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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 475 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പരി�ിതിേലാല �േദശ�ളിെല �നരധിവാസ�ം �നർനിർ�ാണ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്,
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 
�ീ പി സി വി�നാഥ്  

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) �ളയ�ിന് േശഷം സം�ാന�ിെ�

പരി�ിതിേലാല �േദശ�ളിെല വീ�ക�െട
�നർനിർ�ാണ�ി�ം �നരധിവാസ�ി�ം

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;
ഈ പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ടർ�യായ ര�് വർഷ�ളിൽ േനരി� �ളയ�ം
അതിെ� ഭാഗമാ��ായ ഉ�ൾെപാ��ം
മ�ിടി�ിലി�ം സം�ാന�് വലിയ
നാശന��ളാണ് ��ി�ത്. നിരവധിയാ�കൾ�്
വീ�ം �ല�ം ന�െ��ക�ം
വാസേയാഗ�മ�ാതാ�ക�ം െച�. ഇ�രം

�േദശ�ളിൽ ഉളളവെര �നരധിവാസ�ിന്

സമ�മായ ദീർഘകാല പ�തികൾ സർ�ാർ
ആവി�രി�ി��്. മ�ിടി�ിലി�ം ഉ�ൾെപാ��ം
�ലം �മി ന�െ��വർ�ം, വീട്  തകർ�വർ�ം
�ര�ിത �ാനേ��് മാ�ാൻ ഉത��
ദീർഘകാല �വർ�ന�ളാണ് സർ�ാർ വിഭവനം
െച�ി�ളളത്. ജിേയാളജി�ൽ സർേവ ഓഫ്
ഇ���െട സഹായേ�ാെട 2018-ൽ മ�ിടി�ിൽ/
ഉ�ൾെപാ�ൽ എ�ിവ ബാധി� �േദശ�ളിൽ
വാസേയാഗ�മായ �ല�ൾ പരിേശാധന നട�ി

കെ��ി അടയാളെ���ിയി��്. ��ത
പഠന�ിെ��ം സം�ാന �ര� ല�കരണ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� ഉ�ൾെപാ�ൽ/
മ�ിടി�ിൽ സാധ�താ �േദശ �പട�ിെ��ം

െവളി��ിൽ ഏ� തരം �ല�ളിൽ വീട്  വ�ാം
എ�ത് സംബ�ി�  ്ശാ�ീയ ഉപേദശം
നൽ�വാൻ ജിേയാളജി�ൽ സർേവ ഓഫ്
ഇ���െട Deputy Director ജനറൽ, പരി�ിതി

അവേലാകന വിദഗ്ധ സമിതി അംഗം �ീ. ജി.
ശ�ർ, ഐ.ആർ.�ി.സി ഡയറ�ർ േഡാ �ീ�മാർ,
സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി െമ�ർ
െസ��റി േഡാ. േശഖർ എൽ �ര�ാേ�ാസ്
എ�ിവരട�� വിദഗ്ധ സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി��. സമിതി�െട ശിപാർശ �കാരം
മലേയാര േമഖലയിൽ വീട്  നിർ�ി��തിന്
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�േ�ാടിയായി �േത�ക പരിേശാധന നട��തിന്
ജി�ാ ജിേയാളജി�്, തേ�ശ �ാപന

എൻജിനിയർ എ�ിവർ �ലം പരിേശാധി�്
�േത�ക പരിേശാധനാ േഫാറം തയാറാ�ണം
എ�ം നിർേദശി�ി��്. മ�ിടി�ിൽ ഭീഷണി��
�േദശ�ളി�� ��ംബ�ൾ�് �ലം വാ�ി
വീ�വ�കേയാ, വീ�ം �ല�ം ഒ�മി�  ്വാ�കേയാ
െച��തിന് മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി 10
ല�ം �പ അ�വദി�ം. ഇത് സംബ�ി��

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�ി�  ്സമ�മായ
ഉ�രവ് സ.ഉ(ൈക) നം.25/2019/ഡിഎംഡി
ന�ർ �കാരം സർ�ാർ �റെ��വി�ി��്. 2019
�ളയേശഷം സം�ാന �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി�െട േന�ത��ിൽ ൈമനിംഗ് &
ജിേയാളജി, മ�് പര�േവ�ണ-മ�് സംര�
വ��കെള ഉൾെ�ാ�ി�  ്േകരള�ിെല 9
ജി�കളിൽ നട�ിയ സർേവയിൽ മ�ിടി�ിൽ,
ഉ�ൾെപാ�ൽ ഭീഷണി േനരി�� �േദശ�ൾ
കെ��ക�ം അവിെട�ളള ��ംബ�െള മാ�ി
പാർ�ി�ാൻ നിർേദശി�ക�ം െച�. GO(Ms)
No.25/2019/DMD �കാരം സർ�ാർ
‘Vulnerability linked relocation' പ�തി�ം
നട�ിലാ�ിയി��്. ഉ�ൾെപാ�ൽ, �ളയ
സാധ�താ േമഖലകളിൽ െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ�

