ഓപ്പെണ് പമരണിറ്റണ്  കതവാട്ടയവായണി  കണക്കവാക്കുന്നതവാപണന്നുണം അനുശവാസണിക്കുന്നു.

ഇതനുസരണിചണ്  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡുകളെണിപല  നണിയമനങ്ങളെണില  32  ശതമവാനണം

ഹണിനമതത്തണിപല  സണംവരണ  സമുദവായങ്ങളെണിലനണിന്നുണം  68  ശതമവാനണം  ഹണിന

മതത്തണിപല  ഓപ്പെണ്  പമരണിറ്റണിലനണിന്നുണം  നടത്തുന്നതണിനണ്  വര്യവസ

പചയണിട്ടുണവായണിരുന്നു.  ലദവസതണം  നണിയമനങ്ങളെണില  സണംവരലണതര

സമുദവായങ്ങളെണിപല സവാമത്തണികമവായണി  പണിലന്നവാക്കണം നണിലക്കുന്നവര്ക്കവായണി  10

ശതമവാനണം  സണംവരണണം  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതണിനവായുണം  അലതവാപടവാപ്പെണംതപന്ന

സണംവരണ  സമുദവായങ്ങളെണിപല  ഈഴെവ,  തണിയ,  ബണിലവ  വണിഭവാഗങ്ങള്ക്കണ്
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നണിലവണിലണവായണിരുന്ന  14  ശതമവാനത്തണിലനണിന്നുണം  17  ശതമവാനമവായുണം

പട്ടണികജവാതണി  വണിഭവാഗത്തണിനണ്  നണിലവണിലണവായണിരുന്ന  8  ശതമവാനത്തണിലനണിന്നണ്

10 ശതമവാനമവായുണം  മറ്റണ്  പണിലന്നവാക്ക  വണിഭവാഗത്തണിനണ്  നണിലവണിലണവായണിരുന്ന  3

ശതമവാനത്തണിലനണിന്നണ് 6 ശതമവാനമവായുണം സണംവരണണം ഉയര്ത്തണി നലകുന്നതണിനണ്

സര്ക്കവാര് തനീരുമവാനണിക്കുകയുണം അതവാതണ്  ലദവസതങ്ങള് അപ്രകവാരണം ലദവസതണം

ലബവാര്ഡുകളുപട ചട്ടങ്ങളെണില ലഭദഗതണി  വരുത്തുകയുണം പചയ.  18.11.2019-പല

സര്ക്കവാര് ഉത്തരവണ്  (Rt.)  പ്രകവാരണം ലകരളെ ലദവസതണം റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്  ലബവാര്ഡണ്

ചട്ടങ്ങളെണില അതനുസരണിചണ് സര്ക്കവാര് ലഭദഗതണി വരുത്തുകയുണവായണി. ലദവസതണം

ലബവാര്ഡുകളെണിപല  നണിയമനങ്ങളെണില  വണിവണിധ  സമുദവായങ്ങളുപട  നണിലവണിലളെളെ

സണംവരണ ശതമവാനണം  തവാപഴെപ്പെറയുണം പ്രകവാരമവാണണ്.  ഓപ്പെണ് ലകവാമറ്റനീഷന:-

ലവാസ്റ്റേണ് ലഗ്രേഡണ് ഒഴെണിപകയുളെളെ സര്വനീസണ്  -50 %, ലവാസ്റ്റേണ് ലഗ്രേഡണ് സര്വനീസണ്-50%;

ഹണിന  മതത്തണിലപപ്പെട്ട  സണംവരലണതര സമുദവായങ്ങളെണിപല  സവാമത്തണികമവായണി

പണിലന്നവാക്കണം  നണിലക്കുന്നവര്(ഇ.ഡബബ.എസണ്):-ലവാസ്റ്റേണ്  ലഗ്രേഡണ്  ഒഴെണിപകയുളെളെ

സര്വനീസണ്  -10%,  ലവാസ്റ്റേണ്  ലഗ്രേഡണ്  സര്വനീസണ്  -10%;  പട്ടണികജവാതണി:-  ലവാസ്റ്റേണ്

ലഗ്രേഡണ്  ഒഴെണിപകയുളെളെ  സര്വനീസണ്  -10%,  ലവാസ്റ്റേണ്  ലഗ്രേഡണ്  സര്വനീസണ്-10%;

പട്ടണികവര്ഗ്ഗണം ഹണിന:- 2/ 2;  ഇസൗഴെവ,  തനീയ,  ബണിലവ:- 17/14;  വണിശതകര്മ:-
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3/2;  ഹണിന മതത്തണിലപപ്പെട്ട മറ്റു പണിലന്നവാക്ക വണിഭവാഗങ്ങള്:- 6/9;  ധനീവര:- 1/2;

ഹണിന  നവാടവാര്:-  1/1  അങ്ങപനയവാണണ്  തനീരുമവാനണിചണിട്ടുളെളെതണ്.

