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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-13

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   25,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

37(*391) ദുരന്തനബവനാരണ സലാംവബധനാനലാം ശനാകസ്പീകേരബക്കുവനാന് നടപടബ

റവനന്യൂവലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ഓകരനാ  ജബല്ലയബലലാം  ദുരന്തനബവനാരണ  അകതനാറബറബയുചട  കേസ്പീഴബല്

ജബല്ലനാ-തനാലൂക്കുതല  പ്രതബകേരണ  സലാംവബധനാനലാം  ഫലപ്രദമനായബ

പ്രവരത്തബക്കുനചണ്ടെനലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകദദനാഗസ്ഥചര  ജബല്ലനാതല  കനനാഡല്

ഓഫസ്പീസരമനാരനായബ  നബയമബചക്ക്  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബചക്ക്  അടബയന്തര

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനചണ്ടെനലാം  ദുരന്ത  സനാഹചരദലാം  കനരബടുന്നതബനനായബ  മനാസക്ക്

അചലരട്ടക്ക്  എസക്ക്.എലാം.എസക്ക്.  സബസലാം  വബകേസബപ്പെബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  അടബയന്തര

മുന്നറബയബപ്പുകേള്  അതബകവഗലാം  ജനങ്ങളബചലത്തബക്കുവനാന്  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കുനചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച.   ദുരന്ത  നബവനാരണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  24  മണബക്കൂര  പ്രവരത്തബക്കുന്ന  ജബല്ല/തനാലൂകക്ക്  അടബയന്തര

കേനാരദനബരവഹണ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്,  ഫയര  കഫനാഴക്ക്

ഉകദദനാഗസ്ഥചര ഇതബനനായബ  നബകയനാഗബചബട്ടുചണ്ടെനലാം മനബ വദകമനാകബ.  2005-ചല

കദശസ്പീയ  ദുരന്ത  നബവനാരണ  നബയമപ്രകേനാരലാം  സലാംസ്ഥനാന  ദുരന്ത  നബവനാരണ

അകതനാറബറബയുചട  എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  -  കക്രൈസബസക്ക്  മനാകനജക്ക് ചമന്റെക്ക്  -  ഉപകദശകേ

സമബതബകേള്ക്കുപുറചമ  ജബല്ലനാ  ദുരന്ത  നബവനാരണ  അകതനാറബറബകേള്,  സലാംസ്ഥനാന

അടബയന്തരഘട്ട കേനാരദനബരവഹണ കകേന്ദ്രലാം,  സലാംസ്ഥനാന വരള്ചനാ നബരസ്പീക്ഷണ ചസല്

തുടങ്ങബയവ  പ്രവരത്തബചവരബകേയുലാം  സലാംസ്ഥനാനതലത്തബല്  ദുരന്ത  സനാഹചരദങ്ങളുചട

അപഗ്രഥനലാം,  വബവരകശഖരണലാം,  കകേന്ദ്ര  ചട്ടപ്പെടബ  സനാദദമനായവയുചട  മുന്നറബയബപ്പെക്ക്

നല്കേല്,  കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥനാന  പ്രതബകേരണ  കസനയുചട  ഏകകേനാപനലാം  എന്നബവ

നബരവഹബക്കുകേയുലാം  കേനാലവരഷ-തുലനാവരഷ  മുചന്നനാരുക  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ  മനാരഗ

കരഖ  തയനാറനാക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  അണചകട്ടുകേള്,  നദബകേള്  എന്നബവയബചല

ജലനബരപ്പെക്ക് പരബകശനാധബചക്ക് അടബയന്തര സനാഹചരദലാം കനരബടനാന് ജലകസചന വകുപ്പെബചല

സനാകങ്കേതബകേവബദഗ്ദ്ധചരയുലാം  ഉരുള്ചപനാട്ടല്,  മണബടബചബല്  തുടങ്ങബയവയുചട  സനാദദത

മനസബലനാകബ പ്രതബസനബഘട്ടലാം തരണലാംചചയ്യുന്നതബനക്ക് മണക്ക് സലാംരക്ഷണ-ജബകയനാളജബ

വകുപ്പുകദദനാഗസ്ഥചരയുലാം  ജബല്ലനാ  അടബയന്തര  കേനാരദനബരവഹണ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്
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നബകയനാഗബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കേനാലനാവസ്ഥനാ  നബരസ്പീക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  നബനള്ള  മുന്നറബയബപ്പെക്ക്

