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പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

          2020   മനാര്ചച്ച്    10,   തചനാവ

      
നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

I ചരകമനാപചനാരലാം

എന  .   വബജയന പബള്ളയുതട നബരദ്ധ്യനാണലാം

മബ  .   സസ്പീകര്: പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയബതല അലാംഗമനായ എന. വബജയന

പബള്ള  2020  മനാര്ചച്ച്  8-നച്ച്  നബരദ്ധ്യനാതനനായബ.  2016-തല  തതരതഞ്ഞെടുപ്പെബല്  തകേനാലലാം

ജബലയബതല  ചവറ  മണ്ഡലതത  പ്രതബനബധസ്പീകേരബചച്ച്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദ്ധ്യ

മുന്നണബയുതട  പ്രതബനബധബയനായനാണച്ച്  അകദ്ദേഹലാം  നബയമസഭയബതലതബയതച്ച്.  നബലവബല്

അനനൗകദദ്ധ്യനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളലാം  പ്രകമയങ്ങളലാം  സലാംബനബച  സമബതബയുതട

അദദ്ധ്യക്ഷനനായബരുന.  തകേനാലലാം  ജബലയുതട   പുകരനാഗതബകനായബ  അര്പ്പെണ

മകനനാഭനാവകതനാതട  പ്രവര്തബച  അകദ്ദേഹലാം   ചവറയബല്  നടതബയ  സനാമൂഹദ്ധ്യകക്ഷമ

പ്രവര്തനങ്ങള്  ശകദയമനാണച്ച്.    ജബലനാ  ബനാങച്ച്  പ്രസബഡന്റെച്ച്,  ചവറ  പട്ടതനാനലാം
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സര്വസ്പീസച്ച് സഹകേരണബനാങച്ച് പ്രസബഡന്റെച്ച് എന്നസ്പീ നബലകേളബല്  സഹകേരണ രലാംഗതലാം

അകദ്ദേഹലാം സജസ്പീവമനായബരുന. സനൗമദ്ധ്യനലാം ഏതുസമയതലാം ജനങ്ങള്കച്ച് സമസ്പീപബകനാന

കേഴബയുന്ന  കനതനാവുമനായബരുന  എന.  വബജയന  പബള്ള.  ദസ്പീര്ഘകേനാലലാം

പഞനായതലാംഗമനായബ  പ്രവര്തബചതബതന്റെ  അനഭവസമ്പതനാണച്ച്  രനാഷസ്പീയ

ജസ്പീവബതതബല്  അകദ്ദേഹതബനച്ച്  കേരുകതകേബയതച്ച്.  നബസസനാര്ത്ഥനലാം

ഉനൗര്ജ്ജസസലനമനായ  കനതനാവബതനയനാണച്ച്  എന.  വബജയന  പബള്ളയുതട

നബരദ്ധ്യനാണതബലൂതട നമുകച്ച് നഷ്ടമനായബരബക്കുന്നതച്ച്. 

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  ബഹുമനാന തപ്പെട്ട സസ്പീകര് പ്രകേടബപ്പെബച

വബകേനാരകതനാടച്ച്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  കയനാജബക്കുന.  ചുറ്റുമുള്ളവരബകലയച്ച്  ഉനൗര്ജ്ജലാം

പകേര്നനല്കേബ സസയലാം ഒരു വബളകനായബ മനാറനാന ശമബച മനഷദ്ധ്യതസതബതന്റെ ദസ്പീപ്തമനായ

പ്രതസ്പീകേമനാണച്ച്  എന.  വബജയന  പബള്ള.  സമര്പ്പെബതമനസ്കനനായ തപനാതുപ്രവര്തകേന,

കസ്നേഹസമ്പന്നനനായ  സുഹൃതച്ച്,  ശകദയനനായ  നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേന,

സബകരനാതനാഹബയനായ  വദ്ധ്യവസനായബ  തുടങ്ങബ  വബവബധ  വദ്ധ്യകബതസതബതന്റെ

ഉടമയനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.  അകേനാലതബലുള്ളതുലാം  അപ്രതസ്പീക്ഷബതവുമനായബരുന

അകദ്ദേഹതബതന്റെ കവര്പനാടച്ച്.     പനാവതപ്പെട്ടവര്ക്കുതകുന്ന ഒരു കേനാരദ്ധ്യവുലാം നനാകളയ്ക്കുകവണബ

മനാറബവയനാന  പനാടബതലന്ന  നബര്ബനബുദബ  അകദ്ദേഹതബനണനായബരുന.  ഇനൗ

കസ്നേഹവുലാം  കേരുതലുമനാണച്ച്  എന.  വബജയന  പബള്ളതയ ജനങ്ങള്കച്ച്  പ്രബയങരനനാകബ
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മനാറബയതച്ച്.  വദ്ധ്യവസനായലാം, ജസ്പീവകേനാരുണദ്ധ്യലാം, വബദദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസലാം തുടങ്ങബ ഒകട്ടതറ രലാംഗങ്ങളബല്

