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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

  പതബനനടനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

2020    ജനുവരബ    31,   നവളബ

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചേരന.

I  ചേരകമനാപചേനാരലാം

കതനാമസക്ക് ചേനാണബയുനട നബരദ്ധ്യനാണലാം

മബ  .    സസ്പീകര:  മുന്മനബയുലാം എന്.സബ.പബ.  സലാംസനാന പ്രസബഡനലാം പതബനനാലനാലാം

കകേരള നബയമസഭയബല് അലാംഗവുമനായബരുന്ന കതനാമസക്ക് ചേനാണബ 2019 ഡബസലാംബര 20-നക്ക്

നബരദ്ധ്യനാതനനായബ.   വബ.  സബ.  കതനാമസക്ക്,  ഏലബയനാമ്മേ  ദമ്പതബകേളുനട  മകേനനായബ  1947

ആഗസക്ക്  29-നക്ക്  ആലപ്പുഴ ജബല്ലയബനല കചേന്നങ്കരബയബല് ജനബച്ച  അകദ്ദേഹലാം  2006,

2011,  2016  എന്നസ്പീ  വരഷങ്ങളബല്  കുടനനാടക്ക്  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്നബനലാം

നബയമസഭയബകലയക്ക്  നതരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട.  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയബല്

01-04-2017  മുതല്  15-11-2017  വനര  ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബയനായബ  ചുമതല

നബരവ്വഹബച്ചബരുന്നതുകൂടനാനത  എന്.സബ.പബ.  കദശസ്പീയ  വരകബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബ  അലാംഗലാം,
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നബയമസഭനാ  കേക്ഷബ  കനതനാവക്ക്  എന്നസ്പീ  നബലകേളബലലാം  അകദ്ദേഹലാം  പ്രവരതബച്ചബടണക്ക്.

കഹനാടല്, വബദദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസലാം എന്നസ്പീ കമഖലകേളബനല അറബയനപ്പെടുന്ന പ്രവനാസബ വദ്ധ്യവസനായബ

ആയബരുന്ന അകദ്ദേഹലാം കുവവറക്ക് യുദസമയതക്ക് ഇനദ്ധ്യകനാരുനട ആവശദ്ധ്യങ്ങള് വബവബധ

അധബകേനാരകകേന്ദ്രങ്ങളബനലതബച്ചക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബല്   നബസ്തുല  പങ്കക്ക്

വഹബച്ചബടണക്ക്.   പ്രളയമുള്നപ്പെനടയുളള  പ്രതബസനബഘടങ്ങളബലലാം   ദനാവസ്പീദക്ക്  പുതനാ

ചേനാരബറബബള്  നസനാവസറബ  എന്ന  ജസ്പീവകേനാരുണദ്ധ്യ  പ്രസനാനതബലൂനടയുലാം

കുടനനാടകേനാരകക്ക് തുണയനായബ. കുവവറബല് കജനാലബ വനാഗനാനലാം നചേയക്ക് കേബളബപ്പെബകനപ്പെട

നഴ്സുമനാരുനട  പുനരധബവനാസതബനനായബ  നടതബയ  ഇടനപടലകേളുലാം   മലയനാളബകേള്

അധബവസബക്കുന്ന പ്രകദശതക്ക് നടതബയ മനാലബനദ്ധ്യ നബരമ്മേനാരജ്ജന പ്രവരതനങ്ങളുലാം

ഏനറ ശദ പബടബച്ചുപറബ.   കേനായലബകനനാടുലാം വളളലാംകേളബകയനാടുലാം അതസ്പീവതല്പരനനായബരുന്ന

അകദ്ദേഹലാം  ദസ്പീരഘകേനാലലാം  നനഹ്റു  കടനാഫബ  വളളലാംകേളബയുനട  പ്രധനാന

സലാംഘനാടകേനനായബരുന.  രനാഷസ്പീയതബനതസ്പീതമനായബ   നബയമസഭയകേതലാം  പുറതലാം

വബശനാലമനായ  സസൗഹൃദലാം  വകേമുതലനായുണനായബരുന്ന  വദ്ധ്യകബതത്വമനായബരുന

അകദ്ദേഹതബകന്റെതക്ക്.  തബകേഞ്ഞെ  മനുഷദ്ധ്യകസ്നേഹബയനായ   രനാഷസ്പീയ  കനതനാവബനനയുലാം

കേരുതറ   വദ്ധ്യവസനായബനയയുമനാണക്ക്  കതനാമസക്ക്  ചേനാണബയുനട  നബരദ്ധ്യനാണതബലൂനട

നഷ്ടമനായബരബക്കുന്നതക്ക്. 
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മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  കതനാമസക്ക് ചേനാണബനയക്കുറബച്ചക്ക്  അങ്ങക്ക്

