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I ഇ.ബബ. XIV -  കകേരള നബയമസഭ/I-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

ഒനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

2016   ജൂണ്   2,   വവനാഴലാം 

പപനാതുപതരപഞ്ഞെടുപബനുകശേഷലാം  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുപട  ഒനനാലാം

സകമ്മേളനലാം  2016  ജൂണ്  2-ാം  തതീയതബ  വവനാഴനാഴ്ച  രനാവബപല  9  മണബകക്ക്  കപനാപടലാം

സതീകര്  ശതീ.  എസക്ക്.  ശേര്മ്മേയുപട  അദവക്ഷതയബല്  കദേശേതീയഗനാനനാലനാപനകതനാപട

നബയമസഭനാ ഹനാളബല് ആരലാംഭബച. 

നബയമസഭനാ  പസക്രടറബ-ഇന-ചനാര്ജക്ക്  (ശതീമതബ  പബ  .    ജയലകബ):

ഭരണഘടനയുപട 180-ാം അനുകച്ഛേദേലാം ഒനനാലാം ഖണലാം അനുസരബചക്ക് കകേരള ഗവര്ണ്ണര്

നബയമസഭനാലാംഗമനായ  ശതീ.  എസക്ക്.  ശേര്മ്മേപയ  സതീകറുപട  കേര്തവവങ്ങള്

നബര്വ്വഹബക്കുനതബനക്ക്  നബയമബചബരബക്കുന.   ഭരണഘടനയുപട  3-ാം   പടബകേയബല്

പകേനാടുതബട്ടുള്ള കഫനാറലാം അനുസരബചക്ക് പുതുതനായബ രൂപതീകേരബകപപട നബയമസഭയബപല

അലാംഗങ്ങപള  സതവപതബജ്ഞകയനാ  സഗഗൗരവ  പതബജ്ഞകയനാ  പചയബക്കുനതബനക്ക്

ഭരണഘടനയുപട 188-ാം അനുകച്ഛേദേലാം അനുസരബചക്ക് ശതീ.  എസക്ക്. ശേര്മ്മേപയ ഗവര്ണ്ണര്
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നബയമബചബരബക്കുന. 

സതവപതബജ്ഞ അഥവനാ സഗഗൗരവ പതബജ്ഞ 

കപനാപടലാം  സതീകര്  (ശതീ  .    എസക്ക്  .    ശേര്മ്മേ):  ഭരണഘടനയുപട  188-ാം

അനുകച്ഛേദേപകേനാരമുള്ള  അലാംഗങ്ങളുപട  സതവപതബജ്ഞ  അഥവനാ  സഗഗൗരവ

പതബജ്ഞയനാണക്ക് കേനാരവവബവരപടബകേയബല് ഉള്പപടുതബയബട്ടുള്ള ഇനലാം.  ബഹുമനാനപപട

അലാംഗങ്ങളുപട  കപരക്ക്  ഇലാംഗതീഷക്ക്  അക്ഷരമനാലനാക്രമതബല്  പസക്രടറബ-ഇന-ചനാര്ജക്ക്

വബളബക്കുനതനാണക്ക്.   ഓകരനാ  ബഹുമനാനപപട  അലാംഗവലാം  കപരക്ക്  വബളബക്കുന  മുറയക്ക്

പസക്രടറബയുപട  കമശേയരബകേബകലയക്ക്  വനക്ക്  സതവപതബജ്ഞകയനാ  സഗഗൗരവ

പതബജ്ഞകയനാ  പചയക്ക്  രജബസ്റ്ററബല്  ഒപ്പുവയ്കകണ്ടതനാണക്ക്.  രജബസ്റ്ററബല്

ഒപ്പുവയ്ക്കുനതബനക്ക്  മുമനായബ  പതരപഞ്ഞെ ടുകപപട  അലാംഗങ്ങള്  റബകടണബലാംഗക്ക്  ഓഫതീസര്