വിവിധ രീതികൾ വിശദീകരി�  ്സം�ാന �ര�
നിവാരണ അേതാറി�ി ഒ� ൈക��കം ത�ാറാ�ി
വിതരണം െച�ി��്. ഇത് അടി�ാനമാ�ി

2000ൽ അധികം െക�ിട നിർ�ാണ
െതാഴിലാളികൾ�് പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച�.
സം�ാനെ� �ര� നിവാരണ �വർ�ന�ൾ

��തൽ ആ��ണേ�ാെട

നട�ിലാ��തിനായി 2018 െല�ം 2019 െല�ം
��തിേ�ാഭ��െട അ�ഭവ��ം അറി�ക�ം
ഉൾെ���ി സം�ാന �ര� നിവാരണ �ാ�ം
ജി�ാ �ര� നിവാരണ �ാ�ക�ം അപ്േഡ�്
െച�� �വർ�നം അ�ിമഘ��ിലാണ്.
ഇ�വഴി ��വൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�ം �ര� നിവാരണ �ാ�കൾ
ത�ാറാ�� ആദ� സം�ാനമായി േകരളം
മാ�ക�ം െച�.

(ബി) �നർനിർ�ാണം ആവശ�മായി വ��
േമഖലകളിൽ �ൻഗണനാ�മ�ിൽ പ�തികൾ
ആവി�രി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) �ടർ�യായ ര�് വർഷ�ളിൽ േനരി� �ളയ�ം
അതിെ� ഭാഗമാ��ായ ഉ�ൾെപാ��ം
മ�ിടി�ിലി�ം സം�ാന�് വലിയ
നാശന��ളാണ് ��ി�ത്. നിരവധിയാ�കൾ�്
വീ�ം �ല�ം ന�െ��ക�ം
വാസേയാഗ�മ�ാതാ�ക�ം െച�. ഇ�രം
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�േദശ�ളിൽ ഉളളവെര �നരധിവാസ�ിന്

സമ�മായ ദീർഘകാല പ�തികൾ സർ�ാർ
ആവി�രി�ി��്. മ�ിടി�ിലി�ം ഉ�ൾെപാ��ം
�ലം �മി ന�െ��വർ�ം, വീട്  തകർ�വർ�ം
�ര�ിത �ാനേ��് മാ�ാൻ ഉത��
ദീർഘകാല �വർ�ന�ളാണ് സർ�ാർ വിഭവനം
െച�ി�ളളത്. ജിേയാളജി�ൽ സർേവ ഓഫ്
ഇ���െട സഹായേ�ാെട 2018-ൽ മ�ിടി�ിൽ/
ഉ�ൾെപാ�ൽ എ�ിവ ബാധി� �േദശ�ളിൽ
വാസേയാഗ�മായ �ല�ൾ പരിേശാധന നട�ി

കെ��ി അടയാളെ���ിയി��്. ��ത
പഠന�ിെ��ം സം�ാന �ര� ല�കരണ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� ഉ�ൾെപാ�ൽ/
മ�ിടി�ിൽ സാധ�താ �േദശ �പട�ിെ��ം

െവളി��ിൽ ഏ� തരം �ല�ളിൽ വീട്  വ�ാം
എ�ത് സംബ�ി�  ്ശാ�ീയ ഉപേദശം
നൽ�വാൻ ജിേയാളജി�ൽ സർേവ ഓഫ്
ഇ���െട Deputy Director ജനറൽ, പരി�ിതി

അവേലാകന വിദഗ്ധ സമിതി അംഗം �ീ. ജി.
ശ�ർ, ഐ.ആർ.�ി.സി ഡയറ�ർ േഡാ �ീ�മാർ,
സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി െമ�ർ
െസ��റി േഡാ. േശഖർ എൽ �ര�ാേ�ാസ്
എ�ിവരട�� വിദഗ്ധ സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി��. സമിതി�െട ശിപാർശ �കാരം
മലേയാര േമഖലയിൽ വീട്  നിർ�ി��തിന്
�േ�ാടിയായി �േത�ക പരിേശാധന നട��തിന്
ജി�ാ ജിേയാളജി�്, തേ�ശ �ാപന

