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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 454 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

റീബിൽഡ്  േകരള പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് 2018, 2019 വർഷ�ളിൽ ഉ�ായ
�ളയെ� �ടർ�� �നർനിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ�ായി റീബിൽഡ്  േകരള
പ�തി�െട ഭാഗമായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ളയ�ര�െ� െവ�വിളിയായി��് ഒ�
നവേകരളം പ��യർ��തി�ം അ�വഴി
സ�ഹ�ിെല എ�ാ വിഭാഗം ജന��െട�ം
ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തി�മാ��
�നർനിർമാണ �വർ�ന�ളാണ് സർ�ാർ
ഏെ���് നട�ിലാ�ിവ��ത്. 2018ൽ ഉ�ായ
�ളയെ��ടർ�്, ഭാവിയിൽ ഉ�ാേയ�ാ��
��തി �ര��െള�ടി അതിജീവി�ാനാ��
വിധം ക�േ�ാെട�ം ��തിസൗ�ദപരമാ�ം
േകരളെ� �നർനിർ�ി�ക എ�
ല��േ�ാെടയാണ് റീബിൽഡ്  േകരള
ഇനിേഷ��ിവിന് �പം നൽകിയത്. േകരളം
അഭി�ഖീകരി� �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

ജന�ൾ�് െമ�െ�� ജീവിത നിലവാരം
ഉറ�ാ�ക, �വർ�ന�ളിെല

കാര��മതയി�� േപാരാ�കൾ പരിഹരി�്
��തൽ �വർ�ന�മമായ േകരളം ��ി�ക,
��തി�ര��ിൽ നാശന�ം േനരി� ആ�ികൾ

ഭാവിയി��ാകാനിട�� �ര��ൾ
അതിജീവി��വിധ�ി�� സാേ�തിക
വിദ�കളി��ി�ം പാരി�ിതിക സൗഹാർദ
മാനദ��ൾ പാലി�െകാ�ം
സമയബ�ിതമായി �നർനിർ�ി�കേയാ
�ന��രി�കേയാ െച�ക എ�ി�െന
വിശാലമായ കാ��ാടിെ� അടി�ാന �ിലാണ്

േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തി�് �പം
നൽകിയി��ത്. 2018െല �ളയാന�രം,
അ�ാരാ� ഏജൻസിക�െട സഹായേ�ാെട

നട�ിയ പഠനമായ പി.ഡി.എൻ.എ. (Post
Disaster Needs Assessment) �െട
നിർേദശ�ൾ�ടി പരിഗണി�  ്ആർ.െക.ഐ�െട
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േന�ത��ിൽ, അതിജീവന�മത��,
പരി�ിതിസൗ�ദ മായ േകരള
�നർനിർമാണ�ിെ� അടി�ാന േരഖെയ�
നിലയിൽ േകരള �നർനിർമാണ വികസനപരിപാടി
(RKDP) തയാറാ�ിയി��്. രാജ�ാ�ര ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസികളിൽ നി�് ഉൾെ�െട ധനസമാഹരണം
നട�ി െ�ാ�ാണ് ഈ പ�തികൾ
നട�ിലാ��ത്. നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�്
പ�തിക�െട വിവിധ ഘ��ൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി� ,് കഴി���ം
േവഗം നിർവഹണ�ിേല�് എ�ി��തി��

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�വ��ത്. വികസന
ആശയ�ൾ �പെ���ക, നി�ിത
മാനദ��ൾ�ം വിലയി���കൾ�ം

വിേധയമായി ��ത ആശയ�ളിൽനി�ം

നിർവഹണേയാഗ�മായവ െതെരെ���്

വിശദമായ പ�തി േരഖ�ം സമയ�മ�ം
നി�യി�  ്സമയബ�ിതമായ നിർവഹണം
ഉറ�ാ�വാൻ ആ�� ഏജൻസികൾ വഴി, അത�
വ��ക�െട േന�ത��ിൽതെ� നട�ിലാ�ക
എ�താണ് റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ിവിെ�
നിർവഹണ സമീപനം. 12 വ��കളിലായി 7797.14
േകാടി �പ�െട പ�തികൾ�് ഇതിനകം
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ഈ പ�തികൾ
നിർവഹണ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളിലാണ്.
ഇവയിൽ �സ�കാല, ദീർഘകാല പ�തികൾ
ഉ�്. 5271.88 േകാടി �പ�െട പ�തികൾ
െട�ർ െച�ി��്. ഇ�വെര, 658.9 േകാടി �പ
വിവിധ പ�തികൾ�ായി െചലവഴി�ി��്.

(ബി) ��ത �വർ�ന�ിെ� ഭാഗമാ�� വിവിധ
ഘടക പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവി� കീഴിൽ
ഏെ���ാൻ തീ�മാനി� പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിവിധതല�ളിൽ നിര�രം വിലയി����്.
ചീഫ് െസ��റി അധ��നായ ആർ.െക.ഐ.
ഉ�താധികാര സമിതി (HLEC) പ�തിക�െട
�വർ�ന �േരാഗതി അവേലാകനം െച���്.
സി.ഇ.ഒ�െട േന�ത��ിൽ െസ��റിതല േയാഗം
േചർ�്, നിർവഹണം കാര��മമാ�ം
ത�രിതഗതിയി�ം നട��തിന് ആവശ�മായ

നിർേദശ�ൾ നൽകിവ��. ആർ.െക.ഐ�െട

പ�തി നിർവഹണം സംബ�ി� വിവര�ൾ
യഥാസമയം അവേലാകനം െച�ക�ം �േരാഗതി
വിലയി��ക�ം െച��തിനായി ഒ� േസാ�്
െവയർ അധി�ിത മാേനജ്  െമ�് ഇൻഫർേമഷൻ
സി�ം (MIS) നിലവി��്. �ടാെത,
ആർ.െക.ഐ. പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി���തിനായി അതാ� നിർവഹണ
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വ��കളിൽ വ��തല േമാണി�റിങ്  സമിതികൾ
�വർ�ി��.

