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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6469 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േപമാരിയി�ം ഉ�ൾ െപാ�ലി�ം വീ�ം ജീവേനാപാധിക�ം നശി�വർ�് ന�പരിഹാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എം.െക . �നീർ ,
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ, 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ, 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 

Shri. K. Rajan 
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് കഴി� ദിവസ�ളി��ായ
േപമാരിയി�ം ഉ�ൾ െപാ�ലി�ം വീ�ം
ജീവേനാപാധിക�ം നശി�വർ�് ന�പരിഹാരം
അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ

നി�യി�ി�േ�ാ;

(എ) സം�ാന�് കഴി� ദിവസ�ളി��ായ
േപമാരിയി�ം ഉ�ൾ െപാ�ലി�ം വീ�ം
ജീവേനാപാധിക�ം നശി�വർ�്
അർഹതയ�സരി�  ്ന�പരിഹാരം
അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ (സ.ഉ ൈക
5/2021/ഡി.എം.ഡി തീയതി 29.10.2021) �കാരം
നി�യി�ി��്.

(ബി) ന�പരിഹാരം നൽ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന��ായ തീ�മായ മഴയി�ം
മ�ിടി�ിലി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�മായി ജീവഹാനി
ഉൾെ�െട വ�ാപകമായ നാശന��ൾ
ഉ�ായി��താണ്. �ളയ�ിെ� തീ�ത�ം
�ര��ിെ� കാഠിന��ം കണ�ിെല��്

അർഹമായ വിേ��കെള �ര� നിവാരണ നിയമ
�കാരം �ളയ ബാധിത �േദശ�ളായി നി�യി�്
സമയബ�ിതമായി വി�ാപനം

�റെ��വി��തിന് ��ത വിേ��ക�െട പ�ിക
ത�ാറാ��തിന് �ര� നിവാരണ അേതാറി�ിെയ
�മതലെ���ിയി��്. നാശ ന���െട േതാത്
അതാത് വ��കൾ തി�െ���ി വരികയാണ്.
വീ�ം ജീവേനാപാധിക�ം നശി�വർ�്
അർഹതയ�സരി�  ്ന�പരിഹാരം
അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ (സ.ഉ
(ൈക).5/2021/ഡി.എം.ഡി തീയതി 29.10.2021
�കാരം) നി�യി�ി��്. സാധാരണ ഗതിയിൽ
��തിേ�ാഭ�ൾ�് �ര� �തികരണ നിധിയിൽ
നി�് �തിപാദി�ി�� മാനദ��കാരം

നാശന���െട കണ�കൾ അതാത് വ��കൾ
തി�െ���ി നൽ�� �റ�ാണ് �രിതാശ�ാസ
സഹായ�ൾ നൽ��ത്. വ��ിഗത

നാശന��ൾ�ം െപാ� നാശന��ൾ�ം
വ�ത�� മാനദ��ൾ ആണ് നിർേദശി�ി��ത്.
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അതിൽ �ര�ം �ലം മരണമട� വ��ികൾ�ം

നാശന��ൾ�ം ധനസഹായം നൽ�വാൻ
നിർേദശം ഉ�്. ��തിേ�ാഭം �ലം മരണെ��
വ��ിക�െട ��ംബ�ൾ�് 5 ല�ം �പ
(എ�്.ഡി.ആർ.എഫ് വിഹിതമായ 4 ല��ം
സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ് വിഹിതമായ ഒ� ല��ം
േചർ�് 5 ല�ം �പ) �ം 60% �കളിൽ അംഗ
ൈവകല�ം ഉ�ായ വ��ികൾ�് 2 ല�ം �പ
വെര�ം ധനസഹായം നൽ��തായിരി�ം. വീട്
�ർ�മാ�ം ന�െ��വർ�് എസ്ഡിആർഎഫ്

