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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/XIII- 1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   നവലാംബര്   28,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(ബനാകറബല് ലകേനാടുത്തബരബക്കുന നമ്പര് ഈ സകമ്മേളനത്തബല് അനുവദബച

കചനാദദങ്ങളുലടെ നമ്പറബലന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

(ശബരബമലയബകലര്ലപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  നബകരനാധനനാജ്ഞയലാം

നബയന്ത്രണങ്ങളുലാം  പബനവലബകണലമനനാവശദലപ്പെട്ടക്ക്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

ബനാനറുകേളുലാം  പ്ലകനാര്ഡുകേളുലാം  ഉയര്ത്തബപ്പെബടെബചക്ക്  സസ്പീകറുലടെ  ഡയസബനുമുനബല്

വനനബനക്ക് മുദനാവനാകേദലാം വബളബച്ചുലകേനാണബരുന.)

1(*1, *3, *4  & *26) പ്രളയനാനന്തര പുനരധബവനാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

പ്രളയനാനന്തര പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം  പുനരധബവനാസത്തബനുമനായബ  കകേരള
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പുനര്നബര്മ്മേനാണ പദതബ  (Rebuild Kerala Initiative-RKI)  എലനനാരു ബൃഹതക്ക്

പദതബകക്ക്  സര്കനാര്  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുലണനലാം  പദതബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  ഒരു  പ്രകതദകേ  ആര്.ലകേ.ലഎ.  ലസക്രകട്ടറബയറക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണനലാം  പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ

കവണബവരുന  തുകേ  ക്രക്രൗഡക്ക്  ഫണബലാംഗക്ക്  ഉള്ലപ്പെലടെയള്ള  വബവബധ

മനാര്ഗ്ഗങ്ങളബലൂലടെയനാണക്ക്  സസ്വരൂപബക്കുനലതനലാം  ഇതബനനായബ  ഒരു  ഓണ്ലലലന

പ്ലനാറക്ക്കഫനാലാം  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം  പുനര്നബര്മ്മേനാണ  പദതബകേളുലടെ

വബശദനാലാംശങ്ങള്  പ്രസ്തുത  കപനാര്ട്ടലബല്  ലഭദമനാലണനലാം  പദതബകേള്കക്ക്

പൂര്ണ്ണമനാകയനാ ഭനാഗബകേമനാകയനാ വദകബകേള്, സനാപനങ്ങള്, കേമ്പനബകേള് എനബവയക്ക്

സലാംഭനാവനകേള് നല്കേനാന കേഴബയലമനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.  കകേരളത്തബലുണനായ

പ്രകൃതബദുരന്തത്തബല്  ലക്ഷകണകബനനാളുകേളുലടെ  വസ്പീടുകേളുലാം  ജസ്പീവകനനാപനാധബകേളുലാം

നഷ്ടലപ്പെടുകേയലാം  നബരവധബകപ്പെര്  മരണലപ്പെടുകേയലാം  കറനാഡുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം

തകേരുകേയലാം  ലചയ്ലതങബലുലാം  വബവബധ  കസനനാലാംഗങ്ങളുലടെയലാം  ഉകദദനാഗസരുലടെയലാം

മതദലത്തനാഴബലനാളബകേളുലടെയലാം  യവജനങ്ങളുലടെയലാം  സമനാനതകേളബലനാത്ത

രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം  ദുരന്തത്തബലന്റെ  തസ്പീക്ഷ്ണത  കുറയനാനുലാം  പ്രളയനാനന്തര

ശുചസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാകനാനുലാം

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാനത്തക്ക്  ആലകേ  5645  ദുരബതനാശസ്വനാസ  കേദനാമ്പുകേളനാണക്ക്

പ്രവര്ത്തബചതക്ക്.  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ  സലാംസനാന  ദുരന്ത
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പ്രതബകേരണ  നബധബയബല്നബനലാം  564.94  കകേനാടെബ  രൂപയലാം  മുഖദമന്ത്രബയലടെ

ദുരബതനാശസ്വനാസ  നബധബയബല്നബനലാം  593.38  കകേനാടെബ  രൂപയലാം  ലചലവഴബചബട്ടുണക്ക്.

ലലവദദ്യുതബ,  ശുദജലവബതരണലാം  എനബവ  പുനനഃസനാപബക്കുകേയലാം

പകേര്ചവദനാധബകേള്ലകതബലര  മുനകേരുതലലടുക്കുകേയലാം  ദുരബതനാശസ്വനാസ

കേദനാമ്പബല്നബനക്ക്  മടെങ്ങുനവര്കക്ക് ഭക്ഷദവസ്തുകളുലടെ  കേബറക്ക്  നല്കുകേയലാം കതനാട്ടലാം

ലതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  സക്രൗജനദ  കറഷന  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  മുനഗണകനതര

വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  2018  ഡബസലാംബര്  വലര  അഞ്ചുകേബകലനാ  അരബ  സക്രൗജനദമനായബ

നല്കേനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.  ദുരന്തബനാധബതര്കക്ക്  അടെബയന്തര

ധനസഹനായമനായബ  പതബനനായബരലാം  രൂപയലാം  മരണമടെഞ്ഞവരുലടെ  ആശബതര്കക്ക്

നനാലുലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവദബക്കുകേയലാം ജസ്പീവകനനാപനാധബ നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കക്ക്  RKLS

