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72. ശസ്പീ. മുരളനി സപരുസനല്ലനി (മണലൂര)

73. ശസ്പീ. സനി. സകേ. നഭാണു (വടകേര)

74. ശസ്പീ. എന. എ. സനല്ലനിക്കുനസ (കേഭാസരകഗഭാഡസ)

75. ശസ്പീ. എലാം. നസൗഷഭാദസ (ഇരവനിപുരലാം)

76. ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി (പുതുപ്പളനി)

77. ശസ്പീ. യ. ആര. പദസ്പീപസ (കചലക്കര-എസസ.സനി.)

78. ശസ്പീ. എ. പദസ്പീപ്കുമഭാര (കകേഭാഴനികക്കഭാടസ കനഭാരത്തസ)

79. ശസ്പീ. സകേ. ഡനി. പകസനന (ആലത്തൂര)

80. ശസ്പീമതനി യ. പതനിഭ ഹേരനി (കേഭായലാംകുളലാം)

81. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലണനി (ബഭാലകശ്ശേരനി - എസസ.സനി.)

82. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന (കകേഭാട്ടയലാം)

83. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹേസ്പീലാം (കുന്ദമലാംഗലലാം)
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84. ശസ്പീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല (കനമലാം)

85. ശസ്പീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന (തൃക്കരനിപ്പൂര)

86. ശസ്പീ. സകേ. രഭാജന (ഒല്ലൂര)

87. ശസ്പീ. എസസ. രഭാകജന്ദ്രന (കദവനികുളലാം-എസസ.സനി.)

88. ശസ്പീ. ആര. രഭാകജഷസ (മഭാകവലനിക്കര-എസസ.സനി.)

89. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രഭാകജഷസ (കേല്ലവഭാകശ്ശേരനി)

90. ശസ്പീ. സകേ. രഭാജ (പുനലൂര)

91. ശസ്പീ. രഭാജ എബഹേഭാലാം (റഭാനനി)

92. ശസ്പീ. ആര. രഭാമചന്ദ്രന (കേരുനഭാഗപ്പളനി)

93. ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി (കേണ്ണൂര)

94. ശസ്പീ. സകേ. സകേ. രഭാമചന്ദ്രന നഭായര (സചങ്ങന്നൂര)

95. ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന (കപരഭാമ)

96. ശസ്പീ. രകമശസ സചനനിത്തല (ഹേരനിപ്പഭാടസ)

97. ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രതഭാകേരന (ചടയമലാംഗലലാം) 

98. സപഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥസ (പുതുക്കഭാടസ) 

99. ശസ്പീ. കേഭാരഭാട്ടസ റസഭാഖസ (സകേഭാടുവളനി)

100. ശസ്പീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ് (അങ്കമഭാലനി)

101. ശസ്പീ. കറഭാഷനി അഗസനിന (ഇടുക്കനി) 

102. ശസ്പീ. സകേ. എസസ. ശബരസ്പീനഭാഥന (അരുവനിക്കര)

103. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന (കുനതനഭാടസ-എസസ.സനി.)

104. ശസ്പീ. എന. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന (മണഭാരക്കഭാടസ) 

105. ശസ്പീ. എസസ. ശരമ്മേ (ടവപ്പനിന)

106. ശസ്പീ. എ. സകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന (ഏലത്തൂര) 

107. ശസ്പീ. സനി. സകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന (കേല്പ റ്റ)

108. ശസ്പീ. പനി. സകേ. ശശനി (സഷഭാരണ്ണൂര)

109. ശസ്പീ. വനി. ശശനി (ചനിറയനിനകേസ്പീഴസ-എസസ.സനി.) 

110. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന (പറവൂര) 

111. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷസ (കേഭാട്ടഭാക്കട)
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112. ശസ്പീ. ബനി. സതവന (ആറ്റനിങ്ങല-എസസ.സനി.) 

113. ശസ്പീ. ഷഭാഫനി പറമനില (പഭാലക്കഭാടസ) 

114. ശസ്പീ. സകേ. എലാം. ഷഭാജനി (അഴസ്പീകക്കഭാടസ) 

115. ശസ്പീ. എ. എന. ഷലാംസസ്പീര (തലകശ്ശേരനി)

116. ശസ്പീമതനി സകേ. സകേ. ടശലജ ടസ്പീച്ചര (കൂതപറമസ)

117. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമഭാര (തനിരുവനന്തപുരലാം) 

118. ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന (സപഭാനഭാനനി)

119. ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന (അമലപ്പുഴ) 

120. ശസ്പീ. വനി. ആര. സനനില കുമഭാര (സകേഭാടുങ്ങല്ലൂര)

121. ശസ്പീ. വനി. എസസ. സനനില കുമഭാര (തൃശ്ശൂര)

122. ശസ്പീ. സണനി കജഭാസഫസ (കപരഭാവൂര) 

123. ശസ്പീ. കേടകേലാംപളനി സകരന്ദ്രന (കേഴക്കൂട്ടലാം) 

124. ശസ്പീ. സകേ. സകരഷസ കുറപ്പസ (ഏറ്റുമഭാനൂര) 

125. ശസ്പീ. എലാം. സസ്വരഭാജസ (തൃപ്പൂണനിതറ)

126. ശസ്പീ. ഇ. റ്റനി. ടടസണ് മഭാസര (കേയ്പമലാംഗലലാം)

127. ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന (കചരത്തല) 

128. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതഭാമസസ (ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി) 

129. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതഭാമസസ (തൃക്കഭാക്കര)

130. ശസ്പീ. കതഭാമസസ ചഭാണനി (കുട്ടനഭാടസ) 

131. കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസസ ഐസകേസ (ആലപ്പുഴ)

132. ശസ്പീ. പനി. ഉടബദുള (മലപ്പുറലാം)

133. ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര (മകഞരനി) 

134. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി (ഒറ്റപ്പഭാലലാം)

135. ശസ്പീമതനി വസ്പീണഭാ കജഭാരജസ (ആറന്മുള)

136. ശസ്പീ. സകേ. വനി. വനിജയദഭാസസ (കകേഭാങ്ങഭാടസ -എസസ.സനി.) 

