
ബതി ആർ പതി  ഭാസ്കർ  
നവതിയുടെ നിറവിൽ
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മതിത്രകമ,  

ഇന്്യയതിലെ മുതതിർന്  മാധ്യമ സാരഥതി  ശ്ീ ബതി ആർ പതി  ഭാസ് േലറ  നവതതിയുലെ നതിറവതിൽ ലോല്ം 
വരകവൽക്ുേയാണ്. 70 വർഷലത് പത്രപ്രവർത്ന ചരതിത്രത്തിലെ അകദേഹത്തിലന് േളതിലത്ാട്ടതിൽ 
ആയതിരുന്ു ലോല്ം. ബതി ആർ പതി യുലെ അച്ഛൻ എ ലേ ഭാസ് േറതിലന്  ‘നവഭാരത’െൂലെയാണ്  
പത്രപ്രവർത്നത്തിന് ഹരതിശ്ീ േുറതിച്ത്.

സതി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഫൗകണ്ഷലന്യും  കേരള മീഡതിയ അക്ാേമതിയുലെയും ആഭതിമുഖ്യത്തിൽ 
‘ബി ആർ പി -സ്നേഹക്കൂട്ായ്മ’ സംഘെതി്തിച്്  അകദേഹകത്ാെുള്ള ആേരവ് പ്രേെതി്തിക്ുേയാണ് . 
 2022  ഏപ്രതിൽ 23  ശനതിയാഴ്ച രാവതിലെ 10 30 ന് ലോല്ം ഷാ ഇന്ർനാഷണൽ കഹാട്ടൽ ഓഡതിക്ാറതിയം  
കവേതിയാേും. പ്രസതിദ്ധ ചെച്തിത്രോരൻ  സ്�ാക്ടർ ബിജു സംവതിധാനം ലചയ്ത  ‘ബി ആർ പി ചരിത്രസ്്ാട�ാപ്ം 
ഒരാൾ’  എന് കഡാേ്യുഫതിക്ഷൻ പ്രോശനം  ബഹു. രാജ്യസഭാംഗവുമായ അംഗവും  കേരളതി െതിവതി മാകനജതിംഗ്  
ഡയറക്ടറുമായ  ശ്രീ സ്ജാൺ ബ്ിട്ാസ് എംപതി നതിർവഹതിക്ും. കഡാേ്യുഫതിക്ഷൻ തയ്ാറാക്തിയത് മീഡതിയ 
അക്ാേമതിയാണ്. പ്രസതിദ്ധ മാധ്യമപ്രവർത്േൻ  ശ്രീ. സ്�ാമസ് സ്ജക്ബ്  മുഖ്യസ് കനഹഭാഷണം  നെത്ും. 
  
കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്േ സംഘെനയ്ക്  മറക്ാനാവാത് സംഭാവനേൾ നൽേതിയ  
സതി ആർ രാമചന്ദ്രലന് അനുസ്മരണ േതിനത്തിൽ നെക്ുന്  ഈ സകമേളനത്തിൽ  സതി ആർ അനുസ്മരണ 
പ്രഭാഷണം  ശ്രീ. ബി ആർ പി ഭാസ് കർ നതിർവഹതിക്ും. പ്രമുഖ വ്യക്തിത്ങ്ങൾ ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ  
നെത്ും. അധതിോര  രാഷ്ടീയത്തിലന്  േുസ്ാധീനങ്ങൾക്് വഴങ്ങാത്, പ്രാന്വൽേൃത സമൂഹങ്ങളുലെ 
േൂലെ, അവരുലെ കവേനേൾക്ു ഒ്ം നതിൽക്ുന് ബതി ആർ പതി ഈ നാെതിലന് അഭതിമാന പുത്രനാണ്. 
കേരള വതിഷയങ്ങലള പ്തിയുള്ള അകദേഹത്തിലന്   ചതിെ നതിെപാെുേകളാെ്  വ്യത്യസ്ത അഭതിപ്രായം സ്ാഭാവതിേമായതി 
ഉയർന്ുവന്തിട്ടുണ്്.  അത് ഉള്ളക്ാൾ തലന്  അച്െതി-േൃശ്യ മാധ്യമ രംഗങ്ങളതിലെ സംഭാവന  ചരതിത്രപരമാണ്.  
ബതി ആർ പതി കയാലൊ്ം സൗഹൃേ േൂട്ടായ്മയ്ക് സ് കനഹപൂർവ്ം ക്ഷണതിക്ുന്ു.