പ്രകേടബപ്പെബച്ച വബകേനാരകതനാടക്ക് പൂരണ്ണമനായബ കയനാജബക്കുകേയനാണക്ക്. എന്.സബ.പബ. കനതനാവക്ക്,

നബയമസഭനാലാംഗലാം,  മനബ  എന്നസ്പീ  നബലകേളബല്  മബകേവനാരന്ന  വദ്ധ്യകബതത്വതബനന്റെ

ഉടമയനായബരുന്ന  കതനാമസക്ക്  ചേനാണബ  വബദദ്ധ്യനാരതബ  രനാഷസ്പീയതബലൂനടയനാണക്ക്

നപനാതുപ്രവരതന രലാംഗകതയക്ക് കേടനവന്നതക്ക്.  കദശനാനര പ്രശസബയുള വദ്ധ്യവസനായ

സലാംരലാംഭകേനനായബരുന അകദ്ദേഹലാം.  2006, 2011, 2016 വരഷങ്ങളബല് സനാമനാജബകേനനായബ

നബയമസഭയബനലതകേയുലാം  2017  ഏപ്രബല് മനാസതബല് ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബയനായബ

അധബകേനാരകമല്ക്കുകേയുലാം നചേയ.  നബയമസഭനാലാംഗലാം എന്ന നബലയബലളള പ്രവരതനവുലാം

മനബനയന്ന നബലയബല് പ്രകേടബപ്പെബച്ച ഭരണവനപുണദ്ധ്യവുലാം സലാംസനാനതബനക്ക്  നല്കേബയ

സലാംഭനാവനകേളുലാം  എനലാം  ഓരമ്മേബകനപ്പെടുലാം.  മതനബരകപക്ഷ  മൂലദ്ധ്യങ്ങള്

നപനാതുജസ്പീവബതതബലലാം  വദ്ധ്യകബജസ്പീവബതതബലലാം  നബലനബരതബനകനാണക്ക്   കുടനനാടബനന്റെ

വബകേസനതബനക്ക്  നല്കേബയ സലാംഭനാവനകേള് വബലനപ്പെടതനാണക്ക്.  കതനാമസക്ക്  ചേനാണബയുനട

നബരദ്ധ്യനാണലാം കകേരളതബനക്ക് നപനാതുവബലലാം സഭയക്ക് പ്രകതദ്ധ്യകേബച്ചുലാം വലബയ നഷ്ടമനാണക്ക്.  ആ

സ്മരണയ്ക്കുമുന്നബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക് (ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് നചേന്നബതല  ): സഭനാദദ്ധ്യക്ഷനുലാം മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം

പ്രകേടബപ്പെബച്ച  വബകേനാരകതനാടക്ക്  കയനാജബക്കുകേയനാണക്ക്.  പരബമബതമനായ

സനാഹചേരദ്ധ്യങ്ങളബല്നബനലാം വബകദശതക്ക് കപനായബ അവബനട സത്വനമനായബ ഒരു സനാമനാജദ്ധ്യലാം
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സൃഷ്ടബച്ച കതനാമസക്ക് ചേനാണബയുനട ജസ്പീവബതകേഥ വബസ്മയകേരമനാണക്ക്. ഗള്ഫബല് വബദദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ

സനാപനങ്ങള്ക്കുപുറനമ  സൂപ്പെര  മനാരകറ്റുകേള്,  നറകസനാറനകേള്  തുടങ്ങബ  നബരവധബ

സനാപനങ്ങള്കക്ക് അകദ്ദേഹലാം തുടകലാം കുറബച്ചു.  ചേബകേബത്സയ്ക്കുലാംമറ്റുലാം പണമബല്ലനാതവരകക്ക്

സത്വനലാം  കപനാകറബല്നബനലാം  പണലാം  നകേനാടുക്കുന്ന,  സനാധനാരണകനാകരനാടുലാം

പനാവനപ്പെടവകരനാടുനമനാപ്പെലാം  ഇഴുകേബകച്ചരുന്ന  സത്വഭനാവമനായബരുന  അകദ്ദേഹതബകന്റെതക്ക്.

