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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2677 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസന�ിനായി ആരംഭി� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ശാ��മാരി െക.
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ)

സ�യംപര�ാ�  �ാമ�ൾ, അംേബദ്കർ
സ�യംപര�ാ�  �ാമ�ൾ എ�ീ േപ�കളിൽ
പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസന�ിനായി

ആരംഭി� പ�തികൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(എ) ��ത ര�് പ�തികൾ �കാരം ആെക 672
േകാളനികെള െതരെ���തിൽ 278
േകാളനിക�െട നിർ�ാണ ���ികൾ

നാളി�വെര �ർ�ിയാ�ക�ം െച�ി��്. പ�തി
മാനദ� �കാരമ�ാ��ം മ�് കാരണ�ൾ
െകാ�ം 23 േകാളനികെള പ�തിയിൽ നി�ം റ�
െച�ി���്. ആയതിെ� വർഷം തിരി��
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.
നിർ�ഹണ ഏജൻസികൾ സമയബ�ിതമായി

�വർ�ികൾ �ർ�ീകരി�ാ�താണ്

�ധാനമാ�ം തട�മായി��ത്. എ�ാൽ എ�ാ
�വർ�ിക�ം 31.12.2021 ന് �ൻപായി
�ർ�ീകരി��തിന് 09/09/2021ൽ വ��
മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ� േയാഗ�ിൽ

നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(ബി)

��ത പ�തികൾ �കാരം എ� േകാളനികൾ
െതരെ���ി��്; എ�െയ�ം ഇ�വെര
�ർ�ീകരി�; എ� േകാളനിക�െട വികസന
�വർ�ന�ൾ ഭരണാ�മതി നൽകിയ േശഷം
ഉേപ�ി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ര�് പ�തികൾ �കാരം ആെക 672
േകാളനികെള െതരെ���തിൽ 278
േകാളനിക�െട നിർ�ാണ ���ികൾ

നാളി�വെര �ർ�ിയാ�ക�ം െച�ി��്. പ�തി
മാനദ� �കാരമ�ാ��ം മ�് കാരണ�ൾ
െകാ�ം 23 േകാളനികെള പ�തിയിൽ നി�ം റ�
െച�ി���്. ആയതിെ� വർഷം തിരി��
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.
നിർ�ഹണ ഏജൻസികൾ സമയബ�ിതമായി

�വർ�ികൾ �ർ�ീകരി�ാ�താണ്

�ധാനമാ�ം തട�മായി��ത്. എ�ാൽ എ�ാ
�വർ�ിക�ം 31.12.2021 ന് �ൻപായി
�ർ�ീകരി��തിന് 09/09/2021ൽ വ��
മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ� േയാഗ�ിൽ

നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(സി) സം�ാന�് ��ത പ�തികൾ ഇേ�ാൾ (സി) വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി
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നട�ാ��തിന് െതരെ���ി��

�ാപന�ൾ ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ
�ാപന�ം �ർ�ീകരി�ാ�� േകാളനിക�െട
എ�ം വ��മാ�േമാ;

ഉൾെ���ിയിരി��.

(ഡി) േമൽ�റ� �ാപന�ൾ�് ��ത
���ികൾ ഏെ���ാ�� സാേ�തിക
പരി�ാനേമാ സാേ�തിക ജീവന�ാേരാ
സാ��ിക േശഷിേയാ ഇെ�� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇ�രം

�ാപന�െള ഒഴിവാ�ി ഇ�വെര �ട�ാ�
പ�തികൾ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

�േഖന �ർ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)

��യിൽെ��ി�ി�.

(ഇ)
�ട�ിയ പ�തികൾ �ർ�ീകരി�ാ�

�ാപന�ൾെ�തിെര നിയമനടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

(ഇ) ഏെ��� �വർ�ികൾ അടിയ�ിരമായി
�ർ�ീകരി��തിന് 09/09/2021-ൽ വ��്
മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ� അവേലാകന
േയാഗ�ിൽ ബ�െ�� നിർ�ഹണ
ഏജൻസികൾ�് കർശന നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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