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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XIX-1

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   മനാര്ചച്ച്   02,   തബങ്കള്

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുതടെ പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 2020

മനാര്ചച്ച് 2-ാം തതീയതബ  രനാവബതല 9.00 മണബകച്ച് കദശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാതടെ

ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സതീകര്  ശതീ.  പബ.  ശതീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ  അദദക്ഷതയബല

നബയമസഭനാ ഹനാളബല ആരലാംഭബച. 

വനാങ്മൂലലാം നലകേബയ ഉതരങ്ങള് 

(ബനാകറബല  തകേനാടുതബരബക്കുന്ന  നമ്പര്  ഇഇൗ  സകമ്മേളനതബല

അനുവദബച കചനാദദങ്ങളുതടെ നമ്പറബതന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

(ആലാംഡച്ച്  കപനാലതീസച്ച്  ബറനാലബയനബലനബനലാം  ററഫബളുകേളുലാം

തവടെബയുണ്ടകേളുലാം  കേനാണനാതനായ  സലാംഭവതബല  പ്രതബകഷേധബചച്ച്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ബനാനര്  ഉയര്തബകനാട്ടബ  ബഹളലാം  വയ്ക്കുകേയുലാം

അല്പസമയതബനുകശഷേലാം  അവരവരുതടെ  സതീറ്റുകേളബല  ഉപവബഷ്ടരനാകുകേയുലാം

തചയ.)
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1(*1 & *9)                സബ   &  എ  .  ജബ  .   റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേല നടെപടെബ 

മുഖദമനബ  (ശതീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നലകേബയ  മറുപടെബയബല,

തബരുവനന്തപുരലാം  തസഷേദല  ആലാംഡച്ച്  കപനാലതീസച്ച്  ബറനാലബയനബല

ആയുധങ്ങളുതടെയുലാം  തവടെബയുണ്ടകേളുതടെയുലാം  പ്രവര്തനക്ഷമമനായ

കേനാടബഡ്ജുകേളുതടെയുലാം കസനാകബല കുറവച്ച് കേതണ്ടതബയതച്ച് സലാംബനബചച്ച് റകലാം

ബനാഞച്ച്  പ്രകതദകേ സലാംഘലാം അകനന്വേഷേണലാം നടെതബവരബകേയനാതണനലാം എസച്ച്.

എ. പബ.  കേദനാമ്പബല നടെതബയ പരബകശനാധനയബല  2005 മുതല 2016  വതര

ചതീഫച്ച്  കസനാകബല നബനലാം  എസച്ച്.എ.പബ.കച്ച്  നലകേബയബട്ടുള്ള  660   5.5mm

INSAS  ററഫബളുകേളബല  647  എണലാം കേദനാമ്പബലലാം  13  എണലാം തഎ.ആര്.

ബറനാലബയന  തടയബനബകേളുതടെ  പരബശതീലനതബനനായബ  മണബപ്പൂരബകലയച്ച്

തകേനാണ്ടുകപനായതനാതണനലാം  പബബകേച്ച്  അകഇൗണ്ടച്ച്സച്ച്  കേമ്മേബറബയുതടെ

പരബകശനാധനകയനാടുകൂടെബ  ഇതുസലാംബനബചച്ച്  കൂടുതല വദക്തത റകേവരബകനാന

സനാധബക്കുതമനലാം സഭതയ അറബയബച.  ഡമ്മേബ കേനാടബഡ്ജുകേള് കസനാക്കുകേളബല

കരഖതപ്പെടുതബ  സൂക്ഷബചതബനച്ച്  ഉതരവനാദബയനായ  ഉകദദനാഗസ്ഥതന

റകലാംബനാഞച്ച്  അറസച്ച്  തചയച്ച്  റബമനാന്റെച്ച്  തചയതബനുപുറതമ  11  കപര്തകതബതര

വകുപ്പുതല  അകനന്വേഷേണവലാം  നടെതബവരബകേയനാണച്ച്.  എ.പബ.  ബറനാലബയന

കപനാലതീസച്ച്  അഡതീഷേണല  ഡയറക്ടര്  ജനറലബതന്റെ  ഉതരവച്ച്  പ്രകേനാരലാം  4
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കപരടെങ്ങുന്ന ഒരു കബനാര്ഡച്ച് രൂപതീകേരബചച്ച്  നഷ്ടതപ്പെട്ട തബരകേതള സലാംബനബചച്ച്