എൻജിനിയർ എ�ിവർ �ലം പരിേശാധി�്
�േത�ക പരിേശാധനാ േഫാറം തയാറാ�ണം
എ�ം നിർേദശി�ി��്. മ�ിടി�ിൽ ഭീഷണി��
�േദശ�ളി�� ��ംബ�ൾ�് �ലം വാ�ി
വീ�വ�കേയാ, വീ�ം �ല�ം ഒ�മി�  ്വാ�കേയാ
െച��തിന് മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി 10
ല�ം �പ അ�വദി�ം. ഇത് സംബ�ി��

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�ി�  ്സമ�മായ
ഉ�രവ് സ.ഉ(ൈക) നം.25/2019/ഡിഎംഡി
ന�ർ �കാരം സർ�ാർ �റെ��വി�ി��്. 2019
�ളയേശഷം സം�ാന �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി�െട േന�ത��ിൽ ൈമനിംഗ് &
ജിേയാളജി, മ�് പര�േവ�ണ-മ�് സംര�
വ��കെള ഉൾെ�ാ�ി�  ്േകരള�ിെല 9
ജി�കളിൽ നട�ിയ സർേവയിൽ മ�ിടി�ിൽ,
ഉ�ൾെപാ�ൽ ഭീഷണി േനരി�� �േദശ�ൾ
കെ��ക�ം അവിെട�ളള ��ംബ�െള മാ�ി
പാർ�ി�ാൻ നിർേദശി�ക�ം െച�. GO(Ms)
No.25/2019/DMD �കാരം സർ�ാർ
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‘Vulnerability linked relocation' പ�തി�ം
നട�ിലാ�ിയി��്. ഉ�ൾെപാ�ൽ, �ളയ
സാധ�താ േമഖലകളിൽ െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ�

വിവിധ രീതികൾ വിശദീകരി�  ്സം�ാന �ര�
നിവാരണ അേതാറി�ി ഒ� ൈക��കം ത�ാറാ�ി
വിതരണം െച�ി��്. ഇത് അടി�ാനമാ�ി

2000ൽ അധികം െക�ിട നിർ�ാണ
െതാഴിലാളികൾ�് പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച�.
സം�ാനെ� �ര� നിവാരണ �വർ�ന�ൾ

��തൽ ആ��ണേ�ാെട

നട�ിലാ��തിനായി 2018 െല�ം 2019 െല�ം
��തിേ�ാഭ��െട അ�ഭവ��ം അറി�ക�ം
ഉൾെ���ി സം�ാന �ര� നിവാരണ �ാ�ം
ജി�ാ �ര� നിവാരണ �ാ�ക�ം അപ്േഡ�്
െച�� �വർ�നം അ�ിമഘ��ിലാണ്.
ഇ�വഴി ��വൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�ം �ര� നിവാരണ �ാ�കൾ
ത�ാറാ�� ആദ� സം�ാനമായി േകരളം
മാ�ക�ം െച�.

(സി) �ന��ാരണ, �നരധിവാസ �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തി�ം ശ�ിെ����തി�ം

എെ��ാം േമൽേനാ� സംവിധാന�ളാണ്
ഏർെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) �ടർ�യായ ര�് വർഷ�ളിൽ േനരി� �ളയ�ം
അതിെ� ഭാഗമാ��ായ ഉ�ൾെപാ��ം
മ�ിടി�ിലി�ം സം�ാന�് വലിയ
നാശന��ളാണ് ��ി�ത്. നിരവധിയാ�കൾ�്
വീ�ം �ല�ം ന�െ��ക�ം
വാസേയാഗ�മ�ാതാ�ക�ം െച�. ഇ�രം

�േദശ�ളിൽ ഉളളവെര �നരധിവാസ�ിന്

സമ�മായ ദീർഘകാല പ�തികൾ സർ�ാർ
ആവി�രി�ി��്. മ�ിടി�ിലി�ം ഉ�ൾെപാ��ം
�ലം �മി ന�െ��വർ�ം, വീട്  തകർ�വർ�ം
�ര�ിത �ാനേ��് മാ�ാൻ ഉത��
ദീർഘകാല �വർ�ന�ളാണ് സർ�ാർ വിഭവനം
െച�ി�ളളത്. ജിേയാളജി�ൽ സർേവ ഓഫ്
ഇ���െട സഹായേ�ാെട 2018-ൽ മ�ിടി�ിൽ/
ഉ�ൾെപാ�ൽ എ�ിവ ബാധി� �േദശ�ളിൽ
വാസേയാഗ�മായ �ല�ൾ പരിേശാധന നട�ി