137. ശസ്പീ. ഇ. സകേ. വനിജയന (നഭാദഭാപുരലാം) 

138. ശസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന (ധരമ്മേടലാം)
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139. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള (ചവറ)

140. ശസ്പീ. എലാം. വനിനസസന്റസ  (കകേഭാവളലാം)
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വനിവനിധ മനനിമഭാര ചുമതല വഹേനിക്കുന വനിഷയങ്ങളസട പട്ടനികേ 

ശസ്പീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ,   മുഖവമനനി

സപഭാതുഭരണലാം

അഖനികലന്തവഭാ സരവസ്പീസകേള 

ആസൂത്ര ണവലാം സഭാമത്തനികേകേഭാരവവലാം

ശഭാസലാം, സഭാകങ്കതനികേശഭാസലാം, പരനിസനിതനി

സയന്റനിഫനികേസ ഇനസനിറ്റന്യൂട്ടസസസ 

കപഴണല ആന്റസ അഡനിനനികസ്ട്രേറ്റസ്പീവസ  റനികഫഭാലാംസസ

സതരസഞ്ഞടുപ്പസ

ഇന്റകഗ്രേഷന

ടസനനികേകക്ഷേമലാം

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം

കസറ്റസ കഹേഭാസനിറ്റഭാലനിറ്റനി

എയരകപഭാരട്ടസസസ

സമകടഭാ സറയനില

അന്തര സലാംസഭാന നദസ്പീജലലാം

ഇനഫരകമഷന ആന്റസ പബനികേസ റനികലഷനസസ

കനഭാരക്ക

ആഭവന്തരലാം

വനിജനിലനസസ

അഡനിനനികസ്ട്രേഷന ഓഫസ സനിവനില ആന്റസ ക്രനിമനിനല ജസനിസസ

അഗനിശമനലാം

ജയനിലകേള

അച്ചടനിയലാം കസഷനറനിയലാം

യവജനകേഭാരവലാം

മസറ്റങലാം പരഭാമരശനിച്ചനിട്ടനില്ലഭാത്ത വനിഷയങ്ങള
ശസ്പീ  .    എ  .    സകേ  .    ബഭാലന  ,    പട്ടനികേജഭാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായ കക്ഷേമവലാം
നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാരലസമന്ററനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി
പട്ടനികേജഭാതനി കക്ഷേമലാം
പട്ടനികേവരഗ്ഗ കക്ഷേമലാം



പനികനഭാക്കസമുദഭായ കക്ഷേമ ലാം
നനിയമലാം
സഭാലാംസഭാരനികേലാം
പഭാരലസമന്ററനികേഭാരവലാം
കകേരള കസറ്റസ ഫനിലനിലാം ഡവലപ്സമന്റസ കകേഭാരപ്പകറഷന
ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന  ,   റവനത്യുവലാം ഭവനനനിരമ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി
ലഭാന്റസ റവനത്യു
സരകവയലാം ലഭാന്റസ റനികക്കഭാരഡ്സലാം
ലഭാന്റസ റനികഫഭാലാംസസ
ഭവനനനിരമ്മേഭാണലാം
കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .   ജലസ്പീല  ,   തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം വഖഫസ ഹേജസ
തസ്പീരതഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
പഞഭായതകേളലാം മുനനിസനിപ്പഭാലനിറ്റനികേളലാം കകേഭാരപ്പകറഷനകേളലാം
ഗ്രേഭാമവനികേസനലാം
ടസൗണ് പ്ലൈഭാനനിലാംഗസ
പഭാകദശനികേ വനികേസന അകതഭാറനിറ്റനികേള
കേനില
നന്യൂനപക്ഷേ കക്ഷേമലാം
വഖഫലാം ഹേജസ തസ്പീരതഭാടനവലാം
ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  ,   വവവസഭായവലാം കസഭാരട്സലാം വകുപ്പുമനനി
വവവസഭായലാം (വവവസഭായ സഹേകേരണ സഭാപനങ്ങള ഉളസപ്പസട)

വഭാണനിജവലാം
ടമനനിലാംഗസ ആന്റസ ജനികയഭാളജനി
ടകേത്തറനിയലാം സടക്സൈസടറ്റലലാം

ഖഭാദനി ആന്റസ വനികല്ലജസ ഇനഡസ്ട്രേസ്പീസസ

കസഭാരട്സസ

ശസ്പീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസസ  ,   ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി 

ജലകസചനലാം

കേമഭാനഡസ ഏരനിയ ഡവലപ്സമന്റസ അകതഭാറനിറ്റനി

ഗ്രേസൗണസ വഭാട്ടര ഡവലപ്സമന്റസ

ശുദ്ധജലവനിതരണവലാം ശുചസ്പീകേരണവലാം
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ഉളടക്കലാം
കപജസ
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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016  ജൂണ് 2, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 162]                            ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                   [നമ്പര് 1

പപഭാതുപതരപഞ്ഞെടുപനിനുകശേഷലാം പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ  2016  ജൂണ്
മഭാസലാം  2-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിപല  9.00  മണനികട്ട് ബഹുമഭാനപപട കപഭാപടലാം
സതീകര് ശതീ.  എസട്ട്.  ശേര്മ്മേയുപട അദവക്ഷതയനില് കദശേതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാപട
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില് ആരലാംഭനിച.

