
 II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XIX-7

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   മനാര്ചച്ച്   13,   തവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വെനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

18 (*241)  ഓഖബ ദുരന്തതബല്തപ്പെട്ടവെരുതടെ പുനരധബവെനാസലാം 

 മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവെണബ

വെദവെസനായവലാം വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  തജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  ഓഖബ  ദുരന്തതബല്  പനാര്പ്പെബടെ  സസൗകേരദങ്ങളലാം

മതദബന്ധകനനാപകേരണങ്ങളലാം  നഷ്ടതപ്പെട്ട  മതദതതനാഴബലനാളബകേതള

പുനരധബവെസബപ്പെബക്കുന്നതബനുള  പദതബകേള്  മുഖദമനബയുതടെ  ദുരബതനാശശനാസ

നബധബയബതല   (ഓഖബ  ഫണച്ച്)  തുകേ  വെബനബകയനാഗബചച്ച്

നടെപ്പെബലനാകബവെരുനതണനലാം   മതദബന്ധനതബകലര്തപ്പെടുന്നവെരുതടെ സുരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്  തതലഫച്ച് ജനാകറ്റുകേളലാം  തതലഫച്ച് കബനാതയകേളലാം കേനാലനാവെസനാ
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മുന്നറബയബപ്പുകേള്കനായബ  'നനാവെബകേച്ച്'  ഉപകേരണങ്ങളലാം  വെബതരണലാം

തചയബട്ടുതണനലാം  ആഴകടെല്  മതദബന്ധനലാം  നടെത്തുന്ന  യനാനങ്ങള്കച്ച്

സനാറ്റതതലറ്റച്ച്  കഫനാണുകേള്  വെബതരണലാം  തചയ്യുന്ന  പദതബ

നടെപ്പെബലനാകബവെരബകേയനാതണനലാം  സഭതയ  അറബയബച.

അപകേടെമുന്നറബയബപ്പെച്ച്/കേനാലനാവെസനാ  വെദതബയനാനലാം  മുതലനായ  വെബവെരങ്ങള്

മതദതതനാഴബലനാളബകേളതടെ  തമനാതതബല്  നമ്പറുകേളബല്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള

സലാംവെബധനാനവലാം പരമ്പരനാഗത മതദബന്ധന യനാനങ്ങള്ക്കുലാം  തമകതതനസ്ഡച്ച്

കബനാട്ടുകേള്ക്കുലാം സുരക്ഷയനാവെശദമനായ ഉപകേരണങ്ങള് സബ്സബഡബകയനാടുകൂടെബ

നല്കുന്നതബനുള  നടെപടെബകേളലാം  സശസ്പീകേരബചവെരുനതണനലാം  യുതതണറ്റഡച്ച്

ഇന്തദ  ഇന്ഷശറന്സച്ച്  കേമ്പനബയുമനായബ  കചര്നതകേനാണച്ച്  മതദബന്ധന

യനാനങ്ങള്കച്ച് ഇന്ഷശറന്സച്ച് പരബരക്ഷ  പദതബ  നടെപ്പെനാകബവെരുനതണനലാം

മനബ അറബയബച.  മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച് രക്ഷനാപ്രവെര്തനവലാം പ്രനാഥമബകേ

ചബകേബതയുലാം അതബകവെഗലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ നബര്മ്മേബക്കുന്ന  മൂന്നച്ച് മതതറന്

ആലാംബുലന്സുകേളബല് ഒതരണലാം  നസ്പീറ്റബലബറകബകഴബഞബട്ടുണച്ച്.  ബനാകബയുളവെ

ഏപ്രബല്  മനാസതബല്  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  നസ്പീണകേരയബല്  'ശുചബതശ

സനാഗരലാം'  പദതബയബലൂതടെ   പനാസബകേച്ച്   സലാംഭരണലാം നടെത്തുനതണനലാം അതച്ച്

ക്രകമണ മറ്റച്ച് ഹനാര്ബറുകേളബകലയച്ച് വെദനാപബപ്പെബക്കുതമനലാം കകേനാസല് മനാകനജുതമന്റെച്ച്



3

പനാന്  തയനാറനാക്കുന്നതബനുള  നടെപടെബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബചബട്ടുതണനലാം  12

