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ചരമമമാേപചമാേരര

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഓരഡര....  ഓരഡര...   മുന്  നമയമസഭമാേരഗങ്ങളമാേയ

പമ. ജജ. മതമാേമസസ, 2022 മമാേരചസ 19-നര തമലേക്കുനമല് ബഷസ്പീര 2022 മമാേരചസ

25-നര  എര.  പമ.  മഗമാേവമന്ദന്  നമാേയര  2022  ഏപമല്  13-നര

ജക. ശങ്കരനമാേരമാേയണന് 2022 ഏപമല് 24-നര യ. എസസ. ശശമ 2022 മമയസ

5-നര ജക.  ജമ.  കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപമള്ള  2022  മമയസ  7-നര എസസ.  തതമാേഗരമാേജന്

2022 ജൂണ് 02-നര പയമാേര മഗമാേപമാേലേകൃഷ്ണന് 2022 ജൂണ് 4-നര അന്തരമച.

പമ  .   ജജ  .   മതമാേമസമജന്റെ നമരതമാേണര സരബനമചസ

മകമാേനമ  നമമയമാേജകമണ്ഡലേതമജന്റെ  ആദത  എര.എല്.എ.-യര  റബ്ബര

മബമാേരഡസ മുന് ജചയരമമാേനമമാേയമരുന പമ.ജജ.  മതമാേമസസ  2022  മമാേരചസ  19-നസ

അന്തരമച.  

പമ.  സമ.  മജക്കബ്ബസ-മറമയമാേമ്മ ദമ്പതമകളുജടെ മകനമാേയമ  1925  ഏപമല്

17-നസ  പമ.  ജജ.  മതമാേമസസ  ജനമച.  വമദതമാേഭതമാേസതമനമശഷര

സസമാേതനതസമരകമാേലേതസ  കസമറസ  ഇന്ഡതമാേ  പസമാേനതമലൂജടെ

രമാേഷസ്പീയതമമലേയസ  കടെന്നുവന  അമദ്ദേഹര  ഡമ.സമ.സമ.  ഭമാേരവമാേഹമ,

ജക.പമ.സമ.സമ.  അരഗര,  മകമാേനമ പഞമാേയതസ പസമഡന്റെസ,  റബ്ബര മബമാേരഡസ
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ജചയരമമാേന് എനസ്പീ നമലേകളമല് പവരതമച. നമാേലേമാേര മകരള നമയമസഭയമലര

അഞമാേര  മകരള  നമയമസഭയമലര  മകമാേനമ  നമമയമാേജകമണ്ഡലേജത

പതമനമധസ്പീകരമച.  22  വരഷമതമാേളര മകമാേനമ പഞമാേയതസ പസമഡന്റെമാേയമ

പവരതമച  പമ.  ജജ.  മതമാേമസമജന്റെ  മവരപമാേടെമലൂജടെ  ജനപതമനമധമ  എന

നമലേയമല്  തജന്റെ  ജസ്പീവമതര  ജകമാേണസ  സമാേധമാേരണക്കമാേരക്കമടെയമല്

അടെയമാേളജപ്പെടുതമയ ഒരു വലേമയ മനഷതജനയമാേണസ നമുക്കസ നഷ്ടമമാേയതസ.  

തമലേക്കുനമല് ബഷസ്പീറമജന്റെ നമരതമാേണര സരബനമചസ 

മുന്നമയമസഭമാേരഗവര പമാേരലേജമന്റെരഗവര മകമാേണ്ഗ്രസസ രമാേഷസ്പീയതമജലേ

സസൗമതസമാേനമദതവമമാേയമരുന തമലേക്കുനമല് ബഷസ്പീര  2022  മമാേരചസ  25-നസ

അന്തരമച.  