(Resurgent  Kerala  Loans  Scheme)  മുകഖന  ഒരുലക്ഷലാം  രൂപവലര  വനായ

ലഭദമനാക്കുകേയലാം  പ്രളയത്തബല് നഷ്ടലപ്പെട്ട  കരഖകേള് സക്രൗജനദമനായബ  ലഭദമനാകനാന

നടെപടെബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം മനാലബനദസലാംസ്കരണത്തബനനായബ കസ്പീന കകേരള കേമ്പനബലയ

ചുമതലലപ്പെടുത്തുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണനക്ക്  മുഖദമന്ത്രബ  വദകമനാകബ.  പ്രളയത്തബല്

തകേര്ന  വസ്പീടുകേലള  അഞക്ക്  വബഭനാഗങ്ങളനായബ  തബരബചക്ക്  നനാശനഷ്ടലാം

കേണകനാകബയബട്ടുലണനലാം  പൂര്ണ്ണമനായലാം  തകേര്നകതനാ  75  ശതമനാനത്തബലധബകേലാം

നനാശനഷ്ടലാം സലാംഭവബചകതനാ ആയ വനാസകയനാഗദമലനാത്ത വസ്പീടുകേള്കക്ക് സസ്വന്തമനായബ

വസ്പീടെക്ക്  നബര്മ്മേബച്ചുലകേനാളളനാലമന  വദവസയബല്  നനാലുലക്ഷലാം  രൂപ
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അനുവദബചബട്ടുലണനലാം  ഇവര്കനായബ  'സുരക്ഷബതകൂലടെനാരുക്കുലാം  കകേരളലാം'  എന

കപരബല് കബനാകക്ക്-നഗരസഭനാ തലങ്ങളബല്  ഭവനനബര്മ്മേനാണ സഹനായകകേന്ദ്രങ്ങള്

ആരലാംഭബകനാന നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുലണനലാം ലകേയര് കഹനാലാം പദതബ പ്രകേനാരലാം

രണനായബരലാം വസ്പീടുകേള് നബര്മ്മേബച്ചു നല്കേനാനുളള നടെപടെബ അന്തബമഘട്ടത്തബലനാലണനലാം

മുഖദമന്ത്രബ  അറബയബച്ചു.  ദുരന്തങ്ങളുണനാകേനാന  സനാധദതയളള  പ്രകദശങ്ങളബല്

തനാമസബക്കുനവലര വനാസകയനാഗദമനായ ഭൂമബ കേലണത്തബ വസ്പീകടെനാ ഫനാകറനാ നബര്മ്മേബചക്ക്

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ കമല്കനനാട്ടത്തബനക്ക് ജബലനാ കേളക്ടര്മനാലര

ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  സര്കനാര്   നബര്മ്മേബക്കുന  വസ്പീടുകേലളലനാലാം  ദുരന്ത

പ്രതബകരനാധകശഷബയളളവയനാലണനക്ക്  ഉറപ്പെനാക്കുനതനാണക്ക്.  വസ്പീടുലാം  സലവലാം

നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കനായബ  സര്കനാര്/പുറകമ്പനാകക്ക്  ഭൂമബകയനാ  സനദസലാംഘടെനകേകളനാ

വദകബകേകളനാ  സനാപനങ്ങകളനാ  സലാംഭനാവന  ലചയ്യുന  ഭൂമബകയനാ  ഏലറടുക്കുനതബനക്ക്

കേളക്ടര്മനാര്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം     ഇത്തരത്തബല്  സലാംഭനാവന  ലചയ്യുന

ഭൂമബകക്ക്  ജബലനാ  കേളക്ടറുലടെ  സര്ട്ടബഫബകറബലന്റെ  അടെബസനാനത്തബല്  സനാമ്പക്ക്  ഡഡ്യൂട്ടബ,

രജബകസ്ട്രേഷന  ഡഡ്യൂട്ടബ  എനബവ  ഒഴബവനാകബലകനാണക്ക്  വബജ്ഞനാപനലാം

പുറലപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.    കേനാലനാവസനാ മുനറബയബപ്പെക്ക്  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ലമചലപ്പെടുത്തുനതബനനായബ  ലവള്ളലപ്പെനാകബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളുലടെ  ഭൂപടെലാം

തയനാറനാകനാനുലാം  ജബകയനാളജബകല്  സര്കവ്വേ  ഓഫക്ക്  ഇന്തദയലടെ  സഹനായകത്തനാലടെ

മണ്ണബടെബചബല്, ഉരുള്ലപനാട്ടല് എനബവയലടെ സനാധദതനാ പഠനങ്ങള് നടെത്തുനതബനുലാം
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ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാര്കക്ക്  ഉപഗ്രഹ  കഫനാണ്  നല്കുനതബനുലാം

മതദലത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  അടെബയന്തര  സകന്ദേശങ്ങള്  ലഭദമനാകനാന  മസ്പീഡബയലാം

കവവക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം

കകേരളത്തബലന്റെ  പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ കൂടുതല്  കകേന്ദ്രസഹനായലാം

ലഭദമനാകുലമനനാണക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനലതനലാം മുഖദമന്ത്രബ അറബയബച്ചു.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത 1  മുതല്

393 വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 99 എണ്ണത്തബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മന്ത്രബമനാര് കരഖനാമൂലലാം

ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


