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2022   ആഗസസ്റ്റ്   23,   ടചഞവഞഴ

 നമര 78

കചഞദദ്യങ്ങള :
മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദദ്യങ്ങളതില്  അടഞണഞ്ചാം  സഭയതില്

കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയസ്റ്റ് വഞങ്മൂലഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത കചഞദദ്യത്തതിടന്റെ ഉത്തരത്തതിനുള്ള തതിരുത്തസ്റ്റ് :

പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  അഞഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തതിടല  2022  ജൂണ
27-  ാം  തതീയതതിയതിടല നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത 125-  ാം  നമ്പര് കചഞദദ്യത്തതിടന്റെ തതിരുത്തല്
വരുത്തതിയ മറുപടതി മുഖദ്യമനതി ശതീ. പതിണറഞയതി വതിജയന കമശപ്പുറത്തുവച.

ചരകമഞപചഞരഞ്ചാം : 

മുൻ  നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ആര്.  പ്രതഞപവര്മ്മേ തമ്പഞന,  മുന മനതി  ആര്.  സുന്ദകരശന
നഞയര് എന്നതിവരുടട നതിരദ്യഞണഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ് സതീക്കര് റഫറനസസ്റ്റ് നടത്തതി. പകരതകരഞടുള്ള
ആദരസൂചകേമഞയതി അഞ്ചാംഗങ്ങള അല്പകനരഞ്ചാം എഴുകന്നറ്റുനതിന്നസ്റ്റ് മമൗനഞ്ചാം ആചരതിച.

ടചയര്മഞനമഞരുടട പഞനല് :

നടപ്പുസകമ്മേളനത്തതിടല  ടചയര്മഞനമഞരുടട  പഞനലതികലക്കസ്റ്റ്  തഞടഴെപ്പറയന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങടള നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ടചയ.

1. ശതീ. എഞ്ചാം. നമൗഷഞദസ്റ്റ്

2. ശതീ. വതി. ആര്. സുനതില് കുമഞര്

3. ശതീ. ടതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

വതിഴെതിഞഞ്ചാം  പുനരധതിവഞസ  പഞകക്കജതിടല  വദ്യവസ്ഥകേളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഞയതി
പുനരധതിവഞസഞ്ചാം,  ജതീവകനഞപഞധതി കേടണ്ടെത്തുന്നതതിനുള്ള സഹഞയഞ്ചാം,  വതിദദ്യഞഭദ്യഞസ സഹഞയഞ്ചാം
തുടങ്ങതിയവ  സമയബനതിതമഞയതി  നടപ്പഞക്കുന്നതതില്  വതീഴ  ഉണ്ടെഞയതഞയതുഞ്ചാം  അതുമൂലഞ്ചാം

KNPP. 1191/2022(i).
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തതീരകദശ  ജനത  ദുരതിതങ്ങള  അനുഭവതിക്കുന്നതുഞ്ചാംമൂലഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപ്പടുന്ന
സ്ഥതിതതിവതികശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ   നതിർത്തതിവചസ്റ്റ്  ചർച  ടചയ്യണടമന്നസ്റ്റ്  ആവശദ്യടപ്പടസ്റ്റ്
ശതീ.  എഞ്ചാം.  വതിനടസനഞ്ചാം  മറസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിടന്റെ
അവതരണഞനുമതതിയസ്റ്റ് കനഞടതീസസ്റ്റ് നലതിയതിരുന.  മതദ്യബനനഞ്ചാം, കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫസ്റ്റ്, ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഞടനഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി,  തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസതിയഞ്ചാം,  പുരഞവസ്തു  വകുപ്പുമനതി,  മുഖദ്യമനതി
എന്നതിവരുടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചത്തതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനസ്റ്റ്  സതീക്കര്
അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

(ഇക്കഞരദ്യത്തതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്ത്തതിച നതിലപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചസ്റ്റ്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പഞയതി.)

ശദ്ധ കണതിക്കല് : 

(1) തുടര്ചയഞയ കേടലഞക്രമണ ഭതീഷണതിമൂലഞ്ചാം ദുരതിതബഞധതിതരഞയ മതദ്യടത്തഞഴെതിലഞളതികേടള
പുനരധതിവസതിപ്പതികക്കണ്ടെതതിടന്റെ ആവശദ്യകേതയതികലക്കുഞ്ചാം മടണണയടട  വതില
വര്ദ്ധനവഞ്ചാം ലഭദ്യതക്കുറവഞ്ചാം സൃഷതിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളതികലക്കുഞ്ചാം ശതീ. പതി. പതി.  ചതിത്തര ഞ്ജന
മതദ്യബനനഞ്ചാം,  കേഞയതികേഞ്ചാം,  വഖഫസ്റ്റ്,  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഞടനഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതിയടട  
ശദ്ധ കണതിച. മനതി അതസ്റ്റ് സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ് ഒരു  പ്രസഞവന ടചയ. 

(2) കവമ്പനഞടസ്റ്റ്  കേഞയല്  സഞ്ചാംരകതിക്കുന്നതതിനസ്റ്റ്  കവമ്പനഞടസ്റ്റ്  കേഞയല്  അകതഞറതിറതി
രൂപതീകേരതികക്കണ്ടെതതിടന്റെയഞ്ചാം  കവമ്പനഞടസ്റ്റ്  കേഞയലതിടന്റെയഞ്ചാം  കേഞയലതിടന്റെ  ഭഞഗമഞയ
കകേതപ്പുഴെ,  ഇടടക്കഞചതി,  ടപരുമ്പടപ്പസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളതിടല  എക്കല്  നതീക്കഞ്ചാം
ടചകയ്യണ്ടെതതിടന്റെയഞ്ചാം  ആവശദ്യകേതയതികലക്കസ്റ്റ്  ശതീ.  ടകേ.  ബഞബു  (തൃപ്പുണതിത്തുറ)
മുഖദ്യമനതിയടട ശദ്ധ കണതിച. മുഖദ്യമനതി അതസ്റ്റ് സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴെ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരസ്റ്റ് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

(1) (2) (3) (4)

1 ശതീ. വതി. ഡതി. സതതീശന കേഞരദ്യവടഞ്ചാം സ ർക്കഞർ
കകേഞകളജതിൽ പ്രതിനസതിപ്പലതിടന

മുറതിയതിൽ പൂടതിയതിടതസ്റ്റ്
സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ്

ഉന്നത വതിദദ്യഞഭദ്യഞസ - 
സഞമൂഹദ്യനതീതതി

വകുപ്പുമനതി
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(1) (2) (3) (4)

2 ശതീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര് പണഞ്ചാം വചള്ള
ഓണകലന റമ്മേതി

നതിയനതിക്കുന്നതതിനസ്റ്റ്
നടപടതി

മുഖദ്യമനതി

3 ശതീ. ടകേ. പതി. കുഞമ്മേദസ്റ്റ്
കുടതി മഞസര്

കുറദ്യഞടതി പുഴെകയഞരഞ്ചാം
സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം

ജലവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

4 ശതീ. സജതീവസ്റ്റ് കജഞസഫസ്റ്റ് വയനഞടസ്റ്റ്-കേഞസര്കഗഞഡസ്റ്റ്
400 ടകേ.വതി. കലന

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

കവദദ്യുതതി വകുപ്പുമനതി

5 ശതീ. ടതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന മലബഞര് കദവസസഞ്ചാം
കബഞര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഞരുടട

ശമ്പള പരതിഷ്കരണഞ്ചാം

പടതികേജഞതതി,
പടതികേവര്ഗ, 

പതിന്നഞക്ക
വതിഭഞഗകകമവഞ്ചാം

കദവസസവഞ്ചാം
പഞര്ലടമന്റെറതികേഞരദ്യവഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

6 ശതീ. എഞ്ചാം. നമൗഷഞദസ്റ്റ് സര്ക്കഞര് സ്കൂളുകേളതിടല 
ഇ-കവസസ്റ്റ്

നതീക്കഞ്ചാംടചയ്യുന്നതതിനസ്റ്റ്
നടപടതി

ടപഞതുവതിദദ്യഞഭദ്യഞസ -
ടതഞഴെതില് വകുപ്പുമനതി

7 ശതീമതതി ഒ. എസസ്റ്റ്. അഞ്ചാംബതികേ ആറതിങ്ങലതിടല കദശതീയ
പഞത വതികേസനഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തസ്റ്റ് -
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്യ
വകുപ്പുമനതി

8 ടപ്രഞഫ.  ആബതിദസ്റ്റ്
ഹുകസന തങ്ങള

മലപ്പുറത്തസ്റ്റ് പുതതിയ PWD
ഓഫതീസുകേള 

ടപഞതുമരഞമത്തസ്റ്റ് -
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്യ
വകുപ്പുമനതി
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(1) (2) (3) (4)

9 ശതീ. വഞഴൂര് കസഞമന വണ്ടെതിടപ്പരതിയഞര്-ഏലപ്പഞറ
കറഞഡതിടന്റെ പുനരുദ്ധഞരണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തസ്റ്റ് -
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്യ
വകുപ്പുമനതി

10 ശതീ.  കതഞടത്തതില്
രവതീന്ദ്രന

കകേഞഴെതികക്കഞടസ്റ്റ് ഗവ. ജനറല്
ആശുപത്രതിയടട

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

അതതു വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 

കമശപ്പുറത്തു വച കേടലഞസ്സുകേള :

തഞടഴെപ്പറയന്ന കേടലഞസുകേള കമശപ്പുറത്തസ്റ്റ് വച.

