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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര, ഓരഡര...... ചരമമമോപചമോരര

ചരമമമോപചമോരര

കക  .   പമ  .   നൂറുദസ്പീന  ,   കക  .   അനമരുദ്ധന  ,   മഡവമഡഡ് പമനഹമമറമോ  ,        
പമ  .   ബമ  .   ആര  .   പമള്ള എനമവരുകടെ നമരരമോണര സരബനമചഡ്

കക  .  പമ  .   നൂറുദസ്പീന

മമ  .   സസ്പീക്കര: മുന മനമ കക. പമ. നൂറുദസ്പീന 2016 കമയഡ് 29   -നഡ് അന്തരമച.

മുഹമ്മദഡ് ഹമോജമയുകടെ മകനമോയമ 1939 ജൂലമോയഡ് 30-നഡ് കക. പമ. നൂറുദസ്പീന ജനമച.

സ്കൂള് വമദരമോഭരമോസതമനുമശേഷര യൂതഡ് മകമോണ്ഗ്രസമലൂകടെ കപമോതുപ്രവരതനരരഗതഡ്

സജസ്പീവമമോയമ.

1977 -ല്  മപരമോവൂര  നമമയമോജകമണ്ഡലതമല്  നമനര  അഞമോര  മകരള

നമയമസഭയമമലക്കഡ്  ഇനഡരന  നമോഷണല്  മകമോണ്ഗ്രസഡ്  പ്രതമനമധമയമോയമ

കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട.  തുടെരനഡ്  1980 ,  1982,  1987,  1991  എനസ്പീ  വരഷങ്ങളമല്

യഥമോക്രമര  ആറഡ്,  ഏഴഡ്,  എടഡ്,  ഒനപതഡ്  മകരള  നമയമസഭകളമമലകര

കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട. 

1982  കമയഡ്  24  മുതല്  1987  മമോരചഡ്  25  വകരയുള്ള  കമോലയളവമല്  കക.

കരുണമോകരന  മനമസഭയമല്  വനര,  മസമോരട്സഡ്  എനസ്പീ  വകുപ്പുകളുകടെ  ചുമതല
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നമരവ്വഹമച അമദഹര,  സസലനഡ്  വമോലമ മദശേസ്പീമയമോദരമോനമമോയമ പ്രഖരമോപമചതുള്പ്പെകടെ

വനവല്ക്കരണതമനുര  പ്രകൃതമസരരക്ഷണതമനുര  ഉഉൗനല്  നല്കമയ  നമരവധമ

പദ്ധതമകള്ക്കഡ് മനതൃതതര നല്കമ.  മകരള നമയമസഭയുകടെ പരമസമതമ സരബനമച

സമമതമ കചയരമമോന എന നമലയമലര അമദഹര പ്രവരതമച. 

കണ്ണൂര  ഡമ.സമ.സമ.  ജനറല്  കസക്രടറമ,  കക.പമ.സമ.സമ.  ട്രഷറര,

കക.എസഡ്.എഫഡ്.ഇ.  കചയരമമോന,  'വസ്പീക്ഷണര'  മമോമനജമരഗഡ്  ഡയറക്ടര  തുടെങ്ങമയ

ചുമതലകളുര വഹമചമടള്ള കക. പമ. നൂറുദസ്പീന, ഇരമടമ എജജ്യൂമക്കഷണല് കസമോസസറമ

പ്രസമഡനഡ്,  പയ്യന്നൂര മകമോ-ഒമോപ്പെമററസ്പീവഡ്  ടെഉൗണ് ബമോങഡ്  പ്രസമഡനഡ്,  കണ്ണൂര ജമലമോ

ആയുരമവ്വദ  സഹകരണ  സരഘര  പ്രസമഡനഡ്  എനസ്പീ  നമലകളമല്  സഹകരണ

മമഖലയമലര തമനതമോയ സരഭമോവനകള് നല്കമ.  കക.  പമ.  സമ.  സമ.  എകമകജ്യൂടസ്പീവഡ്

അരഗമമോയമ പ്രവരതമച വരമകയമോയമരുന.

കക.  പമ.  നൂറുദസ്പീകന   നമരരമോണമതമോകടെ  സരശുദ്ധ  രമോഷസ്പീയതമലൂകടെയുര

ലമോളമതരമമോരന  ജസ്പീവമതകകശേലമയമലൂകടെയുര  കപമോതുപ്രവരതകരക്കഡ്  മമോതൃകയമോയ

മമകച ഒരു സമോമമോജമകമനയുര സഹകമോരമമയയുര ഭരണമോധമകമോരമമയയുമമോണഡ് നമുക്കഡ്

നഷ്ടമമോയമടള്ളതഡ്.   

കക  .   അനമരുദ്ധന
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മുന നമയമസഭമോരഗവര സതമോതന്തരസമരമസനമോനമയുമമോയ കക. അനമരുദ്ധന 

2016 കമയഡ് 22-നഡ് അന്തരമച.

