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പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഇരുപതിരണ്ാം സകാം സമ്മേളനം

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികിേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ ധനാഭളുടെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളടെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ പരികാധന സംബന്ധിച്ച റിപ്പിച
റിപിക ാര്ത്ഥനകളപ്പോര്ട്ടുേളിടെ ധനാഭ്ല ിപാര്ത്ഥനകളേളികശിപാര്ശകളിന്മേലുള്ള നിറ്റികളുടെപിറ്റികളുടെി കസറ്റിക്റ്റ്ടെ ധനാഭ്മന്റ് യഥാസമയം നല്കുന്നത്റ്റ്
യഥാസമയം നല്കുന്നതിന്റ്റ് ോലതാമസം കനരിട്ടതിനുള്ള

വിിദീിശദീേരണമിറ്റികളുടെങ്ങുന്ന പത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ പട്ടിേ

[13.01.2021 -ടെ ധനാഭ്ല  ോരളുടെ ധനാഭ്യവിിവിര ട്ടിേയിടെ ധനാഭ്ല മൂന്നാമടെ ധനാഭ്ത  ഇനമായി ചട്ടം 236(5) പ്രോരം

സഭയുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന]

1. ശിശദീ. പിണറിപായി വിിജയന , മുഖളുടെ ധനാഭ്യമനി കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം

റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

V  – മരാമത്തും ഗതാഗതവും 
         വിാർതാവിിനിമയവും 2019-20 4 117-121, 125

VIII  –സാമ്പതിേ
            ോരളുടെ ധനാഭ്യങ്ങള 2019-20 4 44, 50

IX- തക്ദേസശസ്വയംഭരണവും
      ഗാമവിിേസനവും
      ഭവിനനി  ര്ത്ഥനകളാം സമ്മോണവും

2014-15 4 19, 21

XIV- ആഭളുടെ ധനാഭ്യന്തര ോരളുടെ ധനാഭ്യങ്ങള
2018-19 3 107 - 112

2019-20 4 3,6,10,28,   
37-70,122-125 
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2. ശിശദീ. ഇ.പി. ജയരാജന , വിളുടെ ധനാഭ്യവിസായവും സകപാ ര്ത്ഥനകളരം യുവിജനോരളുടെ ധനാഭ്യവും  വികുപ്പുമനി 
കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

IV- വിളുടെ ധനാഭ്യവിസായവും ധാതുക്കളും

2018-19 3 42, 43, 47, 48,
51, 59

2019-20 4 30-34, 
36-44, 53

3. ശിശദീ. ഇ. ചന്ദ്രകഖരന , റിപവിന്യൂവും ഭവിനനിര്ത്ഥനകളാം സമ്മോണവും  വികുപ്പുമനി കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന
:

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം

റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

II  – ഭൂനികുതിയും കദീവിസശസ്വവും

2015-16 5 3-5, 9-11

2016-17 1 22, 24

2018-19 3 6, 7, 20, 21

2019-20 4 1-3, 20

VIII- സാമ്പതിേ ോരളുടെ ധനാഭ്യങ്ങള 2014-15 4 49

4. കോ. ടിാ. ിറ്റികളുടെി. എം. കതാമസ്റ്റ് എടെ ധനാഭ്കസേ്റ്റ്, ധനോരളുടെ ധനാഭ്യവും േയറം  വികുപ്പുമനി 
കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

IV – വിളുടെ ധനാഭ്യവിസായവും ധാതുക്കളും 2019-20 4 19-22

VIII  –സാമ്പതിേ ോരളുടെ ധനാഭ്യങ്ങള

2017-18 2 5, 6

2018-19 3 1-8

2019-20 4 36-41



3

5. ശിശദീ. വിി. എസ്റ്റ്. രനില് കുമാര്ത്ഥനകള , കൃരി വികുപ്പുമനി കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം

റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

I  – കൃരിയും മൃഗസംരക്ഷണവും
മത്ളുടെ ധനാഭ്യബന്ധിച്ച റിപ്പനവും

2018-19 3 24

2019-20 4
1, 5, 6, 8-11, 14,
17, 18, 23-25,

29

6. ശിശദീ. എ. ടെ ധനാഭ്േ. ബാലന , പട്ടിേജാതി പട്ടിേവിര്ത്ഥനകളികവര്ഗ്ഗ പിന്നാക്ക സമുദീായകക്ഷമവും നിയമവും
സാംസാരിേവും പാര്ത്ഥനകളലടെ ധനാഭ്മന്റ് യഥാസമയം നല്കുന്നതറിപിോരളുടെ ധനാഭ്യവും  വികുപ്പുമനി കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം

റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

VI- വിിദീളുടെ ധനാഭ്യാഭളുടെ ധനാഭ്യാസം 2019-20 4 78, 80-117

XIII  –സാമൂഹളുടെ ധനാഭ്യകസവിനം 2016-17 1 2

XIV- ആഭളുടെ ധനാഭ്യന്തരോരളുടെ ധനാഭ്യങ്ങള 2019-20 4 4, 5, 21-23, 
26-28, 102

7. ശിശദീമതി ടെ ധനാഭ്േ. ടെ ധനാഭ്േ. ശലജ ിറ്റികളുടെിശദീചർ, ആകരാഗളുടെ ധനാഭ്യവും സാമൂഹളുടെ ധനാഭ്യനിശദീതിയും വിനിത 
ിശുവിിേസനവും വികുപ്പുമനി കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം

റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

XIII  –സാമൂഹളുടെ ധനാഭ്യകസവിനം
    

2017-18 2 31
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8. ശിശദീ. ജി. രധാേരൻ, ടെ ധനാഭ്പാതുമരാമത്തും രജികജിസ്ട്രേരനും വികുപ്പുമനി 
കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

VI  – വിിദീളുടെ ധനാഭ്യാഭളുടെ ധനാഭ്യാസം 2019-20 4 74

VIII- സാമ്പതിേ ോരളുടെ ധനാഭ്യങ്ങള 2016-17 1 15, 16

9. ശിശദീ. റ്റികി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ, ടെ ധനാഭ്താഴിിലും എകശസരം വികുപ്പുമനി കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം

റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

VII  – വിിദീ്യുച്ഛക്തിയും ടെ ധനാഭ്താഴിിലും
ടെ ധനാഭ്താഴിിലാളികക്ഷമവും 2019-20 4 10, 15, 24-36,

46-49,  55

VIII- സാമ്പതിേ ോരളുടെ ധനാഭ്യങ്ങള
2015-16 5 16, 20

2019-20 4 61

10. ശിശദീ. േിറ്റികളുടെേംപള്ളി രകരന്ദ്രൻ, സഹേരണവും വിികനാദീസഞാരവും കദീവിസശസ്വവും വികുപ്പുമനി 
കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം

റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

IX  – തക്ദേസശസ്വയംഭരണവും   
         ഗാമവിിേസനവും 
         ഭവിനനിർാം സമ്മോണവും

2017-18 2 20
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11. ശിശദീ. എ.സി. ടെ ധനാഭ്മായ്ിശദീൻ. തക്ദേസശസ്വയംഭരണ വികുപ്പുമനി കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം

റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

IX  – തക്ദേസശസ്വയംഭരണവും  
       ഗാമവിിേസനവും  
       ഭവിനനിർാം സമ്മോണവും

2017-18 2 28-44, 50-59

12. കോ. ടിാ. ടെ ധനാഭ്േ.ിറ്റികളുടെി. ജലിശദീല് , ഉന്നതവിിദീളുടെ ധനാഭ്യാഭളുടെ ധനാഭ്യാസവും ന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവും വിഖഫും ഹജ്ജ് തം ഹജ്ജ് തീർത്ഥാ്റ്റ് 
തിശദീർടെ ധനാഭ്യര്ത്ഥാിറ്റികളുടെനവും വികുപ്പുമനി കമപ്പുറിപത്തുവിയ്ക്കുന :

സബ്ജക്റ്റ് ോം സമ്മേിറ്റികി
ോലതാമസപത്രികകളിേേളുടെ ധനാഭ്ിറ്റികളുടെ വിിദീാംം

സാമ്പതിേ
വിര്ത്ഥനകളരം

റിപിക ാര്ത്ഥനകളട്ട്റ്റ് നമ്പര്ത്ഥനകള ഖണിേ നമ്പര്ത്ഥനകള

VI - വിിദീളുടെ ധനാഭ്യാഭളുടെ ധനാഭ്യാസം

2015-16 5 37, 39

2017-18 2 41, 56, 57, 73,
81

2019-20 4 33, 37, 39, 
64-67, 76

VIII- സാമ്പതിേ ോരളുടെ ധനാഭ്യങ്ങള 2019-20 4 48

കേരള നിയമസഭാ ടെ ധനാഭ്സക്രകട്ടറിപിയറ്റിക്റ്റ്                                എസ്റ്റ്. വിി. ഉണികൃഷ്ണന നായര്ത്ഥനകള ,     
തിരുവിനന്തപുരം,                                                                             ടെ ധനാഭ്സക്രട്ടറിപി.
2021 ജനുവിരി 10.