കേക്ഷബരനാഷസ്പീയതബനതസ്പീതമനായ  സസൗഹൃദലാം  കേനാതസൂക്ഷബച്ചബരുന്ന  യഥനാരത

കുടനനാടകേനാരനനയനാണക്ക്  കതനാമസക്ക്  ചേനാണബയുനട  നബരദ്ധ്യനാണകതനാടുകൂടബ

നഷ്ടമനായബരബക്കുന്നതക്ക്.  അകദ്ദേഹതബനന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബലള  അഗനാധമനായ  ദദുഃഖലാം

കരഖനപ്പെടുതകേയുലാം  ആതനാവബനന്റെ നബതദ്ധ്യശനാനബകനായബ പ്രനാരതബക്കുകേയുലാം നചേയ്യുന. 

ഭക്ഷദ്ധ്യവുലാം  സബവബല്  സനനപ്ലെെസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാതമന്):

ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകറുലാം  മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം  പ്രതബപക്ഷകനതനാവുലാം  പ്രകേടബപ്പെബച്ച

അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടക്ക്  കയനാജബക്കുകേയനാണക്ക്.  വബദദ്ധ്യനാരതബയനായബരബക്കുകമ്പനാള്

നകേ.എസക്ക്.യു.-വബലൂനട  രനാഷസ്പീയജസ്പീവബതലാം  ആരലാംഭബനച്ചങ്കബലലാം

ജസ്പീവബതയനാഥനാരതദ്ധ്യമുള്നകനാണക്ക്  പ്രവനാസലാം  സത്വസ്പീകേരബച്ചക്ക്  കുനനവറബനല  സത്വകേനാരദ്ധ്യ

കേമ്പനബ  ജസ്പീവനകനാരനനായബ  കസവനമനുഷബക്കുകേയുലാം  തുടരന്നക്ക്  നബരവധബ

സനാപനങ്ങളുനട നചേയരമനാനുലാം നനല്ലനാരു വദ്ധ്യവസനായബയുമനായബ മനാറബയ അകദ്ദേഹതബനക്ക്

സത്വനലാം  നനാടബനന  വബസ്മരബകനാന്  സനാധബച്ചബരുന്നബല്ല.  പ്രവനാസജസ്പീവബതതബലൂനട
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സത്വരുക്കൂടബയ  ആസബ  സത്വനലാം  നനാടബനന്റെ  വബകേസനതബനനായബ  വബനബകയനാഗബകനാന്

അകദ്ദേഹലാം  കേനാടബയ  ആരജ്ജവലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  കുടനനാടബനലയുലാം

സമസ്പീപപ്രകദശങ്ങളബനലയുലാം  പനാവനപ്പെട  ജനങ്ങള്കനായബ  ജസ്പീവകേനാരുണദ്ധ്യ

പ്രവരതനങ്ങള്  നടതനാന്  അകദ്ദേഹലാം  പ്രകതദ്ധ്യകേലാം  ശദനചേലതബയബരുന.

മനുഷദ്ധ്യകസ്നേഹബ, സരവ്വസമ്മേതനനായ രനാഷസ്പീയ കനതനാവക്ക് എന്നസ്പീ നബലകേളബലള കസവനലാം

എകനാലവുലാം  സ്മരബകനപ്പെടുന്നതനാണക്ക്.  കതനാമസക്ക്  ചേനാണബയുനട  അപ്രതസ്പീക്ഷബത

നബരദ്ധ്യനാണതബലണനായ  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങളുനട  ദദുഃഖതബല്  പങ്കുകചേരുന്നകതനാനടനാപ്പെലാം

ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുകേയുലാം നചേയ്യുന. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    നകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞ്ഞെക്ക്:  സഭനാദദ്ധ്യക്ഷനുലാം  സഭനാകനതനാവുലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവുലാം  പ്രകേടബപ്പെബച്ച  വബകേനാരകതനാടക്ക്  കയനാജബക്കുകേയനാണക്ക്.   രനാഷസ്പീയ–

വദ്ധ്യവസനായ-നപനാതു പ്രവരതന രലാംഗങ്ങളബല് വബസ്മയമനായബ മനാറബയ കതനാമസക്ക് ചേനാണബ

എല്ലനാവരുനടയുലാം  ഉറസഹൃതനായബരുന.  ഇനദ്ധ്യന്  നനാഷണല്  കകേനാണ്ഗ്രസക്ക്

പ്രവരതകേനനായബ രനാഷസ്പീയതബകലയക്ക് പ്രകവശബച്ചകശഷലാം ഇടതുപക്ഷ പ്രസനാനവുമനായബ

കചേരന്നക്ക് പ്രവരതബക്കുകമ്പനാഴുലാം ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ കേനാരദ്ധ്യങ്ങളബല് പനാരടബകഭദനമകനദ്ധ്യ

