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റിപ്പോരര്

അനൗപ്യപോഗിക ബില്ലുകളുുകളും പ്രപം പ്രമേയങ്ങളുുകളും സംബന്ധിചുകളുംബന്ധിച്ച ിച്ച സംബന്ധിചം പ്രമേിതിയുടെ അദ്ധ്ിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനധിച്ച സമിതിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായ ഞയക്ഷനപോയ

ഞപോന് സംബന്ധിചം പ്രമേിതിയുടെ അദ്ധ്ി അധികികപോരടെ അദ്ധ്യക്ഷന്ടുത്തിയതിയതിയുടെ അദ്ധ്നുസംബന്ധിചരിച്ച് സംബന്ധിചം പ്രമേിതിയുടെ അദ്ധ്ിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനധിച്ച സമിതിയുടെ ഒനപോം പ്രമേതിയുടെ അദ്ധ്് റിപ്പോരര്

സംബന്ധിചം പ്രമേര്ിക്കുന.

2.  2021  ജ ൂ ലലൈ  23-ൂപോൂുകളും തിയുടെ അദ്ധ്തയതിയുടെ അദ്ധ്ി ടെ അദ്ധ്യക്ഷനളളളിയപോഴ്ച സംബന്ധിചഭയില് ചരച്ചയ്ക്ക് ളരുന

അനൗപ്യപോഗിക ബില്ലുകള്ു് സംബന്ധിചം പ്രമേയപരിധികി  നിര നിര്ണ്ണയിക്കുന കപോരയുകളും 2021  ജ ൂ ലലൈ 

19-ൂപോൂുകളും തിയുടെ അദ്ധ്തയതിയുടെ അദ്ധ്ി പചരന സംബന്ധിചം പ്രമേിതിയുടെ അദ്ധ്ി പയപോഗുകളും പരിഗണിചിച്ചിരുന.  ബില്ലുകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷനധിച്ച സമിതിയുടെ

അളതിയുടെ അദ്ധ്രണിചപോനും പ്രമേതിയുടെ അദ്ധ്ിക്കുള്ള പ്രപം പ്രമേയുകളും അളതിയുടെ അദ്ധ്രി്ിക്കുനതിയുടെ അദ്ധ്ിന് സംബന്ധിചം പ്രമേിതിയുടെ അദ്ധ്ി തിയുടെ അദ്ധ്പോടെ അദ്ധ്യക്ഷനന്നതിന് സമിതി താഴെ്റയുന പ്രകപോരുകളും

സംബന്ധിചം പ്രമേയപരിധികി ശിപപോരശ ടെ അദ്ധ്യക്ഷനചയ്യുന.

ക്രം പ്രമേ

നമ്പര

ബില് സംബന്ധിചം പ്രമേയുകളും  

1 '2021-ടെ അദ്ധ്യക്ഷന  പകരള സംബന്ധിചുകളുംസപോന ളപോതിയുടെ അദ്ധ്ില്്ധിച്ച സമിതിയുടെി പസംബന്ധിചളന രുകളുംഗത്തിയത്

പജപോ ി ടെ അദ്ധ്യക്ഷനചയ്യുനളരക്കുള്ള പക്ഷം പ്രമേനിധികി ബില് '

(ശത. പി. എസംബന്ധിച്. സുപപോല് , എുകളും.എല് .എ. പനപോരതസംബന്ധിച് നല്കിയതിയുടെ അദ്ധ്് )

 30 ം പ്രമേിനിറ്

2 '2021-ടെ അദ്ധ്യക്ഷന  പകരള ശുദ്ധ്യക്ഷനായ ഞ ജ  ഭയതിയുടെ അദ്ധ് ഉറ്പോക്കുനതിയുടെ അദ്ധ്ിനുള്ള അപതിയുടെ അദ്ധ്പോറിറി

രൂപതകരണിച ബില് '

(ശത. പി. ധിച്ച സമിതിയുടെി. പതിയുടെ അദ്ധ്പോം പ്രമേസംബന്ധിച്, എുകളും.എല് .എ. പനപോരതസംബന്ധിച് നല്കിയതിയുടെ അദ്ധ്് )