യഥനാസമയലാം വകുപ്പുകേള്കക്ക് കകേമനാറുകേയുലാം  ജബല്ലനാ അടബയന്തരഘട്ട കേനാരദനബരവഹണ

കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  അതദന്തനാധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്  സജ്ജമനാക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

അടബയന്തരഘട്ടങ്ങളബല് ജനങ്ങചള മനാറബ  പനാരപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  വബകല്ലജ്തലത്തബല്

ഡബസനാസര  മനാകനജക്ക് ചമന്റെക്ക്  പനാനലാം  ഇവനാകകേസഷന്  റൂട്ടക്ക്  മനാപ്പുലാം  തയനാറനാകബ

വരുനചണ്ടെനലാം  ചഎകേദരനാഷ്ട്രസഭനാ  സലാംഘത്തബചന്റെ  Post  Disaster  Need

Assessment-ചല  നബരകദ്ദേശപ്രകേനാരലാം  അകതനാറബറബയബചല  ഒഴബവള്ള  സബസലാം

അഡബനബകസ്ട്രേറര,  റബസരചക്ക്  അകസനാസബകയറക്ക്,  ഫസ്പീല്ഡക്ക്  അസബസന്റെക്ക്,  ഫബനനാന്സക്ക്

മനാകനജര,  ഹസനാരഡക്ക്  അനലബസക്ക്  എന്നസ്പീ  തസബകേകേളബല്  കേരനാറടബസ്ഥനാനത്തബല്

നബയമനലാം  നടത്തനാന്  അനവനാദലാം  നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  അധബകേ  തസബകേകേള്  ഇകത

രസ്പീതബയബല്  അനവദബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണനയബലനാചണനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.

ജബല്ലനാ ദുരന്ത നബവനാരണ അകതനാറബറബ മുകഖന  IDRN, DDMP updation, TNA for

Virtual Cadre, Handbook on Monsoon Preparedness, School Safety തുടങ്ങബയ

ദുരന്ത ലഘൂകേരണ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം വബവബധ വകുപ്പുകേചള ഏകകേനാപബപ്പെബചക്ക്

ദസ്പീരഘകേനാല വസ്പീക്ഷണകത്തനാചടയുള്ള പ്രവരത്തനങ്ങള് നടത്തുകേയുലാം ദുരന്ത സനാദദതനാ

പ്രകദശങ്ങളബല്  നബനലാം  ജനങ്ങചള  ഒഴബപ്പെബചക്ക്  ചഷല്ട്ടറുകേളബകലയക്ക്

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുകേയുലാം  അവരകനാവശദമനായ  ആകരനാഗദ  സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായലാം



4

നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുനണ്ടെക്ക്. പ്രകൃതബ ദുരന്തത്തബല് ജസ്പീവനലാം സസത്തബനലാം നഷലാം സലാംഭവബച

കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  കകേന്ദ്ര/സലാംസ്ഥനാന  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ  നബധബയുചട

മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരമുള്ള  ആശസനാസ  ധനസഹനായലാം  വബതരണലാം  ചചയ്തുവരുനണ്ടെക്ക്.

കേനാലവരഷചകടുതബയബല് ജസ്പീവന് നഷചപ്പെടുന്നവരുചട ആശബതരകക്ക് ദുരന്ത നബവനാരണ

നബധബയുചട  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം  4  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പരബകകല്ക്കുന്നവരക്കുലാം

