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അനുബനന

ശശ  .   പപ  .   മമപക്കുടപ  ,   എന  .  എല  .  എ  .   ഉന്നയപച്ച സബ്മപഷനന് റവനന
വകുപ്പുമനപ   (  ശശ  .   കക  .   രരാജന  )   മമശപ്പുറത്തുവച്ച മറുപടപ

വളകര പരാധരാനന്യമര്ഹപക്കുന്ന ഒരു വപഷയമരാണന് ബഹുമരാനകപ്പെട അനഗന

ഉന്നയപച്ചപരപക്കുന്നതന്.  രരാജന്യതന്  നപലവപല  ഏറ്റവന  ഉയര്ന്ന  മതരാതപല

ദുരപതരാശശരാസ  സഹരായന  നലകുന്ന  സനസരാനമരാണന്  മകരളന.  മകന

ധനകരാരന്യ കമശഷനരാണന് സനസരാന ദുരന്തപതപകരണ നപധപയപലനപന്നുള

ദുരപതരാശശരാസ  മതരാതന്  നപര്ണ്ണയപക്കുന്നതന്.  നപലവപകല  മരാനദണന

നപര്ണ്ണയപച്ചതന്  പതപനരാലരാന  ധനകരാരന്യ  കമശഷനരാണന്.  2015  ഏപപലപല

ആണന്  സനസരാന  ദുരന്ത  പതപകരണ  നപധപയപലനപന്നുള  ദുരപതരാശശരാസ

മതരാതന്  അവസരാനമരായപ  പരപഷ്കരപച്ചന്  എലരാ  സനസരാനങ്ങളപലന

നടപ്പെപലരാകപയതന്.  ആയതപനുമശഷന  ഇതുസനബനപച്ചന്  മകന  സര്കരാര്

ഉതരവകകളരാന്നുന പുറകപ്പെടുവപച്ചപടപല.

സനസരാന  ദുരന്ത  പതപകരണ  നപധപയുകട  നപലവപകല  മരാനദണ

പകരാരന  അനുവദപക്കുന്ന  തുക  പരപമപതമരായതപനരാല  തശവ്ര  ദുരന്ത

സരാഹചരന്യങ്ങളപല  മുഖന്യമനപയുകട  ദുരപതരാശശരാസ  നപധപയപലനപന്നുള

വപഹപതനകൂടപ  ഉള്കപ്പെടുതപ  അധപക  ദുരപതരാശശരാസ  സഹരായമരാണന്  മകരളന

നലകപവരുന്നതന്.  പകൃതപ  ദുരന്തങ്ങളപല  പതപനഞന്  ശതമരാനതപലധപകന
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തകര്ച്ച  മനരപട  പുറമമരാകന്  സലത്തുള്കപ്പെകടയുള  വശടുകളപല