ഹനാര്ബറുകേളബല് ഫബഷബലാംഗച്ച് ഹനാര്ബര് മനാകനജുതമന്റെച്ച് തസനാസസറ്റബ നബലവെബല്

വെന്നബട്ടുതണനലാം  'പുനര്കഗഹലാം'  പദതബകച്ച്  തുടെകലാംകുറബകനാന്

സനാധബചബട്ടുതണനലാം മനബ വെദക്തമനാകബ. ഓഖബ ദുരന്തതബല് മരണതപ്പെട്ടവെരുതടെ

കുടുലാംബ  സബതബവെബവെര  കേണക്കുകേള്  കശഖരബചതകേനാണച്ച്  പതനാലാംകനാസച്ച്

പനാസനാകേനാത  40  വെയസബല്  തനാതഴയുള  42 കപര്കച്ച്  മതദതഫഡബല്

തനാല്കനാലബകേ  കജനാലബ  നല്കേബയബട്ടുതണനലാം  പതനാലാം  കനാസച്ച്  പനാസനായ  12

കപര്കച്ച്  ആകരനാഗദ  വെകുപ്പെബല്  തതനാഴബല്  നല്കുന്നതബതനക്കുറബചച്ച്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുതണനലാം  ചസ്പീനവെലകേള്  സലാംബന്ധബചച്ച്  നദനായമനായ  തസ്പീരുമനാനലാം

സകേതകനാള്ളുതമനലാം  പൂന്തുറയബല് 'ഓഫച്ച് കഷനാര് കബ്രേകച്ച് വെനാട്ടര്'  പദതബകച്ച്

തുടെകലാം  കുറബചബട്ടുതണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

വെദക്തമനാകബ. 

19 (*242)   കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണ പ്രവെര്തനതബല് കേതണതബയ  അപനാകേതകേള്

  

തപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന്)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  കേബഫ്ബബ  തടെകബകല്  ഇന്തസക്ഷന്  വെബഭനാഗതബതന്റെ

പരബകശനാധനയുതടെ  അടെബസനാനതബല്  കകേരള  കറനാഡച്ച്  ഫണച്ച്  കബനാര്ഡബതന്റെ

ചുമതലയബലുള  10  കറനാഡുകേളതടെ നബര്മ്മേനാണ പ്രവെര്തനങ്ങള് കസനാപ്പെച്ച്  തമകമ്മേനാ
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നല്കേബ നബര്തബവെയ്ക്കുകേയുലാം  ചസ്പീഫച്ച് എഞബനബയര് ഉള്തപ്പെതടെയുളവെര് പ്രവൃതബയുതടെ

പുകരനാഗതബ  വെബലയബരുതബ  നല്കേബയ  നബര്കദ്ദേശനാനുസരണലാം  ആവെശദമനായ

തബരുതല് നടെപടെബകേള് സശസ്പീകേരബചതബതനത്തുടെര്ന്നച്ച്  പനാലകനാടുള എലാം.ഇ.എസച്ച്.

കകേനാകളജച്ച്-പയനനാടെലാം കറനാഡച്ച് ഒഴബതകേയുള 9 പ്രവൃതബകേള് പുനരനാരലാംഭബചബട്ടുതണനലാം

സഭതയ അറബയബച. കറനാഡുകേളബതല കുഴബകേളടെയ്ക്കുന്നതബനച്ച് പ്രനാകയനാഗബകേ സലാംവെബധനാനലാം

നടെപ്പെനാക്കുന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.  സമയബന്ധബതമനായബ കറനാഡച്ച് പണബ

പൂര്തബയനാകനാത  കകേനാണ്ടനാക്ടര്മനാര്ക്കുലാം  എഞബനസ്പീയര്മനാര്ക്കുതമതബതര  കേര്ശന

നടെപടെബ   സശസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേനാരദവലാം   പരബഗണനയബലനാണച്ച്.  കറനാഡച്ച്

നബര്മ്മേനാണതബതല  ഗണനബലവെനാരലാം  തമചതപ്പെടുതനാന്  നബരന്തരലാം

കേബഫ്ബബയബല്നബനതതന്ന  തടയബനബലാംഗലാം  മറ്റുലാം  നല്കുനതണനലാം   പുതുകബയ

എഗ്രബതമന്റെബതല  നബബന്ധനകേള്മൂലലാം  നബലചകപനായ  കറനാഡുപ്രവൃതബകേള്

പുനരനാരലാംഭബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  കേബഫ്ബബയുതടെ  ശദയബല്തപ്പെടുത്തുന്നതനാതണനലാം

കേനാല്നടെ  യനാത്രകനാര്ക്കുണനാകുന്ന  അപകേടെസനാധദതകേള്  മുന്നബല്കണ്ടുതകേനാണച്ച്

കറനാഡച്ച്   പുനര്നബര്മ്മേനാണകവെളയബല്  നടെപ്പെനാതകേള്  നബര്മ്മേബക്കുതമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വെദക്തമനാകബ. കേനാല്നടെയനാത്രകനാര്ക്കുള