ജവമ്പമാേയര-മതമ്പമാേമൂടെസ  തമലേക്കുനമല്  വസ്പീടമല്  മസ്പീരമാേസമാേഹമബസ-

ബസ്പീവമക്കുഞസ ദമ്പതമകളുജടെ മകനമാേയമ  1945  മമാേരചസ  7-നസ  ബഷസ്പീര ജനമച.

തമരുവനന്തപുരര  മമാേര  ഇവമാേനമമയമാേസസ  മകമാേമളജസ,  മലേമാേ  മകമാേമളജസ

എനമവമടെങ്ങളമല് നമനമാേയമ പഠനര പൂരതമയമാേക്കമയ അമദ്ദേഹര വമദതമാേരതമ

സരഘടെനമാേപവരതനതമലൂജടെ രമാേഷസ്പീയരരഗജതതമ.  ജക.എസസ.യ. ജമലമാേ

പസമഡന്റെസ,  യൂതസ മകമാേണ്ഗ്രസസ സരസമാേന ജസക്രടറമ എനസ്പീ ചുമതലേകള
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വഹമച തമലേക്കുനമല് ബഷസ്പീര മകരള സരവ്വകലേമാേശമാേലേ യൂണമയജന്റെ പഥമ

ജചയരമമാേനമാേയമ  1977-ല്  കഴക്കൂടര  നമമയമാേജക  മണ്ഡലേജത

പതമനമധസ്പീകരമചസ  അഞമാേര  മകരള  നമയമസഭയമമലേയസ  ജതരജഞടുക്കജപ്പെട

അമദ്ദേഹര മുഖതമനമയമാേയ ശസ്പീ.  എ.  ജക.  ആന്റെണമക്കസ ഉപജതരജഞടുപ്പെമല്

മത്സരമക്കമാേന് സസ്പീറസ  ഒഴമഞ്ഞുജകമാേടുത.  വവകമാേജത രമാേജതസഭയമജലേതമയ

അമദ്ദേഹര രണസ മടെമമലേമാേയമ 8 വരഷര അവമജടെ തുടെരന്നു.  1984-ലര 1989-ലര

ചമറയമന്കസ്പീഴമല്  നമനസ  മലേമാേകസ സഭയമമലേയസ  ജതരജഞടുക്കജപ്പെട.   ടമഡ

ജചയരമമാേന്,  മലേയമാേളര  മമഷന്  ഡയറക്ടര  എനസ്പീ  പദവമകളുര  വഹമച.

ദസ്പീരഘകമാേലേര  ജക.പമ.സമ.സമ.  ജനറല്  ജസക്രടറമയര  വവസസ

പസമഡന്റുമമാേയമരുന്നു.  2011-ല്  കുറചനമാേള  ജക.പമ.സമ.സമ.  ആക്ടമരഗസ

പസമഡന്റെമാേയര  പവരതമച.  മലേമാേകസ സഭയമലര  രമാേജതസഭയമലര

നമയമസഭയമലര  പമാേരടമജയ  പതമനമധസ്പീകരമച  അപൂരവ്വര  മനതമാേക്കളമല്

ഒരമാേളമാേയ തമലേക്കുനമല് ബഷസ്പീര വമാേഗമയര എഴുതകമാേരനമമാേയമരുന്നു.  കലേമാേ-

സമാേരസമാേരമക  പവരതനതമല്  പമതതക  തമാേല്പരതര  പകടെമപ്പെമചമരുന

സഹൃദയനമാേയമരുന്നു അമദ്ദേഹര.  ജപമാേതുതമാേല്പരതങ്ങളക്കുമവണമ നമലേജകമാേണ

രമാേഷസ്പീയതമല്  മമാേതൃകമാേപരമമാേയ  പവരതനര  കമാേഴ്ചവച  മനഷതമസ്നേഹമയര
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പരമശമശമാേലേമയമമാേയ  ഒരു  ജനകസ്പീയ  മനതമാേവമജനയമാേണസ  തമലേക്കുനമല്

ബഷസ്പീറമജന്റെ നമരതമാേണതമലൂജടെ നമുക്കസ നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതസ.  

