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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IX-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 ഒന്പതനാലാം   സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

2018 ജനുവരബ 23, ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00 മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

ചരകമനാപചനാരലാം

ചകേ  .  ചകേ  .   രനാമചന്ദ്രന് നനായര്  ,   മുന് മനബ ഇ  .   ചന്ദ്രകശേഖരന് നനായര് എനബവരുചട
നബരദ്ധ്യനാണലാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭനാലാംഗമനായബരുന  ചകേ.  ചകേ.

രനാമചന്ദ്രന് നനായര് 2018  ജനുവരബ  14-  നക്ക് അന്തരബച.   ചചങ്ങന്നൂര് ആലയബല് ചകേ.

പബ.  കേരുണനാകേരന് നനായരുചടയലാം ഭനാരതബയമ്മേയചടയലാം മകേനനായബ  1952  ഡബസലാംബര്

1-ാം  തസ്പീയതബ  ജനബച്ച  ചകേ.ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്  നനായര്  വബദദ്ധ്യനാര്തബ

പ്രസനാനതബലൂചടയനാണക്ക്  രനാഷസ്പീയ  രലാംഗതക്ക്  സജസ്പീവമനായതക്ക്.  ചചങ്ങന്നൂര്  കബസദ്ധ്യന്

കകേനാകളജബല്  നബനക്ക്  പ്രസ്പീഡബഗ്രബയലാം  പന്തളലാം  എന്.എസക്ക്.എസക്ക്.  കകേനാകളജബല്  നബനക്ക്
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ബബരുദവലാം ബബരുദനാനന്തര ബബരുദവലാം തബരുവനന്തപുരലാം ലനാ കകേനാകളജബല് നബനക്ക് നബയമ

ബബരുദവലാം  കനടബ  ചചങ്ങന്നൂര്  കകേനാടതബയബല്  അഭബഭനാഷകേനനായബ  പ്രനാകസ്പീസക്ക്

ചചയ്തകതനാചടനാപ്പെലാം  ചചങ്ങന്നൂര്  കബനാകക്ക്  ചഡവലപ്ചമന്റെക്ക്  കേമ്മേബറബ,  ചചചല്ഡക്ക്

ചവല്ചഫെയര്  കേമ്മേബറബ  എനബവയചട  ചചയര്മനാനനായലാം  പ്രവര്തബച.  കേലനാ-

സനാലാംസനാരബകേ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  തകന്റെതനായ  വദ്ധ്യകബമുദ്ര  പതബപ്പെബച്ച  അകദ്ദേഹലാം

സര്ഗ്ഗകവദബ എചനനാരു സനാലാംസനാരബകേ സലാംഘടനയലാം രൂപലാം നല്കേബ.  ചചങ്ങന്നൂരബചന്റെ

സമഗ്രവബകേസനലാം  മുന്നബര്തബയള്ള  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  മറക്ക്

സനാമനാജബകേര്കക്ക് മനാതൃകേയനാണക്ക്.  വരട്ടനാര് പുനരുജസ്പീവന പ്രവര്തനതബല് കനതൃതതലാം

വഹബച്ച  അകദ്ദേഹലാം  ആല  പഞനായതബചല  ഉതരപ്പെള്ളബയനാറബചന

വസ്പീചണ്ടെടുക്കുനതബനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബകനാനബരബക്കുകേയനായബരുന.

അഭബഭനാഷകേന്,  ചപനാതുപ്രവര്തകേന്  എനസ്പീ  നബലകേളബല്  രനാഷസ്പീയതബനതസ്പീതമനായ

കസ്നേഹവലാം  സസൗഹൃദവലാം  അകദ്ദേഹലാം  പുലര്തബയബരുന.  സമര  കപനാരനാട്ടങ്ങളബല്

സജസ്പീവമനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം  അടബയന്തരനാവസകനാലതക്ക്  ജയബല്വനാസവലാം

അനുഭവബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന് നനായരുചട നബരദ്ധ്യനാണകതനാചട പ്രഗത്ഭനനായ

സനാമനാജബകേകനയലാം  മബകേവറ  ചപനാതുപ്രവര്തകേകനയലാം  സര്കവനാപരബ  ഒരു  മനുഷദ്ധ്യ

കസ്നേഹബചയയമനാണക്ക്  നഷ്ടമനായബരബക്കുനതക്ക്. 

 ഒനനാലാം  കകേരള  നബയമസഭ  മുതല്  നബരവധബ  കകേരള  നബയമസഭകേളബല്
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അലാംഗമനായബരുന ഇ.ചന്ദ്രകശേഖരന് നനായര്  2017  നവലാംബര്  29-നക്ക് അന്തരബച.  1928

ഡബസലാംബര് 2-നക്ക് ചകേനാലലാം  ജബലയബചല  എഴുകകേനാണ്  ഇടയബലഴബകേതക്ക്  എ.  ഇസൗശേതര

പബളളയചടയലാം മസ്പീനനാക്ഷബ അമ്മേയചടയലാം മകേനനായബ  ജനബച്ച അകദ്ദേഹലാം ചചഹസ്കൂള്

വബദദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസതബനുകശേഷലാം  ചങ്ങനനാകശ്ശേരബ  എസക്ക്.ബബ.  കകേനാകളജബല്  നബനക്ക്

ഇന്റെര്മസ്പീഡബയറക്ക്  പനാസനാകുകേയലാം  ഗണബതശേനാസ്ത്രതബല്  ബബരുദചമടുത  കശേഷലാം

അഭബഭനാഷകേവൃതബയബകലയക്ക് തബരബയകേയലാം ചചയ. 

