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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

2021   ജനുവരബ   19,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദദ്ധ്യക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.

ചരകമനാപചനാരലാം

ചകേ  .   വബ  .   വബജയദനാസബചന്റെ നബരദ്ധ്യനാണലാം

മബ  .   സസ്പീകര: പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയബചല അലാംഗമനായ ചകേ. വബ.

വബജയദനാസക്ക്  തലകചനാറബചല  രക്തസനാവചതത്തുടരനക്ക്  ചബകേബത്സയബലബരബചക

ഇനചല  രനാതബ  തൃശ്ശൂര  ചമഡബകല്  കകേനാകളജബല്വചക്ക്  നബരദ്ധ്യനാതനനായബ.

എലപ്പുളബയബല് ചകേ.  കവലനായുധചന്റെയുലാം എ.  തനാതയുചടയുലാം മകേനനായബ  1959

കമയക്ക്  25-നക്ക്  ജനബച  അകദ്ദേഹലാം  കകേരള  കസനാഷദ്ധ്യലബസക്ക്  യൂതക്ക്

ചഫെഡകറഷനബലൂചട  രനാഷസ്പീയ  രലാംഗപ്രകവശനലാം  നടത്തുകേയുലാം

ഗ്രനാമപഞനായതലാംഗലാം  എന  നബലയബല്  ചപനാതുപ്രവരതന  രലാംഗകതയക്ക്

കേടനവരബകേയുലാം  ചചയ.   1977-ല്  സബ.പബ.ചഎ.(എലാം.)  സബറബ  ബനാഞക്ക്

അലാംഗമനായബ ചപനാതുപ്രവരതനമനാരലാംഭബച അകദ്ദേഹലാം ചബറ്റൂര ഏരബയനാ ചസക്രട്ടറബ,
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പനാലകനാടക്ക്  ജബലനാ  കേമ്മേബറബ  അലാംഗലാം  എനസ്പീ  നബലകേളബല്  പ്രവരതബക്കുകേയുലാം

മബചഭൂമബ  സമരതബല് പചങ്കെടുതക്ക് ജയബല്വനാസമനുഭവബക്കുകേയുലാം ചചയബട്ടുണക്ക്.

കതനനാരബ ക്ഷസ്പീകരനാലനാദന സഹകേരണ സലാംഘലാം സനാപബക്കുനതബനക്ക് കനതൃതതലാം

നല്കേബയ  അകദ്ദേഹലാം  കകേരളനാ  കസറക്ക്  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  ബനാങ്കെക്ക്  ഡയറക്ടര

കബനാരഡലാംഗലാം,  പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  അകസനാസബകയഷന്  ജബലനാ

പ്രസബഡന്റെക്ക്,  എലപ്പുളബ  സരവസ്പീസക്ക്  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  ബനാങ്കെക്ക്  പ്രസബഡന്റെക്ക്

എനസ്പീ സനാനങ്ങള് വഹബചബട്ടുണക്ക്.  പനാലകനാടക്ക് ജബലനാ പഞനായതബചന്റെ ആദദ്ധ്യ

പ്രസബഡന്റെനായ അകദ്ദേഹലാം നടതബയ ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകതനാചടയുള വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങളബചലനാനനായ  'മസ്പീന്വലലാം  ജലവവദദ്യുത  പദതബ'  ജബലനാ

പഞനായതക്ക്  ഏചറടുതക്ക്  നടത്തുന  ഏഷദ്ധ്യയബചല  ആദദ്ധ്യ  ജലവവദദ്യുത

പദതബയനായബരുന.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണകതനാചട  മബകേച  ഒരു

സഹകേനാരബചയയുലാം  ലനാളബതദ്ധ്യലാം  മുഖമുദ്രയനാകബയ  ജനകേസ്പീയ  കനതനാവബചനയുലാം

ഇടതുപക്ഷ  പ്രസനാനതബചന്റെ  മുനണബകപ്പെനാരനാളബചയയുമനാണക്ക്

നഷ്ടമനായബരബക്കുനതക്ക്.

