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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XIII-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

 
2018   നവലാംബര്   27,   ചചനാവ

പതബനനാലനാലാം കകേരള  നബയമസഭയുചട പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം  2018  നവലാംബര്

27-ാം  തതീയതബ  ചചനാവനാഴ്ച  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  കദേശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാചട

ബഹുമനാനചപ്പെട്ട സതീകര്   ശതീ.  പബ.  ശതീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച.   

ചരകമനാപചനാരലാം

പബ  .   ബബ  .   അബ്ദുല് റസനാകബചന്റെ നബരദ്ധ്യനാണലാം

മബ  .    സതീകര്: പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയബല് അലാംഗമനായബരുന  പബ.  ബബ.

അബ്ദുല് റസനാകക്ക് 2018 ഒകകനാബര് 20-നക്ക് അന്തരബച.  മകഞ്ചേശശ്വരലാം  മണ്ഡലതബല്

നബനലാം  ഇന്തദ്ധ്യന്  യൂണബയന്  മുസതീലാം  ലതീഗക്ക്  പ്രതബനബധബയനായബ  നബയമസഭനാലാംഗമനായ

അകദ്ദേഹലാം  ചചങ്കള  ആലമനാടബ  പടബഞനാകറമൂലയബല്  ബതീരനാന്  ചമനായക്ക് തതീന്

ഹനാജബയുചടയുലാം  ബതീഫനാതബമയുചടയുലാം   മകേനനായബ  1955  ഒകകനാബര്  1-നക്ക്   ജനബച.
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മുസതീലാം യൂതക്ക് ലതീഗബലൂചട  സജതീവ രനാഷതീയ പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  1979-ല്

മുസതീലാം ലതീഗബല് കചര്നക്ക് പ്രവര്തബക്കുകേയുമുണനായബ. മുസതീലാം യൂതക്ക് ലതീഗക്ക്, മുസതീലാം ലതീഗക്ക്

എനബവയുചട ചചങ്കള പഞ്ചേനായതക്ക് കേമ്മേബറബ ജനറല് ചസക്രട്ടറബയനായബരുന പബ.  ബബ.

അബ്ദുല് റസനാകക്ക്  കേനാസര്കഗനാഡക്ക് നബകയനാജകേമണ്ഡലലാം ജനറല് ചസക്രട്ടറബ,  മുസതീലാം

ലതീഗക്ക്  കേനാസര്കഗനാഡക്ക്  ജബലനാ  വവസക്ക്  പ്രസബഡന്റെക്ക്,  ചസക്രട്ടറബ  എനതീ  പദേവബകേള്

വഹബക്കുകേയുലാം  2000  മുതല്  2005  വചര ചചങ്കള ഗ്രനാമപഞ്ചേനായതക്ക് പ്രസബഡന്റെനായുലാം

2005 മുതല് 2009 വചര ജബലനാ പഞ്ചേനായതക്ക് സനാന്ഡബലാംഗക്ക് കേമ്മേബറബ ചചയര്മനാനനായുലാം

ഒരു  വര്ഷലാം  ജബലനാ  പഞ്ചേനായതക്ക്  പ്രസബഡന്റെനായുലാം   കസവനമനുഷബചബട്ടുണക്ക്.

സനാധനാരണകനാരനബല് നബനലാം പ്രമുഖ  വദ്ധ്യവസനായബയനായബ മനാറബയ പബ.  ബബ.  അബ്ദുല്

റസനാകക്ക്   2011-ല്  മകഞ്ചേശശ്വരലാം  മണ്ഡലതബല്   നബനലാം  ആദേദ്ധ്യമനായബ

നബയമസഭയബചലത്തുകേയുലാം  തുടര്നക്ക്  2016-ലലാം  നബയമസഭനാലാംഗമനായബ

ചതരചഞടുകചപ്പെടുകേയുലാം  ചചയ.   പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയബല്

അനനൗകദേദ്ധ്യനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളലാം പ്രകമയങ്ങളലാം സലാംബനബച സമബതബ,  ഹനൗസക്ക് കേമ്മേബറബ,

ഭൂനബകുതബയുലാം  കദേവസശ്വവലാം  സലാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  എനബവയബല്  അകദ്ദേഹലാം