 1948-ല് കസനാഷദ്ധ്യലബസക്ക്  പനാര്ട്ടബയബലൂചട  ചപനാതുപ്രവര്തന  രലാംഗചതതബയ

അകദ്ദേഹലാം  1952-ല് കേമ്മേമ്മ്യൂണബസക്ക്  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗമനായബ.  ചകേനാലലാം  ജബലനാ  സഹകേരണ

ബനാങക്ക്  പ്രസബഡന്റെക്ക്,  ഓള്  ഇന്തദ്ധ്യനാ  കസറക്ക്  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീക്ക്വക്ക്  ബനാങക്ക്  ചഫെഡകറഷന്

ചചയര്മനാന്,  നനാഷണല്  കകേനാ -ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  യൂണബയന്  ചചവസക്ക്  പ്രസബഡന്റെക്ക്,

ചസന്ട്രല് കേമ്മേബറബ  ഓഫെക്ക്  ഇന്റെര്നനാഷണല് കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  അലയന്സക്ക് അലാംഗലാം

എനസ്പീ  നബലകേളബലുള്ള  പ്രവര്തനതബനക്ക്   മബകേച്ച  സഹകേനാരബക്കുള്ള  അവനാര്ഡക്ക്

ലഭബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ഒനക്ക്,  മൂനക്ക്   കകേരള നബയമസഭകേളബല്  ചകേനാട്ടനാരകര മണ്ഡലചതയലാം  5  ,6

കകേരള നബയമസഭകേളബല് ചടയമലാംഗലലാം മണ്ഡലചതയലാം 8,10 കകേരള നബയമസഭകേളബല്

കേരുനനാഗപ്പെളളബ  മണ്ഡലചതയലാം   പ്രതബനബധനാനലാം  ചചയ്ത  അകദ്ദേഹലാം  വബവബധ

കേനാലയളവബല്  ഭക്ഷദ്ധ്യലാം, സബവബല് സചചപ്ലെെസക്ക്, ഭവന നബര്മ്മേനാണലാം,   മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,
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വബകനനാദസഞനാരലാം,  നബയമലാം  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളബല്  മനബയനായലാം  പ്രവര്തബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ഭക്ഷദ്ധ്യ വകുപ്പുമനബയനായബരബചക  1987-ല് ആരലാംഭബച്ച മനാകവലബകസനാറുകേള്,  ഓണച്ചന്ത

എനബവ  കകേരളതബല്  അവശേദ്ധ്യസനാധനങ്ങളുചട  വബലകയറലാം  നബയനബക്കുനതബല്

പ്രധനാന  പങ്കുവഹബച.   കകേരള  നബയമസഭയചട  അനസൗകദദ്ധ്യനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം

പ്രകമയങ്ങളുലാം സലാംബനബച്ച സമബതബ ചചയര്മനാന്,  ഭൂപരബഷ്കരണ ബബലബചന്റെ ചസലകക്ക്

കേമ്മേബറബ  അലാംഗലാം  എനസ്പീ  നബലകേളബല്  പ്രവര്തബച്ച  അകദ്ദേഹതബനക്ക്  മബകേച്ച

പനാര്ലചമകന്റെറബയനുളള ആര്. ശേങരനനാരനായണന് തമബ അവനാര്ഡലാം ലഭബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്. 

'ജനയഗലാം'  ദബനപ്പെത്രതബചന്റെ  മനാകനജബലാംഗക്ക്  എഡബററനായബ  പ്രവര്തബച്ചബട്ടുളള

അകദ്ദേഹലാം കകേരള വബകേസന മനാതൃകേ; പ്രതബസനബയലാം പരബഹനാരമനാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം, ചബതറബയ

ഓര്മ്മേകേള്,  മറകനാത  ഓര്മ്മേകേള്,  ഹബന്ദുമതലാം  ഹബന്ദുതതലാം  എനസ്പീ  പുസകേങ്ങളുചട

രചയബതനാവനാണക്ക്. 

 ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായരുചട  നബരദ്ധ്യനാണകതനാചട,  കനാന്തദര്ശേബയനായ  ഒരു

ഭരണനാധബകേനാരബകയയലാം  സസൗമദ്ധ്യവലാം  ദസ്പീപ്തവമനായ  സതഭനാവ  സവബകശേഷതയബലൂചട

ജനമനസ്സുകേളബല്  ചബരപ്രതബഷ്ഠ  കനടബയ  ഒരു  ചപനാതുപ്രവര്തകേകനയമനാണക്ക്  നമുകക്ക്

നഷ്ടമനായബരബക്കുനതക്ക്.  

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്

നനായചരക്കുറബചലാം  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായചരക്കുറബചലാം  ബഹു.  സസ്പീകര്  പ്രകേടബപ്പെബച്ച
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വബകേനാരകതനാടക്ക്  കയനാജബക്കുന.  കസ്നേഹവലാം ലനാളബതദ്ധ്യവലാം നബറഞ്ഞ ചപരുമനാറതബലൂചട

പരബചയചപ്പെട്ടവരുചടചയലനാലാം  മനസബല്  സനാനമുറപ്പെബച്ച   ചകേ.ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്

നനായരുചട  വബകയനാഗവനാര്ത  ചഞെട്ടകലനാചടയനാണക്ക്  കകേട്ടതക്ക്.   കേഴബഞ്ഞ നബയമസഭനാ

സകമ്മേളനതബല്  സഭനാതലതബല്  സജസ്പീവമനായബരുന   അകദ്ദേഹതബനക്ക്  കേനാരദ്ധ്യമനായ

എചന്തങബലുലാം അസുഖമുള്ളതബചന്റെ സൂചന കപനാലുമുണ്ടെനായബരുനബല.  പതബറനാണ്ടുകേളുചട

രനാഷസ്പീയ  പ്രവര്തന പശനാതലവമനായബ  നബയമസഭയബകലയക്ക് കേടനവന അകദ്ദേഹലാം

ജനങ്ങളുചട ആശേയനാഭബലനാഷങ്ങള് സഭനാതലതബല് പ്രതബഫെലബപ്പെബക്കുനതബല് വളചര

ശദനാലുവനായബരുന.  കേലനാ-സനാലാംസനാരബകേ പ്രവര്തനങ്ങളബല് വദ്ധ്യകബമുദ്ര പതബപ്പെബച്ച

അകദ്ദേഹലാം  'സര്ഗ്ഗകവദബ'  എന   കേലനാ  സനാലാംസനാരബകേ  സലാംഘടന  ചചങ്ങന്നൂരബല്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം വബഖദ്ധ്യനാതരനായ കേലനാകേനാരനനാര്കക്ക് അവബചട അവസരചമനാരുക്കുകേയലാം