എര  .   പമ  .   മഗമാേവമന്ദന് നമാേയരുജടെ നമരതമാേണര സരബനമചസ

മുന്മനമയര  മുതമരന  മകമാേണ്ഗ്രസസ  മനതമാേവമമാേയമരുന  എര.  പമ.

മഗമാേവമന്ദന് നമാേയര 2022 ഏഏ്രപമല് 13-നസ അന്തരമച.  

പമാേറരമ്പുഴ  പുതന്പുരയമല്  എര.  പരമമശസരന്പമളള-കുഞ്ഞുകുടമയമ്മ

ദമ്പതമകളുജടെ മകനമാേയമ  1928  ഏപമല് 28-നസ എര.  പമ.  മഗമാേവമന്ദന് നമാേയര

ജനമച.  മകമാേടയര  സമ.എര.എസസ.  മകമാേമളജസ,  ആലവ  യ.  സമ.  മകമാേമളജസ,

തമരുവനന്തപുരര  മലേമാേ  മകമാേമളജസ  എനമവമടെങ്ങളമലേമാേയമ  വമദതമാേഭതമാേസര

പൂരതമയമാേക്കമയ അമദ്ദേഹര തുടെരനസ മകമാേടയര ബമാേറമല് അഭമഭമാേഷകനമാേയമ.

1953-ല് 24-ാം വയസമല് വമജയപുരര പഞമാേയതസ പസമഡന്റെമാേയ എര. പമ.

മഗമാേവമന്ദന് നമാേയര  സരസമാേനജത  ഏറവര  പമാേയര  കുറഞ പഞമാേയതസ

പസമഡന്റെസ  എന  മനടര  സസന്തമമാേക്കമ.  ഇമതമാേജടെ  മകമാേണ്ഗ്രസസ

മനതൃതസനമരയമമലേയസ  ഉയരന  അമദ്ദേഹര  ഡമ.സമ.സമ.  പസമഡന്റെസ  മുതല്

എ.ജഎ.സമ.സമ.  അരഗര  വജരയമാേയമ.  രണമാേര  മകരള  നമയമസഭയമല്

മകമാേടയര  നമമയമാേജകമണ്ഡലേജത  പതമനമധസ്പീകരമച  എര.  പമ.  മഗമാേവമന്ദന്
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നമാേയര  1962-ജലേ ആര.  ശങ്കര മനമസഭയമല് ആമരമാേഗതര,  മദവസസര,  വനര

വകുപ്പുകളുജടെ  മനമയമാേയമരുന്നു.  ആരപ്പൂക്കരയമല്  മകമാേടയര  ജമഡമക്കല്

മകമാേമളജസ സമാേദതമമാേക്കമാേന് മുന്കജയ്യെടുതതസ അമദ്ദേഹമമാേയമരുന്നു. 2012 മുതല്

മൂനസ  വരഷര തമരുവമതമാേരകൂര മദവസസര  മബരഡമജനയര അമദ്ദേഹര നയമച.

കൂടെമാേജത മകരള  ഫമനമാേന്ഷതല് മകമാേരപ്പെമറഷജന്റെയര  മസ്പീറസ  മപമാേഡക്ടസ  ഓഫസ

ഇന്തതയജടെയര  ജചയരമമാേനമമാേയമരുന്നു.  അഭമഭമാേഷകനമാേയമ  ജസ്പീവമച

രമാേഷ്ടസ്പീയക്കമാേരനമാേയമരുന്നു  അഡസ.  എര.  പമ.  മഗമാേവമന്ദന്  നമാേയര.

സരവ്വസമ്മതനമാേയ  ജപമാേതുപവരതകജനയര  പരമശമശമാേലേമയമാേയ

മനതമാേവമജനയമമാേണസ  എര.  പമ.  മഗമാേവമന്ദന്  നമാേയരുജടെ  നമരതമാേണതമലൂജടെ

നമുക്കസ നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതസ. 