അലാംഗമനായബരുന.  കേനാസര്കഗനാഡക്ക്  സലാംയുക്ത ജുമനാ-അതക്ക്  ആകബലാംഗക്ക്  പ്രസബഡന്റെനായുലാം

കേനാസര്കഗനാഡക്ക്  ജബലയബചല  വബവബധ  വബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ  സനാപനങ്ങളചട

ചചയര്മനാന്/മനാകനജര്  എനതീ  നബലകേളബലലാം  പ്രവര്തബചവനബരുന  അകദ്ദേഹലാം
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കകേരളതബചല  വബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ   വബകേസന  രലാംഗതക്ക്  നല്കേബയ  സലാംഭനാവനകേള്

നബസ്തുലമനാണക്ക്.   ഒരബകല്  പരബചയചപ്പെട്ടനാല്  പബനതീചടനാരബകലലാം  മറവബയബകലയക്ക്

മനായനാത  ഉനൗഷ്മളമനായ  സനൗഹൃദേവലാം  ലനാളബതദ്ധ്യവമനായബരുന  ആ  വദ്ധ്യക്തബതശ്വതബചന്റെ

ഒനൗനതദ്ധ്യലാം.  സലാംസനാനതബചന്റെ  ചപനാതുവനായ  വബകേസന  പ്രവര്തനങ്ങളബലലാം

സനാമൂഹബകേ  പ്രവര്തനങ്ങളബലലാം സജതീവ ശദ പതബപ്പെബചബരുന പബ.  ബബ.  അബ്ദുല്

റസനാകബചന്റെ  വബകയനാഗതബലൂചട   മബകേച  ചപനാതുപ്രവര്തകേചനയുലാം  കേഴബവറ

സനാമനാജബകേചനയുമനാണക്ക് നഷ്ടമനായബരബക്കുനതക്ക്. 

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സതീകര് പ്രകേടബപ്പെബച

വബകേനാരകതനാടക്ക്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  കയനാജബക്കുന.  മകഞ്ചേശശ്വരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബചല

നബയമസഭനാലാംഗമനായബരുന  പബ.  ബബ.  അബ്ദുല്  റസനാകബചന്റെ  അകേനാലതബലണനായ

കവര്പനാടക്ക്  കകേരളതീയചരയുലാം  സഭചയയുലാം  ദ:ഖതബലനാഴബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഏചതനാരു

സനാധനാരണകനാരനുലാം  സമതീപബകനാവന   വദ്ധ്യക്തബതശ്വതബചന്റെ  ഉടമയനായബരുന

അകദ്ദേഹതബചന്റെ  അപ്രതതീക്ഷബത  കവര്പനാടബലൂചട  നബയമസഭയബചല  പുഞ്ചേബരബക്കുന

സനാനബദദ്ധ്യമനാണക്ക്   നഷ്ടമനായബരബക്കുനതക്ക്.  വദ്ധ്യവസനായ  രലാംഗതക്ക്  പ്രവര്തബചബരുന

അകദ്ദേഹലാം  കേഠബന  പരബശമങ്ങളബലൂചടയുലാം  അര്പ്പെണകബനാധകതനാചടയുമനാണക്ക്

ചപനാതുസനാമൂഹദ്ധ്യ-രനാഷതീയ  മണ്ഡലങ്ങളബല്  ശകദയനനായതക്ക്.  ചപനാതുപ്രവര്തന

രലാംഗതക്ക്  മൂലദ്ധ്യങ്ങള്കക്ക്   പ്രനാതബനബധദ്ധ്യലാം  നല്കേബ  പ്രവര്തബചബരുന  കനതനാചവന
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നബലയബല്  ജനങ്ങളചട  വബശശ്വനാസലാം  ആര്ജബക്കുകേയുലാം  അവര്ക്കുകവണബ

പ്രവര്തബക്കുനതബല്   സകന്തനാഷലാം  കേചണത്തുകേയുലാം  ചചയബരുന.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ

കവര്പനാടബലൂചട  നനാടബനുലാം  ചപനാതുസമൂഹതബനുലാം  വലബയ  നഷ്ടമനാണക്ക്

ഉണനായബരബക്കുനതക്ക്.  ആ   സ്മരണയക്ക്  മുനബല്  ആദേരനാഞ്ജലബകേള്  അര്പ്പെബക്കുകേയുലാം

സഭയുചട ദ:ഖതബല് പങ്കക്ക് കചരുകേയുലാം ചചയ്യുന. 

