
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ഏഴഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ഡതിസഞ്ചാംബര്   6,   ടചഞവ

നമ്പര് 86

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള്   :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്  മൂടന്നണഞ്ചാം  സഭയതില്  കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം
അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം   :

വതിഴതിഞഞ്ചാം  തുറമുഖവുമഞയതി  ബന്ധടപ്പെടന്  മതദ്ധ്യടതഞഴതിലെഞളതികേള്  നടത്തുന്ന  സമരഞ്ചാം
ഒത്തുതസ്പീര്പ്പെതിടലെതഞന  സര്ക്കഞര്  നടപടതി  സസസ്പീകേരതിക്കഞതതുമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി
പറയടപ്പെടുന്ന  സതിതതിവതികശേഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചന്  ചർച  ടചയ്യണടമന്നന്
ആവശേദ്ധ്യടപ്പെടന് ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതിനടസനന്  -  ഉഞ്ചാം മറന്  അഞന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന
അവതരണഞനുമതതിയന്  കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  പ്രകമയഞ്ചാം  ചര്ചയ്ടക്കടുക്കഞന  മുഖദ്ധ്യമനതി
സന്നദത  അറതിയതിചതതിടന  അടതിസഞനതതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം  ഉചയ്ക്കുകശേഷഞ്ചാം  ഒരു
മണതിയന് ചര്ച ടചയ്യുന്നതഞടണന്നന് സസ്പീക്കര് സഭടയ അറതിയതിച.

ശദ കണതിക്കല്   :

(1) റബ്ബറതിടനയഞ്ചാം  നഞളതികകേരതതിടനയഞ്ചാം  വതിലെയതിടതിവതിനന്  കേഞരണമഞയ  നയഞ്ചാം
തതിരുത്തുവഞന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഞരതികനഞടന്  ആവശേദ്ധ്യടപ്പെകടണ്ടതതിടന  ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന്
ശസ്പീ. സതി. എചന്. കുഞമ്പു കൃഷതി വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന്
സഞ്ചാംബന്ധതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

(2) സഞ്ചാംസഞനടത  കേയര്  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  കനരതിടുന്ന  പ്രതതിസന്ധതി
പരതിഹരതികക്കണ്ടതതിടന  ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന്  ശസ്പീ.  രകമശേന്  ടചന്നതിതലെ
നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച.  മനതി  അതന്
സഞ്ചാംബന്ധതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 72/2023 (i).
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ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള് : 

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച. 

ക്രമ

നമ്പര്
അഞ്ചാംഗതതിടന കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീ. ടകേ. ബതി. ഗകണഷന് കുമഞര്
സതിവതില് കപഞലെസ്പീസന് 
ഓഫസ്പീസര്മഞരുടട 
അപരദ്ധ്യഞപ്തത

മുഖദ്ധ്യമനതി

2 ശസ്പീ. ടകേ. എഞ്ചാം. സചതിനകദവന്
ബഞലുകശ്ശേരതി മതിനതി സതിവതില്
കസ്റ്റേഷന ഭൂമതി ഏടറടുക്കല്

റവനന-ഭവന നതിര്മ്മേഞണ 
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. പതി. മമ്മേതിക്കുടതി

സബ്കസ്റ്റേഷന 
നതിര്മ്മേഞണതതിനന്  
ഇറതികഗഷന ടപ്രഞജകതിടന 
സലെഞ്ചാം

ജലെവതിഭവ 
വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. ടകേ. വതി. സുകമഷന്
അഴസ്പീക്കല് ഗസ്പീന ഫസ്പീല്ഡന് 
തുറമുഖനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

തുറമുഖഞ്ചാം-മനസതിയഞ്ചാം-
പുരഞവസ്തു 
വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. കമഞനസന് കജഞസഫന്
ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞലെയങ്ങളതിടലെ 
ഉചഭകണ വതിതരണഞ്ചാം

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് 
വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. ഇ. ടതി. ടടസണ് മഞസ്റ്റേര്
അഴസ്പീകക്കഞടന്-മുനമ്പഞ്ചാം 
പഞലെഞ്ചാം നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം, 
യവജനകേഞരദ്ധ്യ 
വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിനടസനന്
കേരമന-കേളതിയതിക്കഞവതിള 
കറഞഡന്

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം, 
യവജനകേഞരദ്ധ്യ 
വകുപ്പുമനതി
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1 2 3 4

8 ശസ്പീ. ടതി. സതിദതിഖന് പന്നതിഫഞഞ്ചാം കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം

മൃഗസഞ്ചാംരകണ-
കസ്പീരവതികേസന 
വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. സതി. എചന്. കുഞമ്പു കേഞസറകഗഞഡന് ചടഞഞല് 
ടഞറഞ ഗവ. ആശുപതതി 

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശേതിശുവതികേസന 
വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. യ. എ. ലെതസ്പീഫന് മകഞരതി ടമഡതിക്കല് 
കകേഞകളജതിടന പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശേതിശുവതികേസന 
വകുപ്പുമനതി

അതഞതു വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 

കമശേപ്പുറത്തു വച കേടലെഞസ്സുകേള്   :

തഞടഴപ്പെറയന്ന കേടലെഞസുകേള് കമശേപ്പുറതന് വച.

(i) ചടഞ്ചാം 166 (1) പ്രകേഞരമുള്ള  കേടലെഞസുകേള് 

ക്രമ

നമ്പര്

എസന്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വതിജഞപനതതിടന 

നമ്പർ     തസ്പീയതതി 

1 2 3 4

   1 587/2019 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര്130/2019/കഹഞഞ്ചാം 27 -8 -2019

   2 589/2019 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര്116/2019/കഹഞഞ്ചാം 6 -8 -2019

   3 590/2019 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര്116/2019/കഹഞഞ്ചാം 6 -8 -2019

   4 591/2019 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര്116/2019/കഹഞഞ്ചാം 6 -8 -2019

   5 711/2020 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര്188/2020/കഹഞഞ്ചാം 6 -10 -2020

   6 573/2022 സ.ഉ. (അചടതി) നമ്പര്45/2022/ആഭദ്ധ്യന്തരഞ്ചാം 1 -6 -2022

   7 815/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്9/2022/പതി&എആര്ഡതി 14 -8 -2022

   8 817/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 10/2022/പതി&എആര്ഡതി 14 -8 -2022
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   9 831/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 2317/2022/കഹഞഞ്ചാം 20 -8 -2022

   10 835/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.)നമ്പര് 20/2022 പതി&എ.ആര്.ഡതി. 23 -8 -2022

   11 845/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 19/2022/ജതി.എ.ഡതി. 24 -8 -2022

   12 847/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 2403/2022/കഹഞഞ്ചാം 27 -8 -2022

   13 848/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 2402/2022/കഹഞഞ്ചാം 27 -8 -2022

   14 851/2022 ജതി.ഒ.(പതി ) നമ്പര് 11/2022/പതി&എ.ആര്.ഡതി 28 -8 -2022

   15 852/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 12/2022/പതി&എ.ആര്.ഡതി. 29 -8 -2022

   16 858/2022 സ.ഉ.(പതി) നമ്പര് 63/2022/ആഭദ്ധ്യന്തരഞ്ചാം 29 -8 -2022

   17 864/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്.2460/2022/കഹഞഞ്ചാം 3 -9 -2022

   18 865/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്.2458/2022/കഹഞഞ്ചാം 3 -9 -2022

   19 872/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്.65/2022/കഹഞഞ്ചാം 12 -9 -2022

   20 876/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്.16/2022/വതിജന് 12 -9 -2022

   21 887/2022 സ.ഉ.(ടകേ)നമ്പര് 3/2022/കനഞര്ക്ക 12 -9 -2022

   22 894/2022 സ.ഉ.(ടകേ)നമ്പര് 4/2022/കനഞർക്ക 15 -9 -2022

   23 896/2022 ജതി.ഒ(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 2567/2022/കഹഞഞ്ചാം 16 -9 -2022

   24 897/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 69/2022/കഹഞഞ്ചാം 19 -9 -2022

   25 898/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 186/2022/കഹഞഞ്ചാം 12 -9 -2022

   26 902/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 2588/2022/കഹഞഞ്ചാം 20 -9 -2022

   27 917/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 188/2022/കഹഞഞ്ചാം 19 -9 -2022

   28 945/2022 കഹഞഞ്ചാം-എസന്.എസന്.എ 3/162/2022/കഹഞഞ്ചാം 30 -9 -2022

   29 950/2022 കഹഞഞ്ചാം-എസന്.എസന്.എ 3/163/2022/കഹഞഞ്ചാം 1 -10 -2022

   30 970/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 2758/2022/കഹഞഞ്ചാം 7 -10 -2022

   31 1001/2022 കഹഞഞ്ചാം എസന്.എസന്.എ 4/239/2022-കഹഞഞ്ചാം 18 -10 -2022
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   32 1003/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 199/2022/കഹഞഞ്ചാം 13 -10 -2022

   33 1005/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 73/2022/കഹഞഞ്ചാം 20 -10 -2022

   34 1006/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 200/2022/കഹഞഞ്ചാം 13 -10 -2022

   35 1007/2022 കഹഞഞ്ചാം-എസന്.എസന്.എ.3/163/2022-കഹഞഞ്ചാം 20 -10 -2022

   36 1008/2022  ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 2880/2022/കഹഞഞ്ചാം 20 -10 -2022

   37 1023/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്.74/2022/കഹഞഞ്ചാം 21 -10 -2022