       ( i) ചടഞ്ചാം 166 (1) പ്രകേഞരമുള്ള  കേടലഞസുകേള:

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വതിജഞപനത്തതിടന്റെ 

നമ്പർ     തതീയതതി 

(1) (2) (3) (4)

  1 256/2022 സതി1/150/2020-വതിജസ്റ്റ്. 16-3-2022

  2 683/2022 ജതി.ഒ.(ആര്ടതി.) നമ്പര് 1876/2022/കഹഞഞ്ചാം 6-7-2022

  3 684/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 137/2022/കഹഞഞ്ചാം 8-7-2022

  4 685/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 139/2022/കഹഞഞ്ചാം 12-7-2022

  5 686/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 128/2022/കഹഞഞ്ചാം 25-6-2022

  6 714/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 143/2022/കഹഞഞ്ചാം 15-7-2022

  7 715/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 144/2022/കഹഞഞ്ചാം 18-7-2022

  8 721/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 146/2022/കഹഞഞ്ചാം 19-7-2022

  9 726/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 2049/2022/കഹഞഞ്ചാം 23-7-2022

  10 731/2022 സ.ഉ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 148/2022/ആഭദ്യന്തരഞ്ചാം 23-7-2022
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  11 737/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്141/2022/കഹഞഞ്ചാം 14-7-2022

  12 748/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്154/2022/കഹഞഞ്ചാം 30-7-2022

  13 762/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്153/2022/കഹഞഞ്ചാം 30-7-2022

  14 782/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 2179/2022/കഹഞഞ്ചാം 6-8-2022

  15 786/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്2209/2022/കഹഞഞ്ചാം 9-8-2022

  16 182/2022 വതിജതി-സതി3/514/2021-I/വതിജതി 25-2-2022

  17 183/2022 വതിജതി-സതി3/514/2021-II/വതിജതി 25-2-2022

  18 184/2022 വതിജതി-സതി3/514/2021-III/വതിജതി 25-2-2022

  19 185/2022 വതിജതി-സതി3/514/2021-IV/വതിജതി 25-2-2022

  20 186/2022 വതിജതി-സതി3/5/2022-I/വതിജതി 25-2-2022

  21 187/2022 വതിജതി-സതി3/5/2022-II/വതിജതി 25-2-2022

  22 188/2022 വതിജതി-സതി3/5/2022-III/വതിജതി 25-2-2022

  23 189/2022 വതിജതി-സതി3/5/2022-IV/വതിജതി 25-2-2022

  24 531/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്1503/2022/കഹഞഞ്ചാം 29-5-2022

  25 545/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 1551/2022/കഹഞഞ്ചാം 3-6-2022

  26 551/2022 വതിജതി-സതി3/164/2022-I/വതിജതി 4-6-2022

  27 552/2022 വതിജതി-സതി3/164/2022-II/വതിജതി 4-6-2022

  28 553/2022 വതിജതി-സതി3/164/2022-III/വതിജതി 4-6-2022

  29 554/2022 വതിജതി-സതി3/164/2022-IV/വതിജതി 4-6-2022

  30 579/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്113/2022/കഹഞഞ്ചാം 9-6-2022

  31 581/2022 വതിജതി-സതി3/74/2022-I/വതിജതി 9-6-2022

  32 582/2022 വതിജതി-സതി3/74/2022-II/വതിജതി 9-6-2022

  33 583/2022 വതിജതി-സതി3/74/2022-III/വതിജതി 9-6-2022

  34 584/2022 വതിജതി-സതി3/74/2022-IV/വതിജതി 9-6-2022

  35 640/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 1605/2022/കഹഞഞ്ചാം 8-6-2022

  36 641/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 1776/2022/കഹഞഞ്ചാം 27-6-2022

  37 646/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 1789/2022/കഹഞഞ്ചാം 28-6-2022
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  38 675/2022 ആഭദ്യന്തരഞ്ചാം-എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.2/66/2020-ആഭദ്യന്തരഞ്ചാം 7-7-2022

  39 607/2022 സ.ഉ(അ) നമ്പർ 46/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 24-5-2022

  40 692/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്78/2022/ടതി.ഡതി 7-7-2022

  41 735/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്59/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 10-7-2022

  42 752/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്60/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 20-7-2022

  43 754/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്61/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 20-7-2022

  44 761/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്97/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 29-7-2022

  45 385/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്37/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 13-4-2022

  46 386/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്37/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 13-4-2022

  47 387/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്37/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 13-4-2022

  48 621/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്65/2022/റതി.ഡതി. 18-6-2022

  49 622/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്66/2022/റതി.ഡതി. 18-6-2022

  50 623/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്67/2022/റതി.ഡതി. 18-6-2022

  51 624/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്68/2022/റതി.ഡതി. 18-6-2022

  52 625/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്69/2022/റതി.ഡതി. 18-06-2022

  53 718/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്202/2022/ആര്.ഡതി. 13-7-2022

  54 725/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്7/2022/എചസ്റ്റ്എസ്ജതി 20-7-2022

  55  - 297/ഡതി(റതി)/2022/ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ആര്.സതി. 25-6-2022

  56 693/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്20/2022/വനഞ്ചാം 1-7-2022

  57 702/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്23/2022/വനഞ്ചാം 15-7-2022

  58 737/2021 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്32/2021/വനഞ്ചാം 14-9-2021

  59 651/2022 ജതി.ഒ.(പതി.) നമ്പര് 19/2022/എഫസ്റ്റ്&ഡബദ്യു. എല്.ഡതി. 30-6-2022

  60 723/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നമ്പര്3002/2022/ആര്.ഡതി 10-7-2022

  61 677/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്79/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 9-7-2022

  62 679/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്80/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 9-7-2022

  63 703/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്82/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022

  64 704/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്83/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022

  65 705/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്84/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022



7

(1) (2) (3) (4)

  66 706/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്85/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022

  67 707/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്86/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022

  68 708/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്87/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022

  69 709/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്88/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022

  70 710/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്89/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022

  71 711/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്90/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022

  72 712/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്91/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022

  73 713/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്92/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 18-7-2022

  74 755/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്98/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 30-7-2022

  75 767/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്101/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 2-8-2022

  76 768/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്102/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 2-8-2022

  77 774/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്87/2022/ഫതിന 3-8-2022

  78 795/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്105/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 11-8-2022

  79 - ടകേ.എഫസ്റ്റ്.സതി/എചസ്റ്റ്.ആര്/09/2021-22 23-9-2021

  80 647/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്77/2022/ഫതിന 28-6-2022

  81 700/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്12/2022/കലഞ 13-7-2022

  82 785/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്2/2022/വദ്യവ. 25-1-2022

  83 926/2021 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര് 25/2021/വദ്യവ. 18-11-2021

  84 649/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്11/2022/ഐ.ഡതി. 29-6-2022

  85 669/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്13/2022/ഐ.ഡതി. 5-7-2022

  86 482/2022 സ.ഉ.(പതി)നമ്പര്21/2022/മതുവ 13-5-2022

  87 564/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്  23/2022/മതുവ 6-6-2022

  88 665/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്3/2022/സഞഞ്ചാം.കേഞ.വ. 21-6-2022

  89 653/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്119/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 2-7-2022

  90 671/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്115/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 23-6-2022

  91 682/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്114/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 22-6-2022

  92 687/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്110/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 15-6-2022
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  93 727/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്84/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 25-5-2022

  94 728/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്86/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 26-5-2022

  95 742/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്133/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 26-7-2022

  96 743/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്131/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 25-7-2022

  97 744/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്132/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 25-7-2022

  98 745/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്113/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 22-6-2022

  99 753/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്134/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 29-7-2022

  100 757/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്99/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 1-8-2022

  101 758/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്100/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 1-8-2022

  102 760/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്135/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 30-7-2022

  103 765/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്137/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 1-8-2022

  104 771/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്33/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 25-3-2022

  105 772/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്120/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 4-7-2022

  106 780/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്140/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 5-8- 2022

  107 787/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്136/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 1-8-2022

  108 789/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്138/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 2-8-2022

  109 798/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്141/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 10-8-2022

  110 802/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്142/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 10-8-2022

  111 442/2019 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്64/2019/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 4-6-2019

  112 443/2019 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്70/2019/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ് 21-6-2019

  113 499/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്77/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ് 19-5-2022

  114 599/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്108/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ് 14-6-2022

  115 618/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്111/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 18-6-2022

  116 633/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്71/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 25-6-2022

  117 634/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്72/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 25-6-2022

  118 635/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്73/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 25-6-2022

  119 636/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്74/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 25-6-2022
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  120 638/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 117/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 27-6-2022

  121 639/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 118/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 27-6-2022

  122 658/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്75/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 3-7-2022

  123 659/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്76/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 3-7-2022

  124 660/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്77/2022/ടഞക്സസസ്റ്റ് 3-7-2022

  125 668/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 121/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 4-7-2022

  126 672/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 122/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 6-7-2022

  127 676/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്125/2022/കകേഞ-ഓപ്പസ്റ്റ്. 8-7-2022

  128 626/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്53/2022/എല്.ബതി.ആര്. 16-6-2022

  129 632/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്51/2022/എല്.ബതി.ആര്. 15-6-2022