ചചയ.   കേരുണ  ചപയബന്  ആന്റെക്ക്  പനാലബകയറസ്പീവക്ക്  ചസനാചചസറബയമനായബ  ബനചപ്പെട്ടക്ക്

നടതബയ ജസ്പീവകേനാരുണദ്ധ്യ പ്രവര്തനങ്ങള് കവദനബക്കുനവകരനാടുള്ള അകദ്ദേഹതബചന്റെ

കേരുതലുകേള്ക്കുള്ള  ദൃഷ്ടനാന്തങ്ങളനായബരുന.  വരട്ടനാര്  പുനരുജസ്പീവനതബല്  അകദ്ദേഹലാം

വഹബച്ച പങക്ക് എടുത്തുപറകയണ്ടെതനാണക്ക്.  ചചങ്ങന്നൂരബല്  ഹരബതകകേരളലാം  പദതബയചട

നടതബപ്പെബല്  അകദ്ദേഹലാം  മനാതൃകേനാപരമനായ  പ്രവര്തനലാം  കേനാഴ്ചവച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  നനാടബനുലാം

നനാട്ടുകേനാര്ക്കുലാം കവണ്ടെബയള്ള പ്രവര്തനങ്ങളബല് വദ്ധ്യനാപൃതനനായബരബചക  അകേനാലതബല്

അന്തരബച്ച  ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്  നനായരുചട  സ്മരണയമുമബല്  ആദരനാഞ്ജലബകേള്
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അര്പ്പെബക്കുന. 

കകേരള  പബറവബക്കുകശേഷലാം  രൂപസ്പീകേരബകചപ്പെട്ട  ആദദ്ധ്യ  നബയമസഭയബല്

അലാംഗമനായബരുന  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായര്  സഭചയ  കേനാലനാനുസൃതമനായബ

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  മുനബല്നബന പ്രഗത്ഭനനായ സനാമനാജബകേ

നനായബരുന.  നബയമനബര്മ്മേനാണ  പ്രകബയയബലുലാം  നബയമസഭനാ  സമബതബകേളുചട

പ്രവര്തനങ്ങളബലുലാം  അകദ്ദേഹലാം  നടതബയ  ഇടചപടലുകേള്  പുതുതലമുറയക്ക്   ഒരു

പനാഠമനാണക്ക്.  ഇടതുപക്ഷ  രനാഷസ്പീയചത  ചപനാതുവബലുലാം  കേമ്മേമ്മ്യൂണബസക്ക്  പ്രസനാനചത

വബകശേഷബചലാം ശേകബചപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് അകദ്ദേഹലാം  വഹബച്ച പങക്ക് കകേരള രനാഷസ്പീയതബനക്ക്

മറകനാവനതല.  സഹകേരണ  രലാംഗതക്ക്  അകദ്ദേഹലാം  നല്കേബയ  സലാംഭനാവന

വബലചപ്പെട്ടതനാണക്ക്.  നല വനായനകനാരനുലാം ശകദയനനായ എഴുത്തുകേനാരനുമനായബരുന ഇ.

ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായര്,  'ഹബന്ദുമതലാം  ഹബന്ദുതതലാം'  എന  പുസകേലാം  അടുതകേനാലതക്ക്

പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.     സഹകേരണരലാംഗലാം  മുതല്  രനാജദ്ധ്യതബചന്റെ  സനാമതബകേ

പരമനാധബകേനാരലാം  വചര,  അഭബപ്രനായ  സതനാതനദ്ധ്യലാം  മുതല്  മതനബരകപക്ഷത  വചര

വബപല്ഭസ്പീഷണബ  കനരബടുന   ഘട്ടതബലനാണക്ക്  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  വബകയനാഗചമനതക്ക്

നഷ്ടതബചന്റെ  തസ്പീവ്രത  വര്ദബപ്പെബക്കുന.  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയലാം  സനാമനാജദ്ധ്യതതതബനുചമതബചര

സതനാതനദ്ധ്യതബചന്റെയലാം  മതനബരകപക്ഷതയചടയലാം  ഐകേദ്ധ്യലാം  ഊട്ടബ  ഉറപ്പെബച്ചക്ക്

മുകനനാട്ടുകപനാകുകേചയനതനാണക്ക്  അകദ്ദേഹതബനക്ക്  നല്കേനാവന  ഏറവലാം  വലബയ
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ആദരനാഞ്ജലബ.  

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്  ചചനബതല):   അന്തരബച്ച  ചകേ.  ചകേ.

രനാമചന്ദ്രന്  നനായചരക്കുറബച്ചക്ക്  ബഹു.  സസ്പീകറുലാം  മുഖദ്ധ്യമനബയലാം  പ്രകേടബപ്പെബച്ച

വബകേനാരകതനാടക്ക്  ഞെനാനുലാം കയനാജബക്കുന.  ലനാളബതദ്ധ്യലാംചകേനാണ്ടെക്ക് ഏവരുചടയലാം മനസബചന

കേസ്പീഴടകനാന്  സനാധബച്ച  ഒരു  വദ്ധ്യകബതതതബനുടമയനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.

തബരുവനന്തപുരലാം ലനാ  കകേനാകളജക്ക്  ചചയര്മനാന് എന നബലയബല് അകദ്ദേഹലാം നടതബയ

പ്രവര്തനങ്ങള്   പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.     രനാഷസ്പീയപ്രവര്തകേന്  എനതബലുപരബ

ചചങ്ങന്നൂരബചല  കേലനാ-സനാലാംസനാരബകേ-സനാമൂഹബകേ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്

ബദശദനനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം  അഭബഭനാഷകേന്  എന  നബലയബലുലാം  മബകേച്ച

പ്രകേടനമനാണക്ക്   കേനാഴ്ചവച്ചതക്ക്.   വബദദ്ധ്യനാര്തബ  ആയബരുന  കേനാലലാം  മുതല്  രനാഷസ്പീയ

പ്രവര്തനകതനാചടനാപ്പെലാം  വനാരബകേകേളബല് ആനുകേനാലബകേ സലാംഭവവബകേനാസങ്ങചളക്കുറബച്ചക്ക്

നബരവധബ കലഖനങ്ങള്  എഴുതബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   സര്വകേലനാശേനാലനാ യവജകനനാത്സവതബല്

ശേനാസ്ത്രസ്പീയ  സലാംഗസ്പീതതബല്  ഒനനാലാം  സനാനലാം  കനടബയ   അകദ്ദേഹലാം   ചചങ്ങന്നൂരബല്

ആരലാംഭബച്ച  പ്രമുഖ  സനാഹബതദ്ധ്യ  സനാലാംസനാരബകേ  സലാംഘടനയനാണക്ക്  'സര്ഗ്ഗകവദബ'.