മാനദ��കാരം സമതല �േദശ�ളിൽ 95100/-
�പ�ം മലേയാര േമഖലയിൽ 101900/-
�പ�മാണ് അ�വദി�ാൻ കഴി��ത്. എ�ാൽ
സം�ാന�് സഉ(ൈക)നം.5/2021/ഡിഎംഡി
�കാരം ന��ിെ� േതാത് പതിന�് ശതമാനം
വെര��െത�ം പതിനാറ്  �തൽ
ഇ�പ�ിെയാൻപത് ശതമാനം വെര��വ ��ത്
�തൽ അൻപ�ിെയാൻപത് ശതമാനം
വെര��വ അ�പത് �തൽ 74 ശതമാനം
വെര��വ എ�പ�ിയ�് �തൽ �റ്  ശതമാനം
വെര എ�ി�െന�� വിവിധ �ാ�കളായി
തിരി�  ്പതിനായിരം �പ �തൽ നാല് ല�ം �പ
വെര സിഎംഡിആർഎഫി ൽ നി�� വിഹിത�ം
േചർ�് അ�വദി��താണ്. വ��ിഗത

ന��ൾ എ� പറ�േ�ാൾ വീ�കൾ, കടകൾ, മ�്
സംരംഭ�ൾ, �ഷിയിടം, �ഗ സ��്

എ�ിവയിൽ ഉ�ായി�� ന��ൾ പരിേശാധി�
�രിതാശ�ാസ സഹായം ന��താണ്. ജി�ാ �ര�
നിവാരണ അേതാറി�ികൾ നാശന��ൾ
വിലയി��ക�ം അർഹരായ എ�ാ ആ�കൾ�ം

േവ� സഹായം ഉടൻ നൽ�വാൻ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ���മായിരി�ം. നാശന���െട
�ർ�മായ കണെ���് നട�വ���ം നിലവിെല
അർഹരായ എ�ാ ��ംബ�ൾ�ം �രിതാശ�ാസ
സഹായം ന�വാൻ സാധി�ക�ം െച�ം.
നിലവിെല �ര� �തികരണ
�വർ�ന�ൾ�ായി സർ�ാരിൽ നി�ം എ�ാ
ജി�കൾ�ം �ക അ�വദി�ി��താണ്.
നാശന��ൾ �ത�മായി തി�െ���ി അർഹമായ
ധനസഹായം �ര� �തികരണ നിധിയിൽ നി�ം
സമയബ�ിതമായി അവദി��താണ്. �ടാെത
�രിതാശ�ാസ ക�ാ�ക�െട �വർ�ന�ിനായി

എ�ാ വിേ�ജ്  ഓഫീസർമാർ�ം അടിയ�ിരമായി
25000 �പ അ�വദി�ാൻ ജി�ാ കള�ർമാർ�്
അ�മതി നൽകിെകാ�് GO(RT) No.
705/2021/DMD ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ്
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21/10/2021 � സർ�ാർ
�റ�ിറ�ിയി���മാണ്.

(സി) നാശന�ം സംഭവി�വർ�് നാശന��ിെ�

േതാത�സരി�  ്സമയബ�ിതമായി ന�പരിഹാര
�ക നൽ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ന�ം സംഭവി�വർ�് ന��ിെ� േതാത�സരി�്
സമയബ�ിതമായി ന�പരിഹാര �ക
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

(ഡി)

സർ��ം ന�െ��വെര �നഃരധിവസി�ി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �ര� ഘ��ളിൽ സർ��ം ന�െ��വെര
�നരധിവസി�ി��തിന് സൗകര��ദമായ
െക�ിട�ൾ �ൻ��ി കെ��ി ഏ��ം
നിലവാര�ി�� �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കൾ
സംഘടി�ി�ാൻ സാധി�ി��്. �രിതാശ�ാസ
സഹായമായി രാജ�െ� ഏ��ം ഉയർ�
ന�പരിഹാര �കയാണ് േകരള�ിൽ നൽകി
വ��ത്. വീ�ം ജീവേനാപാധിക�ം നശി�വർ�്
അർഹതയ�സരി�  ്ന�പരിഹാരം
അ�വദി��തിന് നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ

(സ.ഉ(ൈക)നം.5/2021/ ഡി.എം.ഡി തീയതി
29.10.2021) �കാരം ന��ിെ� േതാത�സരി�്
ധനസഹായം അ�വദി�ം. �റേ�ാ�
�മിയിലട�ം വീട്  �ർണമായി ന�െ��വർ�്
�ലം വാ�ി വീട്  നിർ�ി��തിന് പരമാവധി 10
ല�ം �പ വെര ധനസഹായം അ�വദി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