നല്കേബയ  ഇലക്ഷന  സര്ടബഫബകറലാം  നനാമനബര്കദ്ദേശേലാം  പചയപപട  അലാംഗലാം

നനാമനബര്കദ്ദേശേലാം  പചയതക്ക്  സലാംബനബച  കനനാടബഫബകകഷപന്റെ  സനാക്ഷവപപടുതബയ

പകേര്പ്പുലാം  1986-പല  കകേരള  നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേര്  (കൂറുമനാറ്റതബപന്റെ

അടബസനാനതബല് അകയനാഗവത കേല്പബകല്)  ചടപകേനാരലാം നല്കകേണ്ട 3-ാം നമര്

ഫനാറവലാം  പൂരബപബചക്ക്,  പതബജ്ഞനാ  ഫനാറതബല്  ഒപ്പുവചക്ക്  പസക്രടറബ-ഇന-ചനാര്ജബപന്റെ

പകല്  ഏല് പബകകണ്ടതനാണക്ക്.   രജബസ്റ്ററബല്  ഒപ്പുവചകശേഷലാം  അദവക്ഷകവദേബപയ

അഭബവനാദേവലാം  പചയക്ക്   ബഹുമനാനപപട  അലാംഗങ്ങള്  സസ്വസനാനതക്ക്
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ഉപവബഷ്ടരനാകകേണ്ടതനാണക്ക്. 

(തനാപഴ  കപരക്ക്  പറയുന  അലാംഗങ്ങള്  സതവപതബജ്ഞകയനാ  സഗഗൗരവ

പതബ ജ്ഞകയനാ പചയക്ക് അലാംഗങ്ങളുപട രജബസ്റ്ററബല് ഒപ്പുവചതബനുകശേഷലാം സസ്വസനാനതക്ക്

ഉപവബഷ്ടരനായബ.)

1. ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദേക്ക് മനാസ്റ്റര് (വള്ളബക്കുനക്ക്) 

2.  ശതീ. പകേ. വബ. അബ്ദുള് ഖനാദേര് (ഗുരുവനായൂര്) 

3. ശതീ. പനാറകല് അബ്ദുള്ള (കുറ്റവനാടബ) 

4. ശതീ. പബ. പകേ. അബ്ദു റബക്ക് (തബരൂരങ്ങനാടബ)

5. ശതീ. വബ. അബ്ദുറഹബമനാന (തനാനൂര്) 

6. ശതീ. പബ. ബബ. അബ്ദുല് റസനാകക്ക് (മകഞ്ചേശേസ്വരലാം) 

7. ശതീ. ആബബദേക്ക് ഹുസസന തങ്ങള് (കകേനാടയല്)

8. ശതീ. വബ. എസക്ക്. അചതനാനന്ദന (മലമ്പുഴ)

9. ശതീ. അടൂര് പകേനാശേക്ക് (കകേനാനബ)

10. ശതീ. റ്റബ. എ. അഹമ്മേദേക്ക് കേബതീര് (മങ്കട)

11. ശതീമതബ പബ. അയബഷനാ കപനാറ്റബ ( പകേനാടനാരകര)

12. ശതീ. മഞ്ഞെളനാലാംകുഴബ അലബ (പപരബന്തല് മണ്ണ)

13. ശതീ. അനബല് അകര (വടകനാകഞ്ചേരബ)

14. ശതീ. എ. പബ. അനബല് കുമനാര്  (വണ്ടൂര്)

15. ശതീ. അനൂപക്ക് കജകബക്ക് ( പബറവലാം)

16. ശതീ. പകേ. ആനസലന (പനയനാറ്റബനകേര)

17. ശതീ. ആന്റെണബ കജനാണ് (കകേനാതമലാംഗലലാം)
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18. ശതീ. പബ. വബ. അനവര് (നബലമ്പൂര്)

19.  ശതീ. അനവര് സനാദേതക്ക് (ആലുവ)

20. ശതീ. എ. എലാം. ആരബഫക്ക് (അരൂര്)

21. പപനാഫ. പകേ. യു. അരുണന (ഇരബങ്ങനാലക്കുട)

22. ശതീമതബ സബ. പകേ. ആശേ (സവകലാം)

23. ശതീ. പകേ. ബനാബു  (പനനനാറ)