നനാശനഷത്തബചന്റെ  കതനാതനസരബചലാം  വസ്പീടുകേള്  തകേരന്നവരകക്ക്  ആനപനാതബകേമനായ

ധനസഹനായവലാം  നല്കേബവരുനണ്ടെക്ക്.  കൃഷബ/വളരത്തുമൃഗങ്ങള്  നഷചപ്പെടുന്നവരക്കുലാം

കറനാഡുകേളുചട  പുനരുദനാരണലാം,  മതദബനന  കമഖലയബലണ്ടെനാകുന്ന നനാശനഷങ്ങള്

എന്നബവയലാം  ബനചപ്പെട്ട  വകുപ്പെക്ക്  കമധനാവബകേളബല്  നബനലാം  ലഭബക്കുന്ന  റബകപ്പെനാരട്ടബചന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല് ആശസനാസ ധനസഹനായലാം അനവദബക്കുനണ്ടെക്ക്. പ്രളയ ദുരന്തത്തബല്

പൂരണമനായുലാം വസ്പീടുകേള് തകേരന്ന 9,737 കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് ആദദഗഡു സഹനായവലാം 2,756

കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് രണ്ടെനാലാം ഗഡുവലാം 4,544 കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് മൂന്നനാലാം ഗഡുവലാം നല്കുകേയുലാം

2995  വസ്പീടുകേള് പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ചകേയര കഹനാലാം പദതബ പ്രകേനാരലാം

1,399  വസ്പീടുകേള് പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  416  വസ്പീടുകേള്ക്കുള്ള സ്ഥലവലാം പുറകമ്പനാകബല്

തനാമസബചബരുന്ന  1259  കുടുലാംബങ്ങളബല്  744  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  ഭൂമബ  കേചണ്ടെത്തബ

നല്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പ്രനാകദശബകേ  കസനാണ്സരഷബപ്പെബലൂചട  1,075  വസ്പീടുകേളുചട

പണബ ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം പൂരണമനായുലാം തകേരന്ന എല്ലനാ വസ്പീടുകേളുലാം പണബയുന്നതബനള്ള
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ക്രൈമസ്പീകേരണലാം പൂരത്തബയനാക്കുകേയുലാം ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. ദുരന്ത നബവനാരണ വകുപ്പുചസക്രൈട്ടറബയുചട

അദദക്ഷതയബല്  സലാംസ്ഥനാനതല  സ്കൂള്   സുരക്ഷനാ  നബരകദ്ദേശകേ  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  അതുമനായബ  ബനചപ്പെട്ട  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  സമൂഹമനാധദമങ്ങളബല്

നല്കേനാന് സലാംവബധനാനമുണ്ടെനാക്കുകേയുലാം ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   ദുരന്തപ്രതബകരനാധലാം  ലക്ഷദമനാകബ

ലഘുകലഖകേളുലാം  വസ്പീഡബകയനാകേളുലാം  തയനാറനാകബ  അകതനാറബറബയുചട  ചവബക്ക് കസറബല്

ലഭദമനാകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  തസ്പീരകദശ  കമഖലയബല്  നബനലാം  സന്നദരനായ

മതദചത്തനാഴബലനാളബകേചള  കേചണ്ടെത്തബ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  അടബയന്തരഘട്ടത്തബല്

കസവനലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഏരചപ്പെടുത്തുന്നതബനള്ള  നടപടബ

ആരലാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനലാം പ്രളയദുരന്തചത്തത്തുടരന്നക്ക് നനാശനഷലാം സലാംഭവബചവരകക്ക് ജൂണ്

30  വചര  അപ്പെസ്പീലകേള്  സമരപ്പെബകനാചമനലാം  കദശസ്പീയ  ദുരന്ത  നബവനാരണ  കസനയുചട

കനതൃതസത്തബല് ഡബസനാസര ചറകസനാണ്സക്ക് കഫനാഴക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനചണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാകബ. 

38(*392) ഖനാദര കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് 

 ചപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ചപ്രനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  എല്.പബ.  മുതല്  ഹയര  ചസകണ്ടെറബ  വചരയുള്ള  അഞക്ക്  ഘട്ടങ്ങള്

(എല്.പബ.,  യു.പബ.,  എചക്ക്.എസക്ക്.,  എചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്.,  വബ.എചക്ക്.എസക്ക്.ഇ.)