  130 642/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്56/2022/എല്.ബതി.ആര്. 23-6-2022

  131 656/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്62/2022/എല്.ബതി.ആര്. 30-6-2022

  132 662/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്58/2022/എല്.ബതി.ആര്. 25-6-2022

  133 664/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്59/2022/എല്.ബതി.ആര്. 27-6-2022

  134 688/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്65/2022/എല്.ബതി.ആര്. 4-7-2022

  135 689/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്64/2022/എല്.ബതി.ആര്. 4-7-2022

  136 690/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്66/2022/എല്.ബതി.ആര്. 4-7-2022

  137 698/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്67/2022/എല്.ബതി.ആര്. 4-7-2022

  138 722/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്72/2022/എല്.ബതി.ആര്. 13-7-2022

  139 738/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്68/2022/എല്.ബതി.ആര്. 6-7-2022

  140 739/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്69/2022/എല്.ബതി.ആര്. 6-7-2022

  141 741/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്75/2022/എല്.ബതി.ആര് 25-7-2022

  142 751/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്76/2022/എല്.ബതി.ആര് 27-7-2022

  143 756/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്77/2022/എല്.ബതി.ആര്. 30-7-2022

  144 574/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്44/2022/എല്.ബതി.ആര്. 2-6-2022

  145 611/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്48/2022/എല്.ബതി.ആര്. 13-6-2022

  146 613/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്52/2022/എല്.ബതി.ആര്. 16-6-2022

1191/2022 (i).
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  147 627/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്49/2022/എല്.ബതി.ആര്. 15-6-2022

  148 637/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്57/2022/എല്.ബതി.ആര്. 25-6-2022

  149 674/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്70/2022/എല്.ബതി.ആര്. 7-7-2022

  150 697/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്73/2022/എല്.ബതി.ആര്. 13-7-2022

  151 617/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്20/2022/ടഞനസസ്റ്റ്. 18-6-2022

  152 549/2022 സ.ഉ.(പതി)നമ്പര്19/2022/ആകരഞഗദ്യഞ്ചാം. 30-5-2022

  153 612/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്6/2022/വ.ശതി.വതി.വ.. 18-5-2022

  154 616/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്23/2022/എചസ്റ്റ്&എഫസ്റ്റ്.ഡബദ്യു.ഡതി. 17-6-2022

  155 629/2022 ജതി.ഒ. (പതി)നമ്പര് 25/2022/ എചസ്റ്റ്&എഫസ്റ്റ്. ഡബദ്യു. ഡതി. 20-6-2022

  156 681/2022 ജതി.ഒ. (പതി)നമ്പര്30/2022/എചസ്റ്റ്&എഫസ്റ്റ്.ഡബദ്യു.ഡതി. 28-6-2022

  157 696/2022 ജതി.ഒ. (പതി)നമ്പര്11/2022/ഡബദ്യു.സതി.ഡതി.ഡതി. 12-7-2022

  158 497/2022 ജതി.ഒ. (പതി)നമ്പര് 1/2022/എഫസ്റ്റ്&സതി.എസസ്റ്റ്.ഡതി. 7-4-2022

(ii) ചടഞ്ചാം 166 ബതി പ്രകേഞരമുള്ള കേടലഞസ്സുകേള :

ക്രമ
നമ്പര് സ്ഥഞപനഞ്ചാം

റതികപ്പഞർടതിടന്റെ 

വർഷഞ്ചാം     സസഭഞവഞ്ചാം 

(1) (2) (3) (4)
1 കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന മലതിനതീകേരണ നതിയനണ

കബഞര്ഡസ്റ്റ്
2015-16 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ്

2 വതിഷന  വര്ക്കല  ഇനഫഞസ്ട്രക്ചര്
ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ് 
കകേഞര്പ്പകറഷന ലതിമതിറഡസ്റ്റ്

2016-17
2017-18

വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ്

3 കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  കജവകവവതിധദ്യ
കബഞര്  ഡസ്റ്റ്

2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ്

4 ആറഞമതസ്റ്റ് സഞ്ചാംസ്ഥഞന ധനകേഞരദ്യകേമ്മേതീഷന 2021 ഒന്നഞമടത്ത 
റതികപ്പഞര്ടതിടന്റെ
സപതിടമനഞ്ചാം

ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേലുള്ള
നടപടതി റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം 

രണ്ടെഞമടത്ത റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
റതികപ്പഞര്ടതിടല 

ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേലുള്ള
നടപടതി റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
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5 ടതിവഞനഡഞ്ചാം സതിന്നതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് മതില്സസ്റ്റ് ലതിമതിറഡസ്റ്റ് 2009-10
2010-11

വഞർഷതികേ 
റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ് 

6 ജതിലഞ  നതിയമ  കസവന  അകതഞറതിറതി,
പത്തനഞ്ചാംതതിട

2015-16 പ്രകതദ്യകേ ആഡതിറസ്റ്റ്
റതികപ്പഞർടസ്റ്റ്

7 കകേരള  ആര്ടതിസഞനസസ്റ്റ്  ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്
കകേഞര്പ്പകറഷന ലതിമതിറഡസ്റ്റ്

2015-16 
മുതല്

2020-21
വടര

വഞര്ഷതികേ 
റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ്

8 കകേരള ഖഞദതി ഗഞമ വദ്യവസഞയ കബഞര്ഡസ്റ്റ് 2020-21
വഞര്ഷതികേ
 റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ്

9 കകേരള  കകേര  കേര്ഷകേ  സഹകേരണ
ടഫഡകറഷന (കകേരഞ ടഫഡസ്റ്റ്)

2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറസ്റ്റ് റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം

10 ഉണഞയതിവഞരദ്യർ സഞരകേ കേലഞനതിലയഞ്ചാം 2020-21  വഞർഷതികേ റതികപ്പഞർടസ്റ്റ്

11 കകേരള കകേ ടതഞഴെതിലഞളതി വതിദഗ്ദ്ധ ടതഞഴെതിലഞളതി
കകമ പദ്ധതതി

2016-17 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറസ്റ്റ് റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം

12 കകേരള ടകേടതിട നതിർമ്മേഞണ ടതഞഴെതിലഞളതി കകമ
കബഞര്ഡസ്റ്റ്

2017-18 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ്

13 കകേരള  കേശുവണ്ടെതി  ടതഞഴെതിലഞളതി  ആശസഞസ
കകമനതിധതി കബഞർഡസ്റ്റ് 

2019-20 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
  ആഡതിറസ്റ്റ് റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം

14 കകേരള  ബതീഡതി,  ചുരുടസ്റ്റ്  ടതഞഴെതിലഞളതി
കകമനതിധതി കബഞര്ഡസ്റ്റ്

2019-20
2020-21

വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറസ്റ്റ് റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം

15 കകേരള ടതഞഴെതിലഞളതി കകമനതിധതി കബഞര്ഡസ്റ്റ് 2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറസ്റ്റ് റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം

16 മതീറസ്റ്റ് കപ്രഞഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഒഞഫസ്റ്റ് ഇന്തദ്യ ലതിമതിറഡസ്റ്റ് 2018-19 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

17 ഇന്തദ്യൻ ഇൻസതിറമ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഡയബറതിസസ്റ്റ് 2016-17  വഞർഷതികേ റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറസ്റ്റ് റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
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(iii) നതിയമസഭ  പഞസഞക്കതിയ  ബതില്ലുകേളതില്  ഗവര്ണറുടട  അഞ്ചാംഗതീകേഞരഞ്ചാം  ലഭതിച
തഞടഴെപ്പറയന്ന ആകസ്റ്റ്:

ക്രമ

നമ്പര്

ആകതിടന്റെ

വര്ഷഞ്ചാം നമ്പര് കപരസ്റ്റ്

1 2022 8 2022-ടല കകേരള ധനകേഞരദ്യ ആകസ്റ്റ്

2 2022 9 2022-ടല കകേരള ധനകേഞരദ്യ (2- ാം നമ്പര്) ആകസ്റ്റ്

3 2022 10 2022-ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (7- ാം നമ്പര്) ആകസ്റ്റ്

4 2022 11 2022-ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (8- ാം നമ്പര്) ആകസ്റ്റ്

(iv)ചടഞ്ചാം 47(2) പ്രകേഞരഞ്ചാം കേഞലതഞമസപത്രതികേ സഹതിതഞ്ചാം തഞടഴെപ്പറയന്ന കചഞദദ്യങ്ങളക്കുള്ള 
ഉത്തരങ്ങള:

നതിയമസഭ സകമ്മേളനഞ്ചാം നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത കചഞദദ്യനമ്പര്

14

9 1836

16 1926

22 1311

15 2 3161

5 38, 2005, 2007, 3791, 398, 1785, 1795

റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പണഞ്ചാം :

സഭഞ കനതഞവഞ്ചാം കേഞകരദ്യഞപകദശകേ സമതിതതി അഞ്ചാംഗവമഞയ ശതീ.  പതിണറഞയതി വതിജയന

സമതിതതിയടട ഏഴെഞമതസ്റ്റ് റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പതിച.

റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ് പരതിഗണന :

കേഞകരദ്യഞപകദശകേസമതിതതിയടട  ഏഴെഞമതസ്റ്റ്  റതികപ്പഞർടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിക്കസ്റ്റ്  മടക്കതി

അയയ്കക്കണ്ടെതഞടണന്ന ഒരു കഭദഗതതി അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ശതീ.  പതി.  സതി.  വതിഷ്ണുനഞഥസ്റ്റ് അവതരതിപ്പതിച.