24. ശതീ. ഐ. സബ. ബനാലകൃഷ്ണന (സുല്തനാന ബകതരബ)

25. ശതീ. എ. പകേ. ബനാലന (തരൂര്)

26. ശതീ. വബ. റ്റബ. ബല്റനാലാം (തൃതനാല)

27. ശതീ. പബ. പകേ. ബഷതീര് (ഏറനനാടക്ക്)

28. ശതീമതബ ഇ. എസക്ക്. ബബജബകമനാള് (പതീരുകമടക്ക്)

29. ശതീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന (കേനാഞ്ഞെങ്ങനാടക്ക്)

30. ശതീ. പകേ. ദേനാസന (പകേനായബലനാണ്ടബ)

31. ശതീ. ബബ. ഡബ. കദേവസബ (ചനാലക്കുടബ)

32. ശതീ. സബ. ദേബവനാകേരന (പനടുമങ്ങനാടക്ക്)

33. ശതീ. വബ. പകേ. ഇബനാഹബലാം കുഞ്ഞെക്ക് (കേളമകശ്ശേരബ) 

34. ശതീ . എല്കദേനാ എബഹനാലാം (മൂവനാറപുഴ)

35. ശതീ. എല്കദേനാസക്ക് കുനപബള്ളബ (പപരുമനാവൂര്)

36. ശതീ. പകേ. ബബ. ഗകണഷക്ക് കുമനാര് (പതനനാപുരലാം)

37. ശതീമതബ ഗതീതനാ കഗനാപബ (നനാടബകേ)

38. ശതീ. കജനാര്ജക്ക് എലാം. കതനാമസക്ക് (തബരുവമനാടബ)

39. ശതീ. പബ. സബ. കജനാര്ജക്ക് പനാകതനാടലാം (പൂഞ്ഞെനാര്)
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40. ശതീ. ചബറ്റയലാം കഗനാപകുമനാര് (അടൂര്)

41. ശതീ. സബ. പകേ. ഹരതീന്ദ്രന (പനാറശ്ശേനാല) 

42. ശതീ. സഹബബ ഈഡന (എറണനാകുളലാം)

43. ശതീ. ടബ. വബ. ഇബനാഹബലാം (പകേനാകണ്ടനാടബ)

44. കഡനാ. പകേ. ടബ. ജലതീല് (തവനൂര്)

45. ശതീ. പജയബലാംസക്ക് മനാതത്യു (തളബപറമക്ക്)

46. ശതീ. ജബ. എസക്ക്. ജയലനാല് (ചനാതന്നൂര്)

47.  കഡനാ. എന. ജയരനാജക്ക് (കേനാഞ്ഞെബരപള്ളബ)

48. ശതീ. ഇ. പബ. ജയരനാജന (മടന്നൂര്)

49. ശതീ. പകേ. സബ. കജനാസഫക്ക് (ഇരബക്കൂര്)

50. ശതീ. പബ. പജ. കജനാസഫക്ക് (പതനാടുപുഴ) 

51. ശതീ. വബ. കജനായബ (വര്കല)

52. ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു (മനാനന്തവനാടബ)

53. ശതീ. സബ. കൃഷ്ണന (പയന്നൂര്)

54. ശതീ. പകേ. കൃഷ്ണനകുടബ (ചബറ്റൂര്)

55. ശതീ. പബ. പകേ. കുഞ്ഞെനാലബക്കുടബ (കവങ്ങര)

56. ശതീ. പകേ. കുഞ്ഞെബരനാമന (ഉദുമ)

57. ശതീ. കകേനാവൂര് കുഞ്ഞുകമനാന (കുനത്തൂര്)

58. ശതീ. വബ. പകേ. സബ. മമ്മേതക്ക് കകേനായ (കബപ്പൂര്) 

59. ശതീ. സബ. മമ്മൂടബ (തബരൂര്)

60. ശതീ. പകേ. എലാം. മനാണബ (പനാല)

61. ശതീ. എലാം. എലാം. മണബ (ഉടുമനകചനാല)
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62. ശതീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസക്ക് (തബരുവല) 