(സി) �ളയ�ം ഉ�ൾെപാ��ം അട��� ��തി
�ര��ൾ �ടർ�ം ഉ�ാ�� സാഹചര��ിൽ

അവ േനരി��തിന് റീബിൽഡ്  േകരള പ�തി�െട
ഭാഗമായി സ�ീകരി�ിരി�� �ൻക�ത�കൾ
വ��മാ�ാേമാ; ��ത പ�തി�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �ളയ�ം ഉ�ൾെപാ��ം അട��� ��തി
�ര��ൾ േനരി��തി�� �ൻക�തെല�
നില�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന തല�ി��

�ര�നിവാരണ �ാ�ക�െട കരട്
തയാറാ�ിയി��്. �ളയേമഖലയി�� ഡാ�കൾ,
കനാ�കൾ, നദീതട�ൾ, �ഴകൾ, െറ�േല�ർ കം
�ിഡ്�കൾ �തലായവ�െട നവീകരണ�ി�ം

േക�പാ�ക�ം തകരാ�ക�ം പരിഹരി�
�തി�മായി ജലേസചന വ��് �േഖന 114.22
േകാടി �പ�െട 99 പ�തികളാണ് റീബിൽഡ്
േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിവ��ത്.
നദീതട പരിപാലന അേതാറി�ി �പീകരി�ാ��
നടപടിക�ം �േരാഗമി��. ��നാട്  �േദശെ�
�ളയാഘാതം �റ��തിനായി, �ം േഫാർ റിവർ
പ�തി�െട േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് തയാറാ��തിന്
4.5 േകാടി �പ�െട പ�തി�് അ�മതി
നൽകിയി��്. ഇ�സംബ�ി�  ്ഐ.ഐ.ടി.
മ�ാസിെ� േന�ത��ിൽ ൈഹേ�ാ ൈഡനാമിക്
�ഡി �േരാഗമി��. �ടാെത, േതാ���ി െപാഴി
സംര�ണ �വർ�ന�ൾ�് 14.70 േകാടി
�പ�െട പ�തി�ം തത��ിൽ അംഗീകാരം
നൽകിയി��്. അതിജീവന�മത��
േറാ�ക�െട നിർമാണമാണ് ആർ.െക.ഐ.
ഏെ���ിരി�� മെ�ാ� ��ധാന പ�തി.
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�ക�െട
�നർനിർ�ാണ�ിനായി 5174 േകാടി �പ�െട
പ�തി�ാണ് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��ത്.
ഇതിൽ 3966 േകാടി �പ�െട പ�തികൾ�്
െട�ർ ആയി��്. ഇതിൽ 671.66 േകാടി
�പ�െട ആല�ഴ- ച�നാേശരി െസമി
എലിേവ�ഡ്  ൈഹേവ�െട �നർനിർമാണ�ം
ഉൾെ���. �ടാെത, തേ�ശ�ാപന��െട

കീഴി�� േറാ�കൾ അതിജീവന�മമായ
തര�ിൽ �നർനിർ�ി��തിനാ�� 515.15
േകാടി�െട പ�തിയിൽ 359.7 േകാടി�െട
േറാ�കൾ െട�റായി��്. ഇവയിൽ പല
േറാ�ക�െട�ം ���ി �ർണമായി��്. മ��വ
നിർവഹണ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളിലാണ്.
േലാകബാ�ം ഏഷ�ൻ ഇൻ�ാ�ക്.ചർ
ഇൻെവ�്െമ�് ബാ�ം (AIIB) �ല�
പ�ാളി�േ�ാെട നട�ിലാ�� ഫല�ാ�ി
അധി�ിത (PfR) വാ�ാ പ�തിയിൽ
താെഴ�റ�� ല���ൾ �ൻനിർ�ി��

�വർ�ന�ൾ�് റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ്
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ഊ�ൽ നൽ��. 1.േരാഗവ�ാപന�ം
��തി�ര���ം േനരിടാൻ ത�വ�ം
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ��ിരത

ശ�ിെ���ക. 2. �ര���മായി ബ�െ��

�ര�ാ േയാജ� സംവിധാനം (അഡാപ്�ീവ് േസ�ി
െന�് സി�ം ) ശ�ിെ���ക. 3. �ർബല
��ംബ�ൾ�� �ര�സാധ�താ ധനസഹായ�ം
ഇൻ�റൻസ്  േശഷി�ം െമ�െ���ക. 4. തേ�ശ
�ാപന�ൾ �ര�സാധ�ത പരിഗണി�� മാ�ർ
�ാ�ക�ം �ൻഗണനാ �വർ�ന പ�തിക�ം
വികസി�ി�ക. 5.കാലാവ�ാ അപകടസാധ�താ
വിവര�ൾ തേ�ശ �ാപന��െട

�ര�സാധ�താ ല�കരണ �ാ�ക�മായി
സംേയാജി�ി�ക. 6.പ�ാ നദീതട�ിനാ��

സംേയാജിത നദീതട പരിപാലന പ�തി
വികസി�ി�  ്നട�ിലാ�ക.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