ജക  .   ശങ്കരനമാേരമാേയണജന്റെ നമരതമാേണര സരബനമചസ

മഹമാേരമാേഷ മുന് ഗവരണ്ണറര മുതമരന മകമാേണ്ഗ്രസസ മനതമാേവമമാേയമരുന

ജക. ശങ്കരനമാേരമാേയണന് 2022 ഏപമല് 24-നസ അന്തരമച. 

ജഷമാേരണ്ണൂര  അണമയതസ  ശങ്കരന്  നമാേയര  -  ജക.  ലേകമയമ്മ

ദമ്പതമകളുജടെ  മകനമാേയമ  1932  ഒമക്ടമാേബര  15-നസ  ജക.  ശങ്കരനമാേരമാേയണന്

ജനമച.  വമദതമാേരതമ സരഘടെനമാേ പവരതനതമലൂജടെ രമാേഷസ്പീയരരഗമതയസ



Uncorrected/Not for Publication
27-06-2022

6

കടെന്നുവന  അമദ്ദേഹര  പമാേലേക്കമാേടെസ  ഡമ.സമ.സമ.  പസമഡന്റെസ,  ജസക്രടറമ,

ജക.പമ.സമ.സമ.  ജനറല്  ജസക്രടറമ,  ജക.പമ.സമ.സമ.  (ഒ)  പസമഡന്റെസ

തുടെങ്ങമയ  പദവമകള  വഹമച.  ദസ്പീരഘകമാേലേര  എ.ജഎ.സമ.സമ.

അരഗമമാേയമരുന്നു. 1977-ല് തൃതമാേലേയമല്നമനസ ആദതമമാേയമ അഞമാേര മകരള

നമയമസഭയമല്  അരഗമമാേയ  അമദ്ദേഹര  പമനസ്പീടെസ  ശസ്പീകൃഷ്ണപുരര,  ഒറപ്പെമാേലേര,

പമാേലേക്കമാേടെസ  എനസ്പീ  മണ്ഡലേങ്ങളമല്  നമനമാേയമ  ആറസ,  എടസ,  പതമജനമാേനസ

എനസ്പീ  നമയമസഭകളമല്  അരഗമമാേയമ  പവരതമച.

അടെമയന്തരമാേവസക്കമാേലേതസ  6  മമാേസക്കമാേലേമതമാേളര  ജയമലേമലേടെയജപ്പെട

ജക.  ശങ്കരനമാേരമാേയണന്  1977-ജലേ  ജക.  കരുണമാേകരന്  മനമസഭയമലര

തുടെരന്നുവന  എ.  ജക.  ആന്റെണമ  മനമസഭയമലര  അരഗമമാേയമരുന്നു.  1985

മുതല്  2001  വജര രണസ ദശകമതമാേളര യ.ഡമ.എഫസ.  കണ്വസ്പീനറമാേയമരുന്നു.

2001-ല്  ശസ്പീ.  എ.  ജക.  ആന്റെണമ  മനമസഭയമല്  ധനര,  എവക്സൈസസ

വകുപ്പുകളുജടെ ചുമതലേ വഹമച. പമനസ്പീടെസ നമാേഗമാേലേമാേന്ഡസ, ജമാേരഖണ്ഡസ, മഹമാേരമാേഷ

സരസമാേനങ്ങളുജടെ ഗവരണ്ണറമമാേയമ.  2014-ല് അമദ്ദേഹജത മഹമാേരമാേഷയമല്

നമനസ  മമമസമാേറമാേര  ഗവരണ്ണറമാേയമ  മമാേറമ  നമയമമചതമജനതടെരനസ

രമാേജമവജചമാേഴമഞ്ഞു.  ആറപതമറമാേണമജന്റെ  രമാേഷസ്പീയജസ്പീവമതതമല്  നമനസ
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ഭമനമമാേയ  മജറമാേരു  ജസ്പീവമതര  എളുപ്പെതമല്  സമാേദതമലമാേതതമനമാേലേമാേവമാേര

ഗവരണ്ണര  പദവമജയ  ഭരണഘടെനമാേപദവമക്കപ്പുറമതയസ   ഉയരതമാേന്

അമദ്ദേഹതമനസ  സമാേദതമമാേയതസ.  ഗവരണ്ണര  ആയമരമക്കുമമ്പമാേഴുര

ജപമാേതുപവരതകജന്റെ  ലേമാേളമതതമമാേണസ  അമദ്ദേഹജത  നയമചമരുനതസ.

