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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 518 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�ാർ, സർ�ാരിതര �ാപന�ളിൽ പി�ാ� വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ��റവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ് കാ��രം,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ, 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് 

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

വ��് മ�ി )

(എ) ജ�ീസ്  നേര�ൻ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിെല
ശിപാർശ�െട െവളി��ിൽ സർ�ാർ,
അർ�സർ�ാർ, െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ,
സർ�കലാശാലകൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിെല പി�ാ�
വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ��റവ് സംബ�ി�്

പഠനം നട��തി�ം ആയത് നിക�വാ�ം
ആരംഭി� െ�ഷ�ൽ ൈ�വ് പ�തി�െട
�േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(എ) സം�ാന സർ�ാർ �ാപന�ൾ, ഇതര
സർ�ാർ നിയ�ിത �ാപന�ൾ,
സർ�കലാശാലകൾ �ട�ിയ ഇട�ളിെല
പി�ാ�വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം പഠി�ാൻ
നിേയാഗി� ജ�ീസ്  നേര�ൻ ക�ീഷൻ
റിേ�ാർ�ിെല �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ

ഒ.ബി.സി. സംവരണം �ർ�മായി
പാലി��െവ�് ഉറ�വ��വാൻ
പ�ികജാതിപ�ികവർ� വിഭാഗ��െട കാര��ിൽ

നിലവി���േപാെല �ഖ�മ�ി അ���നായി ഒ�
ഉ�തതല േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി
�പീകരി�ക��ായി. ഈ ക�ി�ി�െട
07.06.2018-െല േയാഗ�ിൽ വിവിധ വ��കളിൽ
സർ�ാർ സർ�ീസിെല മ�
പി�ാ�വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട �ാതിനിധ�ം
സംബ�ി�  ്Backlog ഉ�തായി വിലയി��ി.
എ�ാൽ Backlog സംബ�ി�  ്വ��മായ

വിവര�ൾ ലഭ�മ� എ�ം ആയത്

ലഭ�മാകണെമ�ിൽ സർ�ാർ സർ�ീസിെല മ�
പി�ാ� വിഭാഗ�ാ�െട വിവര�ൾ പി�ാ�
വിഭാഗ ക�ീഷെ� നിയ�ണ�ി�� C-DIT
ൈകകാര�ം െച�� e-CDESK Webportal-ൽ
വിവിധ വ��കൾ േരഖെ��േ����് എ�ം
നിർേ�ശി�െ��. േമൽതീ�മാന�കാരം എ�ാ
സർ�ാർ വ��ക�ം സർ�ാർ നിയ�ിത
�ാപന��ം ത��െട ��വൻ �ിര

ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ ഈ േപാർ�ലിൽ
േചർ� വ��. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ േകരള
രാജ്ഭവൻ, അഡ�േ��്  ജനറൽ ഓഫീസ്  , ഫീൽഡ്  
വ��കൾ �ട�ിയ 99 വ��കളിെല 96.8%
�ിര ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ േചർ�ി��് .
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ഈ വിവര�ൾ െവബ് -േപാർ�ലിൽ േചർ��
��ിയ �ർ�ിയാ�� �റ�്  അതാത് 
വ��കൾ�്  അവിെട േജാലിേനാ�� �ിരം

ജീവന�ാ�െട ജനറൽ, OBC, SC/ST, No
Category (ജാതി െവളിെ���ാൻ

താ�ര�മി�ാ�വർ) എ�ി�െന തരം തിരി��
വിവര�ൾ ലഭി�ം. െവബ് -േപാർ�ലിൽ Updation
�ർ�ിയായാൽ മാ�െമ മ� �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�വാൻ സാധി�ക��.

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� വിവരേശഖരണ�ിനായി

പി�ാ� വിഭാഗ ക�ീഷൻ ആ�ാന�്

ആരംഭി� െവബ്േപാർ�ൽ വഴി ലഭി�
വിവര�ൾ��സരി�  ്സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ �ാപന�ൾ, ഇതര
സർ�ാർ നിയ�ിത �ാപന�ൾ,
സർ�കലാശാലകൾ �ട�ിയ ഇട�ളിെല
പി�ാ�വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം പഠി�ാൻ
നിേയാഗി� ജ�ീസ്  നേര�ൻ ക�ീഷൻ
റിേ�ാർ�ിെല �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ

ഒ.ബി.സി. സംവരണം �ർ�മായി
പാലി��െവ�് ഉറ�വ��വാൻ
പ�ികജാതിപ�ികവർ� വിഭാഗ��െട കാര��ിൽ

നിലവി���േപാെല �ഖ�മ�ി അ���നായി ഒ�
ഉ�തതല േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി
�പീകരി�ക��ായി. ഈ ക�ി�ി�െട
07.06.2018-െല േയാഗ�ിൽ വിവിധ വ��കളിൽ
സർ�ാർ സർ�ീസിെല മ�
പി�ാ�വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട �ാതിനിധ�ം
സംബ�ി�  ്Backlog ഉ�തായി വിലയി��ി.
എ�ാൽ Backlog സംബ�ി�  ്വ��മായ

വിവര�ൾ ലഭ�മ� എ�ം ആയത്

ലഭ�മാകണെമ�ിൽ സർ�ാർ സർ�ീസിെല മ�
പി�ാ� വിഭാഗ�ാ�െട വിവര�ൾ പി�ാ�
വിഭാഗ ക�ീഷെ� നിയ�ണ�ി�� C-DIT
ൈകകാര�ം െച�� e-CDESK Webportal-ൽ
വിവിധ വ��കൾ േരഖെ��േ����് എ�ം
നിർേ�ശി�െ��. േമൽതീ�മാന�കാരം എ�ാ
സർ�ാർ വ��ക�ം സർ�ാർ നിയ�ിത
�ാപന��ം ത��െട ��വൻ �ിര

ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ ഈ േപാർ�ലിൽ
േചർ� വ��. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ േകരള
രാജ്ഭവൻ, അഡ�േ��്  ജനറൽ ഓഫീസ്  , ഫീൽഡ്  
വ��കൾ �ട�ിയ 99 വ��കളിെല 96.8%
�ിര ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ േചർ�ി��് .
ഈ വിവര�ൾ െവബ് -േപാർ�ലിൽ േചർ��
��ിയ �ർ�ിയാ�� �റ�്  അതാത് 
വ��കൾ�്  അവിെട േജാലിേനാ�� �ിരം

ജീവന�ാ�െട ജനറൽ, OBC, SC/ST, No
Category (ജാതി െവളിെ���ാൻ

താ�ര�മി�ാ�വർ) എ�ി�െന തരം തിരി��
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വിവര�ൾ ലഭി�ം. െവബ് -േപാർ�ലിൽ Updation
�ർ�ിയായാൽ മാ�െമ മ� �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�വാൻ സാധി�ക��.

(സി)

വിവിധ സ�ദായ�ൾ��ായി��
�ാതിനിധ��റവ് സംബ�ി�  ്�ഖ�മ�ി
അ���നായ ഉ�ത സമിതി�െട
കെ���കൾ എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(സി) സം�ാന സർ�ാർ �ാപന�ൾ, ഇതര
സർ�ാർ നിയ�ിത �ാപന�ൾ,
സർ�കലാശാലകൾ �ട�ിയ ഇട�ളിെല
പി�ാ�വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം പഠി�ാൻ
നിേയാഗി� ജ�ീസ്  നേര�ൻ ക�ീഷൻ
റിേ�ാർ�ിെല �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ

ഒ.ബി.സി. സംവരണം �ർ�മായി
പാലി��െവ�് ഉറ�വ��വാൻ
പ�ികജാതിപ�ികവർ� വിഭാഗ��െട കാര��ിൽ

നിലവി���േപാെല �ഖ�മ�ി അ���നായി ഒ�
ഉ�തതല േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി
�പീകരി�ക��ായി. ഈ ക�ി�ി�െട
07.06.2018-െല േയാഗ�ിൽ വിവിധ വ��കളിൽ
സർ�ാർ സർ�ീസിെല മ�
പി�ാ�വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട �ാതിനിധ�ം
സംബ�ി�  ്Backlog ഉ�തായി വിലയി��ി.
എ�ാൽ Backlog സംബ�ി�  ്വ��മായ

വിവര�ൾ ലഭ�മ� എ�ം ആയത്

ലഭ�മാകണെമ�ിൽ സർ�ാർ സർ�ീസിെല മ�
പി�ാ� വിഭാഗ�ാ�െട വിവര�ൾ പി�ാ�
വിഭാഗ ക�ീഷെ� നിയ�ണ�ി�� C-DIT
ൈകകാര�ം െച�� e-CDESK Webportal-ൽ
വിവിധ വ��കൾ േരഖെ��േ����് എ�ം
നിർേ�ശി�െ��. േമൽതീ�മാന�കാരം എ�ാ
സർ�ാർ വ��ക�ം സർ�ാർ നിയ�ിത
�ാപന��ം ത��െട ��വൻ �ിര

ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ ഈ േപാർ�ലിൽ
േചർ� വ��. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ േകരള
രാജ്ഭവൻ, അഡ�േ��്  ജനറൽ ഓഫീസ്  , ഫീൽഡ്  
വ��കൾ �ട�ിയ 99 വ��കളിെല 96.8%
�ിര ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ േചർ�ി��് .
ഈ വിവര�ൾ െവബ് -േപാർ�ലിൽ േചർ��
��ിയ �ർ�ിയാ�� �റ�്  അതാത് 
വ��കൾ�്  അവിെട േജാലിേനാ�� �ിരം

ജീവന�ാ�െട ജനറൽ, OBC, SC/ST, No
Category (ജാതി െവളിെ���ാൻ

താ�ര�മി�ാ�വർ) എ�ി�െന തരം തിരി��
വിവര�ൾ ലഭി�ം. െവബ് -േപാർ�ലിൽ Updation
�ർ�ിയായാൽ മാ�െമ മ� �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�വാൻ സാധി�ക��.

(ഡി) സമിതി�െട കെ���ക�െട�ം ലഭ�മായ
വിവര��െട�ം അടി�ാന�ിൽ ഏെത�ാം

(ഡി) സം�ാന സർ�ാർ �ാപന�ൾ, ഇതര
സർ�ാർ നിയ�ിത �ാപന�ൾ,
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സ�ദായ�ിെ� �ാതിനിധ��റവ്
പരിഹരി�ി��്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സർ�കലാശാലകൾ �ട�ിയ ഇട�ളിെല
പി�ാ�വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം പഠി�ാൻ
നിേയാഗി� ജ�ീസ്  നേര�ൻ ക�ീഷൻ
റിേ�ാർ�ിെല �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ

ഒ.ബി.സി. സംവരണം �ർ�മായി
പാലി��െവ�് ഉറ�വ��വാൻ
പ�ികജാതിപ�ികവർ� വിഭാഗ��െട കാര��ിൽ

നിലവി���േപാെല �ഖ�മ�ി അ���നായി ഒ�
ഉ�തതല േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി
�പീകരി�ക��ായി. ഈ ക�ി�ി�െട
07.06.2018-െല േയാഗ�ിൽ വിവിധ വ��കളിൽ
സർ�ാർ സർ�ീസിെല മ�
പി�ാ�വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട �ാതിനിധ�ം
സംബ�ി�  ്Backlog ഉ�തായി വിലയി��ി.
എ�ാൽ Backlog സംബ�ി�  ്വ��മായ

വിവര�ൾ ലഭ�മ� എ�ം ആയത്

ലഭ�മാകണെമ�ിൽ സർ�ാർ സർ�ീസിെല മ�
പി�ാ� വിഭാഗ�ാ�െട വിവര�ൾ പി�ാ�
വിഭാഗ ക�ീഷെ� നിയ�ണ�ി�� C-DIT
ൈകകാര�ം െച�� e-CDESK Webportal-ൽ
വിവിധ വ��കൾ േരഖെ��േ����് എ�ം
നിർേ�ശി�െ��. േമൽതീ�മാന�കാരം എ�ാ
സർ�ാർ വ��ക�ം സർ�ാർ നിയ�ിത
�ാപന��ം ത��െട ��വൻ �ിര

ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ ഈ േപാർ�ലിൽ
േചർ� വ��. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ േകരള
രാജ്ഭവൻ, അഡ�േ��്  ജനറൽ ഓഫീസ്  , ഫീൽഡ്  
വ��കൾ �ട�ിയ 99 വ��കളിെല 96.8%
�ിര ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ േചർ�ി��് .
ഈ വിവര�ൾ െവബ് -േപാർ�ലിൽ േചർ��
��ിയ �ർ�ിയാ�� �റ�്  അതാത് 
വ��കൾ�്  അവിെട േജാലിേനാ�� �ിരം

ജീവന�ാ�െട ജനറൽ, OBC, SC/ST, No
Category (ജാതി െവളിെ���ാൻ

താ�ര�മി�ാ�വർ) എ�ി�െന തരം തിരി��
വിവര�ൾ ലഭി�ം. െവബ് -േപാർ�ലിൽ Updation
�ർ�ിയായാൽ മാ�െമ മ� �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�വാൻ സാധി�ക��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