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ചകേ.  വബ.  വബജയദനാസബചന്റെ

അകേനാലനബരദ്ധ്യനാണതബല് സഭയുചട വബകേനാരകതനാചടനാപ്പെലാം കചരുന.  കകേനാവബഡക്ക്

ചബകേബത്സബചക്ക്  കഭദമനാകനാന്  കേഴബചഞ്ഞെങ്കെബലലാം  പബനസ്പീടക്ക്  അകദ്ദേഹതബചന്റെ
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ആകരനാഗദ്ധ്യനബല  വഷളനാവുകേയുലാം  ഇനചല  അകദ്ദേഹചത  കരനാഗലാം

കേസ്പീഴക്ക് ചപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ചചയ.   അനനാകരനാഗദ്ധ്യചതത്തുടരനക്ക്  ആശുപതബയബല്

പ്രകവശബപ്പെബക്കുനതുവചര  പനാലകനാചട്ടയുലാം  എലപ്പുളബയബചലയുലാം

ജനങ്ങകളനാചടനാപ്പെലാം അകദ്ദേഹമുണനായബരുന.  കേരഷകേരക്കുള വനായനാ സഹനായലാം,

ചനലക്ക്ല്ല്  സലാംഭരണലാം,  ജലകസചനലാം  ഉള്ചപ്പെചടയുള  വബവബധ  പ്രശ്നങ്ങളബല്

ഇടചപടുകേയുലാം  എലനാ  കേനാലത്തുലാം  മുനബല്നബനക്ക്  പ്രവരതബക്കുകേയുലാം  ചചയ

അകദ്ദേഹതബനക്ക്   കേക്ഷബപരബഗണനകേള്കതസ്പീതമനായ  ജനകേസ്പീയ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭബചബരുന.   കതനനാരബ ക്ഷസ്പീകരനാലനാദന സഹകേരണ സലാംഘതബചന്റെ ആദദ്ധ്യ

പ്രസബഡന്റെക്ക്,  സലാംസനാന  സഹകേരണ  ബനാങ്കെബചന്റെ  ഡയറക്ടര  കബനാരഡലാംഗലാം

എനബങ്ങചന  സഹകേരണ  രലാംഗതക്ക്  മബകേച  സലാംഭനാവന  അകദ്ദേഹതബല്

നബനണനായബട്ടുണക്ക്.  കകേനാങ്ങനാടബചന്റെയുലാം പനാലകനാടബചലയുലാം കേരഷകേ ജനതയുചട

ആവശദ്ധ്യവുമനായബ  മുനബചലത്തുന  അകദ്ദേഹചത  ഇഇൗ  സഭയബചല  എലനാവരുലാം

കസ്നേഹകതനാചടയനാണക്ക്  കേണബരുനതക്ക്.   അകദ്ദേഹതബചന്റെ  ആകേസബകേമനായ

അനദ്ധ്യലാം കകേരള ജനതയലാം ഇഇൗ സഭയലാം വലബയ നഷ്ടമനാണക്ക്.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ

സരണയക്ക് മുനബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക് (ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് ചചനബതല): അങലാം മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം

പ്രകേടബപ്പെബച വബകേനാരങ്ങകളനാടക്ക് കയനാജബക്കുന. കകേനാവബഡലാം അതബചനത്തുടരനള
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അസതസതകേളലാംമൂലലാം  ഒരു  സഭനാലാംഗചതക്കൂടബ  നഷ്ടചപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

ചബരബച  മുഖവുമനായബ  എലനാവചരയുലാം  സമസ്പീപബക്കുന  മനുഷദ്ധ്യകസ്നേഹബയനായ

ചകേ.  വബ.  വബജയദനാസബചന്റെ  അപ്രതസ്പീക്ഷബത  വബകയനാഗലാം  നചമ്മേ

ദദുഃഖബപ്പെബക്കുകേയനാണക്ക്.   സനാധനാരണ  കേരഷകേചതനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബതബല്