അഭബപ്രനായപ്രകേടനലാം  നടതനാനുള  അകദ്ദേഹതബനന്റെ  ആരജ്ജവലാം  ഇതരുണതബല്

സ്മരണസ്പീയമനാണക്ക്.  അകദ്ദേഹതബനന്റെ  കവരപനാടബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.   
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ശസ്പീ  .    മനാതത്യൂ  റബ  .    കതനാമസക്ക്:  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകറുലാം  മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവുലാം  കേക്ഷബകനതനാകളുലാം  പറഞ്ഞെ  അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടക്ക്

കയനാജബക്കുകേയനാണക്ക്.  കേനാപടദ്ധ്യങ്ങളബല്ലനാത  പച്ചയനായ  മനുഷദ്ധ്യനനയനാണക്ക്  കതനാമസക്ക്

ചേനാണബയുനട വബകയനാഗതബലൂനട നഷ്ടമനായബരബക്കുന്നതക്ക്.  കുടനനാടബല്  സമഗ്രമനാനയനാരു

കുടബനവള പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ  ഭൂമബ വനാങ്ങബ നല്കുകേയുലാം പദതബയുനട

അനബമഘടലാം  വനര  സജസ്പീവ  പങ്കനാളബതലാം  വഹബക്കുകേയുലാം  നചേയബരുന.

കുടനനാടുള്നപ്പെനടയുള  പ്രളയബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളബല്  സഹനായനമതബകനാന്

അകദ്ദേഹലാം  പ്രകതദ്ധ്യകേലാം  ശദനചേലതബയബരുന.    വദ്ധ്യതദ്ധ്യസമനായ  നപനാതുപ്രവരതന

നനശലബയബലൂനട കകേരളസ്പീയ ഹൃദയങ്ങളബല് ചേബരപ്രതബഷ കനടബയ കതനാമസക്ക് ചേനാണബയുനട

നബരദ്ധ്യനാണതബല് ഞനാനുലാം എനന്റെ കേക്ഷബയുലാം അനുകശനാചേനലാം കരഖനപ്പെടുതന. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    നജ  .    കജനാസഫക്ക്:  ബഹുമനാനനപ്പെട സസ്പീകറുലാം മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം പ്രതബപക്ഷ

കനതനാവുലാം  കേക്ഷബകനതനാകളുലാം  പറഞ്ഞെ  കേനാരദ്ധ്യങ്ങകളനാടക്ക്  കയനാജബക്കുകേയനാണക്ക്.

രനാഷസ്പീയതബനതസ്പീതമനായബ  സമസകമഖലയബനല  ജനങ്ങളുമനായുലാം  സസൗഹൃദലാം

കേനാതസൂക്ഷബകനാന് സനാധബച്ച വദ്ധ്യകബതത്വതബനുടമയനായബരുന അകദ്ദേഹലാം.  കുടനനാടബനന്റെ

വബകേസനപ്രവരതനങ്ങളബല്  രനാഷസ്പീയലാം  കനനാകനാനത  സഹനായനമതബകനാനുലാം

കുടനനാടന്  ജനതയുനട  പ്രശ്നങ്ങള്  അടുതറബയനാനുലാം  കതനാമസക്ക്  ചേനാണബകക്ക്

കേഴബഞ്ഞെബടണക്ക്.  ജസ്പീവകേനാരുണദ്ധ്യ പ്രവരതനങ്ങളബല് നബസ്തുലമനായ പങ്കക്ക് വഹബച്ചബരുന്ന
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അകദ്ദേഹതബനന്റെ പനാവനസ്മരണയക്ക് മുന്പബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  കതനാമസക്ക്  ചേനാണബയുനട

ആകേസ്മബകേ  നബരദ്ധ്യനാണലാംമൂലലാം  അകദ്ദേഹതബനന്റെ  കൂടുലാംബതബനുലാം  കുടനനാടബനല

ജനങ്ങള്ക്കുമുണനായ  ആഘനാതലാം  വലതനാണക്ക്.  വബദദ്ധ്യനാരതബ  രനാഷസ്പീയതബലൂനട

കേടനവന്നക്ക്  ജസ്പീവബതപ്രനാരനാബ്ധങ്ങകളനാടക്ക്  പടനവടബ  വദ്ധ്യവസനായ  കമഖലയബകലയക്ക്

