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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XII-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പന്ത്രണനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

 
2018   ആഗസസ്റ്റ്   30,   വവനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകസ്റ്റ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദവക്ഷതയബല്  കദേശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകതനാലട  നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച.  

I ചരകമനാപചനാരലാം  

അടല് ബബഹനാരബ വനാജ്കപയബ  ,   കസനാമനനാഥസ്റ്റ് ചനാറ്റര്ജബ  ,   എലാം  .   കേരുണനാനബധബ  ,   ലചര്കളലാം

അബ്ദുള  ,   ടബ  .   ലകേ  .   ആറുമുഖന് എനബവരുലടയലാം

പ്രളയദുരന്തതബല് ജസ്പീവന് നഷ്ടലപ്പെട്ടവരുലടയലാം നബരവനാണലാം

മുന്  ഇന്തവന്  പ്രധനാനമന്ത്രബ  അടല് ബബഹനാരബ  വനാജ്കപയബ,  മുന്  കലനാകേ സ്റ്റ്സഭനാ

സസ്പീകര്  കസനാമനനാഥസ്റ്റ്  ചനാറ്റര്ജബ,  തമബഴനാടസ്റ്റ്  മുന്  മുഖവമന്ത്രബയലാം   ഡബ.എലാം.ലകേ.

അദവക്ഷനുമനായബരുന  എലാം.  കേരുണനാനബധബ,  മുന്  കകേരള  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

വകുപ്പുമന്ത്രബ ലചര്കളലാം അബ്ദുള,  മുന് കകേരള നബയമസഭനാലാംഗലാം ടബ.  ലകേ.  ആറുമുഖന്
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എനബവരുലടയലാം   പ്രളയദുരന്തതബല്  ജസ്പീവന്  നഷ്ടലപ്പെട്ടവരുലടയലാം  നബരവനാണലാം

സലാംബനബചസ്റ്റ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  റഫറന്സസ്റ്റ്  നടത്തുകേയലാം  പകരതകരനാടുളള

ആദേരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയലാം  എഴുകനറ്റുനബനസ്റ്റ്  മമൗനലാം

ആചരബക്കുകേയലാം ലചയ.

II ചട്ടലാം 130 അനുസരബചളള ഉപകക്ഷപതബകന്മേലുളള ചര്ച

കേനാലവര്ഷലകടുതബ

മബ  .    സസ്പീകര്:  അസനാധനാരണമനാലയനാരു  സനാഹചരവതബലനാണസ്റ്റ്  നബയമസഭയലട

അടബയന്തര  സകമ്മേളനലാം  കചരുനതസ്റ്റ്.   പ്രകൃതബ  ദുരന്തലാംമൂലലാം   നഷ്ടലപ്പെട്ടുകപനായ

സമൗഭനാഗവങ്ങകളയലാം സസ്വപ്നങ്ങകളയലാം ഓര്തസ്റ്റ് വബലപബക്കുനതബനുപകേരലാം കകേരളതബലന്റെ

പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനനായബ  സസ്വസ്പീകേരബകകണ  നടപടബകേലള  സലാംബനബച  കൂട്ടനായ

ആകലനാചനയനാണസ്റ്റ്  ഇവബലട  നടകകണതസ്റ്റ്.   ദുരന്ത  പ്രതബകരനാധതബല്  കലനാകേലത

വബസ്മയബപ്പെബച  ഒരുമയലട  മനാതൃകേ  കകേരളലാം  സൃഷ്ടബക്കുകേയണനായബ.  പ്രളയ

ബനാധബതപ്രകദേശങ്ങള് സന്ദര്ശബകനാന് മുഖവമന്ത്രബയലാം  പ്രതബപക്ഷ കനതനാവലാം  ഒനബചസ്റ്റ്

നടതബയ യനാത്രയബല് നബനലാം തുടങ്ങബയ ഒരുമ കലനാകേലതലനാമുള മലയനാളബകേളുലട

സഹനായ  പ്രവനാഹമനായബ  വളര്നബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  വബവബധ  കമഖലയബലുളവര്

പ്രളയബനാധബതര്കസ്റ്റ്  നല്കേബയ  കസ്നേഹവലാം  സഹനായങ്ങളുലാം  മലയനാള  മനസബലന്റെ

അഭബമനാനസലാംഭമനായബ  എലനാകനാലത്തുലാം  അറബയലപ്പെടുലാം.  ജലദുരന്തതബലന്റെ
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അനുഭവതബല്  മണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണലാം,  ഭവന  നബര്മ്മേനാണതബലുള  പരമ്പരനാഗത

രസ്പീതബകേള്,  ജലസമ്പതസ്റ്റ്,  ഊര്കജനാലനാദേനലത  സലാംബനബചള  രസ്പീതബകേള്,

അണലകട്ടുകേളുലട  സലാംഭരണകശഷബ  തുടങ്ങബയവ  സലാംബനബചസ്റ്റ്  സമൂഹതബല്

ഉയര്നവന  വവതവസ  അഭബപ്രനായങ്ങള്  പരബഗണബകനാനുലാം  സലാംവനാദേതബനസ്റ്റ്

സനാധവതലയനാരുകനാനുലാം കകേരളതബലന്റെ കുറവകേള് പരബഹരബകനാനുമുള പനാഠമനായബ ഈ

ദുരന്തലത അഭബമുഖസ്പീകേരബകനാന് കേഴബയണലാം.  പ്രളയലത പ്രതബകരനാധബകനാന് കലനാകേലാം

ലപനാതുലവയലാം  മലയനാളബകേളനാലകേയലാം  കേനാണബച  അനബതരസനാധനാരണമനായ

കസ്നേഹവനായബനുലാം  പബന്തുണയലാം  സഭ  നന്ദബ  കരഖലപ്പെടുത്തുന.  ഈ  പ്രകതവകേ  സഭനാ

സകമ്മേളനലാം  ആകരനാഗവകേരമനായ  തുടര്  ചര്ചകേള്ക്കുലാം  സലാംവനാദേങ്ങള്ക്കുലാം  കവദേബയനായബ

തസ്പീരലട്ടലയനലാം  സനാര്ത്ഥകേമനായ  ചര്ചകേളബലൂലട  നമ്മുലട  അനുഭവലത

പരബകശനാധബകനാനുലാം പുതുജസ്പീവബതലാം സൃഷ്ടബകനാനുലാം കേഴബയലട്ടലയനലാം ആഗ്രഹബക്കുന. 

മുഖവമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്): “സലാംസനാനതസ്റ്റ് ലപനാതുവബലുണനായ

കേനാലവര്ഷലകടുതബമൂലലാം  ഉളവനായബരബക്കുന  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷവലാം

പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനനായബ സസ്വസ്പീകേരബകകണ നടപടബകേളുലാം ഈ സഭ ചര്ച ലചയ്യണലാം"

എന ഉപകക്ഷപലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.  

വവവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരവവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്): ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.
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ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്:  ഇമൗ  നൂറ്റനാണബലല  ഏറ്റവലാം  വലബയ

കേനാലവര്ഷലകടുതബകനാണസ്റ്റ്  കകേരളലാം  സനാക്ഷവലാം  വഹബചതസ്റ്റ്.  മണ്സൂണബലന്റെ

തുടകതബല്തലന  ദുരന്തലാം  വബതച  കേനാലവര്ഷലാം  ആഗസസ്റ്റ്  മനാസമനായകപ്പെനാള്

മഹനാപ്രളയതബകലയസ്റ്റ്  എത്തുകേയലാം  ലക്ഷകണകബനസ്റ്റ്  കകേരള  ജനതയലട  ജസ്പീവബതലാം

അതസ്പീവ ദുരബതമനായബ മനാറുകേയലാം ലചയ.  സലാംസനാനതബലന്റെ വബവബധ ഭനാഗങ്ങളബലുണനായ

ഉരുള്ലപനാട്ടല്,  ലവളലപ്പെനാകലാം,  മണബടബചബല് തുടങ്ങബയവയലട ഫലമനായബ  483  കപര്

മരണലപ്പെടുകേയലാം  14  കപലര  കേനാണനാതനാകുകേയലാം  140  കപലര  ആശുപത്രബയബല്

പ്രകവശബപ്പെബക്കുകേയലാം ലചയ. സമനാനതകേളബലനാത  രക്ഷനാപ്രവര്തനതബലൂലട

മരണസലാംഖവ  കുറയനാന്   സനാധബചബട്ടുണസ്റ്റ്.    വസ്പീടുകേള്ക്കുലാം  ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്ക്കുലാം

പശനാതല  സമൗകേരവങ്ങള്ക്കുമുണനായ  ലകേടുതബ  സലാംസനാനതബലന്റെ

വബകേസനപ്രകബയലയ  തകേബടലാംമറബക്കുന  വബധതബലുളതനാണസ്റ്റ്.  ദുരന്തലത

അതബജസ്പീവബക്കുനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായള  ആദേവഘട്ട  രക്ഷനാപ്രവര്തനലാം

അവസനാനബക്കുകേയലാം  രണനാലാം  ഘട്ടമനായ  പുനരധബവനാസലാം  നടനവരബകേയമനാണസ്റ്റ്.

പുനര്നബര്മ്മേനാണലമന  മൂനനാലാം  ഘട്ടതബനസ്റ്റ്  പുതബയ  കകേരളസൃഷ്ടബലയ

അടബസനാനമനാകബയള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശവമനായ ചര്ചകേള് ഈ

സകമ്മേളനതബല്  ഉയര്നവരുലമനസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  സഭനാലാംഗങ്ങളുലട

കേക്ഷബകഭദേലമകനവയള  കൂട്ടനായ പ്രവര്തനലാം  രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുനതബനസ്റ്റ്
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സര്കനാരബനസ്റ്റ്  സഹനായകേരമനായബ.  സലാംസനാനതസ്റ്റ്  കേനാലവര്ഷലകടുതബയണനാകുലമന

സൂചന  കകേന്ദ്ര  കേനാലനാവസനാ  വകുപ്പെബല്നബനസ്റ്റ്  ലഭബചകപ്പെനാള്തലന  അതസ്റ്റ്

കനരബടുനതബനനാവശവമനായ   ഇടലപടല്    സര്കനാര്  ആരലാംഭബചബരുന.  വബവബധ

തലങ്ങളബല്  സലാംസനാന  ദുരന്തനബവനാരണ  അകതനാറബറ്റബയലട  കയനാഗങ്ങള്  കചര്നസ്റ്റ്

പ്രവര്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണലാം  ലചയബരുനലവങബലുലാം  പ്രവചബചതബകനകനാള്

പതബന്മേടങ്ങസ്റ്റ്  ശക്തമനായ  കേനാലവര്ഷമുണനായതസ്റ്റ്  ലകേടുതബകേള്  രൂക്ഷമനാക്കുനതബനസ്റ്റ്

കേനാരണമനായബ.    കകേനാഴബകകനാടസ്റ്റ് ജബലയബലല കേട്ടബപ്പെനാറ,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്,  പനാലകനാടസ്റ്റ്

തുടങ്ങബയ  ജബലകേളബലുണനായ  ഉരുള്ലപനാട്ടലുകേളുലാം  ലവളലപ്പെനാകവലാം  വലബയ

നനാശനഷ്ടമുണനാക്കുകേയലാം വയനനാടസ്റ്റ്  ജബല  ഒറ്റലപ്പെടുകേയലാം  ലചയ.  ആലപ്പുഴ,  കകേനാട്ടയലാം,

ലകേനാലലാം   ജബലകേളബലല  വബവബധ  പ്രകദേശങ്ങളബല്  ലവളലപ്പെനാകലാംമൂലലാം  ജനങ്ങലള

കേവനാമ്പുകേളബകലയസ്റ്റ്  മനാറ്റബ  പനാര്പ്പെബകകണ  സബതബയണനായബ.  മഴ  കേനതകതനാലട

കകേരളതബലല  നദേബകേളുലാം  ഡനാമുകേളുലാം  നബറഞ്ഞുകേവബയകേയലാം  ഉരുള്ലപനാട്ടലുലാം

മണബടബചബലുലാം   വവനാപകേമനാകുകേയലാം  ചബല  സലങ്ങളബല്  നദേബ  വഴബമനാറബ  ഒഴുകുന

സനാഹചരവമുണനാകുകേയലാം ലചയ.  ലക്ഷകണകബനസ്റ്റ്  വസ്പീടുകേളബല് ലവളലാം കേയറുകേയലാം

കറനാഡുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം  വവനാപകേമനായബ  തകേരുകേയലാം  ആയബരകണകബനസ്റ്റ്  ലഹക്ടര്

കൃഷബഭൂമബ ലവളതബനടബയബലനാകുകേയലാം വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുലാം പക്ഷബകേളുലാം  നഷ്ടമനാകുകേയലാം

ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള് പൂര്ണമനായലാം തകേര്നകപനാകുകേയലാം ഭൂമബയലട  പ്രതലഘടനതലന
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മനാറബകപ്പെനാകുകേയലാം ലചയ്യുന സബതബവബകശഷമുണനായബ.  ദുരന്തവവനാപബ കേണകബലലടുതസ്റ്റ്

കകേന്ദ്ര  കസനയലടയലാം  സസനബകേ  വബഭനാഗങ്ങളുലടയലാം  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുതബ.

സനദ  സലാംഘടനകേളുലാം  ലപനാതുജനങ്ങളുലാം  മതവലതനാഴബലനാളബകേളുലാം  നടതബയ

രക്ഷനാപ്രവര്തനതബനുപുറലമ  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്,  ഫയര്കഫനാഴസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനങ്ങലളയലാം

അണബനബരതബ  യദകേനാലനാടബസനാനതബല്  നടതബയ  ഇടലപടലുകേളനാണസ്റ്റ്

മരണസലാംഖവ  കുറചലകേനാണ്ടുവരനാന്  സഹനായബചതസ്റ്റ്.  കേനാലവര്ഷലകടുതബയലട

തുടകതബല്തലന  രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള്  നബയന്ത്രബക്കുനതബനനായബ

ലസകകട്ടറബയറ്റബലുലാം   ജബലനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലുലാം  24  മണബക്കൂറുലാം  പ്രവര്തബക്കുന

കേണ്കടനാള്  റലാം   ആരലാംഭബക്കുകേയലാം   ജബലകേളബലല  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാലര  നബശയബക്കുകേയലാം  ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.

ഉകദേവനാഗസലര  ലസഷവല്  ഒനാഫസ്പീസര്മനാരനായബ  ദുരന്തബനാധബത  പ്രകദേശങ്ങളബല്

നബകയനാഗബക്കുകേയലാം    രക്ഷനാപ്രവര്തനതബലന്റെ   ചുമതല  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസനയസ്റ്റ്

സകേമനാറുകേയലാം  ലചയ.   ഒനാകരനാ  ജബലയബലുലാം  ചുമതല  നല്കേബയ  മന്ത്രബമനാരുലട

കനതൃതസ്വതബല്   അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്   വബളബചകചര്തസ്റ്റ്  സബതബഗതബകേള്

വബലയബരുതബ.  2018 ആഗസസ്റ്റ് 21-നസ്റ്റ് സര്വ്വകേക്ഷബ കയനാഗവലാം വബവബധ ഘട്ടങ്ങളബലനായബ

മന്ത്രബസഭനാ  കയനാഗങ്ങളുലാം  കചരുകേയലാം   ആവശവമനായ  തസ്പീരുമനാനങ്ങലളടുക്കുനതബനസ്റ്റ്

മന്ത്രബസഭനാ  ഉപസമബതബലയ  നബശയബക്കുകേയലാം   പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനുള  അധബകേ
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വബഭവ  സമനാഹരണവലാം  അടബയന്തര  ധനസഹനായവലാം  നല്കുനതുള്ലപ്പെലടയള

തസ്പീരുമനാനങ്ങലളടുക്കുകേയലാം ലചയ.   കൃതവസമയത്തുള ഇടലപടലുകേള് ദുരബതനാശസ്വനാസ

പ്രവര്തനങ്ങലള  ശരബയനായ  പനാതയബലൂലട  നയബക്കുനതബനസ്റ്റ്  സനാധബച.

രക്ഷനാപ്രവര്തനതബകലര്ലപ്പെട്ട എലനാവരുലടയലാം കസവനലത സര്കനാര് മനാനബക്കുന.

കേവനാമ്പുകേളബലുളവര്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷണവലാം  അടബസനാന  സമൗകേരവങ്ങളുലമനാരുക്കുനതബല്

വലബയ സഹനായമനാണസ്റ്റ് കലനാകേതബലന്റെ വബവബധ ഭനാഗങ്ങളബല്നബനള്ലപ്പെലട ഉണനായതസ്റ്റ്.

ആര്മബ,  എയര്കഫനാഴസ്റ്റ്,  നനാവബകേകസന,  കകേനാസസ്റ്റ്  ഗനാര്ഡസ്റ്റ്  തുടങ്ങബയ   കകേന്ദ്ര

കസനകേള്കസ്റ്റ് പുറലമ  നനാല്പ്പെതബനനായബരകതനാളലാം  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് കസനയലാം മൂവനായബരതബ

ഇരുന്നൂകറനാളലാം   ഫയര്  കഫനാഴസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളുലാം  വനലാം,  എലലക്സെെസസ്റ്റ്,  ജയബല്,  കമനാകട്ടനാര്

വനാഹനലാം,  റവനന്യൂ  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളബലല  ജസ്പീവനകനാരുലാം  നനാട്ടുകേനാരുലാം

രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങളബല്  പങ്കുകചര്ന.  പ്രളയദുരന്തവമനായബ  ബനലപ്പെട്ട

രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  പുനരധബവനാസ  പ്രവര്തനങ്ങളുലട

ഭനാഗമനായബ  വസ്പീടുകേള്  വനാസകയനാഗവമനാക്കുനതബനുലാം    ഗതനാഗതലാം,  സവദേദ്യുതബ,

കുടബലവളളലാം,  ഭക്ഷണലാം  എനബവ  ലഭവമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചലകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   ദുരന്തതബല്ലപ്പെട്ട  കുടുലാംബങ്ങള്കസ്റ്റ്  പ്രനാഥമബകേ

ലചലവബനനായബ 10,000 രൂപയലാം വസ്പീടുകേളബല് തനാമസമുറപ്പെബക്കുനതബനനായബ അതവനാവശവ

വസ്തുകളടങ്ങബയ  കേബറ്റസ്റ്റ്  സമൗജനവമനായബ  നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണസ്റ്റ്.
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പകേര്ചവവനാധബ  വവനാപനലാം  തടയനതബനനായബ  ആകരനാഗവരക്ഷനാ  പ്രവര്തനങ്ങള്

വവനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം   പനാഠപുസകേങ്ങള്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  കുട്ടബകേള്കസ്റ്റ്  അവ  വബതരണലാം

ലചയ്യുനതബനുലാം  നഷ്ടലപ്പെട്ട  കരഖകേള്  ഐ.റ്റബ.  വകുപ്പെബലന്റെ  സഹനായകതനാലട

നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.   കബയനാത്മകേമനായ  ചര്ചയലടയലാം

പഠനതബലന്റെയലാം  അടബസനാനതബല്  പുനര്നബര്മ്മേനാണ  പ്രവൃതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  തസ്പീരുമനാനലമടുതബട്ടുണസ്റ്റ്.    വബവബധ  രനാജവങ്ങള്/ഇതര

സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനസ്റ്റ്  സഹനായവനാഗനാനങ്ങള്  ലഭബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനനായബ  ഒരു മനാസലത കവതനലാം ലഭവമനാകണലമന നബര്കദ്ദേശലാം

പല  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  സലാംഘടനകേളുലാം  സസ്വനാഗതലാം  ലചയ്യുകേയലാം    കലനാകേതബലന്റെ  വബവബധ

ഭനാഗങ്ങളബല്നബനലാം  മലയനാളബകേളുള്ലപ്പെലടയളളവര്  ഇതബകനനാടസ്റ്റ്  അനുകൂലമനായബ

പ്രതബകേരബക്കുകേയലാം   ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.    പ്രളയലകടുതബകസ്റ്റ്  അടബയന്തര  സഹനായമനായബ

കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബല്നബനലാം  600  കകേനാടബ  രൂപ  ലഭബചതുകൂടനാലത  തുടര്

പരബകശനാധനയകശഷലാം ലകേടുതബയലട വവനാപബ കേണകബലലടുതസ്റ്റ് കൂടുതല്  തുകേ കകേന്ദ്ര

സര്കനാര്  അനുവദേബക്കുലമനസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുകേയമനാണസ്റ്റ്.   കലനാകേതബലന്റെ  വബവബധ

ഭനാഗങ്ങളബല്നബനളള  സഹനായ  വനാഗനാനങ്ങള്  നബയമപരമനായ  രസ്പീതബയബലൂലട

ലഭവമനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  കലനാകേബനാങസ്റ്റ്  സലാംഘലാം  കകേരളതബനസ്റ്റ്

സഹനായലാം നല്കുനതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ   സന്ദര്ശനലാം നടത്തുകേയലാം ചര്ച ലചയ്യുകേയലാം
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ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  കലനാകേ  കകേരള  സഭയലട  കശഷബ  ഉപകയനാഗലപ്പെടുതബ  പ്രവനാസബ

കമഖലയബല്നബനളള  സഹനായങ്ങള്  ലഭവമനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.

പനാരബസബതബകേ കേനാരവങ്ങള് കേണകബലലടുതസ്റ്റ്  പ്രളയലാം,  മണബടബചബല്,  ഉരുള്ലപനാട്ടല്

എനബവ  കവഗതബല്  ബനാധബക്കുന  പ്രകദേശങ്ങളബല്  പുനരധബവനാസ/നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുനതബലന്റെ  സനാധവതകേള്  പരബകശനാധബകകണതുണസ്റ്റ്.