സമഗ്ര  പരബകശനാധന  നടെതബയതബതന്റെ  അടെബസ്ഥനാനതബല  തബരകേളുതടെ

എണതബല  കുറവള്ളതനായബ  കേതണ്ടത്തുകേയുലാം  ഇതുസലാംബനബചച്ച്  വബശദമനായ

അകനന്വേഷേണലാം നടെതബ ഉതരവനാദബകേതള കേതണ്ടതനാന സലാംസ്ഥനാന കപനാലതീസച്ച്

കമധനാവബ  ഉതരവബടുകേയുലാം  തചയബട്ടുണ്ടച്ച്.  പ്രസ്തുത  കകേസുമനായബ  ബനതപ്പെട്ടച്ച്

റകലാംബനാഞച്ച്   അകനന്വേഷേണലാം  തുടെര്നവരുന്നതബനനാല   മതറനാരു

ഏജനസബതയതകനാണ്ടച്ച്  അകനന്വേഷേബകകണ്ട  ആവശദമബതല്ലെനലാം

സലാംസ്ഥനാനതത  മുഴുവന  എസച്ച്.എ.പബ.  ബറനാലബയനുകേളബതലയുലാം

തവടെബകകനാപ്പുകേളുതടെയുലാം/ആയുധങ്ങളുതടെയുലാം  സമഗ്ര  പരബകശനാധന

നടെത്തുന്നതനാതണനലാം  റകലാംബനാഞച്ച്  അകനന്വേഷേണ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനുകശഷേലാം

അതുസലാംബനബച  തുടെര്നടെപടെബകേള്  സന്വേതീകേരബക്കുന്നതനാതണനലാം  സബ.ആന്റെച്ച്

എ.ജബ.യുതടെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബതന്റെ ഉള്ളടെകലാം കചനാര്ന്നതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്  വബശദമനായ

അകനന്വേഷേണലാം  നടെത്തുതമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടെബയനായബ  മുഖദമനബ

വദക്തമനാകബ. 

2 (*2) ജലയനാനങ്ങളുതടെ രജബകസ്ട്രേഷേനുലാം സുരക്ഷനാ സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം

തുറമുഖവലാം  മമ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ. രനാമചന്ദ്രന കേടെന്നപ്പെളളബ) നലകേബയ മറുപടെബയബല, കവമ്പനനാട്ടു കേനായലബല
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ഹഇൗസച്ച് കബനാട്ടച്ച്  തതീപബടെബചച്ച് നശബചതുമനായബ ബനതപ്പെട്ടച്ച്  മനാരബതതടെലാം കബനാര്ഡച്ച്

നടെതബയ  മബന്നല  പരബകശനാധനകേളബല  8  ഹഇൗസച്ച്  കബനാട്ടുകേള്

രജബകസ്ട്രേഷേനബല്ലെനാതത  പ്രവര്തബചതനായബ  കേതണ്ടതബയബട്ടുതണ്ടനലാം  രജബസര്

തചയനാത  ഹഇൗസച്ച്  കബനാട്ടുകേള്,  ശബകനാരകേള്  തുടെങ്ങബയവ  കേതണ്ടതബ

ഉള്നനാടെന ജലഗതനാഗത നബയമതബതന്റെ അടെബസ്ഥനാനതബല അര്ഹമനായവയച്ച്

രജബകസ്ട്രേഷേന നലകേനാനുലാം ബനാകബയുളളവയുതടെ വബവരലാം 20 ദബവസതബനുളളബല

സര്കനാരബല  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തചയനാന  മനാരബറടെലാം  കബനാര്ഡബനച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം

നലകേബയബട്ടുതണ്ടനലാം  സഭതയ  അറബയബച.  രജബകസ്ട്രേഷേന  നടെതനാത  299

തവസലകേള്കച്ച്  (2020  ജനുവരബ  മനാസലാം  വതര)  കസനാപ്പെച്ച്  തമകമ്മേനാ

നലകേബയബട്ടുണ്ടച്ച്.  ആലപ്പുഴയബലണ്ടനായ  അപകേടെങ്ങളുതടെ  പശനാതലതബല

രജബസറബലാംഗച്ച്  അകതനാറബറബതയയുലാം  ആലപ്പുഴ  കപനാര്ട്ടച്ച്  ഓഫതീസതറയുലാം

തലസ്ഥനാനങ്ങളബല  നബന്നച്ച്  മനാറനാനുലാം  ജലയനാനങ്ങളുതടെ  സര്വതീസുമനായബ

ബനതപ്പെട്ട   എനകഫനാഴച്ച്തമന്റെച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  തുറമുഖ  വകുപ്പെബനച്ച്  മനാത്രമനായബ

നടെപ്പെബലനാകനാന  പരബമബതബയുളളതബനനാല  കപനാലതീസച്ച്/റവനമ്യൂ/ഉള്നനാടെന

ജലഗതനാഗതലാം/തപനാലമ്യൂഷേന  കേണ്കടനാള്  കബനാര്ഡച്ച്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളബതല

ഉകദദനാഗസ്ഥതര  ഉള്തപ്പെടുതബ  ടെനാസച്ച്  കഫനാഴച്ച്  രൂപതീകേരബചച്ച്  ഇനതസക്ഷന

നടെതനാനുലാം  മനാരബതതടെലാം  കബനാര്ഡച്ച്  ചതീഫച്ച്  എകബകേമ്യൂട്ടതീവച്ച്  ഓഫതീസര്കച്ച്
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നബര്കദ്ദേശലാം നലകേബയബട്ടുണ്ടച്ച്.  ഹഇൗസച്ച് കബനാട്ടുകേളുതടെയുലാം ഉല്ലെനാസയനാനങ്ങളുതടെയുലാം

തവയ്സച്ച് ഡബകസനാസലബനച്ച്  ഏകേതീകൃത സലാംവബധനാനലാം ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

ജബല്ലെനാ  ഭരണകൂടെവലാം  ടൂറബസലാം  വകുപ്പെച്ച്  മലബനതീകേരണ  നബയനണ  കബനാര്ഡച്ച്

എന്നബവരുമനായബ  ചര്ച  നടെതബ  തപ്രനാകപ്പെനാസല  തയനാറനാക്കുന്നതബനുലാം

അനധബകൃതമനായബ  സര്വതീസച്ച്  നടെത്തുന്ന  കബനാട്ടുകേള്  പബടെബതചടുതച്ച്

സൂക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്  പരദനാപ്തമനായ  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഇല്ലെനാതതബനനാല  CrPC

യബതല വകുപ്പുകേള് പ്രകേനാരലാം  കബനാട്ടുടെമകേള്തകതബതര  കകേതസ്സെടുക്കുന്ന കേനാരദലാം

ജബല്ലെനാ  കപനാലതീസച്ച്  കമധനാവബയുമനായബ  ചര്ച  നടെതനാനുലാം  നബര്കദ്ദേശലാം

നലകേബയബട്ടുണ്ടച്ച്.    എല്ലെനാ  യനാത്രനാ  കബനാട്ടുകേളബലലാം  ഉല്ലെനാസയനാനങ്ങളബലലാം

ജതീവനരക്ഷ/  അഗബശമന ഉപകേരണങ്ങള് നബര്ബനമനാക്കുകേയുലാം   സുരക്ഷനാ

ഉപകേരണങ്ങളുതടെ ഉപകയനാഗലാം സലാംബനബചച്ച്  ജതീവനകനാര്കച്ച്  4  ദബവസതത

കബനാധവലകരണ പരബശതീലന പരബപനാടെബ  നടെതബവരബകേയുമനാണച്ച്.  സുരക്ഷനാ

ഉപകേരണങ്ങള്  കബനാട്ടുകേളബല  സൂക്ഷബകനാത  ഉടെമകേളബല  നബനലാം  പബഴ

ഇഇൗടെനാക്കുകേയുലാം കസനാപ്പെച്ച് തമകമ്മേനാ നലകുകേയുലാം തചയ്യുനണ്ടച്ച്.  കകേരള ഉള്നനാടെന

ജലയനാന  നബയമങ്ങളബല  ആവശദമനായ  മനാറങ്ങള്  വരുത്തുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ

സന്വേതീകേരബക്കുന്നതനാതണനലാം  667  കബനാട്ടുകേള്  നബയമവബരുദമനായബ

പ്രവര്തബക്കുന്നതനായബ  കേതണ്ടതബയബട്ടുതണ്ടനലാം   17  കബനാട്ടുകേള്കച്ച്
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പുതബയതനായബ രജബകസ്ട്രേഷേന നലകേബയബട്ടുതണ്ടനലാം    രജബകസ്ട്രേഷേന നടെതനാത

299  തവസലകേള്കച്ച്  2020  ജനുവരബ  മനാസലാം  വതര   കസനാപ്പെച്ച്  തമകമ്മേനാ

നലകേബയബട്ടുതണ്ടനലാം   കബനാട്ടുകേളുതടെ  തസബബലബറബ  യഥനാസമയലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുതമനലാം  മനബ  അറബയബച.  കബനാട്ടപകേടെങ്ങള്

ഉണ്ടനാകേനാതബരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടെപടെബ  സന്വേതീകേരബക്കുന്നതനാതണനലാം

അപകേടെതബല  മരണതപ്പെടുന്ന  വദക്തബയുതടെ  കുടുലാംബതബനച്ച്  സനാമ്പതബകേ

സഹനായലാം  നലകുന്ന  കേനാരദവലാം  അരൂര്കുറബയബല  ഹഇൗസ്കബനാട്ടുകേള്കച്ച്

തപര്മബറച്ച്  നലകുന്നതബനുള്ള  പ്രനാകയനാഗബകേ  ബുദബമുട്ടുകേളുലാം  സലാംബനബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കുതമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