അവതരതിപ്പതിച  കഭദഗതതി  തള്ളതി കേഞകരദ്യഞപകദശകേസമതിതതിയടട  ഏഴെഞമതസ്റ്റ്   റതികപ്പഞർടസ്റ്റ്  സഭ

അഞ്ചാംഗതീകേരതിച. 
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നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്യഞ്ചാം :

(1) തഞടഴെപ്പറയന്ന  ബതില്ലുകേളുടട  അവതരണവഞ്ചാം  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിക്കസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന
പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം :

(i) 2022-  ടല കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ   (  രണ്ടെഞഞ്ചാം കഭദഗതതി  )   ബതില്

സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രഷന,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി ശതീ.  വതി.  എന.  വഞസവന
2022-ടല  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (രണ്ടെഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി)  ബതില് അവതരതിപ്പതിച.
ശതീ.  എന.  ഷഞ്ചാംസുദ്ദേതീന  ബതില്  അവതരണടത്ത എതതിര്ത്തുടകേഞണ്ടെസ്റ്റ്  ക്രമപ്രശ്നഞ്ചാം  ഉന്നയതിചസ്റ്റ്
സഞ്ചാംസഞരതിച.  ഉന്നയതിക്കടപ്പട ക്രമപ്രശ്നഞ്ചാം നതിലനതില്ക്കുന്നതടലന്നസ്റ്റ് സതീക്കര് റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി.
തുടര്ന്നസ്റ്റ്,  ബഹു.  മനതി  പ്രസസ്തുത  ബതില്   സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  XI-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിച.  ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം ആരഞയന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശതീ.  എ.  എന.  ഷഞ്ചാംസതീറുഞ്ചാം,  ബതില്  ഒരു  ടസലകസ്റ്റ്
കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി  ശതീ.  എഞ്ചാം.  വതിനടസനഞ്ചാം
അവതരതിപ്പതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.  സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രഷന,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതിയടട
മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം  ശതീ.  എ.  എന.  ഷഞ്ചാംസതീര്  അവതരതിപ്പതിച  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട
പതിനവലതിക്കുകേയഞ്ചാം  ശതീ.  എഞ്ചാം.  വതിനടസന്റെസ്റ്റ്  അവതരതിപ്പതിച  ബതില്  ടസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയണടമന്ന കഭദഗതതി സഭ തള്ളുകേയഞ്ചാം ടചയ. തുടര്ന്നസ്റ്റ് 2022-ടല കകേരള
സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (രണ്ടെഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി)  ബതില് സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  XI-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ബതില് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  XI-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ്
അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

(ii) 2022-  ടല കകേരള കലഞകേസ്റ്റ്ആയക്ത   (  കഭദഗതതി  )   ബതില് :

മുഖദ്യമനതിക്കസ്റ്റ്  കവണ്ടെതി  നതിയമഞ്ചാം,  വദ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനതി   ശതീ.  പതി.  രഞജതീവസ്റ്റ്
2022-ടല  കകേരള  കലഞകേസ്റ്റ്  ആയക്ത  (കഭദഗതതി)  ബതില് അവതരതിപ്പതിച.  പ്രതതിപകകനതഞവസ്റ്റ്
ശതീ.  വതി.  ഡതി.  സതതീശന,  ശതീ.  എന.  ഷഞ്ചാംസുദ്ദേതീന,  ശതീ.  ടകേ.  ബഞബു  (തൃപ്പുണതിത്തുറ)
എന്നതിവര് ബതില് അവതരണടത്ത എതതിര്ത്തുടകേഞണ്ടെസ്റ്റ് ക്രമപ്രശ്നങ്ങള ഉന്നയതിചസ്റ്റ് സഞ്ചാംസഞരതിച.
ഉന്നയതിക്കടപ്പട ക്രമപ്രശ്നങ്ങള നതിലനതില്ക്കുന്നതടലന്നസ്റ്റ് സതീക്കര് റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്,
ബഹു.  മനതി പ്രസസ്തുത ബതില്  സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  XIV-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിച. തുടര്ന്നസ്റ്റ്, പ്രസ്തുത ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം ആരഞയന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി  ശതീ.  ടകേ.  എന.  ഉണതിക്കൃഷ്ണന ചുമതലടപ്പടുത്തതിയ
തനുസരതിചസ്റ്റ്  ശതീമതതി  ടകേ.  ടകേ.  കശലജ  ടതീചറുഞ്ചാം,  ബതില്  ഒരു  ടസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശതീമതതി  ഉമ  കതഞമസസ്റ്റ്
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ചുമതലടപ്പടുത്തതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്  കഡഞ.  മഞതദ്യു  കുഴെല്നഞടനുഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.
നതിയമഞ്ചാം, വദ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതിയടട മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം ശതീമതതി ടകേ. ടകേ. കശലജ
ടതീചര്  അവതരതിപ്പതിച  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്
ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിനവലതിക്കുകേയഞ്ചാം  കഡഞ.  മഞതദ്യു
കുഴെല്നഞടന അവതരതിപ്പതിച ബതില് ടസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന
കഭദഗതതി  സഭ തള്ളുകേയഞ്ചാം ടചയ.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  2022-ടല  കകേരള  കലഞകേസ്റ്റ്  ആയക്ത  (കഭദഗതതി)
ബതില് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി XIV-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,
ബതില് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി XIV-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

(iii) 2022 -   ടല കകേരള മഞരതികടഞ്ചാം കബഞര്ഡസ്റ്റ്   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്:

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസതിയഞ്ചാം,  പുരഞവസ്തു വകുപ്പുമനതി ശതീ.  അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കദവര്കകേഞവതില്,  2022-ടല
കകേരള മഞരതികടഞ്ചാം കബഞര്ഡസ്റ്റ്  (കഭദഗതതി) ബതില് അവതരതിപ്പതിച.  ശതീ.  എ. പതി.  അനതില് കുമഞര്
ബതില്  അവതരണടത്ത  എതതിര്ത്തുടകേഞണ്ടെസ്റ്റ്  ക്രമപ്രശ്നഞ്ചാം  ഉന്നയതിചസ്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞരതിച.
ഉന്നയതിക്കടപ്പട  ക്രമപ്രശ്നഞ്ചാം  നതിലനതില്ക്കുന്നതടലന്നസ്റ്റ്  സതീക്കര്  റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ്  നല്കേതി.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്,
ബഹു.  മനതി  പ്രസസ്തുത  ബതില്  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  V-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിച.  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്
ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശതീ.  ടതി.  ടജ.  വതികനഞദുഞ്ചാം,  ബതില്  ഒരു  ടസലകസ്റ്റ്   കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി ശതീ.  എഞ്ചാം.  നമൗഷഞദസ്റ്റ് ചുമതലടപ്പടുത്തതിയ
തനുസരതിചസ്റ്റ്  ശതീ.  ടകേ.  വതി.  സുകമഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.  തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസതിയഞ്ചാം,
പുരഞവസ്തു വകുപ്പുമനതിയടട മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം ശതീ.  ടതി.  ടജ.  വതികനഞദസ്റ്റ് അവതരതിപ്പതിച ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭ
തള്ളുകേയഞ്ചാം,  ശതീ.  ടകേ.  വതി.  സുകമഷസ്റ്റ്  അവതരതിപ്പതിച  ബതില്  ടസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിനവലതിക്കുകേയഞ്ചാം
ടചയ.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  2022-ടല കകേരള മഞരതികടഞ്ചാം കബഞര്ഡസ്റ്റ്  (കഭദഗതതി)  ബതില് സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  V-ടന്റെ
പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  V-ടന്റെ
പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയ്ക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

(iv) 2022-  ടല കകേരള  പബതികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന    (  ചതില കകേഞര്പ്പകറഷനുകേടളയഞ്ചാം
കേമ്പനതികേടളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച കൂടുതല് പ്രവൃത്തതികേള  )   രണ്ടെഞഞ്ചാം കഭദഗതതി ബതില്:

മുഖദ്യമനതിക്കസ്റ്റ് കവണ്ടെതി നതിയമഞ്ചാം, വദ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതി  ശതീ. പതി. രഞജതീവസ്റ്റ്, 2022-ടല
കകേരള  പബതികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  (ചതില  കകേഞര്പ്പകറഷനുകേടളയഞ്ചാം  കേമ്പനതികേടളയഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച  കൂടുതല്  പ്രവൃത്തതികേള)  രണ്ടെഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ബതില് അവതരതിപ്പതിക്കുകേയഞ്ചാം  ബതില്
സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി XIV-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.
പ്രസസ്തുത  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന
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കഭദഗതതി ശതീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില് ചുമതലടപ്പടുത്തതിയതനുസരതിചസ്റ്റ് ശതീ. നജതീബസ്റ്റ് കേഞന്തപുരവഞ്ചാം,
ബതില്  ഒരു  ടസലകസ്റ്റ്   കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി
ശതീ.  എഞ്ചാം.  മുകകേഷസ്റ്റ്  ചുമതലടപ്പടുത്തതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്  ശതീ.  സതി.  എചസ്റ്റ്.  കുഞമ്പുവഞ്ചാം
അവതരതിപ്പതിച സഞ്ചാംസഞരതിച. നതിയമഞ്ചാം,  വദ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതിയടട മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം
ശതീ.  നജതീബസ്റ്റ്  കേഞന്തപുരഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിച  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി   സഭ  തള്ളുകേയഞ്ചാം,  ശതീ.  സതി.  എചസ്റ്റ്.  കുഞമ്പു
അവതരതിപ്പതിച  ബതില്  ടസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  കഭദഗതതി
സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിനവലതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  2022-ടല കകേരള  പബതികേസ്റ്റ്
സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  (ചതില  കകേഞര്പ്പകറഷനുകേടളയഞ്ചാം  കേമ്പനതികേടളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  കൂടുതല്
പ്രവൃത്തതികേള)  രണ്ടെഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി ബതില് സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  XIV-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  XI-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ്
അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