30 ം പ്രമേിനിറ്

3 '2021-ടെ അദ്ധ്യക്ഷന  പകരള ക്രിം പ്രമേിനല് പകസംബന്ധിചിടെ അദ്ധ്യക്ഷന  സംബന്ധിചപോക്ഷികള്ു്

സംബന്ധിചുകളുംരക്ഷണിചവും സുകളും സുരക്ഷയുുകളും നല്കല് ബില് '

(ശത. അനൂപ് പജുബ്, എുകളും.എല് .എ. പനപോരതസംബന്ധിച് നല്കിയതിയുടെ അദ്ധ്് )

30 ം പ്രമേിനിറ്

4 '2021-ടെ അദ്ധ്യക്ഷന  പകരള അതിയുടെ അദ്ധ്ിഥി ടെ അദ്ധ്യക്ഷനതിയുടെ അദ്ധ്പോന്നതിന് സമിതി താഴെി പോളി പക്ഷം പ്രമേനിധികി പബപോര്്

രൂപതകരണിച ബില് '

(ശത. എല്പ്പോസംബന്ധിച് പി. കുന്ിള്ളില് എുകളും.എല് .എ. പനപോരതസംബന്ധിച്

നല്കിയതിയുടെ അദ്ധ്് )

30 ം പ്രമേിനിറ്
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3.  മുകളില് ടെ അദ്ധ്യക്ഷനകപോടുത്തിയതിരിക്കുന ഏടെ അദ്ധ്യക്ഷനതിയുടെ അദ്ധ്ങ്കിലും ബിലും ബില്ലിനുകളും ബില്ലിന് അനുവദിന് അനുള്ിച്ചിട്ടുളള സംബന്ധിചം പ്രമേയുകളും
മുഴുളനുുകളും ആളശയം പ്രമേില്ലിന് അനുവദപോടെ അദ്ധ്യക്ഷനതിയുടെ അദ്ധ്ളരുനപക്ഷുകളും പശഷിക്കുന്ന ിക്കുന സംബന്ധിചം പ്രമേയുകളും ം പ്രമേറിനങ്ങള്ക്കുള്ക്കുപളണ്ടി ി
യഥപോരരുകളും ളിനിപയപോഗിുപോവും സനതിയുടെ അദ്ധ്പോടെ അദ്ധ്യക്ഷനണിചനുകളും സംബന്ധിചം പ്രമേിതിയുടെ അദ്ധ്ി ശിപപോരശ ടെ അദ്ധ്യക്ഷനചയ്യുന .

4. 2021 ജ ൂ ലലൈ   19-ൂപോൂുകളും തിയുടെ അദ്ധ്തയതിയുടെ അദ്ധ്ി പചരന പയപോഗത്തിയതില് സംബന്ധിചം പ്രമേിതിയുടെ അദ്ധ്ി ഈ റിപ്പോരര്
അുകളുംഗതകരിച.

5. 2021 ജ ൂ ലലൈ   23-ൂപോൂുകളും തിയുടെ അദ്ധ്തയതിയുടെ അദ്ധ്ി ടെ അദ്ധ്യക്ഷനളളളിയപോഴ്ച ചരച്ചയ്ക്കുളരുന ബില്ലുകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷനധിച്ച സമിതിയുടെ പകരര്പ്പുകള്
അുകളുംഗങ്ങള്ു് ളിതിയുടെ അദ്ധ്രണിചുകളും ടെ അദ്ധ്യക്ഷനചയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടി ് .

  
പ്രപം പ്രമേപോ്് നപോരപോയണ ,

തിയുടെ അദ്ധ്ിരുളനന്തപുരുകളും, അദ്ധ്യക്ഷനായ ഞയക്ഷന് ,
2021 ജ ൂ ലലൈ   19. അനൗപ്യപോഗിക ബില്ലുകളുുകളും പ്രപം പ്രമേയങ്ങളുുകളും

സംബന്ധിചുകളുംബന്ധിച്ച ിച്ച സംബന്ധിചം പ്രമേിതിയുടെ അദ്ധ്ി .