നനിയമസഭഭാ  പസക്രടറനി  ഇന-ചഭാര്ജട്ട്  (  ശതീമതനി  പനി  .    ജയലകനി  ):  സര്,
ഭരണഘടനയുപട 180-ാം അനുകച്ഛേദലാം ഒനഭാലാം ഖണലാം അനുസരനിചട്ട് കകേരള ഗവര്ണര്
നനിയമസഭഭാലാംഗമഭായ ശതീ. എസട്ട്. ശേര്മ്മേപയ സതീകറുപട കേര്തവവങ്ങള നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിയമനിചനിരനിക്കുന.  ഭരണഘടനയുപട  മൂനഭാലാം  പടനികേയനില്  പകേഭാടുതനിട്ടുള്ള  കഫഭാറലാം
അനുസരനിചട്ട്  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനികപപട  നനിയമസഭയനിപല  അലാംഗങ്ങപള
സതവപതനിജ്ഞകയഭാ സഗഗൗരവ പതനിജ്ഞകയഭാ പചയനിക്കുനതനിനട്ട് ഭരണഘടനയുപട
188-ാം അനുകച്ഛേദലാം അനുസരനിചട്ട് ശതീ. എസട്ട്. ശേര്മ്മേപയ ഗവര്ണര് നനിയമനിചനിരനിക്കുന. 

സതവപതനിജ്ഞ അഥവഭാ സഗഗൗരവ പതനി ജ്ഞ

കപഭാപടലാം  സതീകര്  (  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേര്മ്മേ  ):  ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്.....
ഭരണഘടനയുപട  188-ാം  അനുകച്ഛേദ  പകേഭാരമുള്ള  സതവപതനിജ്ഞ  അഥവഭാ
സഗഗൗരവ  പതനിജ്ഞയഭാണട്ട്  കേഭാരവവനിവരപടനികേയനില്  ഉളപപടുതനിയനിട്ടുള്ള  ഇനലാം.
ബഹുമഭാനപപട  അലാംഗങ്ങളുപട  കപരട്ട്  ഇലാംഗതീഷട്ട്  അക്ഷരമഭാലഭാക്രമതനില്  പസക്രടറനി
ഇന-ചഭാര്ജട്ട്  ഇകപഭാള  വനിളനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ  ബഹുമഭാനപപട  അലാംഗവലാം  കപരട്ട്
വനിളനിക്കുനമുറയട്ട് പസക്രടറനി ഇന-ചഭാര്ജനിപന്റെ കമശേയരനികേനികലക്കുവനട്ട്  സതവപതനിജ്ഞകയഭാ
സഗഗൗരവ പതനിജ്ഞകയഭാ പചയട്ട് അലാംഗങ്ങളുപട രജനിസ്റ്ററനില് ഒപ്പുവയ്കകണ്ടതഭാണട്ട്.
രജനിസ്റ്ററനില് ഒപ്പുവയ്ക്കുനതനിനുമുമ്പഭായനി  റനികടണനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര് നല്കേനിയ ഇലക്ഷന
സര്ടനിഫനികറലാം  1986-പല  കകേരള  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്  കൂറുമഭാറ്റതനിപന്റെ
അടനിസഭാനതനില് അകയഭാഗവത കേല്പനികല് ചടപകേഭാരലാം നല്കകേണ്ട 3-ാം നമ്പര്
കഫഭാറവലാം പൂരനിപനിചട്ട്  പതനിജ്ഞഭാ കഫഭാറതനില് ഒപ്പുവചട്ട് പസക്രടറനി ഇന-ചഭാര്ജനിപന്റെ
പകല്  ഏല്പനികകണ്ടതഭാണട്ട്.  രജനിസ്റ്ററനില്  ഒപ്പുവചകശേഷലാം  അദവക്ഷകവദനിപയ
അഭനിവഭാദവലാം പചയട്ട് ബഹുമഭാനപപട അലാംഗങ്ങള സസ്വസഭാനതട്ട് ഉപവനിഷ്ടരഭാകകേണ്ടതഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  പനി.  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ ഭഭാരതതനിപന്റെ ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന നനിര്വവഭാജമഭായ വനിശേസ്വസ്തതയുലാം
കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര്  :   പകേ.  വനി.  അബ്ദുള ഖഭാദര് ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പഭാറകല് അബ്ദുല:  പഭാറകല് അബ്ദുല ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനി  .    പകേ  .    അബ്ദു  റബട്ട്:  പനി.  പകേ.  അബ്ദു  റബട്ട്  ആയ   ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ ഭഭാരതതനിപന്റെ ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന നനിര്വവഭാജമഭായ വനിശേസ്വസ്തതയുലാം
കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന: വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.
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ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാകട്ട്:  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല് റസഭാകട്ട് ആയ ഞഭാന
സര്വ്വശേക്തനഭായ അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന. 

പപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുദസന തങ്ങള:  ആബനിദട്ട്  ഹുദസന തങ്ങള ആയ
ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്
നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന
നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ
പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന
കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം
അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    അചതഭാനന്ദന:  വനി.  എസട്ട്.  അചതഭാനന്ദന  ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശേട്ട്:  അടൂര്  പകേഭാശേട്ട്  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവനഭാമതനില്  സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    റ്റനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്:  റ്റനി.  എ.  അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ  നഭാമതനില്
സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറ്റനി:   പനി.  അയനിഷഭാ  കപഭാറ്റനി  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി:  മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    അനനില്  അകര:  അനനില്  അകര  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവനഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:  എ.  പനി.  അനനില്  കുമഭാര്  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജകബട്ട്:  അനൂപട്ട്  കജകബട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    ആനസലന:  പകേ.  ആനസലന  ആയ ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.