പട്ടണികജവാതണി/പട്ടണികവര്ഗ്ഗ  വണിഭവാഗങ്ങള്ക്കുണം  വണിശതകര്മ  ഉള്പപ്പെപടയുളെളെ  മറ്റു

പണിലന്നവാക്ക  സമുദവായങ്ങള്ക്കുണം  ലദവസതണം  നണിയമനങ്ങളെണില  ഇലപ്പെവാള്ത്തപന്ന

നണിലവണിലളെളെ  സണംവരണ  ചട്ടങ്ങള്ക്കനുസരണിചണ്  അര്ഹമവായ  പ്രവാതണിനണിധര്യണം

നലകണിവരുന്നുണണ്.  ഇതണിപന്റെ കണക്കുകള് പണിന്നനീടണ് ലവണപമങണില പറയവാണം.

വണിശതകര്മ വണിഭവാഗത്തണിനണ് സര്ക്കവാര് സര്വനീസണിനണ് സമവാനമവായ 3  ശതമവാനണം

സണംവരണണം  ലദവസതണം  വണിഭവാഗങ്ങളെണിലണം  ലഭര്യമവാണണ്.  സണംവരണ

സമുദവായങ്ങള്പക്കലവാണംകൂടണി  ഇലപ്പെവാള്ത്തപന്ന  50  ശതമവാനണം  സണംവരണണം

ലഭര്യമവാണണ്.  സവാമുദവായണിക  സണംവരണണം  50  ശതമവാനത്തണിലധണികമവാക്കുന്നതണിനണ്

നണിലവണില  വര്യവസയണില.   ലകരളെത്തണിപലവാട്ടവാപക  70-ല  അധണികണം  ഹണിന

പണിലന്നവാക്ക  സമുദവായങ്ങളുണണ്.  ഇവരുപട  ജനസണംഖര്യ  തണിരണിചളെളെ  കൃതര്യമവായ

കണക്കുകളുണം  ലഭര്യമല.  പുതണിയ  പസനസസണ്  എടുക്കുന്നതണിനുളെളെ

സമയമവായണിരണിക്കുകയവാണണ്,  അതണില  ലഭണിക്കുന്ന  കണക്കുകളെനുസരണിചണ്  ആ

സമയത്തണ് ഇത്തരണം കവാരര്യങ്ങള് പരണിഗണണിക്കവാന കഴെണിയുന്നതവാണണ്.  എയ്ഡഡണ്

സ്കൂള്/ലകവാലളെജണ് നണിയമനങ്ങളെണില സണംവരണമണില,  യൂണണിലവഴണിറ്റണി പറഗുലലഷന
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അനുസരണിചവാണണ്  അവണിപട  നണിയമനണം  നടക്കുന്നതണ്.  പണിലന്നവാക്ക

വണിഭവാഗങ്ങള്ക്കുണം  പട്ടണികജവാതണിക്കവാര്ക്കുണം  അര്ഹമവായണിട്ടുളെളെ  സണംവരണണം

കണിട്ടുന്നണിപലന്നണ് അങ്ങണിവണിപട സൂചണിപ്പെണിച, ലദവസതണം ലബവാര്ഡണ് വന്നതണിനുലശഷണം

858  ലപപര  വണിവണിധ  ലമഖലകളെണിപല  നണിയമനത്തണിനവായണി  ശണിപവാര്ശ  പചയ.

ഞെവാന അതണിപല കണക്കണ് വവായണിക്കവാണം,  മുലന്നവാക്കക്കവാര്  345,  ഇസൗഴെവ  256,

പട്ടണികജവാതണി 90, പട്ടണികവര്ഗ്ഗണം 2, ഒ.ബണി.സണി. 62, വണിശതകര്മ 29, ധനീവര 43,

നവാടവാര്  11,  ഇ.ഡബബ.എസണ്.  17,  പണി.എചണ്.  (Low  vision)  1,  പണി.എചണ്.

