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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6461 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തി �ര��ിന് േശഷ�� �നരധിവാസ�ം �ന:നിർ�ാണ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

ഈ സർ�ാർ കാലയളവി��ായ ��തി
�ര���െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ ഉ�ായ �ധാന
�ര�ം 2021 ഒേ�ാബറിെല ഉ�ൾെപാ��ക�ം
അതിതീ�മഴ�ം ആണ്. മഴെയ�ടർ��ായ

�ളയ�ി�ം മ�ിടി�ിലി�ം 61 േപ�െട (ഒേ�ാബർ
12 �തൽ ഒേ�ാബർ 29 വെര) ജീവൻ
ന�െ��ക��ായി. �ടാെത 376 വീ�കൾ
�ർ�മായി നശി�ക�ം 2146 വീ�കൾ
ഭാഗികമായി നശി�ക�ം െച�ി��്. കാർഷിക
േമഖല ഉൾെ�െട മ� േമഖലകളി��ായ
നാശന��ൾ സംബ�ി� വിവരേശഖരണം
നട� വരികയാണ്.

(ബി)

��ത ��തി �ര��ളിൽ എ� േപ�െട ജീവൻ
ന�മാെയ�ം എ� േപർ�് വീട്  ന�െ��െവ�ം
എ� �ക�െട കാർഷിക വിളനാശമാണ്
സംഭവി�െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ ഉ�ായ �ധാന
�ര�ം 2021 ഒേ�ാബറിെല ഉ�ൾെപാ��ക�ം
അതിതീ�മഴ�ം ആണ്. മഴെയ�ടർ��ായ

�ളയ�ി�ം മ�ിടി�ിലി�ം 61 േപ�െട (ഒേ�ാബർ
12 �തൽ ഒേ�ാബർ 29 വെര) ജീവൻ
ന�െ��ക��ായി. �ടാെത 376 വീ�കൾ
�ർ�മായി നശി�ക�ം 2146 വീ�കൾ
ഭാഗികമായി നശി�ക�ം െച�ി��്. കാർഷിക
േമഖല ഉൾെ�െട മ� േമഖലകളി��ായ
നാശന��ൾ സംബ�ി� വിവരേശഖരണം
നട� വരികയാണ്.

(സി) ഇവ�െട �നരധിവാസ�ി�ം

�ന:നിർ�ാണ�ി�മായി എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒേ�ാബർ മാസ�ി��ായ

കാലവർഷെ��തിയി�ം, ഉ�ൾെപാ�ലി�ം
മരണെ��വ�െട അവകാശികൾ�ം, വീ�ം
�ല�ം �ർ�മായി ന�െ��വർ�ം, വീടിന്
നാശന�ം ഉ�ായവർ�ം ധനസഹായം
അ�വദി��തി�� മാനദ�ം 29.10.2021
തിയതിയിെല സ.ഉ(ൈക)നം.5/2021/ഡിഎംഡി
�കാരം ഉ�രവായി��്. ��ത ഉ�രവ്

�കാരം ജീവഹാനി സംഭവി�വ�െട
അവകാശികൾ�് സം�ാന �ര� �തികരണ
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നിധിയിൽ നി�ളള 4 ല�ം �പ�ം �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി��ളള 1 ല�ം

�പ�ം േചർ�് 5 ല�ം �പ അ�വദി��.
വീടിെ� നാശന�േ�ാത് 15% �തൽ 100% വെര
5 �ാ�കളായി തിരി�  ്10,000 �പ �തൽ 4
ല�ം �പ വെര അ�വദി��. �ടാെത വീ�ം
�ല�ം ന�െ��വർ�് വീട്  നിർ�ി��തി�ളള
�ലം വാ��തിന് 6 ല�ം �പ�ം വീടിെ�
�ർ�മായ നാശ�ിന് 4 ല�ം �പ�ം േചർ�്

10 ല�ം �പ�ം അ�വദി��. ജി�ാ �ര�
നിവാരണ അേതാറി�ിക�െട േന�ത��ിൽ

നാശന��ൾ വിലയി��ി അർഹമായ
ധനസഹായം �ര� ബാധിതർ�്
അ�വദി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ�കയാണ്. നാശന���െട കണെ���്
�ർ�ിയാ�� �റ�് അർഹരായ എ�ാ
ക�ംബ�ൾ�ം/ അവകാശികൾ�ം
സമയബ�ിതമായി �രിതാശ�ാസസഹായം
വിതരണം െച�ം. അടിയ�ിര �ര� �തികരണ
�വർ�ന�ൾ�ായി സം�ാന �ര�
�തികരണനിധിയിൽ നി�് എ�ാ ജി�കൾ�ം
�ക അ�വദി�ി��്.

(ഡി)
�ളയ�ൾെ�െട�� ��തിേ�ാഭ�ളിെല

നാശന��ൾ പരിഹരി��തിന് എ� �ക
േവ�ി വ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ഡി) ഒേ�ാബറിൽ ഉ�ായ കാലവർഷെ��തിയി�ം,
ഉ�ൾെപാ�ലി�ം സംഭവി� നാശന���െട
വിവരേശഖരണം നട�വരികയാണ്. ആയത്

�ർ�ീകരി�� �റ�് മാ�േമ എ� �ക േവ�ി
വ�ം എ�ത് കണ�ാ�ാൻ സാധി�ക�ള�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