കെ��ി അടയാളെ���ിയി��്. ��ത
പഠന�ിെ��ം സം�ാന �ര� ല�കരണ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� ഉ�ൾെപാ�ൽ/
മ�ിടി�ിൽ സാധ�താ �േദശ �പട�ിെ��ം

െവളി��ിൽ ഏ� തരം �ല�ളിൽ വീട്  വ�ാം
എ�ത് സംബ�ി�  ്ശാ�ീയ ഉപേദശം
നൽ�വാൻ ജിേയാളജി�ൽ സർേവ ഓഫ്
ഇ���െട Deputy Director ജനറൽ, പരി�ിതി

അവേലാകന വിദഗ്ധ സമിതി അംഗം �ീ. ജി.
ശ�ർ, ഐ.ആർ.�ി.സി ഡയറ�ർ േഡാ �ീ�മാർ,
സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി െമ�ർ
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െസ��റി േഡാ. േശഖർ എൽ �ര�ാേ�ാസ്
എ�ിവരട�� വിദഗ്ധ സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി��. സമിതി�െട ശിപാർശ �കാരം
മലേയാര േമഖലയിൽ വീട്  നിർ�ി��തിന്
�േ�ാടിയായി �േത�ക പരിേശാധന നട��തിന്
ജി�ാ ജിേയാളജി�്, തേ�ശ �ാപന

എൻജിനിയർ എ�ിവർ �ലം പരിേശാധി�്
�േത�ക പരിേശാധനാ േഫാറം തയാറാ�ണം
എ�ം നിർേദശി�ി��്. മ�ിടി�ിൽ ഭീഷണി��
�േദശ�ളി�� ��ംബ�ൾ�് �ലം വാ�ി
വീ�വ�കേയാ, വീ�ം �ല�ം ഒ�മി�  ്വാ�കേയാ
െച��തിന് മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി 10
ല�ം �പ അ�വദി�ം. ഇത് സംബ�ി��

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�ി�  ്സമ�മായ
ഉ�രവ് സ.ഉ(ൈക) നം.25/2019/ഡിഎംഡി
ന�ർ �കാരം സർ�ാർ �റെ��വി�ി��്. 2019
�ളയേശഷം സം�ാന �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി�െട േന�ത��ിൽ ൈമനിംഗ് &
ജിേയാളജി, മ�് പര�േവ�ണ-മ�് സംര�
വ��കെള ഉൾെ�ാ�ി�  ്േകരള�ിെല 9
ജി�കളിൽ നട�ിയ സർേവയിൽ മ�ിടി�ിൽ,
ഉ�ൾെപാ�ൽ ഭീഷണി േനരി�� �േദശ�ൾ
കെ��ക�ം അവിെട�ളള ��ംബ�െള മാ�ി
പാർ�ി�ാൻ നിർേദശി�ക�ം െച�. GO(Ms)
No.25/2019/DMD �കാരം സർ�ാർ
‘Vulnerability linked relocation' പ�തി�ം
നട�ിലാ�ിയി��്. ഉ�ൾെപാ�ൽ, �ളയ
സാധ�താ േമഖലകളിൽ െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ�

വിവിധ രീതികൾ വിശദീകരി�  ്സം�ാന �ര�
നിവാരണ അേതാറി�ി ഒ� ൈക��കം ത�ാറാ�ി
വിതരണം െച�ി��്. ഇത് അടി�ാനമാ�ി

2000ൽ അധികം െക�ിട നിർ�ാണ
െതാഴിലാളികൾ�് പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച�.
സം�ാനെ� �ര� നിവാരണ �വർ�ന�ൾ

��തൽ ആ��ണേ�ാെട

നട�ിലാ��തിനായി 2018 െല�ം 2019 െല�ം
��തിേ�ാഭ��െട അ�ഭവ��ം അറി�ക�ം
ഉൾെ���ി സം�ാന �ര� നിവാരണ �ാ�ം
ജി�ാ �ര� നിവാരണ �ാ�ക�ം അപ്േഡ�്
െച�� �വർ�നം അ�ിമഘ��ിലാണ്.
ഇ�വഴി ��വൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�ം �ര� നിവാരണ �ാ�കൾ
ത�ാറാ�� ആദ� സം�ാനമായി േകരളം
മാ�ക�ം െച�.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