തരാമസപക്കുന്ന  കുടുനബങ്ങകള  ദുരന്തബരാധപത  കുടുനബങ്ങളരായപ

കണകരാകപയരാണന്  മകരളന  ധനസഹരായന  നലകപവരുന്നതന്.  2018,  2019,

2021 എന്നശ വര്ഷങ്ങളപല തശവ്ര ദുരന്ത സരാഹചരന്യമുണരായമപ്പെരാള് മലമയരാര

പമദശങ്ങളപല  75-നുന  100  ശതമരാനതപനുമപടയപല  തകര്ച്ച  മനരപട

വശടുകള്കന് സനസരാന ദുരന്തപതപകരണ നപധപയപലനപന്നുന നലകരാവന്നതന്

101900  രൂപ  മരാത്രമരാണന്.  എന്നരാല  മകരള  സര്കരാര്  മുഖന്യമനപയുകട

ദുരപതരാശശരാസ നപധപയപലനപന്നുള 298100 രൂപയുന മചര്തന് 4 ലകന രൂപ

നലകുകയുണരായപ. 75  മുതല 100 ശതമരാനന വകര തകര്ച്ച മനരപട സമതല

പമദശകത  വശടുകള്കന്  സനസരാന  ദുരന്തപതപകരണ  നപധപയപലനപന്നന്

നലകരാനരാവന്നതന്  95100  രൂപ  മരാത്രമരാകണങപലന  മുഖന്യമനപയുകട

ദുരപതരാശശരാസ  നപധപയപലനപന്നുള  304900  രൂപയുന  മചര്തന്  മകരള

സര്കരാര്  4  ലകന  രൂപയുന  നലകപ.  ഇതുകൂടരാകത  വശടുന  സലവന

നഷ്ടകപ്പെടവര്കന് വശടന് നപര്മപക്കുവരാന സലന വരാങ്ങുന്നതപനന് മുഖന്യമനപയുകട

ദുരപതരാശശരാസ നപധപയപലനപന്നുന 6 ലകന രൂപയുന വശടന് നപര്മപക്കുന്നതപനന് 4

ലകന രൂപയുന മചര്തന് 10 ലകനരൂപ നലകുകയുണരായപ. ഇഇൗ ആനുകൂലന്യന

പുറമമരാകന് ഭൂമപയപല തരാമസപക്കുന്നവര്ക്കുന ബരാധകമരാകുന്ന സമശപനമരാണന്
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സനസരാന സര്കരാര് സശശകരപച്ചപട്ടുളതന്. 

സനസരാന  ദുരന്തപതപകരണ  നപധപ  വപഹപതന  വര്ദപപ്പെപക്കുന്നതന്

സനസരാന  സര്കരാരപകന്റെ  പരപധപയപലവരുന്ന  വപഷയമലരാതതപനരാല

നപലവപകല  സനസരാന  ദുരന്ത  പതപകരണ  നപധപ/മകന  ദുരന്തപതപകരണ

നപധപ  മരാനദണങ്ങള്  പരപഷ്ക്കരപകരാനമവണ  നപര്മദ്ദേശങ്ങള്

നലകണകമന്നുള  പതപനഞരാന  മകന  ധനകരാരന്യ  കമശഷകന്റെ  ശപപരാര്ശ

പകരാരന  ദുരന്തപതപകരണ  നപധപയുകട  മരാനദണപകരാരന  വപവപധ

കഎറ്റങ്ങള്ക്കുള  തുക  വര്ദപപ്പെപക്കുക,  സനസരാന  സവപമശഷ

ദുരന്തങ്ങള്ക്കുള  നപലവപകല  വകയപരുതല  വര്ദപപ്പെപക്കുക,  ദുരന്ത

നപവരാരണന  ഒരു  പരാഠന്യ  വപഷയമരാക്കുവരാന  ധനസഹരായന  നലകുക,

ദുരന്തലഘൂകരണ  നപധപ  രൂപശകരപച്ചുകകരാണന്  അതപലനപന്നുന  സനസരാന

ദുരന്ത  ലഘൂകരണനപധപകന്  സഹരായന  നലകുക,  ദുരന്ത  നപവരാരണ

ഇനഷശറനസന് നടപ്പെപലരാക്കുക തുടങ്ങപയ നപര്മദ്ദേശങ്ങള് ഉള്കപ്പെടുതപകകരാണന്

ബനകപ്പെട  മകന  മനപമരാകര  മനരപല  കണ്ടുകകരാണന്  വപശദമരായ

നപര്മദ്ദേശങ്ങള് മകന സര്കരാരപനന് സമര്പ്പെപച്ചപട്ടുണന്.

കൂടരാകത  നപലവപല  ഫ്ലഡന്  മറരാഡുകളുകട  പുനരുദരാരണതപനുള

പവൃതപകളുകട മരാനദണങ്ങളപല കരാന കകട്ടുന്നതപനുന മറരാഡുകളുകട കകസഡന്
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വരാള് കകട്ടുന്നതപനുന മറരാഡപകന്റെ രൂപമരാറ്റന നടത്തുന്നതപനുന സരാധപക്കുകയപല.

ആയതപനരാല പസ്തുത മരാനദണങ്ങളപല മഭേദഗതപ വരുതപ മമല പസരാവപച്ച

പവൃതപകള്കൂടപ  സനസരാന  ദുരന്തപതപകരണ  നപധപ  വപനപമയരാഗപച്ചു

കകരാണ്ടുള മറരാഡുകളുകട പുനരുദരാരണ പവൃതപകളപല ഉള്കപ്പെടുതണകമന്ന

ആവശന്യവന  റവനന  വകുപ്പുമനപ  എന്ന  നപലയപല  ഞരാന  തകന്ന  മനരപല

മപരായപ ബനകപ്പെട മകന മനപമരാര്ക്കുമുമരാകക സമര്പ്പെപച്ചപട്ടുണന്.  ഇകരാരന്യന

ബഹുമരാനകപ്പെട  മുഖന്യമനപ  പല  തവണകളരായപ  മകനസര്കരാരപനുമുമരാകക

ഉന്നയപച്ചപട്ടുണന്. 


