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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5955 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്

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

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് പ�ികജാതി-പ�ികവർ�

വിഭാഗ�ൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ വർ�ി�

വ�� സാഹചര��ിൽ ആയത് തട��തിനായി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി-പ�ികവർ�

വിഭാഗ�ൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ വർ�ി�

വ��തായി ��യിൽെ��ി�ി�. 2017 �തൽ

2021 െസപ്�ംബർ വെര രജി�ർ െച�

േക�ക�െട എ�ം അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��. അതി�മം തടയൽ നിയമം

ശരിയായ രീതിയിൽ ൈകകാര�ം െച��തി�ം

േക�കൾ വർ�ി�ാതിരി��തി�ം േപാലീസ്

ഉൾെ�െട�� വ��കേളാട്  േചർ�് നിയമ�കാരം

ലഭി�� അവകാശ�െള�റി�ം

ധനസഹായ�െള�റി�ം േബാധവൽകരണ

പരിപാടികൾ, െസമിനാ�കൾ, ല�േരഖ വിതരണം

�ട�ിയ നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. അതി�മം

തടയൽ നിയമം �കാരം രജി�ർ െച��

േക�കൾ ഡി.ൈവ.എസ് .പി. റാ�ിൽ �റയാ�

ഉേദ�ാഗ�ർ അേന�ഷി�  ്കർശനമായ

നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി���്.
അതി�മ�ിനിരയായവർ�് നിയമ�കാര��

സമാശ�ാസധനസഹായ�ം �ടാെത �നരധിവാസം

ആവശ��� �മിയി�ാ�വർ�് �മി,
വീടി�ാ�വർ�് വീട് , ആ�ിതർ�് െപൻഷൻ

എ�ിവ�ം നൽകി വ���്. പ�ികജാതി-
പ�ികവർ� (അതി�മം തടയൽ) നിയമം 1989
�കാരം സം�ാനതല ഉ�താധികാര വിജിലൻസ്

& േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�ം ജി�ാതല േമാണി�റിംഗ്

ക�ി�ിക�ം അവേലാകനം നട���്. ജി�ാ

േപാലീസ്  േമധാവികൾ എ�ാ മാസ�ം േക�ക�െട

അവേലാകനം നട�ക�ം �ടാെത �േത�ക

അദാല�കൾ നട�ക�ം പ�ികജാതി-പ�ികവർ�

ജനവിഭാഗ��െട ����ം പരാതിക�ം േനരി�്

മന�ിലാ�ി ആവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച���്.
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TO CTO 6mvo 

nlaaool goadg olsounsornuðomolocqg2g aoolea6ongao 

uglamoo

2017 916 144 

2018 887 138 

2019 858 140 

2020 846 130 

2021 
703 101
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aglool Jslaudg oileounGTRUð VEDolooqge caroolgn6Tagnooi 

nslaeool
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2018 
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2020 846 
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