പമ.  കൃഷ്ണകന മകനമോയമ  1927  കഫബ്രുവരമ  28-നഡ്  കക.  അനമരുദ്ധന ജനമച.

തമരുവനന്തപുരര യൂണമമവഴമറമ മകമോമളജമല്നമനര ബമരുദര മനടെമയമശേഷര മദമോസഡ്

യൂണമമവഴമറമയമല്നമനര  നമയമബമരുദവര  മനടെമ.   സ്കൂള്  ജസ്പീവമത  കമോലത്തുതകന

സതമോതനര  സമരതമല്  പങമോളമയമോയ  അമദഹര  കമ്മജ്യൂണമസഡ്  പ്രസമോനതമലൂകടെ

രമോഷസ്പീയരരഗതഡ് സജസ്പീവമമോയമ.

1963-ല് തമരുവനന്തപുരര-II  നമമയമോജകമണ്ഡലതമല് നമനര രണമോര മകരള

നമയമസഭയമമലക്കഡ്  സമ.പമ.കഎ.  പ്രതമനമധമയമോയമ  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട  കക.

അനമരുദ്ധന  അഞഡ്,  ആറഡ്  മകരള  നമയമസഭകളമമലകര  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട.

നമയമസഭയുകടെ  ഹഉൗസഡ്  കമ്മമറമ  കചയരമമോന  എന  നമലയമല്  അമദഹര

സ്തുതരരഹമമോയ  മസവനര  കമോഴ്ചവചമടണഡ്.  1967-ല്  ചമറയമനകസ്പീഴഡ്

നമമയമോജകമണ്ഡലതമല്  നമനര  നമോലമോര  മലമോകസഭയമമലക്കഡ്  സമ.പമ.കഎ.(എര)

പ്രതമനമധമയമോയമ കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട.

സമ.പമ.കഎ.  തമരുവനന്തപുരര  ജമലമോ  കമ്മമറമ  അരഗര,  സമ.പമ.കഎ.(എര)

തമരുവനന്തപുരര  ജമലമോ  കമ്മമറമ  അരഗര,  മസറഡ്  കമ്മമറമ  അരഗര,  തമരുവനന്തപുരര
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ജമലമോ കഉൗണ്സമല് പ്രസമഡനഡ്,  സമ.കഎ.റമ.യു.  മസറഡ് പ്രസമഡനഡ്,  തമരുവനന്തപുരര

മകമോരപ്പെമറഷന  കഉൗണ്സമലര  എനസ്പീ  നമലകളമല്  പ്രവരതമച.  നവമകരളര,

വമശേതമകരളര  എനസ്പീ  പ്രസമദ്ധസ്പീകരണങ്ങളുകടെ  എഡമററുമമോയമരുന.   കൂടെമോകത

ട്രമോനമസമോരടഡ്,  ഇലകമസമറമ  തുടെങ്ങമയ  മമഖലകളമല്  മട്രഡഡ്  യൂണമയനുകള്

കകടമപ്പെടുകനതമനഡ്  മനതൃതതര  നല്കമ.   എഴുത്തുകമോരന,  പത്ര  പ്രവരതകന,

പ്രമോസരഗമകന എനസ്പീ നമലകളമലര അമദഹര കഴമവഡ് കതളമയമച.

മകവലര  ഒരു  രമോഷസ്പീയമനതമോവഡ്  എനതമനപ്പുറര  ജനകസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങളമല്

സജസ്പീവമമോയ  ഇടെകപടെലകള്  നടെതമ  ജനഹൃദയങ്ങളമല്  ചമരപ്രതമഷ്ഠമനടെമയ  ഒരു

മനുഷരമസ്നേഹമ  കൂടെമ  ആയമരുന  കക.  അനമരുദ്ധന.  കമ്മജ്യൂണമസഡ്  പ്രസമോനങ്ങള്,

വരമോപകമമോയ  മവടയമോടെലകള്ക്കഡ്  വമമധയമമോയ  കമോലഘടങ്ങളമല്  പ്രസ്തുത

സമസ്പീപനങ്ങള്കക്കതമകര  തസ്പീവ്രമമോയ  പ്രതമമരമോധര  സൃഷ്ടമചഡ്  നമലകകമോണ  ഒരു

ചരമത്രമമോണഡ് അമദഹതമനുള്ളതഡ്. 

കക.  അനമരുദ്ധകന  നമരരമോണമതമോകടെ  വമവമധ  മമഖലകളമല്  വരകമമുദ

പതമപ്പെമച,  കഴമവറ  ഒരു  മട്രഡഡ്  യൂണമയന  സരഘമോടെകമനയുര,  സരശുദ്ധ

വരകമതതതമനുടെമയമോയ  മമകച  ഒരു  കപമോതുപ്രവരതകമനയുര  വമോഗമമയയുമമോണഡ്

നമുക്കഡ് നഷ്ടമമോയമടള്ളതഡ്. 