നബലനബരത്തബചകനാണ്ടെക്ക്  അവയുചട  ഭരണപരമനായ  പ്രവരത്തനങ്ങചള
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ഏകേസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്  നബലവബചല  സലാംവബധനാനത്തബലൂചട  ഉകദ്ദേശബചബട്ടുള്ളചതനലാം

ഇതബലൂചട ഹയര ചസകണ്ടെറബ അദദനാപകേരകക്ക് അകനാദമബകേ രലാംഗത്തക്ക് കൂടുതല് ശദ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബകനാന്  കേഴബയുചമന്നതബനനാല്  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  ഗുണകമന്മയുള്ള

വബദദനാഭദനാസലാം ലഭദമനാകുചമനലാം ചരബത്രത്തബലനാദദമനായബ ഇഇൗ വരഷലാം  203  അദദയന

ദബവസങ്ങള്  കേബട്ടത്തക  രസ്പീതബയബല്  വബദദനാഭദനാസ  കേലണ്ടെര

പ്രഖദനാപബചകേഴബഞബട്ടുചണ്ടെനലാം സഭചയ അറബയബച.  എന്.സബ.ഇ.ആര.ടബ.  നബലവബല്

പല  ഹയര  ചസകണ്ടെറബ  പനാഠപുസകേങ്ങളുലാം  മലയനാളത്തബകലയക്ക്

പരബഭനാഷചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഇതബലൂചട  മനാതൃഭനാഷയബല്  കൂടബ  ആശയ  ഗ്രഹണലാം

നടത്തുന്നതബനക്ക്  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  അവസരലാം  നല്കേനാനനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നചതനലാം

മനബ വദകമനാകബ. 'അകനാദമബകേക്ക് മബകേവക്ക് വബദദനാലയത്തബചന്റെ മബകേവക്ക്  'എന്ന ആശയ

സനാക്ഷനാത്കേനാരത്തബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഭഇൗതബകേ  പശനാത്തലങ്ങള്,  പനാഠപുസകേങ്ങള്,

സബലബസക്ക്  എന്നബവയബല്  മനാറലാംവരുത്തനാചത  ഭരണ/ഭഇൗതബകേ  പശനാത്തലചമനാരുകബ

അകനാദമബകേ മബകേവക്ക് വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനനാണക്ക് ഹയര ചസകണ്ടെറബയബല് ഏകേസ്പീകേരണലാം

ചകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ളചതനലാം  പ്രസ്തുത  കമഖലയബല്  പ്രകതദകേ  ഓഫസ്പീസക്ക്  സലാംവബധനാനലാം

ഏരചപ്പെടുത്തുന്നതബലൂചട പ്രബന്സബപ്പെലബനലാം അദദനാപകേരക്കുലാം അധദയനത്തബല് ശദ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബകനാന്  സനാധബക്കുചമനലാം  ശനാസ-സനാഹബതദ-കേലനാ  കമഖലകേളബകലയള്ള

കുട്ടബകേളുചട  എകക്ക്കപനാഷര  സനാദദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  സമഗ്ര  കപനാരട്ടലബലൂചട  ചചഹചടകേക്ക്
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വബദദനാഭദനാസലാം ആരലാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനലാം ഹയര ചസകണ്ടെറബ അദദനാപകേ നബയമനത്തബലലാം

കയനാഗദതയബലലാം  ഇളവക്ക്  അനവദബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണനയബലബചല്ലനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാകബ. 

39(*393) മതദചത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് ആശസനാസ പദതബകേള്

 മതദബനനവലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ചജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

മതദചത്തനാഴബലനാളബകേളുചട  പുനരധബവനാസത്തബനനായബ  ദസ്പീരഘകേനാലനാടബസ്ഥനാനത്തബലള്ള

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബവരുനചണ്ടെനലാം  കേടലനാക്രൈമണലാംമൂലലാം  വസ്പീടക്ക്  നഷചപ്പെട്ട

കുടുലാംബങ്ങചള ദുരബതനാശസനാസ കേദനാമ്പുകേളബകലയക്ക് മനാറബ പനാരപ്പെബക്കുകേയുലാം റവനന്യൂ/സബവബല്

സചചപസക്ക് വകുപ്പുകേള് മുകഖന സഇൗജനദ കറഷന് ഉള്ചപ്പെചട അവശദ സഇൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുനചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  കേടല്കക്ഷനാഭത്തബല്  വസ്പീടുലാം  സ്ഥലവലാം