എലനാവചരയലാം  സമഭനാവനകയനാചട  വസ്പീക്ഷബക്കുകേയലാം  ജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടെബ

ആതനാര്തതകയനാചട  പ്രവര്തബക്കുകേയലാം  ചചയ്ത  ചകേ.ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്  നനായര്കക്ക്

ചുരുങ്ങബയ കേനാലതബനുള്ളബല്തചന  മബകേച്ച  നബയമസഭനാലാംഗമനായബ പ്രവര്തബകനാന്
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സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.   അകദ്ദേഹതബചന്റെ ധനദ്ധ്യമനായ ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുമബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള്

അര്പ്പെബക്കുന.  

സസൗമദ്ധ്യമനായ  ചപരുമനാറവലാം  ലനാളബതദ്ധ്യവലാംചകേനാണ്ടെക്ക്  ഏവരുചടയലാം  ആദരവക്ക്

പബടബചപറനാന്  കേഴബഞ്ഞ  കകേരള  രനാഷസ്പീയതബചല  സമുനതനനായ  ഒരു  രനാഷസ്പീയ

കനതനാവനായബരുന  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന് നനായര്.  ഒരു ഗനാനബയന് കേമ്മേമ്മ്യൂണബസക്ക് എനക്ക്

പറയനാന്  സനാധബക്കുന  രസ്പീതബയബലുള്ള  വദ്ധ്യകബതതതബനുടമയനായബരുന    അകദ്ദേഹലാം.

ജനകക്ഷമകേരമനായ പ്രവര്തനങ്ങള്കക്ക് കനതൃതതലാം നല്കേനാന് സനാധബച്ച  സമര്തനനായ

ഒരു  ജനകസവകേന്  എന  നബലയബല്  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹലാം  അകദ്ദേഹചത  എനലാം

ഓര്മ്മേബകചപ്പെടുലാം.    തചന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളുചട മൂലദ്ധ്യലാം  ചരബത്രലാം കരഖചപ്പെടുത്തുചമന

ഉറച്ച വബശേതനാസമുള്ള ഒരു ചപനാതു പ്രവര്തകേനനായബരുന  ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന് നനായര്കക്ക്

തനാന് കകേകേനാരദ്ധ്യലാം ചചയ്ത എലനാ വകുപ്പുകേളബലുലാം ഒരു ധസ്പീഷണനാശേനാലബയചട വദ്ധ്യകബമുദ്ര

പതബപ്പെബകനാന് സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.     ഭക്ഷദ്ധ്യവലാം സബവബല്സകപ്ലെെസുലാം വകുപ്പുമനബ എന

നബലയബല്  അകദ്ദേഹലാം  ആരലാംഭബച്ച  മനാകവലബകസനാറുകേളുചട  പ്രവര്തനതബലൂചട

വബലകയറലാം  നബയനബകനാനുലാം  അതബചന്റെ  ഗുണഫെലങ്ങള്   കകേരളസ്പീയ  സമൂഹതബനക്ക്

അനുഭവകവദദ്ധ്യമനാകനാനുലാം സനാധബച.  സബവബല് സകപ്ലെെസക്ക് കകേനാര്പ്പെകറഷചന ജനകേസ്പീയ

സനാപനമനാകബ  മനാറ്റുനതബലുലാം   കറഷന്  വദ്ധ്യനാപനാരബകേള്കക്ക്   കക്ഷമനബധബ

ഏര്ചപ്പെടുത്തുനതബലുലാം  അകദ്ദേഹലാം  മുഖദ്ധ്യ  പങക്ക്  വഹബച.     മബല്മ  പ്രസനാനചത
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ശേകബചപ്പെടുത്തുകേയലാം  ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള കക്ഷമനബധബ ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  ചചയ.

നബയമ വകുപ്പുമനബ എന നബലയബല് സര്കനാര് കേക്ഷബയനായ കകേസുകേള് കവഗതബല്

തസ്പീര്പ്പെക്ക്  കേല്പ്പെബകനാന്  കഹകകനാടതബയബലുലാം  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബലുലാം  പ്രകതദ്ധ്യകേ

സലാംവബധനാനങ്ങള് ഏര്ചപ്പെടുതബ.  കകേരളചത ഇകകനാ ടൂറബസലാം ചഡസബകനഷനനാകബ

ഉയര്തബയതക്ക്  അകദ്ദേഹലാം  വബകനനാദസഞനാര  വകുപ്പെക്ക്  കകേകേനാരദ്ധ്യലാം  ചചയ്തബരുന

കേനാലതനാണക്ക്.    റനാഗബലാംഗക്ക്  നബകരനാധന  ആകക്ക്,  കലനാകേനായക ആകക്ക്  ഉള്ചപ്പെചടയള്ള

പ്രധനാന നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങളുചട മുഖദ്ധ്യ ശേബല്പബയനാണക്ക്  അകദ്ദേഹലാം.       ചകേ.  ചകേ.

രനാമചന്ദ്രന്  നനായരുചടയലാം  മുന്മനബ  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായരുചടയലാം

ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുമബല് സ്മരണനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 

റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന്):

ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകറുലാം  മുഖദ്ധ്യമനബയലാം  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവലാം  പ്രകേടബപ്പെബച്ച

അഭബപ്രനായകതനാടക്ക്  ഞെനാനുലാം കയനാജബക്കുന.  നബയമസഭനാലാംഗലാം എന നബലയബല് വളചര

ചുരുങ്ങബയ കേനാലതബനുള്ളബല്തചന മബകേച്ച പ്രവര്തനലാം കേനാഴ്ചവയനാന്  ചകേ.  ചകേ.