   38 1033/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 2884/2022/കഹഞഞ്ചാം 20 -10 -2022

   39 1039/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 78/2022/കഹഞഞ്ചാം 28 -10 -2022

   40 1051/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3043/2022/കഹഞഞ്ചാം 1 -11 -2022

   41 1057/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 80/2022/കഹഞഞ്ചാം 3 -11 -2022

   42 1059/2022 ആഭദ്ധ്യന്തരഞ്ചാം-എസന്.എസന്.എ.2/67/2021-ആഭദ്ധ്യന്തരഞ്ചാം 4 -11 -2022

   43 1060/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3070/2022/കഹഞഞ്ചാം 3 -11 -2022

   44 1066/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്79/2022/കഹഞഞ്ചാം 2 -11 -2022

   45 1078/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 82/2022/കഹഞഞ്ചാം 9 -11 -2022

   46 1079/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 83/2022/കഹഞഞ്ചാം 9 -11 -2022

   47 1082/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 216/2022/കഹഞഞ്ചാം 9 -11 -2022

   48 1084/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 215/2022/കഹഞഞ്ചാം 9 -11 -2022

   49 1085/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)222/2022/കഹഞഞ്ചാം 10 -11 -2022

   50 1087/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 225/2022/കഹഞഞ്ചാം 10 -11 -2022

   51 1088/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3165/2022/കഹഞഞ്ചാം 11 -11 -2022

   52 1089/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര്224/2022/കഹഞഞ്ചാം 10 -11 -2022

   53 1090/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 3166/2022/കഹഞഞ്ചാം 11 -11 -2022

   54 1091/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര്219/2022/കഹഞഞ്ചാം 10 -11 -2022
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   55 1092/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 220/2022/കഹഞഞ്ചാം 10 -11 -2022

   56 1093/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3174/2022/കഹഞഞ്ചാം 12 -11 -2022

   57 1094/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3161/2022/കഹഞഞ്ചാം 10 -11 -2022

   58 1095/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 217/2022/കഹഞഞ്ചാം 9 -11 -2022

   59 1098/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 228/2022/കഹഞഞ്ചാം 15 -11 -2022

   60 1099/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 229/2022/കഹഞഞ്ചാം 15 -11 -2022

   61 1101/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3217/2022/കഹഞഞ്ചാം 16 -11 -2022

   62 1103/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3218/2022/കഹഞഞ്ചാം 16 -11 -2022

   63 1104/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 3228/2022/കഹഞഞ്ചാം 16 -11 -2022

   64 1105/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3206/2022/കഹഞഞ്ചാം 15 -11 -2022

   65 1106/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3225/2022/കഹഞഞ്ചാം 16 -11 -2022

   66 1118/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 86/2022/കഹഞഞ്ചാം 21 -11 -2022

   67 1121/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 198/2022/കഹഞഞ്ചാം 13 -10 -2022

   68 1124/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3303/2022/കഹഞഞ്ചാം 23 -11 -2022

   69 1128/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 239/2022/കഹഞഞ്ചാം 24 -11 -2022

   70 1146/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 252/2022/കഹഞഞ്ചാം 29 -11 -2022

   71 1147/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 251/2022/കഹഞഞ്ചാം 29 -11 -2022

   72 1149/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 249/2022/കഹഞഞ്ചാം 29 -11 -2022

   73 1150/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 253/2022/കഹഞഞ്ചാം 30 -11 -2022

   74 332/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 944/2021/കഹഞഞ്ചാം

   75 333/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1001/2021/കഹഞഞ്ചാം

   76 334/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1009/2021/കഹഞഞ്ചാം

   77 335/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1010/2021/കഹഞഞ്ചാം
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   78 336/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1011/2021/കഹഞഞ്ചാം

   79 337/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1012/2021/കഹഞഞ്ചാം

   80 339/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 998/2021/കഹഞഞ്ചാം

   81 340/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1018/2021/കഹഞഞ്ചാം

   82 342/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1017/2021/കഹഞഞ്ചാം

   83 343/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1020/2021/കഹഞഞ്ചാം

   84 344/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര്  1028/2021/കഹഞഞ്ചാം

   85 345/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1027/2021/കഹഞഞ്ചാം

   86 346/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1019/2021/കഹഞഞ്ചാം

   87 347/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1025/2021/കഹഞഞ്ചാം

   88 348/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1026/2021/കഹഞഞ്ചാം

   89 349/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി) നമ്പര് 1024/2021/കഹഞഞ്ചാം

   90 648/2022 സ.ഉ.(പതി) നമ്പര് 16/2022/ടപഞ.ഭ.വ

   91 764/2022 വതിജന്-സതി1/85/2022-വതിജന്

   92 791/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 171/2022/ജതി.എ.ഡതി.

   93 808/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 174/2022/ജതി.എ.ഡതി.

   94 820/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 169/2022/കഹഞഞ്ചാം

   95 827/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 2316/2022/കഹഞഞ്ചാം

   96 952/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 3/2022/പതി.എ.ഡതി. 1 -10 -2022

   97 956/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 4/2022/പതി.എ.ഡതി. 1 -10 -2022

   98 1020/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 2/2022/പതി.എ.ഡതി. 14 -10 -2022

   99 794/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 214/2022/ആര്.ഡതി. 10 -8 -2022

   100 866/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 229/2022/ആര്.ഡതി. 3 -9 -2022
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   101 881/2022 സ.ഉ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 215/2022/റവനന 9 -9 -2022

   102 919/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 13/2022/എചന്.എസന്.ജതി 26 -9 -2022

   103 809/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 215/2022/ആര്.ഡതി. 12 -8 -2022

   104 828/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 8/2022/എചന്എസ്ജതി 21 -8 -2022

   105 872/2021 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 4/2021/പവര് 17 -2 -2021

   106 1134/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 12/2022/പവര് 24 -11 -2022

   107 1137/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 13/2022/പവര് 26 -11 -2022

   108 730/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 22/2022/എഫന്&ഡബബ.എല്.ഡതി. 8 -7 -2022

   109 779/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 103/2022/ടഞക്സസന് 6 -8 -2022

   110 818/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 106/2022/ടഞക്സസന് 18 -8 -2022

   111 837/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 108/2022/ടഞക്സസന് 25 -8 -2022

   112 841/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 107/2022/ടഞക്സസന് 25 -8 -2022

   113 861/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 110/2022/ടഞക്സസന് 3 -9 -2022

   114 868/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 113/2022/ടഞക്സസന് 13 -9 -2022

   115 869/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 114/2022/ടഞക്സസന് 13 -9 -2022

   116 870/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 115/2022/ടഞക്സസന് 13 -9 -2022

   117 871/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 116/2022/ടഞക്സസന് 13 -9 -2022

   118 892/2022 സ.ഉ.(അ) നമ്പര് 108/2022/ധനഞ്ചാം 16 -9 -2022

   119 910/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 119/2022/ടഞക്സസന് 24 -9 -2022

   120 911/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 120/2022/ടഞക്സസന് 24 -9 -2022

   121 934/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 123/2022/ടഞക്സസന് 29 -9 -2022

   122 940/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 124/2022/ടഞക്സസന് 30 -9 -2022

   123 941/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 125/2022/ടഞക്സസന് 30 -9 -2022
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   124 942/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 126/2022/ടഞക്സസന് 30 -09 -2022

   125 957/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 129/2022/ടഞക്സസന് 7 -10 -2022

   126 958/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 130/2022/ടഞക്സസന് 7 -10 -2022

   127 969/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 123/2022/ഫതിന 7 -10 -2022

   128 1000/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 134/2022/ടഞക്സസന് 18 -10 -2022

   129 1032/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 139/2022/ടഞക്സസന് 27 -10 -2022

   130 1034/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 140/2022/ടഞക്സസന് 27 -10 -2022

   131 1037/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 137/2022/ടഞക്സസന് 27 -10 -2022

   132 1038/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.138/2022/ടഞക്സസന് 27 -10 -2022

   133 1054/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 142/2022/ടഞക്സസന് 3 -11 -2022

   134 1068/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 143/2022/ടഞക്സസന് 4 -11 -2022

   135 1069/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്144/2022/ടഞക്സസന് 4 -11 -2022

   136 1123/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 149/2022/ടഞക്സസന് 23 -11 -2022

   137 793/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 14/2022/ഐ.ഡതി 10 -8 -2022

   138 967/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്.18/2022/ഐ.ഡതി 29 -9 -2022

   139 1011/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്.19/2022/ഐ.ഡതി 21 -10 -2022

   140 1067/2022 സ.ഉ.(പതി) നമ്പര് 20/2022/വദ്ധ്യവ. 31 -10 -2022

   141 812/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 16/2022/കലെഞ 17 -8 -2022

   142 813/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 16/2022/കലെഞ 17 -8 -2022

   143 825/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 15/2022/ഐ.ഡതി. 20 -8 -2022

   144 639/2020 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 57/2020/എല്.എസന്.ജതി.ഡതി. 24 -9 -2020

   145 843/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്  67/2022/ത.സസ.ഭ.വ 24 -8 -2022

   146 918/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 70/2022/എല്.എസന്.ജതി.ഡതി. 24 -9 -2022

KNPP. 72/2023 (i).
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   147 989/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 128/2022/ടഞക്സസന് 7 -10 -2022

   148 990/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 132/2022/ടഞക്സസന് 12 -10 -2022

   149 1053/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 136/2022/ടഞക്സസന് 25 -10 -2022