(Hearing impaired) 1, പണി.എചണ്. (Locomotor disability) 1 അങ്ങപന 858

ലപര്.   നലലതവാതണിലവാണണ്  പണിലന്നവാക്ക  സമുദവായങ്ങള്ക്കണ്  നണിയമനങ്ങള്

ലഭര്യമവായണിരണിക്കുന്നതണ്,  കണക്കുകള് അങ്ങപനയവാണണ് പറയുന്നതണ്.  വണിശദമവായണി

പരണിലശവാധണിചവാല  കൂടുതല  കവാരര്യങ്ങള്  പറയവാന  പറ്റുണം.  പവാര്ട്ടണ്  പപടണം

ശവാന്തണിമവാരുപട  കവാരര്യണം  മവാത്രണം  ലനവാക്കണിയവാല  മുലന്നവാക്കക്കവാര്  128  ലപര്

നണിയമണിക്കപപ്പെട്ടലപ്പെവാള്  ഇസൗഴെവര്  100,  പട്ടണികജവാതണി  29,  പട്ടണികവര്ഗ്ഗണം  1

(ആളെണിലവാത്തതുപകവാണവാണണ്,  രണ്ടുലപപര  നണിയമണിലക്കണതവായണിരുന്നു),

ഒ.ബണി.സണി.  20,  വണിശതകര്മ  9,  നവാടവാര്   3,  ധനീവര  20  അങ്ങപനയവാണണ്

310 ലപര് നണിയമണിക്കപപ്പെട്ടണിട്ടുളെളെതണ്. വളെപര അര്ഹമവായണിട്ടുളെളെ ഒരു നണിയമനമവാണണ്
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പണിലന്നവാക്ക  സമുദവായങ്ങള്ക്കണ്  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡണ്  വന്നതണിനുലശഷണം

നടന്നണിട്ടുളെളെതണ്.  

ശ്രനീ  .   വണി  .   പണി  .   സജനീന്ദ്രന: സര്, ലദവസതണം ലബവാര്ഡണിനുകനീഴെണില ഒട്ടനവധണി

സവാപനങ്ങളുണണ്. ലകവാലളെജുകള്, സ്കൂളുകള് അങ്ങപനയുളെളെ സവാപനങ്ങളുണണ്.

ബഹുമവാനപപ്പെട്ട  മനണി  ഇവണിപട  പറഞ  കണക്കുകള്  വചലനവാക്കുലമവാള്

അവണിപടയലവാണം  കുപറയധണികണം  നണിയമനങ്ങള്  പണിലന്നവാക്ക  സമുദവായത്തണിനണ്

കണിട്ടണിപയന്നണ്  ലതവാന്നുണം.   പപക്ഷ,   അവണിപടപയവാന്നുണം  നണിയമനണം  നടന്നണിട്ടണില.

പസഷര്യല  റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്  നടത്തണി,  അങ്ങണ്  പറഞ  രനീതണിയണിലളെളെ

സണംവരണത്തണിപന്റെ  അടണിസവാനത്തണില  നണിയമനണം  പകവാടുക്കവാന  ഗവണ്പമന്റെണ്

തയവാറവാകുലമവാ;  ലകരളെത്തണിപല  എലവാ  ഡണിപ്പെവാര്ട്ടുപമന്റുകളുണം

പട്ടണികജവാതണി/പട്ടണികവര്ഗ്ഗക്കവാര്ക്കുണം പണിലന്നവാക്ക സമുദവായക്കവാര്ക്കുണം മതണിയവായ

പ്രവാതണിനണിധര്യണം  ഇലവാപത  വരുലമവാള്  പസഷര്യല  റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്  നടത്തണി

അവര്ക്കണ്  നണിയമനണം  പകവാടുക്കവാറുണണ്.  ജനറല  വണിഭവാഗത്തണിലപപ്പെട്ട

ആളുകപളെലപ്പെവാപലത്തപന്ന  ലയവാഗര്യതയുള്ള  പട്ടണികജവാതണി/

പട്ടണികവര്ഗ്ഗത്തണിലപപ്പെട്ട  ആളുകളുമുണണ്.  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡണിനുകനീഴെണിപല

ലകവാലളെജുകളെണിലണം  സ്കൂളുകളെണിലണം  പസഷര്യല  റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്  നടത്തണി  അവപര
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നണിയമണിക്കവാന ഗവണ്പമന്റെണ് തയവാറവാകുലമവാ?