ഇനജത  തലേമുറയസ  ചമന്തമക്കമാേന്മപമാേലര  കഴമയമാേതത്ര  കഷ്ടപ്പെമാേടുകള

നമറഞ  രമാേഷസ്പീയ  പവരതനതമജന്റെ  ഏറവര  മുതമരന  കണ്ണമയമാേയ

ജക.  ശങ്കരനമാേരമാേയണന്  മനതമാേക്കളക്കുര  അണമകളക്കുര  യ.ഡമ.എഫസ.-ല്

ദസ്പീരഘകമാേലേര എലമാേവജരയര ഒരുമമപ്പെമചജകമാേണ്ടുമപമാേയ കണ്വസ്പീനറമാേയമരുന്നു.

മകരളതമജലേ  സഖതരമാേഷസ്പീയതമല്  ഏജതങ്കമലര  ഒരു  മുനണമയജടെ

കണ്വസ്പീനറമാേയമ  ഏറവര  കൂടുതല് കമാേലേര  വമവമാേദങ്ങളമലമാേജത തമളങ്ങമാേനമാേയ

ജക.  ശങ്കരനമാേരമാേയണജന്റെ  നമരതമാേണമതമാേജടെ  മനതൃപമാേഠവവര

കരമ്മമശഷമയമുള്ള കരുതറ ഒരു രമാേഷസ്പീയ കമാേരണവജരയമാേണസ മകരളതമനസ

നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതസ.  

യ  .   എസസ  .   ശശമയജടെ നമരതമാേണര സരബനമചസ

മുന് എര.എല്.എ-യര സമ.പമ.ജഎ. മനതമാേവമമാേയമരുന യ. എസസ. ശശമ

2022 മമയസ 5-നസ അന്തരമച. 
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ജനയ്തക്കുടെമ ഉസൗരമക്കമാേലേമല് വസ്പീടമല് സുബ്രമണതന് -ജജഭമമ ദമ്പതമകളുജടെ

മകനമാേയമ  1950  ജൂജജലേ  16-നസ  യ.  എസസ.  ശശമ  ജനമച.

ജചതജതമാേഴമലേമാേളമയമാേയമ  ജസ്പീവമതര  തുടെങ്ങമയ  അമദ്ദേഹര,  പമനസ്പീടെസ  ആ

പസമാേനതമജന്റെ  സരസമാേന  മനതൃതസതമല്  എതമ.  സമ.പമ.ജഎ.

സരസമാേന കസൗണ്സമല് അരഗര,  എ.ജഎ.ടെമ.യ.സമ.  സരസമാേന വരക്കമരഗസ

കമ്മമറമ  അരഗര,  സരസമാേന  ജചതജതമാേഴമലേമാേളമ  ജഫഡമറഷന്  ജജവസസ

പസമഡന്റെസ  എനസ്പീ  നമലേകളമലര  പവരതമച  അമദ്ദേഹര  എര.എല്.എ.

ആയമരുന  വമ.  ജക.  രമാേജജന്റെ  മരണജതതടെരനസ  നടെന  1998-ജലേ

ഉപജതരജഞടുപ്പെമലൂജടെയമാേണസ  മമാേള  നമമയമാേജകമണ്ഡലേജത

പതമനമധസ്പീകരമചസ  പതമാേര  മകരള  നമയമസഭയമജലേതമയതസ.