   150 736/2022 സ.ഉ(അചടതി) നമ്പര് 62/2022/തസസഭവ 26 -7 -2022

   151 773/2022 സ.ഉ(അചടതി) നമ്പര് 64/2022/തസസഭവ 2-8 -2022

   152 814/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര് 65/2022/തസസഭവ 9 -8 -2022

   153 999/2022 സ.ഉ .(അചടതി )നമ്പർ 29/2022/മ.തു.വ 6 -10 -2022

   154 1026/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 5/2022/സതിഎല്എഡതി. 26 -10 -2022

   155 146/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 141/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന് 21 -9 -2021

   156 563/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.65/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 5 -5 -2022

   157 826/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 147/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 20 -8 -2022

   158 839/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 148/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 24 -8 -2022

   159 850/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 149/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 25 -8 -2022

   160 853/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 109/2022/നതി.വ. 31 -8 -2022

   161 854/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 155/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 30 -8 -2022

   162 862/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 111/2022/ടഞക്സസന് 3 -9 -2022

   163 863/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 112/2022/ടഞക്സസന് 3 -9 -2022

   164 867/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.151/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27 -8 -2022

   165 877/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.153/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27 -8 -2022

   166 878/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 143/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 12 -8 -2022

   167 879/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 152/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27 -8 -2022

   168 882/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 157/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 14 -9 -2022

   169 884/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 124/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 8 -7 -2022
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   170 885/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 129/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 15 -7 -2022

   171 886/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 126/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 11 -7 -2022

   172 888/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 158/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 15 -9 -2022

   173 889/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 117/2022/ടഞക്സസന് 17 -9 -2022

   174 890/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 118/2022/ടഞക്സസന് 17 -9 -2022

   175 895/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 150/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 26 -8 -2022

   176 899/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 160/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19 -9 -2022

   177 901/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 146/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19 -8 -2022

   178 909/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 159/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 16 -9 -2022

   179 914/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 121/2022/ടഞക്സസന് 25 -9 -2022

   180 915/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 122/2022/ടഞക്സസന് 25 -9 -2022

   181 925/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 181/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 29 -9 -2022

   182 928/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 161/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 20 -9 -2022

   183 929/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 168/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   184 930/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 164/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   185 931/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 171/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   186 932/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 170/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   187 933/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 169/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   188 935/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 165/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   189 936/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 162/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   190 938/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 163/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   191 939/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 166/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   192 943/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 173/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022
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   193 944/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 172/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   194 954/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 156/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 11 -9 -2022

   195 959/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 167/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -9 -2022

   196 960/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 175/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 23 -9 -2022

   197 961/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 176/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 26 -9 -2022

   198 962/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 178/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 26 -9 -2022

   199 963/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 179/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 28 -9 -2022

   200 964/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.180/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 28 -9 -2022

   201 965/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 184/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 30 -9 -2022

   202 966/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 183/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 30 -9 -2022

   203 968/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.182/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 29 -9 -2022

   204 974/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 188/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 10 -10 -2022

   205 975/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.174/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 23 -9 -2022

   206 978/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.177/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 26 -9 -2022

   207 979/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 186/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 3 -10 -2022

   208 980/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 187/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 10 -10 -2022

   209 982/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 189/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 10 -10 -2022

   210 993/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 191/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 12 -10 -2022

   211 998/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 194/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18 -10 -2022

   212 1009/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 193/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 17 -10 -2022

   213 1018/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 195/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18 -10 -2022

   214 1022/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 196/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19 -10 -2022

   215 1040/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 192/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 14 -10 -2022
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   216 1047/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 141/2022/ടഞക്സസന് 31 -10 -2022

   217 1048/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.198/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 31 -10 -2022

   218 1056/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.200/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 4 -11 -2022

   219 1058/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.201/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 4 -11 -2022

   220 1061/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.203/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 4 -11 -2022

   221 1064/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 204/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 4 -11 -2022

   222 1065/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 202/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 4 -11 -2022

   223 1073/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 205/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 7 -11 -2022

   224 1081/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 206/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 9 -11 -2022

   225 1107/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 197/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19 -10 -2022

   226 1110/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 207/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18 -11 -2022

   227 1113/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 208/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18 -11 -2022

   228 1114/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്.209/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19 -11 -2022

   229 1115/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 147/2022/ടഞക്സസന് 19 -11 -2022

   230 1116/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 148/2022/ടഞക്സസന് 19 -11 -2022

   231 1120/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 212/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -11 -2022

   232 1122/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 210/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -11 -2022

   233 1126/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 213/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 23 -11 -2022

   234 1132/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 217/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 25 -11 -2022

   235 1140/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 151/2022/ടഞക്സസന് 27 -11 -2022

   236 1141/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 216/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 25 -11 -2022

   237 1153/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 221/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 30 -11 -2022

   238 769/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 139/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 2 -8 -2022
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   239 780/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 140/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 5 -8 -2022

   240 799/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 112/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -6 -2022

   241 800/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 109/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 15 -6 -2022

   242 801/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 116/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 23 -6 -2022

   243 804/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 127/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 15 -7 -2022

   244 805/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 128/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 15 -7 -2022

   245 823/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 130/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22 -7 -2022

   246 824/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 145/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 17 -8 -2022

   247 819/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 6/2022/എസന്.ടജ.ഡതി. 12 -8 -2022

   248 806/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 34/2022/എല്.ബതി.ആര്. 8 -8 -2022

   249 807/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 82/2022/എല്.ബതി.ആര് 10 -8 -2022

   250 860/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 84/2022/എല്.ബതി.ആര് 2 -9 -2022

   251 874/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 87/2022/എല്.ബതി.ആര് 12 -9 -2022

   252 875/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 86/2022/എല്.ബതി.ആര് 12 -9 -2022

   253 920/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 88/2022/എല്.ബതി.ആര്. 23 -9 -2022

   254 921/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്. 89/2022/എല്.ബതി.ആര്. 23 -9 -2022

   255 992/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര് 100/2022/ടതഞഴതില്. 10 -10 -2022

   256 1024/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 102/2022/എല്.ബതി.ആര് 21 -10 -2022

   257 1025/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 103/2022/എല്.ബതി.ആര്. 21 -10 -2022

   258 1029/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 104/2022/എല്.ബതി.ആര്. 25 -10 -2022

   259 1036/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 105/2022/എല്.ബതി.ആര്. 25 -10 -2022

   260 1042/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 106/2022/എല്.ബതി.ആര്. 26 -10 -2022

   261 1100/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 107/2022/എല്.ബതി.ആര്. 10 -11 -2022
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   262 1102/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 108/2022/എല്.ബതി.ആര്. 15 -11 -2022

   263 1129/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 110/2022/എല്.ബതി.ആര്. 22 -11 -2022

   264 790/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 78/2022/എല്.ബതി.ആര്. 2 -8 -2022

   265 792/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 79/2022/എല്.ബതി.ആര്. 4 -8 -2022

   266 796/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 80/2022/എല്.ബതി.ആര്. 4 -8 -2022

   267 994/2022 സ.ഉ(അചടതി) നമ്പര് 2/2022/എസന്&ടവഎ. 10 -10 -2022

   268 1062/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 12/2022/ഡതി.ഡതി. 2 -11 -2022

   269 1076/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 13/2022/ഡതി.ഡതി. 4 -11 -2022

   270 667/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 8/2022/ഡതി.ഡതി. 29 -6 -2022

   271 701/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 9/2022/ഡതി.ഡതി. 6 -7 -2022

   272 797/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 10/2022/ഡതി.ഡതി. 11 -8 -2022

   273 787/2020 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 60/2020/ടഞനസന് 16 -11 -2020

   274 -- എസന്3/14027/17 16 -7 -2020

   275 816/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 25/2022/ടഞനസന് 17 -8 -2022

   276 916/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 26/2022/ടഞനസന് 25 -9 -2022

   277 1063/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 31/2022/ടഞനസന് 4 -11 -2022

   278 1144/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 33/2022/ടഞനസന് 27 -11 -2022

   279 775/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 38/2022/എചന്&എഫ്ഡബബഡതി 10 -7 -2022

   280 776/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 38/2022/എചന്&എഫ്ഡബബഡതി 10 -7 -2022

   281 777/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര് 44/2022/ആ.കു.വ. 3 -8 -2022

   282 830/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 12/2022/ഡബബ.സതി.ഡതി.ഡതി 22 -8 -2022

   283 971/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 48/2022/എചന്&എഫ്ഡബബഡതി 24 -8 -2022

   284 1117/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്.64/2022/എചന്&എഫ്ഡബബഡതി 18 -11 -2022
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   285 836/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 9/2022/എഫന്.സതി.എസന്.ഡതി. 24 -8 -2022

   286 856/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 10/2022/എഫന്.സതി.എസന്.ഡതി. 27 -8 -2022

   287 1010/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 30/2022/എഫന്&പതി.ഡതി. 18 -10 -2022

   288 1035/2022 സ.ഉ .(അചടതി )നമ്പർ 31/2022/മ.തു.വ 27 -10 -2022

   289 1049/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 32/2022/എഫന്&പതി.ഡതി. 29 -10 -2022

   290 1083/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 33/2022/എഫന്&പതി.ഡതി. 9 -11 -2022

ii) ചടഞ്ചാം 166 ബതി പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസ്സുകേള് 