(v) 2022-  ടല കകേരള ആഭരണ ടതഞഴെതിലഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്:

ടപഞതുവതിദദ്യഞഭദ്യഞസ-ടതഞഴെതില്  വകുപ്പുമനതി  ശതീ.  വതി.  ശതിവനകുടതി,  2022-ടല  കകേരള
ആഭരണ ടതഞഴെതിലഞളതി കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ബതില് അവതരതിപ്പതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്  സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമ്മേതിറതി  VII-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.
പ്രസസ്തുത  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന
കഭദഗതതി ശതീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫഞ്ചാം, ബതില് ഒരു ടസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ്
അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി   ശതീമതതി  യ.  പ്രതതിഭ  ചുമതലടപ്പടുത്തതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്
ശതീ.  ടകേ.  ഡതി.  പ്രകസനനുഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ടപഞതുവതിദദ്യഞഭദ്യഞസ-ടതഞഴെതില്
വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം  ശതീ.  എ.ടകേ.എഞ്ചാം.  അഷ്റഫസ്റ്റ്  അവതരതിപ്പതിച  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭ
തള്ളുകേയഞ്ചാം,  ശതീ.  ടകേ.  ഡതി.  പ്രകസനന  അവതരതിപ്പതിച  ബതില്  ടസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിനവലതിക്കുകേയഞ്ചാം
ടചയ.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  2022-ടല  കകേരള  ആഭരണ  ടതഞഴെതിലഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ബതില്
സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  VII-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്
സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി VII-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയ്ക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

(2) 2021-  കകേരള  റദ്ദേഞക്കലുഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞക്കലുഞ്ചാം  ബതിലതി  ടന്റെ  അവതരണവഞ്ചാം  പരതിഗണനയസ്റ്റ്
എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം 

(സഭ  അഞ്ചാംഗതീകേരതിച  കേഞകരദ്യഞപകദശകേ  സമതിതതിയടട  ഏഴെഞമതസ്റ്റ്  റതികപ്പഞര്ടതിടല
ശതിപഞര്ശകേളക്കനുസൃതമഞയതി  2021-ടല  കകേരള  റദ്ദേഞക്കലുഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞക്കലുഞ്ചാം ബതില്  സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയഞടത അവതരതിപ്പതിച ദതിവസഞ്ചാം തടന്ന പഞസഞക്കുന്നതതികലക്കഞയതി
നതിയമഞ്ചാം,  വദ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനതി ശതീ.  പതി.  രഞജതീവസ്റ്റ്  നതിയമസഭയടട
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കേഞരദ്യനതിര്വഹണവഞ്ചാം  നടപടതിക്രമങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  ചടങ്ങളതിടല  ബനടപ്പട  ചടഞ്ചാം
തഞത്കേഞലതികേമഞയതി  സടസന്റെസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിച.  പ്രകമയഞ്ചാം  സഭ
അഞ്ചാംഗതീകേരതിച.)

നതിയമഞ്ചാം,  വദ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനതി ശതീ.  പതി.  രഞജതീവസ്റ്റ്  2021-ടല  കകേരള
റദ്ദേഞക്കലുഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞക്കലുഞ്ചാം ബതില്  അവതരതിപ്പതിച.  ശതീ.  എന.  ഷഞ്ചാംസുദ്ദേതീന  ബതില്
അവതരണടത്ത  എതതിര്ത്തുടകേഞണ്ടെസ്റ്റ്  ക്രമപ്രശ്നഞ്ചാം  ഉന്നയതിചസ്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ഉന്നയതിക്കടപ്പട
ക്രമപ്രശ്നഞ്ചാം നതിലനതില്ക്കുന്നതടലന്നസ്റ്റ് സതീക്കര് റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി. തുടര്ന്നസ്റ്റ്, ബഹു. മനതി പ്രസ്തുത
ബതില് പരതിഗണനയസ്റ്റ് എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിച. ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശതീമതതി  യ.  പ്രതതിഭ
അവതരതിപ്പതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില്  ഒരു  ടസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിക്കസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  മടറഞരു
കഭദഗതതി ശതീ.  ടതി.  ഐ.  മധുസൂദനന അവതരതിപ്പതിച സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതിടയ  ശതീ.  പതി.  എസസ്റ്റ്.  സുപഞല്
ചുമതലടപ്പടുത്തതിയതനുസരതിചസ്റ്റ് ശതീ. ജതി. എസസ്റ്റ്. ജയലഞല് പതിനതഞങ്ങതി സഞ്ചാംസഞരതിച. ബതില്
ഒരു  ടസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിക്കസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  കഭദഗതതിടയ  ശതീ.  അനവര്  സഞദത്തസ്റ്റ്
ചുമതലടപ്പടുത്തതിയതനുസരതിചസ്റ്റ് ശതീ.  യ.  എ.  ലത്തതീഫസ്റ്റ് പതിനതഞങ്ങതി സഞ്ചാംസഞരതിച.  നതിയമഞ്ചാം,
വദ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കസ്റ്റ്  കശഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിച  കഭദഗതതികേള
സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിനവലതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്  വകുപ്പുതതിരതിചസ്റ്റ്  ഉള്ള  പരതിഗണനയസ്റ്റ്
എടുക്കുകേയഞ്ചാം തഞടഴെപ്പറയന്ന കഭദഗതതികേകളഞടട ബതില് പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

മൂന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പസ്റ്റ്

(i)  ഖണഞ്ചാം  3(1)-ൽ  “ആകസ്റ്റ്  മൂലഞ്ചാം”  എന്നതതിനുപകേരഞ്ചാം   “ആകതിടല”  എന്നസ്റ്റ്
കചര്ക്കുകേ.

(ii) ഖണഞ്ചാം 3(1)-ല് 'ഈ ആകസ്റ്റ്,' എന്നതതിനു കശഷഞ്ചാം 'മൂലഞ്ചാം'  എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

(iii) ഖണഞ്ചാം 3(1)-ല് 'പ്രഞപ്തമഞയകതഞ' എന്നതതിനു പകേരഞ്ചാം 'പ്രഞപ്തമഞയതിട്ടുള്ളകതഞ' എന്നസ്റ്റ്
കചര്ക്കുകേ.

(iv)  ഖണഞ്ചാം  3(1)-ല്  'റദ്ദേഞക്കതിയതിട്ടുള്ള'  എന്നതതിനസ്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം  'റദ്ദേഞക്കടപ്പടതിട്ടുള്ള'  എന്നസ്റ്റ്
കചര്ക്കുകേ.

2022  ആഗസസ്റ്റ്  24-  ാം തതീയതതി  ബുധനഞഴ  രഞവതിടല  9.00-നസ്റ്റ്  വതീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി കവകുകന്നരഞ്ചാം 6.07-നസ്റ്റ് സഭ പതിരതിഞ.

എ. എഞ്ചാം. ബഷതീര്,
       ടസക്രടറതി.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions:

Five Questions in the list  of Questions posted for  the day were answered
orally.

Correction of answer to Unstarred Question:

The Corrected answer to Unstarred question No. 125 dated 27th June 2022 of
Fifth session of the Fifteenth Kerala Legislative Assembly was laid on the Table by
Shri  Pinarayi Vijayan, Chief Minister.

Obituary Reference:

The  Speaker  made  reference  on  the  demise  of  Prathapavarma  Thampan
former Member of Kerala Legislative Assembly and R. Sundaresan Nair former
Minister of Kerala. As a mark of respect to the deceased, the members stood in
silence for a while. 

Panel of Chairmen :

The following members were nominated to the Panel of Chairmen for the
current Session of the Assembly. 

1. Shri M. Noushad

2. Shri V. R. Sunil kumar

3. Shri T. V. Ibrahim

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Fisheries, Sports, Wakf and Haj pilgrimage,

Minister  for  Ports,  Museums and Archaeology and  Chief  Minister  the  Speaker

KNPP. 1191 /2022 (ii).
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withheld  consent  to  the  moving  of  an  adjournment  motion  given  notice  of  by

Shri M. Vincent and five other Members regarding the serious situation reported to

have arisen consequent to the  failure in timely implementation of rehabilitation,

livelihood  assistance,  educational  assistance  etc.  as  per  the  provisions  of

the Vizhinjam Rehabilitation Package and the suffering of the coastal people due to this.