63. ശതീ. പകേ. പജ. മനാകബ (പകേനാചബ)

64. ശതീമതബ പജ. കമഴബക്കുടബഅമ്മേ (കുണ്ടറ)

65. ശതീ. എ. സബ. പമനായതീന (കുനലാംകുളലാം)

66. ശതീ. കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക് (കേടുത്തുരുതബ)

67. ശതീ. മുഹമ്മേദേക്ക് മുഹനാസബന (പടനാമബ)

68. ശതീ. എലാം. മുകകേഷക്ക് (പകേനാലലാം)

69. കഡനാ. എലാം. പകേ. മുനതീര് (കകേനാഴബകകനാടക്ക് സഗൗതക്ക്)

70. ശതീ. പകേ. മുരളതീധരന (വടബയൂര്കനാവക്ക്)

71. ശതീ. ഡബ. പകേ. മുരളബ (വനാമനപുരലാം)

72. ശതീ. മുരളബ പപരുപനലബ (മണലൂര്)

73. ശതീ. സബ. പകേ. നനാണു (വടകേര)

74. ശതീ. എന. എ. പനലബക്കുനക്ക് (കേനാസര്കഗനാഡക്ക്)

75. ശതീ. എലാം. നഗൗഷനാദേക്ക് (ഇരവബപുരലാം)

76. ശതീ. ഉമ്മേന ചനാണ്ടബ (പുതുപള്ളബ)

77. ശതീ. യു. ആര്. പദേതീപക്ക്  (കചലകര)

78. ശതീ. എ. പദേതീപ്കുമനാര് (കകേനാഴബകകനാടക്ക് കനനാര്തക്ക്) 

79. ശതീ. പകേ. ഡബ. പകസനന (ആലത്തൂര്)

80. ശതീമതബ യു. പതബഭ ഹരബ (കേനായലാംകുളലാം)

81. ശതീ. പുരുഷന കേടലുണ്ടബ (ബനാലുകശ്ശേരബ)

82. ശതീ. തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന (കകേനാടയലാം)

83. ശതീ. പബ. ടബ. എ. റഹതീലാം (കുന്ദമലാംഗലലാം)
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84. ശതീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല് (കനമലാം)

85. ശതീ. എലാം. രനാജകഗനാപനാലന  (തൃകരബപ്പൂര്)

86. ശതീ. പകേ. രനാജന (ഒല്ലൂര്)

87. ശതീ. എസക്ക്. രനാകജന്ദ്രന (കദേവബകുളലാം) 

88.  ശതീ. ആര്. രനാകജഷക്ക് (മനാകവലബകര)

89. ശതീ. റ്റബ. വബ. രനാകജഷക്ക് (കേലലവനാകശ്ശേരബ)

90. ശതീ. പകേ. രനാജു (പുനലൂര്)

91.  ശതീ. രനാജു എബഹനാലാം (റനാനബ)

92. ശതീ. ആര്. രനാമചന്ദ്രന (കേരുനനാഗപള്ളബ)

93.  ശതീ. രനാമചന്ദ്രന കേടനപള്ളബ (കേണ്ണൂര്) 

 94.  ശതീ. പകേ. പകേ. രനാമചന്ദ്രന നനായര് (പചങ്ങന്നൂര്)

95. ശതീ. റ്റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന (കപരനാമ)

96. ശതീ. രകമശേക്ക് പചനബതല (ഹരബപനാടക്ക്)

97. ശതീ. മുലകര രതനാകേരന (ചടയമലാംഗലലാം)

98. പപനാഫ. സബ. രവതീന്ദ്രനനാഥക്ക് (പുതുകനാടക്ക്)

99. ശതീ. കേനാരനാടക്ക് റസനാഖക്ക് (പകേനാടുവള്ളബ)

100.  ശതീ. കറനാജബ എലാം. കജനാണ് (അങ്കമനാലബ)

101. ശതീ. കറനാഷബ അഗസ്റ്റബന (ഇടുകബ)