ക്രമ

നമ്പര് 
സഞപനഞ്ചാം 

റതികപ്പെഞർടതിടന 

വർഷഞ്ചാം     സസഭഞവഞ്ചാം 

1 2 3 4

1 ടകേഞചതി ഇനകഫഞ പഞര്ക്കന്
2016-17

ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ടന്

 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

2017-18 ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ടന്

2020-21 ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ടന്

2
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നനനപക 
വതികേസന ധനകേഞരദ്ധ്യ കകേഞര്പ്പെകറഷന 
ലെതിമതിറഡന്

2019-20
വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

3
കകേരള സഞ്ചാംസഞന വതിമുക്തഭട 
വതികേസന പുനരധതിവഞസ 
കകേഞര്പ്പെകറഷന (ടകേക്സന്കകേഞണ്)

2020-21
   വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

4
കകേരള യൂണതികവഴതിറതി ഓഫന് 
ഡതിജതിറൽ സയൻസസന് ഇന്നകവഷൻ
ആൻഡന് ടടകകഞളജതി

2020-21  ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ടന്

 5
ടടകകഞപഞർക്കന് 2021-22  ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ടന്
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6
ടകേഞചതിൻ കദവസസഞ്ചാം കബഞർഡന്

2012-13

2013-14
  ഭരണറതികപ്പെഞര്ടന്

2015-16 മുതല്
2020-21 വടര

7 ഗുരുവഞയൂർ കദവസസഞ്ചാം 

2016

2017

2018

2020

2021

ഭരണറതികപ്പെഞര്ടന്

8
കകേരള സഞ്ചാംസഞന കേളതിമണ് പഞത 
നതിര്മ്മേഞണ വതിപണന കകമ 
വതികേസന  കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന്

2018-19 വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർടന്

9
കകേരള സഞ്ചാംസഞന  പരതിവര്തതിത 
ടക്രസവ ശുപഞര്ശേതിത വതിഭഞഗ 
വതികേസന  കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന്

2018-19 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

10 കകേരള സഞ്ചാംസഞന പടതികേജഞതതി 
പടതികേ കഗഞത വര്ഗ്ഗ കേമ്മേസ്പീഷന

2018-19 പ്രകതദ്ധ്യകേ ആഡതിറന്
റതികപ്പെഞര്ടന്

2020-21 വഞര്ഷതികേ    റതികപ്പെഞര്ടന്

11
ടസനർ കഫഞർ റതിസർചന് ആനന് 
എഡനകക്കഷൻ കഫഞർ കസഞഷദ്ധ്യൽ 
ടഞൻസന് ഫർകമഷൻ (CREST)

2019-20
വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം 

ആഡതിറന് റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

12 കകേരള സഞ്ചാംസഞന പതിന്നഞക്ക വതിഭഞഗ 
വതികേസന  കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന് 2020-21 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

13
കകേരള സഞ്ചാംസഞന പടതികേജഞതതി 
പടതികേവര്ഗ്ഗ വതികേസന  
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന് 

2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

KNPP. 72/2023 (i).
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14 കകേരള ഡഞഞ്ചാം സുരക അകതഞറതിറതി 2021-22 വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർടന്

15 കകേരള കസ്റ്റേറന് ഫതിനഞൻഷദ്ധ്യൽ 
എനർടപ്രസസന് ലെതിമതിറഡന് 2019-20   വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർടന്

16 കകേരള  ഫതിനഞൻഷദ്ധ്യൽ 
കകേഞർപ്പെകറഷൻ 2021-22

  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

ആഡതിറന് റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

17 പഞലെക്കഞടന് ജതിലഞ നതിയമ കസവന 
അകതഞറതിറതി 2011-12 പ്രകതദ്ധ്യകേ ആഡതിറന്

റതികപ്പെഞർടന്

18
ടതിവഞനഡഞ്ചാം സതിന്നതിഞ്ചാംഗന് 

മതില്സന് ലെതിമതിറഡന്

2011-12 

മുതല്

 2014-15 വടര

വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

19 കകേരള കസ്റ്റേറന് ടടക്സന്ടറൽ 
കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലെതിമതിറഡന് 2016-17 വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർടന്

20 കകേരള സഞ്ചാംസഞന മനുഷദ്ധ്യഞവകേഞശേ 
കേമ്മേസ്പീഷന

2016-17

മുതല്

2018-19 വടര

വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

21 പതനഞ്ചാംതതിട ജതിലഞ നതിയമ കസവന 
അകതഞറതിറതി

2016-17

2019-20
പ്രകതദ്ധ്യകേ ആഡതിറന്

റതികപ്പെഞർടന്

22
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം ജതിലഞ 

നതിയമ കസവന അകതഞറതിറതി
2017-18 പ്രകതദ്ധ്യകേ ആഡതിറന്

റതികപ്പെഞർടന്

23 കഫഞഞ്ചാം മഞറതിഞ്ചാംഗ്സന് (ഇന്തദ്ധ്യ) ലെതിമതിറഡന് 2018-19 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

24 കകേരള ഖഞദതി ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമനതിധതി കബഞർഡന് 2018-19 വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം
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25 ടഞവൻകൂർ ടടറഞനതിയഞ്ചാം 
കപ്രഞഡകന്സന് ലെതിമതിറഡന്

2018-19 മുതല്

2020-21 വടര
 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

26 കകേരള കസ്റ്റേറന് ഡഗ്സന് ആൻഡന് 
ഫഞർമസനടതിക്കൽസന് ലെതിമതിറഡന് 2019-20  വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർടന്

27 കകേരള ആകടഞടമഞടബൽസന് 
ലെതിമതിറഡന് 2019-20  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

28 കകേരള കസ്റ്റേറന് കേയര് കകേഞര്പ്പെകറഷന 
ലെതിമതിറഡന് 2020-21 വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേൾ

29 ടകേല്കടഞണ്  ഇലെകകഞ ടസറഞമതിക്സന് 
ലെതിമതിറഡന്  2020-21  വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർടന്

30 ടകേല്കടഞണ് കേകമ്പഞണനന് 
കകേഞഞ്ചാംപ്ലക്സന് ലെതിമതിറഡന് 2020-21  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

31 കകേരള ദതികനശേന് ബസ്പീഡതി ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകേന്ദ്ര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം 2020-21 ആഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ടന്

32 സസ്പീതഞറഞഞ്ചാം ടടക്സന്ടറൽസന് ലെതിമതിറഡന് 2020-21  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

33 സ്റ്റേസ്പീൽ ആൻഡന് ഇൻഡസതിയൽ 
കഫഞർജതിഞ്ചാംഗ്സന് ലെതിമതിറഡന് 2020-21

വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം 

വഞര്ഷതികേ കേണക്കുഞ്ചാം

34
 കകേരള ഇൻഡസതിയൽ 
ഇൻഫഞസക്ചർ ഡവലെപ്ടമനന്  

കകേഞര്പ്പെകറഷൻ (കേതിൻഫ)
2020-21  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

35 മലെബഞർ സതിമനന്സന് ലെതിമതിറഡന് 2020-21  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

36 കകേരള കസ്റ്റേറന് കേയർ ടമഷതിനറതി 
മഞനുഫഞക്ചറതിഞ്ചാംഗന് കേമ്പനതി ലെതിമതിറഡന് 2020-21 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം
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37 യടണറഡന് ഇലെകതിക്കൽ 
ഇൻഡസസ്പീസന് ലെതിമതിറഡന് 2020-21 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

38 കകേരള കേരകേകൗശേലെ വതികേസന 
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന്

2020-21  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

2021-22

39 ആകടഞകേഞസ്റ്റേന് ലെതിമതിറഡന് 2020-21  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

40 കകേരള കേയർ ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമനതിധതി കബഞർഡന് 2021-22 വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുഞ്ചാം

 41 കകേരള അഡസകക്കറന്സന്  കഞര്ക്കന്സന് 
ടവല്ഫയര് ഫണ്ടന് കേമ്മേതിറതി 2021-22  ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ടന്

42 കകേരള കകയ്സന് ആൻഡന് ടസറഞമതികേന്
കപ്രഞഡകന്സന് ലെതിമതിറഡന് 2021-22  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

43 കകേരള അകഗഞ ഇൻഡസസ്പീസന് 
കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലെതിമതിറഡന് 2015-16  വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

44 കകേരള ലെഞൻഡന് ടഡവലെപ്ടമനന് 
കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലെതിമതിറഡന് 2019-20  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

45 വഞഴക്കുളഞ്ചാം അകഗഞ & ഫ്രൂടന് 
കപ്രഞസസതിഞ്ചാംഗന് കേമ്പനതി ലെതിമതിറഡന് 2020-21  വഞർഷതികേ ആഡതിറന്

റതികപ്പെഞര്ടന്

46 കസ്റ്റേറന് ഫഞമതിഞ്ചാംഗന് കകേഞർപ്പെകറഷൻ 
ഓഫന് കകേരള ലെതിമതിറഡന് 2021-22 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുഞ്ചാം