ജനബച  അകദ്ദേഹലാം  ജനങ്ങളചട  പ്രശ്നങ്ങളബലബടചപട്ടക്ക്  കപനാരനാടബയ

ജനകനതനാവനായബരുന.    മനുഷദ്ധ്യകസ്നേഹബയുലാം  ജനകേസ്പീയനുമനായ  നചലനാരു

ചപനാതുപ്രവരതകേചനയനാണക്ക്  ചകേ.  വബ.  വബജയദനാസബചന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബലൂചട

നഷ്ടമനായബരബക്കുനതക്ക്.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  ഓരമ്മേകേള്ക്കുമുനബല്

ആദരനാഞ്ജലബകേള്  അരപ്പെബക്കുനകതനാചടനാപ്പെലാം  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങചള

അനുകശനാചനവുലാം അറബയബക്കുന.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പനാലകനാടബചന്റെയുലാം  കേരഷകേരുചടയുലാം  അധതനാനതബചന്റെ  തഴമ്പുകപറുന

വകേകേളമനായബ  സഭയബകലയക്ക്  കേടനവന  കനതനാവനായബരുന  ചകേ.  വബ.

വബജയദനാസക്ക്.  എലപ്പുളബ  പഞനായതക്ക്  അലാംഗമനായബ

ചതരചഞ്ഞെടുകചപ്പെട്ടതുമുതല്  കകേനാങ്ങനാടക്ക്  മണ്ഡലചത  പ്രതബനബധസ്പീകേരബചക്ക്

നബയമസഭയബചലതബയകപ്പെനാള്  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  മനസക്ക്  മുഴുവനുലാം  കൃഷബയുലാം

കേരഷകേരുമനായബരുന.  പ്രതദ്ധ്യയശനാസ്ത്രകബനാധവുലാം  വരഗ്ഗകബനാധവുമനാണക്ക്
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അകദ്ദേഹചത  നയബചബരുനതക്ക്.  രനാജദ്ധ്യമനാചകേ  കേരഷകേരക്കുകവണബ

കപനാരനാടനാചനനാരുങന  നബരണനായകേ  ഘട്ടതബല്  നമുകക്ക്  നഷ്ടമനായതക്ക്  ഒരു

യഥനാരത്ഥ കേരഷകേ കനതനാവബചനയനാണക്ക്.   ഇഇൗ സഭയുചട നഷ്ടകതനാചടനാപ്പെലാം

ഒരു  നനാടബചന്റെ  നഷ്ടലാംകൂടബയനാണക്ക്  വബജയദനാസബചന്റെ  അപ്രതസ്പീക്ഷബത

വബകയനാഗതബലൂചട ഉണനായബരബക്കുനതക്ക്.   അകദ്ദേഹതബചന്റെ സരണയക്ക് മുനബല്

ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.

കഡനാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനസ്പീര:  സഭയുചട  വബകേനാരകതനാടക്ക്  കയനാജബക്കുന.

മബചഭൂമബ  സമരതബല്  പചങ്കെടുതക്ക്  ജയബല്വനാസലാം  അനുഭവബച  ചകേ.  വബ.

വബജയദനാസക്ക്  ഒരു  ജനകേസ്പീയനനായ  വദ്ധ്യക്തബയനായബരുന.  എലപ്പുളബ

ഗ്രനാമപഞനായതലാംഗലാം, പനാലകനാടക്ക് ജബലനാ പഞനായതബചന്റെ പ്രഥമ പ്രസബഡന്റെക്ക്,

കകേനാങ്ങനാടക്ക്  എലാം.എല്.എ.  എനസ്പീ  നബലകേളബല്  പ്രവരതബച  അകദ്ദേഹലാം

കേനാരഷബകേ  സഹകേരണ  കമഖലയബല്  തകന്റെതനായ  വദ്ധ്യക്തബമുദ്രപതബപ്പെബച

കനതനാവനായബരുന.  സനാധനാരണകനാരുചട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്