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശതീ  .    രകമശക്ക്  ചചനബതല):  പബ.  ബബ.  അബ്ദുല്

റസനാകബചനക്കുറബചക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സതീകറലാം  സഭനാകനതനാവലാം  പ്രകേടബപ്പെബച

വബകേനാരകതനാടക്ക് കയനാജബക്കുന. ഒരു ചപനാതുപ്രവര്തകേനക്ക് എങ്ങചന  ജനഹൃദേയങ്ങളബല്

ഇടലാംപബടബകനാന്  സനാധബക്കുചമനതബനക്ക്  ഉതമ  ഉദേനാഹരണമനായബ  പ്രവര്തബച

അകദ്ദേഹതബനക്ക്,  തനാന്  പ്രതബനബധനാനലാം  ചചയ്യുന  മണ്ഡലവലാം  അവബടചത  ജനങ്ങളലാം

ഏചറ പ്രബയചപ്പെട്ടതനായബരുന.  ജതീവകേനാരുണദ്ധ്യ പ്രവര്തനവലാം   ചപനാതുപ്രവര്തനവലാം

തമ്മേബല്  യനാചതനാരു  വദ്ധ്യതദ്ധ്യനാസവലാം  പ്രകേടബപ്പെബകനാചത  പ്രവര്തബച   സനൗമദ്ധ്യനുലാം

മബതഭനാഷബയുമനായ  പബ.  ബബ.  അബ്ദുല്  റസനാകക്ക്  മകഞ്ചേശശ്വരതബചന്റെയുലാം

കേനാസര്കഗനാഡബചന്റെയുലാം  വബകേസന   പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുകവണബയനായബരുന  എനലാം

കപനാരനാടബയബരുനതക്ക്.  ഏഴക്ക് വര്ഷലാം നബയമസഭനാ സനാമനാജബകേനുലാം അഞ്ചേക്ക് വര്ഷലാം ചചങ്കള

പഞ്ചേനായതക്ക് പ്രസബഡനലാം ഒരു വര്ഷതബലധബകേലാം ജബലനാ പഞ്ചേനായതക്ക് പ്രസബഡനമനായബ

കസവനമനുഷബചബട്ടുണക്ക്.   വര്ഗതീയ  ശക്തബകേചള  കേനാസര്കഗനാഡബചന്റെ  മണ്ണബലലാം
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മകഞ്ചേശശ്വരത്തുലാം തടഞ്ഞു നബര്ത്തുനതബല് ഒരു കകേനാട്ടകപനാചല അകദ്ദേഹലാം പ്രവര്തബച

കേനാരദ്ധ്യലാം  ഈയവസരതബല് സ്മരബക്കുന.   ഒരു സഹപ്രവര്തകേന് എനതബലപരബ

സകഹനാദേരതുലദ്ധ്യമനായ കസ്നേഹലാം പ്രകേടബപ്പെബച മനാതൃകേനാപരമനായ ഒരു ജനകസവകേന് എന

നബലയബല്  കകേരളലാം  എനലാം  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  സലാംഭനാവനകേള്  സ്മരബക്കുലാം.

അകദ്ദേഹതബചന്റെ ഓര്മ്മേകേള്കക്ക് മുനബല് ആദേരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പബ.  ബബ.  അബ്ദുല്

റസനാകബചന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണചത  സലാംബനബചക്ക്  ഇവബചട  പ്രകേടബപ്പെബച  വബകേനാരങ്ങകളനാടക്ക്

കയനാജബക്കുന.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  കവര്പനാടക്ക്  എലനാവചരയുലാം

ദ:ഖതബലനാഴബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   അകദ്ദേഹലാം  ചതരചഞടുപ്പെബല്  വബജയബചക്ക്