47 കകേരള കേഞർഷതികേ  സർവകേലെഞശേഞലെ 2021-22 വഞർഷതികേ കേണക്കുകേൾ

48 ടവകലെഞപ്പെതിള്ളതി  സഞ്ചാംസന് കൃതതി ഭവൻ

2018-19 മുതല്

2020-21 വടര
 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

2021-22  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം



21

1 2 3 4

49
കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചലെചതിത 
അക്കഞദമതി

2021-22
 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം 

50
കകേരള സഞ്ചാംസഞന  
സര്വവതിജഞനകകേഞശേഞ്ചാം  ഇനസ്റ്റേതിറനടന്

2021-22
വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

51
കകേരള സഞ്ചാംസഞന ബഞലെസഞഹതിതദ്ധ്യ 
ഇൻസ്റ്റേതിറനടന്

2021-22
വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

52
കകേരള സഞ്ചാംസഞന വതികേലെഞഞ്ചാംഗകകമ 
കകേഞർപ്പെകറഷൻ 2016-17

  വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർടന്

53
നഞഷണൽ യൂണതികവഴതിറതി ഓഫന് 
അഡസഞൻസ്ഡന് ലെസ്പീഗൽ സ്റ്റേഡസ്പീസന്

2018-19 മുതല്

2020-21 വടര
സ്റ്റേഞറ്റൂടറതി ആഡതിറന്

റതികപ്പെഞര്ടന്

54 കേണ്ണൂർ സർവകേലെഞശേഞലെ 2019-20 ആഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ടന്

55
തുഞടതഴുതച്ഛൻ മലെയഞളഞ്ചാം 
സർവകേലെഞശേഞലെ 

2019-20 ആഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ടന്

56 കകേരള സർവകേലെഞശേഞലെ 2019-20   ആഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ടന്

57
കകേരള കേള്ളന് വദ്ധ്യവസഞയ ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി  കബഞര്ഡന്

2017-18 ആഡതിറന് റതികപ്പെഞർടന്

58
കകേരള   ഇൻസ്റ്റേതിറനടന്   ഓഫന്  ടവൽഡതിങന്

ആനന്  റതിസർചന്

2018-19 മുതല്

2020-21 വടര
വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്  

2021-22 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന് 

59
കകേരള കഷഞപന് & കേകമഴദ്ധ്യല് 
എസ്റ്റേഞബതിടഷ്മെനന്സന് ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമനതിധതി കബഞര്ഡന്

2019-20  വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന് 

60
കകേരള ആകടഞറതികഞ ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമനതിധതി പദതതി 

2021-22
വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
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61
കകേരള ആകടഞടമഞടബല്  
വര്ക്കന്കഷഞപ്പെന് ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമനതിധതി പദതതി

2021-22 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

62 കകേരള കമഞകടഞര് ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമനതിധതി കബഞര്ഡന് 2021-22 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

63 കകേരള ഇൻസ്റ്റേതിറനടന് ഓഫന് ടൂറതിസഞ്ചാം 
ആൻഡന് ടഞവൽ സ്റ്റേഡസ്പീസന്

2019-20

2020-21
 വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

2021-22 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

64
കറഞഡ്സന് ആനന് ബതിഡ്ജസന് 
ടഡവലെപ്ടമനന് കകേഞർപ്പെകറഷൻ 
ഓഫന് കകേരള ലെതിമതിറഡന്

2020-21
 വഞർഷതികേ 

റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

65 രഞജസ്പീവന് ഗഞന്ധതി അക്കഞദമതി കഫഞർ 
ഏവതികയഷൻ ടടകകഞളജതി 2021-22  വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

66 മസ്പീറന് കപ്രഞഡകന്സന് ഓഫന് ഇന്തദ്ധ്യ 
ലെതിമതിറഡന് 2019-20   വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

67 ഔഷധതി 2019-20   വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

 (iii)  നതിയമസഭ  പഞസഞക്കതിയ  ബതില്ലുകേളതില്  ഗവര്ണറുടട  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം   ലെഭതിച  
തഞടഴപ്പെറയന്ന ആക്റ്റുകേള്  

ക്രമ 
നമ്പര്

ആകതിടന

വര്ഷഞ്ചാം നമ്പര് കപരന്

1 2 3 4

1 2022 12 2022-ടലെ കകേരള റദഞക്കലുഞ്ചാം ഒഴതിവഞക്കലുഞ്ചാം ആകന്

 2  2022  13
2022-ടലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉതരവഞദതിത
(കഭദഗതതി) ആകന്
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 3  2022  14 2022-ടലെ  കകേരള  ആഭരണ  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി
(കഭദഗതതി) ആകന്

4 2022 15 2022-ടലെ കകേരള തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണ ടപഞതുസര്വസ്പീസന് ആകന്

5 2022 16 2022-ടലെ കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡന് (കഭദഗതതി)ആകന്

 6  2022  17
ദതി  കകേരള  പബതികേന്  സര്വസ്പീസന്  കേമ്മേസ്പീഷന  (അഡസ്പീഷണല്
ഫങ്ഷനസന്  ആസന്  ടറടസകന്സന്  ടസര്ടടയതിന
കകേഞര്പ്പെകറഷനസന് ആനഡന് കേമ്പനസ്പീസന് ) അടമനടഡ്മെനന് ആകന്,
2022

 7  2022  18 2022-ടലെ  കകേരള  പബതികേന്  എനര്ടപ്രസസന്(  ടസലെകനുഞ്ചാം
റതിക്രൂടന്ടമനഞ്ചാം) കബഞര്ഡന് ആകന്

 8  2022  19 2022-ടലെ  കകേരള  വദ്ധ്യവസഞയ  ഏകേജഞലെകേ  കതിയറനസന്
കബഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം വദ്ധ്യവസഞയ നഗരപ്രകദശേ വതികേസനവുഞ്ചാം (കഭദഗതതി) ആകന്

(iv)  ചടഞ്ചാം  47(2)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കേഞലെതഞമസപതതികേ  സഹതിതഞ്ചാം  തഞടഴപ്പെറയന്ന
കചഞദദ്ധ്യങ്ങള്ക്കുളള ഉതരങ്ങള്. 

നതിയമസഭ സകമ്മേളനഞ്ചാം നകത ചതിഹ്നമതിടഞത കചഞദദ്ധ്യനമ്പര്

1 2 3

13
14 199

9 610

 14

4 1396, 3086

7 544

10 4719

15 583, 3782, 5086

16 565, 1618,  4174, 4191

19 1667, 1670

22 2055, 2058, 2059
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15

2 3424

3 2408, 5697

4 474, 477, 493, 2100, 2409, 2479, 2481,
2483, 2496, 2498, 2502

 5

142, 390, 391, 415, 435, 487, 512, 513,
514, 515, 516, 521, 522, 836, 1170, 1175,
1177,  1241,   2017,  2064,  2090,  2130,
2149,  2307,  2387,  2402,  2406,  2415,
3150,  3156,  3196,  3223,  3786,  3853,
3928, 3935,  4063, 4097, 4102, 4104,
4146, 4438, 4804

6 258, 1204, 1271, 1274, 2027, 2117, 2121

 (v) ചടഞ്ചാം 236 (5) പ്രകേഞരമുളള കേടലെഞസുകേള്

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി
കേഞലെതഞമസപതതികേകേളുടട വതിശേദഞഞ്ചാംശേഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ
വര്ഷഞ്ചാം

റതികപ്പെഞര്ടന്
നമ്പര്

ഖണതികേ
നമ്പര്

1 2 3 4

IX―തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണവുഞ്ചാം
       ഗഞമവതികേസനവുഞ്ചാം ഭവനനതിർമ്മേഞണവുഞ്ചാം 2016-17 1 72

XIV―ആഭദ്ധ്യന്തരകേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2021-22 1 20

IX―തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണവുഞ്ചാം
        ഗഞമവതികേസനവുഞ്ചാം ഭവനനതിർമ്മേഞണവുഞ്ചാം 2021-22 1 44

VIII―സഞമ്പതതികേ കേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2020-21 5  1-4

IV―വദ്ധ്യവസഞയവുഞ്ചാം   ധഞതുക്കളുഞ്ചാം

2019-20 4  46-49,54

2020-21 5 27

2021-22 1 21,30,47,50,
51
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IX―തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണവുഞ്ചാം
       ഗഞമവതികേസനവുഞ്ചാം ഭവനനതിർമ്മേഞണവുഞ്ചാം

2020-21 5
10-25,
36-52

VIII―സഞമ്പതതികേ കേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2021-22 1 57-59

I―കൃഷതിയഞ്ചാം മൃഗസഞ്ചാംരകണവുഞ്ചാം
      മതദ്ധ്യബന്ധനവുഞ്ചാം

2015-16 5 22

2017-18 2 5

2019-20 4 15,22

2021-22 1

1,3,8-10,
12-14,

16,17, 20,
23-25,

27,30,31,
34-36, 39-41,
46,49,51,

57

VI―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം 2021-22 1 85-140

VIII―സഞമ്പതതികേ കേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2021-22 1 11-13

VI―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം

2020-21 5
52-54,

59,81,94

2021-22 1 61

IX―തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണവുഞ്ചാം
       ഗഞമവതികേസനവുഞ്ചാം ഭവനനതിർമ്മേഞണവുഞ്ചാം

2014-15 4 12

2018-19 3 12,13

2019-20 4 7

KNPP. 72/2023 (i).
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VII―വതിദബച്ഛക്തതിയഞ്ചാം ടതഞഴതിലുഞ്ചാം
         ടതഞഴതിലെഞളതികകമവുഞ്ചാം 2021-22 1 3,13,15,18,19

XI―ഭകദ്ധ്യവുഞ്ചാം സതിവതില് സടപ്ലസുഞ്ചാം
        സഹകേരണവുഞ്ചാം 2021-22 1 25,29

VI―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം 2021-22 1 72,73,
78-84

(v) ചടഞ്ചാം 236 (6) പ്രകേഞരമുളള കേടലെഞസുകേള് 

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര്
വഞര്ഷതികേ പ്രവര്തന റതികപ്പെഞര്ടതിടന വതിശേദഞഞ്ചാംശേഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ
വര്ഷഞ്ചാം വകുപ്പെന്/സഞപനഞ്ചാം