ചുവടുവച്ചകപ്പെനാഴുലാം  പനാരടബയുമനായുള  ബനലാം  നബലനബരതനാന്  അകദ്ദേഹതബനക്ക്

കേഴബഞ്ഞെബരുന. കുടനനാടക്ക് പനാകകജക്ക് യനാഥനാരതദ്ധ്യമനാക്കുന്നതബനന്റെ പബന്നബല് പ്രവരതബച്ച

അകദ്ദേഹലാം   ജസ്പീവകേനാരുണദ്ധ്യ  പ്രവരതനങ്ങളബലലാം  സജസ്പീവ  സനാന്നബദദ്ധ്യമനായബരുന.

കതനാമസക്ക്  ചേനാണബയുനട  നബരദ്ധ്യനാണതബല്  കുടുലാംബതബനന്റെ  ദദുഃഖതബല്

പങ്കുകചേരുന്നകതനാനടനാപ്പെലാം ആ ഓരമ്മേയക്ക് മുന്പബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  ബഹുമനാനനപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം  പ്രതബപക്ഷകനതനാവുലാം

കേക്ഷബ  കനതനാകളുലാം  പറഞ്ഞെ  കേനാരദ്ധ്യങ്ങകളനാടക്ക്  പൂരണ്ണമനായുലാം  കയനാജബക്കുകേയനാണക്ക്.

ജസ്പീവബതപ്രനാരനാബ്ധങ്ങകളനാടക്ക്  പടനവടബ  വബജയബച്ച അകത മനസനാന്നബദദ്ധ്യകതനാനടയനാണക്ക്

അസഖകതയുലാം  അകദ്ദേഹലാം  കനരബടതക്ക്.  മബകേച്ച  വദ്ധ്യവസനായബ,  സലാംരലാംഭകേന്,

സനാമൂഹദ്ധ്യപ്രവരതകേന്  എന്നസ്പീ  നബലകേളബലള  അകദ്ദേഹതബനന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  അധത്വനാനബച്ചക്ക് സമ്പനാദബക്കുന്ന  പണതബനന്റെ  ഒരു  ഭനാഗലാം

സനാധനാരണകനാരനക്ക്  ലഭദ്ധ്യമനാകണനമന്നക്ക്  അകദ്ദേഹതബനക്ക്  നബരബനമുണനായബരുന.
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ഗള്ഫക്ക്  രനാജദ്ധ്യങ്ങളബല്  സ്കൂളുകേള്   സനാപബച്ചതക്ക്  പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  ഏനറ

പ്രകയനാജനപ്രദമനായബരുന.  അകദ്ദേഹതബനന്റെ  കവരപനാടബല്  കുടുലാംബതബനന്റെ

ദദുഃഖകതനാനടനാപ്പെലാം പങ്കുകചേരുന.

തുറമുഖവുലാം  മത്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തുസലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    രനാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെളബ):  ബഹുമനാനനപ്പെട മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം പ്രതബപക്ഷകനതനാവുലാം

മറക്ക്  കേക്ഷബ  കനതനാകളുലാം  കരഖനപ്പെടുതബയ  അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടക്ക്  കയനാജബക്കുകേയനാണക്ക്.

വദ്ധ്യവസനായ-രനാഷസ്പീയ  രലാംഗങ്ങളബല്  ഇനദ്ധ്യയകേതലാം  പുറതലാം  ആതനാരതതയുലാം

അരപ്പെണകബനാധവുലാം  കേഠബനനാദത്വനാനവുലാം  നകേനാണക്ക്  ശകദയനനാകേനാന്  സനാധബച്ച

വദ്ധ്യകബതത്വതബനുടമയനായബരുന  കതനാമസക്ക്  ചേനാണബ.  രനാഷസ്പീയ-സനാമൂഹദ്ധ്യ  രലാംഗങ്ങളബല്

മനാതൃകേനാപരമനായ  പ്രവരതനലാം  നടതബയ  കതനാമസക്ക്  ചേനാണബയുനട  അകേനാല

വബകയനാഗലാംമൂലലാം  കുടുലാംബതബനുണനായ  ദദുഃഖതബല്  പങ്കുകചേരുന;  ആ  ദസ്പീപ്തമനായ

ഒനാരമ്മേയക്ക് മുന്പബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  സനാധനാരണ  രനാഷസ്പീയകനാരബല്നബനലാം  വദ്ധ്യതദ്ധ്യസമനായബ