ശ്രനീ  .    കടകണംപളെളെണി  സുലരന്ദ്രന  : സര്,  പട്ടണികജവാതണി  വണിഭവാഗത്തണിപന്റെ

കവാരര്യത്തണില,  തണിരുവണിതവാണംകൂര്  ലദവസതണം  റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്  ലബവാര്ഡണ്  പ്രലതര്യക

റണിക്രൂട്ടണ്പമന്റെണ്  നടത്തണി  അവര്ക്കണ്  അര്ഹമവായണിട്ടുളെളെ  സവാനങ്ങളെണിലലയണ്

നണിയമണിചണിട്ടുണണ്.  സണംസവാനത്തണ്  എയ്ഡഡണ്  സ്കൂള്/ലകവാലളെജുകളെണിപല

നണിയമനത്തണിനണ്  നണിലവണിലളെളെ  വര്യവസയനുസരണിചവാണണ്  ലദവസതണം

ലബവാര്ഡണിനുകനീഴെണിലളെളെ  ലകവാലളെജുകളെണിപലയുണം  സ്കൂളുകളെണിപലയുണം  നണിയമനങ്ങള്

നടക്കുന്നതണ്.  

ശ്രനീ  .    എ  .    പണി  .    അനണിലകുമവാര്: ലദവസതണം ലബവാര്ഡണിപന്റെ ലകവാലളെജുകളെണില

നണിലവണിലളെളെ  സണംവരണതതതണം  പവാലണിക്കുന്നതണിനണ്  ബഹുമവാനപപ്പെട്ട

പപഹലക്കവാടതണിലപവാലണം  എതണിരണ്  പറഞണിട്ടണില.  യഥവാര്തത്തണില  മുഴവന

എയ്ഡഡണ്  ലകവാലളെജുകള്ക്കുണം  പകവാടുക്കണപമന്നവാണണ്  ലകവാടതണി  പറഞതണ്,

നമുക്കണ്  അതണിനണ്  കഴെണിയണില.   പപക്ഷ,  ലദവസതണം  ലബവാര്ഡണിപന്റെ  കനീഴെണിലള്ള

ലകവാലളെജുകളെണില നമുക്കണ് എന്തുപകവാണണ് അതണ് ആലലവാചണിചകൂടവാ?   ലദവസതണം

ലബവാര്ഡണിപന്റെ  ലകവാലളെജുകളെണില  പരണിലശവാധണിചവാല  എസണ്.സണി.

വണിഭവാഗത്തണിലനണിന്നുള്ള  ഒരവാള്  മവാത്രമവാണണ്  അദ്ധര്യവാപകനവായണിട്ടുളെളെതണ്.
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ബഹുമവാനപപ്പെട്ട  മുഖര്യമനണികൂടണി  ഇടപപലടണ  കവാരര്യമവാണണ്,  പചയവാന

കഴെണിയുപന്നവാരു കവാരര്യമവാണണ്.  അതുപകവാണണ്  ലദവസതണം ലബവാര്ഡണിപന്റെ കനീഴെണില

വരുന്ന എയ്ഡഡണ് ലകവാലളെജുകളെണില സണംവരണണം പവാലണിചപകവാണണ് നണിയമനണം

നടത്തവാനുളെളെ നടപടണികള് സതനീകരണിക്കണപമന്നണ് അഭര്യര്തണിക്കുകയവാണണ്.

മുഖര്യമനണി  (ശ്രനീ  .    പണിണറവായണി വണിജയന):  സര്,  പചയവാന പറ്റുന്ന എലവാ

കവാരര്യങ്ങളുണം പചയ്യുപന്നവാരു സര്ക്കവാരവാണണിപതന്നണ് ബഹുമവാനപപ്പെട്ട അണംഗത്തണിനണ്

അറണിയവാവന്നതവാണണ്.  അലദ്ദേഹണം  പറഞ  കവാരര്യണം  ഗസൗരവമവായണി

പരണിലശവാധണിക്കവാണം.  