തകേര്നകപനായ കറനാഡുകേളുലാം പനാലങ്ങളുലാം ഉള്നനാടുകേളബലല പശനാതല സമൗകേരവങ്ങളുലാം

പുന:സനാപബചസ്റ്റ്  ജനജസ്പീവബതലാം  സനാധനാരണനബലയബലനാക്കുനതബനുളള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകകണതുണസ്റ്റ്.  കേനാര്ഷബകേ-ലചറുകേബട  വന്കേബട  വവനാപനാര-വവവസനായ

കമഖലകേളബലുണനായബരബക്കുന  നബശലനാവസ   പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്  ലഭവമനാക്കുനതബനുലാം  സര്കനാര്  മുന്തബയ  പരബഗണന

നല്കുനതനാണസ്റ്റ്.    പ്രളയതബല്  തകേര്ന  കകേരളലത   പ്രമൗകഢനാജസ്വലമനായബ

ഉയര്ലതഴുകനല്പ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ്    നനാലാം  ഒറ്റലകട്ടനായബ  പ്രവര്തബകണലാം.  അതബനസ്റ്റ്

എലനാ വബഭനാഗലാം ജനങ്ങളുലടയലാം പബന്തുണയലാം സഹകേരണവലാം അഭവര്ത്ഥബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശര്മ്മേ:  ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.  കകേരളലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബച

ഏറ്റവലാം  വലബയ  ദുരന്തലത  കലനാകേതബലല  ഏറ്റവലാം  മബകേച  രക്ഷനാപ്രവര്തന

ദേമൗതവതബലൂലട  അതബജസ്പീവബചതസ്റ്റ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.   മതവലതനാഴബലനാളബകേള്

മസ്പീന്പബടുത  കബനാട്ടുകേളുലാം  മറ്റുലാം  ഉപകയനാഗബചസ്റ്റ്   65000-തബല്പ്പെരലാം  ആളുകേലള
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രക്ഷബചതസ്റ്റ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  സര്കനാരുലാം  ജനങ്ങളുലാം  സന്ദര്കഭനാചബതമനായബ

പ്രവര്തബചതബനനാല്  നബരവധബ  കപലര   രക്ഷബകനാന്  സനാധബച.  വനാര്തകേള്

യഥനാവബധലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടുലചയ മുഴുവന് മനാധവമ പ്രവര്തകേലരയലാം ഇമൗ അവസരതബല്

അഭബനന്ദബക്കുന.   ആര്മബ,  കനവബ,  കകേനാസസ്റ്റ്  ഗനാര്ഡസ്റ്റ്,  ദുരന്തനബവനാരണകസന,

കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്,  സനദപ്രവര്തകേര്  തുടങ്ങബയവര്  അനുഷബച  കസവനങ്ങളുലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്. മഹനാപ്രളയലാം ജനജസ്പീവബതലാം തനാറുമനാറനാകബയ പശനാതലതബല്

നവകകേരളസൃഷ്ടബകനായബ  ആസൂത്രബതവലാം  ഏകകേനാപബതവലാം  കേനാരവക്ഷമവമനായ

പ്രവര്തനങ്ങള് നബര്വ്വഹബകകണതുണസ്റ്റ്.   ലവളളലപ്പെനാകതബലന്റെ ഉയര്ന ലലവല്

അതനാതബടതസ്റ്റ്  അളനസ്റ്റ്  തബട്ടലപ്പെടുത്തുകേ,  കേനാലനാവസനാ  വവതബയനാനലതക്കുറബചസ്റ്റ്

ഗ്രനാമസ്പീണ  നഗരവനാസബകേലള  കബനാധവത്കേരബക്കുകേ,  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങള്

അതബജസ്പീവബകനാന്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുകേ,  കേനാലനാവസനാ  വവതബയനാനതബലന്റെ

ആഘനാതലാം  ലഘൂകേരബകനാനുളള  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേ,  പരബസബതബ

വവതബയനാനവമനായബ  ലപനാരുതലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ജസ്പീവബകനാന്  കപ്രരബപ്പെബക്കുകേയലാം

പരബസബതബകബണങ്ങബയ സസബര വബകേസന രസ്പീതബ  അനുവര്തബക്കുകേയലാം ലചയ്യുകേ,

കേനാറ്റനാടബ-കേണല്  വനവത്കേരണതബലൂലട  സജവകേവചവലാം  സജവകവലബയലാം

പടുത്തുയര്തബ  തസ്പീരകദേശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുകേ,  മണസ്റ്റ്,  വനായ,  ലവളളലാം  തുടങ്ങബയവ

പരബരക്ഷബക്കുകേ, പ്രകൃതബയലട തനാങ്ങുകശഷബകനുസൃതമനായ വബകേസന രസ്പീതബകേള് മനാത്രലാം
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പബന്തുടരുകേ,  നദേബകേളബലുലാം  ജലനാശയങ്ങളബലുലാം  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  എകലുലാം  മണലാം

നസ്പീകബ  ജലകശഷബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേ,  അഴബമുഖങ്ങളബലുലാം  തുറമുഖങ്ങളബലുലാം

അടബഞ്ഞുകൂടബയബട്ടുളള  എകലുലാം  മണലാം  നസ്പീകലാം  ലചയസ്റ്റ്   കൃഷബ  രസ്പീതബകേള്

വബകേസബപ്പെബക്കുകേ,  കുടബലവളള കസനാതസ്സുകേള് ഫലപ്രദേമനായബ  സലാംരക്ഷബക്കുകേ,  നൂതന

സനാകങതബകേ  വബദേവകേളുപകയനാഗബചസ്റ്റ്  മനാലബനവ  നബര്മ്മേനാര്ജനലാം  നബര്വ്വഹബക്കുകേ,

വബകലജസ്റ്റ്  അടബസനാനതബല്  ഡബസനാസര്  മനാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുകേ

തുടങ്ങബയ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഇമൗ  അവസരതബല്  നവകകേരള  സൃഷ്ടബകനായബ

സമര്പ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   വബ  .  ഡബ  .   സതസ്പീശന്: ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.  ഒരു ആയസസ്റ്റ് ലകേനാണസ്റ്റ്

കനടബയലതലനാലാം  ലവളതബല്  ഒഴുകേബകപ്പെനായ  ദേമൗര്ഭനാഗവകേരമനായ  അവസയബലനാണസ്റ്റ്

കകേരള ജനത.  ഭക്ഷണതബനസ്റ്റ് വകേയലാം കേബടകനാന് ഇടവലാം ഉടുകനാന് വസ്ത്രവമബലനാലത

ജസ്പീവബതലാം  വഴബമുട്ടബ  നബല്ക്കുന   അമ്പതബനനായബരലാം  കുടുലാംബങ്ങലള   പ്രതബനബധനാനലാം

ലചയ്യുന ഒരു ജനപ്രതബനബധബ എന ദേമൗര്ഭനാഗവമനാണസ്റ്റ് എനബക്കുളതസ്റ്റ്.  നഷ്ടലപ്പെട്ട വസ്പീടുലാം

ഉപജസ്പീവനമനാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം വസ്പീലണടുതസ്റ്റ് ദുരന്ത ബനാധബതലര പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ്

സര്കനാരബനസ്റ്റ് പരബപൂര്ണ പബന്തുണ ഉറപ്പുനല്കുന.  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് പ്രഖവനാപബച 10,000

രൂപയലട  അടബയന്തര  സഹനായലാം  എത്രയലാംകവഗലാം  വബതരണലാം  ലചയ്യുനതബനുലാം

പനാളബചകേള് പരബഹരബചസ്റ്റ് എലനാ വസ്പീടുകേളബലുലാം ഭക്ഷവസനാധന കേബറ്റസ്റ്റ്  എതബക്കുനതബനുലാം
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നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഡനാമുകേളബല്നബനസ്റ്റ്  ഇനബയലാം ലവളളലാം തുറനവബടുകമനാലയന

ആശങ നബലനബല്ക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ് പ്രകൃതബ ദുരന്തമല മറബചസ്റ്റ് മനുഷവനബര്മ്മേബതമനായ

ദുരന്തമനാണസ്റ്റ്.   മഴ  തകേര്ത്തുലപയ്യുകമ്പനാള്  നദേബകേള്  നബറയനാന്  കേനാത്തുനബനസ്റ്റ്  എലനാ

ഡനാമുകേളുലാം ഒരുമബചസ്റ്റ് തുറനവബട്ടസ്റ്റ് മഹനാ പ്രളയലാം സൃഷ്ടബചതസ്റ്റ്   ലകേടുകേനാരവസതയലടയലാം

ആസൂത്രണമബലനായ്മയലടയലാം   കുറ്റകേരമനായ  അനനാസയലടയലാം  ബനാകബപത്രമനാണസ്റ്റ്.

ഡനാമബകലയസ്റ്റ് ഒഴുകേബലയത്തുന ലവളതബലന്റെയലാം നബയന്ത്രബതമനായബ പുറകതയസ്റ്റ് വബകടണ

ലവളതബലന്റെയലാം അളവസ്റ്റ്,  കേനാലനാവസനാ പ്രവചനലാം, നദേസ്പീതടതബലന്റെ പ്രകതവകേതകേള്,

ലവളലാം  ഒഴുകേബകപനാകകേണ  കേടലബലല  ഒമൗട്ടസ്റ്റ് ലലറ്റസ്റ്റ്  ഇവലയപ്പെറ്റബലയനാനലാം

ധനാരണയബലനാത, ഡനാലാം മനാകനജുലമന്റെബലന്റെ ബനാലപനാഠങ്ങള് കപനാലുലാം അറബയനാതവലര

അതബലന്റെ  ഉതരവനാദേബതസ്വലാം  ഏലബചതുമൂലമുള  ദുരന്തമനാണസ്റ്റ്  ഉണനായബരബക്കുനതസ്റ്റ്.

കേടലബല് കവലബകയറ്റമനായബരുനതബനനാല് ഇടുകബ ഡനാലാം തുറനകപ്പെനാള്  ലവളലാം മുഴുവന്

കേടല്  കേബഴകകനാട്ടസ്റ്റ്  തളബയതബനനാലനാണസ്റ്റ്  പറവൂര്  മുഴുവന്  ലവളലാം  കേയറബയതസ്റ്റ്.

കവലബയബറക  സമയതസ്റ്റ്  ലവളലാം  തുറനവബടണലമനസ്റ്റ്  അറബയനാലത  എലനാ

മനാനദേണ്ഡങ്ങളുലാം   ലലാംഘബചസ്റ്റ്  രനാത്രബയബല്  മുനറബയബപ്പെബലനാലത  ലവളലാം  തുറനവബട്ടു.

ഡനാമബല്നബനലാം  നബയന്ത്രബത  അളവബല്  ലവളലാം  തുറനവബടനാന്

സമയമുണനായബരുനകപ്പെനാള്  അതബനസ്റ്റ്  ചുമതലലപ്പെട്ടവര്  നബഷബയരനായബ

കനനാകബനബല്ക്കുകേയനായബരുന.  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്
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ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ്  ലഎ.പബ.എസസ്റ്റ്./ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.  ഉകദേവനാഗസലര

നബകയനാഗബചബട്ടുലണനസ്റ്റ് പറലഞ്ഞെങബലുലാം രണസ്റ്റ് സബ.ലഎ. മനാരുലാം രണസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.ലഎ.മനാരുലാം

അടകലാം ഏഴസ്റ്റ്  കപനാലസ്പീസകേനാലര വചനാണസ്റ്റ് പറവൂരബല്   രക്ഷനാപ്രവര്തനലാം നടനതസ്റ്റ്.

നനാലസ്റ്റ്  ദേബവസലാം  ലവളവലാം  ഭക്ഷണവമബലനാലത  ഒറ്റലപ്പെട്ട  കേവനാമ്പുകേളബലുണനായബരുന

സഖമബലനാത  ആളുകേലള  മനാറ്റനാന്  ആലാംബുലന്സസ്റ്റ്  ഉണനായബരുനബല.   മൃതകദേഹലാം

ലകേനാണ്ടുകപനാകേനാന്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസബലന  ആശയബകകണബവന

ദേമൗര്ഭനാഗവവമുണനായബ.  ആര്മബയലാം  കനവബയലാം  എതബയബട്ടുലാം  രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബകനനാ  ഏതസ്റ്റ്  തരതബലുള  രക്ഷനാപ്രവര്തനമനാണസ്റ്റ്

നടകതണലതനസ്റ്റ്  മുനറബയബപ്പെസ്റ്റ്  ലകേനാടുകനാകനനാ  ആരുമുണനായബല.  രക്ഷനാപ്രവര്തനലാം

ഏകകേനാപബപ്പെബകനാന്  മണ്ഡലതബലുണനായബരുന  ഉകദേവനാഗസന്  തഹസസ്പീല്ദേനാര്

മനാത്രമനായബരുന.  മതവലതനാഴബലനാളബകേളുലാം  ലപനാതുജനങ്ങളുലാം  ജസ്പീവന് പണയലാം വചസ്റ്റ്

നടതബയ  രക്ഷനാപ്രവര്തനതബലന്റെ കപരബല് അഭബമനാനലാം ലകേനാളനാന് ഗവണ്ലമന്റെബനസ്റ്റ്

കേഴബയബല.  ഡനാലാം തുറനവബട്ടതുലകേനാണല മഴ ലപയതുലകേനാണനാണസ്റ്റ് ദുരന്തമുണനായലതന

നബലപനാടസ്റ്റ്  മുലലപ്പെരബയനാര്  കകേസബല്   കകേരളതബനസ്റ്റ്  പ്രതബകൂലമനാകുലാം.   പ്രളയതബനസ്റ്റ്

ഉതരവനാദേബകേളനായവലര കപ്രനാസബകേന്യൂട്ടസ്റ്റ്  ലചയ്യനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    അചതനാനന്ദന്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.  കകേരളലാം

ഇതുവലര  കേണബട്ടബലനാത  ദുരന്തതബലൂലടയനാണസ്റ്റ്  നനാലാം  കേടനകപനാകുനതസ്റ്റ്.
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പ്രളയദുരന്തലത  കകേരള  ജനത  ഒറ്റമനസനായബ  കനരബടുകേയനാണസ്റ്റ്.  ദുരബതനാശസ്വനാസ

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുനകതനാലടനാപ്പെലാം  ദുരന്തങ്ങള്  ആവര്തബകനാതബരബകനാനുള

മുന്കേരുതലുകേളുലാം  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.     പ്രളയതബനസ്റ്റ്  കേനാരണലാം  ശക്തമനായ  മഴയലാം

കുനബടബചബലുലാം ഉരുള്ലപനാട്ടലുമനാണസ്റ്റ്.     കകേരളതബലന്റെ പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം  സസബര

വബകേസനതബലന്റെ  അതബര്വരമ്പുകേള്  തസ്പീര്ചലപ്പെടുതനാനുള  അവസരമനാണസ്റ്റ്.

കുനബടബചലാം വനലാം കേകയ്യറബയലാം വയല് നബകേതബയലാം തടയണകേള് ലകേട്ടബയലാം നടതബയ

അനധബകൃതവലാം  അശനാസ്ത്രസ്പീയവമനായ  നബര്മ്മേനാണങ്ങളുലാം  മറ്റസ്റ്റ്  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം

കേണബലലനസ്റ്റ്  നടബകരുതസ്റ്റ്.  ദുരന്തനബവരനാണ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  കേനാണബക്കുന

ശുഷനാന്തബ  ദുരന്തങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കുന  പ്രവര്തനങ്ങളബലുമുണനാകേണലാം.  ദുരന്തതബലന്റെ

പശനാതലതബല് വബകേസനലതക്കുറബചള കേനാഴ്ചപ്പെനാടുകേള് കുകറക്കൂടബ ശനാസ്ത്രസ്പീയമനായബ

പുനര്നബര്വ്വചബകനാന്    തയ്യനാറനാകേണലാം.   വബകേസനലമന  വവനാകജന

പ്രകൃതബയബകന്മേലുണനാകുന  അനബയന്ത്രബത  ഇടലപടലുകേള്കസ്റ്റ്

നബയന്ത്രണകമര്ലപ്പെടുത്തുനതബനുള  നബയമങ്ങള്  കേര്ശനമനാക്കുനകതനാലടനാപ്പെലാം

കകേരളലമനാട്ടനാലകേ വബശബഷവനാ മൂനനാറബലലയലാം പരബസരപ്രകദേശങ്ങളബലലയലാം അനധബകൃത

നബര്മ്മേനാണങ്ങള് ലപനാളബക്കുനതബനുലാം കേകയ്യറ്റങ്ങള് ഒഴബപ്പെബക്കുനതബനുമുള നടപടബകേള്

പുനരനാരലാംഭബകണലാം.  കുനബടബചബലബനുലാം ഉരുള്ലപനാട്ടലബനുലാം കേനാരണമനാകുന അനധബകൃത

കേസ്വനാറബകേളുലട  പ്രവര്തനലാം  അവസനാനബപ്പെബകനാനുലാം  കേസ്വനാറബകേള്കസ്റ്റ്  നബയമപരമനായബ
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നല്കേബയ ഇളവകേള് പബന്വലബകനാനുലാം ലനല്വയല് തണസ്പീര്തട സലാംരക്ഷണ നബയമലാം

മനാതൃകേനാപരമനായബ നടപ്പെബലനാകനാനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.  മനാധവസ്റ്റ് ഗനാഡ്ഗബല് റബകപ്പെനാര്ട്ടബലന

ശനാസ്ത്രസ്പീയമനായബ  സമസ്പീപബചസ്റ്റ്  ആയതസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുലാം  പഠനവബകധയമനാക്കുനതബനുലാം

തകേര്നകപനായ  വസ്പീടുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം  കറനാഡുകേളുലാം  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം

പരമ്പരനാഗത  ജലനബര്ഗ്ഗമന  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്   പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  പ്രളയലകടുതബകബടയനായ  സനാഹചരവങ്ങലള  സലാംബനബചസ്റ്റ്

വബലയബരുതല്  നടതനാനുലാം  അശനാസ്ത്രസ്പീയവലാം  വവക്തബപരവമനായ

വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്കസ്റ്റ്  കേടബഞ്ഞെനാണബടനാനുലാം  പ്രകൃതബ  സലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പുവരുതബലകനാണ്ടുളള  വബകേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്കസ്റ്റ്  പ്രനാധനാനവലാം  നല്കേനാനുലാം

സര്കനാര്  മുന്കേലയ്യടുകണലാം.  നവകകേരള  സൃഷ്ടബകനായബ  സമഗ്രമനാലയനാരു  മനാസര്

പനാനബനസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേനാനുലാം അതബനസ്റ്റ് പ്രകതവകേലാം കടലാംസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് റഫറന്സസ്റ്റ് തയ്യനാറനാകബ

വബവബധ  കമഖലകേളബലുള  വബദേഗ്ദ്ധരുലാം  യവജനങ്ങളുലാം  സനാമൂഹവപ്രവര്തകേരുമടങ്ങുന

കേര്മ്മേ  കസനയസ്റ്റ്  രൂപലാം  നല്കേനാനുലാം  സര്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.    കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം

സമയബനബതമനായബ  കനടബലയടുക്കുനതബനസ്റ്റ്  കേക്ഷബരനാഷസ്പീയ  കഭദേലമകനവ  കൂട്ടനായ

പരബശമലാം  ആവശവമനാണസ്റ്റ്.  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  ഏര്ലപ്പെട്ട  തസ്പീരകദേശ

മതവലതനാഴബലനാളബകേള് അടകമുള എലനാവകരയലാം അനുകമനാദേബക്കുന.

ശസ്പീ  .   ചബറ്റയലാം കഗനാപകുമനാര്: ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന. കകേരളലത ബനാധബച
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മഹനാപ്രളയലതത്തുടര്നസ്റ്റ്  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങലളനാനനാലകേ  ഒലബചകപനാവകേയലാം  ഒകട്ടലറ

നനാശനഷ്ടങ്ങളുണനാവകേയലാം  ലചയ  ദേനാരുണമനായ  സലാംഭവലത  അതബജസ്പീവബകനാന്

മുഖവമന്ത്രബയലട കനതൃതസ്വതബല് സസ്വസ്പീകേരബച നടപടബകേള് ശനാഘനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.   ഏറ്റവലാം

കൂടുതല് നനാശനഷ്ടമുണനായ ആലപ്പുഴ  ജബലയബലല  ലചങ്ങന്നൂരുലാം പതനലാംതബട്ട  ജബല

ഒനനാലകേയലാം  പൂര്ണമനായബ  ഒറ്റലപ്പെടുകേയലാം   എഴബകനാട്ടൂര്  കകേനാളനബ  പൂര്ണമനായബ

തകേരുകേയലാം ആറന്മുള,  കുട്ടനനാടസ്റ്റ്  പ്രകദേശങ്ങളബല് വന് നനാശനഷ്ടമുണനാവകേയലാം ലചയ.

സര്കനാരബലന്റെ  കനതൃതസ്വതബല്  കൃതവമനായ  മനാകനജുലമന്റെബലന്റെ  അടബസനാനതബല്

കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്, ഫയര്കഫനാഴസ്റ്റ്, കേര-നനാവബകേ-കവവനാമകസനനാ വബഭനാഗങ്ങള്, കകേനാസസ്റ്റ് ഗനാര്ഡസ്റ്റ്,

എന്.ഡബ.ആര്.എഫസ്റ്റ്.  എനബവയലാം  മതവലതനാഴബലനാളബകേളുലാം  ലപനാതുജനങ്ങളുലാം

ഒറ്റലകട്ടനായബ  പ്രവര്തബചതബലന്റെ  ഫലമനായബ  അകനകേനായബരലാം  ജസ്പീവനുകേലള

ദുരബതബനാധയബല്  നബനലാം  രക്ഷബകനാന്  സനാധബചലവനതസ്റ്റ്  കകേരള  ജനതയലട

നബശയദേനാര്ഢവലത  ലവളബലപ്പെടുത്തുനതനാണസ്റ്റ്.  തുടര്ചയനായള  മഴയലാം

ഉരുള്ലപനാട്ടലുമനാണസ്റ്റ് പല സലങ്ങളബലുലാം ലവളലപ്പെനാകമുണനാകുനതബനുലാം ഡനാമബലനാത

മണബമല,  അചന്കകേനാവബല്,  ചനാലബയനാര്  നദേബകേള്  കേരകേവബലഞ്ഞെനാഴുകുനതബനുലാം

കേനാരണമനായതസ്റ്റ്.  ഈ സമയതസ്റ്റ് ലചറബയ പനാളബചകേള് ചൂണബകനാണബചസ്റ്റ് സര്കനാരബലന

കുറ്റലപ്പെടുതനാലത  ദുരബതബനാധബതരനായബ  കേവനാമ്പുകേളബല്  കേഴബയനവലര

ജസ്പീവബതതബകലയസ്റ്റ്  തബരബലകേ  ലകേനാണ്ടുവരനാന്  ശമബക്കുനകതനാലടനാപ്പെലാം  നവകകേരള
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സൃഷ്ടബകനായബ  ഭരണപക്ഷകതനാലടനാപ്പെലാം  കചകരണ  സമസ്പീപനമനാണസ്റ്റ്  പ്രതബപക്ഷലാം

സസ്വസ്പീകേരബകകണതസ്റ്റ്.  ഇനബലയനാരു ലവളലപ്പെനാകകമനാ പ്രളയകമനാ ഉണനായനാല് അതബലന

അതബജസ്പീവബകനാന്  കേഴബയന  തരതബലുള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

ആലപ്പുഴയബല്  കവണത്ര  മഴമനാപബനബകേള്  സനാപബക്കുനതബനുലാം  ലവളലപ്പെനാക

ദുരബതബനാധബത  പ്രകദേശങ്ങളബല്  തനാമസബക്കുനവര്കസ്റ്റ്  ഇന്ഷസ്വറന്സസ്റ്റ്  പദതബ

ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   കൃതവമനായ  ഭൂവബനബകയനാഗ  നയലാം

രൂപലപ്പെടുത്തുകേയലാം  എലനാ  പ്രകദേശങ്ങളബലുലാം  ശനാസ്ത്രസ്പീയമനായ  രസ്പീതബയബല്

മഴക്കുഴബകേളുണനാക്കുകേയലാം  കദേശസ്പീയ  ലകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ  ചട്ടതബനസ്റ്റ്  അനുസൃതമനായബ

സലാംസനാന ലകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ ചട്ടങ്ങള് രൂപലപ്പെടുതബ നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം കവണലാം.