സമാേധമാേരണക്കമാേമരമാേടെസ  മതമാേമളമാേടുമതമാേള  മചരനസ  പവരതമച  മമകച  ഒരു

ജപമാേതുപവരതകജനയമാേണസ യ. എസസ. ശശമയജടെ നമരതമാേണതമലൂജടെ നമുക്കസ

നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതസ.  

ജക  .   ജമ  .   കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപമള്ളയജടെ നമരതമാേണര സരബനമചസ

 മുന്  എര.എല്.എ.-യര  സമ.പമ.ജഎ.  മനതമാേവമമാേയമരുന  ജക.  ജമ.



Uncorrected/Not for Publication
27-06-2022

9

കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപമളള 2022 മമയസ 7-നസ അന്തരമച. 

ജകമാേഞമറ മഗമാേവമന്ദ കുറപ്പെസ - ഗസൗരമയമ്മ ദമ്പതമകളുജടെ മകനമാേയമ 1927

ജസപ്റരബര 26-നസ ജനമച ജക.  ജമ.  കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപമളള മൂന്നുര നമാേലര മകരള

നമയമസഭകളമല്  ജനടുമങ്ങമാേടെസ  നമമയമാേജകമണ്ഡലേജത  പതമനമധസ്പീകരമച.

ആദത  തവണ  എര.എല്.എ.  ആയമരമജക്ക  ജവമ്പമാേയര  പഞമാേയതസ

പസമഡന്റെമാേയര അമദ്ദേഹര പവരതമച.  പമാേയപൂരതമ മവമാേടവകമാേശര  21-ല്

നമന്നുര  18-ആയമ കുറചജകമാേണസ  പമാേരലേജമന്റെസ  നമയമനമരമ്മമാേണര നടെതമയ

1988-നസ  17  വരഷര മുമ്പസ പമാേയപൂരതമ മവമാേടവകമാേശര  18  വയസസ ആക്കമാേന്

നമയമസഭയമല്  ആദതമമാേയമ  ശബര  ഉയരതമയ  അമദ്ദേഹര  മമകച  ഒരു

സമാേമമാേജമകനമാേയമരുന്നു.  തുമ്പയമജലേ  വമ.എസസ.എസസ.സമ.  അയല്

സരസമാേനമതയസ  മമാേറമാേനളള  നസ്പീക്കതമജനതമജര  1972-ല്  അമദ്ദേഹര  ഒരു

പമമയര  അവതരമപ്പെമച.  ഗ്രന്ഥശമാേലേമാേ  പവരതനങ്ങളമല്  ശക്തമമാേയ

സമാേനമദതര  ഉറപ്പെമച  ജപമാേതുപവരതകനമാേയമരുന്നു

ജക.  ജമ.  കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപമളള.  വമാേക്കുകളമലര  പവൃതമകളമലര  സതതസനത

കമാേടമയ ക്രമാേന്തദരശമയമാേയ മമകച ഒരു ജപമാേതുപവരതകജനയമാേണസ  ജക. ജമ.

കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപമളളയജടെ നമരതമാേണതമലൂജടെ നമുക്കസ നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതസ.
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എസസ  .   തതമാേഗരമാേജജന്റെ നമരതമാേണര സരബനമചസ 

മമ  .    സസ്പീക്കര  : മുന്  എര.എല്.എ.-യര  ആദതകമാേലേ  ജതമാേഴമലേമാേളമ

മനതമാേവമമാേയമരുന  എസസ.  തതമാേഗരമാേജന്  2022  ജൂണ്  2-നസ  അന്തരമച.   

