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 കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനി
ഘടന

എകറ   -   ഒഫെഫീകഷരഭാ സചേയര്മഭാന് :

ശഫീ. എ. എന്. ഷന്റിംസഫീര് (സഫീകര്).

അന്റിംഗങ്ങള :

ശഫീ. ഇ. ചേന്ദ്രകശഖരന്

ശഫീ. പനി. സജ. കജഭാസഫെറ

ശഫീ. പനി. സകേ. കുഞഭാലനിക്കുട്ടേനി

ശഫീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസറ

ശഫീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന്

ശഫീ. കറഭാഷനി അഗസനിന്

ശഫീ. വനി. ഡനി. സതഫീശന് 

ശഫീ. പനിണറഭായനി വനിജയന്.

   നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശഫീ. എ. എന്റിം. ബഷഫീര്, സസക്രട്ടേറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

സഭപ്പോ  പനേതപ്പോവവും  കപ്പോപരരപ്പോപപദേശക  സമറിതറിയവുംഗവമപ്പോയ  ഞപ്പോന്  സമറിതറിയുടട
ഒന്പതപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സമര്പറിക്കുന.  

പതറിനേഞപ്പോവും  പകരള  നേറിയമസഭയുടട  നേടപ്പു  സപമ്മേളനേകപ്പോലയളവറില്  2023
ടഫെബ്രുവരറി  10  ടവളറി, 2023  മപ്പോര്ചട്ട്  9  വരപ്പോഴവും,  മപ്പോര്ചട്ട്  10  ടവളറി എനന്നീ ദേറിവസങ്ങളറില്
സഭ പചേപരണ്ടതറിടല്ലെനട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

2023  മപ്പോര്ചട്ട്  15  ബുധനേപ്പോഴ്ചടത്തെ ബറിസറിനേസട്ട് പൂര്ത്തെന്നീകരണത്തെറിനേട്ട് ആവശരടമങറില്
അപരപ്പോഹ്നസപമ്മേളനേവും പചേരുനതറിനവും ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.  

പകരള നേറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട്ട്, പറിണറപ്പോയറി വറിജയന്,
തറിരുവനേന്തപുരവും, സഭപ്പോ പനേതപ്പോവവും 
2023, ടഫെബ്രുവരറി 6. കപ്പോപരരപ്പോപപദേശക സമറിതറി അവുംഗവവും.     



 2023 ഫഫെബ്രുവരരി 02-നന്  ചചേര്ന്ന കകാചരരകാപചദേശക സമരിതരിയുഫട
ചയകാഗനടപടരിക്കുറരിപന്  

കകാചരരകാപചദേശക  സമരിതരിയുഫട  ചയകാഗഗം  2023  ഫഫെബ്രുവരരി  2,  വരകാഴകാഴ,  ഉച്ചയന്
12.05-നന്  നരിയമസഭകാ  മനരിരതരിഫലെ  ബരി.എ.സരി.  ഹകാളരില്  (റഗം  നമ്പര്  520)  ചചേര്ന.
ബഹുമകാനഫപട്ട  സസ്പീക്കര്  അദരക്ഷത  വഹരിച്ച  ചയകാഗതരില്  തകാഫഴപറയുന്ന  അഗംഗങ്ങള
സന്നരിഹരിതരകായരിരുന.  

ശസ്പീ. പരിണറകായരി വരിജയന

ശസ്പീ. വരി.ഡരി.സതസ്പീശന

ശസ്പീ. ഫക. രകാധകാകൃഷ്ണന

     ശസ്പീ. ഇ. ചേന്ദ്രചശഖരന 

ശസ്പീ. ചറകാഷരി അഗസരിന 

ശസ്പീ. പരി. ഫക. കുഞകാലെരിക്കുട്ടരി 

ചഡകാ. എന. ജയരകാജന് (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം) 

ശസ്പീ. ഫക. രകാജന  (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം) 

ശസ്പീ. എ. ഫക. ശശസ്പീന്ദ്രന (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം) 

ശസ്പീ. ടരി. പരി. രകാമകൃഷ്ണന (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം) 

ശസ്പീ. ഫക. ബരി. ഗചണഷന് കുമകാര് (പ്രചതരക ക്ഷണപ്രകകാരഗം).  

നരിയമസഭകാ ഫസക്രചട്ടറരിയറന്   :

ശസ്പീ. എ.  എഗം. ബഷസ്പീര്, ഫസക്രട്ടറരി 

ശസ്പീ. ഡരി. ഡരി. ചഗകാഡ്ഫരി, ചജകായരിനന് ഫസക്രട്ടറരി 

ശസ്പീമതരി റസ്പീന വരി. ആര്., ഫഡപപ്യൂട്ടരി ഫസക്രട്ടറരി 

ശസ്പീ. ആര്. നനകുമകാര്, അണ്ടര് ഫസക്രട്ടറരി.

പതരിനഞകാഗം  ചകരള  നരിയമസഭയുഫട  നടപ്പു  സചമ്മേളനക്കകാലെയളവരില്  2023
ഫഫെബ്രുവരരി  10  ഫവളരി,  മകാര്ച്ചന്  9  വരകാഴഗം,  മകാര്ച്ചന്  10  ഫവളരി എന്നസ്പീ ദേരിവസങ്ങളരില് സഭ
ചചേചരണ്ടതരിഫല്ലെന്നന് ശരിപകാര്ശ ഫചേയകാന  സമരിതരി തസ്പീരുമകാനരിച.

2023  മകാര്ച്ചന്  15  ബുധനകാഴഫത ബരിസരിനസന് പൂര്തസ്പീകരണതരിനന് ആവശരഫമങരില്
അപരകാഹ്നസചമ്മേളനഗം ചചേരുന്നതരിനഗം ശരിപകാര്ശ ഫചേയകാന  സമരിതരി തസ്പീരുമകാനരിച. 

ചയകാഗഗം  ഉച്ചയന് ചശഷഗം 12.20-നന് അവസകാനരിച.