(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members

belong to opposition staged a walkout)

Calling Attention :

1. Shri P. P. Chitharanjan called the attention of the Minister for Fisheries,

Sports,  Wakf  and  Haj  Pilgrimage  to  the  necessity  to  rehabilitate

distressed  fishermen  due  to  the  continuous  turbulent  sea  attack  and

to  the  problems arised  due  to  the  hike  in  price  and  the  scarcity  of  

kerosene. The  Minister made a statement thereto.

2. Shri K. Babu (Thripoonithura) called the attention of the Chief Minister 

to the necessity to set up Vembanad Backwater Authority to protect the 

Vembanad backwater and to remove silt from Vembanad backwater and 

its  areas  of  Kaithappuzha,  Edakkochi  and Perumpadappu.  The Chief  

Minister made a statement thereto.

The Matters under Rule 304:

The matters raised in the House by the Members under Rule 304 are listed

below: 

ക്രമ

നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

(1) (2) (3) (4)

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന കകാരര്യവടഅം സ ർകകാർ

പകകാപളേജത്തിൽ പത്തിനസത്തിപ്പലത്തിനന

മുറത്തിയത്തിൽ പൂടത്തിയത്തിടതര

സഅംബനത്തിചര

ഉന്നത വത്തിദര്യകാഭര്യകാസ - 

സകാമൂഹര്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

2 ശശ. എ. പേത്തി. അനത്തില് കുമകാര പേണഅം വച്ചുള
ഓണ്ലലന റമത്തി

നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടപേടത്തി

മുഖര്യമനത്തി

3 ശശ. നക. പേത്തി. കുഞ്ഞമദര
കുടത്തി മകാസ്റ്റര

കുറര്യകാടത്തി പുഴപയകാരഅം
സഅംരക്ഷണഅം

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. സജശവര പജകാസഫര വയനകാടര-കകാസരപഗകാഡര
400 നക.വത്തി. ലലന

നത്തിരമകാണഅം

ലവദദ്യുതത്തി വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. ടത്തി. പേത്തി. രകാമകൃഷ്ണന മലബകാര പദവസസഅം പബകാരഡര
ജശവനകകാരുനട 

ശമ്പളേ പേരത്തിഷ്കരണഅം

പേടത്തികജകാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ, 

പേത്തിന്നകാക
വത്തിഭകാഗപക്ഷമവഅം

പദവസസവഅം
പേകാരലനമന്റെറത്തികകാരര്യവഅം

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. എഅം. നനൗഷകാദര സരകകാര സ്കൂളുകളേത്തിനല 
ഇ-പവസ്റ്റര നശകഅം

നചയ്യുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

നപേകാതുവത്തിദര്യകാഭര്യകാസ -
നതകാഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശമതത്തി ഒ. എസര. അഅംബത്തിക ആറത്തിങ്ങലത്തിനല പദശശയ
പേകാത വത്തികസനഅം

നപേകാതുമരകാമതര -
വത്തിപനകാദസഞകാരഅം,

യുവജനകകാരര്യ
വകുപ്പുമനത്തി

8 നപകാഫ. ആബത്തിദര   
        ഹുലസന തങ്ങള

മലപ്പുറതര പുതത്തിയ PWD
ഓഫശസുകള 

നപേകാതുമരകാമതര -
വത്തിപനകാദസഞകാരഅം,

യുവജനകകാരര്യ
വകുപ്പുമനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

9 ശശ. വകാഴൂര പസകാമന വണത്തിനപ്പരത്തിയകാര-ഏലപ്പകാറ
പറകാഡത്തിനന്റെ പുനരുദകാരണഅം

നപേകാതുമരകാമതര -
വത്തിപനകാദസഞകാരഅം,

യുവജനകകാരര്യ
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. പതകാടതത്തില് 
രവശന്ദ്രന

പകകാഴത്തിപകകാടര ഗവ. ജനറല്
ആശുപേതത്തിയുനട

പവരതനഅം

ആപരകാഗര്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Papers laid on the table :

The following papers were laid on the Table.   

(i) Papers as per rule 166 (1) :

ക്രമ
നമ്പര

എസര.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വത്തിജകാപേനതത്തിനന്റെ 

നമ്പർ     തശയതത്തി 

(1) (2) (3) (4)

  1 256/2022 സത്തി1/150/2020-വത്തിജര. 16-3-2022

  2 683/2022 ജത്തി.ഒ.(ആരടത്തി.)നമ്പര1876/2022/പഹകാഅം 6-7-2022

  3 684/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര137/2022/പഹകാഅം 8-7-2022

  4 685/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര139/2022/പഹകാഅം 12-7-2022

  5 686/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര128/2022/പഹകാഅം 25-6-2022

  6 714/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര143/2022/പഹകാഅം 15-7-2022

  7 715/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര144/2022/പഹകാഅം 18-7-2022

  8 721/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര146/2022/പഹകാഅം 19-7-2022

  9 726/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര2049/2022/പഹകാഅം 23-7-2022

  10 731/2022 സ.ഉ.(എഅംഎസര.)നമ്പര148/2022/ആഭര്യന്തരഅം 23-7-2022
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(1) (2) (3) (4)

  11 737/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര141/2022/പഹകാഅം 14-7-2022

  12 748/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര154/2022/പഹകാഅം 30-7-2022

  13 762/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര153/2022/പഹകാഅം 30-7-2022

  14 782/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 2179/2022/പഹകാഅം 6-8-2022

  15 786/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര2209/2022/പഹകാഅം 9-8-2022

  16 182/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-I/വത്തിജത്തി 25-2-2022

  17 183/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-II/വത്തിജത്തി 25-2-2022

  18 184/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-III/വത്തിജത്തി 25-2-2022

  19 185/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-IV/വത്തിജത്തി 25-2-2022

  20 186/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-I/വത്തിജത്തി 25-2-2022

  21 187/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-II/വത്തിജത്തി 25-2-2022

  22 188/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-III/വത്തിജത്തി 25-2-2022

  23 189/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-IV/വത്തിജത്തി 25-2-2022

  24 531/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര1503/2022/പഹകാഅം 29-5-2022

  25 545/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 1551/2022/പഹകാഅം 3-6-2022

  26 551/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-I/വത്തിജത്തി 4-6-2022

  27 552/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-II/വത്തിജത്തി 4-6-2022

  28 553/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-III/വത്തിജത്തി 4-6-2022

  29 554/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-IV/വത്തിജത്തി 4-6-2022

  30 579/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര113/2022/പഹകാഅം 9-6-2022

  31 581/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-I/വത്തിജത്തി 9-6-2022

  32 582/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-II/വത്തിജത്തി 9-6-2022

  33 583/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-III/വത്തിജത്തി 9-6-2022

  34 584/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-IV/വത്തിജത്തി 9-6-2022

  35 640/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 1605/2022/പഹകാഅം 8-6-2022

  36 641/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 1776/2022/പഹകാഅം 27-6-2022

  37 646/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 1789/2022/പഹകാഅം 28-6-2022
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  38 675/2022 ആഭര്യന്തരഅം-എസര.എസര.എ.2/66/2020-ആഭര്യന്തരഅം 7-7-2022

  39 607/2022 സ.ഉ(അ) നമ്പർ 46/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 24-5-2022

  40 692/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര78/2022/ടത്തി.ഡത്തി 7-7-2022

  41 735/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര59/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 10-7-2022

  42 752/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര60/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 20-7-2022

  43 754/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര61/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 20-7-2022

  44 761/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര97/2022/ടകാക്സസര 29-7-2022

  45 385/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി) നമ്പര37/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 13-4-2022

  46 386/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി) നമ്പര37/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 13-4-2022

  47 387/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി) നമ്പര37/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 13-4-2022

  48 621/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര65/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

  49 622/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര66/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

  50 623/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര67/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

  51 624/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര68/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

  52 625/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര69/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-06-2022

  53 718/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര202/2022/ആര.ഡത്തി. 13-7-2022

  54 725/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര.)നമ്പര7/2022/എചരഎസ്ജത്തി 20-7-2022

  55  - 297/ഡത്തി(റത്തി)/2022/നക.എസര.ഇ.ആര.സത്തി. 25-6-2022

  56 693/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര20/2022/വനഅം 1-7-2022

  57 702/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര23/2022/വനഅം 15-7-2022

  58 737/2021 സ.ഉ.(അചടത്തി) നമ്പര32/2021/വനഅം 14-9-2021

  59 651/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി.) നമ്പര 19/2022/എഫര&ഡബദ്യു. എല്.ഡത്തി. 30-6-2022

  60 723/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നമ്പര3002/2022/ആര.ഡത്തി 10-7-2022

  61 677/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര79/2022/ടകാക്സസര 9-7-2022

  62 679/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര80/2022/ടകാക്സസര 9-7-2022

  63 703/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര82/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022

  64 704/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര83/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022

  65 705/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര84/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022



7

(1) (2) (3) (4)

  66 706/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര85/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022

  67 707/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര86/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022

  68 708/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര87/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022

  69 709/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര88/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022

  70 710/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര89/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022

  71 711/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര90/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022

  72 712/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര91/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022

  73 713/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര92/2022/ടകാക്സസര 18-7-2022

  74 755/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര98/2022/ടകാക്സസര 30-7-2022

  75 767/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര101/2022/ടകാക്സസര 2-8-2022

  76 768/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര102/2022/ടകാക്സസര 2-8-2022