102. ശതീ. പകേ. എസക്ക്. ശേബരതീനനാഥന (അരുവബകര)

103.  ശതീ. വബ. പബ. സജതീന്ദ്രന (കുനത്തുനനാടക്ക്) 

104. ശതീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേതീന (മണ്ണനാര്കനാടക്ക്)

105. ശതീ. എ. പകേ. ശേശേതീന്ദ്രന (ഏലത്തൂര്)
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106. ശതീ. സബ. പകേ. ശേശേതീന്ദ്രന (കേല്പറ്റ)

107. ശതീ. പബ. പകേ. ശേശേബ (പഷനാര്ണ്ണൂര്)

108. ശതീ. വബ. ശേശേബ (ചബറയബനകേതീഴക്ക്)

109.  ശതീ. വബ. ഡബ. സതതീശേന (പറവൂര്)

110. ശതീ. ഐ. ബബ. സതതീഷക്ക് (കേനാടനാകട)

111. ശതീ. ബബ. സതവന (ആറ്റബങ്ങല്)

112. ശതീ. ഷനാഫബ പറമബല് (പനാലകനാടക്ക്)

113. ശതീ. പകേ. എലാം. ഷനാജബ (അഴതീകകനാടക്ക്)

114. ശതീ. എ. എന. ഷലാംസതീര് (തലകശ്ശേരബ)

115. ശതീമതബ പകേ. പകേ. സശേലജ ടതീചര് (കൂത്തുപറമക്ക്)

116. ശതീ. വബ. എസക്ക്. ശേബവകുമനാര് (തബരുവനന്തപുരലാം)

117. ശതീ. പബ. ശതീരനാമകൃഷ്ണന (പപനാനനാനബ)

118. ശതീ. ജബ. സുധനാകേരന (അമലപ്പുഴ)

119. ശതീ. വബ. ആര്. സുനബല് കുമനാര് (പകേനാടുങ്ങല്ലൂര് )

120. ശതീ. വബ. എസക്ക്. സുനബല്  കുമനാര് (തൃശ്ശൂര്)

121. ശതീ. സണ്ണബ കജനാസഫക്ക് (കപരനാവൂര്)

122. ശതീ. കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന (കേഴക്കൂടലാം)

123. ശതീ. പകേ. സുകരഷക്ക് കുറുപക്ക് (ഏറമനാനൂര്)

124.  ശതീ. എലാം. സസ്വരനാജക്ക് (തൃപ്പൂണബത്തുറ)

125. ശതീ. ഇ. റ്റബ. സടസണ് മനാസ്റ്റര് (കേയ്പമലാംഗലലാം)

126. ശതീ. പബ. തബകലനാതമന (കചര്തല)

127. ശതീ. സബ. എഫക്ക്. കതനാമസക്ക് (ചങ്ങനനാകശ്ശേരബ)
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128. ശതീ. പബ. ടബ. കതനാമസക്ക് (തൃകനാകര)

129. ശതീ. കതനാമസക്ക്  ചനാണ്ടബ (കുടനനാടക്ക്)

130. കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസക്ക് ഐസകേക്ക് (ആലപ്പുഴ)

131.  ശതീ. പബ. ഉസബദുള്ള (മലപ്പുറലാം)

132. ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് (മകഞ്ചേരബ)

133. ശതീ. പബ. ഉണ്ണബ (ഒറ്റപനാലലാം)

134. ശതീമതബ വതീണനാ കജനാര്ജക്ക് (ആറന്മുള)

135. ശതീ. പകേ. വബ. വബജയദേനാസക്ക്  (കകേനാങ്ങനാടക്ക്)

136. ശതീ. ഇ.പകേ. വബജയന (നനാദേനാപുരലാം)

137. ശതീ. പബണറനായബ വബജയന (ധര്മ്മേടലാം)

138. ശതീ. എന. വബജയന പബള്ള (ചവറ)

139. ശതീ. എലാം. വബനപസന്റെക്ക് (കകേനാവളലാം)

സഭ രനാവബപല 11. 29 – നക്ക് പബരബഞ്ഞു. 
******