വസ്പീടുകേളുലട തറവബസ്തൃതബകസ്റ്റ് പരബധബ ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയലാം ലകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണ കവളയബല്

ദുരന്തസനാദവതനാ  പഠനലാം  നടത്തുകേയലാം  ലചയ്യുനകതനാലടനാപ്പെലാം  കുനകേളുലാം  മലകേളുലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുനതബനുലാം  നദേസ്പീതസ്പീര  കേകയ്യറ്റലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ലകേ  .    ബഷസ്പീര്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.   ഏറനനാട്ടബലല  13

ആദേബവനാസബകേള് ഉരുള്ലപനാട്ടല്മൂലലാം മരണലപ്പെട്ടതുള്ലപ്പെലട മലപ്പുറലാം ജബലയബല് ആലകേ

47  ആളുകേളനാണസ്റ്റ്  കേനാലവര്ഷലകടുതബയബല്  മരണലപ്പെട്ടതസ്റ്റ്.   ആദേബവനാസബകേള്കസ്റ്റ്

അതനാതസ്റ്റ്  സലങ്ങളബല്  തലന  വസ്പീടസ്റ്റ്  നബര്മ്മേബചസ്റ്റ്  നല്കുനതബനുലാം  വസ്പീടുലാം  ഭൂമബയലാം
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നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ് 10 ലക്ഷലാം രൂപ വചസ്റ്റ് നല്കുനതബനുലാം ദുരബതബനാധബതര്കസ്റ്റ് നല്കുന

സനാമ്പതബകേ സഹനായലാം എത്രയലാം കവഗലാം ലഭവമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പല  സലങ്ങളബലുലാം  ശക്തമനായ  മഴയണനായബട്ടുലാം  ഉരുള്ലപനാട്ടല്  മുനബല്കണസ്റ്റ്

ജനങ്ങലള  പ്രസ്തുത  സലങ്ങളബല്  നബനലാം  മനാറ്റബപ്പെനാര്പ്പെബകനാതബരുനതുലാം

മുനറബയബപ്പെബലനാലത  ബനാണനാസരസനാഗര്  അണലകട്ടസ്റ്റ്  തുറനതുലാം  ദുരബതനാശസ്വനാസ

കേവനാമ്പുകേളബലല  പബഴവകേളുലാം  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  വസ്പീഴ്ചയനാണസ്റ്റ്.  ഈ  അവസരതബല്

രനാഷസ്പീയസസ്വഭനാവലാം  മനാറ്റബവചസ്റ്റ്  എലനാവരുലാം  ഒറ്റലകട്ടനായബനബനസ്റ്റ്  ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം

ബനലപ്പെട്ട  ഉകദേവനാഗസരുലാം  ചര്ച  നടതബ  ദുരന്തനബവനാരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം  തകേര്ന  കറനാഡുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം  യദകേനാലനാടബസനാനതബല്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം  അതബനസ്റ്റ്  കലനാകേതബലന്റെ  വബവബധ  ഭനാഗങ്ങളബലുള

മലയനാളബകേളനായ സനാകങതബകേ വബദേഗസ്റ്റ് ദരുമനായബ ചര്ച നടത്തുകേയലാം കവണലാം.

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ:   ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.

കേനാലവര്ഷലകടുതബമൂലലാം  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയണനായ  നഷ്ടലാം  കേണകനാക്കുകമ്പനാള്

ലനല്ക്കൃഷബക്കുലാം നനാണവവബളകേള്ക്കുമുണനായബട്ടുള നഷ്ടലാം പ്രകതവകേമനായബ കേണകനാകബ

കേര്ഷകേലര  സലാംരക്ഷബകണലാം.  ലസകന്റെസ്റ്റ്  കകനാപസ്റ്റ്  കൃഷബ  ലചയ്യുനതബനസ്റ്റ്

അടബയന്തരമനായബ  കേനനാലുകേള്  റബലപ്പെയര്  ലചയ്യുകേയലാം  ഓകരനാ  പ്രകദേശലതയലാം

പരമനാവധബ  പ്രളയനബരപ്പെസ്റ്റ്  സബമുകലഷന്  സഡബ  നടതബ   വവക്തമനായബ
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കേനാണതകവബധലാം കരഖലപ്പെടുത്തുകേയലാം കവണലാം.  ഡനാമുകേളുലട എമര്ജന്സബ ആക്ഷന്

പനാനുലാം ഓപ്പെകറഷന് ആന്റെസ്റ്റ് ലമയബന്റെനന്സസ്റ്റ് മനാനസ്വലുലാം അടബയന്തരമനായബ തയ്യനാറനാകണലാം.

വരള്ചയലാം ലവളളലപ്പെനാകവലാം കനരബടുനതബനസ്റ്റ് റബസര്കവനായര് പരബപനാലനമുണനാകേണലാം.

നനാഷണല്  ലലഹകഡനാളബകേസ്റ്റ്  കപ്രനാജക്ടബനസ്റ്റ്  അനുവദേബച  തുകേ  പരമനാവധബ

ഉപകയനാഗലപ്പെടുതണലാം.  ജലകസചനലാം,  ലലവദേദ്യുതബ,  ലവളളലപ്പെനാക  നബയന്ത്രണലാം

എനബവയസ്റ്റ്  സഹനായകേരമനാകുന  രസ്പീതബയബല്  ഭനാവബയബല്  ഡനാമുകേള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബലനക്കുറബചസ്റ്റ് ആകലനാചബകണലാം.  മഴ കൂടുതല് ലഭബക്കുന സലങ്ങളബല്

കകേനാണ്കസ്പീറ്റസ്റ്റ്  കറനാഡുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  ബഹുനബല  ലകേട്ടബടങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുകമ്പനാള്  മണസ്റ്റ്  പരബകശനാധന  നടത്തുനതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കൃഷബ

നബലനബര്ത്തുനതബനസ്റ്റ് സര്കനാരബലന്റെ ഭനാഗത്തുനബനലാം  ഇടലപടലുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.   സലാംസനാനതസ്റ്റ്

മഹനാപ്രളയതബലൂലട വലബയ നനാശനഷ്ടങ്ങളനാണുണനായതസ്റ്റ്.  കകേരള ജനതലയനാനനാലകേ

ഇതബലന്റെ  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏലറ്റടുത്തുലവനതസ്റ്റ്  ആശസ്വനാസകേരമനാണസ്റ്റ്.

പ്രളയലകടുതബയബലൂലട  1,35,454  ഏകര്  സലലത കൃഷബയലാം  25,000   ലഹക്ടര്

ലനല്ക്കൃഷബയലാം  നശബക്കുകേയണനായബ.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലലയ  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്

അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. ഇടുകബയബല് 278 സലതസ്റ്റ് ഉരുള്ലപനാട്ടുകേയലാം

1800-കലലറ  സലതസ്റ്റ്  മണബടബചബലുണനാകുകേയലാം  കറനാഡുകേള്  മുഴുവന്
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നനാകശനാന്മുഖമനാകുകേയലാം ലചയ. 70,000 വസ്പീടുകേലളങബലുലാം വനാസകയനാഗവമനാകകണതുണസ്റ്റ്.

ഇതബനനായളള പ്രവര്തനങ്ങള് യദകേനാലനാടബസനാനതബല്  ആരലാംഭബകണലാം.  കൃഷബ

നനാശലാം  സലാംഭവബച  എലനാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  പൂര്ണമനായ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേനാനുലാം

കേര്ഷകേര്  എടുതബട്ടുള  വനായകേള്  എഴുതബതളനാനുലാം  പുനരുദനാരണതബനസ്റ്റ്

ദേസ്പീര്ഘകേനാല  പലബശരഹബത  വനായ  അനുവദേബകനാനുലാം  കൃഷബയബല്നബനലാം  വരുമനാനലാം

ലഭബക്കുനതുവലര ആറസ്റ്റ്  മനാസകതയ്ലകങബലുലാം  ഉപജസ്പീവന അലവന്സസ്റ്റ്  നല്കേനാനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഡനാലാം  മനാകനജുലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനലാം  കേനാരവക്ഷമമനാകണലാം.

എലനാ  ഡനാമുകേളുലാം  കൂട്ടകതനാലട  തുറനവബടുനതബനുപകേരലാം  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ

തുറനബരുനലവങബല് ഇങ്ങലനലയനാരു അവസയണനാകുമനായബരുനബല.  ചനാനലുകേളബല്

അടബഞ്ഞുകേബടക്കുന മണസ്റ്റ് നസ്പീകലാം ലചയസ്റ്റ് ലവളളതബലന്റെ ഒഴുകസ്റ്റ് സഗമമനാകനാന് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഉരുള്ലപനാട്ടലുണനായ  പ്രകദേശലതയലാം  സമസ്പീപ  പ്രകദേശങ്ങളബലലയലാം

മുഴുവന്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  നബകരനാധബക്കുനതസ്റ്റ്  ശരബയല.  പ്രളയ

ദുരബതനാശസ്വനാസതബനനായബ  മുഖവമന്ത്രബയലട  ദുരബതനാശസ്വനാസ  നബധബയബകലയസ്റ്റ്  ലഭബക്കുന

തുകേകേള്കനായബ  പ്രകതവകേലാം  അകമൗണസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കേബട്ടുന  തുകേ  മുഴുവന്

ദുരബതനാശസ്വനാസ പ്രവര്തനതബനനായബ ലചലവഴബക്കുകേയലാം ലചയ്യണലാം. 

ശസ്പീ  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ചനാണബ:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.   പ്രളയബനാധബതര്കസ്റ്റ്

അടബയന്തര  ധനസഹനായമനായബ  അനുവദേബച  10,000  രൂപ  എത്രയലാംകവഗലാം
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ലഭവമനാകണലാം.  കുട്ടനനാട്ടബല്   ലവളളതബല്  മുങ്ങബകബടക്കുന  വസ്പീടുകേലള

സലാംരക്ഷബകനാനുലാം  വനാസകയനാഗവമനാകനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  എലബപ്പെനബ

കപനാലുള പകേര്ചവവനാധബകേള് തടയണലാം.  കവമ്പനനാട്ടസ്റ്റ് കേനായലബലന്റെ ആഴലാം കൂട്ടുനതബനസ്റ്റ്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖവമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  ദുരന്തനബവനാരണ പ്രവര്തനങ്ങളബല്

ഏര്ലപ്പെടുനവര് എലബപ്പെനബക്കുള പ്രതബകരനാധ മരുനസ്റ്റ് കേഴബകകണതനാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ്:   ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.  ദുരന്ത  നബവനാരണ

പ്രവര്തനങ്ങളുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന  നടപടബകേലള

പബന്തുണയന.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേനാപനമബലനായസ്റ്റ് മയലാം  ഡനാലാം  മനാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്,

വനാട്ടര്  മനാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സബസതബലന്റെ  അഭനാവവമനാണസ്റ്റ്  ദുരന്തതബലന്റെ  വവനാപബ

വര്ദബക്കുനതബനസ്റ്റ്  കേനാരണമനായതസ്റ്റ്.  ദുരന്തതബല്ലപ്പെട്ടവലര  രക്ഷബക്കുനതബനനായബ

സനാധനാരണ  ജനങ്ങളുലാം  മതവലതനാഴബലനാളബകേളുലാം  നടതബയ  കസവനങ്ങള്

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.  ദുരബതബനാധബതര്കസ്റ്റ് അടബയന്തര ധനസഹനായമനായബ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്

പ്രഖവനാപബച 10,000 രൂപ അപരവനാപമനാലണങബലുലാം  അവ കൃതവമനായബ നല്കുനതബനസ്റ്റ്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  വസ്പീടുകേളുലട  നഷ്ടലാം  നബര്ണയബക്കുനതബനസ്റ്റ്   ശനാസ്ത്രസ്പീയ

മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്   അവലലാംബബകണലാം.  പുഴകേളുലട  തസ്പീരങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്

സലാംരക്ഷണ  ഭബതബകേള്  നബര്മ്മേബകണലാം.  കേനാര്ഷബകേ  കലനാണുകേള്കനുവദേബക്കുന
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ആശസ്വനാസ  പദതബകേള്  കേര്ഷകേലരടുക്കുന  കലനാണുകേള്ക്കുലാം  അനുവദേബകണലാം.

രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങളബകലര്ലപ്പെടുനവര്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  പരബഗണന  നല്കേണലാം.

ദുരന്തതബലകേലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ആശുപത്രബകേളബലലതബകനാന്  കേഴബയനാലത  മരണലപ്പെട്ടവരുലട

കുടുലാംബങ്ങലളയലാം   ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  ലചറുകേബട  വവനാപനാരബകേലളയലാം

വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്  നഷ്ടലപ്പെട്ടവലരയലാം  നഷ്ടപരബഹനാരതബലന്റെ  പരബധബയബല്

ഉള്ലപ്പെടുതണലാം.  തകേര്നകപനായ പഞനായതസ്റ്റ് കറനാഡുകേള് പുന:സനാപബക്കുനതബനസ്റ്റ്

വണ്ലലടലാം ലമയബന്റെനന്സസ്റ്റ് ഗ്രനാന്റെസ്റ്റ് അനുവദേബകണലാം. ദുരന്തനബവനാരണ പ്രവര്തനങ്ങള്

നടത്തുനതബനനാവശവമനായ  ഉപകേരണങ്ങള്  ഫയര്കഫനാഴബനസ്റ്റ്  നല്കേണലാം.

കേനാലനാവസനാ  മുനറബയബപ്പുകേള്  അവഗണബചതസ്റ്റ്  ദുരന്തതബലന്റെ  ആഘനാതലാം

വര്ദബക്കുനതബനസ്റ്റ് കേനാരണമനായബ.

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമനാര്:   ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.

ദുരന്തലതക്കുറബചസ്റ്റ്  ചര്ച   ലചയ്യനാന്  സഭനാ  സകമ്മേളനലാം  വബളബചകചര്ത  നടപടബ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്കനായബ  ലഭബക്കുന  പണലാം

ശരബയനായ രസ്പീതബയബല് വബനബകയനാഗബകണലാം. ഡബസനാസര് മനാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എന വബഭനാഗലാം

ആവശവമുകണനാലയനസ്റ്റ്  പരബകശനാധബക്കുകേയലാം  ആ വബഭനാഗതബനനായബ  അനുവദേബചബട്ടുള

തുകേയപകയനാഗബചസ്റ്റ്  ഫയര്കഫനാഴബനസ്റ്റ്  ആവശവമനായ  ഉപകേരണങ്ങള്

വനാങ്ങബലകനാടുക്കുകേയലാം  ലചയ്യണലാം.  ജലനാശയങ്ങള്കസ്റ്റ്  സമസ്പീപമുള  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്
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കസഷനുകേള്ക്കുലാം ഫയര് കസഷനുകേള്ക്കുലാം രണസ്റ്റ്  ഡബങബ  100  ബബ.എചസ്റ്റ്.പബ.  പവര്

എഞബകനനാടുകൂടബയ  കബനാട്ടുകേള്  വസ്പീതലാം  നല്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മണല്  വനാരലബകനനാടനുബനബചസ്റ്റ്  നദേബകേളബല്  രൂപലാം  ലകേനാണബട്ടുള  പുറ്റുകേള്  നസ്പീകലാം

ലചയ്യുനതബനുലാം   മഴയബല്  തകേര്നകപനായ  കറനാഡുകേളുലാം  ലചളബ  കേയറബയ  കുടബലവള

പദതബകേളുലാം  നനനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   മുഴുവന്  വര്ക്കുകേളുലാം

ഒരുമബചസ്റ്റ്  ലടണര് ലചയ്യതക രസ്പീതബയബല് പബ.ഡബദ്യു.ഡബ.  മനാനസ്വലബല് ആവശവമനായ

മനാറ്റങ്ങള് വരുതണലാം. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:   ദുരന്ത നബവനാരണ പ്രവര്തനങ്ങളബല് വബദേഗ്ദ്ധരുലട

കസവനലാം ഉറപ്പു വരുതനാനുലാം ഇതബനുകവണബ ലഭബക്കുന തുകേ ശനാസ്ത്രസ്പീയമനായ രസ്പീതബയബല്

വബനബകയനാഗബക്കുനതബനനായബ  പ്രകതവകേ  അകമൗണ്ടുകേള്  തുടങ്ങനാനുലാം   നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ലനല്കൃഷബകനാര്കസ്റ്റ് കവണത്ര സഹനായലാം നല്കുകേയലാം നദേബകേളുലട

ഭബതബകേള് ബലലപ്പെടുത്തുകേയലാം കവണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര്  കുഞ്ഞുകമനാന്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.   മുഖവമന്ത്രബയലട

ദൃഢനബശയകതനാടുകൂടബയള  ദുരന്ത  നബവനാരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കകേരളതബനസ്റ്റ്

കേരുതസ്റ്റ്  പകേരുനതനാണസ്റ്റ്.    നദേസ്പീതസ്പീരങ്ങള്  ഭബതബ  ലകേട്ടബ  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം

തകേര്ന  കറനാഡുകേള്  പുനരുദരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   ഓറഞസ്റ്റ്

അലലര്ട്ടസ്റ്റ്,  ലറഡസ്റ്റ്  അലലര്ട്ടസ്റ്റ്  എനബവലയക്കുറബചസ്റ്റ്  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  കബനാധവല്കരണലാം
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നല്കേണലാം.  ദുരന്ത  നബവനാരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കനാവശവമനായ  പണലാം

സമനാഹരബക്കുനതബനനായബ  ഒരു  വര്ഷകനാലലത  ആര്ഭനാട  ഉദ്ഘനാടനങ്ങളുലാം

പരബപനാടബകേളുലാം  നബകരനാധബകണലാം.   നവകകേരള  സൃഷ്ടബകനായബ  ലസഷവല്  പനാകകജസ്റ്റ്

നടപ്പെബലനാകണലാം. 

 ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജസ്റ്റ്:  പ്രളയ  ദുരന്ത  നബവനാരണവമനായബ  ബനലപ്പെട്ടസ്റ്റ്

ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടതബയ  പ്രവര്തനങ്ങള്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.

ധനദുര്വബനബകയനാഗലാം തടയനാന് ഒരു ജനകേസ്പീയ കേമ്മേബറ്റബ  രൂപസ്പീകേരബകണലാം.   1924-ല്

ലവളലപ്പെനാകലാം  ഉണനായ  സലങ്ങളബലനാണസ്റ്റ്  ഇതവണയലാം

ലവളലപ്പെനാകമുണനായബരബക്കുനതസ്റ്റ്  എനതബനനാല്  ഈ  സലങ്ങളബല്  കൂടുതല്

പുനരുദനാരണ പ്രവര്തനങ്ങളുണനാകേണലാം.  കേര്ഷകേലരയലാം ലചറുകേബട  കേര്ഷകേലരയലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബയണനാകേണലാം.  സവദേദ്യുതബ  ചനാര്ജസ്റ്റ്  വര്ദബപ്പെബകനാനുള

തസ്പീരുമനാനലാം പബന്വലബകണലാം. 

ശസ്പീമതബ യ  .    പ്രതബഭ: ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന. കലനാകേലാം മുഴുവന്  വസ്പീക്ഷബച

പ്രളയദുരന്തതബനസ്റ്റ്  ലഎതബഹനാസബകേമനായ  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനമനാണസ്റ്റ്

കകേരളതബല് നടനതസ്റ്റ്.  മന്ത്രബമനാരുലടയലാം ഡബപ്പെനാര്ട്ടുലമന്റുകേളുലടയലാം പ്രവര്തനങ്ങലള

ഏകകേനാപബപ്പെബചലകേനാണസ്റ്റ്  ജനങ്ങളുലട  ഭയലാം  അകേറ്റബ   ധസ്പീരമനായ  കനതൃതസ്വലാം  നല്കേബയ

മുഖവമന്ത്രബയലട  പ്രവര്തനങ്ങള്  അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.   എലാം.എല്.എ.മനാരുലടയലാം
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ഉകദേവനാഗസരുലടയലാം കനതൃതസ്വതബല് കുട്ടനനാട്ടബലുലാം ആലപ്പുഴയബലുലാം നടന ശുചസ്പീകേരണ

യജലാം  ചരബത്രതബല്തലന  ഇടലാംപബടബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

മതവലതനാഴബലനാളബകേളബല്നബനള  സമര്ത്ഥരനായ  ലചറുപ്പെകനാലര  ഉള്ലപ്പെടുതബ

തസ്പീരകദേശ  കസന  രൂപസ്പീകേരബകണലാം.  കുട്ടനനാട്ടബലല  സ്കൂള്  ലകേട്ടബടങ്ങള്കസ്റ്റ്  സലാംഭവബച

ബലക്ഷയലാം  പരബകശനാധബക്കുകേയലാം  ആവശവമനായ  അടബസനാന  സമൗകേരവങ്ങള്

ഒരുക്കുകേയലാം  ലചയ്യണലാം.  സലഫസ്റ്റ്  പദതബയബലല  മനാനദേണ്ഡങ്ങളബലുലാം  ഡല്ഹബ

ലഷഡന്യൂള്  ഓഫസ്റ്റ്  കററ്റബലുലാം  ഇളവസ്റ്റ്  നല്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പനാടകശഖരങ്ങളബലല  ലവളലാം  പമ്പസ്റ്റ്  ലചയസ്റ്റ്  മനാറ്റുകേയലാം  നഷ്ടലപ്പെട്ട  കരഖകേള്

നല്കുനതബനനായബ  വനാര്ഡുകേളബല്  അദേനാലതസ്റ്റ്  നടത്തുകേയലാം  ലചയ്യണലാം.

