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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 379 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

അംേബദ്കർ �ാമ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി,
�ീ എൻ എ െന�ി��് , 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ, 
�ീ. നജീബ്  കാ��രം 

�ീ. െക. രാധാ��ൻ
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പ�ിക ജാതി േകാളനിക�െട
�ന��ാരണ�ി�ളള അംേബദ്കർ �ാമ പ�തി
നിർ�ഹണ�ിനായി �മതലെ���ിയ

ഏജൻസിക�െട �വർ�നം ��ികരമെ��്
കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) കെ��ിയി��് . 

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ��തിന്
�ൻപ്  സ�യം പര�ാ��ാമം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�� ആെക 216
േകാളനികളിൽ 110 എ��ം അംേബദ്കർ
�ാമം പ�തിയിൽ 2016-17�തൽ 2020-21
വെര ഉൾെ���ിയി�� ആെക

450േകാളനികളിൽ 98 എ��ം മാ�മാണ്
�ർ�ീകരി�ി��ത്. 
ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�
േശഷം ര� തവണകളായി മ�ിതല

അവേലാകന േയാഗ�ൾ േചർ�്
ഏെ��� ���ികൾ അടിയ�ിരമായി
�ർ�ീകരി��തിന് ഡയറ�േറ�്
തല�ി�ം ബ�െ�� നിർ�ഹണ
ഏജൻസികൾ�ം കർശന നിർേദശം
നൽകിയതിെന �ടർ�് നാളി�വെര ആെക

182 (84%) സ�യംപര�ാ��ാമം
േകാളനിക�െട�ം അംേബദ്കർ �ാമം
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� 281
(62%) േകാളനിക�െട�ം നവീകരണ
���ികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

സാധി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.
ജി�ാ കള�ർ, അസി.കള�ർ, ജി�ാ
പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ
എ�ിവ�െട സാ�ി���ിൽ ജി�ാ
തല�ിൽ നിർ�ാണ ഏജൻസിക�െട
േയാഗം വിളി�് േചർ�ക�ം ���ി

�േരാഗതി വിലയി��ക�ം പ�തികൾ
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�ർ�ീകരി�ാൻ േവ� നിർേ�ശ�ൾ
നൽ�ക�ം െച� വ�� .
അംേബദ്കർ�ാമം പ�തി�െട നട�ി�്

��തൽ കാര��മമാ�ി , ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി�

പ�തി നട�ി�ിെല വ�വ�കൾ

3/12/2021 െല സഉ (ൈക)  നം. 54/2021/
പ.ജ.പ.വ.വി.വ �കാരം പരി�രി�ി��്.
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നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?
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3/12/2021 െല സഉ (ൈക)  നം. 54/2021/
പ.ജ.പ.വ.വി.വ �കാരം പരി�രി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




