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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5990 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� അതി�മ േക�കൾ ൈകകാര�ം െച�വാൻ �േത�ക േകാടതികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
Shri K. Radhakrishnan

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

(എ)
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� അതി�മ നിേരാധന
നിയമ �കാര�� േക�കൾ ൈകകാര�ം
െച�വാൻ നിലവിൽ ഏെതാെ� ജി�കളിൽ
�േത�ക േകാടതികൾ �ാപി�ി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവർ� (അതി�മം തടയൽ)
നിയമം 1989 �കാരം രജി�ർ െച�െ���
േക�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിനായി
മാന�വാടി (വയനാട്), മേ�രി (മല�റം),
െകാ�ാര�ര (െകാ�ം), മ�ാർ�ാട്  (പാല�ാട്)
എ�ിവിട�ളിൽ �േത�ക േകാടതികൾ
�ാപി�ി��്.

(ബി)
എ�ാ ജി�കളി�ം �തിയ �േത�ക േകാടതികൾ
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം, ��ർ, എറണാ�ളം ജി�കളിൽ
�തിയ െ�ഷ�ൽ േകാടതികൾ �ട��ത്
സംബ�ി� വിഷയം സർ�ാർ
പരിഗണനയിലാണ്.

(സി)

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

പ�ികജാതി�ാർ�ാ�� �േത�ക പ�തികള
സംബ�ി�  ്എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ം കില�ം (KILA)
പ�ികജാതി വികസന വ��ം സം��മായി 2009-
10 വർഷ�ിൽ പ�ികജാതി ��ംബ��െട സമ�
വികസനം ല��ം െവ�  ്സർെ� നട�ി റിേ�ാർ�്
�സി�ീകരി�ക��ായി. എ�ാൽ, തേ�ശഭരണ
�ാപന��െട പ�ികജാതി�ാർ�ാ�� �േത�ക
പ�തികെള സംബ�ി�  ്വ��് തല�ിൽ

പഠന�െളാ�ം നട�ി�ി�. തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ �േഖന െചലവഴി�െ���
എസ് .സി.പി. ഫ�്  വിനിേയാഗം സംബ�ി�

മാർ� നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി��ത് തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��ാണ്. ഈ പ�തികൾ സമ�
വിലയി��ലിന് വിേധയമാ�ി മാർ� േരഖകൾ
കാലാ��തമായി പരി�രി��തി�ം
ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ���തി�ം േവ�
നടപടികൾ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��മായി
�ടിയാേലാചി� സ�ീകരി��താണ്.

(ഡി) ഇെ��ിൽ ഈ പ�തികൾ സമ�
വിലയി��ലിന് വിേധയമാ�ി മാർ� േരഖകൾ

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ം കില�ം (KILA)
പ�ികജാതി വികസന വ��ം സം��മായി 2009-
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കാലാ��തമായി പരി�രി��തി�ം
ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ���തി�ം േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

10 വർഷ�ിൽ പ�ികജാതി ��ംബ��െട സമ�
വികസനം ല��ം െവ�  ്സർെ� നട�ി റിേ�ാർ�്
�സി�ീകരി�ക��ായി. എ�ാൽ, തേ�ശഭരണ
�ാപന��െട പ�ികജാതി�ാർ�ാ�� �േത�ക
പ�തികെള സംബ�ി�  ്വ��് തല�ിൽ

പഠന�െളാ�ം നട�ി�ി�. തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ �േഖന െചലവഴി�െ���
എസ് .സി.പി. ഫ�്  വിനിേയാഗം സംബ�ി�

മാർ� നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി��ത് തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��ാണ്. ഈ പ�തികൾ സമ�
വിലയി��ലിന് വിേധയമാ�ി മാർ� േരഖകൾ
കാലാ��തമായി പരി�രി��തി�ം
ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ���തി�ം േവ�
നടപടികൾ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��മായി
�ടിയാേലാചി� സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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