മുഖവമന്ത്രബയലട അഭവര്ത്ഥന പ്രകേനാരലാം നബരവധബ ഉകദേവനാഗസര് ഒരു മനാസലത ശമ്പളലാം

ദുരബതനാശസ്വനാസനബധബയബകലയസ്റ്റ് സലാംഭനാവന ലചയ്യനാന് തയ്യനാറനായതസ്റ്റ് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.

വബവബധ വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേനാപനകതനാലട  ഒരുമബചസ്റ്റ്  പ്രവര്തബചതബലന്റെ ഫലമനായബ

മരണസലാംഖവ കുറയനാന് കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്:  ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.  കകേരളതബലന്റെ

പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനനായള  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  ഒരുമബചസ്റ്റ്  നബല്ക്കുകേയലാം  ഒരു

മനാസലത  ശമ്പളലാം  ദുരബതനാശസ്വനാസനബധബയബകലയസ്റ്റ്  നല്കുകേയലാം  ലചയ്യുനതനാണസ്റ്റ്.

കേനാലനാവസനാ  പ്രവചനലാം  നടത്തുനതബനനായബ  ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വബവബധ
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ഏജന്സബകേളുലാം  സലാംസനാന  ഗവണ്ലമന്റെബനസ്റ്റ്  ഉണനായബട്ടുലാം  കൃതവമനായബ  നബരസ്പീക്ഷണലാം

നടതബ  ദുരന്തലത  പ്രതബകരനാധബകനാന്  സനാധബചബല.  ഡബസനാസര്  മനാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്

അകതനാറബറ്റബ  ആക്ടബലല  വവവസകേള്  അനുസരബചനാകണനാ  ഡനാമുകേള്  തുറനലതനസ്റ്റ്

പരബകശനാധബക്കുകേയലാം  വസ്പീഴ്ച  വരുതബയ  ഉകദേവനാഗസര്ലകതബലര  ജുഡസ്പീഷവല്

അകനസ്വഷണലാം നടത്തുകേയലാം കവണലാം. മണ്സൂണ് കബ്രേകബലന്റെ സമയതസ്റ്റ് ഡനാമുകേളബലല

ലവളലാം  ഒഴുകബവബടനാന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ   പറമ്പബക്കുളലാം  ഡനാമബലല

അധബകേജലലാം  തമബഴനാടസ്റ്റ്  കകേരളതബകലയസ്റ്റ്  തുറനവബട്ടതസ്റ്റ്  സലാംബനബചസ്റ്റ്

അകനസ്വഷബക്കുകേകയനാ  പ്രതബകഷധലാം  കരഖലപ്പെടുത്തുകേകയനാ  ലചയബട്ടബല.

പ്രളയബനാധബതരനായ എലനാവര്ക്കുലാം ധനസഹനായലാം നല്കുനതബനുലാം കേര്ഷകേരുലട കേടലാം

എഴുതബതള്ളുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എല്കദേനാ  എബ്രേഹനാലാം:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.

കേനാലവര്ഷലകടുതബമൂലമുണനായ  പ്രതവനാഘനാതങ്ങലള  കനരബടുനതബനനായബ  സലാംസനാന

ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്   നടതബയ  പ്രവര്തനങ്ങലള  അഭബനന്ദബക്കുന.  സലാംസനാനത്തുണനായ

ലവളലപ്പെനാകലത അതബജസ്പീവബകനാന് കേഴബഞ്ഞെതസ്റ്റ് സകന്തനാഷകേരമനാണസ്റ്റ്. പറവൂര്

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്  സര്കനാരുലാം  സനദപ്രവര്തകേരുലാം  കചര്നസ്റ്റ്  നടതബയ

രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള് അഭബനന്ദനമര്ഹബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. കേനാലനാവസനാ വവതബയനാനലത

അതബജസ്പീവബക്കുനതബനനായബ  ദേസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതനാടുകൂടബയ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം
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ഓകരനാ നഗരതബനുലാം മനാസര് പനാന് തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം കവണലാം.   പ്രളയലാംമൂലലാം ലതനാഴബല്

നഷ്ടലപ്പെട്ട ഇതരസലാംസനാന ലതനാഴബലനാളബകേലള സലാംരക്ഷബക്കുകേയലാം ലതനാഴബല്/വവനാപനാര

കമഖലകേള്ക്കുണനായ  നഷ്ടലാം  നബകേത്തുകേയലാം  കവണലാം.   ഫ്ലഡസ്റ്റ്  വനാണബലാംഗസ്റ്റ്  സബസലാം

കേനാരവക്ഷമമനാകബയനാല്  മുന്കേരുതല്  നടപടബകേള്  സമയബനബതമനായബ

നടപ്പെബലനാകനാന് സനാധബക്കുലാം.  പകേര്ചവവനാധബകേള് പബടബലപടുനതബലനതബലര ആകരനാഗവ

വകുപ്പെസ്റ്റ് നടതബയ പ്രവര്തനങ്ങള് ശനാഘനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.  തനാഴ്ന്ന പ്രകദേശങ്ങളബല് ലകേട്ടബട

നബര്മ്മേനാണങ്ങള്കസ്റ്റ്  നബയന്ത്രണകമര്ലപ്പെടുകതണതുലാം  പുഴയലട  തസ്പീരങ്ങളബല്

തനാമസബക്കുനവര്കസ്റ്റ്  സരക്ഷബതതസ്വലാം  ഉറപ്പെനാകകണതുലാം  ലകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണതബലുലാം

കൃഷബരസ്പീതബകേളബലുലാം  ദേസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതനാടുകൂടബയള  പ്രവര്തനങ്ങള്

അവലലാംബബകകണതുലാം  അനബവനാരവമനാണസ്റ്റ്.  നഗരസഭകേളബലലയലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളബലലയലാം  ലചയര്മനാന്മനാര്കസ്റ്റ്  ഭനാവബകകേരളലാം

ലകേട്ടബപ്പെടുക്കുനതുസലാംബനബചലാം  കേനാലനാവസനാ  വവതബയനാനലാം  കനരബടുനതു

സലാംബനബചലാം  കബനാധവത്കേരണലാം  നല്കേണലാം.   കൂടുതല്  കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം

കനടബലയടുക്കുനതബനുലാം  പനാനബലാംഗസ്റ്റ്  കബനാര്ഡസ്റ്റ്  വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  പ്രളയതബല്

ജസ്പീവന്  നഷ്ടലപ്പെട്ടവരുലട  ആശബതര്ക്കുലാം  പരബകസ്റ്റ്  പറ്റബയവര്ക്കുലാം   നനാശനഷ്ടങ്ങള്

ഉണനായവര്ക്കുമുള   നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  ബനാങസ്റ്റ്  വനായകേള്

എഴുതബതള്ളുനതബനുലാം  പുതബയ  വനായകേള്  അനുവദേബക്കുനതബനുലാം  കുടബലവള



28

വബതരണലാം  കേനാരവക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.    രണസ്റ്റ്  മനാസലത

ഓണകററബയലാം  മുഖവമന്ത്രബയലട  ദുരബതനാശസ്വനാസ  നബധബയബകലയസ്റ്റ്  സലാംഭനാവന

ലചയ്യുനതനാണസ്റ്റ്.    

ശസ്പീ  .    പബ  .    ലജ  .    കജനാസഫസ്റ്റ്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.  ലവളലപ്പെനാക

നബയന്ത്രണതബനുലാം  ഡനാലാം  മനാകനജുലമന്റെബനുലാം  സര്കനാര്  മുന്ഗണന  നല്കേണലാം.

പ്രളയതബല്  സലവലാം  ജസ്പീവകനനാപനാധബകേളുലാം  നഷ്ടലപ്പെട്ടവലര  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം

വനാസകയനാഗവമലനാത  വസ്പീടുകേള്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുമനാവശവമനായ  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  മുലലപ്പെരബയനാര് ഡനാമബലന്റെ കേനാലപരബധബ നബശയബക്കുനതബനനായബ ഒരു

അന്തനാരനാഷ  വബദേഗ്ദ്ധ  സമബതബലയ  നബയമബകണലാം.   മനാലബനവപ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുകേയലാം കുടബലവളലാം ഉറപ്പെനാക്കുകേയലാം കവണലാം.   

ശസ്പീമതബ വസ്പീണനാ കജനാര്ജസ്റ്റ്: ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന. പ്രളയ ദുരന്തതബല്

സര്വ്വവലാം  നഷ്ടലപ്പെട്ടവലര  ജസ്പീവബത  യനാഥനാര്ത്ഥവതബകലയസ്റ്റ്  എതബക്കുനതബനുളള

തസ്പീവ്രശമമനാണസ്റ്റ്  സര്കനാര്  നടതബലകനാണബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  ഊണുലാം  ഉറകവമബലനാലത

രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള്കസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കേബയ  മതവലതനാഴബലനാളബകേള്,

ലചറുപ്പെകനാര്, അഗബശമന കസന, കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്, ആര്മബ, കവവനാമകസന, മുങ്ങല് വബദേഗ്ദ്ധര്,

മനാധവമ  പ്രവര്തകേര് തുടങ്ങബയവര്കസ്റ്റ്   നന്ദബ  കരഖലപ്പെടുത്തുന.   സലാംസനാനലത

ദുരന്ത  നബവനാരണ  സലാംവബധനാനലാം  പുന:കമസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  പുനരധബവനാസ  പ്രകബയ
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ഹ്രസസ്വ-ദേസ്പീര്ഘകേനാലനാടബസനാനതബല്  നടത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ദുരന്തതബല്ലപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ് സഹനായലാം ലഭബക്കുനതബനനാവശവമനായ അകപക്ഷനാ കഫനാമുകേള്

കനരബട്ടസ്റ്റ്  ലഭവമനാകബ  പൂരബപ്പെബചവനാങ്ങുനതബനസ്റ്റ്  ബനലപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേള്  അടബയന്തര

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  നബരന്തരലാം ലവളളലപ്പെനാകമുണനാകുന പ്രകദേശങ്ങളബല്നബനലാം

പനാര്പ്പെബടങ്ങള്  ഉയര്ന  പ്രകദേശങ്ങളബകലയസ്റ്റ്  മനാറ്റബ  നബര്മ്മേബക്കുനതബലനക്കുറബചസ്റ്റ്

ആകലനാചബകണലാം.  പ്രളയകേനാലതസ്റ്റ്  ലവളളലാം  ഒഴുകേബലയത്തുന  പ്രകദേശങ്ങള്

കേലണത്തുനതബനസ്റ്റ്  സഹകഡനാളജബ  വബഭനാഗതബലന്റെയലാം  ഐ.ഐ.റ്റബ.-യലടയലാം

സഹനായകതനാലട ജലവബഭവ-ഊര്ജ വകുപ്പുകേള് സഹകേരബചലകേനാണസ്റ്റ് ഫ്ലഡസ്റ്റ് മനാപ്പെബലാംഗസ്റ്റ്

സലാംവബധനാനലാം  തയ്യനാറനാകണലാം.  ലവളളലപ്പെനാകതബലന്റെയലാം  അണലകട്ടുകേള്

തുറക്കുനതബലന്റെയലാം  വബവരങ്ങള്  ജനങ്ങളബല്  എതബക്കുനതബനനായബ  ആധുനബകേ

സനാകങതബകേവബദേവ  പ്രകയനാജനലപ്പെടുതബ  ലമനാസബല്  സകന്ദശലാം  നല്കുനതബനസ്റ്റ്

സലാംവബധനാനമുണനാകണലാം.   കേമൗണ്സബലബലാംഗസ്റ്റ്  ഉള്ലപ്പെലടയളള  ആകരനാഗവ  വകുപ്പെബലന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള്  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  പമ്പനാ  സലാംരക്ഷണ  പദതബയള്ലപ്പെലടയളള

പനാരബസബതബകേ ഉതരവനാദേബതലാം നബറകവറ്റുനതബനുതകുന പദതബകേള്  ഏലറ്റടുതസ്റ്റ്

നടപ്പെബലനാകണലാം.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    ലകേ  .    ഇബ്രേനാഹബലാം  കുഞ്ഞെസ്റ്റ്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.

എറണനാകുളലാം-ഇടുകബ  ജബലകേളബലല  അണലകട്ടുകേള്  ഉള്ലപ്പെടുന  പ്രകദേശങ്ങളബലല
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ജനങ്ങള്   ഭസ്പീതബയബലനാണസ്റ്റ്.  ഡനാമുകേള് ഡസ്പീ-കേമ്മേസ്പീഷന് ലചയ്യുനതബലന സലാംബനബചസ്റ്റ്

സര്കനാര്  ശക്തമനായ  നബലപനാലടടുകണലാം.  അണലകട്ടുകേള്   യഥനാസമയലാം

തുറനവബടനാതതബലന്റെ  ഫലമനായണനായ  ദുരന്തതബലന്റെ  ഉതരവനാദേബതലാം  ബനലപ്പെട്ട

വകുപ്പുകേള്  ഏലറ്റടുകണലാം.   പ്രളയലകടുതബയബല്   നനാശനഷ്ടങ്ങള്  സലാംഭവബചസ്റ്റ്

ദുരബതനാശസ്വനാസ കേവനാമ്പുകേളബല് എതനാന് സനാധബകനാതവര്കസ്റ്റ് സര്കനാര് പ്രഖവനാപബച

ആനുകൂലവങ്ങള്  ലഭവമനാക്കുനതബനുലാം  പുനര്നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടത്തുനതബനുലാം  വബദേവനാര്ത്ഥബകേള്കസ്റ്റ്  ആവശവമനായ  പനാഠപുസകേങ്ങളുലാം

പഠകനനാപകേരണങ്ങളുലാം  വബതരണലാം  ലചയ്യുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പ്രളയലത കനരബടുനതബനനായബ എലനാ ജബലനാ ആസനാനങ്ങളബലലയലാം ഫയര് & ലറസന്യൂ

സര്വ്വസ്പീസകേള്കസ്റ്റ്  ആവശവമനായ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സസ്പീഡസ്റ്റ്  കബനാട്ടുകേളുലാം  നല്കേനാനുലാം

ആധുനബകേ  രസ്പീതബയബലുളള  സനാധനസനാമഗ്രബകേള്  വബകദേശത്തുനബനസ്റ്റ്  ഇറക്കുമതബ

ലചയ്യനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഇമൗ  മഹനാപ്രളയലാം  ഉണനാകേനാനബടയനായ

സനാഹചരവലത സലാംബനബചസ്റ്റ് സമഗ്രമനായ അകനസ്വഷണലാം നടതണലാം. 

ശസ്പീ  .   ബബ  .   ഡബ  .   കദേവസബ: ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.  കകേരളലാം സനാക്ഷബയനായ

മഹനാപ്രളയലത  കനരബടനാന്  സര്കനാര്  മനുഷവസനാധവമനായ  എലനാ  കേനാരവങ്ങളുലാം

ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  മുഖവമന്ത്രബയലട  കനതൃതസ്വതബല്  സലാംസനാനനാടബസനാനതബലുലാം  ജബലനാ

കേളക്ടര്മനാരുലട  കനതൃതസ്വതബല്  ജബലനാതലതബലുലാം  കൂടുതല് ലകേടുതബ  അനുഭവബക്കുന
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പ്രകദേശങ്ങളബല്  ആര്.ഡബ.ഒ.-മനാരുലടയലാം  മറ്റസ്റ്റ്  ഉകദേവനാഗസരുലടയലാം  കനതൃതസ്വതബലുലാം

കേണ്കടനാള് റമുകേള്  പ്രവര്തബപ്പെബകനാന് സനാധബചബട്ടുണസ്റ്റ്.   പല എലാം.എല്.എ.-മനാരുലാം

ദുരബതനാശസ്വനാസ  കേവനാമ്പുകേളബകലയസ്റ്റ്  കനരബട്ടസ്റ്റ്  സഹനായങ്ങള്   എതബകനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചതബനുപുറലമ  ചനാലക്കുടബ  മണ്ഡലതബലല  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുലാം

കേനാരവമനായ  ഇടലപടല്  നടതബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ജബലയബലല  മറ്റസ്റ്റ്  മണ്ഡലങ്ങളബല്ലപ്പെട്ട

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ   സനാപനങ്ങളുലാം   കനരബട്ടസ്റ്റ്  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടതബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള്കനായബ  നബനതുകപനാലല

പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനുലാം  എലനാവരുലാം  ഒരുമബചസ്റ്റ്  നബല്കണലാം.  ദുരന്തമുണനാകുകമ്പനാള്

ലതറ്റനായ വനാര്തകേള് പ്രചരബപ്പെബക്കുനവര്ലകതബലര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  തൃശ്ശൂര്

ജബലയബലുണനായ ലകേടുതബമൂലലാം 78 കപര് മരണലപ്പെടുകേയലാം 3597 വസ്പീടുകേള് പൂര്ണമനായലാം

23172 വസ്പീടുകേള്   ഭനാഗബകേമനായലാം  നശബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.   ആനമല  കറനാഡസ്റ്റ്

അടബയന്തരമനായബ ഗതനാഗതകയനാഗവമനാകനാനുലാം വവനാപനാരബകേളുലട  നഷ്ടതബനസ്റ്റ് പ്രകതവകേ

പനാകകജസ്റ്റ്  തയ്യനാറനാകനാനുലാം  പുറകമ്പനാകബല്  തനാമസബചബരുനവര്കസ്റ്റ്  സഹനായലാം

ലഭവമനാകനാനുലാം   ആദേബവനാസബകേളുലട  പുനരധബവനാസലാം  ഉറപ്പെനാകനാനുലാം  വബദേവനാഭവനാസ

സനാപനങ്ങള്,  ആശുപത്രബകേള് എനബവ പൂര്വ്വസബതബയബലനാകനാനുലാം പനാകകജുകേള്

തയ്യനാറനാകണലാം.  കപനാലസ്പീസബനുലാം  ഫയര്കഫനാഴബനുലാം  ആധുനബകേരസ്പീതബയബലുളള

ഉപകേരണങ്ങള് ലഭവമനാകനാനുലാം കരഖകേള് നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ് പുതബയവ ലഭവമനാകനാനുലാം
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പഞനായതസ്റ്റ്  അടബസനാനതബല്  കകേനാള്  അലലര്ട്ടസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനലാം  ഉള്ലപ്പെലടയളള

ദുരന്തനബവനാരണ സലാംവബധനാനങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുതനാനുലാം നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആവശവമനായ സനാധനസനാമഗ്രബകേള് ലഭവമനാകനാനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതനാമസസ്റ്റ്: ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.

രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങളബല്   ഒരുമബചനബനതുകപനാലല  പുനര്നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങളബലുലാം  എലനാവരുലാം  കയനാജബചനബല്കണലാം.  ദുരന്തലാം  ഉണനാകേനാനബടയനായ

സനാഹചരവങ്ങലളക്കുറബചസ്റ്റ്   പഠബകനാന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  അശനാസ്ത്രസ്പീയമനായബ  നബര്മ്മേബച

പനാലങ്ങള്  കുട്ടനനാട്ടബലല  രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങലള  സനാരമനായബ  ബനാധബച.  ലകേ.സബ.

പനാലലാം ലപനാളബചപണബയനാന് അടബയന്തര  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 10,000 രൂപയലട

അടബയന്തര സഹനായലാം വബതരണലാം ലചയ്യുനതബനുലാം കകേടുപനാടുകേള് സലാംഭവബച വസ്പീടുകേളുലട

അറ്റകുറ്റപ്പെണബ  നടത്തുനതബനുലാം  വനാസകയനാഗവമലനാത  വസ്പീടുകേള്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം   കുടബലവളലമതബക്കുനതബനുലാം    ആവശവമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രനാകജന്ദ്രന്:  ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.  മൂനനാര്  കമഖലയബല്

വനാര്തനാ  വബനബമയ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  പൂര്ണമനായബ  പുന:സനാപബകനാന്

സനാധബചബട്ടബലനാതതബനനാല് പല സലങ്ങളുലാം ഇകപ്പെനാഴുലാം  ഒറ്റലപ്പെട്ട അവസയബലനാണസ്റ്റ്.

അടബമനാലബ,  മനാങ്കുളലാം,  ലവളത്തൂവല്,  പളബവനാസല്,  ലലബസന്വനാലബ  തുടങ്ങബയ
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കമഖലകേളബല് വളലരകയലറ നനാശനഷ്ടങ്ങളുലാം പതബലനട്ടസ്റ്റ് മരണങ്ങളുമുണനായബട്ടുണസ്റ്റ്. 22

സ്കൂളുകേള്കസ്റ്റ്  നനാശനഷ്ടലാം  സലാംഭവബച.   വസ്പീടസ്റ്റ്  നഷ്ടലപ്പെട്ടവലര  ലലലഫസ്റ്റ്  സസ്പീമബല്

ഉള്ലപ്പെടുതബ  നബര്മ്മേബചബട്ടുള  ഫ്ലനാറ്റുകേളബകലനാ  മകറ്റലതങബലുലാം  സമൗകേരവപ്രദേമനായ

ലകേട്ടബടങ്ങളബകലയ്കകനാ  മനാറ്റബ  തനാമസബപ്പെബകണലാം.  ചട്ടങ്ങളബല്  ഇളവസ്റ്റ്  വരുതബ

ദുരബതനാശസ്വനാസ/പുനരധബവനാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കവഗതബലനാകനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  വനായകേളുലട  തബരബചടവബനസ്റ്റ്  സനാവകേനാശലാം  നല്കുനതബനസ്റ്റ്  ധനകേനാരവ

സനാപനങ്ങള്കസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശലാം  ലകേനാടുകണലാം.  ഫയര്കഫനാഴസ്റ്റ്  ശക്തബലപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

കദേവബകുളലാം  മണ്ഡലതബല്  ഒരു  മനാസകതയസ്റ്റ്  സമൗജനവകറഷന്  നല്കുനതബനുലാം

നടപടബലയടുകണലാം.  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  ഇടുകബ  ജബലയസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ

പരബഗണന നല്കേണലാം.