രനാമചന്ദ്രന് നനായര്കക്ക് സനാധബച.  പുകരനാഗമന വബദദ്ധ്യനാര്തബ യവജന പ്രസനാനതബലൂചട

ചപനാതു  പ്രവര്തന  രലാംഗകതയക്ക്  കേടനവന  അകദ്ദേഹലാം  രനാഷസ്പീയ

പ്രവര്തനതബനതസ്പീതമനായബ   കേലനാ-സനാലാംസനാരബകേ-സനാഹബതദ്ധ്യനാദബ  കമഖലകേളബലുലാം

തല്പ്പെരനനായബരുന.      ചചങ്ങന്നൂര് ബനാര്  കേസൗണ്സബലബചന്റെ  പ്രസബഡന്റെനായബരുന
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അകദ്ദേഹലാം  പ്രഗത്ഭനനാചയനാരു  അഭബഭനാഷകേനനായബരുന.   വര്തമനാനകേനാലതക്ക്

നബലനബല്ക്കുന  യനാനബകേമനായ  ചപരുമനാറതബല്നബനക്ക്    കവറബട്ടക്ക്  നബല്ക്കുന  ഒരു

വദ്ധ്യകബതതതബനുടമയനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.  ജനങ്ങകളനാടക്ക്  സസൗമനസദ്ധ്യകതനാചട

ചപരുമനാറുകേയലാം  വളചര  മനാനദ്ധ്യമനായ  രസ്പീതബയബല്  സമസ്പീപബക്കുകേയലാം  ചചയ്ത  ചകേ.  ചകേ.

രനാമചന്ദ്രന് നനായരുചട നബരദ്ധ്യനാണലാം   ഈ നനാടബനുതചന വലബയ നഷ്ടമനാണക്ക്.  

ആറക്ക്  തവണ  കകേരള  നബയമസഭനാലാംഗമനായബ   ചതരചഞ്ഞടുകചപ്പെടുകേയലാം   മൂനക്ക്

തവണ മനബയനായബ പ്രവര്തബക്കുകേയലാം ചചയ്ത  ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന് നനായര്  ബനചപ്പെട്ട

വകുപ്പുകേളബല്  പുതുമ നബറഞ്ഞ പ്രവര്തനങ്ങളനാണക്ക് കേനാഴ്ച വച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  സഹകേരണ

രലാംഗതക്ക് നബകക്ഷപ സമനാഹരണ യജ്ഞതബനക്ക് തുടകലാം കുറബകനാന്  കനതൃതതപരമനായ

പങക്ക്  വഹബക്കുകേയലാം   കബകല്   ടൂറബസലാം  വബകേസനതബനക്ക്  മബകേച്ച  സലാംഭനാവന

നല്കേബചകനാണ്ടെക്ക്    മലബനാര്  കമഖലചയ   പ്രധനാനചപ്പെട്ട  ടൂറബസക്ക്  കകേന്ദ്രമനാകബ

ഉയര്ത്തുകേയലാം ചചയ.      ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന് നനായരുചടയലാം ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്

നനായരുചടയലാം ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുമബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 

കഡനാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനസ്പീര്:   ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര്,  മുഖദ്ധ്യമനബ,  പ്രതബപക്ഷ

കനതനാവക്ക്,  കേക്ഷബകനതനാകള്  എനബവര്  പ്രകേടബപ്പെബച്ച  വബകേനാരകതനാടക്ക്  കയനാജബക്കുന.

വളചര   ചുരുങ്ങബയ  സമയതബനുള്ളബല്  എലനാവരുചടയലാം കസ്നേഹലാം  പബടബചപറബയ
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ചകേ.ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്  നനായര്കക്ക്  പനാര്ട്ടബയചട  സജസ്പീവ  സനാനബദദ്ധ്യമനായബ  മനാറനാനുലാം

രനാഷസ്പീയ പ്രവര്തനതബനപ്പുറലാം പ്രതദ്ധ്യയ ശേനാസ്ത്രപരമനായ ഇടചപടലുകേള്കക്ക് പ്രനാധനാനദ്ധ്യലാം

നല്കേബ,  കേലനാ-സനാലാംസനാരബകേ  രലാംഗങ്ങളബല്  വദ്ധ്യകബമുദ്ര  പതബപ്പെബകനാനുലാം  സനാധബച.

ചപനാതുപ്രവര്തനകേചനനള്ള  നബലയബല്  ചുരുങ്ങബയ  സമയതബനുള്ളബല്തചന

ചചങ്ങന്നൂരബല്  തചന്റെ  സനാനബദദ്ധ്യലാം  ചതളബയബക്കുകേയലാം  രനാഷസ്പീയരലാംഗതക്ക്  വലബചയനാരു

സസൗഹൃദലാം ചകേട്ടബപ്പെടുക്കുകേയലാം ചചയ്ത വദ്ധ്യകബയനാണക്ക് അകദ്ദേഹലാം.

 രനാഷസ്പീയ എതബരനാളബകേള്ക്കുകപനാലുലാം  ആകമബകനാന് സനാധബകനാത വബധതബല്

സസൗമദ്ധ്യസതഭനാവതബനുടമയനായബരുന ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന് നനായര്  മനാകവലബകസനാര് എന

ആശേയലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതബല്  മുഖദ്ധ്യപങക്ക്  വഹബച്ച  വദ്ധ്യകബയനാണക്ക്.  നബയമനബര്മ്മേനാണ

രലാംഗങ്ങളബല്  സജസ്പീവ  സനാനബദദ്ധ്യമനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം ആദദ്ധ്യ  കേമ്മേമ്മ്യൂണബസക്ക്

ഗവണ്ചമന്റെബല് കേനാര്ഷബകേ നബയമതബചന്റെ കേരടക്ക് തയനാറനാക്കുന സമബതബയലാംഗമനാവകേയലാം

നബകക്ഷപസമനാഹരണ  യജ്ഞതബലൂചട  ചചപ്രമറബ  ബനാങ്കുകേചള  മറക്ക്  ബനാങ്കുകേളുമനായബ

മത്സരബകനാന്  പ്രനാപ്തമനാക്കുനതബല്  ശേകമനായ  ഇടചപടലുകേള്  നടത്തുകേയലാം  ടൂറബസലാം

കമഖലയബല്  വബപ്ലെെവകേരമനായ  മനാറങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം  ചചയ.  അന്തരബച്ച  ഇ.

ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായര്,  ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്  നനായര്  എനബവരുചട
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ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുനബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    ചകേ  .    നനാണ:  സതന്തലാം  നബകയനാജകേ മണ്ഡലതബലുള്ചപ്പെചട  ചപനാതു-

സനാലാംസനാരബകേ-സനാമൂഹദ്ധ്യ  പ്രവര് തനങ്ങള്കക്ക്  കനതൃതതലാം  നല്കേബയ  ചകേ.  ചകേ.

രനാമചന്ദ്രന് നനായര്കക്ക്  എലാം.എല്.എ.  എന നബലയബല് ചുരുങ്ങബയ സമയലാം ചകേനാണ്ടെക്ക്

ജനശദ  ആകേര്ഷബകനാന്  സനാധബച.  വരട്ടനാര്  നദബയചട  പുനരുജസ്പീവന

പ്രവര്തനങ്ങളബല് മുഖദ്ധ്യപങക്ക് വഹബച്ച വദ്ധ്യകബയനാണകദ്ദേഹലാം. 

പുതുതനായബ  നബയമസഭയബകലയക്ക്  കേടനവരുന  എലാം.എല്.എ.-മനാര്കക്ക്

പ്രകയനാജനപ്രദമനായ  നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  നല്കുനതബല്  ശദ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ച  ഇ.

ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായര്കക്ക്  ടൂറബസലാം  വകുപ്പുമനബചയന  നബലയബല്  വടകേരയബല്

ചകേ.റബ.ഡബ.സബ.  സനാപനതബചന്റെ   ഉദ്ഘനാടനലാം  നടതനാനുലാം  ചതനലയബല്  ടൂറബസലാം

കപ്രനാജകക്ക്  ആരലാംഭബകനാനുലാം  സനാധബചചവനതക്ക്  ശകദയമനായ  കേനാരദ്ധ്യമനാണക്ക്.

അകദ്ദേഹതബചന്റെ  ലളബതമനായ  ചപരുമനാറലാം   ജനമനസ്സുകേളബല്  സതനാധസ്പീനലാം

ചചലുതബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  മണ്മറഞ്ഞ  രണ്ടുകപരുചടയലാം  ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുനബല്

ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  സഭ ഒനടങലാം  പ്രകേടബപ്പെബച്ച വബകേനാരകതനാടക്ക്  ഞെനാനുലാം

കയനാജബക്കുന. ഇടതുപക്ഷ  വബദദ്ധ്യനാര്തബ  പ്രസനാനതബലൂചട  രനാഷസ്പീയതബകലയക്ക്

പ്രകവശേബച്ച ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന് നനായര്  രനാഷസ്പീയ പ്രസനാനങ്ങളുചട സമരങ്ങള്കക്ക്

കനതൃതതലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം ലനാ കകേനാകളജക്ക്   ചചയര്മനാനനായലാം ബനാര്

കേസൗണ്സബല്  ചമമറനായലാം  പ്രവര്തബച്ച അകദ്ദേഹതബനക്ക്  തചന്റെ രനാഷസ്പീയ-സനാമൂഹബകേ-

സനാലാംസനാരബകേ പ്രവര്തനങ്ങളബലൂചട ജനശദ ആകേര്ഷബകനാന് സനാധബച. 

മബകേച്ച  പനാര്ലചമകന്റെറബയന്,  അഭബഭനാഷകേന്,  മബകേച്ച  സഹകേനാരബ  എനസ്പീ

നബലകേളബല് പ്രവര്തബച്ച ഇ.ചന്ദ്രകശേഖരന് നനായര് നബയമനബര്മ്മേനാണ ചര്ച്ചനാകവളയബല്

നല്കേബയബട്ടുള്ള സലാംഭനാവനകേള് നബസ്തുലമനാണക്ക്.  മറക്ക് സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക് മനാതൃകേയനാകുന

വബധതബല് ബഡ്ജറക്ക് പരബകശേനാധനയലാം ബബല്ലുകേളുചട സൂക്ഷ്മ പരബകശേനാധനയലാം സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബചയന ആശേയലാം പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുനതബല് അകദ്ദേഹലാം  മുഖദ്ധ്യ  പങക്ക്  വഹബച.

അകദ്ദേഹലാം  നടപ്പെബലനാകബയ  മനാകവലബകസനാര്  സലാംവബധനാനലാം,  കലനാകേനായകനാ  നബയമലാം

എനബവ  കദശേസ്പീയ  ശദയനാകേര്ഷബച്ചവയനാണക്ക്.  അന്തരബച്ച  മഹതക്ക് വദ്ധ്യകബകേളുചട

സ്മരണയമുനബല്  ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന്:  ചപനാതുപ്രവര്തകേചനന  നബലയബല്  വബവബധ

കമഖലകേളബല്  സജസ്പീവമനായബ  പ്രവര്തബക്കുകേയലാം  തകന്റെതനായ  വദ്ധ്യകബമുദ്ര

പതബപ്പെബക്കുകേയലാം   കേലനാ -സനാലാംസനാരബകേ   സനായനാഹ്നങ്ങളബല്  നബറസനാനബദദ്ധ്യമനായബ

മനാറുകേയലാം  ചചയ്ത  വദ്ധ്യകബയനാണക്ക്   ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്  നനായര്.  ചുരുങ്ങബയ

കേനാലഘട്ടതബനബടയബല്  ചപനാതുജന  ശദയനാകേര്ഷബചചകേനാണ്ടെക്ക്  പ്രവര്തബകനാനുലാം

മണ്ഡലതബചന്റെ  സമഗ്ര  വബകേസനതബനനായബ  സജസ്പീവമനായ  ഇടചപടല്  നടതനാനുലാം

അകദ്ദേഹതബനക്ക്  സനാധബച.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ വബകയനാഗലാം നമുകക്ക് വലബയ നഷ്ടമനാണക്ക്.   