1 2 3

XIV―കസ്റ്റേഷനറതിയഞ്ചാം  അചടതിയഞ്ചാം
മറന് ഭരണപരമഞയ     സർവസ്പീസുകേളുഞ്ചാം 

2019-20
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)
 അചടതി വകുപ്പെന് 

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്  ,,
 ഇലെകകഞണതികേന് സുഞ്ചാം

വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദദ്ധ്യയഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(ഇൻകഫഞപഞർക്കന് )

II―സഞ്ചാംസഞന  ഭരണതലെവനഞര്,
മനതിമഞര്, ആസഞന ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

2020-21
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

ഇലെകകഞണതികേന് സുഞ്ചാം
വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദദ്ധ്യയഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(കകേരള സഞ്ചാംസഞന ഐ.ടതി.മതിഷൻ) 

,, ,,       ഇലെകകഞണതികേന് സുഞ്ചാം
വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദദ്ധ്യയഞ്ചാം വകുപ്പെന് 

(സതി - ഡതിറന്) 

,, 2021-22
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)
ടപഞതുഭരണ വകുപ്പെന് (കകേരള പബതികേന്

സർവസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷൻ )

,, ,,
ഇലെകകഞണതികേന് സുഞ്ചാം

വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദദ്ധ്യയഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(കകേരള സഞ്ചാംസഞന ഐ.ടതി.മതിഷൻ)
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XIV―കസ്റ്റേഷനറതിയഞ്ചാം  അചടതിയഞ്ചാം
മറന് ഭരണപരമഞയ സർവസ്പീസുകേളുഞ്ചാം

2021-22
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)
 അചടതി വകുപ്പെന് 

,, ,, കസ്റ്റേഷനറതി വകുപ്പെന് 

XLI―ഗതഞഗതഞ്ചാം ,,
കകേഞസ്റ്റേൽ ഷതിപ്പെതിഞ്ചാംഗന് & ഇൻലെഞൻഡന്
നഞവതികഗഷൻ വകുപ്പെന്  (ഉൾനഞടൻ

ജലെഗതഞഗതഞ്ചാം )

XX―ശുദജലെവതിതരണവുഞ്ചാം
         ശുചസ്പീകേരണവുഞ്ചാം 

2019-20
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

റവനന (കദവസസഞ്ചാം) വകുപ്പെന്

XXI―ഭവന നതിർമ്മേഞണഞ്ചാം 

2021-22

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

ഭവന നതിർമ്മേഞണ വകുപ്പെന്  (കകേരള
സഞ്ചാംസഞന ഭവന നതിർമ്മേഞണ
കബഞർഡന്, കകേരള  സഞ്ചാംസഞന
നതിർമ്മേതിതതി കകേന്ദ്രഞ്ചാം, ഹകൗസതിഞ്ചാംഗന്
കേമ്മേസ്പീഷണറുടട കേഞരദ്ധ്യഞലെയഞ്ചാം )

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്  2012-13

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  [കകേരള
ഇൻഡസതിയൽ  ഇൻഫഞസക്ചർ
ടഡവലെപ്ടമനന്  കകേഞർപ്പെകറഷൻ

(കേതിൻഫ)]

,,  2014-15 ,,

,,  ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  [കകേരള സഞ്ചാംസഞന
കേശുമഞവന് കൃഷതി വതികേസന ഏജൻസതി

(KSACC)]

,, 2015-16 വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  [കകേരള
ഇൻഡസതിയൽ  ഇൻഫഞസക്ചർ
ടഡവലെപ്പെന്ടമനന്  കകേഞർപ്പെകറഷൻ

(കേതിൻഫ)]
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XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള് 2015-16  വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്   [കകേരള സഞ്ചാംസഞന
കേശുമഞവന് കൃഷതി     വതികേസന ഏജൻസതി
(KSACC)]

,,
2016-17

 വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരള സഞ്ചാംസഞന
ബഞഞ്ചാംബൂ  കകേഞർപ്പെകറഷൻ  ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്   [കകേരള സഞ്ചാംസഞന
കേശുമഞവന് കൃഷതി     വതികേസന ഏജൻസതി
(KSACC)]

,,
2017-18

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (ടമറൽ ഇൻഡസസ്പീസന്
ലെതിമതിറഡന് )

  ,,
 ,, വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്    (കകേരള സഞ്ചാംസഞന

കേശുമഞവന് കൃഷതി     വതികേസന ഏജൻസതി
(KSACC)]

,,
2018-19

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (ടമറൽ ഇൻഡസസ്പീസന്
ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  [കകേരള
ഇൻഡസതിയൽ  ഇൻഫഞസക്ചർ
ടഡവലെപ്പെന്ടമനന്  കകേഞർപ്പെകറഷൻ

(കേതിൻഫ)]

,,    ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  [കകേരള കസ്റ്റേറന്
ആർടതിസഞൻസന് ടഡവലെപ്ടമനന്

കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലെതിമതിറഡന് (കേഞഡന് കകേഞ )]

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരള കേരകേകൗശേലെ

വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ  )
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XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്
2018-19

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (ടകേസതിസതിപതി
ലെതിമതിറഡന് )

,, ,, വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (ടതിവഞൻഡഞ്ചാം
സതിന്നതിഞ്ചാംഗന്  മതിൽസന് ലെതിമതിറഡന്  )

,, ,, വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരളഞ കസ്റ്റേറന്
ടടക്സന്ടറൽ കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലെതിമതിറഡന് )

 ,,
2019-20

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (ടമറൽ ഇൻഡസസ്പീസന്
ലെതിമതിറഡന് ) 

  ,,
,, വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരള കസ്റ്റേറന്

മതിനറൽ ടഡവലെപ്ടമനന് കകേഞർപ്പെകറഷൻ
ലെതിമതിറഡന് )

        ,, ,, വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരള സതിറഞമതിക്സന്
ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് [കകേരള കസ്റ്റേറന്
ആർടതിസഞൻസന് ടഡവലെപ്ടമനന്

കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലെതിമതിറഡന് (കേഞഡന് കകേഞ )]

,, ,, വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  
(ടകേസതിസതിപതി ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,  ടമനതിഞ്ചാംഗന് ആൻഡന് ജതികയഞളജതി വകുപ്പെന്  

,,
2020-21 

 (കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (ടകേൽകടഞൺ
ഇലെകകഞ ടസറഞമതിക്സന് ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 

 (ടമറൽ ഇൻഡസസ്പീസന് ലെതിമതിറഡന് )
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XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്
2020-21

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരള കസ്റ്റേറന്
മതിനറൽ ടഡവലെപ്ടമനന് കകേഞർപ്പെകറഷൻ

ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരള കേരകേകൗശേലെ

വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ  )

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  [കകേരള കസ്റ്റേറന്
ഇലെകകഞണതിക്സന് ടഡവലെപ്ടമനന്

കകേഞർപ്പെകറഷൻ (ടകേൽകടഞൺ)] 

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (ടകേസതിസതിപതി

ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (ടതിവഞൻഡഞ്ചാം
സതിന്നതിഞ്ചാംഗന്  മതിൽസന് ലെതിമതിറഡന്  )

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (സസ്പീതഞറഞഞ്ചാം

ടടകേന് ടസ്റ്റേൽസന് ലെതിമതിറഡന്) 

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരളഞ കസ്റ്റേറന്

ടടകേന് ടസ്റ്റേൽ  കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,  ടമനതിഞ്ചാംഗന്  ആൻഡന് ജതികയഞളജതി വകുപ്പെന് 

,,
2021 -22

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്   (കകേരള
ആകടഞടമഞടബൽസന് ലെതിമതിറഡന്) 

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരള കസ്റ്റേറന്

മതിനറൽ ടഡവലെപ്ടമനന് കകേഞർപ്പെകറഷൻ
ലെതിമതിറഡന് )
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XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്
2021 -22

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരള സതിറഞമതിക്സന്
ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്    (ടകേസതിസതിപതി

ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരള കസ്റ്റേറന്
ഇൻഡസതിയൽ എനർടപ്രസസന്

ലെതിമതിറഡന് )

XXIX―കൃഷതി
2018 -19

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം) കകേരള കേഞർഷതികേ സർവകേലെഞശേഞലെ 

XL―തുറമുഖങ്ങൾ 
2021-22

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

 തുറമുഖ വകുപ്പെന് 

XXIV―ടതഞഴതിലുഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമവുഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവുഞ്ചാം    2011-12

ടതഞഴതിലുഞ്ചാം ടനപുണദ്ധ്യവുഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(കകേരള ഈറ,കേഞട്ടുവള്ളതി, തഴ

ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി കബഞർഡന് )

,, ,,
ടതഞഴതിലുഞ്ചാം ടനപുണദ്ധ്യവുഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(കകേരള ബസ്പീഡതി, ചുരുടന് ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി കബഞർഡന്)

,, ,,

ടതഞഴതിലുഞ്ചാം ടനപുണദ്ധ്യവുഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(കകേരള ടഡഞമസ്റ്റേതികേന് വർകക്കഴന്
ടവൽടഫയർ ഫണ്ടന് കബഞർഡന്,
കകേരള ബഞർബർ ബനടസ്പീഷദ്ധ്യൻ
കകമപദതതി , കകേരള കേള്ളന്