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേനാശസ്റ്റ്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.   സമനാനതകേളബലനാത

മഹനാപ്രളയ  ദുരന്തതബനസ്റ്റ്  സനാക്ഷവലാം  വഹബച  കകേരളതബല്  വബവബധ

കസനനാവബഭനാഗങ്ങളുലടയലാം  ലപനാതുജനങ്ങളുലടയലാം  വബശബഷവനാ

മതവലതനാഴബലനാളബകേളുലടയലാം  ഇചനാശക്തബകയനാലടയള  പ്രവര്തനതബലൂലട

ലക്ഷകണകബനസ്റ്റ്  ആളുകേളുലട  ജസ്പീവന്  രക്ഷബകനാന്  സനാധബചലവനതസ്റ്റ്

അവബസ്മരണസ്പീയമനായ  വസ്തുതയനാണസ്റ്റ്.   പ്രളയദുരന്തതബലന്റെ  തസ്പീവ്രതയലാം  വവനാപബയലാം

കേണകബലലടുതസ്റ്റ്  ഇലതനാരു  കദേശസ്പീയ  ദുരന്തമനായബ  പ്രഖവനാപബക്കുനതബനുലാം
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പ്രളയബനാധബതലര  ദുരബതതബല്  നബനലാം  കേരകേയറ്റുനതബനനായബ  പ്രകതവകേ  പനാകകജസ്റ്റ്

തയ്യനാറനാകനാനുലാം  വബകദേശ  സഹനായലാം  യഥനാസമയലാം  കനടബലയടുകനാനുലാം  കേക്ഷബരനാഷസ്പീയ

കഭദേലമകനവ  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചലുകതണതനാവശവമനാണസ്റ്റ്.  ഇടുകബ

ഡനാമബലന്റെ  ഷട്ടറുകേള്  തുറക്കുനതുസലാംബനബചസ്റ്റ്  ഉചബതമനായ  തസ്പീരുമനാനലമടുകനാന്

റവനന്യൂ -ജല -ലലവദേദ്യുതബ  വകുപ്പുകേള്കസ്റ്റ്  കേഴബയനാതതുലാം  വകുപ്പുകേള്  തമ്മേബലുള

തര്കവമനാണസ്റ്റ്  കകേരള  ജനതയസ്റ്റ്  ഇത്രകയലറ  നനാശനഷ്ടലാം  വരുതബവചലതന

യനാഥനാര്ത്ഥവലാം  സര്കനാര്  തബരബചറബയണലാം.   ഷട്ടറുകേള്  തുറക്കുനതബനുമുമ്പസ്റ്റ്

പനാലബകകണ നടപടബകമങ്ങള്  പനാലബകനാകനനാ  ജനങ്ങള്കനാവശവമനായ  മുനറബയബപ്പെസ്റ്റ്

നല്കേനാകനനാ  മുന്കേരുതല്  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബകനാകനനാ  സര്കനാര്

തയ്യനാറനായബലലനതസ്റ്റ്  അപലപനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.  ദുരന്തങ്ങള്  പ്രവചബക്കുനതബനുലാം

കനരബടുനതബനുലാം  ശനാസ്ത്ര  സനാകങതബകേ  രലാംഗലത   ആധുനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഉപകയനാഗലപ്പെടുതനാന് സനാധബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സനാദേതസ്റ്റ്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.  കകേരളലമനാനടങലാം

മഹനാപ്രളയലത  അഭബമുഖസ്പീകേരബച  സന്ദര്ഭതബല്  ആലുവ  പ്രകദേശവനാസബകേലള

സലാംസനാന ഭരണകൂടലാം  അവഗണബചലവനതസ്റ്റ് തബകേചലാം ദു:ഖകേരമനാണസ്റ്റ്.    കൃതവമനായ

മുനറബയബകപ്പെനാ  മുലനനാരുകകമനായബലനാലത  ഡനാലാം  തുറനവബട്ടതബല്  ബനലപ്പെട്ട

വകുപ്പുകമധനാവബകേള്ക്കുലാം സര്കനാരബനുലാം പറ്റബയ വസ്പീഴ്ച സലാംബനബചസ്റ്റ്  അകനസ്വഷബകണലാം.
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ലപരബയനാര് റബവര് മനാകനജുലമന്റെസ്റ്റ്  അകതനാറബറ്റബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം പ്രളയബനാധബത

പ്രകദേശങ്ങളബല്  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  മനാലബനവലാം  നബര്മ്മേനാര്ജനലാം  ലചയ്യുനതബനുലാം

പൂര്ണമനായബ വസ്പീടുകേള് നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ് പകേരലാം വസ്പീടുകേള് നബര്മ്മേബചസ്റ്റ്  നല്കുനതബനുലാം

ബന്ധുവസ്പീടുകേളബല് തനാമസബച ദുരബതബനാധബതര്ക്കുകൂടബ സര്കനാര് നല്കുന ആനുകൂലവലാം

ലഭവമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    ലകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:   ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.

സമനാനതകേളബലനാത  ദുരന്തമനാണസ്റ്റ്  വയനനാടബനസ്റ്റ്  ഏറ്റുവനാകങ്ങണബ  വനലതങബലുലാം

മുന്കേരുതല്  സസ്വസ്പീകേരബചതബനനാല്  വന്അപകേടങ്ങള്  ഒഴബവനാകനാന്  സനാധബച.

അധബകേമനായണനായ മഴയലാം  ഉരുള്ലപനാട്ടലുമനാണസ്റ്റ്  വന്ദുരന്തതബനബടയനാകബയതസ്റ്റ്.  വസ്പീടസ്റ്റ്

ഭനാഗബകേമനായബ  നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ്   ധനസഹനായലാം  നല്കേനാനുലാം  തകേര്ന  കറനാഡുകേളുലാം

പനാലങ്ങളുലാം പുനരുദരബകനാനുലാം കേഴബയണലാം.   കേനാര്ഷബകേ വബളകേള്കസ്റ്റ് ലമനാറകട്ടനാറബയലാം

പ്രഖവനാപബച കേനാലത്തുള പലബശ ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം    ലവറ്ററബനറബ കഡനാക്ടര്മനാരുലട

കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുലട  കേടങ്ങള്  എഴുതബതളനാനുലാം

തുമ്പൂര്മൂഴബയബലല  ലവച്ചൂര്  പശുകളുലട  നഷ്ടതബലന്റെ  കേനാരവതബല്  സനാധവമനായ

സഹനായലാം  ലഭവമനാകനാനുലാം   നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.    നവകകേരള  സൃഷ്ടബയബല്

ദുരന്തങ്ങള്  ആവര്തബകനാതബരബകനാന്  രനാഷസ്പീയ  കഭദേമബലനാലത  ഒനബച

പ്രവര്തബകണലാം.   വസ്പീടുകേളുലാം സലങ്ങളുലാം വനാസകയനാഗവമനാക്കുനതബനുലാം പരബസബതബ



36

ആഘനാത പഠനതബല് ജനസരക്ഷ ഉറപ്പെനാകബയള നബയമങ്ങള് ലകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം

പുഴകയനാരങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.     പ്രകതവകേ പഠനലാം

നടതബ  ഡനാമുകേളുലട   സരക്ഷ  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം    ഡബസനാസര്  മനാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്

അകതനാറബറ്റബലയ  ശക്തബലപ്പെടുതബ  അവര്കനാവശവമുള  സനാധനങ്ങള്

എതബക്കുനതബനുലാം സനാധബകണലാം. പരസരലാം കുറ്റനാകരനാപണലാം  നടതനാലത നവകകേരള

സൃഷ്ടബകനായബ   ഒറ്റലകട്ടനായബ നബലലകേനാളണലാം.

ശസ്പീ  .    സണബ  കജനാസഫസ്റ്റ്:   ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.

സലാംസനാനലതനാട്ടനാലകേയണനായ  ദുരന്തങ്ങളുമനായബ  തനാരതമവലാം  ലചയ്യുകമ്പനാള്  കേണ്ണൂര്

ജബലയബല്  ദുരന്ത  തസ്പീവ്രത  കൂടുതലനായബരുന.  വസ്പീടുകേളുലട  നഷ്ടപരബഹനാര  തുകേയബല്

കേനാകലനാചബതമനായ  മനാറ്റലാം  വരുതനാനുലാം  ഭൂമബ  പൂര്ണമനായലാം  നഷ്ടലപ്പെട്ടവലര

പുനരധബവസബപ്പെബകനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേള്

പബ.എലാം.ജബ.എസസ്റ്റ്.സവ. പദതബയബല് ഉള്ലപ്പെടുതനാനുലാം പഞനായത്തുകേള്കസ്റ്റ് പ്രകതവകേ

ധനസഹനായലാം നല്കേനാനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.  വയനനാട്ടബകലയസ്റ്റ് കപനാകേനാനുള പനാല്ചുരലാം

കറനാഡസ്റ്റ്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  ചുരതബനസ്റ്റ്  സമനാന്തര  പനാത  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ദുരബതബനാധബത പ്രകദേശലത എലാം.എല്.എ.-  മനാര്കസ്റ്റ്  10

കകേനാടബ  രൂപയലട  ആസബവബകേസന  ഫണസ്റ്റ്  അധബകേമനായബ  അനുവദേബകണലാം.

കേനാലവര്ഷലകടുതബകനായബ  കൂടുതല് കകേന്ദ്രസഹനായലാം   ആവശവലപ്പെടുകേയലാം  വബകദേശ
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ഏജന്സബകേള്,   എ.ഡബ.ബബ.  ഉള്ലപ്പെലടയള  എലനാ  സഹനായങ്ങളുലാം  വനായകേളുലാം

സസ്വസ്പീകേരബചസ്റ്റ്   നവകകേരള സൃഷ്ടബകനായബ ഒരുമബചസ്റ്റ് നബല്ക്കുകേയലാം ലചയ്യണലാം.

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്:   ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.   പ്രളയലാം

അതബപ്രളയമനായതസ്റ്റ്  ഡനാമുകേള്  തുറനവബട്ടതബലല  പനാളബചയനാലണനളതസ്റ്റ്

അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്  തയ്യനാറനായബലലങബല്  നവകകേരള  സൃഷ്ടബ  ഒരു  തുടര്പ്രകബയയനായബ

എലനാ  വര്ഷങ്ങളബലുലാം  നടകതണബവരുലാം.  രൂക്ഷമനായ  മഴകനാലതസ്റ്റ്  ഡനാമുകേള്

തുറകകണബ  വരുകമ്പനാഴുണനാകുന  പ്രശ്നങ്ങള്  സലാംബനബചസ്റ്റ്   ജലവബഭവലാം-സവദേദ്യുതബ

വകുപ്പുകേളുലാം  ഡബസനാസര്  മനാകനജസ്റ്റ് ലമന്റുലാം  സലാംയക്തമനായബ  ചര്ച  ലചയ്യണലാം.

പ്രളയലത  കനരബടുന  കേനാരവതബല്  കകേരള  ജനത  ഒറ്റലകട്ടനായബ  പ്രവര്തബചതസ്റ്റ്

കലനാകേതബനുതലന  മനാതൃകേയനാണസ്റ്റ്.  അര്ഹരനായ  എലനാവര്ക്കുലാം  കക്ഷമലപന്ഷന്

നല്കേനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  വണ്ടൂര് നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല് ഏതനാണസ്റ്റ്  20

കകേനാടബകയനാളലാം  രൂപയലടയലാം  കേരുവനാരക്കുണസ്റ്റ്  പഞനായതബല്  അഞ്ചുകകേനാടബകയനാളലാം

രൂപയലടയലാം  നനാശനഷ്ടമുണനായബട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രളയതബല്  വസ്പീടസ്റ്റ്  നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം  മറ്റസ്റ്റ്

നനാശനഷ്ടങ്ങളുണനായവര്ക്കുലാം  അര്ഹമനായ  ധനസഹനായലാം നല്കേണലാം.    തകേര്ന

പനാലങ്ങളുലടയലാം  കറനാഡുകേളുലടയലാം   നഷ്ടലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലനാടബസനാനതബല്

തബട്ടലപ്പെടുതബ അതബനനാനുപനാതബകേമനായ തുകേ അനുവദേബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
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ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസബന്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.

രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങളബല് കകേരളസ്പീയര് ഒരുമബചസ്റ്റ് നബനലവനളളതസ്റ്റ് ആശസ്വനാസകേരമനാണസ്റ്റ്.

തുടര്ചയനായ  കേനാലവര്ഷവലാം  വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷലാം  ലചറുകതനാണബ  അണലകട്ടബലന്റെ

ഷട്ടറുകേള്  ഒരുമബചസ്റ്റ്  തുറകകണബവനതുലാം  പ്രളയതബനസ്റ്റ്  കേനാരണമനായബ.  ഇടുകബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്  30  കപര്  മരണലപ്പെടുകേയലാം  ഉരുള്ലപനാട്ടലുലാം  മണബടബചബലുലാം

വവനാപകേമനായണനാകുകേയലാം  കറനാഡുകേള്  പൂര്ണമനായബ  തകേരുകേയലാം  ലചയ.  കറനാഡുകേള്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രകതവകേ  പനാകകജസ്റ്റ്  തയ്യനാറനാകണലാം.  ഉരുള്ലപനാട്ടലുലാം

മണബടബചബലുലാം  ഭയനസ്റ്റ്  വസ്പീടുകേളബല്നബനലാം  മനാറബതനാമസബചവര്കസ്റ്റ്  അടബയന്തര

സഹനായതബനസ്റ്റ്  അര്ഹതയകണനാലയനതസ്റ്റ്  പുന:പരബകശനാധബകണലാം.  ഭനാഗബകേമനായബ

തകേര്നസ്റ്റ്    വനാസകയനാഗവമലനാതനായ  വസ്പീടുകേള്   പൂര്ണമനായലാം  തകേര്ന  വസ്പീടുകേളുലട

പട്ടബകേയബല്   ഉള്ലപ്പെടുതണലാം.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബലല  നഷ്ടലാം  കേണകനാകബ

പൂര്ണമനായബ  കൃഷബനനാശലാം  സലാംഭവബചവര്കസ്റ്റ്  ധനസഹനായലാം  നല്കേനാനുലാം

തനാമസബപ്പെബകനാന്  സനാധവമലനാത  പ്രകദേശങ്ങളബലുളള  ആളുകേലള

പുനരധബവസബപ്പെബകനാനുലാം  അഞ്ചുലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയളള  കേനാര്ഷബകേ  വനായകേള്

എഴുതബതളളനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കേക്ഷബ  രനാഷസ്പീയതബനതസ്പീതമനായബ

പ്രവര്തബകനാന് എലനാവര്ക്കുലാം കേഴബയണലാം. 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    ബനാബു:  ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.  പനാലകനാടസ്റ്റ്  ജബലയബല്  23
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കപര്  മരണലപ്പെടുകേയലാം  1117  വസ്പീടുകേള്  പൂര്ണമനായലാം  4220  വസ്പീടുകേള്  ഭനാഗബകേമനായബ

തകേരുകേയമുണനായബ.  എലനാ  രനാഷസ്പീയ  കേക്ഷബകേലളയലാം  ഉകദേവനാഗസലരയലാം

സമനസ്വയബപ്പെബചലകേനാണ്ടുളള  പ്രവര്തനമനാണസ്റ്റ്  നനാളബതുവലരയലാം  നടതബയതസ്റ്റ്.

ലനന്മേനാറയബലല  ഉരുള്ലപനാട്ടലബല്  മരണലപ്പെട്ടവരുലട  കുടുലാംബങ്ങള്കസ്റ്റ്  അടബയന്തര

സഹനായമനായബ 10,000 രൂപയലാം   ആശബതര്കസ്റ്റ് 4 ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതവലാം  നല്കേനാനുലാം

ലനലബയനാലാംപതബയബല് ഒറ്റലപ്പെട്ടുകപനായവര്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷണവലാം ലമഡബകല് സലാംഘതബലന്റെ

കസവനവലാം  ലഭവമനാകനാനുലാം   സര്കനാരബനസ്റ്റ്  സനാധബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  തകേര്ന  കറനാഡുകേള്

പുന:സനാപബക്കുനതബനുലാം  ലതനാഴബല്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  കതനാട്ടലാം  ലതനാഴബലനാളബകേള്കസ്റ്റ്  പകുതബ

കൂലബലയങബലുലാം ലഭവമനാക്കുനതബനുലാം വസ്പീടസ്റ്റ് നഷ്ടലപ്പെട്ടവലര പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ലഎ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന്:   ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.  യനാലതനാരു

മുനറബയബപ്പുമബലനാലത  ഡനാമുകേള്  തുറനതസ്റ്റ്  വയനനാടസ്റ്റ്  ജബലയബല്   ദുരന്തതബലന്റെ

ആഘനാതലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ്  കേനാരണമനായബ.  പനാര്പ്പെബടലാം  നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ്

യദകേനാലനാടബസനാനതബല്  നബര്മ്മേബചനല്കുനതബനുലാം  കേവനാമ്പുകേളബല്  നബനലാം

തബരബലകേകപനാകുനവര്കസ്റ്റ്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  സനാധനങ്ങള്  വനാങ്ങുനതബനനായബ  പ്രഖവനാപബച

ആശസ്വനാസ  പദതബ  അടബയന്തരമനായബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശരബയനായ  ഏകകേനാപനമബലനാലതയനാണസ്റ്റ്  വയനനാടസ്റ്റ്  ജബലയബല്  ദുരബതനാശസ്വനാസ
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പ്രവര്തനങ്ങള് നടതബവരുനതസ്റ്റ്. ദുരന്തതബനബടയബലുലാം ബനാങസ്റ്റ് ഉകദേവനാഗസര്  ജപബ

കനനാട്ടസ്പീസകേള്  പുറലപ്പെടുവബക്കുനതസ്റ്റ്  കഖദേകേരമനാണസ്റ്റ്.  കേനാര്ഷബകേ  കേടങ്ങള്

ഏലറ്റടുക്കുനതബനുലാം കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ് അഞസ്റ്റ് വര്ഷലത കേനാലപരബധബ നബശയബചലകേനാണസ്റ്റ്

അഞസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  പലബശരഹബത  വനായയനായബ  അനുവദേബക്കുനതബനുലാം   നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   കറനാജബ എലാം  .   കജനാണ്:  ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.  തകേര്ന കറനാഡുകേള്

യദകേനാലനാടബസനാനതബല്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  ലചറുകേബട

വവനാപനാരബകേള്ക്കുണനായ നഷ്ടലാം നബകേത്തുനതബനുലാം കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുനതബനുലാം    നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. നദേസ്പീതസ്പീരങ്ങളബല് സബതബ

ലചയ്യുന  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേകളനാടനുബനബചസ്റ്റ്  ഫയര്  കസഷനുകേള്

സനാപബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖനാദേര്:   ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.  പ്രളയലത

അഭബമുഖസ്പീകേരബകകണബവന മുഴുവന് കപര്ക്കുലാം സനാമ്പതബകേസഹനായലാം നല്കുനതബനസ്റ്റ്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഇകപ്പെനാള്  പ്രഖവനാപബചബട്ടുള  10,000  രൂപ

അപരവനാപമനാലണങബലുലാം  അതസ്റ്റ്  അടബയന്തരമനായബ  ലഭവമനാകണലാം.

കൃഷബകനാര്ക്കുണനാകുന  നഷ്ടലാം  ഗമൗരവമനായബ  പരബഗണബകണലാം.  പുഴകയനാരങ്ങളബല്

സലാംരക്ഷണ  ഭബതബ  ലകേട്ടുനതബനുലാം   തകേര്ന  കറനാഡുകേള്   അടബയന്തരമനായബ
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നനനാക്കുനതബനുലാം   നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.     കുടബലവള  കസനാതസ്സുകേള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  പരബസബതബ  കലനാല  പ്രകദേശങ്ങളബലുള   കേകയ്യറ്റങ്ങള്

പൂര്ണമനായബ ഒഴബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  പ്രളയലതത്തുടര്നണനായ എകല്

മണസ്റ്റ് പ്രകയനാജനലപ്പെടുതബ സജവകൃഷബ വവനാപകേമനാകണലാം.  ഡബസനാസര് മനാകനജുലമന്റെസ്റ്റ്

സലാംബനബചള ചട്ടങ്ങള് പരബഷരബക്കുകേയലാം  റബവര് മനാകനജു ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  അതനാതസ്റ്റ്

ജബലകേളബല് പരബപൂര്ണമനായബ  പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തുകേയലാം ലചയ്യണലാം.    ലസപ്റ്റലാംബര്

15-ാം  തസ്പീയതബക്കുമുമ്പസ്റ്റ്  കേണലകടുപ്പെസ്റ്റ്  പൂര്തബയനാകബ  എസബകമറ്റസ്റ്റ്  തയ്യനാറനാകനാനുള

ഉകദേവനാഗസലര  ജബലകേളബല്  തബരബലകേ  ലകേനാണ്ടുവരനാനുള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

നവകകേരള  സൃഷ്ടബലയ  സലാംബനബച  കപ്രനാജക്ടസ്റ്റ്  തയ്യനാറനാക്കുനതബല്

ജനപ്രതബനബധബകേലള  ഉള്ലപ്പെടുതണലാം. 