സതവപതനിജ്ഞ 5

ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ്:  ആന്റെണനി കജഭാണ് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്:  പനി.  വനി.  അനവര് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവനഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    അനവര് സഭാദതട്ട്:  അനവര് സഭാദതട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവ
പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട്:  എ.  എലാം.  ആരനിഫട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന   നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

പപഭാഫ  .    പകേ  .    യു  .    അരുണന  : പകേ.  യു.  അരുണന  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീമതനി  സനി  .    പകേ  .    ആശേ:  സനി.  പകേ.  ആശേ ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    ബഭാബ:  പകേ.  ബഭാബ ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന കപഭാകുന കേര്തവവലാം ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം
സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന:  ഐ.  സനി.  ബഭാലകൃഷ്ണന  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ ഭഭാരതതനിപന്റെ ഭരണഘടനകയഭാടട്ട് ഞഭാന നനിര്വവഭാജമഭായ വനിശേസ്വസ്തതയുലാം
കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന   ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവനഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    എ  .    പകേ  .    ബഭാലന:  എ.  പകേ.  ബഭാലന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    വനി  .    റ്റനി  .    ബല്റഭാലാം:  വനി.  റ്റനി.  ബല്റഭാലാം  ആയ ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന   നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    പനി  .    പകേ  .    ബഷതീര്:  പനി.  പകേ.  ബഷതീര്  ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന. 

ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള:  ഇ.  എസട്ട്.  ബനിജനികമഭാള  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന:  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    ദഭാസന: പകേ. ദഭാസന ആയ  ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  ബനി.  ഡനി.  കദവസനി ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന:  സനി.  ദനിവഭാകേരന  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .   വനി  .   പകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെട്ട്: വനി. പകേ.  ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെട്ട് ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി:  എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര്:  പകേ.  ബനി.  ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവനഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.
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ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട്:  കജഭാര്ജട്ട്  എലാം.  കതഭാമസട്ട്  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്  :  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  സഗഗൗരവലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്
സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    ചനിറ്റയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  ചനിറ്റയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ   പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .   സനി  .   പകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന: സനി. പകേ. ഹരതീന്ദ്രന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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Shri Hibi Eden: I, Hibi Eden having been elected a Member of the
Legislative Assembly do swear in the name of God that I will bear true
faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I
will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully
discharge the duty upon which I am about to enter.

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  ടനി.  വനി.  ഇബഭാഹനിലാം ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവ
പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

 കഡഭാ  .    പകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  പകേ.  ടനി.  ജലതീല് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    പജയനിലാംസട്ട്  മഭാതത:  പജയനിലാംസട്ട്  മഭാതത  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല്:   ജനി.  എസട്ട്.  ജയലഭാല്  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട്:  എന.  ജയരഭാജട്ട്  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന: ഇ. പനി.  ജയരഭാജന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .   പകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്: പകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .   പനി  .   പജ  .   കജഭാസഫട്ട്: പനി. പജ. കജഭാസഫട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  വനി.  കജഭായനി  ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന കപഭാകുന കേര്തവവലാം ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം
സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  ഒ.  ആര്.  കകേളു  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സനി.  കൃഷ്ണന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  പകേ.  കൃഷ്ണനകുടനി  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവനഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനി  .    പകേ  .    കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി:  പനി.  പകേ.  കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ  നഭാമതനില്
സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന:  പകേ.  കുഞ്ഞെനിരഭാമന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം  പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന:  കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .   വനി  .   പകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ: വനി. പകേ. സനി. മമ്മേതട്ട് കകേഭായ ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സനി.  മമ്മൂടനി  ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന കപഭാകുന കേര്തവവലാം ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം
അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി:  പകേ.  എലാം.  മഭാണനി  ആയ ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവ പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  എലാം.  എലാം.  മണനി  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    മഭാതത ടനി  .    കതഭാമസട്ട്: മഭാതത ടനി.  കതഭാമസട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    പജ  .    മഭാകനി:  പകേ.  പജ.  മഭാകനി  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീമതനി  പജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  പജ.  കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    പമഭായതീന:  എ.  സനി.  പമഭായതീന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട്: കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.
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ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹഭാസനിന  പനി  .  :  മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹഭാസനിന  പനി.  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട്: എലാം. മുകകേഷട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന കപഭാകുന കേര്തവവലാം  ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം
സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

കഡഭാ  .    എലാം  .    പകേ  .    മുനതീര്:   എലാം.  പകേ.  മുനതീര് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

Shri K. Muraleedharan:  I, K. Muraleedharan,  having been elected a
Member of the Legislative Assembly do swear in the name of God that I
will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law
established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and
that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. 

ശതീ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി:   ഡനി.  പകേ.  മുരളനി  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    മുരളനി  പപരുപനലനി:  മുരളനി  പപരുപനലനി  ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    സനി  .    പകേ  .    നഭാണ:  സനി.  പകേ.  നഭാണ  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    എന  .    എ  .    പനലനിക്കുനട്ട്:  എന.  എ.  പനലനിക്കുനട്ട്  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ  നഭാമതനില്
സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    എലാം  .    നഗൗഷഭാദട്ട്:  എലാം.  നഗൗഷഭാദട്ട്  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    ഉമ്മേന  ചഭാണ്ടനി:  ഉമ്മേന  ചഭാണ്ടനി  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട്:  യു.  ആര്.  പദതീപട്ട്  ആയ ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര്:  എ.  പദതീപ്കുമഭാര്  ആയ ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    ഡനി  .    പകസനന:  പകേ.  ഡനി.  പകസനന  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീമതനി യു  .    പതനിഭ ഹരനി:  യു.  പതനിഭ ഹരനി ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണ്ടനി: പുരുഷന കേടലുണ്ടനി ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം
പചയ്യുന.
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  പനി.  ടനി.  എ.  റഹതീലാം ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്  ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  എലാം.  രഭാജകഗഭാപഭാലന  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    രഭാജന:  പകേ.  രഭാജന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ஸஸரர   எஸஸ  .   இரரஜஜநஸததரனஸ:    எஸஸ இரரஜஜநஸததரனஸ   ஆகதய நரனஸ சடஸடமனஸற
    ஜபரவவயதனஸ ஒர உறபஸபதனரரக ததரதநஸததடகஸகபஸபடஸடரபஸபதரலஸ சடஸடடபஸபட
     அமலதலளஸள இநஸததய அரசதயலவமபஸப சடஸடதஸததனஸ உணஸவமயரன வதசவரசமமஸ