വദ്ധ്യവസഞയ ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി
കബഞർഡന്)
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1 2 3

 XXIV―ടതഞഴതിലുഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമവുഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവുഞ്ചാം   2012-13

ടതഞഴതിലുഞ്ചാം ടനപുണദ്ധ്യവുഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(ടകേ ടതഞഴതിലെഞളതി വതിദഗ

ടതഞഴതിലെഞളതി കകമപദതതി, കകേരള
ടഡഞമസ്റ്റേതികേന് വർകക്കഴന് ടവൽടഫയർ

ഫണ്ടന് കബഞർഡന്, കകേരള അലെക്കന്
ടതഞഴതിലെഞളതി കകമപദതതി, കകേരള

ബഞർബർ ബനടസ്പീഷദ്ധ്യൻ കകമപദതതി
, കകേരള കേള്ളന് വദ്ധ്യവസഞയ

ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി കബഞർഡന്)

,, 2013-14

    ടതഞഴതിലുഞ്ചാം ടനപുണദ്ധ്യവുഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(ടകേ ടതഞഴതിലെഞളതി വതിദഗ ടതഞഴതിലെഞളതി

കകമപദതതി, കകേരള ടഡഞമസ്റ്റേതികേന്
വർകക്കഴന് ടവൽടഫയർ ഫണ്ടന്

കബഞർഡന്, കകേരള അലെക്കന്
ടതഞഴതിലെഞളതി കകമപദതതി, കകേരള

ബഞർബർ ബനടസ്പീഷദ്ധ്യൻ കകമപദതതി,
കകേരള കേള്ളന് വദ്ധ്യവസഞയ ടതഞഴതിലെഞളതി

കകമനതിധതി കബഞർഡന്)

,, 2015-16 ,,

,, 2016-17 ,,

,, 2017-18 ,,

XLVI―സഞമൂഹദ്ധ്യ
സുരകതിതതസവുഞ്ചാം കകമവുഞ്ചാം 

2020-21
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)
വനതിത ശേതിശുവതികേസന വകുപ്പെന് 

റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പ്പെണഞ്ചാം : 

(i)  സഭഞ കനതഞവുഞ്ചാം കേഞകരദ്ധ്യഞപകദശേകേ സമതിതതി അഞ്ചാംഗവുമഞയ ശസ്പീ.  പതിണറഞയതി വതിജയന
സമതിതതിയടട എടഞമതന് റതികപ്പെഞര്ടന് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

(ii)  കൃഷതി  വകുപ്പുമനതിയഞ്ചാം  ഒന്നഞഞ്ചാം  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  അദദ്ധ്യകനുമഞയ
ശസ്പീ.  പതി.  പ്രസഞദന്  2022 -  ടലെ കകേരള ടവററനറതിയഞ്ചാം  ജന്തുശേഞസ്ത്രങ്ങളുഞ്ചാം സര്വകേലെഞശേഞലെ
(കഭദഗതതി) ബതില് സഞ്ചാംബന്ധതിച സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞര്ടന് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.
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(iii)  നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനതിയഞ്ചാം  നഞലെഞഞ്ചാം  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട
അദദ്ധ്യകനുമഞയ ശസ്പീ.  പതി.  രഞജസ്പീവന്  തഞടഴപ്പെറയന്ന ബതില്ലുകേളതികനലുള്ള സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി
റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

(i) 2022 - ടലെ കകേരള കേശുവണ്ടതി ഫഞകറതികേള് (വതിലെയ്ടക്കടുക്കല്) കഭദഗതതി ബതില്.

(ii)2022 - ടലെ കകേരള ഖഞദതി-ഗഞമവദ്ധ്യവസഞയ കബഞര്ഡന് (കഭദഗതതി) ബതില്

(iv)  മുഖദ്ധ്യമനതിയഞ്ചാം  പതതിനഞലെഞഞ്ചാം  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  അദദ്ധ്യകനുമഞയ
ശസ്പീ.പതിണറഞയതി  വതിജയന  2022-ടലെ കകേരള ടഹകക്കഞടതതി  സര്വസ്പീസുകേള്  (വതിരമതിക്കല്
പ്രഞയഞ്ചാം നതിജടപ്പെടുതല്) കഭദഗതതി ബതില് സഞ്ചാംബന്ധതിച സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞര്ടന് സഭയതില്
സമര്പ്പെതിച.

(v)  കലെഞക്കല്  ഫണ്ടന്  അക്കകൗണ്ടന്സന്  കേമ്മേതിറതി  അദദ്ധ്യകന  ശസ്പീ.ടതി.പതി.രഞമകൃഷ്ണന
സമതിതതിയടട ഇരുപതതിനഞലു മുതല് മുപ്പെതന് വടരയള്ള റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച. 

റതികപ്പെഞര്ടന് പരതിഗണന : 

കേഞകരദ്ധ്യഞപകദശേകേസമതിതതിയടട എടഞമതന്  റതികപ്പെഞർടന് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച.  

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം   : 

(1)    തഞടഴപ്പെറയന്ന ബതില്ലുകേളുടട അവതരണവുഞ്ചാം സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിക്കന് അയയണടമന്ന
പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം   : 

(i) 2022 -   ടലെ കകേരള അബ്കേഞരതിടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്  ,

(ii)2022 -   ടലെ കകേരള കമഞകടഞര് ടഞനകസഞര്ടന് ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില് 

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  വതി.  ശേതിവനകുടതി  2022 -  ടലെ കകേരള
അബ്കേഞരതിടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2022  -  ടലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്
ടഞനകസഞര്ടന്  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  എന്നതിവ അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച.  തുടര്ന്നന്,  ബഹ.  മനതി പ്രസ്തുത ബതില്ലുകേള് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  VII -  ടന പരതിഗണനയന്
അയയണടമന്ന പ്രകമയവുഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.  

ശസ്പീ.  ഐ.  സതി.  ബഞലെകൃഷ്ണന  2022  -  ടലെ  കകേരള  അബ്കേഞരതിടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്
ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  അവതരതിപ്പെതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ശസ്പീ.  സതി.  എചന്.  കുഞമ്പു
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  പതി.  പതി.  ചതിതരഞ്ജന,  ബതില്  ഒരു  ടസലെകന്
കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി അവതരതിപ്പെതിച സഞ്ചാംസഞരതിച.

KNPP. 72/2023 (i).
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ശസ്പീ. ജതി. സ്റ്റേസ്പീഫന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (ടനനഞറ) 2022 -  ടലെ

കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞനകസഞര്ടന്  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം

ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  അവതരതിപ്പെതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.

ശസ്പീ. കജഞബന് ടമക്കതിള്, ബതില് ഒരു ടസലെകന്  കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന

മടറഞരു കഭദഗതതി അവതരതിപ്പെതിച സഞ്ചാംസഞരതിച. 

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതിയടട മറുപടതിക്കുകശേഷഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന

കഭദഗതതികേള്  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിനവലെതിച.  തുടര്ന്നന്  2022-ടലെ  കകേരള  അബ്കേഞരതി

ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2022-ടലെ കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞനകസഞര്ടന്

ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  എന്നതിവ സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  VII-ടന  പരതിഗണനയന്

അയക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്ലുകേള്  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  VII-ടന  പരതിഗണനയന്

അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  

(ii) 2022 -   ടലെ കകേരള നദസ്പീതസ്പീര സഞ്ചാംരകണവുഞ്ചാം മണല് വഞരല് നതിയനണവുഞ്ചാം

(  കഭദഗതതി  )   ബതില്  , 2021 -   ടലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ   (  കഭദഗതതി  )   ബതില് 

റവനന-ഭവന നതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  രഞജന  2022-ടലെ കകേരള നദസ്പീതസ്പീര

സഞ്ചാംരകണവുഞ്ചാം  മണല്  വഞരല്  നതിയനണവുഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  ഭൂപരതിഷ്കരണ

(കഭദഗതതി)  ബതില്  എന്നതിവ അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ശസ്പീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന

ബതില്  അവതരണടത  എതതിര്ത്തുടകേഞണ്ടന്  ക്രമപ്രശഞ്ചാം  ഉന്നയതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.

ഉന്നയതിക്കടപ്പെട  ക്രമപ്രശഞ്ചാം  നതിലെനതില്ക്കുന്നതടലന്നന്  സസ്പീക്കര്  റൂളതിഞ്ചാംഗന്  നല്കേതി.  തുടര്ന്നന്,

ബഹ.  മനതി പ്രസ്തുത ബതില്ലുകേള്  സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  II-ടന പരതിഗണനയന് അയയണടമന്ന

പ്രകമയവുഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.  

ശസ്പീ.  യ.  എ.  ലെതസ്പീഫന്  2022 -ടലെ കകേരള നദസ്പീതസ്പീര സഞ്ചാംരകണവുഞ്ചാം മണല് വഞരല്

നതിയനണവുഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്

ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി അവതരതിപ്പെതിച സഞ്ചാംസഞരതിച.

അടതിയന്തര പ്രകമയതതികനലുള്ള ചര്ച :

“സഭ  ഇകപ്പെഞള്  നതിര്തതിവയ്ക്കുന"  എന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതിനടസനന്

അവതരതിപ്പെതിച സഞ്ചാംസഞരതിച. 
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തഞടഴപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങ്കേടുത്തു. 