ശസ്പീധരന്    -ഗസൗരമക്കുടമ ദമ്പതമകളുജടെ മകനമാേയമ 1937 ജസപരബര 12-നസ

എസസ.  തതമാേഗരമാേജന്  ജനമച.   ജതമാേഴമലേമാേളമ  പസമാേനമമാേയ  യ.ടെമ.യ.സമ.-

യമലൂജടെ  രമാേഷസ്പീയതമജലേതമയ  അമദ്ദേഹര  യ.ടെമ.യ.സമ.  ജകമാേലര  ജമലമാേ

ജസക്രടറമ,  മമമാേമടമാേര  ജതമാേഴമലേമാേളമ  മക്ഷേമനമധമ  മബമാേരഡസ  ജചയരമമാേന്,

മമനമമര  മവജസസ  മബമാേരഡസ  അരഗര  എനസ്പീ  സമാേനങ്ങള വഹമച.  ജകമാേലര

മുനമസമപ്പെല്  കസൗണ്സമലേറമാേയമ  പവരതമച  എസസ.  തതമാേഗരമാേജന്  ജകമാേലര

നമമയമാേജകമണ്ഡലേതമല് നമന്നുര ഐകതമുനണമ പതമനമധമയമാേയമ 1977-ല്

അ ഞമാേര മകരള നമയമസഭയമജലേതമ. തുടെരനസ ദസ്പീരഘകമാേലേര ആര.എസസ.പമ.

ജകമാേലര  ജമലമാേ  ജസക്രടറമയര  സരസമാേന  ജസക്രമടറമയറസ  അരഗവമമാേയമ

പവരതമച  എസസ.  തതമാേഗരമാേജന്  അവസമാേനകമാേലേതസ  ആര.എസസ.പമ.

സരസമാേന  കമ്മമറമ  അരഗമമാേയമരുന്നു.  മടഡസ  യൂണമയന്  രരഗതസ

മമാേതൃകമാേപരമമാേയ  പവരതനര  കമാേഴ്ചവച  മനഷത  മസ്നേഹമയമാേയ  ഒരു

മനതമാേവമജനയമാേണസ  എസസ.  തതമാേഗരമാേജജന്റെ  നമരതമാേണതമലൂജടെ  നമുക്കസ
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നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതസ.  

പയമാേര മഗമാേപമാേലേകൃഷ്ണജന്റെ നമരതമാേണര സരബനമചസ

മമ  .    സസ്പീക്കര:  മുന്  എര.എല്.എ.-യര  മമല്മ  മുന്  ജചയരമമാേനര

തമരുവമതമാേരകൂര മദവസസര  മബമാേരഡമജന്റെ മുന് പസമഡന്റുമമാേയമരുന പയമാേര

മഗമാേപമാേലേകൃഷ്ണന് 2022 ജൂണ് 4-നസ അന്തരമച. 

ആര. കൃഷ്ണന്നമാേയര ജജ.- മസ്പീനമാേക്ഷേമയമ്മ ദമ്പതമകളുജടെ മകനമാേയമ 1949

ജസപരബര  20-നസ  പയമാേര  മഗമാേപമാേലേകൃഷ്ണന്  ജനമച.  വമദതമാേരതമ

പസമാേനമമാേയ  ജക.എസസ.യ.-വമലൂജടെ  രമാേഷസ്പീയ  രരഗമതയസ  കടെന്നുവന

പയമാേര  മഗമാേപമാേലേകൃഷ്ണന്  നങ്ങതമാേരകുളങ്ങര  മകമാേമളജസ  യൂണമയന്

ജചയരമമാേനമാേയമ.  തുടെരനസ ജക.എസസ.യ.  യൂതസ മകമാേണ്ഗ്രസസ ജകമാേലര ജമലമാേ

പസമഡന്റെമാേയമ.  അതമനമശഷര മമല്മയജടെ ഡയറക്ടര മബമാേരഡസ അരഗവര

ജചയരമമാേനര  നമയമസഭമാേ  സമാേമമാേജമകനര  മുമനമാേക്ക  മക്ഷേമ

മകമാേരപ്പെമറഷജന്റെയര  തമരുവമതമാേരകൂര  മദവസസര  മബമാേരഡമജന്റെയര

അദതക്ഷേനജമമാേജക്കയമാേയമ  പയമാേര  മഗമാേപമാേലേകൃഷ്ണന്  പവരതമച.