    பறஸறமஸ தகரணஸடரபஸஜபனஸ எனஸறமஸ இநஸததயரவதனஸ இவறயரனஸவமவயயமஸ
    ஒரவமபரடஸவடயமஸ நதவலநதறதஸதஜவனஸ எனஸறமஸ நரனஸ தபரறபஸஜபறஸகஸக

    இரகஸகதனஸற கடவமகவள உணஸவமயடனஸ நதவறஜவறஸறஜவனஸ எனஸறமஸ
    உறததயரக மனசரடஸசதயதனஸ ஜபரதலஸ ஆவணயதடஸட தகரளஸகதஜறஸனஸ.
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ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്:  ആര്.  രഭാകജഷട്ട്  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്:  റ്റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട്  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    രഭാജ:  പകേ.  രഭാജ  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം:  രഭാജ  എബഹഭാലാം  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന:  ആര്.  രഭാമചന്ദ്രന ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    രഭാമചന്ദ്രന  കേടനപള്ളനി:   രഭാമചന്ദ്രന  കേടനപള്ളനി  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം
പചയ്യുന.
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ശതീ  .   പകേ  .   പകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന നഭായര്: പകേ. പകേ. രഭാമചന്ദ്രന നഭായര് ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന :  റ്റനി.  പനി.  രഭാമകൃഷ്ണന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    രകമശേട്ട്  പചനനിതല:  രകമശേട്ട്  പചനനിതല ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .   മുലകര രതഭാകേരന: മുലകര രതഭാകേരന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

പപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്:  സനി.  രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട്:  കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട്  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്:  കറഭാജനി  എലാം.  കജഭാണ്   ആയ   ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന:  കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന ആയ  ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    എസട്ട്  .    ശേബരതീനഭാഥന:  പകേ.  എസട്ട്.  ശേബരതീനഭാഥന ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന: വനി.  പനി.  സജതീന്ദ്രന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.
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ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദതീന:  എന.  ഷലാംസുദതീന  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ  നഭാമതനില്   സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .   എ  .   പകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന: എ. പകേ. ശേശേതീന്ദ്രന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    സനി  .    പകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന:  സനി.   പകേ.  ശേശേതീന്ദ്രന  ആയ  എന  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനി  .    പകേ  .    ശേശേനി:  പനി.  പകേ.  ശേശേനി  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    വനി  .    ശേശേനി:  വനി.  ശേശേനി  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന കപഭാകുന കേര്തവവലാം ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം
ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.
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ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന: വനി. ഡനി. സതതീശേന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്: ഐ. ബനി. സതതീഷട്ട് ആയ  ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .   ബനി  .   സതവന: ബനി. സതവന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന കപഭാകുന കേര്തവവലാം ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം
സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില്:  ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവനഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  പകേ.  എലാം.  ഷഭാജനി  ആയ   ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.
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ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : എ. എന. ഷലാംസതീര് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീമതനി പകേ  .   പകേ  .   ദശേലജ ടതീചര്: പകേ. പകേ. ദശേലജ ടതീചര് ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശേനിവകുമഭാര്:  വനി.  എസട്ട്.  ശേനിവകുമഭാര്  ആയ   ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനി  .    ശതീരഭാമകൃഷ്ണന: പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  ജനി.  സുധഭാകേരന  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  വനി.  ആര്.  സുനനില് കുമഭാര്  ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  വനി.  എസട്ട്.  സുനനില് കുമഭാര് ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട്:  സണനി  കജഭാസഫട്ട്  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .   പകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്: പകേ. സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട്: എലാം. സസ്വരഭാജട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന  വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ദടസണ്  മഭാസ്റ്റര്:  ഇ.  ടനി.  ദടസണ്  മഭാസ്റ്റര്  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാതമന:  പനി.  തനികലഭാതമന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട്:  സനി.  എഫട്ട്.  കതഭാമസട്ട്  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം ദദവതനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  ആയ ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.
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ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണ്ടനി:  കതഭാമസട്ട്  ചഭാണ്ടനി  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്: ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനി  .    ഉദബദുള്ള:  പനി.  ഉദബദുള്ള  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  എലാം.  ഉമ്മേര് ആയ ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന കപഭാകുന കേര്തവവലാം  ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം
അള്ളഭാഹുവനിപന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  പനി.  ഉണനി  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി
പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ
ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം
ഞഭാന ഭഭാരതതനിപന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം ഞഭാന
ഏപറ്റടുക്കുവഭാന കപഭാകുന കേര്തവവലാം ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം
സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്: വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

ശതീ  .    പകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്:  പകേ.  വനി.  വനിജയദഭാസട്ട്  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    ഇ  .    പകേ  .    വനിജയന:  ഇ.  പകേ.  വനിജയന ആയ ഞഭാന നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  പനിണറഭായനി  വനിജയന  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.

ശതീ  .    എന  .    വനിജയന  പനിള്ള:  എന.  വനിജയന  പനിള്ള  ആയ  ഞഭാന
നനിയമസഭയനിപല  ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി
സഭാപനിതമഭായ  ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ
വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം  പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം
അഖണതയുലാം  നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന കേര്തവവലാം
ഞഭാന വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം സഗഗൗരവലാം പതനിജ്ഞ പചയ്യുന.
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ശതീ  .    എലാം  .    വനിനപസന്റെട്ട്:  എലാം.  വനിനപസന്റെട്ട്  ആയ  ഞഭാന  നനിയമസഭയനിപല
ഒരലാംഗമഭായനി  പതരപഞ്ഞെടുകപപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  നനിയമലാംവഴനി  സഭാപനിതമഭായ
ഭഭാരതതനിപന്റെ  ഭരണഘടനകയഭാടട്ട്  ഞഭാന  നനിര്വവഭാജമഭായ  വനിശേസ്വസ്തതയുലാം  കൂറുലാം
പുലര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഭഭാരതതനിപന്റെ  പരമഭാധനികേഭാരവലാം  അഖണതയുലാം
നനിലനനിര്ത്തുപമനലാം  ഞഭാന  ഏപറ്റടുക്കുവഭാന  കപഭാകുന  കേര്തവവലാം  ഞഭാന
വനിശേസ്വസ്തതകയഭാടുകൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുപമനലാം  ദദവതനിപന്റെ  നഭാമതനില്  സതവലാം
പചയ്യുന.