ആേരകവാലെ, 
ആർ എസ് ബാബു   
ലചയർമാൻ  
കേരള മീഡതിയ അക്ാേമതി  
എൻ പി സസ്്ാഷ്  
ലസക്രട്ടറതി 

എസ്  സുധരീശൻ 
പ്രസതിഡന്്  
സതി ആർ രാമചന്ദ്രൻ  ഫൗകണ്ഷൻ, ലോല്ം 
ടക  സുന്ദസ്രശൻ  
 ലസക്രട്ടറതി
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സതി ആർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം 
ബി ആർ പി ഭാസ്കർ
വതിഷയം: ഇന്്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ 
വഴതിലത്ുകന്ാ, വഴതിതുറക്ുകന്ാ? 
മുഖ്യ  കനേഹ പ്രഭാഷണം  
ശ്രീ. സ്�ാമസ് സ്ജക്ബ്  
മുൻ എഡതിക്ാറതിയൽ ഡയറക്ടർ, മെയാള മകനാരമ
കനേഹ ഭാഷണം 
ശ്രീ. മുല്ലക്ര രത്ാകരൻ 
മുൻ േൃഷതി മന്തതി
സ്�ാ. ശകൂരനാ�് രാജസ്ശഖരൻ  
ശ്രീ. ടക പി ടെജി
പ്രസതിഡന്്,  കേരള പത്രപ്രവർത്േ യൂണതിയൻ
ശ്രീ. പിജി സുസ്രഷ് കുമാർ 
അകസാ. എഡതി്ർ,  ഏഷ്യാലന്് ന്യൂസ് 
ശ്രീ. വി പ്ര�ാപചന്ദ്രൻ 
കവസ് പ്രസതിഡന്്,  ഇന്്യൻ ലഫഡകറഷൻ ഓഫ് 
വർക്തിംഗ്  കജർണെതിസ്റ്
ശ്രീ. എസ് സുധരീശൻ 
പ്രസതിഡന്്,  സതി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഫൗകണ്ഷൻ
ശ്രീ. അജി�് ശ്രീനിവാസൻ  
പ്രസതിഡന്്, പ്രസ് �ബ്, ലോല്ം
ശ്രീ. ജി ബിജു
ലസക്രട്ടറതി,  പ്രസ്�ബ്, ലോല്ം
ശ്രീ. എൻ പി  സസ്്ാഷ്  
ലസക്രട്ടറതി, കേരള മീഡതിയ അക്ാേമതി
ശ്രീ. സുസ്രഷ് ടവള്ിമംഗലം 
ലചയർമാൻ, കേസരതി സ്മാരേ കജർണെതിസ്റ്  ട്രസ്റ് 
ശ്രീമ�ി. അനുപമ ജി നായർ
കേരളതി ന്യൂസ്

2022  ഏപ്രതിൽ 23  ശനതിയാഴ്ച രാവതിലെ 10 30 ന് 
ലോല്ം ഷാ ഇന്ർനാഷണൽ കഹാട്ടൽ ഓഡതിക്ാറതിയം 

സതി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഫൗകണ്ഷ ലന്യും  
കേരള മീഡതിയ അക്ാേമതിയുലെയും ആഭതിമുഖ്യത്തിൽ

ബിആർപി -സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മ     

കേരള മീഡതിയ അക്ാേമതി തയ്ാറാക്തിയ സ്�ാ. ബിജു സംവതിധാനം ലചയ്ത  കഡാേ്യുഫതിക്ഷൻ 
രാജ്യസഭാംഗം  ശ്രീ. സ്ജാൺ ബ്ിട്ാസ്  എം പതി  പ്രോശനം ലചയ്ും
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സി ആർ രാമചന്ദ്രൻ
കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്േരുലെ 
അവോശക്ാരാട്ടങ്ങളതിൽ ഒരു തീജ്ാെയായതിരുന്ു 
സതി ആർ രാമചന്ദ്രൻ. പത്രപ്രവർത്േരുലെ ഏേ 
സംഘെനയായ പത്രപ്രവർത്േ യൂണതിയലന ഒരു 
വ്യാഴവട്ടം നയതിച്ു. ഐ എഫ്  ഡ� �  ലജ കേശീയ 
ട്രഷററും മൂന്ു പ്രാവശ്യം ലോല്ം പ്രസ് �ബ് 
ലസക്രട്ടറതിയുമായതിരുന്ു. സീനതിയർ കജർണെതിസ്റ് 
കഫാറം സംസ്ാന പ്രസതിഡന്്, ജവഹർ ബാെഭവൻ 
ഡയറക്ടർ എന്തിങ്ങലന നതിരവധതി പേവതിേൾ 
വഹതിച്തിട്ടുണ്്.  ജനയുഗമായതിരുന്ു  മാധ്യമേളരതി.

ഓർമദിനം
ഏപ്രതിൽ 23   


