
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ആറഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബളറതിന ഭഞഗഞ്ചാം ― I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ടസപ്റഞ്ചാംബര്   12,   തതിങ്കളഞഴ

നമ്പര് 84

രഞവതിടലെ 10.00-നന് ടഡെപപ്യുടതി സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.

സസ്പീക്കര് തതിരടഞ്ഞെടുപന്

നതിയമസഭഞ  സസ്പീക്കർ സഞനകത്തേക്കന്  ശസ്പീ.  അനവര് സഞദത്തേന്,  ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷഞ്ചാംസസ്പീര്
എനസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങടള  നതിയമഞനുസൃതമഞയതി  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ടചെയ്യടപടതിരതിക്കുനതഞയതി
ടഡെപപ്യുടതി സസ്പീക്കർ സഭടയ അറതിയതിച.  തുടർനന് തതിരടഞ്ഞെടുപന് നടത്തേതി.  തതിരടഞ്ഞെടുപതിൽ
136  അഞ്ചാംഗങ്ങൾ  കവഞടന്  കരഖടപടുത്തേതി.  ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷഞ്ചാംസസ്പീറതിനന്  96  കവഞടഞ്ചാം,  ശസ്പീ.
അനവര്  സഞദത്തേതിനന്  40  കവഞടഞ്ചാം  ലെഭതിച.  ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷഞ്ചാംസസ്പീര്  സന് പസ്പീക്കറഞയതി
തതിരടഞ്ഞെടുക്കടപടതഞയതി  ടഡെപപ്യുടതി  സസ്പീക്കർ  പ്രഖദ്ധ്യഞപതിച.  തുടർന്നുള  സഭഞനടപടതികേൾ
സന് പസ്പീക്കറുടട  അദദ്ധ്യകതയതിൽ നടന്നു.  തുടർനന്  മുഖദ്ധ്യമനതി ശസ്പീ.  പതിണറഞയതി  വതിജയനുഞ്ചാം
തഞടഴെപറയുന അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം സന് പസ്പീക്കടറ അനുകമഞദതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. 

ശസ്പീ. വതി. ഡെതി. സതസ്പീശൻ, പ്രതതിപക കനതഞവന്. 

ശസ്പീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന

ശസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞ്ഞെഞലെതിക്കുടതി

കഡെഞ. എന. ജയരഞജന്

ശസ്പീ. പതി. ടജ. കജഞസഫന്

ശസ്പീ. മഞതപ്യു ടതി. കതഞമസന്

ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന്

ശസ്പീ. രഞമചെന്ദ്രന കേടനപളതി

ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന്

ശസ്പീ. ടകേ. ബതി. ഗകണഷന് കുമഞര്
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ശസ്പീ. അഹമ്മേദന് കദവര്കകേഞവതില്, തുറമുഖഞ്ചാം, മമ്യൂസതിയഞ്ചാം, പുരഞവസ്തു വകുപ്പുമനതി.

ശസ്പീ. ആന്റണതി രഞജ, ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതി.

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന

ശസ്പീ. മഞണതി സതി. കേഞപന

ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ

ശസ്പീ. കകേഞവൂര് കുഞ്ഞുകമഞന

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബതി. രഞകജഷന്, തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം, എകക്സൈസന് വകുപ്പുമനതി.

ശസ്പീ. അനവര് സഞദത്തേന്.

സസ്പീക്കർ സമുചെതിതമഞയതി മറുപടതി പറഞ്ഞു. 

തുടര്നന്,  സഭ  അനതിശതിതകേഞലെകത്തേക്കന്  പതിരതിയണടമന  പ്രകമയഞ്ചാം  മുഖദ്ധ്യമനതി
അവതരതിപതിക്കുകേയുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ടചെയ.

രഞവതിടലെ 11.47 –നന് സഭ അനതിശതിതകേഞലെകത്തേക്കന് പതിരതിഞ്ഞു.

കദശസ്പീയഗഞനഞ്ചാം

എ. എഞ്ചാം. ബഷസ്പീര്,
ടസക്രടറതി.
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The Assembly met at 10.00 a.m. with Mr. Deputy Speaker in the Chair.

Election of Speaker :

The  Deputy  Speaker  informed  the  House  that  Shri  Anwar  Sadath  and  

Shri  A.  N.  Shamseer  had  been  duly  nominated  as  candidates  for  election  as

Speaker.  Election  was  then  conducted.  136  Members  cast  their  votes.

Shri A. N. Shamseer secured 96 votes and Shri Anwar Sadath secured 40 votes.

Shri  A.  N.  Shamseer  was  declared  elected  as  Speaker.  The  proceedings  then

continued with Mr. Speaker in the Chair. Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister and

the following Members spoke felicitating the Speaker.

Shri V. D. Satheesan, Leader of Opposition.

Shri E. Chandrasekharan

Shri P. K. Kunhalikutty 

DR. N. Jayaraj

Shri P. J. Joseph

Shri Mathew T. Thomas

Shri Anoop Jacob

Shri Ramachandran Kadannappalli

Shri Thomas K. Thomas

Shri K. B. Ganesh Kumar
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Shri Ahammad Devarkovil, Minister for Ports, Museums and Archaeology.

Shri Antony Raju, Minister for Transport.

 Shri K. P. Mohanan

Shri Mani C. Kappan 

Smt. K. K. Rema

Shri Kovoor Kunjumon

Shri M. B. Rajesh, Minister for Local Self Government, Rural Development

and Excise.

Shri Anwar Sadath.

The Speaker made a befitting reply. 

Then the Chief Minister moved a resolution that the House may be adjourned

sine die and the same was adopted by the House.

The House adjurned sine die at 11.47 a.m.  

   National Anthem.

A. M. Basheer,
                  Secretary.