അകദ്ദേഹലാം  വദ്ധ്യനാപരബചബരുന.  ലളബതവുലാം  സുതനാരദ്ധ്യവുമനായബരുന  അകദ്ദേഹതബതന്റെ

വദ്ധ്യകബതസലാം. ജനാതബക്കുലാം മതതബനലാം അതസ്പീതമനായബ തപനാതുമണ്ഡലതത ശകബതപ്പെടുതബ

പ്രവര്തബച  വബജയന  പബള്ളയുതട  മനാതൃകേ  അനകേരണസ്പീയമനാണച്ച്.  അകദ്ദേഹതബതന്റെ

കുടുലാംബതബതന്റെ ദ:ഖതബല് പങ്കുകചരുന. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  തചന്നബതല  ):  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകറലാം

മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം  പ്രകേടബപ്പെബച  വബകേനാരങ്ങകളനാടച്ച്  കയനാജബക്കുന.  ആര്.എസച്ച്.പബ.-യബലൂതട

രനാഷസ്പീയതബകലയച്ച് കേടനവന്ന അകദ്ദേഹതബനച്ച് പഞനായതച്ച് അലാംഗമനായബരുന്ന കേനാലലാം

മുതല്  തനാതഴതലതബലുള്ള  ജനങ്ങളമനായബ  അടുത  ബനലാം  പുലര്തനാന

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  2016-ല്  നബയമസഭയബകലയച്ച്  തതരതഞ്ഞെടുകതപ്പെട്ട  അകദ്ദേഹലാം

സനാധനാരണകനാരുലാം പനാവതപ്പെട്ടവരുമനായ ജനങ്ങളമനായബ സനൗഹൃദലാം പുലര്തബയബരുന.

വബജയന  പബള്ളയുതട  നബരദ്ധ്യനാണലാംമൂലലാം  നബസസനാര്ത്ഥനനായ  ഒരു

തപനാതുപ്രവര്തകേതനയനാണച്ച്  നഷ്ടമനായബരബക്കുന്നതച്ച്.  അകദ്ദേഹതബതന്റെ

ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുന്നബല്  ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം  പ്രതബപക്ഷകനതനാവുലാം  പ്രകേടബപ്പെബച  വബകേനാരകതനാടച്ച്

കയനാജബക്കുന. ഒരു തപനാതുജന കസവകേന എന്ന നബലയബലനാണച്ച് എന. വബജയന പബള്ള
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എകനാലവുലാം  അറബയതപ്പെട്ടബരുന്നതച്ച്.  തുടര്നലാം  ജനഹൃദയങ്ങളബല്  അകദ്ദേഹതബതന്റെ

സനാനലാം  അങ്ങതന  തതന്നയനായബരബക്കുലാം.  കസ്നേഹപൂര്വമനായ  തപരുമനാറതബലൂതട

മറ്റുള്ളവരുതട  ആദരവച്ച്  പബടബച്ചുപറബയ  വദ്ധ്യകബതസമനായബരുന  അകദ്ദേഹതബകന്റെതച്ച്.

ഗ്രനാമ/ജബലനാ  പഞനായതച്ച്  അലാംഗമനായബ  പ്രവര്തബച  അകദ്ദേഹലാം  നനാടബതന്റെയുലാം

ജനങ്ങളതടയുലാം  ജസ്പീവല്പ്രശ്നങ്ങളബല്  സജസ്പീവ  സനാന്നബദദ്ധ്യമനായബരുന.

സനാകങതബകേതകേള്കപ്പുറമുള്ള  ജനകസവനമനായബരുന  അകദ്ദേഹതബതന്റെ  മുഖമുദ.

ദസ്പീപ്തമനായ അകദ്ദേഹതബതന്റെ ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുന്നബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന.

കഡനാ  .   എലാം  .   തകേ  .   മുനസ്പീര്: ഇവബതട പ്രകേടബപ്പെബച അഭബപ്രനായകതനാടച്ച് കയനാജബക്കുന.

ഒരു  കേമ്മേന്യൂണബസ്റ്റുകേനാരനനായബ  ജസ്പീവബതലാം  ആരലാംഭബചച്ച്  കേമ്മേന്യൂണബസ്റ്റുകേനാരനനായബ  ജസ്പീവബതലാം

അവസനാനബപ്പെബച  വദ്ധ്യകബയനാണച്ച്  അകദ്ദേഹലാം.  പരബചയതപ്പെടുന്നവതര  കേസ്പീഴച്ച് തപ്പെടുതനാന

കേഴബയുന്ന  സസഭനാവ  സവബകശഷതയനായബരുന  അകദ്ദേഹതബകന്റെതച്ച്.  "തമമ്പര്

വബജയണ്ണന"  എന്ന  കപരബലനാണച്ച്  അകദ്ദേഹലാം  അറബയതപ്പെട്ടബരുന്നതച്ച്.