സുരക്ഷനാക്രമസ്പീകേരണതബനച്ച്  അര്ഹമനായ  പരബഗണന  കവെണതമനതതന്നയനാണച്ച്

സര്കനാര്  തസ്പീരുമനാനതമന്നച്ച്  ഉപകചനാദദങ്ങളബലബടെതപട്ടുതകേനാണച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട

മുഖദമനബ അറബയബച. 
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20 (*243) തുറമുഖത്തുനബന്നച്ച് വെബപണബയബകലയച്ച് എന്ന പദതബ

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവെണബ

വെദവെസനായവലാം  വെകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  ഗണകമന്മയുള മതദലാം

ഉപകഭനാക്തനാകള്കച്ച് എതബക്കുന്നതബനച്ച്  മതദതഫഡച്ച് മുഖനാന്തബരലാം  41  ഫബഷച്ച്

മനാര്ട്ടുകേള് പ്രവെര്തബചവെരുനതണനലാം ഹനാര്ബറബല്നബനലാം മല്സദലാം  കനരബട്ടച്ച്

എതബക്കുന്നതബനച്ച്  തബരുവെനന്തപുരലാം,  തകേനാലലാം  ജബലകേളബല്  5 'അന്തബപ്പെച'

തമനാതതബല് യൂണബറ്റുകേള് മതദതഫഡച്ച്  മുകഖന പ്രവെര്തബചവെരുനതണനലാം

ഇടെനബലകനാരുതടെ ചൂഷണലാം ഒഴബവെനാകബ വെദവെസനാപബതവലാം  കേനാരദക്ഷമവമനായ

കലലവലാം  വെബപണനവലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുള  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

സര്കനാരബതന്റെ പരബഗണനയബലനാതണനലാം സഭതയ അറബയബച.  സലാംസനാനതച്ച്

മതദമനാര്കറ്റുകേളതടെ ആധുനബകേവെല്കരണ  പദതബ  നടെപ്പെബലനാകബ വെരബകേയുലാം

മതദ  വെബകേസന  കബനാര്ഡബതന്റെയുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബതന്റെയുലാം

സഹനായകതനാതടെ  36  ആധുനബകേ   മതദമനാര്കറ്റുകേള്  പ്രവെര്തന

സജ്ജമനാക്കുകേയുലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകതനാതടെയുള

മതദമനാര്കറ്റുകേളതടെ  നവെസ്പീകേരണ  പദതബ  തതശതബല്  അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

കേണനല്ലൂര്  മതദമനാര്കറ്റച്ച്  വെബകേസനതബനുള  നബനാര്ഡബതന്റെ   പദതബകച്ച്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബചബട്ടുണച്ച്. മതദതഫഡച്ച് മുഖനാന്തബരലാം അഞല്, ഓചബറ, അരൂര്
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എന്നസ്പീ  മനാര്കറ്റുകേള്  ആധുനബകേവെല്കരബചബട്ടുതണനലാം

മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  തമചതപ്പെട്ട  വെരുമനാനലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ

വെബവെബധയബനലാം മൂലദവെര്ദബത മകതദനാല്പ്പെന്നങ്ങള്  'മതദതഫഡച്ച് ഇസൗറ്റച്ച്സച്ച്' &

'മതദതഫഡച്ച്  ടസ്പീറ്റച്ച്സച്ച്'  എന്ന കപരബല് വെബല്പ്പെന നടെത്തുന്നതബനുള നടെപടെബ

സശസ്പീകേരബചവെരുനതണനലാം  തചമ്മേസ്പീന്  കതനാടെബല്  നബനള  തതകേകറ്റനാണ്

ഗളബകേകേള്  മതദതഫഡച്ച്  ഫബഷച്ച് മനാര്ട്ടച്ച്  വെഴബ  വെബപണനലാം  നടെതബ

വെരുനതണനലാം   മനബ  വെദക്തമനാകബ.  ഹനാര്ബറുകേളബല്  കൂടുതല്  ഫബഷച്ച്

ലനാന്റെബലാംഗച്ച്  തസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബക്കുതമനലാം  ഉള്പ്രകദശങ്ങളബല്

മതദവെബപണനതബനച്ച്  കൂടുതല്  തമനാസബല്  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്ന

കേനാരദലാം  ആകലനാചനയബലനാതണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

വെദക്തമനാകബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത

2588  മുതല് 2916  വെതരയുള കചനാദദങ്ങളബല് 138  എണതബനുലാം ബന്ധതപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)