അകദ്ദേഹലാം മുന്ഗണന നല്കേബയബരുന.  കേനാരഷബകേ കമഖലയബല് വദ്ധ്യതദ്ധ്യസ്തവുലാം

നൂതനവുമനായ  ആശയങ്ങള്  നടപ്പെബല്വരുത്തുനതബനക്ക്  ശകദയമനായ

നബരകദ്ദേശങ്ങള് സഭയബല്  സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.   അകദ്ദേഹതബചന്റെ കവരപനാടബചന

തുടരനള ദദുഃഖതബല് പങ്കുകചരുന.    
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ശസ്പീ  .    സബ  .    ചകേ  .    നനാണ :  ചകേ.  വബ.  വബജയദനാസബചന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബല്

സഭയബല്  പ്രകേടബപ്പെബച  വബകേനാരകതനാടക്ക്  കയനാജബക്കുന.  കൃഷബകനാരുചടയുലാം

പനാലകനാടബചന്റെയുലാം  ആവശദ്ധ്യങ്ങള്ക്കുകവണബ  സഭയബല്  കപനാരനാടബയ

ജനസമ്മേതനുലാം    സഇൗഹൃദശനാലബയുമനായ ചകേ. വബ. വബജയദനാസബചന്റെ നബരദ്ധ്യണതബല്

അനുകശനാചനലാം കരഖചപ്പെടുത്തുന.  

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫെക്ക്:  പ്രബയചപ്പെട്ട  സുഹൃത്തുലാം  സഹപ്രവരതകേനുമനായ

ചകേ.  വബ.  വബജയദനാസബചന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബല്  ആദരനാഞ്ജലബകേള്  അരപ്പെബക്കുന.

സനാധനാരണകനാരചന്റെയുലാം പനാവചപ്പെട്ടവചന്റെയുലാം വബഷമങ്ങളലാം  ചനനാമ്പരങ്ങളലാം തചന്റെ

ജസ്പീവബതതബചന്റെ പ്രശ്നമനായബ ഉള്ചകനാണക്ക് വവകേനാരബകേതകയനാടുകൂടബ സലാംസനാരബക്കുന

ഒരു  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  അകദ്ദേഹതബനുണനായബരുനതക്ക്.  കേരഷകേരക്കുകവണബ

കപനാരനാടബയ അകദ്ദേഹതബചന്റെ ഓരമ്മേകേള്ക്കുമുനബല് പ്രണനാമലാം അരപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെളബ): ചകേ.  വബ.  വബജയദനാസബചന്റെ കദഹവബകയനാഗതബല്

ഇവബചട  പ്രകേടബപ്പെബച   ഹൃദയവബകേനാരകതനാടക്ക്  കയനാജബക്കുന.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ

പ്രവരതനങ്ങചളലനാലാം  പനാലകനാടബചന്റെ  രനാഷസ്പീയ-സനാലാംസനാരബകേ-സനാമൂഹദ്ധ്യ

വബചനാരങ്ങചളയുലാം  വബകേനാരങ്ങചളയുലാം  ഉള്ചകനാള്ളുനതുലാം  പുതബയ  തലമുറയക്ക്

പ്രകചനാദനമരുളനതുമനായബരുന.  അകേനാലതബല്  നചമ്മേ  വബട്ടുപബരബഞ്ഞെ

അകദ്ദേഹതബചന്റെ ഓരമ്മേയക്ക് മുനബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.
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ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  ചകേ.  വബ.  വബജയദനാസബചന്റെ കദഹവബകയനാഗതബല്

സഭയബല് ഉയരനവന ചപനാതുവബകേനാരകതനാടക്ക്  പങ്കുകചരുന.  ലനാളബതദ്ധ്യതബചന്റെയുലാം

സഇൗമദ്ധ്യതയുചടയുലാം  പ്രതസ്പീകേവുലാം  എലനാവകരനാടുലാം  കസ്നേഹകതനാചട  ചപരുമനാറുകേയുലാം

ചചയബരുന  വദ്ധ്യക്തബയനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  അകേനാല

നബരദ്ധ്യനാണതബല് കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങകളനാചടനാപ്പെലാം ദ:ഖതബല്  പങ്കുകചരുന.

