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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

  പതബനനടനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

2020    ജനുവരബ    29,   ബുധന

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുനട പതബനനടനാലാം സകമ്മേളനലാം  2020  ജനുവരബ

29-ാം തതീയതബ ബുധനനാഴ്ച രനാവബനല 9.00 മണബകക്ക് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് ആരലാംഭബച.

I  ഗവര്ണ്ണറുനട പ്രസലാംഗലാം

നബയമസഭനാ മനബരതബനന്റെ കേബഴക്കുവശത്തുളള പ്രധനാന കേവനാടതബല് രനാവബനല

8.52-നക്ക്  എതബകച്ചേര്ന്ന ബഹുമനാനനപ്പെട ഗവര്ണ്ണര് ശതീ.  ആരബഫക്ക്  മുഹമ്മേദക്ക്  ഖനാനന

ബഹുമനാനന്യരനായ  സതീകര്,  മുഖന്യമനബ,  പടബകേജനാതബ  പടബകേവര്ഗ

പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷേമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരന്യവലാം

വകുപ്പുമനബ, ചതീഫക്ക് നസക്രടറബ, നബയമസഭനാ നസക്രടറബ  എന്നബവര് കചര്ന്നക്ക് സസതീകേരബച്ചേക്ക്

നബയമസഭനാ ഹനാളബകലയക്ക് ആനയബച. 

ബഹുമനാനനപ്പെട  ഗവര്ണ്ണറുനട  ആഗമനലാം  ചതീഫക്ക്  മനാര്ഷല്  ബഹുമനാനനപ്പെട

അലാംഗങ്ങനള അറബയബച.  

തുടര്ന്നക്ക് ബഹുമനാനനപ്പെട ഗവര്ണ്ണര്,  ഗവര്ണ്ണറുനട അലാംഗരക്ഷേകേന,  നബയമസഭനാ
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നസക്രടറബ,  സതീകര്,  മുഖന്യമനബ,  പടബകേജനാതബ  പടബകേവര്ഗ

പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷേമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരന്യവലാം

വകുപ്പുമനബ,  ചതീഫക്ക്  നസക്രടറബ,  ഗവര്ണ്ണറുനട  നസക്രടറബ  എന്നതീ  ക്രമതബല്

നബയമസഭനാ ഹനാളബകലയക്ക്  പ്രകവശബച. 

(ബഹുമനാനനപ്പെട  ഗവര്ണ്ണര്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  പ്രകവശബച്ചേ  ഉടനന

പ്രതബപക്ഷേനാലാംഗങ്ങള്  മുദനാവനാകേന്യലാം  വബളബക്കുകേയുലാം  ബനാനറുകേളലാം  പ്ലകനാര്ഡുകേളലാം

ഉയര്തബപ്പെബടബച്ചേക്ക്  ഗവര്ണ്ണനറ  അദന്യക്ഷേകവദബയബകലയക്ക്  ആനയബക്കുന്നതബനക്ക്  തടസലാം

സൃ ഷബക്കുകേയുലാം നചയ്തതബനനത്തുടര്ന്നക്ക് പ്രസ്തുത നടപടബയബല്നബന്നക്ക് പബനബരബയണനമന്ന

ബഹുമനാനനപ്പെട  സതീകറുനട  ആവശന്യലാം  അലാംഗതീകേരബകനാത  പ്രതബപക്ഷേനാലാംഗങ്ങനള

സതീകറുനട  നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരലാം  വനാച്ചേക്ക്  ആന്റെക്ക്  വനാര്ഡക്ക്  നതീക്കുകേയുലാം  ബഹുമനാനനപ്പെട

ഗവര്ണ്ണര്കക്ക് അദന്യക്ഷേകവദബയബകലയക്ക്  കപനാകേനാന വഴബനയനാരുക്കുകേയുലാം നചയ)

ബഹുമനാനന്യരനായ  ഗവര്ണ്ണറുലാം  സതീകറുലാം  അദന്യക്ഷേകവദബയബല്  അവരവരുനട

ഇരബപ്പെബടങ്ങള്കക്ക്  മുന്നബനലതബയകപ്പെനാള്  കപനാലതീസക്ക്  ബനാന്റെക്ക്  കദശതീയഗനാനവനാദനലാം

മുഴകബ.  

ബഹുമനാനനപ്പെട  ഗവര്ണ്ണര്  നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേനര  അഭബവനാദന്യലാം  നചയ്തക്ക്

ഉപവബഷനനായബ. 