കപഭാപടലാം സതീകര് (ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേര്മ്മേ):  ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്.  … സതവപതനിജ്ഞ
പചയഭാത  അലാംഗങ്ങളഭാപരങനിലുമുപണ്ടങനില്  ഇകപഭാള  സതവപതനിജ്ഞഭാകേര്മ്മേലാം
നനിര്വ്വഹനികഭാലാം. എലഭാവരുലാം സതവപതനിജ്ഞ പചയ്തുപവനട്ട് വനിശേസ്വസനിക്കുന. 

ഓര്ഡര്.....  ഓര്ഡര്.....  സഭ ഇകപഭാള പനിരനിയുനതുലാം നഭാപള രഭാവനിപല  9.00
മണനികട്ട് വതീണലാം സകമ്മേളനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  3-ാം തതീയതനി  പവള്ളനിയഭാഴ്ച്ചരഭാവനിപല  9.00  മണനികട്ട്
വതീണലാം സകമ്മേളനിക്കുനതനികലകഭായനി സഭ രഭാവനിപല 11.29-നട്ട് പനിരനിഞ്ഞു.)
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അനുബനന

GOVERNMENT OF KERALA

GENERAL ADMINISTRATION (POLITICAL) DEPARTMENT

U. O. NOTE

121(5)/Pol.5/2016/GAD Dated, Thiruvananthapuram, 1st June, 2016

Sub :- General  Administration  Department  –  Designation  of

Ministers and Abbreviations of Designations to be used in

file – Instructions issued.

Ref :- Notification No. 121(4)/Pol.5/2016/GAD dated 26-5-2016

All Officers and Departments of the Secretariat may be informed that

the designation of the Ministers based on the distribution of the business

ordered as per Notification cited above will be as follows. In course of

noting in the files and marking them for circulation, the abbreviation as

shown against each will be used.
Sl.
No.

Name of Minister Designation Abbreviation

(1) (2) (3) (4)

1 Shri Pinarayi Vijayan Chief Minister CM

2 Prof. C. Raveendra Nath Minister for Education M(Edn.)

3 Shri A. K. Balan Minister for Welfare of
Scheduled  Castes,
Scheduled  Tribes,
Backward  Classess,
Law,  Culture  and
Parliamentary Affaris

M(SC/ST,  BC,
Law & C)

4 Shri Kadakampalli Surendran Minister for Electricity
and Devaswoms

M(Ele.&Dev.)
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(1) (2) (3) (4)

5 Shri T. P. Ramakrishnan Minister  for  Labour
and Excise

M(L&Ex.)

6 Smt. J. Mercy Kutty Amma Minister  for  Fisheries
& Harbour Engineering

M(Fisheries  &
HE)

7 Shri E. P. Jayarajan Minister  for  Industries
and Sports

M(Ind.&S)

8 Shri G. Sudhakaran Minister  for  Public
Works and Registration

M(W&Reg.)

9 Smt. K. K. Shylaja Teacher Minister for Health and
Social Justice

M(H&SJ)

10 Shri A. C. Moideen Minister  for  Co-
operation and Tourism

M(Co-op&Tsm.)

11 Dr. T. M. Thomas Issac Minister for Finance &
Coir

M(Fin.&Coir)

12 Dr. K. T. Jaleel Minister for Local Self
Governments,  Welfare
of Minorities Wakf and
Haj Pilgirmage

M(LSG&WM)

13 Shri E. Chandrasekharan Minister  for  Revenue
and Housing

M(R&H)

14 Adv. V. S. Sunil Kumar Minister for 
Agriculture

M(Agri.)

15 Shri P. Thilothaman Minister  for  Food and
Civil Suplies

M(F&CS)

16 Adv. K. Raju Minister  for  Forest,
Animal  Husbandry  &
Zoo

M(F, AH&Z)

17 Adv. Mathew T. Thomas Minister for Water 
Resources

M(WR)

18 Shri A. K. Saseendran Minister for Transport M(Tr.)

19 Shri Ramachandran Kadannappalli Minister for Ports, 
Museums and 
Archaeology

M(P,M&A)
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GOVERNMENT OF KERALA

Election (General) Department

NOTIFICATION

No. 2057/EL3/2016/Elec. Dated, Thiruvananthapuram, 20th May, 2016

Notification  No.  308/KL-LA/2016  dated  20th May,  2016  of  the
Election Commission of India is hereby republished.
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ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110 001

NOTIFICATION

No. 308/KL-LA/2016 Dated, Thiruvananthapuram, 20th May, 2016

Whereas, in pursuance of Notification No. 2057/EL3/2016/Elec. (3)
issued by the Governor of Kerala on 22nd April, 2016 under sub-section (2)
of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a
General  Election  has  been  held  for  the  purpose  of  constituting  a  new
Legislative Assembly for the State of Kerala; and

Whereas,  the  results  of  the  elections  in  all  the  Assembly
Constituencies of Kerala in the said General Election have been declared
by the Returning Officers concerned;

Now, Therefore, in pursuance of section 73 of the Representation of
the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby
notifies  the  names  of  the  Members  elected  for  those  Assembly
Constituencies,  along  with  their  party  affiliations,  if  any,  in  the
SCHEDULE to this Notification.
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Schedule to Notification No. 308/KL-LA/2016, Dated 20th May, 2016 of
Election Commission of India

Name of the State : Kerala

Sl.

No.