നബയമസഭയബചലതബയതക്ക്  വര്ഗതീയതയ്ചകതബചരയുളള വബജയമനായനാണക്ക്  എലനാവരുലാം

വബലയബരുതബയതക്ക്.  നബയമസഭനാലാംഗമനായബ  പ്രവര്തബക്കുകമനാഴലാം

സനാധനാരണകനാരുമനായബ   ഉറബനലാം  കേനാത്തുസൂക്ഷബചബരുന.  കേനാസര്കഗനാ  ഡബചന്റെയുലാം

വടകന്  മലബനാറബചന്റെയുലാം  വബകേസനതബല്  ഏചറ  പങ്കക്ക്  വഹബച  സുഹൃത്തുലാം

സകഹനാദേരതുലദ്ധ്യനുമനായ  പബ.ബബ.  അബ്ദുല്  റസനാകബചന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബല്  സഭയുചട

വബകേനാരകതനാചടനാപ്പെലാം ഞനാനുലാം ആദേരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 

കഡനാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര്:  സപ്തഭനാഷകേളചട  സലാംഗമഭൂമബയനായ   കകേരളതബചല

മകഞ്ചേശശ്വരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്നബനക്ക്  സപ്തവര്ണ്ണങ്ങകളനാടുകൂടബ  വബജയബചവന
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പ്രതബഭയനായബരുന  "റദ്ദുച''  എന  കപരബല്  അറബയചപ്പെട്ടബരുന  പബ.  ബബ.  അബ്ദുല്

റസനാകക്ക്.  അകദ്ദേഹതബചന്റെ വബകയനാഗലാം  കകേരളതബനുലാം  പ്രകതദ്ധ്യകേബചക്ക്  മുസതീലാം  ലതീഗബനുലാം

നബകേതനാന് കേഴബയനാത നഷ്ടമനാണക്ക്. പ്രതബനബധനാനലാം ചചയ്യുന പ്രകദേശതബചന്റെ വബകേനാരലാം

നബയമസഭയബല് പ്രകേടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  അതബനനായബ  ചപനാരുതുനതക്ക്  ജതീവബതലക്ഷദ്ധ്യമനായബ

കേനാണുകേയുലാം  ചചയബരുന  ആളനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.   പനാവചപ്പെട്ടവചര

സഹനായബക്കുനതബനനായബ  ആരുമറബയനാചത  സശ്വന്തലാം  സമതക്ക്  വബനബകയനാഗബക്കുകേയുലാം

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബചല  ഭൂരഹബതരനായ  ആളകേള്കക്ക്   നല്കുനതബനനായബ

സര്കനാരബനക്ക് ഭൂമബ വബട്ടക്ക് നല്കുകേയുലാം ചചയബട്ടുണക്ക്. വര്ഗതീയതചയയുലാം ഫനാസബസചതയുലാം

ചചറത്തുകതനാല്പ്പെബക്കുനതബനുകവണബ  മതനബരകപക്ഷതയുചട  ചകേനാടബക്കൂറ

ഉയര്തബപ്പെബടബച  വദ്ധ്യക്തബയനാണക്ക്  അകദ്ദേഹലാം.  അപ്രതതീക്ഷബതമനായ  അകദ്ദേഹതബചന്റെ

കവര്പനാടക്ക് വദ്ധ്യക്തബപരവലാം പനാര്ട്ടബക്കുണനായ തതീരനാനഷ്ടവമനാണക്ക്; അതക്ക് കകേരളതബചന്റെയുലാം

കവര്പനാടനാചണനക്ക് കബനാധദ്ധ്യചപ്പെടുത്തുന രതീതബയബലളള ചരകമനാപചനാരലാം നടതബയതബല്

പനാര്ട്ടബയുചട നനബ അറബയബക്കുന.  

ശതീ  .   സബ  .   ചകേ നനാണു: ജനസമ്മേതനുലാം സനൗഹൃദേശനാലബയുലാം കേലനാകേനാരനുമനായ പബ.

ബബ.  അബ്ദുല് റസനാകബചന്റെ വബകയനാഗതബല് ബഹുമനാനദ്ധ്യരനായ മുഖദ്ധ്യമനബ,  പ്രതബപക്ഷ

കനതനാവക്ക്,  മറക്ക്  കേക്ഷബകനതനാകള്  എനബവര്  പ്രകേടബപ്പെബച  ദദുഃഖതബല്   ഞനാനുലാം

പങ്കുകചരുന.
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ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  പബ.  ബബ.  അബ്ദുല്  റസനാകബചന്റെ  കവര്പനാടക്ക്  കകേരള