ശസ്പീ  .    മനാണബ സബ  .    കേനാപ്പെന് :  കേരഷകേരുചട അവകേനാശങ്ങള്ക്കുകവണബ എനലാം

ശബലാം  ഉയരതബയ  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  ഇഷ്ടവബഷയമനായബരുന  ചനലക്ക്ല്ല്.  ചനല്

കേരഷകേരകക്ക്  ഏരചപ്പെടുതബയ  കറനായല്റബ  പദതബ  അകദ്ദേഹതബചന്റെ

ആശയമനായബരുന.  കൃഷബഭവനുകേള് കൃഷബചയക്കുറബച്ചുള പ്രനാകയനാഗബകേ വബവരങ്ങള്

പകേരുന  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആകേണചമന  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  നബരകദ്ദേശമനാണക്ക്  എലനാ

കബനാക്കുകേളബലലാം  കൃഷബവബജനാന്  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബകനാന്  കൃഷബവകുപ്പെബനക്ക്

പ്രകചനാദനമനായതക്ക്.   എലനാ  കേനാലത്തുലാം  ജനങ്ങകളനാചടനാപ്പെലാം  പ്രവരതബച

അകദ്ദേഹതബചന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണലാം  ഇഇൗ  നനാടബനക്ക്  തസ്പീരനാനഷ്ടമനാണക്ക്.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ

നബരദ്ധ്യനാണതബല് അനുകശനാചനലാം കരഖചപ്പെടുത്തുന. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:   കേരഷകേജബലയനായ  പനാലകനാടബചന്റെ  യഥനാരത്ഥ

പ്രതബനബധബയനായബരുന ചകേ.  വബ.  വബജയദനാസക്ക്.  യഥനാരത്ഥ കേരഷകേനനായ അകദ്ദേഹലാം

കേരഷകേരുചട  പ്രശ്നങ്ങള്  പ്രകേടബപ്പെബകനാന്  കേബട്ടുന  അവസരങ്ങചളലനാലാം

വബനബകയനാഗബക്കുമനായബരുന.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  കദഹവബകയനാഗതബല്  എചന്റെ
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അനുകശനാചനലാം കരഖചപ്പെടുത്തുന.

ശസ്പീ  .   ചകേ  .   ബബ  .   ഗകണഷക്ക് കുമനാര: സഭയബല് പ്രകേടബപ്പെബച ഹൃദയവബകേനാരകതനാടക്ക്

കയനാജബക്കുന.  അകദ്ദേഹലാം  നല  കേരഷകേ  കനതനാവുലാം  കേരഷകേചര  സഹനായബക്കുന

വദ്ധ്യക്തബയുമനായബരുന.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ കവരപനാടബല് അതദ്ധ്യധബകേമനായ കവദനയുണക്ക്.

കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങകളനാചടനാപ്പെലാം ഞനാനുലാം എചന്റെ പനാരട്ടബയുലാം ദ:ഖതബല്  പങ്കുകചരുന. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  ചകേ.  വബ.  വബജയദനാസബചന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബല്

സഭയബല് പ്രകേടബപ്പെബച എലനാ വബകേനാരങ്ങകളനാടുലാം കയനാജബക്കുന. അനുകേരണസ്പീയമനായ

പ്രവരതനതബലൂചട  ജനഹൃദയങ്ങളബല്  സനാനലാം  പബടബച  കനതനാവബചനയനാണക്ക്

നഷ്ടചപ്പെട്ടബരബക്കുനതക്ക്. അകദ്ദേഹതബചന്റെ നബരദ്ധ്യനാണതബല് ദ:ഖലാം കരഖചപ്പെടുത്തുന.

(അനരബച  മഹതക്ക് വദ്ധ്യക്തബകയനാടുള  ആദരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്

അലകനരലാം എഴുകനറ്റുനബനക്ക് മഇൗനമനാചരബച്ചു.)

സഭ രനാവബചല 09.25 -നക്ക് പബരബഞ.

**********
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