Name of Assembly

Constituency

Name of Elected Member Party Affiliation if

any

(1) (2) (3) (4)

1 Manjeshwar Shri P. B. Abdul Razak Indian  Union Muslim

League

2 Kasaragod Shri N. A. Nellikunnu Indian  Union Muslim

League

3 Uduma Shri K. Kunhiraman Communist  Party  of

India (Marxist)

4 Kanhangad Shri E. Chandrasekharan Communist  Party  of

India

5 Trikaripur Shri M. Rajagopalan Communist  Party  of

India (Marxist)

6 Payyannur Shri C. Krishnan Communist  Party  of

India (Marxist)

7 Kalliasseri Sri T. V. Rajesh Communist  Party  of

India (Marxist)

8 Taliparamba Shri James Mathew Communist  Party  of

India (Marxist)

9 Irikkur Shri K. C. Joseph Indian  National

Congress

10 Azhikode Shri K. M. Shaji Indian  Union Muslim

League

11 Kannur Shri Ramachandran

Kadannappalli

Congress (Secular)



അനുബനന 35

(1) (2) (3) (4)

12 Dharmadam Shri Pinarayi Vijayan Communist  Party  of

India (Marxist)

13 Thalassery Adv. A. N. Shamseer Communist  Party  of

India (Marxist)

14 Kuthuparambu Smt. K. K. Shylaja Teacher Communist  Party  of

India (Marxist)

15 Mattannur Shri E. P. Jayarajan Communist  Party  of

India (Marxist)

16 Peravoor Adv. Sunny Joseph Indian  National

Congress

17 Mananthavady (ST) Shri O. R. Kelu Communist  Party  of

India (Marxist)

18 Sulthanbathery (ST) Shri I. C. Balakrishnan Indian  National

Congress

19 Kalpetta Shri C. K. Saseendran Communist Party of 

India (Marxist)

20 Vadakara Shri C. K. Nanu Janata Dal (Secular)

21 Kuttiadi Shri Parakkal Abdulla Indian Union Muslim 

League

22 Nadapuram Shri E. K. Vijayan Communist Party of 

India

23 Quilandy Shri K. Dasan Communist Party of 

India (Marxist)

24 Perambra Shri T. P. Ramakrishnan Communist Party of 

India (Marxist)

25 Balusseri (SC) Shri Purushan Kadalundy Communist Party of 

India (Marxist)
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(1) (2) (3) (4)

26 Elathur Shri A. K. Saseendran Nationalist Congress 

Party

27 Kozhikode North Shri A Pradeepkumar Communist Party of 

India (Marxist)

28 Kozhikode South Dr. M. K. Muneer Indian Union Muslim 

League

29 Beyapore Shri V. K. C. Mammed 

Koya

Communist Party of 

India (Marxist)

30 Kunnamangalam Adv. P. T. A. Rahim Independent

31 Koduvally Shri Karat Razack Independent

32 Thiruvambady Shri George M. Thomas Communist Party of 

India (Marxist)

33 Kondotty Shri T. V. Ibrahim Indian Union Muslim 

League

34 Eranad Shri P. K. Basheer Indian Union Muslim 

League

35 Nilambur Shri P. V. Anvar Independent

36 Wandoor (SC) Shri A. P. Anil Kumar Indian National 

Congress

37 Manjeri Adv. M. Ummer Indian Union Muslim 

League

38 Perinthalmanna Shri Manjalamkuzhi Ali Indian Union Muslim 

League

39 Mankada Shri T. A. Ahammed 
Kabeer  

Indian Union Muslim 
League

40 Malappuram Shri P. Ubaidulla Indian Union Muslim 
League
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(1) (2) (3) (4)

41 Vengara Shri P. K. Kunhalikutty Indian Union Muslim 

League

42 Vallikkunnu Shri Abdul Hameed Master Indian Union Muslim 

League

43 Tirurangadi Shri P. K. Abdu Rabb Indian Union Muslim 

League

44 Tanur Shri V. Abdurahiman National Secular 

Conference

45 Tirur Shri C. Mammutty Indian Union Muslim 

League

46 Kottakkal Shri Abid Hussain Thangal Indian Union Muslim 

League

47 Thavanur Dr. K. T. Jaleel Independent

48 Ponnani Shri P. Sreeramakrishnan Communist Party of 

India (Marxist)

49 Thrithala Shri V. T. Balram Indian National 

Congress

50 Pattambi Shri Muhammed Muhassin Communist Party of 

India

51 Shornur Shri P. K. Sasi Communist Party of 

India (Marxist)

52 Ottapalam Shri P. Unni Communist Party of 

India (Marxist)

53 Kongad (SC) Shri K. V. Vijayadas Communist Party of 

India (Marxist)

54 Mannarkad Adv. N. Samsudheen Indian Union Muslim 

League
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(1) (2) (3) (4)

55 Malampuzha Shri V. S. Achuthanandan Communist Party of 

India (Marxist)

56 Palakkad Shri Shafi Parambil Indian National 

Congress

57 Tarur (SC) Shri A. K. Balan Communist Party of 

India (Marxist)

58 Chittur Shri K. Krishnankutty Janata Dal (Secular

59 Nenmara Shri K. Babu Communist Party of 

India (Marxist)

60 Alathur Shri K. D. Prasenan Communist Party of 

India (Marxist)

61 Chelakkara (SC) Shri U. R. Pradeep Communist Party of 

India (Marxist)

62 Kunnamkulam Shri A. C. Moideen Communist Party of 

India (Marxist)

63 Guruvayoor Shri K. V. Abdul Khader Communist Party of 

India (Marxist)

64 Manalur Shri Murali Perunelly Communist Party of 

India (Marxist)

65 Wadakkanchery Shri Anil Akkara Indian National 

Congress

66 Ollur Adv. K. Rajan Communist Party of 

India

67 Thrissur Adv. V. S. Sunilkumar Communist Party of 

India

68 Nattika (SC) Smt. Geetha Gopi Communist Party of 

India
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(1) (2) (3) (4)

69 Kaipamangalam Shri E. T. Taison Master Communist Party of 

India

70 Irinjalak  kuda Prof. K. U. Arunan Communist Party of 

India (Marxist)