നബയമസഭയലാം ഇന്തദ്ധ്യന് യൂണബയന് മുസതീലാം ലതീഗബനുലാം കകേരളതബചന്റെ ചപനാതുപ്രവര്തന

രലാംഗതബനുലാം  തതീരനാനഷ്ടമനാണക്ക്.  പനാവചപ്പെട്ടവര്ക്കുകവണബ  ജതീവബതലാം  സമര്പ്പെബച   ഒരു

ചപനാതു  പ്രവര്തകേനനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.  മകഞ്ചേശശ്വരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബചന്റെ

സര്വകതനാന്മുഖമനായ  വബകേസനതബനുകവണബ  നബസശ്വനാര്ത്ഥ  കസവനലാം  നടതനാനുലാം

സശ്വന്തലാം  മണ്ഡലതബചല  വബവബധ  സ്കൂളകേളചട  ചചയര്മനാന്  പദേവബയബലബരുനചകേനാണക്ക്

കുട്ടബകേളചട  വബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ  നബലവനാരലാം  ചമചചപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  നബസ്തുല  സലാംഭനാവനകേള്

നല്കേനാനുലാം  അകദ്ദേഹതബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  തബകേഞ  പ്രതബചനായയുലാം  വദ്ധ്യക്തബമുദ്രയുലാം

കേനാത്തുസൂക്ഷബച  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  കവര്പനാടബല്  സഭ  കരഖചപ്പെടുതബയ  ദദുഃഖതബല്

ഞനാനുലാം എചന്റെ പനാര്ട്ടബയുലാം പങ്കക്ക് കചരുന; അകദ്ദേഹതബചന്റെ ആതനാവബനക്ക് നബതദ്ധ്യശനാന്തബ

കനരുന. 

ശതീ  .    കതനാമസക്ക്  ചനാണബ:  ഏഴക്ക്  വര്ഷകനാലലാംചകേനാണക്ക്  നനാടബചന്റെ  വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്കനായബ  നബരവധബ  കേനാരദ്ധ്യങ്ങള്   ചചയനാന്  പബ.  ബബ.  അബ്ദുല്

റസനാകബനക്ക്    സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  സനൗമദ്ധ്യമനായ  ചപരുമനാറവലാം  ജനനാധബപതദ്ധ്യതബലളള

അടബയുറച  വബശശ്വനാസവമനാണക്ക്  അകദ്ദേഹചത  ചതരചഞടുപ്പെബല്  വബജയബപ്പെബചതക്ക്.

അകദ്ദേഹതബചന്റെ  കദേഹവബകയനാഗതബല്  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്ചകനാപ്പെലാം  എന്.സബ.പബ.

സലാംസനാന  കേമ്മേബറബയുചട  കപരബലലാം  പനാര്ലചമന്റെറബ  പനാര്ട്ടബയുചട  കപരബലലാം
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അനുകശനാചനലാം അറബയബക്കുകേയുലാം ആദേരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന. 

ശതീ  .    അനൂപക്ക് കജകബക്ക്:  പബ.  ബബ.  അബ്ദുല് റസനാകബചന്റെ കദേഹവബകയനാഗതബല്

സഭയബല്  ഉയര്നവന  ചപനാതുവബകേനാരകതനാടക്ക്  ഞനാനുലാം  പങ്കുകചരുന.  സനൗമദ്ധ്യമനായ

സമതീപനവലാം  ഭനാഷനാനന്യൂനപക്ഷങ്ങകളനാടുളള  പ്രതബബദതയുലാം  അകദ്ദേഹതബചന്റെ

വനാക്കുകേളബല് ഉയര്നവനബട്ടുണക്ക്. വദ്ധ്യവസനായബയനായബരബക്കുകമനാഴലാം പനാവചപ്പെട്ടവകരനാടുളള

പ്രതബബദത  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  പ്രവൃതബകേളബലൂചട  ചതളബയബകനാന്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

തകദ്ദേശ  സനാപനങ്ങളചട  അദദ്ധ്യക്ഷ  പദേവബയബല്നബനലാം  സശ്വപ്രയത്നതബലൂചട

എലാം.എല്.എ.  ആയ  വദ്ധ്യക്തബയനാണക്ക്  അകദ്ദേഹലാം.  മകതതരതശ്വതബനക്ക്  ഒരു

ഉദേനാഹരണമനായബ എകനാലവലാം നബലനബല്കനാന് കപനാകുന അകദ്ദേഹതബചന്റെ കവര്പനാടക്ക്

മുസബലാം  ലതീഗബനുലാം  കേനാസര്കഗനാഡക്ക്  ജബലയലാം  ചപനാതുസമൂഹതബനുലാം  തതീരനാനഷ്ടമനാണക്ക്.