നഷചപ്പെട്ട  മതദചത്തനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  സുരക്ഷബത  കമഖലയബല്  സ്ഥലലാം

വനാങ്ങബ  വസ്പീടക്ക്  വയന്നതബനക്ക്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  നബരകബല്  ധനസഹനായലാം

അനവദബക്കുന്നതബനക്ക്  25  കകേനാടബ  രൂപയുചട  പ്രകതദകേ  പനാകകജക്ക്

നടപ്പെബലനാകബവരുനചണ്ടെനലാം 2016-17, 2017-18 വരഷങ്ങളബലനായബ നടപ്പെനാകബവരുന്ന

പദതബകേള് പ്രകേനാരലാം 1798 കപരകക്ക് സ്ഥലലാം വനാങ്ങബ വസ്പീടക്ക് വയന്നതബനക്ക് ധനസഹനായലാം

നല്കേബയതബല്  1191  കപര  സ്ഥലലാം  രജബസര  ചചയക്ക്  ഭവനനബരമ്മേനാണലാം
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ആരലാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  കേടല്കക്ഷനാഭത്തബല്  വസ്പീടക്ക്  നഷചപ്പെട്ടക്ക്  നനാലക്ക്  വരഷമനായബ

ദുരബതനാശസനാസ  കേദനാമ്പബല്  കേഴബഞബരുന്ന  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബചല  38  കപചര

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  മുട്ടത്തറയബല്  ഫനാറക്ക്  സമുചയലാം  നബരമ്മേബക്കുകേയുലാം

തബരുവനന്തപുരലാം,  ചകേനാല്ലലാം,  ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര  എന്നബവബടങ്ങളബചല  772

കുടുലാംബങ്ങചള പുനരധബവസബപ്പെബകനാന് 92 പനാരപ്പെബട സമുചയമുള്ചകനാള്ളുന്ന ഫനാറബചന്റെ

നബരമ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.  തസ്പീരകദശ

മതദചത്തനാഴബലനാളബകേളുചട  സുരക്ഷയുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ഉറപ്പെനാകനാന്

യുദകേനാലനാടബസ്ഥനാനത്തബല്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനണ്ടെക്ക്.  മണ്സൂണ്  കേനാലയളവബല്

ചതനാഴബല്  നഷചപ്പെടുന്ന  മതദ-അനബന-പസ്പീലബലാംഗക്ക്  ചഷഡക്ക്  ചതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

സഇൗജനദ കറഷനലാം സമ്പനാദദ സമനാശസനാസ പദതബപ്രകേനാരലാം 4500/- രൂപയുലാം ചതനാഴബല്

നഷലാം  നബകേത്തുന്നതബനനായബ  തണല്  പദതബപ്രകേനാരലാം  1350/-  രൂപയുലാം

നല്കേബവരുനണ്ടെക്ക്. Rebuild Kerala Initiative (RKI)-ചന്റെ ഭനാഗമനായബ തസ്പീരചത്ത 50

മസ്പീററബനള്ളബല് തനാമസബക്കുന്ന കുടുലാംബങ്ങചള പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനള്ള ബൃഹതക്ക്

പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുചമനലാം ഇതബനനായബ സബ.എലാം.ഡബ.ആര.എഫക്ക്. -ല് നബനലാം  1398

കകേനാടബ  രൂപ  വബനബകയനാഗബകനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.

ചചല്ലനാനലാം കമഖലയുള്ചപ്പെചടയുള്ള തസ്പീരസലാംരക്ഷണത്തബനനായബ ഇറബകഗഷന്-ഹനാരബര

ഡബപ്പെനാരട്ടുചമന്റുകേള്  സലാംയുകമനായബ  കേടല്ഭബത്തബ  നബരമ്മേബക്കുന്ന  നടപടബ
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അടബയന്തരമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുചമന്നക്ക്  ഉപകചനാദദത്തബനക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദകമനാകബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  4324

മുതല്  4529  വചരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  114  എണത്തബനലാം  ബനചപ്പെട്ട  മനബമനാര

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