പുതുതലമുറയബചല നബയമസഭനാ സനാമനാജബകേര്കക്ക് മനാതൃകേയനായബ പ്രവര്തബച്ച ഇ.

ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായര്കക്ക്  ഉറച്ച  തസ്പീരുമനാനങ്ങളുലാം  അഭബപ്രനായങ്ങളുമുണ്ടെനായബരുന.

മനബചയന  നബലയബല്   ചചകേകേനാരദ്ധ്യലാം  ചചയ്ത  വകുപ്പുകേളബല്  തകന്റെതനായ  വദ്ധ്യകബമുദ്ര

പതബപ്പെബകനാനുലാം  മനാകവലബകസനാര്  എന  ആശേയലാം  ജനകേസ്പീയവത്കേരബചചകേനാണ്ടെക്ക്

ചപനാതുജനങ്ങളുചട  ശദയനാകേര്ഷബകനാനുലാം  വബവബധ  കമഖലകേളബല്  ഒകട്ടചറ

സലാംഭനാവനകേള് നല്കേനാനുലാം അകദ്ദേഹതബനക്ക്  സനാധബച. അന്തരബച്ച മഹതക്ക് വദ്ധ്യകബകേളുചട

ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുനബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  സഭ  പ്രകേടബപ്പെബച്ച  ചപനാതുവബകേനാരകതനാടക്ക്  ഞെനാനുലാം
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കയനാജബക്കുന.  ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്  നനായരുചട  കവര്പനാടക്ക്  അപ്രതസ്പീക്ഷബതമനാണക്ക്.

കരനാഗനാവസ അറബഞ്ഞ അവസരതബല് ചചകനയബല് എതബച്ചക്ക് വബദഗ്ദ്ധ ചബകേബത്സ

ലഭദ്ധ്യമനാക്കുന  കേനാരദ്ധ്യതബല്  ബഹു.  സസ്പീകറുചട  ഇടചപടലുണ്ടെനായബ  എനതക്ക്

ശനാഘനസ്പീയമനായ  കേനാരദ്ധ്യമനാണക്ക്.  ചപനാതുപ്രവര്തനകതനാചടനാപ്പെലാം  കേലനാ-സനാഹബതദ്ധ്യ-

സനാലാംസനാരബകേ  രലാംഗങ്ങളബചലലനാലാം  നബറസനാനബദദ്ധ്യമനായബരുന  അകദ്ദേഹചത  ജനങ്ങള്

ഏചറ  കസ്നേഹബച്ചബരുന.  അകദ്ദേഹതബന്റെ  വബകയനാഗതബലൂചട  നചലനാരു

ചപനാതുപ്രവര്തകേകനയലാം സുഹൃതബകനയമനാണക്ക് നമുകക്ക് നഷ്ടചപ്പെട്ടബരബക്കുനതക്ക്. 

 പ്രഗല്ഭനനായ  നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേന്,  ദസ്പീര്ഘദര്ശേബ,  എഴുത്തുകേനാരന്,

സഹകേനാരബ എനസ്പീ വബകശേഷണങ്ങള്ചകലനാലാം ഉടമയനായബരുന       ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന്

നനായര്.    മനബ  എന  നബലയബല്  കകേകേനാരദ്ധ്യലാം  ചചയ്ത  വകുപ്പുകേളബചലലനാലാം

അകദ്ദേഹതബചന്റെ കേചയനാപ്പെക്ക് ചനാര്ത്തുവനാന് കേഴബഞ്ഞുചവനതക്ക് ശകദയമനാണക്ക്.  മനാകവലബ

കസനാറുകേള് ആരലാംഭബച്ചതുവഴബ ചപനാതുവബപണബയബല് ശേകമനായ ചലനങ്ങള് സൃഷ്ടബകനാന്

കേഴബഞ്ഞു.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  കവര്പനാടക്ക്   കകേരളതബനക്ക്  വലബയ  നഷ്ടമനാണക്ക്.  രണ്ടു

വദ്ധ്യകബതതങ്ങളുചടയലാം കവര്പനാടബല് അനുകശേനാചനലാം കരഖചപ്പെടുത്തുന.

തുറമുഖവലാം മമ്മ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന്

കേടനപ്പെള്ളബ):  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകറുലാം  മുഖദ്ധ്യമനബയലാം  പ്രതബപക്ഷ

കനതനാവള്ചപ്പെചടയള്ള  കേക്ഷബകനതനാകളുലാം  പ്രകേടബപ്പെബച്ച  വബകേനാരകതനാടക്ക്  ഞെനാനുലാം
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കയനാജബക്കുന.  ജനപ്രതബനബധബ എന നബലയബലുള്ള  ചകേ. ചകേ. രനാമചന്ദ്രന് നനായരുചട

സമര്പ്പെണലാം  എലനാവര്ക്കുലാം  മനാതൃകേയനായബരുന.  കേലനാ-സനാലാംസനാരബകേ-സലാംഗസ്പീത

കമഖലകേളബല്  പ്രവര്തബച്ചബരുന  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  ഭനാവശുദബയലാം  കേര്മ്മേശുദബയലാം

പരബശുദമനായബരുന.  ചുരുങ്ങബയ  സമയലാം  ചകേനാണ്ടെക്ക്  വളചര  മനാതൃകേനാപരമനായ

പ്രവര്തനങ്ങള് കേനാഴ്ചവയനാന് അകദ്ദേഹതബനക്ക് സനാധബച. 