അകദ്ദേഹതബചന്റെ  കവര്പനാടബല്  അഗനാധമനായ  ദദുഃഖലാം  അറബയബക്കുകേയുലാം  എചന്റെയുലാം

പനാര്ട്ടബയുചടയുലാം അനുകശനാചനലാം കരഖചപ്പെടുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുന. 

തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശതീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടനപ്പെളളബ): പബ. ബബ. അബ്ദുല് റസനാകബചന്റെ അകേനാല കദേഹവബകയനാഗതബല് ഇവബചട

കരഖചപ്പെടുതബയ  അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടക്ക്  ഞനാനുലാം  കയനാജബക്കുന.  എലാം.എല്.എ.

ആകുനതബനക്ക് മുമ്പുതചന മണ്ഡലതബചന്റെ  ബഹുമുഖമനായ പ്രവര്തനങ്ങളബല് സജതീവ

സനാനബദദ്ധ്യമനാകേനാന്  അകദ്ദേഹതബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  അകേനാലതബല്  നചമ്മേ
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വബട്ടുപബരബഞ അകദ്ദേഹതബചന്റെ ഓര്മ്മേയക്ക് മുനബല് ആദേരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന.

ശതീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല്:  കകേരളതബചന്റെ വടകക അറതക്ക് തനാമസബക്കുന കേനട

ഭനാഷ സലാംസനാരബക്കുനവചര കേര്ണ്ണനാടകേ സലാംസനാനകതനാടക്ക് കചര്കനാന് നതീകമുണനായ

സനാഹചരദ്ധ്യതബല്  അതബല്നബനലാം അവചര പബന്തബരബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കേനാസര്കഗനാഡക്ക്

ജബല രൂപതീകേരബക്കുനതബനുലാം പബ.  ബബ. അബ്ദുല് റസനാക്കുലാം അകദ്ദേഹതബചന്റെ പനാര്ട്ടബയുലാം

നബസ്തുലമനായ  പങ്കക്ക്  വഹബചബട്ടുണക്ക്.  വദ്ധ്യക്തബപരമനായുലാം  സനാമൂഹദ്ധ്യപരവമനായുമുളള

സലാംഘര്ഷങ്ങളബലനാചത  ജനനാധബപതദ്ധ്യരതീതബയബല്  കേനാരദ്ധ്യങ്ങള്  ചചകേകേനാരദ്ധ്യലാം  ചചയനാന്

മുന്കേചയടുതബരുന  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  വബകയനാഗതബല്  ഞനാനുലാം  എചന്റെ  പനാര്ട്ടബയുലാം

അനുകശനാചനലാം കരഖചപ്പെടുത്തുന. 

ശതീ  .    ചകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര്:  'റദ്ദുച'  എനക്ക്  കസ്നേഹപൂര്വലാം  ജനങ്ങള്

വബളബചബരുന പബ.  ബബ.  അബ്ദുല് റസനാകബചനക്കുറബചക്ക്   "ഒരബകല് പരബചയചപ്പെട്ടനാല്

പബനതീചടനാരബകലലാം മനായനാത ഉനൗഷ്മള സനൗഹൃദേമനാചണനക്ക്" ബഹു. സതീകര് പറഞതക്ക്

വനാസ്തവമനാണക്ക്.  മതനന്യൂനപക്ഷങ്ങളചടയുലാം  ഭനാഷനാനന്യൂനപക്ഷങ്ങളചടയുലാം

മകതതരതശ്വതബചന്റെയുലാം കേനാവല്ഭടനനായബ നബന നചലനാരു കനതനാവനായബരുന അകദ്ദേഹലാം.