സമ്പൂര്ണ്ണ  കേടലനാസക്ക്  രഹബത  നബയമസഭ  എന്ന  പദതബകക്ക്  ഗവര്ണ്ണറുനട
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പ്രസലാംഗകതനാനട തുടകലാംകുറബക്കുകേയനാനണന്നക്ക് ബഹുമനാനനപ്പെട സതീകര് അറബയബച.

(ഗവര്ണ്ണറുനട  പ്രസലാംഗതബകനനാടക്ക്  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖനപ്പെടുത്തുന്നുനവന്നക്ക്

പ്രതബപക്ഷേകനതനാവക്ക് പ്രസനാവന നടതബയകശഷലാം യു.ഡബ.എഫക്ക്. അലാംഗങ്ങള് ഒന്നടങലാം

സഭ ബഹബഷ്കരബച)

ബഹുമനാനനപ്പെട  ഗവര്ണ്ണര്  രനാവബനല  9.09-നക്ക്  ആരലാംഭബച്ചേ  പ്രസലാംഗലാം  11.08-നക്ക്

പൂര്തബയനാകബ. 

പ്രസലാംഗലാം  പൂര്തബയനാകബയതബനുകശഷലാം  വതീണലാം  കപനാലതീസക്ക്  ബനാന്റെക്ക്

കദശതീയഗനാനവനാദനലാം മുഴകബ.

 തുടര്ന്നക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  ഗവര്ണ്ണനറ  ബഹുമനാനന്യരനായ  സതീകര്,   മുഖന്യമനബ,

പടബകേജനാതബ  പടബകേവര്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷേമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം

പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരന്യവലാം  വകുപ്പുമനബ,  നബയമസഭനാ  നസക്രടറബ ,  ചതീഫക്ക്  നസക്രടറബ

എന്നബവര് കചര്ന്നക്ക് നബയമസഭനാ മനബരതബനന്റെ പ്രധനാന കേവനാടതബകലയക്ക് അനുഗമബച്ചേക്ക്

യനാത്രയനാകബ.

ബഹുമനാനനപ്പെട ഗവര്ണ്ണനറ യനാത്രയനാകബയകശഷലാം ബഹുമനാനനപ്പെട സതീകറുനട

അദന്യക്ഷേതയബല്  കയനാഗലാം  തുടര്ന്നു.  സതീകറുനട  നബര്കദ്ദേശനാനുസരണലാം  ഗവര്ണ്ണറുനട

പ്രസലാംഗതബനന്റെ  പകേര്പ്പുകേള്  നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേര്ക്കുലാം  പത്രപ്രവര്തകേര്ക്കുലാം

വബതരണലാം നചയ.
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ഗവര്ണ്ണറുനട പ്രസലാംഗതബനക്ക് നനബ കരഖനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയതബകന്മേലുളള ചര്ച്ചേ

2020  നഫബ്രുവരബ  3-ാം  തതീയതബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാനണന്നുലാം  പ്രകമയതബനക്ക്

കഭദഗതബകേള്  നല്കേനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന  ബഹുമനാനനപ്പെട  അലാംഗങ്ങള്  2020  ജനുവരബ

31-ാം  തതീയതബ  നവളളബയനാഴ്ച  ഉച്ചേയ്ക്കുകശഷലാം  3.00  മണബകക്ക്  മുമനായബ  നബയമസഭനാ

നസക്രടറബനയ  ഏല്പ്പെബകകണ്ടതനാനണന്നുലാം  സതീകര് സഭനയ അറബയബച.

II അറബയബപ്പെക്ക്

പരബശതീലന പരബപനാടബ

ഇ-നബയമസഭയുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട  പരബശതീലന  പരബപനാടബ  സഭ

പബരബഞ്ഞതബനുകശഷലാം  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  വച്ചേക്ക്  നടത്തുന്നതനാനണന്നുലാം

അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  നല്കേനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന  ഐപനാഡുകേള്  പരബശതീലനതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ

വബതരണലാം  നചയ്യുന്നതനാനണന്നുലാം  എലനാ  സനാമനാജബകേരുലാം  പ്രസ്തുത  പരബപനാടബയബല്

പനങടുകണനമന്നുലാം സതീകര് അറബയബച.

സഭ രനാവബനല 11.18-നക്ക് പബരബഞ.
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