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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   20,   ബുധന

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവബഡക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്

പകേഞരഞ്ചാം  സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  അവരവരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്

മുഖഞവരണഞ്ചാം ധരബചക്ക് ഉപവബഷ്ടരഞയബ.)

I. ചരകമഞപചഞരഞ്ചാം

അപതസ്പീക്ഷബത മഴകകടുതബയഞ്ചാം പകൃതബകക്ഷഞഭവഞ്ചാംമൂലെമുണഞയ മരണഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  കേഴബഞ്ഞ  ദബവസങ്ങളബലുണഞയ  അപതസ്പീക്ഷബതമഞയ

കപമഞരബയബലുഞ്ചാം  ഉരുള്കപഞട്ടലെബലുഞ്ചാം  മരണമടഞ്ഞവര്കക്ക്  കകേരള  നബയമസഭ

ആദരഞഞ്ജലെബ  അര്പ്പെബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  മരബചവരുകട  ആശബതരുകടയഞ്ചാം
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ബന്ധുകളുകടയഞ്ചാം  ദ:ഖത്തബല്  പങ്കുകചരുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുന.  ഒകകഞബര്

16-നക്ക് കകേഞട്ടയഞ്ചാം,  ഇടുകബ ജേബല്ലകേളബലുണഞയ കപമഞരബയബലുഞ്ചാം ഉരുള്കപഞട്ടലെബലുഞ്ചാം

നബരവധബകപര്  മരണകപ്പെടുകേയഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ  വബളകേള്ക്കുഞ്ചാം  വസ്പീടുകേള്ക്കുഞ്ചാം

നഞശനഷ്ടമുണഞകുകേയഞ്ചാം  കചയ.   ദരന്തത്തബല്  മരബചവരുകട  ആശബതര്ക്കുഞ്ചാം

നഞശനഷ്ടങ്ങളുണഞയവര്ക്കുഞ്ചാം  എല്ലഞ  സഹഞയങ്ങളുഞ്ചാം  സഞന്തന്ത്വനവഞ്ചാം  നല്കേഞന

കേഴബയണഞ്ചാം.  ഇഇൗ  ദരന്തത്തബല്  ജേസ്പീവന  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  സഭ  ദ:ഖവഞ്ചാം

അനുകശഞചനവഞ്ചാം കരഖകപ്പെടുത്തുന.

മുഖദമനബ   (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):  ഇരട്ട  നന്യൂനമര്ദഞ്ചാം

രൂപകപ്പെട്ടതബകന്റെ  ഫലെമഞയഞണക്ക്  ഒകകഞബര്  11  മുതല്  പലെ  ഭഞഗത്തുഞ്ചാം

അതബതസ്പീവ്ര  മഴയണഞയതക്ക്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേഞപബത

പവര്ത്തനമഞണക്ക് മഴദരന്ത നബവഞരണകേഞരദത്തബല് നടനവരുനതക്ക്.  കദശസ്പീയ

ദരന്ത പതബകേരണ കസനകയ പളയബഞധബത പകദശത്തക്ക് വബനദസബചബട്ടുണക്ക്.

കൂട്ടബകല്,  കകേഞകയഞര്  കമഖലെകേളബലുള്കപ്പെകട  എയര്കഫഞഴബകന്റെയഞ്ചാം

കനവബയകടയഞ്ചാം  കഹലെബകകേഞപ്റ്ററുകേള് വഴബ  രക്ഷഞപവര്ത്തനഞ്ചാം നടത്തുനണക്ക്.

തുടര്നള്ള ദബവസങ്ങളബലുഞ്ചാം ശക്തമഞയ മഴയക്ക് സഞധദതയകണനക്ക് മുനറബയബപ്പെക്ക്

ലെഭബചബട്ടുള്ളതബനഞല്  ഇടുകബ,  ഇടമലെയഞര്,  പമ്പ  ഡഞമുകേള്

അപകേടസഞദദതയണഞവകേയബകല്ലനക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തബ  തുറനബട്ടുണക്ക്.
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പകൃതബകക്ഷഞഭത്തബല്  ഇതുവകര  39  കപര്  മരണകപ്പെടുകേയഞ്ചാം  6  കപകര

കേഞണഞതഞകുകേയഞ്ചാം നബരവധബ വസ്പീടുകേള് പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം ഭഞഗബകേമഞയഞ്ചാം തകേരുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  സബതബഗതബകേള്  നബരന്തരഞ്ചാം  വബലെയബരുത്തബ  ആവശദമഞയ

നടപടബകേള്  യഥഞസമയഞ്ചാം  സന്ത്വസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്.  വബഷമഞവസയബല്കപ്പെട്ടവകര

കകേവബടബകല്ലനക്ക്  ഉറപ്പെക്ക്  നല്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അവകര  സഹഞയബകഞന

എല്ലഞവരുകടയഞ്ചാം  സഹഞയ  സഹകേരണങ്ങള്  അഭദര്തബക്കുന.

