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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5394 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ളയ�ം ഉ�ൾെപാ��ം �ലം വീട്  ന�െ��വ�െട �ന:രധിവാസം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ , 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ളയം, ഉ�ൾെപാ�ൽ, മെ�ാലി�്
എ�ിവയാൽ വീട്  ന�െ��വെര
�ന:രധിവസി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ��ത നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ടർ�യായ വർഷ�ളി��ായ �ളയ�ിെ�

ഭാഗമാ�ളള ഉ�ൾെപാ�ൽ, മ�ിടി�ിൽ എ�ിവ
കാരണം സം�ാന�് നിരവധിയാ�കൾ�്
വീ�കൾ ന�മാ��തി�ം വീ�ം �ല�ം

വാസേയാഗ�മ�ാതാ��തി�ം ഇടയായി��്.
ഇ�ര�ിൽ �രിതമ�ഭവി��വെര
�നരധിവസി�ി��തിന് ശാ�ീയ�ം
ദീർഘകാലാടി�ാന�ി���മായ

�വർ�ന�ളാണ് സർ�ാർ വിഭാവനം
െച��ത്. 2018ൽ ഉ�ൾെപാ�ൽ, മ�ിടി�ിൽ
�ട�ിയവ ബാധി� �േദശ�ൾ പരിേശാധി�്
ജനവാസേയാഗ�മാേണാ എ� ശിപാർശ
നൽ��തിന് ജിേയാളജി�ൽ സർേവ ഓഫ്
ഇ��െയ �മതലെ���ിയി��. �ടർ�് ര�്
ജിേയാളജി�കൾ വീത�� 10 ടീ�കെള നിേയാഗി�്
സർേവ നട�ക�ം അപകടഭീഷണിയിൽ ഉളള
��ംബ�െള മാ�ി�ാർ�ി�ാൻ േവ�
നിർേ�ശ�ൾ അട�ിയ സമ�മായ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ക�ം െച�. സം�ാന�് െമാ�ം

1626 ഉ�ൾെപാ��കൾ നട� �േദശ�ൾ
പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ, 689
��ംബ�െള മാ�ി പാർ�ി�ാൻ റിേ�ാർ�ിൽ
ശിപാർശ െച�ി��. 27/02/2019-െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് ന�ർ 6/2019/DMD �കാരം
അപകടഭീഷണിയിൽ ഉളള ��ംബ�െള
മാ�ി�ാർ�ി�ാ�� നിർേ�ശം നൽകി. 2019 െല
�ളയ�ിന് േശഷം സം�ാന �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി�െട േന�ത��ിൽ ൈമനിംഗ് &
ജിേയാളജി, �ജല, മ�് & പര�േവ�ണ, മ�്
സംര�ണ വ��കെള ഉൾെ���ി േകരള�ിെല

9 ജി�കളിൽ നട�ിയ സർേവയിൽ മ�ിടി�ിൽ,
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ഉ�ൾെപാ�ൽ ഭീഷണി േനരി�� 411 ��ംബ�െള
മാ�ി പാർ�ി�വാൻ നിർേദശി�ി��. 23-8-2019
െല സർ�ാർ ഉ�രവ് 25/2019/DMD �കാരം
സർ�ാർ ‘Vulnerability linked relocation’
പ�തി നട�ിലാ��തിന് വിശദമായ മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ നൽകി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്.

(ബി)

�ളയ ഭീഷണി േനരി�� പരി�ിതി �ർബല
�േദശ�ളിൽ വസി�ി��വെര ഇതിേനാടകം
�ന:രധിവസി�ി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിനായി

�േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. 2018, 2019 വർഷ�ളിെല �ളയ�ൾ�്
േശഷം ജിേയാളജി�ൽ സർേവ ഓഫ് ഇ���ം
സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�ം
നട�ിയ പരി�ിതി �ർബല �േദശ�ളിെല
പരിേശാധനയിൽ വാസേയാഗ�മെ��്
കെ��ിയ �േദശ�ളിൽ താമസി��വരായി
കെ��ിയ ��ംബ��െട
�നരധിവാസ�ിനായി �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�  ്നട�ാ�ി വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി
മാറിതാമസിേ��ി വ�� ��ംബ�ൾ�് പകരം
�മി വാ�ി വീട്  വ��തിേനാ �മി�ം വീ�ം ഒ�മി�്
വാ��തിേനാ പരമാവധി പ�് ല�ം �പ വെര
അ�വദി�ക�ം �രിതബാധിതെര ഘ�ംഘ�മായി
മാ�ി�ാമസി�ി�ക�ം െച�് വ��. സ��ം
ഉടമ�തയിൽ സം�ാന�് േവെറ �ലം

ലഭ�മാെണ�ിൽ വീട്  െവ��തിന് 4 ല�ം �പ�ം
അ�വദി��താണ്. സർ�ാരിെ��ം വിവിധ
ഏജൻസിക�െട�ം സ�� സംഘടനക�െട�ം
ആഭി�ഖ��ിൽ നട�ാ�� വിവിധ ഭവന
നിർ�ാണ പ�തികളിൽ ഇവർ�് �ൻഗണന
നൽകി വ����്.

(സി) 2018 -െല�ം 2019 -െല�ം �ളയ�ിൽ വീ�ം
�മി�ം ന�െ��വ�െട �ന:രധിവാസ
�വർ�ന�ൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(സി)
2018 -െല�ം 2019 -െല�ം �ളയ�ിൽ വീ�ം
�മി�ം ന�െ��വ�െട �നരധിവാസ
�വർ�ന�ൾ �ർ�ിയായി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