71 Puthukkad Prof. C. Raveendranath Communist Party of 

India (Marxist)

72 Chalakkudy Shri B. D. Devassy Communist Party of 

India (Marxist)

73 Kodungallur Adv. V. R. Sunil Kumar Communist Party of 

India

74 Perumbavoor Adv. Eldhose Kunnappilly Indian National 

Congress

75 Angamaly Shri Roji M. John Indian National 

Congress

76 Aluva Shri Anwar Sadath Indian National 

Congress

77 Kalamassery Shri V. K. Ebrahim Kunju Indian Union Muslim 

League

78 Paravur Shri V. D. Satheesan Indian National 

Congress

79 Vypeen Shri S. Sarma Communist Party of 

India (Marxist)

80 Kochi Shri K. J. Maxy Communist Party of 

India (Marxist)

81 Thripunithura Adv. M. Swaraj Communist Party of 

India (Marxist)

82 Eranakulam Shri Hibi Eden Indian National 

Congress
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(1) (2) (3) (4)

83 Thrikkakara Adv. P. T. Thomas Indian National 
Congress

84 Kunnathunad (SC) Shri V. P. Sajeendran Indian National 
Congress

85 Piravom Shri Anoop Jacob Kerala Congress 
(Jacob)

86 Muvattupuzha Shri Eldho Abraham Communist Party of 
India

87 Kothamangalam Shri Antony John Indian National 
Congress

88 Devikulam (SC) Shri S. Rajendran Indian National 
Congress

89 Udumbachola Shri M. M. Mani Indian National 
Congress

90 Thodupuzha Shri P. J. Joseph Kerala Congress (M)

91 Idukki Shri Roshy Augustine Kerala Congress (M)

92 Peerumade Smt. E. S. Bijimol Communist Party of 
India

93 Pala Shri K. M. Mani Kerala Congress (M)

94 Kaduthuruthy Adv. Mons Joseph Kerala Congress (M)

95 Vaikom (SC) Smt. C. K. Asha Communist Party of 
India

96 Ettumanoor Shri Suresh Kurup Communist Party of 
India (Marxist)

97 Kottayam Shri Thiruvanchoor 
Radhakrishnan

Indian National 
Congress

98 Puthuppally Shri Oommen Chandy Indian National 
Congress



അനുബനന 41

(1) (2) (3) (4)

99 Changanassery Shri C. F. Thomas Kerala Congress (M)

100 Kanjirapally Dr. N. Jayaraj Kerala Congress (M)

101 Poonjar Shri P. C. George 
Plathottam

Independent

102 Aroor Adv. A. M. Ariff Communist Party of 
India (Marxist)

103 Cherthala Shri P. Thilothaman Communist Party of 
India

104 Alappuzha Dr. T. M. Thomas Issac Communist Party of 
India (Marxist)

105 Ambalapuzha Shri. G. Sudhakaran Communist Party of 
India (Marxist)

106 Kuttanad Shri Thomas Chandy Nationalist Congress 
Party

107 Haripad Shri Ramesh Chennithala Indian National 
Congress

108 Kayamkulam Adv. U. Prathibha Hari Communist Party of 
India (Marxist)

109 Mavelikara (SC) Shri R. Rajesh Communist Party of 
India (Marxist)

110 Chengannur Adv. K. K. Ramachandran 
Nair

Communist Party of 
India (Marxist)

111 Thiruvalla Adv. Mathew T. Thomas Janata Dal (Secular)

112 Ranni Shri Raju Abraham Communist Party of 
India (Marxist)

113 Aranmula Smt. Veena George Communist Party of 
India (Marxist)

114 Konni Shri Adoor Prakash Indian National 
Congress
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(1) (2) (3) (4)

115 Adoor (SC) Shri Chittayam Gopakumar Communist Party of 

India

116 Karunagappally Shri R. Ramachandran Communist Party of 

India

117 Chavara Shri N. Vijayan Pillai Communist Marxist 

Party Kerala State 

Committee

118 Kunnathur (SC) Shri Kovoor Kunjumon Independent

119 KOttarakkara Adv. P. Aisha Potty Communist Party of 

India (Marxist)

120 Pathanapuram Shri K. B. Ganesh Kumar Kerala Congress (B)

121 Punalur Adv. K. Raju Communist Party of 

India

122 Chadayamangalam Shri Mullakkara 

Retnakaran

Communist Party of 

India

123 Kundara Smt. J. Mercy Kutty Amma Communist Party of 

India (Marxist)

124 Kollam Shri M. Mukesh Communist Party of 

India (Marxist)

125 Eravipuram Shri M. Noushad Communist Party of 

India (Marxist)

126 Chathannur Shri G. S. Jayalal Communist Party of 

India

127 Varkala Adv. V. Joy Communist Party of 

India (Marxist)

128 Attingal (SC) Adv. B. Satyan Communist Party of 

India (Marxist)
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(1) (2) (3) (4)

129 Chirayinkeezhu (SC) Shri V. Sasi Communist Party of 

India

130 Ndumangad Shri C. Divakaran Communist Party of 
India

131 Vamanapuram Adv. D. K. Murali Communist Party of 
India (Marxist)

132 Kazhakkoottam Shri Kadakampally 
Surendran

Communist Party of 
India (Marxist)

133 Vattiyoorkavu Shri K. Muraleedharan Indian National 
Congress

134 Thiruvananthapuram Shri V. S. Sivakumar Indian National 
Congress

135 Nemom Shri O. Rajagopal Bharatiya Janata Party

136 Aruvikkara Shri K. S. Sabarinadhan Indian National 
Congress

137 Parassala Shri C. K. Hareendran Communist Party of 
India (Marxist)

138 Kattakkada Adv. I. B. Satheesh Communist Party of 
India (Marxist)

139 Kovalam Adv. M. Vincent Indian National 
Congress

140 Neyyattinkara Shri K. Ansalan Communist Party of 
India (Marxist)