ജക.പമ.സമ.സമ.  അരഗമമാേയമരമജക്കയമാേണസ  മരണജപ്പെടതസ.  മമല്ക്കസ

ജസമാേവസറസ്പീസസ  അമസമാേസമമയഷജന്റെ സമാേപക പസമ ഡന്റെമാേയമരുന പയമാേര
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മഗമാേപമാേലേകൃഷ്ണന്  1982-ല് മമല്മ ഡയരക്ടര മബമാേരഡസ  അരഗമമാേയമ.  വലേവസ

മസമാേക്കസ  ജഡവലേപ്ജമന്റെസ  ആന്റെസ  മമല്ക്കസ  മമാേരക്കറമരഗസ  മബമാേരഡസ  എന

ജചറമയ  സമാേപനതമല്നമന്നുര  മമല്മയമമലേയ്ക്കുള്ള  വളരചയജടെ  അരങ്ങമലര

അണമയറയമലര  അമദ്ദേഹര  നമരണ്ണമാേയക  പങ്കുവഹമച.  വമപ്ലവകരമമാേയ  ആ

നസ്പീക്കതമനസ,  മമല്മജയ  മകരളര  കണമകണ്ടുണരുന  നന്മയമാേക്കമയ

ചുവടുവയ്പ്പെമനസ  അനജത  കൃഷമ  വകുപ്പുമനമയമാേയമരുന  ജക.  ആര.

ഗസൗരമയമ്മയര  പയമാേര  മഗമാേപമാേലേകൃഷ്ണജനമാേപ്പെര  നമന്നു.   1984  മുതല്  2000

വജര  മമല്മയജടെ  ജചരമമാേനമാേയമരുന്നു.   തുടെരനസ  പതമജനമാേനമാേര  മകരള

നമയമസഭയമല്  ചടെയമരഗലേര  നമമയമാേജകമണ്ഡലേജത  പതമനമധസ്പീകരമചസ

അമദ്ദേഹര  പവരതമച.  2015-ല്  അമദ്ദേഹര  തമരുവമതമാേരകൂര  മദവസസര

മബമാേരഡസ  പസമഡന്റെമാേയമ.  വതതതസ്ത  മമഖലേകളമല്  തമന്റെതമാേയ  വതക്തമമുദ

പതമപ്പെമച  പയമാേര  മഗമാേപമാേലേകൃഷ്ണജന്റെ നമരതമാേണതമലൂജടെ  ക്ഷേസ്പീര  കരഷകജര

സരഘടെമപ്പെമക്കുനതമനര  അവരുജടെ  അവകമാേശങ്ങള  മനടെമജയടുക്കുനതമനര

നമസസമാേരതമമാേയ  പവരതനര  നടെതമയ  മമകച  ഒരു

ജപമാേതുപവരതകജനയമാേണസ നമുക്കസ നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതസ.    

അന്തരമച  മഹതസ  വതക്തമകമളമാേടുള്ള  ആദരസൂചകമമാേയമ  നമുക്കസ
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അല്പ്പെസമയര എഴുമനറ്റുനമല്ക്കമാേര.

(പമരതമരമാേടുള്ള  ആദരസൂചകമമാേയമ  സഭമാേരഗങ്ങള  അല്പ്പെമനരര

എഴുമനറ്റുനമനസ മസൗനര ആചരമച.)

(പതമപക്ഷേര ഒനടെങ്കര  ബമാേനറര പ്ലക്കമാേരഡുകളുര ഉയരതമ സസ്പീക്കറജടെ

ഡയസമനമുനമല്  വന്നുനമനസ  മുദമാേവമാേകതര  വമളമചസ  സഭമാേനടെപടെമകള

തടെസജപ്പെടുതമജക്കമാേണമരുന്നു.)


