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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/XIII- 4

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഡബസലാംബര്   03,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്ത്തലന  ശബരബമല  വബഷയവുമനായബ

ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക് പ്രതബകഷധലാം തുടരുലമനലാം മൂനക്ക് എലാം.എല്.എ.മനാര് സഭനാ കേവനാടത്തബന

മുനബല്  അനബശബതകേനാല  സതദനാഗ്രഹലാം  നടത്തുലമനലാം  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്

പ്രഖദനാപബച്ചതബലനത്തുടര്നക്ക്  വനാഗഗനാദമുണനാകുകേയലാം  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്

ഒനടങ്കലാം  ബനാനറലാം  പ്ലകനാര്ഡുകേളലാം  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബച്ചക്ക് സസ്പീകറലട

ഡയസബനമുനബല്വനനബനക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സലപ്പെടുത്തബലകനാണബരുന.)

4(*91 & *94) പ്രളയ ദുരബതനാശഗനാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന)
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നല്കേബയ  മറപടബയബല്, പ്രളയനാനന്തര  ദുരബതനാശഗനാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ

സലാംസനാന  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ  നബധബയബല്നബനലാം  564.94  കകേനാടബ  രൂപയലാം

മുഖദമനബയലട  ദുരബതനാശഗനാസ  നബധബയബല്നബനലാം  593.38  കകേനാടബ  രൂപയലാം

ലചലവഴബച്ചബട്ടുലണനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.  ദുരന്തബനാധബതര്കക്ക്  അടബയന്തര

ധനസഹനായമനായബ  പതബനനായബരലാം  രൂപ  വസ്പീതലാം  അനവദബച്ചബട്ടുണക്ക്.

മരണമടഞ്ഞവരുലട ആശബതര്കക്ക് നനാലക്ക് ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതലാം അനവദബച്ചതബല് 389

കുടുലാംബങ്ങള്കനായബ  15.56  കകേനാടബ  രൂപ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ജസ്പീവകനനാപനാധബ

നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കക്ക്  RKLS (Resurgent Kerala Loans Scheme) മുകഖന ഒരുലക്ഷലാം

രൂപവലര  വനായ്പ  ലഭദമനാകബയബട്ടുലണനലാം  പലബശ  മുഖദമനബയലട  ദുരബതനാശഗനാസ

നബധബയബല്നബനക്ക്  നല്കുലമനലാം  ഇതുവലര  308.8  കകേനാടബ  രൂപ

അനവദബച്ചബട്ടുലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  കൃഷബയലാം  കേനകേനാലബ  വളര്ത്തലലാം

ഉപജസ്പീവനമനാര്ഗ്ഗമനായബട്ടുള്ളവലര  സഹനായബക്കുനതബനനായബ  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ

നബധബയബല്നബനക്ക്  49  കകേനാടബ  രൂപ  ധനസഹനായലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

വസ്പീടുകേള്ക്കുണനായ  നനാശനഷ്ടത്തബലന്റെ  കതനാതക്ക്  അനസരബച്ചക്ക്  അടബസനാന

ദുരബതനാശഗനാസലാം  (Minimum Relief  Code)  നബര്ണ്ണയബച്ചബട്ടുലണനലാം പൂര്ണ്ണമനായലാം

തകേര്നകതനാ  75  ശതമനാനത്തബലധബകേലാം  നനാശനഷ്ടലാം  സലാംഭവബച്ചകതനാ  ആയ

വനാസകയനാഗദമലനാത്ത  വസ്പീടുകേള്കക്ക്  സഗന്തമനായബ  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേബചലകേനാളളനാലമന

വദവസയബല്  നനാലക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനവദബച്ചതബലന്റെയലാം  ഭനാഗബകേമനായബ  വസ്പീടക്ക്
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തകേര്നവര്ക്കുള്ള ധനസഹനായത്തബലന്റെയലാം ആദദ ഗഡുവനായബ ആലകേ  39  കകേനാടബ

രൂപ നല്കേബയബട്ടുലണനലാം മനബ അറബയബച.  വസ്പീടുലാം സലവുലാം നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്കനായബ

സര്കനാര്/പുറകമനാകക്ക്  ഭൂമബകയനാ  സനദസലാംഘടനകേകളനാ  വദക്തബകേകളനാ

സനാപനങ്ങകളനാ  സലാംഭനാവന  ലചയ്യുന  ഭൂമബകയനാ  ഏലറ്റെടുക്കുനതബനക്ക്  കേളക്ടര്മനാലര

ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്. ദുരബതനാശഗനാസ കേദനാമബല്നബനക്ക് മടങ്ങുനവര്ക്കുലാം മറ്റുമനായബ