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ കജനാണ്:  ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.  പ്രളയലകടുതബയമനായബ

ബനലപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്  ജനകേസ്പീയ പങനാളബതകതനാടുകൂടബ    സകേകേനാരവലാം  ലചയ്യനാന്

ഗവണ്ലമന്റെബനസ്റ്റ്  സനാധബചതസ്റ്റ്  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  പട്ടയമബലനാത  ഭൂമബയബല്

തനാമസബചബരുനവര്ക്കുകൂടബ  സര്കനാരബലന്റെ  സഹനായലാം  ലഭവമനാക്കുനതബനുള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   ആദേബവനാസബ  ഉമൗരുകേളബല്  തനാമസബക്കുനവര്കനാവശവമനായ

സഹനായങ്ങള്  നല്കേണലാം.   ഇമൗ  ദുരന്തലത  ഒരു  കദേശസ്പീയ  ദുരന്തമനായബ

പ്രഖവനാപബകണലാം.   കകേരളതബനസ്റ്റ്  വബകദേശ  സഹനായലാം  ലഭവമനാക്കുനതബനനാവശവമനായ
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നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലമനസ്റ്റ്   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബകനനാടസ്റ്റ്  ആവശവലപ്പെടണലാം.

കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബലല  നനാശനഷ്ടങ്ങള്  നബകേതനാനുലാം   കറനാഡുകേളുലട  പുനര്

നബര്മ്മേനാണതബനുലാം ഒരുമബചസ്റ്റ് പ്രവര്തബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ പറമ്പബല്:  ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.  പ്രളയതബല് ഏറ്റവലാം

കൂടുതല്  വസ്പീടുകേള്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  പനാലകനാടസ്റ്റ്  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബനസ്റ്റ്

റസ്പീഹനാബബലബകറ്റഷലന്റെ  കേനാരവതബല്  കേനാരവമനായ  പരബഗണന  ലഭബകണലാം.    മലമ്പുഴ

ഡനാമബലന്റെ  ഷട്ടര്  30  ലസ.മസ്പീറ്ററബല്  നബനസ്റ്റ്  150  ലസ.മസ്പീറ്ററനായബ

ഉയര്തബയതുലകേനാണനാണസ്റ്റ്  ഇത്രയലാം    നനാശനഷ്ടമുണനായതസ്റ്റ്.   വനാടകേവസ്പീടുകേളബല്

തനാമസബക്കുന  ദുരബതബനാധബതര്കസ്റ്റ്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേണലാം.  പ്രളയബനാധബത

കമഖലകേളബലുലാം  ദുരബതനാശസ്വനാസ  കേവനാമ്പുകേളബലുലാം  പ്രവര്തബച  യവനാകലള

അഭബനന്ദബക്കുന. സര്കനാരബലന്റെ ഹമൗസബലാംഗസ്റ്റ് കപ്രനാജക്ടസ്റ്റ് ഉള്ലപ്പെലടയള വബഷയങ്ങളബല്

എലനാവബധ പബന്തുണയലാം നല്കുനതനാണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    സഹബബ  ഈഡന്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.  എറണനാകുളലാം

ജബലയബലല  കചരനാനല്ലൂര്  പഞനായതബല്  25,000-കതനാളലാം  കപലര   ദുരബതനാശസ്വനാസ

കേവനാമ്പുകേളബലലതബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  പുനരധബവനാസ  പ്രവര്തനങ്ങളബലുലാം  ശുചസ്പീകേരണ

പ്രവര്തനങ്ങളബലുലാം  രനാഷസ്പീയ  വവതവനാസമബലനാലത  സലാംഘടനകേള്  ഒരുമബചസ്റ്റ്

പ്രവര്തബക്കുകേയണനായബ.  റവനന്യൂ  വകുപ്പുകദേവനാഗസരുലട  ഭനാഗത്തുനബനണനായ
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വസ്പീഴ്ചമൂലലാം  ദുരബതബനാധബതര്കസ്റ്റ്  അര്ഹമനായ  ധനസഹനായലാം  ലഭബകനാത

സനാഹചരവമുണനാകേരുതസ്റ്റ്.  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങളബകലര്ലപ്പെട്ട

മതവലതനാഴബലനാളബകേലള  ആദേരബചതസ്റ്റ്  ശനാഘനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.  കേടല്ഭബതബ  നബര്മ്മേബചസ്റ്റ്

കേടലനാകമണലാം തടയനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    അന്വര്:  ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന.  മലപ്പുറലാം  ജബലയബലല

നബലമ്പൂര് തനാലൂകബല് ലവളലപ്പെനാകമുണനായതബലനത്തുടര്നസ്റ്റ്  കകേനാഴബകകനാടസ്റ്റ്-നബലമ്പൂര്-

ഗൂഡല്ലൂര്  അന്തര്  സലാംസനാന  പനാതയബല്  ഗതനാഗതലാം  തടസലപ്പെടുകേയലാം

ഉരുള്ലപനാട്ടലബലുലാം  മണബടബചബലബലുലാം  മറ്റുലാം  പതബലനനാനസ്റ്റ്  കപര്  മരണലപ്പെടുകേയലാം  143

വസ്പീടുകേള്  പൂര്ണമനായലാം  ആയബരതബലധബകേലാം  വസ്പീടുകേള്  ഭനാഗബകേമനായലാം  നശബക്കുകേയലാം

3638  ആളുകേള്  ദുരബതനാശസ്വനാസ  കേവനാമ്പുകേളബലനാവകേയലാം  ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  മഴകനാലതസ്റ്റ്

കേവനാമ്പുകേളനായബ  പ്രവര്തബക്കുന  വബദേവനാലയങ്ങള്  അടചബടുന  സനാഹചരവലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  കവനലവധബ  കമയസ്റ്റ്,  ജൂണ്  മനാസങ്ങളബലനാകനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ലവളലപ്പെനാക സനാധവതനാ കമഖലകേളബലല സ്കൂളുകേളബല് ദുരബതനാശസ്വനാസ

കേവനാമ്പുകേള്  പ്രവര്തബപ്പെബക്കുനതബനനാവശവമനായ  ലകേട്ടബടങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം

കുട്ടനനാടസ്റ്റ്  കമഖലയബല് ലവളലപ്പെനാകലാം കനരബടുനതബനനായബ എലബകവറ്റഡസ്റ്റ് ഹമൗസകേള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  സലഫസ്റ്റ്  പദതബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുതബ  പ്രളയ  കമഖലകേളബല്

ഒറ്റവസ്പീടുകേള്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  അപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്ലമന്റുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കേനനാലുകേളുലാം സകേവഴബകേളുമുണനാകബ ലപരബയനാര് നദേബയബലല ലവളലാം

തബരബചവബടുനതബനനാവശവമനായ  പദതബ  നടപ്പെനാകണലാം.  ആധുനബകേ  സനാകങതബകേ

സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടബയ  കേനാലനാവസനാ  നബരസ്പീക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  സനാപബകണലാം.

ഉരുള്ലപനാട്ടലുകേളുലട  കേണലകടുക്കുനതുള്ലപ്പെലട  കേനാലനാവസനാ  വവതബയനാനലാം,

ലവളലപ്പെനാകലാം,  മണബടബചബല്   എനബവയലട  കേനാരണലാം  കേലണത്തുനതബനനായബ

സനാറ്റസലറ്റസ്റ്റ്  സര്കവ്വ  നടത്തുനതബനുലാം  യവനാകള്കസ്റ്റ്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബലകനാണസ്റ്റ്

പഞനായത്തുകേളബല്  ദുരന്ത  നബവനാരണ  കസന  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  റബവര്  മനാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  ജബലകേളബല്തലന

വബനബകയനാഗബകണലാം.  ശക്തമനായ മഴയനാണസ്റ്റ് പ്രളയലകടുതബകേള്കസ്റ്റ് കേനാരണമനായലതനസ്റ്റ്

കകേന്ദ്ര ജല കേമ്മേസ്പീഷന് ഉള്ലപ്പെലട വവക്തമനാകബയബട്ടുണസ്റ്റ്.      

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.  അശനാസ്ത്രസ്പീയമനായബ

ഡനാമുകേള്  തുറനതുലകേനാണ്ടുണനായ  പ്രളയമനാലണനസ്റ്റ്  നനാസ  ഉള്ലപ്പെലട

വവക്തമനാകബയബട്ടുണസ്റ്റ്. ഡനാലാം തുറക്കുനതുസലാംബനബചസ്റ്റ് ഉകദേവനാഗസരുലട ഭനാഗത്തുനബനലാം

വസ്പീഴ്ചയണനായബട്ടുകണനാലയനസ്റ്റ്  പരബകശനാധബക്കുനതബനസ്റ്റ്   ജു ഡസ്പീഷവല്  കേമ്മേസ്പീഷലന

നബകയനാഗബകണലാം.  ഉരുള്ലപനാട്ടബയ  കമഖലകേളബല്  മണബടബയനതുള്ലപ്പെലടയള

ഭസ്പീഷണബകേള്  നബലനബല്ക്കുനതബനനാല്   പ്രസ്തുത   പ്രകദേശങ്ങളബലല  പുനരധബവനാസലാം

ഒഴബവനാകണലാം.   പുനരധബവനാസ പദതബയബല് അട്ടപ്പെനാടബ  ചുരലാം   ബദേല് കറനാഡസ്റ്റ്  കൂടബ
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ഉള്ലപ്പെടുതണലാം.  ദുരബതനാശസ്വനാസ  കേവനാമ്പബല്  അഭയലാം  പ്രനാപബകനാത

ദുരബതബനാധബതര്ക്കുകൂടബ  സര്കനാര്  പ്രഖവനാപബച  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  ലഭവമനാകണലാം.

റബലസ്പീഫസ്റ്റ്  ഫണബനനായബ  പ്രകതവകേ  അകമൗണസ്റ്റ്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കൃഷബനനാശലാം

സലാംഭവബചവര്കസ്റ്റ്  അടബയന്തര സഹനായലാം നല്കുകേയലാം കവണലാം.  

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   രനാജന്:   ഉപകക്ഷപലത പബന്തനാങ്ങുന. പ്രളയ ദുരന്തലത കനരബടനാന്

സലാംസനാന  സര്കനാരബലന്റെ  പരബശമതബലൂലട  വബകദേശത്തുനബനള്ലപ്പെലടയള

സഹനായങ്ങള് ലഭവമനാകനാന് സനാധബചബട്ടുണസ്റ്റ്.   ഉരുള്ലപനാട്ടബയ കമഖലകേളബല് മലകേള്

വബണ്ടുകേസ്പീറബ  നബല്ക്കുനതുള്ലപ്പെലടയള  ഭസ്പീഷണബ  നബലനബല്ക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുണനായ  നനാശനഷ്ടങ്ങള്  പരബഹരബചസ്റ്റ്   സസബര  വബകേസനലാം

ഉറപ്പുവരുതബ  ഒരു  പുതബയ  കകേരളലാം  ലകേട്ടബപ്പെടുക്കുനതസ്റ്റ്  സലാംബനബചസ്റ്റ്  സഭ

ഗമൗരവതരമനായബ ചര്ചലചയ്യണലാം.  പ്രളയ ദുരന്തതബലന്റെ ആഘനാതതബല് മലകയനാര

കമഖലയബല് സലാംഭവബച കസനായബല് സപപ്പെബലാംഗസ്റ്റ്  എന സബതബവബകശഷലതക്കുറബചസ്റ്റ്

പഠനലാം  നടതണലാം.   വസ്പീടുലാം  ഭൂമബയലാം  നഷ്ടലപ്പെട്ട  ദുരന്തബനാധബതര്കസ്റ്റ്  അവ

നല്കുനതബനുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കേടങ്ങള്കസ്റ്റ്  ലമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖവനാപബക്കുനതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനലമടുതതസ്റ്റ് സ്തുതവര്ഹമനാണസ്റ്റ്. ആകരനാഗവ വകുപ്പെബലന്റെ കസവനപ്രവര്തനങ്ങളുലാം

രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങളബല്  മതവലതനാഴബലനാളബകേള്  കേനാഴ്ചവച  ഉജസ്വലമനായ

ഇടലപടലുകേളുലാം  വബദേവനാര്ത്ഥബകേള്കസ്റ്റ്  ആവശവമനായ  പനാഠപുസകേങ്ങളുലാം
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പഠകനനാപകേരണങ്ങളുലാം വബതരണലാം ലചയ്യനാനുള  തസ്പീരുമനാനവലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.

ഒല്ലൂര്  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്  Non-revertible  വനഭൂമബയബല്  തനാമസബക്കുന

ആളുകേളുലട വസ്തുവകേകേള് നഷ്ടലപ്പെട്ടതബനസ്റ്റ് പരബഹനാരമുണനാകണലാം.  

കഡനാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനസ്പീര്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രളയദുരന്തലതത്തുടര്നസ്റ്റ്  ജനങ്ങളബലുണനായ  മനാനസബകേ  സലാംഘര്ഷലാം

പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  കേമൗണ്സബലബലാംഗസ്റ്റ്  നടപടബകേള്  ഊര്ജബതലപ്പെടുതണലാം.

കകേരളതബലല അണലകട്ടുകേള്  യഥനാസമയലാം  തുറനവബടുനതബല് വസ്പീഴ്ച വരുതബയ

ജലവബഭവലാം-ഊര്ജലാം എനസ്പീ വകുപ്പുകേളുലട പങബലനക്കുറബചലാം   എമര്ജന്സബ ആക്ഷന്

പനാന്  നബഷര്ഷബക്കുന   വവവസകേള്  പനാലബകനാതതബലനക്കുറബചലാം

ജനപ്രതബനബധബകേള്ക്കുലാം  ജനങ്ങള്ക്കുലാം  ആവശവമനായ  മുനറബയബപ്പെസ്റ്റ്

നല്കേനാതബരുനതബലനക്കുറബചലാം   അകനസ്വഷണലാം  നടതണലാം.  ദുരന്തലതക്കുറബചസ്റ്റ്

വബദേഗ്ദ്ധലര നബകയനാഗബചസ്റ്റ് പഠനലാം നടത്തുനതബനുലാം വസ്പീഴ്ചവരുതബയവര്ലകതബലര കേര്ശന

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനലമടുകണലാം.    കകേന്ദ്രസര്കനാരബല്  നബനലാം

ലഭവമനാകകേണ  പരമനാവധബ  സഹനായങ്ങള്  കനടബലയടുത്തുലകേനാണസ്റ്റ്  നവകകേരള

സൃഷ്ടബകനായബ ശമബകണലാം.  പ്രതബസനബ ഘട്ടതബല് റവനന്യൂ റബകവറബ നടപടബകേള്

തനാല്കനാലബകേമനായബ  നബര്തബവയനതബനനായബ  ബനാങസ്റ്റ്  മനാകനജര്മനാരുലട  അടബയന്തര

കയനാഗലാം വബളബകണലാം. 
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ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സകരഷസ്റ്റ്  കുറുപ്പെസ്റ്റ്:  ഉപകക്ഷപലത  പബന്തനാങ്ങുന.  കകേരളതബലന്റെ

പ്രതബകൂല  സനാഹചരവങ്ങലള  മറബകേടനസ്റ്റ്  പ്രളയബനാധബത  പ്രകദേശങ്ങളബല്

രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള് കേനാരവക്ഷമമനാകബ ആളപനായലാം പരമനാവധബ കുറയനാന് സനാധബചതസ്റ്റ്

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.  മുഖവമന്ത്രബയലട  കനതൃതസ്വതബല്   ബനലപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേളുലട

ഏകകേനാപനതബലൂലട  സനദ  സലാംഘടനകേളുലടയലാം  മതവലതനാഴബലനാളബകേളുലടയലാം

സഹനായകതനാലട  രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള്  കവഗതബലനാകനാന്  സനാധബച.

ദുരന്തകമഖലകേളബല്  ലലസനസ്പീകേരുലാം  സ്തുതവര്ഹമനായ  കസവനമനാണസ്റ്റ്  കേനാഴ്ചവചതസ്റ്റ്.

ദുരന്തനബവനാരണതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ ലടലബലമടബകേസ്റ്റ് കസഷന്, ഫ്ലഡസ്റ്റ് വനാണബലാംഗസ്റ്റ് സബസലാം,

ഇന്കമനാഷന് മനാപസ്റ്റ്  തുടങ്ങബയവ   ലസന്ടല് വനാട്ടര് കേമ്മേസ്പീഷന് കകേരളതബല് ഇതുവലര

നടപ്പെനാകബയബട്ടബല. പരബസബതബ  സലാംരക്ഷബചലകേനാണ്ടുളള  നബര്മ്മേനാണ  രസ്പീതബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചസ്റ്റ്   ഭനാവബയബല് ഇതരലാം ദുരന്തങ്ങള്  ഒഴബവനാകണലാം.  വനായനാ തബരബചടവബനസ്റ്റ്

കമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖവനാപബകനാന്  സര്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ദുരന്തബനാധബത

പ്രകദേശങ്ങളബല്  രക്ഷനാപ്രവര്തനലാം നടതനാനനായബ കടനാറസസ്റ്റ് വണബകേള് വബട്ടുലകേനാടുത

ഉടമകേലളയലാം   ലലഡവര്മനാകരയലാം  കേവനാമ്പുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബകനാന്  മുന്കേലയ്യടുത

സനദപ്രവര്തകേര്, യവജനങ്ങള് തുടങ്ങബയവകരയലാം അഭബനന്ദബക്കുന.

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചനബതല  ):  ഉപകക്ഷപലത

പബന്തനാങ്ങുന.  കകേരളലാം  കനരബട്ട  ദുരന്തലത അതബജസ്പീവബകനാനുലാം  ജനങ്ങള്  കനരബടുന
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പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകനാനുലാം  കൂട്ടനായബ  ശമബകണലമനതനാണസ്റ്റ്  ഇനലത  ചര്ചയലട

കേനാതല്.   പ്രളയമുണനായതുമുതല്  രനാഷസ്പീയ  അഭബപ്രനായ  വവതവനാസങ്ങള്  ലവടബഞ്ഞെസ്റ്റ്

ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദേലമകനവ  ഒരുമബചസ്റ്റ്  രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള്  നടതനാനുള

നബലപനാടനാണസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരബചതസ്റ്റ്.  കകേരളതബലന്റെ  പുനര്നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്

പ്രതബപക്ഷലാം  ഗവണ്ലമന്റെബകനനാലടനാപ്പെമുണനാകുലമന  കേനാരവതബല്  ഉറപ്പുതരുന.

കകേരളതബലുണനായ പ്രളയലാം മനുഷവനബര്മ്മേബതമനാലണനലാം ഇതസ്റ്റ് മുന്കൂട്ടബ കേനാണുനതബല്

സര്കനാര്  പരനാജയലപ്പെട്ടുലവനലാം  വബദേഗ്ദ്ധ  അഭബപ്രനായങ്ങളുയര്ന  സനാഹചരവതബല്

ഭനാവബയബല്  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങളുണനാകേനാതബരബകനാന്  ദുരന്ത  കേനാരണങ്ങലളപ്പെറ്റബ

ശനാസ്ത്രസ്പീയ പഠനലാം നടത്തുനകതനാലടനാപ്പെലാം  ഇതുസലാംബനബചസ്റ്റ്  ജുഡസ്പീഷവല് അകനസ്വഷണലാം

നടതനാനുലാം  സര്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബല് ജബലകേളുലട ചുമതല നല്കേബയബരുന മന്ത്രബമനാരുകടയലാം  റവനന്യൂ

വകുപ്പെബകന്റെയലാം  പ്രവര്തനലാം   പൂര്ണ  പരനാജയമനായബരുന.   കകേരള  ജനതലയ

ദുരബതതബല്  നബനലാം  കേര  കേയറ്റനാനുള  മനാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറബചസ്റ്റ്  ആകലനാചബകണലാം.

മണ്സൂണ്  കേനാലയളവബല്  ലഭബച  അധബകേജലലാം  കസനാര്  ലചയ്യനാന്  സനാധബകനാതതുലാം

യനാലതനാരു മുനറബയബപ്പുമബലനാലത ലലവദേദ്യുതബ-ജലവബഭവ വകുപ്പുകേളുലട മുഴുവന് ഡനാമുകേളുലാം

ഒരുമബചസ്റ്റ്  തുറനവബട്ടതുലാം  ഡനാലാം  മനാകനജുലമന്റെബലന്റെ  വസ്പീഴ്ചയലാം  ഇന്തവന്

ലമറ്റസ്പീരബകയനാളജബകല്   ഡബപ്പെനാര്ട്ടുലമന്റെബലന്റെ  മുനറബയബപ്പെസ്റ്റ്  അവഗണബചതുമനാണസ്റ്റ്
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ഇതരലമനാരു  മഹനാവബപതബനസ്റ്റ്  കകേരളലാം  സനാക്ഷവലാം  വഹബകനാന്  ഇടയനാകബയതസ്റ്റ്.

ഇടുകബ  ഡനാലാം  തുറക്കുനതബനു  മുകനനാടബയനായബ  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  ലലവദേദ്യുതബ

വകുപ്പുമന്ത്രബയലട    കനതൃതസ്വതബല്      ജബലനാ കേളക്ടറുലടയലാം       പഞനായത്തു

പ്രസബഡന്റുമനാരുലടയലാം ജനപ്രതബനബധബകേളുലടയലാം കയനാഗലാം കചര്നസ്റ്റ് മുന്കേരുതല് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചതുകപനാലല മറ്റസ്റ്റ്  ജബലകേളബലല ഡനാമുകേള് തുറക്കുനതബനുമുമ്പസ്റ്റ്  അതരലമനാരു

നബലപനാടസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ ജനങ്ങള്കസ്റ്റ് മുനറബയബപ്പെസ്റ്റ്  നല്കുകേകയനാ ലചയ്യനാതതുലാം

കഖദേകേരമനാണസ്റ്റ്.    നനാഷണല് സഹകഡനാളജബ കപ്രനാജക്ടസ്റ്റ്  അനുസരബചസ്റ്റ്  കകേരളതബനസ്റ്റ്

ലഭബച  82  കകേനാടബ രൂപ ഫലപ്രദേമനായബ വബനബകയനാഗബകനാതതസ്റ്റ് ജലവബഭവ വകുപ്പെബലന്റെ

കേനാരവക്ഷമതയബലനായ്മയനാണസ്റ്റ്  കേനാണബക്കുനതസ്റ്റ്.  ലവളലപ്പെനാക  ദുരബതബനാധബതര്ക്കുള

നഷ്ടപരബഹനാര  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബകല്  സടബന്യൂണല്  സസ്പീലാം  മുകഖന  അര്ഹതലപ്പെട്ട

ആളുകേള്കസ്റ്റ് അടബയന്തരമനായബ സഹനായലാം എതബകണലാം.  അവശവസനാധനങ്ങള്കസ്റ്റ് 10

ശതമനാനലാം  ലസസസ്റ്റ്  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.കസ്റ്റ്  കമല്  ചുമതണലമന  നബര്കദ്ദേശലാം

പബന്വലബകണലാം.   5  ലക്ഷലാം രൂപവലരയള കേനാര്ഷബകേ കേടങ്ങള് എഴുതബതളനാന്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. കേവനാമ്പുകേളബല് തനാമസബക്കുനവര്കസ്റ്റ് ആവശവമനായ സഹനായലാം

അടബയന്തരമനായബ  ലഭവമനാകണലാം.   ഇന്ഷസ്വറന്സസ്റ്റ്  കേമ്പനബയമനായബ  ആകലനാചബചസ്റ്റ്

ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ആനുകൂലവങ്ങള്  കനടബലകനാടുകനാന്  ശമബകണലാം.

കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചലുതബ  ലസഷവല്  പനാകകജസ്റ്റ്  അനുവദേബകനാന്



50

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   കൂടുതല്  പണലാം  കേടലമടുകനാലത  മറ്റസ്റ്റ്  രനാജവങ്ങള്,

ഐ.എലാം.എഫസ്റ്റ്.,  എ.ഡബ.ബബ.,  യ.എന്.  എനബവ  മുകഖനയള  ധനസഹനായലാം

സസ്വസ്പീകേരബകനാന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.   കകേരളതബലന്റെ  പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനനായബ  സഭ

ഒറ്റലകട്ടനായബ നബല്കണലാം.  

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ):   കകേരള  നബയമസഭനാ

ചരബത്രതബല് ഒരബകലുമുണനായബട്ടബലനാത ഒരു നടപടബകമമനാണസ്റ്റ്  ഇനസ്റ്റ്  നടക്കുനതസ്റ്റ്.

മഴ  കൂടുതല്  ലപയ  ദേബവസങ്ങളബല്  ഡനാമുകേളബലല  ഷട്ടറുകേള്  ഉയര്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഡനാമുകേള്  അശനാസ്ത്രസ്പീയമനായബ  തുറനതുലകേനാണനാണസ്റ്റ്  കകേരളതബല്

ലവളളലപ്പെനാകമുണനായലതനളള പരനാമര്ശലാം പ്രതബപക്ഷലാം ഒഴബവനാകണലാം.  കതനാട്ടപ്പെളളബ

സബല്കവയബലല  ലപനാഴബ  മുറബക്കുനതബനനാവശവമനായ  ഭരണനാനുമതബ  ലകേനാടുക്കുകേയലാം

മഴകനാലലാം  തുടങ്ങുനതബനസ്റ്റ്  മുമ്പുതലന  പ്രവൃതബ  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  മണ്സൂണ്

മൂലമുണനായ  അമബതജലലാം  കുട്ടനനാട്ടബല്  പ്രളയലാം  സൃഷ്ടബക്കുലമനസ്റ്റ്  മുന്കൂട്ടബകണസ്റ്റ്

ലപനാഴബമുഖതബലന്റെ ആഴവലാം വസ്പീതബയലാം കൂട്ടുകേയലാം ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  പറമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര്

പദതബയലട  നബയന്ത്രണലാം  കജനായബന്റെസ്റ്റ്  വനാട്ടര്  ലറഗുകലറ്ററബ  കബനാര്ഡസ്റ്റ്

ഏലറ്റടുതബരബക്കുനതബനനാല്  ജൂലലലയബല്  മഴ  കൂടബയകപ്പെനാള്  പ്രസ്തുത  പദതബ

പ്രകദേശലത  ഡനാമുകേള്  നബറയകേയലാം  അവ  തുറക്കുനതസ്റ്റ്  സലാംബനബചസ്റ്റ്  വവക്തമനായ

മുനറബയബപ്പെസ്റ്റ്  നല്കുകേയലാം  ഇതബലന  കനരബടുനതബനനാവശവമനായ   മുലനനാരുകങ്ങള്
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  മുലലപ്പെരബയനാര്  ഡനാമബലന്റെ  ജലനബരപ്പെസ്റ്റ്  136

അടബയനായകപ്പെനാള്തലന  ലവളളലാം  ഡബസ്ചനാര്ജസ്റ്റ്  ലചയ്യണലമനസ്റ്റ്  തമബഴനാടബകനനാടസ്റ്റ്

ആവശവലപ്പെട്ടുലവങബലുലാം   അവരതസ്റ്റ്  പരബഗണബചബല.  മലമ്പുഴ  ഡനാമബലന്റെ  പരമനാവധബ

സലാംഭരണകശഷബയബല്നബനസ്റ്റ്  അധബകേജലലാം  ഉയര്ന  സനാഹചരവതബലനാണസ്റ്റ്  ഡനാലാം

തുറകകണബവനതസ്റ്റ്.  പ്രകൃതബ  ദുരന്തലതകപനാലല  തുടര്പ്രവര്തനങ്ങലളയലാം

ഒരുമബചനബനസ്റ്റ്  കനരബടണലാം.    ദുരബതനാശസ്വനാസ പ്രവര്തനങ്ങളബല് ജലവബഭവ വകുപ്പുലാം

ലലവദേദ്യുതബ  വകുപ്പുലാം  പരസര  ധനാരണകയനാലടയലാം   ഏകകേനാപനകതനാലടയമനാണസ്റ്റ്

പ്രവര്തബചതസ്റ്റ്.  പ്രകൃതബ ദുരന്തലാം നബമബതലാം   പ്രവര്തനരഹബതമനായബ മനാറബയ വനാട്ടര്

സലലപ സസ്പീമുകേളബല്  3%  ഒഴബലകേയളവ പുന:സനാപബകനാന് കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണസ്റ്റ്.  വനാട്ടര്

അകതനാറബറ്റബയലട കസനാഴ്സുകേളബല് നബനലാം ശുദസ്പീകേരബച ലവളലാം വബതരണലാം ലചയ്യനാനുള

ശമലാം  നടത്തുനതനാണസ്റ്റ്.  ഡനാമുകേളബല്  ഒഴുകേബലയതബയതബലനകനാള്  3.6  മബലവണ്

കേദ്യുബബകേസ്റ്റ് മസ്പീറ്റര് ജലലാം മനാത്രമനാണസ്റ്റ് കൂടുതലനായബ പുറത്തുവബട്ടബട്ടുളതസ്റ്റ്. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

കേനാലവര്ഷലകടുതബകേള്  കനരബടുനതബനനാവശവമനായ  മുലനനാരുകങ്ങള്  ഡബസനാസര്

മനാകനജുലമന്റെബലന്റെ  കനതൃതസ്വതബല്  കനരലതതലന  ആരലാംഭബചബരുന.  ശക്തമനായ

മഴലയത്തുടര്നള  ലവളലപ്പെനാകവലാം  വവനാപകേമനായണനായ  ഉരുള്ലപനാട്ടലുലാം

മണബടബചബലുലാം   മരണസലാംഖവ  വര്ദബക്കുനതബനുലാം  കൃഷബനനാശതബനുലാം
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കേനാരണമനായബട്ടുണസ്റ്റ്.  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബലുലാം

കേനാരവക്ഷമമനായബ  നടത്തുനതബലുലാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  പ്രധനാന  പങസ്റ്റ്  വഹബച. മറ്റസ്റ്റ്

വബഭനാഗങ്ങലളകപ്പെനാലല  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബലല  18,000-കതനാളലാം  വരുന ജസ്പീവനകനാരുലട

സജസ്പീവമനായ  പങനാളബതമനാണസ്റ്റ്  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങളബലുണനായബട്ടുളതസ്റ്റ്.

ദുരന്ത  നബവനാരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ശരബയനായ  രസ്പീതബയബല്  നടക്കുകമ്പനാള്  അതബല്

പങനാളബകേളനായവര്  തലന  ആകക്ഷപലാം  ഉനയബക്കുനതസ്റ്റ്  ശരബയല.    ആഗസസ്റ്റ്

മനാസതബല് കറഷന് വബതരണലാം  76%  നടനബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ഇനബയലാം  വസ്പീടുകേളബല്

എതനാതവര്കസ്റ്റ്  നബശയബചബട്ടുള  കറഷന്  ലഭവമനാക്കുലമന  കേനാരവതബല്

സലാംശയമബല.  ആലപ്പുഴ,  കകേനാട്ടയലാം,  പതനലാംതബട്ട,  എറണനാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  വയനനാടസ്റ്റ്,

ഇടുകബ   ജബലകേലള  പ്രളയ  ബനാധബത  ജബലകേളനായലാം  ലകേനാലലാം  ജബലയബലല  37-ഉലാം

മലപ്പുറലാം ജബലയബലല 53-ഉലാം  പനാലകനാടസ്റ്റ് ജബലയബലല 57-ഉലാം കേണ്ണൂര് ജബലയബലല 21-ഉലാം

വബകലജുകേള്  പ്രളയ  ബനാധബത  വബകലജുകേളനായലാം  പ്രഖവനാപബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

എസസ്റ്റ്.ഡബ.ആര്.എഫസ്റ്റ്.-ല്  നബനലാം  അനുവദേബചബട്ടുള  634.91  കകേനാടബ  രൂപ  എലനാ

ജബലകേളബലുലാം  ആവശവമനായ  വബധതബല്  നല്കേനാനുള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഏലതങബലുലാം പ്രളയ ബനാധബത പ്രകദേശങ്ങള് പുതുകബയ ലബസബല് ഉള്ലപ്പെട്ടബട്ടബലലങബല്

ഉള്ലപ്പെടുതനാനുള  നടപടബയലാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  പ്രളയലതത്തുടര്നസ്റ്റ്  മനാറബ

തനാമസബചവര്  പ്രളയ  ദുരന്ത  ബനാധബതരനാലണന  വബകലജുതല  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലന്റെ
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അടബസനാനതബല് സഹനായലാം നല്കുനതബനസ്റ്റ് തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുലാം. 

മുഖവമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   പ്രളയദുരന്തലതക്കുറബച  നടന

ഗമൗരവതരമനായ ചര്ചയബല് പുനര്നബര്മ്മേനാണലതക്കുറബചള  കേനാഴ്ചപ്പെനാടുണനായബല.

വസ്പീണ്ടുലാം  വബവബധ  തലങ്ങളബല്  ചര്ച  ലചയകവണലാം  പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനസ്റ്റ്  അന്തബമ

രൂപലാം  നല്കകേണലതനനാണസ്റ്റ്  സര്കനാരബലന്റെ  തസ്പീരുമനാനലാം.  ഇതുസലാംബനബച  കേരടസ്റ്റ്

രൂപകരഖ  മന്ത്രബസഭനാ  കയനാഗതബല്  ചര്ച  ലചയ്യുനതനാണസ്റ്റ്.

പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനനാവശവമനായ  സനാമ്പതബകേ  കേനാരവങ്ങലളക്കുറബചലാം  ഒരു

നബര്കദ്ദേശവലാം ചര്ചയബല് ഉയര്നവനബല.  പരബസബതബ കൂടബ കേണകബലലടുത്തുകവണലാം

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടകതണലതനള  നബര്കദ്ദേശലാം  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.

ദുരന്ത  ബനാധബത  പ്രകദേശങ്ങളബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  പ്രളയലാം  വനനാല്  ബനാധബകനാത

വബധതബലനായബരബകണലാം  പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം നടകതണതസ്റ്റ്.  ഉരുള്ലപനാട്ടല്

സനാദവതയള സലങ്ങലളക്കുറബചസ്റ്റ്  ശനാസ്ത്രസ്പീയ അകനസ്വഷണലാം നടത്തുകേയലാം അതരലാം

സലങ്ങളബല്  ലകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകനാന്  കേഴബയകമനാലയനസ്റ്റ്

ഗമൗരവമനായബ  പരബകശനാധബക്കുകേയലാം  കവണലാം.  പരബസബതബകനുകയനാജവമനായ

വബവരസനാകങതബകേവബദേവയലട  സസബര  വബകേസന  പദതബ  ആവബഷരബകണലമന

നബര്കദ്ദേശവലാം  പുനരധബവനാസ നടപടബകേള്കസ്റ്റ്  അന്തനാരനാഷ തലതബലുള വബദേഗ്ദ്ധരുലട

ഉപകദേശലാം  കതടണലമന  നബര്കദ്ദേശവലാം  പരബഗണബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  റബസര്കവനായറുകേളുലട
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പരബപനാലനതബനുലാം  മഴലയ  പ്രതബകരനാധബകനാന്  കശഷബയള  കറനാഡുകേള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  പുഴകയനാരങ്ങളബലല  വസ്പീടുകേളുലാം  കൃഷബയലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം

ലചറുകേബട  വവനാപനാരബകേള്കസ്റ്റ് ഇന്ഷസ്വറന്സസ്റ്റ്  പരബരക്ഷ ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. ഡനാലാം  സരക്ഷനാ  അകതനാറബറ്റബയബല്  കൂടുതല്  വബദേഗ്ദ്ധലര

നബയമബക്കുനതസ്റ്റ് സലാംബനബചസ്റ്റ് പരബകശനാധബചസ്റ്റ് തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുനതനാണസ്റ്റ്. പ്രളയതബല്

വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്  നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ്  ധനസഹനായലാം  ലഭവമനാക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

കേനാലവര്ഷലകടുതബയലട  അനുഭവങ്ങലള  വബശകേലനലാം  ലചയസ്റ്റ്  നബലവബലുള

സമ്പ്രദേനായങ്ങളബല്  മനാറ്റലാം  വരുത്തുനതബലനക്കുറബചസ്റ്റ്  ആകലനാചബചസ്റ്റ്

തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  ദുരന്ത  നബവനാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്

തനാലരവമുളവലരയലാം  വബവബധ  ലതനാഴബല്  കമഖലകേളബല്  സവദേഗ്ദ്ധവമുളവലരയലാം

ഉള്ലപ്പെടുതബ  കേമ്മേന്യൂണബറ്റബ  ലറസദ്യു  കവനാളന്റെബയര്  സസ്പീമബലന  ശക്തബലപ്പെടുത്തുനതുലാം

ആധുനബകേ  സനാകങതബകേവബദേവകേള്  ഉപകയനാഗലപ്പെടുതബ  സ്കൂബനാ  ലറസദ്യു  ലടയബനബലാംഗസ്റ്റ്

ഇന്സബറ്റന്യൂട്ടബലന ഇന്സബറ്റന്യൂട്ടസ്റ്റ് കഫനാര് അഡസ്വനാന്സ്ഡസ്റ്റ് ലടയബനബലാംഗസ്റ്റ് ഇന് വനാട്ടര് ലറസദ്യു

എന പരബശസ്പീലന കകേന്ദ്രതബലന്റെ ആസനാനമനാകബ ഉയര്ത്തുനതുമനാണസ്റ്റ്. ഫയര് ആന്റെസ്റ്റ്

ലറസന്യൂ  സര്വ്വസ്പീസസബലനയലാം  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസനലയയലാം  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുകേയലാം

ദുരന്ത  നബവനാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  ഇടലപടുനതബനനാവശവമനായ  പരബശസ്പീലനലാം

കപനാലസ്പീസബനസ്റ്റ്  നല്കുകേയലാം  രക്ഷനാ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കനരബടുനതബനനായബ  വബവബധ
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കമഖലകേളബല് പരബശസ്പീലനലാം സബദബചവരുലട ടസ്പീലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ലചയ്യുനതനാണസ്റ്റ്.

മതവലതനാഴബലനാളബകേളബല്നബനലാം  സമര്ത്ഥരനായ  200  ലചറുപ്പെകനാലര  ഉള്ലപ്പെടുതബ

തസ്പീരകദേശ കസന രൂപസ്പീകേരബക്കുന നടപടബകേള് അന്തബമഘട്ടതബലനാണസ്റ്റ്.  പ്രളയതബല്

നഷ്ടലപ്പെട്ട കരഖകേള് സമയബനബതമനായബ  നല്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

കേനാലവര്ഷലത  തുടര്നസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരബകകണ  നടപടബകേള്  സലാംബനബചസ്റ്റ്

ചര്ചലചയ്യുനതബനസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  7-നുതലന  കയനാഗലാം  കചരുകേയലാം   നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയമുണനായബ.  കേനാലനാവസനാ പ്രവചനതബലുണനായബരുന നന്യൂനതകേളനാണസ്റ്റ്

പ്രശ്നങ്ങളുണനാകേനാന് കേനാരണമനായതസ്റ്റ്.     കകേന്ദ്ര കേനാലനാവസനാ വകുപ്പെബലന്റെ മുനറബയബപ്പെസ്റ്റ്

അനുസരബചള മുന്കേരുതല് നടപടബകേള് സര്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബചബരുന.     ഇടുകബ

അണലകട്ടബലന്റെ ഷട്ടര് തുറകനാവന ഏറ്റവലാം കുറഞ്ഞെ വനാട്ടര് ലലവലനായ  2373  അടബ

വലര ലവളലമത്തുനതസ്റ്റ് ജൂസല 17-നു മനാത്രമനാണസ്റ്റ്.  കേനാലവര്ഷനാരലാംഭലാം മുതല് ആഗസസ്റ്റ്

മനാസലാം  8-ാം  തസ്പീയതബവലര  ലഭബച  അധബകേ  മഴ  15%  മനാത്രമനാണസ്റ്റ്.   ആഗസസ്റ്റ്  1-ാം

തസ്പീയതബ മുതല്  8-ാംതസ്പീയതബ വലര ലപയ മഴ പ്രതസ്പീക്ഷബചതബല്നബനലാം  38%  കുറവലാം

ആയബരുന.  എനനാല്  അതബനുകശഷലാം  പ്രവചനനാതസ്പീതമനായബ  മഴ

വര്ദബക്കുകേയനാണുണനായതസ്റ്റ്.   അപ്രതസ്പീക്ഷബത മഴ സലാംഭവബക്കുനതബലന്റെ ഒരു സൂചനയലാം

കേനാലനാവസനാ  വകുപ്പെബലന്റെ  പ്രവചനതബല്  ഉണനായബരുനബല.   ആഗസസ്റ്റ്  8-ാം

തസ്പീയതബയണനായ  അപ്രതസ്പീക്ഷബത  മഴമൂലലാം   ജലനബരപ്പെസ്റ്റ്  കമനാതസ്പീതമനായബ
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ഉയര്നതബനനാലനാണസ്റ്റ്  ഇടുകബ  ഡനാലാം   9-ാം  തസ്പീയതബ   തുറനവബകടണബ  വനതസ്റ്റ്.

കവലബകയറ്റ-കവലബയബറക  സമയലാം  പരബഗണബചലകേനാണ്ടു  തലനയനാണസ്റ്റ്  ലചറുകതനാണബ

അണലകട്ടസ്റ്റ് തുറനതസ്റ്റ്.  കേര്കബടകേ വനാവസ്റ്റ് ആയതബനനാല് ആഗസസ്റ്റ്-11-നസ്റ്റ് കവലബയബറക

സമയത്തുലാം  കേടല്നബരപ്പെസ്റ്റ്  കൂടുതലനായതബനനാലനാണസ്റ്റ്  ജലലാം  കേടലബകലയസ്റ്റ്

ഒഴുകേബകപ്പെനാകുനതബല് തനാമസമുണനായതസ്റ്റ്.   ഡനാലാം  തുറനവബടുനതബനുമുമ്പസ്റ്റ്  മുനറബയബപ്പെസ്റ്റ്

നല്കുകേയലാം  റബവന്യൂ  മസ്പീറ്റബലാംഗുകേള്  കൂടബ  ഓകരനാ  സമയകതയലാം  അവസ

വബലയബരുത്തുകേയലാം  ലചയബരുന.   ഐ.എലാം.ഡബ.-യലട  നബര്കദ്ദേശലാം  ആഗസസ്റ്റ്  മനാസലാം

14-ാം തസ്പീയതബ മനാത്രമനാണസ്റ്റ് ലഭബചതസ്റ്റ്.   പറവൂര് കമഖലയബല് ഡബസവ.എസസ്റ്റ്.പബ.-യലട

കനതൃതസ്വതബല്  200-ലധബകേലാം  കപനാലസ്പീസകേനാലര  വബനവസബക്കുകേയലാം

മതവലതനാഴബലനാളബകേളുലാം അഗബശമന കസനയലാം കകേന്ദ്രകസനയലാം നനാട്ടുകേനാരുലാം കചര്നസ്റ്റ്

രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള്  ഊര്ജബതമനായബ  നടത്തുകേയലാം  ലചയബരുന.  മുലലപ്പെരബയനാര്

അണലകട്ടുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  യഥനാസമയലാം  സര്കനാര്   ഇടപടല്

നടതബയതുലകേനാണനാണസ്റ്റ്  സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്നബനലാം  അനുകൂല  വബധബ  ഉണനായതുലാം

139 അടബയനായബ ജലനബരപ്പെസ്റ്റ് പരബമബതലപ്പെടുതണലമനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ജല കേമ്മേസ്പീഷനബല്നബനസ്റ്റ്

ശബപനാര്ശ  ലഭബക്കുകേയലാം  ലചയതസ്റ്റ്.  775.6  മസ്പീറ്റര്  സലാംഭരണകശഷബയളള

ബനാണനാസരസനാഗര്  അണലകട്ടബല്  ലവളളതബലന്റെ  അളവസ്റ്റ്  കേവബയകമ്പനാള്

നദേബയബകലയസ്റ്റ്  ഒഴുകബവബകടണ  സനാഹചരവമുളളതുലകേനാണനാണസ്റ്റ്  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  ഷട്ടര്
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ഉയര്തബയതസ്റ്റ്.   അണലകട്ടുകേള് ഇലനാത പ്രകദേശങ്ങളബല് നദേബകേളബല്നബനസ്റ്റ് ലവളളലാം