പ്രവരതബച്ച മനാതൃകേനാ നപനാതുപ്രവരതകേനനായ കതനാമസക്ക് ചേനാണബയുനട നബരദ്ധ്യനാണതബല്

എല്ലനാവരക്കുമുളള ദദുഃഖതബല് ഞനാനുലാം പങ്കുകചേരുന. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര:  കസ്നേഹനബധബയനായ  ഒരു  സകഹനാദരനനയുലാം

സഹപ്രവരതകേനനയുമനാണക്ക് കതനാമസക്ക് ചേനാണബയുനട നബരദ്ധ്യനാണതബലൂനട  നഷ്ടനപ്പെടതക്ക്.
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സഭയകേതലാം പുറതലാം തനബകക്ക്  ശരബനയന്നക്ക്  കതനാനന്ന കേനാരദ്ധ്യങ്ങള് തുറനപറയുന്ന

ഒരു നല്ല മനസബനുടമയനായബരുന അകദ്ദേഹലാം. സത്വനലാം കേയബല്നബന്നക്ക് പണലാം നചേലവഴബച്ചക്ക്

കുടനനാടബനന്റെ പുകരനാഗതബക്കുകവണബ പ്രവരതബക്കുകേയുലാം ഇനദ്ധ്യയക്ക്  പുറതക്ക് വദ്ധ്യവസനായ

സനാപനങ്ങളുലാം സ്കൂളുകേളുലാം സനാപബക്കുകേയുലാം സത്വനലാം അദത്വനാനതബലൂനട സമ്പനാദബച്ചതക്ക്

പനാവങ്ങള്ക്കു  നല്കേനാന്  മനസ്സുകേനാണബക്കുകേയുലാം  നചേയ  സതദ്ധ്യസനനനായ

നപനാതുപ്രവരതകേനനയനാണക്ക്  നഷ്ടനപ്പെടതക്ക്.  അകദ്ദേഹതബനന്റെ  കവരപനാടബല്   ഞനാനുലാം

എനന്റെ പനാരടബയുലാം ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  ബഹുമനാനനപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം  പ്രതബപക്ഷകനതനാവുലാം

കേക്ഷബകനതനാകളുലാം  പ്രകേടബപ്പെബച്ച  വബകേനാരകതനാടക്ക്  ഞനാനുലാം  കയനാജബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഒരു

പ്രവനാസബ  വദ്ധ്യവസനായബകക്ക്  നബയമസഭയബലലാം  കേടനവരനാന്  കേഴബയുനമന്നക്ക്  നതളബയബച്ച

പ്രഗല്ഭനനായ  കനതനാവനാണക്ക്  അകദ്ദേഹലാം.  വബദദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ-വദ്ധ്യവസനായ  കമഖലകേളബനല

കതനാമസക്ക് ചേനാണബയുനട കസവനങ്ങള് മഹതരമനാണക്ക്.  അകദ്ദേഹതബനന്റെ ആതനാവബനക്ക്

നബതദ്ധ്യശനാനബ കനരുന.

(അനരബച്ച  മഹതക്ക്  വദ്ധ്യകബകയനാടുളള  ആദരസൂചേകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്

അല്പസമയലാം എഴുകന്നറ്റുനബന്നക്ക് മസൗനലാം ആചേരബച്ചു.)
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II  അറബയബപ്പെക്ക്

പരബശസ്പീലന പരബപനാടബ

ഇ-നബയമസഭയുമനായബ  ബനനപ്പെട  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബ  സഭ

പബരബഞ്ഞെതബനുകശഷലാം  ആവശദ്ധ്യമനായ  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്   നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്വച്ചക്ക്

നടതന്നതനാനണനലാം  ഇതബനനായബ  നസഷദ്ധ്യല്  ടസ്പീമബനന  നബകയനാഗബച്ചബടനണനലാം

അടുതയനാഴ്ചയബലലാം പരബശസ്പീലന പരബപനാടബയബല് പനങ്കടുകനാവുന്നതനാനണനലാം  സസ്പീകര

അറബയബച്ചു.

(സഭ രനാവബനല 9.56-നക്ക് പബരബഞ.)

* * * * * *  