  77 774/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര87/2022/ഫത്തിന 3-8-2022

  78 795/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര105/2022/ടകാക്സസര 11-8-2022

  79 - നക.എഫര.സത്തി/എചര.ആര/09/2021-22 23-9-2021

  80 647/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര77/2022/ഫത്തിന 28-6-2022

  81 700/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര12/2022/പലകാ 13-7-2022

  82 785/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര2/2022/വര്യവ. 25-1-2022

  83 926/2021 സ.ഉ.(അചടത്തി) നമ്പര 25/2021/വര്യവ. 18-11-2021

  84 649/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര11/2022/ഐ.ഡത്തി. 29-6-2022

  85 669/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര13/2022/ഐ.ഡത്തി. 5-7-2022

  86 482/2022 സ.ഉ.(പേത്തി)നമ്പര21/2022/മതുവ 13-5-2022

  87 564/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി) നമ്പര  23/2022/മതുവ 6-6-2022

  88 665/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര3/2022/സകാഅം.കകാ.വ. 21-6-2022

  89 653/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര119/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 2-7-2022

  90 671/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര115/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 23-6-2022

  91 682/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര114/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 22-6-2022

  92 687/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര110/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 15-6-2022
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  93 727/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര84/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 25-5-2022

  94 728/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര86/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 26-5-2022

  95 742/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര133/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 26-7-2022

  96 743/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര131/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 25-7-2022

  97 744/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര132/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 25-7-2022

  98 745/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര113/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 22-6-2022

  99 753/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര134/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 29-7-2022

  100 757/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര99/2022/ടകാക്സസര 1-8-2022

  101 758/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര100/2022/ടകാക്സസര 1-8-2022

  102 760/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര135/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 30-7-2022

  103 765/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര137/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 1-8-2022

  104 771/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര33/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 25-3-2022

  105 772/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര120/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 4-7-2022

  106 780/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര140/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 5-8- 2022

  107 787/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര136/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 1-8-2022

  108 789/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര138/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 2-8-2022

  109 798/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര141/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 10-8-2022

  110 802/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര142/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 10-8-2022

  111 442/2019 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര64/2019/പകകാ-ഓപ്പര. 4-6-2019

  112 443/2019 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര70/2019/പകകാ-ഓപ്പര 21-6-2019

  113 499/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര77/2022/പകകാ-ഓപ്പര 19-5-2022

  114 599/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര108/2022/പകകാ-ഓപ്പര 14-6-2022

  115 618/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര111/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 18-6-2022

  116 633/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര71/2022/ടകാക്സസര 25-6-2022

  117 634/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര72/2022/ടകാക്സസര 25-6-2022

  118 635/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര73/2022/ടകാക്സസര 25-6-2022

  119 636/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര74/2022/ടകാക്സസര 25-6-2022
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  120 638/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 117/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 27-6-2022

  121 639/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 118/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 27-6-2022

  122 658/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര75/2022/ടകാക്സസര 3-7-2022

  123 659/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര76/2022/ടകാക്സസര 3-7-2022

  124 660/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര77/2022/ടകാക്സസര 3-7-2022

  125 668/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 121/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 4-7-2022

  126 672/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 122/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 6-7-2022

  127 676/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര125/2022/പകകാ-ഓപ്പര. 8-7-2022

  128 626/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര53/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 16-6-2022

  129 632/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര51/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 15-6-2022

  130 642/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര56/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 23-6-2022

  131 656/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര62/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 30-6-2022

  132 662/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര58/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 25-6-2022

  133 664/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര59/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 27-6-2022

  134 688/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര65/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 4-7-2022

  135 689/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര64/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 4-7-2022

  136 690/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര66/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 4-7-2022

  137 698/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര67/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 4-7-2022

  138 722/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര72/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 13-7-2022

  139 738/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര68/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 6-7-2022

  140 739/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര69/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 6-7-2022

  141 741/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര75/2022/എല്.ബത്തി.ആര 25-7-2022

  142 751/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര76/2022/എല്.ബത്തി.ആര 27-7-2022

  143 756/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര77/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 30-7-2022

  144 574/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര44/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 2-6-2022

  145 611/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര48/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 13-6-2022

  146 613/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര52/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 16-6-2022

1191/2022 (i).
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  147 627/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര49/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 15-6-2022

  148 637/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര57/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 25-6-2022

  149 674/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര70/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 7-7-2022

  150 697/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര73/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 13-7-2022

  151 617/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര20/2022/ടകാനസര. 18-6-2022

  152 549/2022 സ.ഉ.(പേത്തി)നമ്പര19/2022/ആപരകാഗര്യഅം. 30-5-2022

  153 612/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര6/2022/വ.ശത്തി.വത്തി.വ.. 18-5-2022

  154 616/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര23/2022/എചര&എഫര.ഡബദ്യു.ഡത്തി. 17-6-2022

  155 629/2022 ജത്തി.ഒ. (പേത്തി)നമ്പര 25/2022/ എചര&എഫര. ഡബദ്യു. ഡത്തി. 20-6-2022

  156 681/2022 ജത്തി.ഒ. (പേത്തി)നമ്പര30/2022/എചര&എഫര.ഡബദ്യു.ഡത്തി. 28-6-2022

  157 696/2022 ജത്തി.ഒ. (പേത്തി)നമ്പര11/2022/ഡബദ്യു.സത്തി.ഡത്തി.ഡത്തി. 12-7-2022

  158 497/2022 ജത്തി.ഒ. (പേത്തി)നമ്പര 1/2022/എഫര&സത്തി.എസര.ഡത്തി. 7-4-2022

(ii) Papers as per Rule 166 (B)

ക്രമ
നമ്പര സകാപേനഅം

റത്തിപപ്പകാർടത്തിനന്റെ 

വർഷഅം     സസഭകാവഅം 

(1) (2) (3) (4)

1 പകരളേ  സഅംസകാന മലത്തിനശകരണ നത്തിയനണ
പബകാരഡര

2015-16 വകാരഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടര

2 വത്തിഷന  വരകല  ഇനഫകാസ്ട്രക്ചര
നഡവലപ്നമന്റെര പകകാരപ്പപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര

2016-17
2017-18

വകാരഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടര

3 പകരളേ  സഅംസകാന  ലജവലവവത്തിധര്യ
പബകാര  ഡര

2020-21 വകാരഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടര

4 ആറകാമതര സഅംസകാന ധനകകാരര്യകമശഷന 2021 ഒന്നകാമനത 
റത്തിപപ്പകാരടത്തിനന്റെ
സപത്തിനമനഅം

ശത്തിപേകാരശകളേത്തിപന്മേലുള
നടപേടത്തി റത്തിപപ്പകാരടഅം 

രണകാമനത റത്തിപപ്പകാരടഅം
റത്തിപപ്പകാരടത്തിനല 

ശത്തിപേകാരശകളേത്തിപന്മേലുള
നടപേടത്തി റത്തിപപ്പകാരടഅം
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(1) (2) (3) (4)

5 ടത്തിവകാനഡഅം സത്തിന്നത്തിഅംഗര മത്തില്സര ലത്തിമത്തിറഡര 2009-10
2010-11

വകാർഷത്തിക 
റത്തിപപ്പകാരടര 

6 ജത്തിലകാ  നത്തിയമ  പസവന  അപതകാറത്തിറത്തി,
പേതനഅംതത്തിട

2015-16 പപതര്യക ആഡത്തിറര
റത്തിപപ്പകാർടര

7 പകരളേ  ആരടത്തിസകാനസര  നഡവലപ്നമന്റെര
പകകാരപ്പപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര

2015-16 
മുതല്

2020-21
വനര

വകാരഷത്തിക 
റത്തിപപ്പകാരടര

8 പകരളേ ഖകാദത്തി ഗകാമ വര്യവസകായ പബകാരഡര 2020-21
വകാരഷത്തിക
 റത്തിപപ്പകാരടര

9 പകരളേ  പകര  കരഷക  സഹകരണ
നഫഡപറഷന (പകരകാ നഫഡര)

2020-21 വകാരഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടഅം
ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പകാരടഅം

10 ഉണകായത്തിവകാരര്യർ സകാരക കലകാനത്തിലയഅം 2020-21  വകാർഷത്തിക റത്തിപപ്പകാർടര

11 പകരളേ ലക നതകാഴത്തിലകാളേത്തി വത്തിദഗ്ദ്ധ നതകാഴത്തിലകാളേത്തി
പക്ഷമ പേദതത്തി

2016-17 വകാരഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടഅം
ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പകാരടഅം

12 പകരളേ നകടത്തിട നത്തിർമകാണ നതകാഴത്തിലകാളേത്തി പക്ഷമ
പബകാരഡര

2017-18 വകാരഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടര

13 പകരളേ  കശുവണത്തി  നതകാഴത്തിലകാളേത്തി  ആശസകാസ
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബകാർഡര 

2019-20 വകാരഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടഅം
  ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പകാരടഅം

14 പകരളേ  ബശഡത്തി,  ചുരുടര  നതകാഴത്തിലകാളേത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബകാരഡര

2019-20
2020-21

വകാരഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടഅം
ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പകാരടഅം