3 (*3) പ്രവനാസബകേളുതടെ സലാംരക്ഷണലാം

മുഖദമനബ നലകേബയ മറുപടെബയബല,  കകേരളതീയരനായ പ്രവനാസബകേളുതടെ

സലാംരക്ഷണനാര്തലാം  അവരുതടെ  നബയമ  പ്രശ്നങ്ങള്  റകേകേനാരദലാം  തചയനാന

പ്രവനാസബ  നബയമസഹനായ  തസല  പദതബ  ആവബഷ്കരബചച്ച്

നടെപ്പെബലനാകബയബട്ടുതണ്ടനലാം  വബകദശതത  പ്രവനാസബ  മലയനാളബകേളുതടെ  കക്ഷമലാം

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച് പ്രവനാസബ തബരബചറബയല കേനാര്ഡച്ച് ഏര്തപ്പെടുതബയബട്ടുതണ്ടനലാം

സഭതയ അറബയബച.  പ്രവനാസബ കകേരളതീയരുതടെ നബകക്ഷപലാം സലാംസ്ഥനാനതബതന്റെ

പുകരനാഗതബകനായബ  ഉപകയനാഗതപ്പെടുത്തുന്നകതനാതടെനാപ്പെലാം  ജതീവബതപങ്കനാളബകേളുതടെ
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ജതീവബതലാം  സുരക്ഷബതമനാക്കുന്നതബനച്ച്  പ്രവനാസബ  ഡബവബഡന്റെച്ച്  പദതബയുലാം

നടെപ്പെബലനാകബയബട്ടുണ്ടച്ച്.  ഗള്ഫച്ച്  രനാജദങ്ങളബതല  പ്രവനാസബകേളുതടെ

വരുമനാനതബനച്ച്  ഇന്തദയബല  നബകുതബ  നലകകേണ്ടബവരുതമന്ന  ആശങ്ക

സലാംബനബചച്ച്  സലാംസ്ഥനാന ചതീഫച്ച് തസകട്ടറബ കകേന്ദ്ര കേനാബബനറച്ച് തസകട്ടറബക്കുലാം

കനനാര്ക വകുപ്പെച്ച്  പ്രബനസബപ്പെല തസകട്ടറബ  കകേന്ദ്ര ധനകേനാരദ  തസകട്ടറബക്കുലാം

കേതയചബട്ടുതണ്ടനലാം പ്രവനാസബകേളുതടെ വബഭവകശഷേബയുലാം റവഭവവലാം നനാടെബതന്റെ

പുകരനാഗതബകനായബ  ഉപകയനാഗതപ്പെടുത്തുന്നതബല  സലാംസ്ഥനാന  സര്കനാര്

അതബയനായ  ജനാഗ്രത  പുലര്തബതകനാണ്ടച്ച്  നബരവധബ  പദതബകേള്

നടെപ്പെബലനാകബയബട്ടുതണ്ടനലാം  മുഖദമനബ  അറബയബച.  കകേരളതബതന്റെ

പുകരനാഗതബകച്ച്  ആകലാം  കൂട്ടുന്നതുലാം  കൂടുതല  തതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുന്നതുമനായ  കമഖലകേളബല  പ്രവനാസബ  മലയനാളബകേളുതടെ  നബകക്ഷപങ്ങള്

സന്വേതീകേരബകനാന  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  മുഖദമനബ  തചയര്മനാനനായബ  ഓവര്സതീസച്ച്

കകേരറളറച്ച്സച്ച്  ഇനതവസച്ച്തമന്റെച്ച്  &  കഹനാള്ഡബലാംഗച്ച്  എന്ന നബകക്ഷപ കേമ്പനബ

രൂപതീകേരബക്കുകേയുലാം  കനനാര്ക-റൂട്ടച്ച്സബതന്റെ  കേതീഴബല  ബബസബനസച്ച്

തഫസബലബകറഷേന  തസന്റെര്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  തചയബട്ടുണ്ടച്ച്.  നബകക്ഷപ

കേമ്പനബയുതടെ  കേതീഴബല  വബവബധ  പദതബകേള്കച്ച്  രൂപലാം  നലകുന്ന  കേനാരദലാം

സര്കനാര് ആകലനാചബക്കുനതണ്ടനലാം സലാംസ്ഥനാനതബതന്റെ സനാമ്പതബകേ സ്ഥബതബ
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തമചതപ്പെടുന്ന  മുറയച്ച്  പ്രവനാസബകേളുതടെ  തപനഷേന  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുതമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാകബ.   

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത

1  മുതല  255  വതരയുളള കചനാദദങ്ങളബല  102  എണതബനുലാം  ബനതപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നലകേബ.)