സസൗമദ്ധ്യശേസ്പീലതബചന്റെയലാം ലനാളബതദ്ധ്യതബചന്റെയലാം പ്രതസ്പീകേമനാണക്ക്   ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്

നനായര്.  ഏചറടുത  രലാംഗങ്ങളബചലലനാലാം  തകന്റെതനായ  വദ്ധ്യകബമുദ്ര  പതബപ്പെബകനാന്

അകദ്ദേഹതബനക്ക്  സനാധബച്ചബരുന.  സലാംശുദ  രനാഷസ്പീയതബചന്റെയലാം

ചപനാതുപ്രവര്തനതബചന്റെയലാം  പ്രതസ്പീകേമനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.  രണ്ടു

വദ്ധ്യകബതതങ്ങളുചടയലാം കദഹവബകയനാഗതബല് അഗനാധമനായ ദദുഃഖലാം കരഖചപ്പെടുത്തുന.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  രണ്ടെക്ക്  മഹതക്ക്  വദ്ധ്യകബകേചളക്കുറബചലാം  എചന്റെ

സഹപ്രവര്തകേര്  നടതബയ  വബകേനാരങ്ങകളനാടക്ക്  ഞെനാനുലാം  കയനാജബക്കുന.

വബശേതസബച്ചബരുന പ്രതദ്ധ്യയശേനാസ്ത്രതബല് ഉറച്ചക്ക് നബനക്ക് മറ്റുള്ളവരുചട വബകേനാരങ്ങള് കൂടബ

മനാനബച്ചബരുന എനതക്ക്  എലനാ ചപനാതുപ്രവര്തകേരുലാം മനാതൃകേയനാകകണ്ടെ കേനാരദ്ധ്യമനാണക്ക്.

രണ്ടുകപരുചടയലാം ആതനാവബനക്ക് ശേനാന്തബ കനരുന.

ശസ്പീ  .    ചകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക് കുമനാര്:  ജനപ്രതബനബധബ എന നബലയബല്  ചുരുങ്ങബയ

സമയലാം  ചകേനാണ്ടെക്ക്  ചചങ്ങന്നൂര്  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബചന്റെ  വബകേസന
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പ്രവര്തനങ്ങള്കക്ക് തുടകലാം കുറബകനാന് ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന് നനായര്കക്ക് സനാധബച.

കേലനാ-സനാഹബതദ്ധ്യ-സനാലാംസനാരബകേ  പ്രവര്തനങ്ങള്കനായബ  അക്ഷസ്പീണലാം  പ്രവര്തബച്ച

വദ്ധ്യകബയനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  ഓര്മ്മേകേള്ക്കു  മുന്പബല്

ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന.

നചലനാരു  വദ്ധ്യകബതതതബനുടമയലാം       തബകേഞ്ഞ     സനാമനാജബകേനുമനായബരുന  

ഇ.ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായര്കക്ക്,  ജനങ്ങള്കക്ക്  ഉപകേനാരപ്രദമനായ  കേനാരദ്ധ്യങ്ങളബല്

തസ്പീരുമനാനചമടുതക്ക്  സമയബനബതമനായബ  അതബചന്റെ  ഗുണഫെലലാം  എതബകനാന്

സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.   മനാകവലബകസനാര്,  ഇകകനാ  ടൂറബസലാം  തുടങ്ങബവ  അകദ്ദേഹതബചന്റെ

സ്മനാരകേമനായബ  സമൂഹതബല്  നബലനബല്ക്കുകേയനാണക്ക്.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  ഓര്മ്മേകേള്കക്ക്

മുന്പബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    വബജയന്  പബള്ള:  സകഹനാദരതുലദ്ധ്യനനായ  ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്

നനായരുചട  കദഹവബകയനാഗതബല്  ഞെനാന്  അനുകശേനാചനലാം  കരഖചപ്പെടുത്തുന.

അകദ്ദേഹതബചന്റെ സവബനയമനായ പ്രവര്തനതബനക്ക് സഭ സനാക്ഷബയനാണക്ക്.  ജനങ്ങളുചട

മനസബല് വളചര സതനാധസ്പീനലാം ചചലുതബയ വദ്ധ്യകബതതതബനുടമയനായബരുന അകദ്ദേഹലാം.

തബകേഞ്ഞ  ലനാളബതദ്ധ്യതബചന്റെ  ഉടമയനാണക്ക്  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായര്.  ചകേനാലലാം

ജബലനാ  ബനാങബചന്റെ  ഉയര്ച്ചയക്ക്   കനതൃതതലാം  നല്കേബയ   കനതനാവനാണക്ക്  അകദ്ദേഹലാം.

കേക്ഷബരനാഷസ്പീയ  കഭദമബലനാചത  എലനാവരുലാം  മനാതൃകേയനാകകണ്ടെ  ഒരു  വദ്ധ്യകബയനാണക്ക്
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ഇ.ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായര്.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  കദഹവബകയനാഗതബല്  അനുകശേനാചനലാം

കരഖചപ്പെടുത്തുന.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജക്ക്:  ചകേ.  ചകേ.  രനാമചന്ദ്രന്  നനായരുചടയലാം

ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന് നനായരുചടയലാം കദഹവബകയനാഗതബല് ബഹു.  സസ്പീകര്,  മുഖദ്ധ്യമനബ,

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്,  മറക്ക് കേക്ഷബകനതനാകള് എനബവര് പറഞ്ഞ അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടക്ക്

ഞെനാനുലാം കയനാജബക്കുന. ചകേ. ചകേ. രനാമചന്ദ്രന് നനായര് നല്കേബയ സലാംഭനാവനകേള് വളചര

ആദരകവനാചട നനാലാം കനനാകബകനാകണണ്ടെതനാണക്ക്. 

കകേരളചത  ടൂറബസലാം  ചഡസബകനഷനനാകബ  മനാറ്റുനതബല്  മുഖദ്ധ്യ  പങക്ക്

വഹബച്ചയനാളനാണക്ക്  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്  നനായര്.  രണ്ടെക്ക്  മഹതക്ക്  വദ്ധ്യകബതതങ്ങളുചടയലാം

നബരദ്ധ്യനാണതബല് ദദുഃഖലാം കരഖചപ്പെടുത്തുന. 

(അന്തരബച്ച  മഹതക്ക്  വദ്ധ്യകബകേകളനാടുള്ള  ആദരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്

അല്പസമയലാം എഴുകനറക്ക് നബനക്ക് മസൗനലാം ആചരബച.)

സഭ രനാവബചല 10.06-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

************