പഞനായതലാംഗമനായബ  ദസ്പീര്ഘകേനാലലാം  പ്രവര്തബചബരുന്ന  അകദ്ദേഹതബനച്ച്

നനാടബതനക്കുറബചച്ച്  വലബയ  സസപ്നങ്ങളണനായബരുന.  തപനാതുപ്രവര്തകേര്

മനാതൃകേയനാകകണ  ഒകട്ടതറ  സസഭനാവ  സവബകശഷതകേള്  അകദ്ദേഹതബനണനായബരുന.

തബകേഞ്ഞെ  മനഷദ്ധ്യകസ്നേഹബയനായബരുന്ന  എന.  വബജയന  പബള്ളയുതട  ഓര്മ്മേകേള്കച്ച്

മുന്നബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസച്ച്  : നബയമസഭനാലാംഗമനായബ  ചുരുങ്ങബയ  കേനാലലാം  തകേനാണച്ച്

ഏവരുതടയുലാം  കസ്നേഹവബശസനാസങ്ങള്  ആര്ജ്ജബക്കുന്നതബനലാം  മണ്ഡലതബതല

വബഷയങ്ങളബല്   ഇടതപട്ടച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനലാം  എന.  വബജയന പബള്ളയച്ച്

സനാധബചബരുന.  വദ്ധ്യവസനായബ  എന്ന  നബലയബല്  വബജയലാം  വരബച  അകദ്ദേഹലാം

പനാവതപ്പെട്ടവരുതട ഉന്നമനതബനനായബ എനലാം നബലതകേനാണ. അകദ്ദേഹതബതന്റെ  ദസ്പീപ്തമനായ

സ്മരണയച്ച് മുന്നബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    കമനാനസച്ച്  കജനാസഫച്ച്  : നബകയനാജകേമണ്ഡലതബതല  സനാധനാരണകനാര്കച്ച്

എനലാം  പ്രനാപദ്ധ്യനനായ  സനാമനാജബകേനനായബരുന  എന.  വബജയന  പബള്ള.  പകേസതയുലാം

സനൗമദ്ധ്യതകയനാടുള്ള സമസ്പീപനവുലാം  മുഖമുദയനാകബയ അകദ്ദേഹലാം  രനാഷസ്പീയതബനതസ്പീതമനായബ

വദ്ധ്യകബബനങ്ങള് കേനാതസൂക്ഷബക്കുന്നതബനലാം നബയമസഭനാ കേമ്മേബറബകേളബല് കൃതദ്ധ്യമനായബ

പതങടുക്കുന്നതബനലാം  ശമബചബരുന.  അകദ്ദേഹതബതന്റെ  പനാവനസ്മരണയച്ച്  മുന്നബല്

ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    മനാണബ  സബ  .    കേനാപ്പെന  : എന.  വബജയന  പബള്ളയുതട  ആകേസ്മബകേ

നബരദ്ധ്യനാണതബല്  അഗനാധമനായ  ദദുഃഖലാം  കരഖതപ്പെടുതന.  ദസ്പീര്ഘകേനാലലാം

പഞനായതലാംഗമനായബ  പ്രവര്തബചബരുന്ന  അകദ്ദേഹതബനച്ച്  നനാട്ടബതല  പ്രശ്നങ്ങളബല്

സജസ്പീവമനായബ ഇടതപടനാനലാം പരബഹനാരലാം കേതണതനാനലാം  സനാധബചബരുന.  

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്  : പഞനായതലാംഗമനായബ  ദസ്പീര്ഘനനാളതത
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പ്രവര്തനതബലൂതട ശകമനായ ജനകേസ്പീയനാടബതറ സൃഷ്ടബച കനതനാവനായബരുന എന.

വബജയന  പബള്ള.  സഭനാസകമ്മേളനങ്ങളബതല  നബറസനാന്നബദദ്ധ്യമനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.

വദ്ധ്യവസനായബ ആയബരുന്ന അകദ്ദേഹലാം പനാവതപ്പെട്ടവര്കച്ച് സഹനായലാം നല്കുന്നതബല് സദനാ

സന്നദനനായബരുന.  അകദ്ദേഹതബതന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബല്  അനകശനാചനലാം

കരഖതപ്പെടുതന. 