കേവബലഞ്ഞെനാഴുകേബയകപ്പെനാഴനാണസ്റ്റ്  പ്രളയമുണനായതസ്റ്റ്.  അണലകട്ടുകേള്

തുറനവബട്ടതുലകേനാണനാണസ്റ്റ്  പ്രളയമുണനായതസ്റ്റ്  എന  പ്രതബപക്ഷ  ആകരനാപണലാം

വസ്തുതനാവബരുദമനാണസ്റ്റ്.     അതബതസ്പീവ്രമനായ  മഴയനാണസ്റ്റ്  കകേരളതബലല  പ്രളയതബനസ്റ്റ്

കേനാരണമനായലതനലാം അണലകട്ടുകേളുലട പ്രവര്തനങ്ങളബല് പബശകുണനായബട്ടബലലനലാം

കകേന്ദ്ര ജല കേമ്മേസ്പീഷന് വബലയബതബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  മുലലപ്പെരബയനാര് അണലകട്ടബല് ജലനബരപ്പെസ്റ്റ്

വര്ദബചകപ്പെനാള്  കുറചസ്റ്റ് ലവളളലാം തുറനസ്റ്റ് വബടണലമന ആവശവലാം തമബഴനാടസ്റ്റ്  സര്കനാര്

നബരസബചതബനനാലനാണസ്റ്റ്  സര്കനാര്  സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബലയയലാം  പ്രധനാനമന്ത്രബലയയലാം

സമസ്പീപബചസ്റ്റ്  അനുകൂല  ഉതരവസ്റ്റ്  കനടബയതസ്റ്റ്.   രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങള്കനായബ

കകേന്ദ്രകസനകേലള  അനുവദേബകണലമനസ്റ്റ്  ആവശവലപ്പെട്ടകപ്പെനാള്തലന   വബവബധ

കസനനാവബഭനാഗങ്ങള്  കകേരളതബലലത്തുകേയലാം  74,060  കപലര  രക്ഷലപ്പെടുത്തുകേയലാം

ലചയ.  കസനനാ തലവന്മേനാലര ഉള്ലപ്പെടുതബലകനാണസ്റ്റ് സലാംസനാനതലതബല് നടതബയ

അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്  രക്ഷനാപ്രവര്തനലാം  സഗമമനാകബ.  കകേരളതബലല  ആര്മബ

കസഷനുകേളബല്  6  ഡബങബ  കബനാട്ടുകേളുലാം സ്കൂബ സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം ഒരു  എലാം.ലഎ.-16

ലഹലബകകേനാപ്ടറുലാം  നബലനബര്തണലമനസ്റ്റ്  ജൂസല   മനാസതബല്  പ്രധനാനമന്ത്രബകയനാടസ്റ്റ്

ആവശവലപ്പെട്ടബരുന.  പ്രളയതബലകേലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കേവനാമ്പുകേളബല്  കേഴബയന  3,61,800

കുടുലാംബങ്ങള്കസ്റ്റ്  കേബറ്റുകേള്  വബതരണലാം  ലചയ്യനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  2,36,904
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കേബറ്റുകേള് വബതരണലാം ലചയ്യുകേയലാം ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ദുരബതതബനസ്റ്റ് ഇരയനായബ കേവനാമ്പുകേളബല്

തനാമസബകനാതബരുനവര്ക്കുലാം കേബറ്റുകേള് നല്കുനതബനനായബ ജബലനാ കേളക്ടര്മനാര് വബവരലാം

കശഖരബചവരുനണസ്റ്റ്.  കേവനാമ്പുകേളബല്നബനലാം വസ്പീടുകേളബകലയസ്റ്റ് തബരബലകേ കപനായ 48,774

കുടുലാംബങ്ങള്കസ്റ്റ്  10,000/-  രൂപ  വസ്പീതലാം  നല്കുകേയലാം  മറ്റുളളവര്കസ്റ്റ്  ലതനാട്ടടുത

ദേബവസങ്ങളബല്  നല്കുനതുമനാണസ്റ്റ്.  ഓഖബ  ദുരന്തവമനായബ  ബനലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  മുഖവമന്ത്രബയലട

ദുരബതനാശസ്വനാസ  നബധബയബകലയസ്റ്റ്  ലഭബച  107  കകേനാടബ  രൂപയബല്  ഇതബനകേലാം

ലചലവഴബചബട്ടുളളതുലാം  ഉതരവനായബട്ടുളളതുലാം  65.68  കകേനാടബ  രൂപയനാണസ്റ്റ്.    SDRF-ല്

ഓഖബ ഘട്ടതബല് ലഭബചതസ്റ്റ്  111  കകേനാടബ രൂപയലാം  CMDRF-ഉലാം കചര്തസ്റ്റ്  218  കകേനാടബ

രൂപയളളതബല്  ഉതരവനായതുലാം  ലചലവഴബചതുമനായ  തുകേ  ഏകേകദേശലാം  116  കകേനാടബ

രൂപയനാണസ്റ്റ്. ഓഖബ ഇനതബല് ഇനബയലാം 201 കകേനാടബ രൂപയലട ലചലവസ്റ്റ് വരുലമനനാണസ്റ്റ്

കേണകനാക്കുനതസ്റ്റ്.  ഓഖബക്കുകവണബ  കകേന്ദ്രലാം  നല്കേബയകതനാ  CMDRF-ല്

ജനങ്ങളബല്നബനസ്റ്റ്  ലഭബചകതനാ  ആയ  തുകേ  സര്കനാര്  വകേമനാറ്റബ   ലചലവഴബചബട്ടബല.

പ്രളയതബല്   സലവലാം വസ്പീടുലാം നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ് സലതബനസ്റ്റ് ആറസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപയലാം

വസ്പീടസ്റ്റ് വയനതബനസ്റ്റ്  4 ലക്ഷലാം രൂപയലാം നല്കേനാനനാണസ്റ്റ് തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  സലലാം

ലഭവമനാകനാന് പലരുലാം സനദമനാകുനലണങബലുലാം  വസ്പീടസ്റ്റ് വചനല്കേണലമന നബര്കദ്ദേശലാം

എത്രമനാത്രലാം  പ്രനാകയനാഗബകേമനാകുലമനള  കേനാരവലാം  പരബകശനാധബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

ദുരന്തബനാധബതര്കസ്റ്റ്  പ്രനാഥമബകേ  സഹനായമനായ  3800/-  രൂപയലാം  10000/-  രൂപയലാം
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ലഭവമനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  അകപക്ഷ  നല്കകേണതബല.  പ്രളയ

ദുരബതനാശസ്വനാസതബനുള  പ്രകതവകേ അകമൗണബല്നബനനാണസ്റ്റ് പണലാം ലചലവഴബക്കുനതസ്റ്റ്.

മനാലബനവ  നബര്മ്മേനാര്ജനതബനസ്റ്റ്  ഓകരനാ  പഞനായത്തുകേളബലുലാം  ഡമ്പബലാംഗസ്റ്റ്  യനാര്ഡസ്റ്റ്

കവണലമനസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ലലജവ മനാലബനവങ്ങള് സലാംസരബക്കുനതബനസ്റ്റ്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  ഫ്ലഡസ്റ്റ് മനാപ്പെബലാംഗസ്റ്റ് ഉണനാക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചവരുന.

ദുരബതനാശസ്വനാസ പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബല് മബകേവറ്റ  പ്രവര്തനമനാണസ്റ്റ്

റവനദ്യു വകുപ്പെസ്റ്റ് നടതബയതസ്റ്റ്.  ഇറബകഗഷന് വകുപ്പെബലന്റെയലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബബ.യലടയലാം

പ്രവര്തനങ്ങള്  ശനാഘനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.  യ.എ.ഇ.-ല്നബനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  സഹനായലാം

ലഭബക്കുലമനസ്റ്റ് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെബല്നബനസ്റ്റ്  ലസഷവല് പനാകകജസ്റ്റ്

കനടബലയടുകനാന് ശമബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  കകേരളതബലന്റെ പുനര്സൃഷ്ടബകസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ് ഒനബചസ്റ്റ്

മുകനനാട്ടുനസ്പീങ്ങനാലാം.

III ചട്ടലാം 275 പ്രകേനാരമുള സബ്സനാന്റെസ്പീവസ്റ്റ് കമനാഷന്

മുഖവമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  “2018  ജൂലലല,  ആഗസസ്റ്റ്

മനാസങ്ങളബല്  കകേരളതബല്  ഉടനസ്പീളലാം  ലപയ  കേനത  മഴയലട  ഫലമനായബ

സലാംസനാനതബലന്റെ  വബവബധ  ഭനാഗങ്ങളബല്  വവനാപകേമനായ  ലവളലപ്പെനാകവലാം

ഉരുള്ലപനാട്ടലുലാം  ഉണനാവകേയലാം  കകേരളലാം  ഇകനനാളലാം  ദേര്ശബചബട്ടബലനാത  തരതബലുള

പ്രകൃതബദുരന്തലാം  ഏറ്റുവനാകങ്ങണ  അവസ  സലാംജനാതമനാവകേയലാം  ലചയ.  ഇമൗ  ദുരന്തലാം
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കകേരളതബലന്റെ  സമസകമഖലകേളബലുലാം  ഏല്പ്പെബച  ആഘനാതലാം  ഇനബയലാം  പൂര്ണമനായബ

കേണകനാകലപ്പെട്ടബട്ടബല.  ശനാസ്ത്രസ്പീയനാടബസനാനതബല്  നനാശനഷ്ടങ്ങളുലടയലാം

പുനരധബവനാസ-പുനര്നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലടയലാം  കൃതവമനായ  കേണക്കുകേള്

തയ്യനാറനാകനാന്കവണബ  വബദേഗ്ദ്ധര്  ഉള്ലപ്പെടുന  ഒരു  പ്രകതവകേ  ഏജന്സബലയ

ചുമതലലപ്പെടുതണലമനസ്റ്റ് ഇമൗ സഭ ആവശവലപ്പെടുന.

കകേരളതബലല  981  വബകലജുകേളബലനായബ  55  ലക്ഷകതനാളലാം  ആളുകേള്

പ്രളയദുരന്തതബനസ്റ്റ്  ഇരയനായതനായബ  കേണകനാകലപ്പെടുന.  ദുരന്തതബല്  483  കപര്

മരബക്കുകേയലാം  14  കപലര  കേനാണനാതനാവകേയലാം  ലചയ.  ഇതബനുപുറലമ  ഗുരുതരമനായ

പരബക്കുകേള്  പറ്റബയ  140  കപരുലാം  ഉണസ്റ്റ്.  മരണസലാംഖവ  പരമനാവധബ  കുറയകേയലാം

പ്രളയബനാധബതലര രക്ഷലപ്പെടുതബ സരക്ഷബത സനാനങ്ങളബല് എതബക്കുകേയലാം ലചയ്യുകേ

എനതബനനാണസ്റ്റ്  സലാംസനാന  സര്കനാര്  മുന്ഗണന  നല്കേബയതസ്റ്റ്.  ഇമൗ

മഹനാദേമൗതവതബല്  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം  സസ്വന്തലാം  ജസ്പീവന്

പണയലപ്പെടുതബ  മതവലതനാഴബലനാളബകേളുലാം  യവനാകളുലാം  സനദപ്രവര്തകേരുലാം

സജസ്പീവമനായബ  അണബനബരന.  ഇവകരനാലടനാപ്പെലാം  ജനപ്രതബനബധബകേളനാലകേയലാം

ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനതബലുലാം  ശുചസ്പീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങളബലുലാം  സ്തുതവര്ഹമനായ

പങസ്റ്റ്  വഹബച.  ഇവരുലടലയലനാലാം  കസവനലാം  അഭബമനാനപൂര്വ്വലാം

അനുസ്മരബക്കുനകതനാലടനാപ്പെലാം  ഇവകരനാടുള  കകേരള  സലാംസനാനതബലന്റെ  കേടപ്പെനാടുലാം
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നന്ദബയലാം ഇമൗ സഭ കരഖലപ്പെടുത്തുന. 

സമനാനതകേളബലനാത രക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങളുലട ഫലമനായബ 3,879 ദുരബതനാശസ്വനാസ

കേവനാമ്പുകേളബല്  എതബചവരുലട  എണലാം  2018  ആഗസസ്റ്റ്  21-ലല  കേണക്കുപ്രകേനാരലാം

3,91,494  കുടുലാംബങ്ങളബല്ലപ്പെട്ട  14,50,707  കപര്  ആണസ്റ്റ്.  എനനാല്  ദുരബതനാശസ്വനാസ

കേവനാമ്പുകേളുലട  എണലാം  ഇകപ്പെനാള്  305  ആയബ  കുറയകേയലാം  കേവനാമ്പുകേളബല്

കേഴബയനവരുലട  എണലാം  16,763  കുടുലാംബങ്ങളബല്  നബനള  59,296  കപര്  ആയബ

കുറയകേയലാം  ലചയ.  ദുരബതനാശസ്വനാസ  കേവനാമ്പുകേളുലട  പ്രവര്തനതബനസ്റ്റ്  ആവശവമനായ

സനാധനസനാമഗ്രബകേളുലാം  ധനസഹനായവലാം  കകേരളതബലന്റെ  എലനാ  ഭനാഗങ്ങളബല്നബനലാം

മനാത്രമല  സലാംസനാനതബനസ്റ്റ്  പുറത്തുനബനലാം  രനാജവതബനസ്റ്റ്  പുറത്തുനബനകപനാലുലാം

പ്രവഹബക്കുന ആകവശജനകേമനായ കേനാഴ്ചയനാണസ്റ്റ് കേനാണനാന് കേഴബഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ദുരബതനാശസ്വനാസ

കേവനാമ്പുകേളബല്  ദൃശവമനായ  സമൗഹനാര്ദ്ദേവലാം  ലലമത്രബയലാം,  പ്രതബകൂല  സനാഹചരവങ്ങലള

അതബജസ്പീവബകനാനുള  ആത്മവബശസ്വനാസവലാം  ദൃഢനബശയവലാം  പ്രകതവകേ  പരനാമര്ശലാം

അര്ഹബക്കുന.  ഒരുമയലടയലാം  കൂട്ടനായ്മയലടയലാം  മഹനസ്പീയ  മനാതൃകേയനായബ   കലനാകേലാം

വബലയബരുതബയ  ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങളനാണസ്റ്റ്  കകേരളതബല്  നടനതസ്റ്റ്.

ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  കകേരളതബനകേത്തുലാം  പുറത്തുമുള  മനാധവമ

പ്രവര്തകേര്  വഹബച  പങസ്റ്റ്  പ്രകതവകേമനായ  പ്രശലാംസ  അര്ഹബക്കുന.  സസ്വന്തലാം

ജസ്പീവന്കപനാലുലാം പണയലപ്പെടുതബയനാണസ്റ്റ് നബരവധബ മനാധവമ പ്രവര്തകേര് ദുരന്തഭൂമബയബല്
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എതബ  ദുരന്തതബലന്റെ  തസ്പീവ്രത  ലപനാതു  സമൂഹതബലന്റെയലാം  അധബകേനാരബകേളുലടയലാം

ശദയബല്ലപ്പെടുതബയലതന കേനാരവലാം ഇമൗ സഭ നന്ദബകയനാലട സ്മരബക്കുന. 

ദുരബതനാശസ്വനാസപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുലാം തുടര്നള പുനരധബവനാസ-പുനര്നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുലാം  ആവശവമനായ  സനാമ്പതബകേകസനാതസ്സുകേള്

കേലണകതണബയബരബക്കുന.  മുഖവമന്ത്രബയലട  ദുരബതനാശസ്വനാസനബധബയബകലയസ്റ്റ്  എലനാ

കമഖലകേളബല്നബനലാം സലാംഭനാവനകേള് ഗണവമനായ കതനാതബല് എതബലകനാണബരബക്കുന.

നവനായനാധബപന്മനാര്,  സര്കനാര്  ഉകദേവനാഗസര്,  പ്രവനാസബകേള്,  വവവസനായബകേള്,

ലതനാഴബലനാളബകേള്,  സനദസലാംഘടനകേള്,  മനാധവമങ്ങള്,  അഭബഭനാഷകേര്,

വബദേവനാര്ത്ഥബകേള് എനബങ്ങലന എലനാ വബഭനാഗങ്ങളുലാം പരമനാവധബ സലാംഭനാവന നല്കേനാന്

മുകനനാട്ടുവരുനണസ്റ്റ്.  കകേരളലത  കസ്നേഹബക്കുന  എലനാവരുലാം  ഇമൗ  മഹനായത്നതബല്

സജസ്പീവ  പങനാളബകേളനാകുലാം  എന  കേനാരവതബല്  സലാംശയമബല.  എലനാതരലാം

വബഭനാഗസ്പീയചബന്തനാഗതബകേള്ക്കുലാം  അതസ്പീതമനായബ  കകേരളലത  പുനര്നബര്മ്മേബകനാനുള

ദൃഢനബശയകതനാലട ഒരു പുതബയ കൂട്ടനായ്മയലാം കയനാജബപ്പെബലന്റെ ഒരു പുതബയ സലാംസനാരവലാം

ഉയര്നവരുനലവനതബല് ഇമൗ സഭ അഭബമനാനവലാം  സകന്തനാഷവലാം കരഖലപ്പെടുത്തുന.

ദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവര്തനങ്ങളബലുലാം  കകേരളതബലന്റെ  പുനര്നബര്മ്മേനാണതബലുലാം

എലനാവരുലാം ഒറ്റലകട്ടനായബ പ്രവര്തബചലകേനാണസ്റ്റ് മുകനറണലമനസ്റ്റ് ഇമൗ സഭ ആഹസ്വനാനലാം

ലചയ്യുന. 
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ഇമൗ  ആഘനാതതബല്നബനലാം  കേരകേയറുകേ  മനാത്രമല,  "കൂടുതല്  ലമചലപ്പെട്ട

നബലയബല്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുകേ  (Build  Back  Better)"  എന  മനാതൃകേ

അവലലാംബബചലകേനാണസ്റ്റ്  ഒരു  പുതബയ  കകേരളലാം  സൃഷ്ടബക്കുകേ  എന  വലബയ

ലക്ഷവതബകലയസ്റ്റ്  നസ്പീങ്ങുകമ്പനാള്,  അതബനനാവശവമനായ  വബഭവസമനാഹരണലാം  നടത്തുകേ

എനതസ്റ്റ്  അസനാധനാരണമനായ  ലവല്ലുവബളബകേള്  ഉയര്ത്തുന.  ഇകപ്പെനാള്  നല്കേബയബട്ടുള

തനാത്കേനാലബകേമനായ  ആദേവഗഡു  എന  നബലയബലുള  600  കകേനാടബ  രൂപയസ്റ്റ്  പുറലമ

നനാശനഷ്ടങ്ങളുലട അന്തബമ കേണക്കുകേളുലട അടബസനാനതബല് പുനരധബവനാസതബനുലാം

പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനുലാം പരവനാപമനായ കകേന്ദ്രസഹനായലാം അനുവദേബകണലമനസ്റ്റ് കകേരള

നബയമസഭയലട ഇമൗ പ്രകതവകേ സകമ്മേളനലാം കകേന്ദ്രസര്കനാരബകനനാടസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥബക്കുന.

പ്രളയലകടുതബയണനായകപ്പെനാള്  പ്രധനാനമന്ത്രബയലാം  ആഭവന്തരമന്ത്രബയലാം  കകേരളലാം

സന്ദര്ശബകനാലനതബലയങബലുലാം നവകകേരള സൃഷ്ടബകനായള തുടര് പ്രവര്തനങ്ങളബല്

പൂര്ണമനായ സഹകേരണലാം ഇനബയലാം കകേരളലാം പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുകേയലാം ലചയ്യുന. 

ഇതരതബലുള  അതബബൃഹതനായ  ഒരു  പുനരധബവനാസ-പുനര്നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനലാം  ഏലറ്റടുക്കുകമ്പനാള്  സനാകങതബകേകമഖലയബലുലാം  ധനസമനാഹരണതബലന്റെ

കേനാരവതബലുലാം  അന്തനാരനാഷതലതബലുള  സഹകേരണവലാം  സഹനായവലാം  ആവശവമനായബ

വരുനതനാണസ്റ്റ്.  അതബനനാല്  വബകദേശ  രനാജവങ്ങള്,  ലഎകേവരനാഷസഭ  ഉള്ലപ്പെലടയള

അന്തനാരനാഷ ഏജന്സബകേള്,  കലനാകേബനാങസ്റ്റ് ഉള്ലപ്പെലടയള ധനകേനാരവ ഏജന്സബകേള്
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എനബവ നല്കേനാന് തയ്യനാറുള സനാമ്പതബകേ-സനാകങതബകേ സഹനായവലാം സഹകേരണവലാം

കകേരളതബലന്റെ  തനാലരവലാം  സലാംരക്ഷബചലകേനാണസ്റ്റ്  പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനസ്റ്റ്  പരമനാവധബ

പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തുന കേനാരവതബല് അനുകൂലമനായ നബലപനാടസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരബകണലമനലാം

കൂടുതല്  കകേന്ദ്രസഹനായലാം  അനുവദേബകണലമനലാം  ഇമൗ  സഭ  കകേന്ദ്രസര്കനാരബകനനാടസ്റ്റ്

അഭവര്ത്ഥബക്കുന.”  എന  ഉപകക്ഷപലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഉപകക്ഷപലാം

പനാസനാകണലമനസ്റ്റ് അഭവര്ത്ഥബക്കുന.

ഉപകക്ഷപലാം സഭ ലഎകേകേകണവന പനാസനാകബ. 

IV പ്രകമയലാം

സഭ അനബശബതകേനാലകതയസ്റ്റ് പബരബയനതസ്റ്റ് സലാംബനബചസ്റ്റ്

മുഖവമന്ത്രബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്  ): സഭ  മുമ്പനാലകേ  മറ്റസ്റ്റ്  അതവനാവശവ

ബബസബനസ്സുകേലളനാനലാം  ഇലനാതതബനനാല്  സഭ  അനബശബതകേനാലകതയസ്റ്റ്

പബരബയനാവനതനാണസ്റ്റ് എന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

വവവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരവവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .  പബ  .

ജയരനാജന്) : പ്രകമയലത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

(കദേശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകതനാലട  സഭ  ലലവകുകനരലാം  5.45-നസ്റ്റ്

അനബശബതകേനാലകതയസ്റ്റ് പബരബഞ്ഞു.) 