16.30  കകേനാടബ  രൂപ  വബലവരുന  കേബറ്റുകേള്  വബതരണലാം  ലചയബട്ടുലണനലാം  കതനാട്ടലാം

ലതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  സസൗജനദ  കറഷന  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  മുനഗണകനതര

വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  2018  ഡബസലാംബര്  വലര  അഞ്ചുകേബകലനാ  അരബ  സസൗജനദമനായബ

നല്കേനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ലലവദദ്യുതബ,  ശുദജല

വബതരണലാം  എനബവ  പുനനഃസനാപബക്കുകേയലാം  പകേര്ച്ചവദനാധബകേള്ലകതബലര

മുനകേരുതലലടുക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.  നഷ്ടലപ്പെട്ട  കരഖകേള്  ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ

അദനാലത്തുകേള്  നടത്തബയബട്ടുണക്ക്.  മനാലബനദസലാംസ്കരണത്തബനനായബ  കസ്പീന  കകേരള

കേമനബലയ  ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാന  ദുരന്തനബവനാരണ

അകതനാറബറ്റെബയലട  മബകേവുറ്റെ  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം  നനാശനഷ്ടങ്ങള്  കുറയനാന

സനാധബച്ചബട്ടുലണനലാം  ലവള്ളലപ്പെനാകലാം  ബനാധബച്ച  സര്കനാര്/ലപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളബല് പ്രളയ അടയനാളലപ്പെടുത്തല് നടത്തനാനലാം ലവള്ളലപ്പെനാകബനാധബത

പ്രകദശങ്ങളലട ഭൂപടലാം തയനാറനാകനാനലാം ജബകയനാളജബകല് സര്കവ്വേ ഓഫക്ക് ഇന്തദയലട

സഹനായകത്തനാലട  മണ്ണബടബച്ചബല്,  ഉരുള്ലപനാട്ടല്  എനബവയലട  സനാധദതനാ
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പഠനങ്ങള്  നടത്തുനതബനലാം  നടപടബ  സഗസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

സലാംസനാന  ദുരന്ത  നബവനാരണ  അകതനാറബറ്റെബ  വബദഗ്ദ്ധലര  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ

പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബകനാനള്ള  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം

അകതനാറബറ്റെബലയ  ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുനതബലന്റെ  ആദദഘട്ടമനായബ  ഇടുകബ,  പത്തനലാംതബട്ട

ജബലനാ കേളക്ടര്മനാര്കക്ക് ഉപഗ്രഹ കഫനാണ് നല്കേബയബട്ടുലണനലാം കകേന്ദ്ര ഏജനസബകേള്

നല്കുന  മുനറബയബപ്പുകേള്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  എസക്ക്.എലാം.എസക്ക്.  നല്കേനാനള്ള

സനാകങ്കതബകേവബദദ  ലഭദമനാകബയബട്ടുലണനലാം  മനബ  അറബയബച.

മതദലത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  അടബയന്തര  വബവരങ്ങള്  നല്കേനാനനായബ

ആകേനാശവനാണബയലട മസ്പീഡബയലാം കവവക്ക് സലാംവബധനാനലാം  പുനരനാരലാംഭബകണലമനക്ക് കകേന്ദ്ര

ദുരന്ത  നബവനാരണ  അകതനാറബറ്റെബകയനാടക്ക്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാനലത്ത

കേനാലനാവസനാ  നബരസ്പീക്ഷണ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബകനാനലാം  മുനറബയബപ്പെക്ക്

സലാംവബധനാനങ്ങള്  ലമച്ചലപ്പെടുത്തനാനലാം  കകേന്ദ്ര  കേനാലനാവസനാ  വകുപ്പെബകനനാടക്ക്

ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  27  പദതബകേളബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  ദുരന്ത  ലഘൂകേരണത്തബനക്ക്

നടപടബ  സഗസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണനലാം  ഇതബനനായബ  അധബകേ  സനാകങ്കതബകേ  വബദഗ്ദ്ധലര

ലഭദമനാകബയബട്ടുലണനലാം  ദുരന്തബനാധബത  പ്രകദശലത്ത  എലാം.എസക്ക്.എലാം.ഇ.

സനാപനങ്ങളലട  നബലവബലല  കേടലാം  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  പുതുതനായബ  കേടലാം

അനവദബക്കുനതബനലാം കകേന്ദ്ര ഫബനനാനസക്ക് വകുപ്പെക്ക് എലനാ ബനാങ്കുകേള്ക്കുലാം നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുലണനലാം മനബ അറബയബച.  
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(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളലാം  കേനാരണലാം  തുടര്നള്ള  കചനാദദങ്ങള്

പരബഗണനയ്ലകടുത്തബല.)

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  1157

മുതല്  1559  വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  401  എണ്ണത്തബനലാം ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