15 പകരളേ നതകാഴത്തിലകാളേത്തി പക്ഷമനത്തിധത്തി പബകാരഡര 2020-21 വകാരഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടഅം
ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പകാരടഅം

16 മശറര പപകാഡകരസര ഒകാഫര ഇന്തര്യ ലത്തിമത്തിറഡര 2018-19 വകാരഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

17 ഇന്തര്യൻ ഇൻസ്റ്റത്തിററ്റ്യൂടര ഓഫര ഡയബറത്തിസര 2016-17  വകാർഷത്തിക റത്തിപപ്പകാരടഅം
ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പകാരടഅം
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(iii) Act passed by the Assembly:

ക്രമ

നമ്പര

ആകത്തിനന്റെ

വരഷഅം നമ്പര പപേരര

1 2022 8 2022-നല പകരളേ ധനകകാരര്യ ആകര

2 2022 9 2022-നല പകരളേ ധനകകാരര്യ (2-ാം നമ്പര) ആകര

3 2022 10 2022-നല പകരളേ ധനവത്തിനത്തിപയകാഗ (7-ാം നമ്പര) ആകര

4 2022 11 2022-നല പകരളേ ധനവത്തിനത്തിപയകാഗ (8-ാം നമ്പര) ആകര

(iv) Answer to the questions below with delay statements as per Rule 47 (2) :

നത്തിയമസഭ സപമളേനഅം നക്ഷത ചത്തിഹ്നമത്തിടകാത പചകാദര്യനമ്പര

14

9 1836

16 1926

22 1311

15 2 3161

5 38, 2005, 2007, 3791, 398, 1785, 1795

Presentation of Report:

Shri  Pinarayi Vijayan, Leader of the House and Member, Business Advisory

Committee presented the Seventh Report of the Business Advisory Committee. 

Consideration of Report:

Shri P. C. Vishnunadh moved an amendment that the Seventh Report of the

Business Advisory Committee be referred back to the Committee. The amendment

moved  was  declared  lost and  the  Seventh  Report  of  the  Business  Advisory

Committee was adopted by the House.
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 Legislative Business :

(1) Introduction and Motion for reference to Subject Comittee of following Bills :

(i) The Kerala Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 2022:

Shri   V.  N.  Vasavan,  Minister  for  Co-operation,  Registration  and  Culture

introduced  The Kerala Co-operative Societies  (Second Amendment)  Bill,  2022.

Shri N. Samsudheen raised objections regarding the moving of the bill for taken

into consideration and spoke. Speaker ruled out the objections. Then the Minister

moved that the Bill be referred to Subject Committee XI.  Shri A. N. Shamseer

moved  an  amendment  to  circulate  the  Bill  for  eliciting  public  opinion  and

Shri   M.  Vincent  moved another  amendment  for  referring  the  Bill  to  a  Select

Committee and spoke. After the reply by Minister for Co-operation, Registration

and Culture the amendment moved by Shri  A. N. Shamseer was withdrawn by the

leave of the House and the amendment moved by Shri M. Vincent was declared

lost. Then the Motion was adopted and the Bill was referred to Subject Committee XI.

(ii) The Kerala Lok Ayukta (Amendment) Bill, 2022

Shri  P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir on behalf of the Chief

Minister introduced  The Kerala Lok Ayukta (Amendment) Bill, 2022. Shri V. D.

Satheesan,  Leader  of  Opposition,  Shri  N.  Samsudheen  and  Shri  K.  Babu

(Thripoonithura) raised objections regarding the moving of the bill for taken into

consideration  and  spoke.  Speaker  ruled  out  the  objections.  Then  the  Minister

moved that the Bill be referred to Subject Committee XIV. Smt. K. K. Shailaja

Teacher  as  authorised  by  Shri  K.  N.  Unnikrishnan  moved  an  amendment  to

circulate the Bill  for  eliciting public  opinion and DR.  Mathew Kuzhalnadan as

authorised by Smt. Uma Thomas moved another amendment for referring the Bill

to a Select Committee and spoke. After the reply by Minister for Law, Industries

and Coir the amendment moved by Smt. K. K. Shailaja Teacher was withdrawn by

the leave of the House and the amendment moved by DR. Mathew Kuzhalnadan

was  declared  lost.  Then  the  Motion  was  adopted  and  the  Bill  was  referred  to

Subject Committee XIV.
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(iii)  The Kerala Maritime Board (Amendment) Bill, 2022

Shri  Ahammad Devarkovil,  Minister for Ports,  Museums and Archaeology

introduced  The  Kerala  Maritime  Board  (Amendment)  Bill,  2022.

Shri A. P. Anil kumar raised objections regarding the moving of the bill for taken

into consideration and spoke. Speaker ruled out the objections. Then the Minister

moved that the Bill be referred to Subject Committee V. Shri T. J. Vinod moved an

amendment to circulate the Bill for eliciting public opinion and Shri K. V. Sumesh

as authorised by Shri M. Noushad moved another amendment for referring the Bill

to a Select Committee and spoke. After the reply by Minister for Ports, Museums

and Archaeology the amendment moved by Shri T. J. Vinod was declared lost and

the amendment moved by Shri K. V. Sumesh was withdrawn by the leave of the

House.  Then  the  Motion  was  adopted  and  the  Bill  was  referred  to  Subject

Committee V. 

(iv) The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as   respects  

certain Corporations and Companies) Second Amendment Bill, 2022

Shri  P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir on behalf of the Chief

Minister introduced The Kerala Public Service Commission (Additional Functions

as respects certain Corporations and Companies) Second Amendment Bill, 2022

and  moved  that  the  Bill  be  referred  to  Subject  Committee  XIV.  Shri  Najeeb

Kanthapuram  as  authorised  by  Shri  Shafi  Parambil  moved  an  amendment  to

circulate  the  Bill  for  eliciting  public  opinion  and  Shri  C.  H.  Kunhambu  as

authorised by Shri M. Mukesh moved another amendment for referring the Bill to a

Select Committee and spoke. After the reply by Minister for Law, Industries and

Coir the amendment moved by Shri Najeeb Kanthapuram was declared lost and the

amendment moved by Shri C. H. Kunhambu was withdrawn by the leave of the

House.  Then the Motion was adopted and the Bill  was referred to the Subject

Committee XIV.
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(v)  The Kerala Jewellery Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022

Shri  V.  Sivankutty,  Minister  for  General  Education and Labour  introduced

The Kerala Jewellery Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022 and moved

that the Bill be referred to Subject Committee VII. Shri A. K. M. Ashraf moved an

amendment  to  circulate  the  Bill  for  eliciting  public  opinion  and

Shri K. D. Prasensn as authorised by Smt. U. Prathibha moved another amendment

for referring the Bill to a Select Committee and spoke. After the reply by Minister

for General Education and Labour the amendment moved by Shri A. K. M. Ashraf

was  declared  lost  and  the  amendment  moved  by  Shri  K.  D.  Prasensn  was

withdrawn by the leave of the House. Then the Motion was adopted and the Bill

was referred to the Subject Committee VII.

(2) Introduction  and  further  stages  of  The Kerala  Repealing  and  Saving  Bill,

2021 :

(In accordance with the recommendation contained in the seventh report of

the  Business  Advisory  Committee,  which  was  adopted  by  the  House

Shri P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir moved a motion that the

Kerala Repealing and Saving Bill, 2021 be taken into consideration without being

referred to the Subject Committee by suspending the Rule concerned. The House

adopted  the  motion.)  Shri  P.  Rajeeve,  Minister  for  Law,  Industries  and  Coir

introduced  the Kerala Repealing and Saving Bill, 2021 and moved that the Bill

may be taken into consideration.   Shri.  N.  Samsudheen raised objection to the

consideration of the Bill.  The Speaker ruled out the objection.  Smt. U. Prathibha

moved  an  amendment  to  circulate  the  Bill  for  eliciting  public  opinion  and

Shri T. I. Madhusoodanan moved another amendment for referring the Bill to a

Select committee and spoke.  Shri G. S. Jayalal as authorised by Shri P. S. Supal

seconded the motion for circulating the Bill for eliciting public opinion and Shri U.

A. Lathif as authorised by Shri. Anwar Sadath seconded the motion to refer the Bill
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to a Select committee and spoke. After the reply by  Minister for  Law, Industries

and Coir the amendment moved were withdrawn by the leave of the House. The

Bill was then taken up for clause by clause consideration and was passed with the

following amendments.

മൂന്നകാഅം വകുപ്പര
(i)  ഖണഅം  3(1)-ൽ  “ആകര  മൂലഅം”  എന്നതത്തിനുപേകരഅം   “ആകത്തിനല”  എന്നര

പചരക്കുക.

(ii) ഖണഅം 3(1)-ല് 'ഈ ആകര,' എന്നതത്തിനു പശഷഅം 'മൂലഅം'  എന്നര പചരക്കുക.

(iii) ഖണഅം 3(1)-ല് 'പകാപ്തമകായപതകാ' എന്നതത്തിനു പേകരഅം 'പകാപ്തമകായത്തിടളപതകാ' എന്നര
പചരക്കുക.

(iv)  ഖണഅം  3(1)-ല്  'റദകാകത്തിയത്തിടള'  എന്നതത്തിനര  പേകരഅം  'റദകാകനപ്പടത്തിടള'  എന്നര
പചരക്കുക.          

The House adjourned at 6.07 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Wednesday

August 24, 2022.

A. M. BASHEER,
Secretary.