സഹജേസ്പീവബകേളുകട കവര്പഞടബല് ദ:ഖഞ്ചാം കരഖകപ്പെടുത്തുന. 

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറ):  അതബതസ്പീവ്രമഴയബലുഞ്ചാം

ഉരുള്കപഞട്ടലെബലുഞ്ചാം  ജേസ്പീവനുഞ്ചാം  ജേസ്പീവകനഞപഞധബകേളുഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരുകടയഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങളുകടയഞ്ചാം  ദ:ഖത്തബല്  പങ്കുകചര്നകകേഞണക്ക്  ബഞഷഞഞ്ജലെബ

അര്പ്പെബക്കുന.  തുടര്ചയഞയണഞകുന  പകൃതബകക്ഷഞഭങ്ങളുഞ്ചാം  കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  മുനറബയബപ്പെക്ക്  നല്കുനതബല്  വസ്പീഴ

ഉണഞയബട്ടുകണഞകയനക്ക് പരബകശഞധബചക്ക് ആവശദമഞയ നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജേസ്പീവന  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരുകട  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ജേസ്പീവകനഞപഞധബകേള്

നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്ക്കുഞ്ചാം  അര്ഹമഞയ  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കേണഞ്ചാം.  പകൃതബകക്ക്

അനുകയഞജേദമഞയ  രസ്പീതബയബല്  വനകേബട  വബകേസന  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കകേന്ദ്രസര്കഞരബല്നബനഞ്ചാം  ആവശദമഞയ
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സഹഞയങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ദരബതഞശന്ത്വഞസ

പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക് പതബപക്ഷത്തബകന്റെ പൂര്ണ്ണമഞയ പബന്തുണയണഞകുഞ്ചാം.

(മരണകപ്പെട്ടവകരഞടുള്ള ആദരസൂചകേമഞയബ സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള് അല്പ്പെസമയഞ്ചാം

എഴുകനറ്റക്ക് നബനക്ക് മഇൗനമഞചരബച.) 

II. പകമയഞ്ചാം

സഭഞ സകമ്മേളനഞ്ചാം ക്രമസ്പീകേരബക്കുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):  അപതസ്പീക്ഷബത  കപമഞരബയഞ്ചാം

ഉരുള്കപഞട്ടലുഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം ഉളവഞയബട്ടുള്ള ഗുരുതരമഞയ സബതബവബകശഷവഞ്ചാം അടുത്ത

ദബവസങ്ങളബല്  ശക്തമഞയ  മഴയണഞകുകമന  പവചനവഞ്ചാം  കേണകബകലെടുത്തക്ക്

ദരബതഞശന്ത്വഞസ  പവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട

മനബമഞരുകടയഞ്ചാം  നബയമസഭഞ  സഞമഞജേബകേരുകടയഞ്ചാം  സഞനബദദഞ്ചാം

പഞകദശബകേമഞയബ  അനബവഞരദമഞയതബനഞല്  2021  ഒകകഞബര്  5-ാം തസ്പീയതബ

സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച  കേഞകരദഞപകദശകേ  സമബതബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകലെ

ശബപഞര്ശകേളബകന്മേല് ഭഞഗബകേ കഭദഗതബ വരുത്തബകകഞണക്ക് ഇകന ദബവസകത്ത

തുടര്നള്ള  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവയഞനുഞ്ചാം  2021  ഒകകഞബര്  21,  22

തസ്പീയതബകേളബകലെ സഭഞസകമ്മേളനഞ്ചാം ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം ഇഇൗ സഭ തസ്പീരുമഞനബക്കുന

എന പകമയഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.
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റവനന്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

സഭ രഞവബകലെ 9.15-നക്ക് പബരബഞ.

**********