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന കേടന്നപ്പെള്ളബ  ):  സനൗമദ്ധ്യമനായ തപരുമനാറതബലൂതട ജനഹൃദയലാം കേവര്ന്ന

സനാമനാജബകേനനായബരുന എന.  വബജയന പബള്ള.  അകദ്ദേഹതബതന്റെ വബകയനാഗതബലൂതട

നനാടബനണനായ  നഷ്ടലാം  നബകേതനാനനാവനാതതനാണച്ച്.  നസ്പീണകേരയബല്  മനാരബടടലാം  കകേനാഴച്ച്

ആരലാംഭബക്കുന്നതുമനായബ ബനതപ്പെട്ട പ്രവര്തനങ്ങളബല് അകദ്ദേഹലാം വദ്ധ്യനാപൃതനനായബരുന.

അകദ്ദേഹതബതന്റെ  ദസ്പീപ്തമനായ സ്മരണയച്ച് മുന്നബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്  : എലനാവകരനാടുലാം  തുറന്ന  മനകസനാതടയുലാം

ലനാളബതദ്ധ്യകതനാതടയുലാം   ഇടതപടുന്നതബനച്ച്  എന.  വബജയന പബള്ളയച്ച് കേഴബഞ്ഞെബരുന.

മണ്ഡലതബതല തപനാതുപ്രശ്നങ്ങളബല് രനാഷസ്പീയ പരബഗണന കൂടനാതത ഇടതപടുന്നതബനലാം

പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനലാം  അകദ്ദേഹലാം  ശദബചബരുന.  അകദ്ദേഹതബതന്റെ

നബരദ്ധ്യനാണതബല് അനകശനാചനലാം കരഖതപ്പെടുതന.    

ശസ്പീ  .    തകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷച്ച് കുമനാര്  : ജനകേസ്പീയനനായ തപനാതുപ്രവര്തകേതനയനാണച്ച്
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എന.  വബജയന  പബള്ളയുതട  ആകേസ്മബകേ  നബരദ്ധ്യനാണതബലൂതട  നനാടബനച്ച്

നഷ്ടമനായബരബക്കുന്നതച്ച്.   നനാട്ടുകേനാരുമനായബ  തബകേഞ്ഞെ  സനൗഹൃദകതനാതട  ഇടതപടുകേയുലാം

നബകയനാജകേമണ്ഡലതത  വബകേസകനനാന്മുഖമനാക്കുന്നതബനനായബ  നബരന്തരലാം

പ്രവര്തബക്കുകേയുലാം  തചയ്ത  അകദ്ദേഹതബതന്റെ   നബരദ്ധ്യനാണതബല്  അനകശനാചനലാം

കരഖതപ്പെടുതന. 

     ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര്  കുഞ്ഞുകമനാന:  ഒരു  മനാതൃകേനാ  ജനപ്രതബനബധബതയയനാണച്ച്  നമുകച്ച്

നഷ്ടമനായബരബക്കുന്നതച്ച്.  വബകേസന  വഴബകേളബല്  അകദ്ദേഹലാം  എനലാം

ജനങ്ങകളനാതടനാപ്പെമനായബരുന.  2001-ല്  ഏറവുലാം  നല  തപനാതുപ്രവര്തകേനള്ള

കേലനാശബല്പപുരസ്കനാരലാം അകദ്ദേഹതബനച്ച് ലഭബചബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:   എന.  വബജയന  പബള്ളയുതട  മരണലാം  ചവറ

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബനച്ച് ഒരു തസ്പീരനാനഷ്ടമനാണച്ച്.  അഞച്ച് സഹപ്രവര്തകേരനാണച്ച് നനാലു

വര്ഷകനാലതബനബടയബല് നതമ്മേ വബട്ടുകപനായതച്ച്.  അഞബല് നനാലു കപരുലാം കേദ്ധ്യനാനസര്

കരനാഗബനാധബതരനായബട്ടനാണച്ച്  മരണമടഞ്ഞെതച്ച്.  അകദ്ദേഹതബതന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബല്

അനകശനാചനലാം കരഖതപ്പെടുതന.

(പകരതകനനാടുള്ള ആദരസൂചകേമനായബ സഭനാലാംഗങ്ങള് അല്പസമയലാം എഴുകന്നറ്റുനബന്നച്ച്

മനൗനലാം ആചരബച്ചു.) 
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II അറബയബപ്പെച്ച്

വനാഹനസനൗകേരദ്ധ്യലാം

മബ  .   സസ്പീകര്: എന. വബജയന പബള്ളയുതട മരണനാനന്തര ചടങ്ങബല് പതങടുകനാന

കേഴബയനാത അലാംഗങ്ങള്കച്ച് പകരതതന്റെ ചവറയബലുള്ള ഭവനലാം സന്ദര്ശബക്കുന്നതബനനായബ

നബയമസഭനാ കഹനാസ്റ്റലബല് വനാഹനസനൗകേരദ്ധ്യലാം ഏര്തപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്. 

(സഭ രനാവബതല 09.38-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.)