പനാവചപ്പെട്ടവര്ക്കുകവണബ  ജതീവബക്കുകേയുലാം  അവരുചട  കക്ഷമതബനനായബ

പ്രവര്തബക്കുകേയുലാം  ചചയ  ഒരു  വദ്ധ്യക്തബതശ്വലാം  സഭയബലണനായബരുന  എനളളതക്ക്

അഭബമനാനകേരമനാചയനാരു  കേനാരദ്ധ്യമനാണക്ക്.   അകദ്ദേഹതബചന്റെ  അകേനാല  വബകയനാഗതബല്
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എചന്റെയുലാം  പനാര്ട്ടബയുചടയുലാം  അനുകശനാചനലാം  കരഖചപ്പെടുത്തുന;  ആതനാവബനക്ക്

നബതദ്ധ്യശനാന്തബ കനരുന. 

ശതീ  .    എന്  .    വബജയന്  പബള:  സനൗമദ്ധ്യനുലാം  സുകസ്മരവദേനനുലാം  എലനാവകരനാടുലാം

കസ്നേഹകതനാചട  ചപരുമനാറകേയുലാം  ചചയ്യുന  വദ്ധ്യക്തബയനായബരുന  പബ.  ബബ.  അബ്ദുല്

റസനാകക്ക്.   സനാമനാജബകേന്  എന  നബലയബലള  ഏഴവര്ഷചത  അകദ്ദേഹതബചന്റെ

പ്രവര്തനലാം കേനാസര്കഗനാഡക്ക് ജബലയലാം പ്രകതദ്ധ്യകേബചക്ക് അകദ്ദേഹലാം പ്രതബനബധനാനലാം ചചയ്യുന

മണ്ഡലതബനുലാം  ഏചറ  പ്രകയനാജനലാം  ചചയബട്ടുണക്ക്.  അബ്ദുല്   റസനാകബചന്റെ

അകേനാലനബരദ്ധ്യനാണതബല്  ഇനൗ  സഭകയനാടുലാം   കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങകളനാടുചമനാപ്പെലാം  ഞനാനുലാം

ദദുഃഖതബല് പങ്കുകചരുന.  

ശതീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജക്ക്:   പബ.ബബ.  അബ്ദുല്  റസനാകബചന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബല്

അനുകശനാചനലാം  കരഖചപ്പെടുത്തുന.   അകദ്ദേഹചതക്കുറബചക്ക്   സഭയബല്  പ്രകേടബപ്പെബച

അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടക്ക്  ഞനാനുലാം  കയനാജബക്കുന.  വബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ  വബദേഗ്ദ്ധനുലാം  ചപനാതു

പ്രവര്തകേനുമനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം  നചലനാരു  ബബസബനസ്സുകേനാരന്  കൂടബയനായബരുന.

ഗ്രനാമ-ജബലനാ  പഞ്ചേനായതക്ക് പ്രസബഡന്റെക്ക്, സനാമനാജബകേന് എനതീ നബലകേളബല് ജനകസവനലാം

നടതബയ അകദ്ദേഹതബചന്റെ നബരദ്ധ്യനാണലാം സലാംസനാനതബനക്ക്  തതീരനാ  നഷ്ടമനാണക്ക്.  എലനാ

മതവബഭനാഗങ്ങകളയുലാം ഒരുമബപ്പെബചചകേനാണ്ടുകപനാകേനാനുലാം വര്ഗതീയ ശക്തബകേള്ചകതബരനായബ

നബലപനാടക്ക്  സശ്വതീകേരബകനാനുലാം  മകതതര  മൂലദ്ധ്യങ്ങള്  ഉയര്തബപ്പെബടബകനാനുമുള
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അകദ്ദേഹതബചന്റെ  കപനാരനാട്ടലാം  പ്രശലാംസനതീയമനാണക്ക്.  പകരതചന്റെ  ആതനാവബനക്ക്

നബതദ്ധ്യശനാന്തബ  കനരുനകതനാചടനാപ്പെലാം  അകദ്ദേഹതബചന്റെ  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങകളനാടുലാം

പനാര്ട്ടബകയനാടുലാം എചന്റെ ദദുഃഖലാം അറബയബക്കുന. 

(അന്തരബച  മഹതക്ക്  വദ്ധ്യക്തബകയനാടുള  ആദേരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്

അല്പകനരലാം എഴകനറ്റുനബനക്ക് മനൗനമനാചരബച.)

സഭ രനാവബചല 9.33-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

-------------


