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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6458 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�ർ മ�ല�ിെല കാലവർഷെ��തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

2017 �തൽ വ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ

കാലവർഷെ��തിയിൽ എ� �ക�െട
നാശന��ൾ സംഭവി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2017 �തൽ വ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ

കാലവർഷെ��തിയിൽ േറാ�കൾ, പാല�ൾ,
വീ�കൾ, �ഷി എ�ിവയിൽ ആെക

42,66,49,978/- (നാ��ിര�് േകാടി
അ�പ�ിയാറ്  ല��ി

നാ��ിെയാ�തിനായിര�ി െതാളളായിര�ി

എ�പ�ിെയ�് �പ മാ�ം) �പ�െട
നാശന��ൾ ഉ�ായി��്.

(ബി)

കാലവർഷെ��തിയിൽ �ഷി, �മി, വീട് , എ�ിവ
�ർ�മാ�ം, ഭാഗികമാ�ം ന�െ��വർ�്
മതിയായ ധനസഹായം നൽകിയി�േ�ാ; ഇനി
എ�േപർ�് നൽകാ��്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലവർഷെ��തിയിൽ 2018, 2019 വർഷ�ളിൽ
വീ�കൾ�് �ർ�നാശം സംഭവി� 140
��ംബ�ൾ�് 4 ല�ം �പ വീത�ം വീ�ം �ല�ം

ന�െ��േതാ വാസേയാഗ�മ�ാതാ�കേയാ െച�
22 ��ംബ�ൾ�് �നരധിവാസ�ിനായി 10
ല�ം �പ വീത�ം ധനസഹായം വിതരണം
െച�ി��്. 2020 ൽ ഭാഗിക നാശം സംഭവി� 70
വീ�ക�െട�ം 2021 ൽ ഭാഗിക നാശം സംഭവി� 60
വീ�ക�െട�ം ധനസഹായ വിതരണം �ർ�ിയായി

വ��. �ഷി നാശം സംഭവി�തിന് 306
കർഷകർ�ായി 78,27,890/- �പ ധനസഹായം
അ�വദി�ി��്.

(സി) കാലവർഷെ��തിയിൽ തകർ� േറാ�ക�ം
ക��ക�ം, പാല��ം അേ�ാ� േറാ�ക�ം
ഉൾെ�െട �നർ നിർ�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇനി�ം ആരംഭി�ി�ി�ാ�

���ികൾ എ��ം െപെ��് ആരംഭി��തി�ം

�ർ�ീകരി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(സി) 2018 െല�ം 2019 െല�ം കാലവർഷെ��തിയിൽ
തകർ� പാല��ം േറാ�ക�ം
�നർനിർ�ി�ി��്. ��ലേ�ാട്  - വ�ർ -
കാളികാവ് േറാഡിൽ 08/475 കിേലാ മീ�ർ
��ിേ�ാട്  പാല�ിെ� അേ�ാ�  ്േറാഡ്
പാർശ�ഭി�ി തക�ക�ം അ��വടിയിൽ കി.മി
21/000 ൽ ഗർ�ം �പെ��ക�ം െച�ി��്.
അ��വടിയിൽ 5 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. ആയതി�ളള െട�ർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��. െവളളെ�ാ�
�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ 66 േറാ�ക�െട
�ന��ാരണ�ിന് ഫ�് അ�വദി�ി��്.



2 of 3

അതിൽ 31 േറാ�ക�െട ���ി

�ർ�ീകരി�ി��്. എ�ിെമ�് െവ��ം പണി
�ർ�ീകരി�ാൻ ബാ�ി�ളള�മായ 13 എ�ം
ഈ സാ��ിക വർഷം �ർ�ീകരി��താണ്.
കാലവർഷെ��തിൽ തകർ� 90 ശതമാനം
അേ�ാ�  ്േറാ�ക�ം �നർനിർ�ി�ി��്. 18
���ിക�െട ഡീേ�ൽഡ്  എ�ിേമ�്
സാേ�തികാ�മതി�ായി സമർ�ി�ി��്. മ�ാട്
�ാമപ�ായ�ിൽ ബ�. �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ
േറാഡ്  �ന��ാരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

��ി�ാടം സെ�ൻഷൻ �ിഡ്ജ്  എ�
���ി�് 2,81,00,000/- (ര�് േകാടി
എൺപ�ിെയാ�് ല�ം �പ മാ�ം)
വകയി��ിയി��്. ആയത്

സാേ�തികാ�മതി�ായി സമർ�ി�ി��്. 2021
ഓഗ�് മാസ�ി��ായ ശ�മായ മഴെയ
�ടർ�് േക�പാ�കൾ സംഭവി� െച�ിേ�ാട്

പാല�ിേനാട്  േചർ�് വ�� സമീപന േറാ�ം
പാർശ�ഭി�ി�ം �നർനിർ�ി��തിനായി 25
ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി�ം
സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ െടൻഡർ നടപടികൾ
�േരാഗമി� വ��.

(ഡി) ക�വാര��് ആർ�ല��് േകാളനിയിൽ
കഴി� നാ� വർഷമായി മഴെ��തി �ലം േകാളനി
നിവാസികെള മാ�ി പാർ�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി)

ഉ�്.

(ഇ)

ഉെ��ിൽ ആയതിന് ശാശ�ത പരിഹാരം
കാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) 2019-െല �ളയെ��ടർ�് ജിേയാളജി�ൽ
സർേ� ഓഫ് ഇ���െട േന�ത��ി�ളള ജി�ാ
തല വിദ� സമിതി പരിേശാധന നട�ിയതിെ�

ഭാഗമായി ആർ�ല��് ഭാഗ�് കൽ��്
�ഴ�െട �കൾഭാഗ�് വി�ൽ
കാണെ��തിെന�ടർ�ാണ് 44 ��ംബ�െള
കന� മഴ�ളള പ�ം മാ�ി�ാർ�ി��തിനായി
�പാർശ െച�ി�ളളത്. �ടർ�് ��റിയി�്
ലഭ�മാ�� �റ�് േമൽ ��ംബ�െള
മാ�ി�ാർ�ി���്. ജിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓഫ്
ഇ��, സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി,
ജി�ാ വിദ� സമിതി എ�ിവ �ർ�മാ�ം
മാ�ി�ാർ�ി��തിന് �പാർശ െച��
��ംബ�െള മാ�ി�ാർ�ി��തിന് വീട്
വ��തിന് 4 ല�ം �പ�ം വ� വാ��തിന് 6
ല�ം �പ�ം േചർ�് ആെക 10 ല�ം �പ
അ�വദി�  ്വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