Uncorructed/Not for publication
5

പമ  .  ബമ  .  ആര  .   പമളള

മുന നമയമസഭമോരഗര പമ.ബമ.ആര. പമളള 2016 ഏപ്രമല് 26-നഡ് അന്തരമച.

പമ.എസഡ്.  കൃഷ്ണപമളളയുകടെ  മകനമോയമ  1931  കമയഡ്  2-നഡ്  പമ.ബമ.ആര.  പമളള

ജനമച. മസമോഷരലമസഡ് പമോരടമ പ്രവരതകനമോയമ കപമോതുപ്രവരതന രരഗതഡ് എതമ.

1970-ല്  ഏറ്റുമമോനൂര  നമമയമോജകമണ്ഡലതമല്  നമനര  നമോലമോര  മകരള

നമയമസഭയമമലക്കഡ്  മസമോഷരലമസഡ്  പമോരടമ  പ്രതമനമധമയമോയമ  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട

പമ.ബമ.ആര  പമളള  1977-ല്  അഞമോര  മകരള  നമയമസഭയമമലക്കഡ്  അമത

നമമയമോജകമണ്ഡലതമല്നമനര  ജനതമോ  പമോരടമ  പ്രതമനമധമയമോയമ  വസ്പീണര

കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട.

ജനതമോ  പമോരലകമനറമ  പമോരടമ  വമപ്പെഡ്  ആയമ  പ്രവരതമച  അമദഹര

മസമോഷരലമസഡ് പമോരടമ മകമോടയര ജമലമോ കസക്രടറമ, മകരള മസറഡ് ഹമോനഡ് ലൂര വരമക്കഴഡ്

കവല്കഫയര ഫണഡ് മബമോരഡഡ് കചയരമമോന,  ട്രമോനമസമോരടഡ് വരമക്കഴഡ് കഫഡമറഷന

ജനറല് കസക്രടറമ എനസ്പീ ചുമതലകളുര വഹമചമടണഡ്.

പമ.ബമ.ആര.  പമളളയുകടെ  നമരരമോണമതമോകടെ  പ്രഗത്ഭനമോയ  ഒരു

സരഘമോടെകമനയുര  മമകച  ഒരു  കപമോതു  പ്രവരതകമനയുമമോണഡ്  നമുക്കഡ്

നഷ്ടമമോയമടളളതഡ്. 
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മഡവമഡഡ് പമനഹമമറമോ

മുന  നമയമസഭമോരഗര  മഡവമഡഡ്  പമനഹമമറമോ  2016  കഫബ്രുവരമ  29-നഡ്

അന്തരമച.

എറണമോകുളര ജമലയമല് കകമക്കമള് പമനഹമമറമോയുകടെ മകനമോയമ 1947 ജൂണ് 1-

നഡ്  മഡവമഡഡ്  പമനഹമമറമോ  ജനമച.   യൂതഡ്  മകമോണ്ഗ്രസമലൂകടെ  രമോഷസ്പീയതമല്

എതമയ  അമദഹര  ഇനഡരന  നമോഷണല്  മകമോണ്ഗ്രസഡ്  പ്രവരതകനമോയമ

കപമോതുപ്രവരതന രരഗതഡ് സജസ്പീവമമോയമ.

1991-ല്  ഒനപതമോര  മകരള  നമയമസഭയമമലക്കഡ്  ആരമഗമോ-ഇനഡരന

പ്രതമനമധമയമോയമ മഡവമഡഡ് പമനഹമമറമോ നമോമനമരമദശേര കചയ്യകപ്പെട.

യൂതഡ് മകമോണ്ഗ്രസഡ് എറണമോകുളര ജമലമോ ട്രഷറര,  ഇളരകുനപ്പുഴ പഞമോയതഡ്

അരഗര,  കസനട്രല്  മബമോരഡഡ്  ഓഫഡ്  ആരമഗമോ-ഇനഡരന  എഡജ്യൂമക്കഷന  അരഗര

എനസ്പീ ചുമതലകളുര അമദഹര വഹമചമടണഡ്.

മഡവമഡഡ്  പമനഹമമറമോയുകടെ  നമരരമോണമതമോകടെ  മമകച  ഒരു  കപമോതു

പ്രവരതകകനയമോണഡ് നമുക്കഡ് നഷ്ടമമോയമടളളതഡ്. 

അന്തരമച മഹതഡ്  വരകമകമളമോടുള്ള ആദരസൂചകമമോയമ  നമുക്കഡ്  അല്പ്പെസമയര

എഴുമനറഡ് നമല്ക്കമോര. 
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(പമരതമരമോടുള്ള  ആദരസൂചകമമോയമ  സഭമോരഗങ്ങള്  അല്പസമയര

എഴുമനറ്റുനമനഡ് മഉൗനമമോചരമച.)