ശസ്പീ. സജതി ടചറതിയഞന

ശസ്പീ. രകമശേന് ടചന്നതിതലെ

ശസ്പീ. മുഹമ്മേദന് മുഹസതിന

ശസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലെതിക്കുടതി

ശസ്പീ. ടസബഞസ്റ്റേദ്ധ്യന കുളത്തുങ്കേല്

ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന്

ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന്

ശസ്പീ. കമഞനസന് കജഞസഫന്

ശസ്പീ. വതി. കജഞയതി

  ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശേന, പ്രതതിപക കനതഞവന്. 

ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപ്പെട  കേഞരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കന്  മുഖദ്ധ്യമനതി  ശസ്പീ.  പതിണറഞയതി  വതിജയന

മറുപടതി നല്കേതി. 

പ്രകമയഞ്ചാം സഭ തള്ളതി. 

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം   : (  തുടര്ച  ) 

(ii) 2022 -   ടലെ കകേരള നദസ്പീതസ്പീര സഞ്ചാംരകണവുഞ്ചാം മണല് വഞരല് നതിയനണവുഞ്ചാം

(  കഭദഗതതി  )   ബതില്  , 2021 -   ടലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

ശസ്പീ.  ഡതി.  ടകേ.  മുരളതി  2022 -  ടലെ കകേരള നദസ്പീതസ്പീര സഞ്ചാംരകണവുഞ്ചാം മണല്വഞരല്

നതിയനണവുഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)  ബതില്  ഒരു  ടസലെകന്   കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്

അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ശസ്പീ. ടതി.  ടജ. വതികനഞദന്  2021 - ടലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ (കഭദഗതതി) ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം

ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.

ശസ്പീ.  എ.  പ്രഭഞകേരന,  ബതില് ഒരു ടസലെകന്  കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന

മടറഞരു കഭദഗതതി അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. 
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റവനബ-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുകശേഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന
കഭദഗതതികേള് സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിച. തുടര്ന്നന് 2022-ടലെ കകേരള നദസ്പീതസ്പീര
സഞ്ചാംരകണവുഞ്ചാം  മണല് വഞരല് നതിയനണവുഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  ഭൂപരതിഷ്കരണ
(കഭദഗതതി)  ബതില്  എന്നതിവ  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  II-ടന  പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്ലുകേള് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  II-ടന പരതിഗണനയന് അയക്കുകേയഞ്ചാം
ടചയ.  

2022  ഡതിസഞ്ചാംബര്  7-  ാം  തസ്പീയതതി  ബുധനഞഴ്ച  രഞവതിടലെ  9.00-നന്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി ടവകുകന്നരഞ്ചാം 04.36 - നന് സഭ പതിരതിഞ.

എ. എഞ്ചാം. ബഷസ്പീര്, 

ടസക്രടറതി.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair. 

Questions:

Three Questions in the list of Questions posted for the day were answered

orally. 

Adjournment Motion:

Shri  M. Vincent and five other Members had given a notice for leave to

introduce an adjournment motion regarding the serious situation reported to have

arisen consequent to the Government not taking any steps to resolve the strike by

fishermen in connection with the Vizhinjam port. As the Chief Minister expressed

willingness to discuss the motion, the Speaker announced that  the adjournment

motion would be taken up for discussion at 1.00 p.m. 

Calling Attention :

1.  Shri  C.  H.  Kunhambu  called  the  attention  of  the  Minister  for  

Agriculture to the necessity to urge Central Government to rectify the 

policy  that  caused  the  slash  in  prices  of  rubber  and  coconut.

The  Minister made a statement thereto.

2. Shri  Ramesh Chennithala called the attention of the Minister for Law,

Industries and Coir to the necessity to take steps to resolve the reported

crisis  being  faced  by  coir  co-operative  Societies  of  the  State.

The Minister made a statement thereto.

KNPP. 72/2023 (ii).
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 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. നക. ബത്തി. ഗപണേഷര കുമമാര
സത്തിവത്തില് പപേമാലശസര 
ഓഫശസരമമാരുനടെ 
അപേരരമാപ്തത

മുഖരമനത്തി

2 ശശ. നക. എഅം. സചത്തിന്പദേവര
ബമാലുപശ്ശേരത്തി മത്തിനത്തി സത്തിവത്തില്
പസ്റ്റേഷന് ഭൂമത്തി ഏനറ്റെടുക്കല്

റവനന-ഭവന നത്തിരമമാണേ 
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. പേത്തി. മമത്തിക്കുടത്തി

സബ്പസ്റ്റേഷന് 
നത്തിരമമാണേതത്തിനര  
ഇറത്തിപഗഷന് നപമാജകത്തിനന്റെ 
സ്ഥലഅം

ജലവത്തിഭവ 
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. നക. വത്തി. സുപമഷര
അഴശക്കല് ഗശന് ഫശല്ഡര 
തുറമുഖനത്തിരമമാണേഅം

തുറമുഖഅം-മനസത്തിയഅം-
പുരമാവസ്തു 
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പമമാന്സര പജമാസഫര
നപേമാതുവത്തിദേരമാലയങ്ങളത്തിനല 
ഉചഭക്ഷണേ വത്തിതരണേഅം

നപേമാതുവത്തിദേരമാഭരമാസ-
നതമാഴത്തില് 
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. ഇ. ടെത്തി. ടടെസണ് മമാസ്റ്റേര
അഴശപക്കമാടെര-മുനമ്പഅം 
പേമാലഅം നത്തിരമമാണേഅം

നപേമാതുമരമാമതര-
വത്തിപനമാദേസഞമാരഅം, 
യുവജനകമാരര 
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. എഅം. വത്തിന്നസന്റെര
കരമന-കളത്തിയത്തിക്കമാവത്തിള 
പറമാഡര

നപേമാതുമരമാമതര-
വത്തിപനമാദേസഞമാരഅം, 
യുവജനകമാരര 
വകുപ്പുമനത്തി
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1 2 3 4

8 ശശ. ടെത്തി. സത്തിദത്തിഖര പേനത്തിഫമാഅം കരഷകരക്കുള
നഷ്ടപേരത്തിഹമാരഅം

മൃഗസഅംരക്ഷണേ-
ക്ഷശരവത്തികസന 
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. സത്തി. എചര. കുഞ്ഞമ കമാസറപഗമാഡര ചടഞമാല് 
ടെമാറ്റെമാ ഗവ. ആശുപേതത്തി 

ആപരമാഗര-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന 
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. യു. എ. ലതശഫര മപഞരത്തി നമഡത്തിക്കല് 
പകമാപളജത്തിനന്റെ പവരതനഅം

ആപരമാഗര-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  

വത്തിജമാപേനതത്തിനന്റെ 

നമ്പർ     തശയതത്തി 

1 2 3 4

   1 587/2019 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര130/2019/പഹമാഅം 27 -8 -2019

   2 589/2019 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര116/2019/പഹമാഅം 6 -8 -2019

   3 590/2019 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര116/2019/പഹമാഅം 6 -8 -2019

   4 591/2019 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര116/2019/പഹമാഅം 6 -8 -2019

   5 711/2020 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര188/2020/പഹമാഅം 6 -10 -2020

   6 573/2022 സ.ഉ. (അചടെത്തി) നമ്പര45/2022/ആഭരന്തരഅം 1 -6 -2022

   7 815/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര9/2022/പേത്തി&എആരഡത്തി 14 -8 -2022

   8 817/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 10/2022/പേത്തി&എആരഡത്തി 14 -8 -2022
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   9 831/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 2317/2022/പഹമാഅം 20 -8 -2022

   10 835/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.)നമ്പര 20/2022 പേത്തി&എ.ആര.ഡത്തി. 23 -8 -2022

   11 845/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 19/2022/ജത്തി.എ.ഡത്തി. 24 -8 -2022

   12 847/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.)നമ്പര 2403/2022/പഹമാഅം 27 -8 -2022

   13 848/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 2402/2022/പഹമാഅം 27 -8 -2022

   14 851/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി ) നമ്പര 11/2022/പേത്തി&എ.ആര.ഡത്തി. 28 -8 -2022

   15 852/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 12/2022/പേത്തി&എ.ആര.ഡത്തി. 29 -8 -2022

   16 858/2022 സ.ഉ.(പേത്തി) നമ്പര 63/2022/ആഭരന്തരഅം 29 -8 -2022

   17 864/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.)നമ്പര.2460/2022/പഹമാഅം 3 -9 -2022

   18 865/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.)നമ്പര.2458/2022/പഹമാഅം 3 -9 -2022

   19 872/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര.65/2022/പഹമാഅം 12 -9 -2022

   20 876/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര.16/2022/വത്തിജര. 12 -9 -2022

   21 887/2022 സ.ഉ.(ടക)നമ്പര 3/2022/പനമാരക്ക 12 -9 -2022

   22 894/2022 സ.ഉ.(ടക)നമ്പര 4/2022/പനമാർക്ക 15 -9 -2022

   23 896/2022 ജത്തി.ഒ(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 2567/2022/പഹമാഅം 16 -9 -2022

   24 897/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 69/2022/പഹമാഅം 19 -9 -2022

   25 898/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 186/2022/പഹമാഅം 12 -9 -2022

   26 902/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 2588/2022/പഹമാഅം 20 -9 -2022

   27 917/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 188/2022/പഹമാഅം 19 -9 -2022

   28 945/2022 പഹമാഅം-എസര.എസര.എ 3/162/2022/പഹമാഅം 30 -9 -2022

   29 950/2022 പഹമാഅം-എസര.എസര.എ 3/163/2022/പഹമാഅം 1 -10 -2022

   30 970/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.)നമ്പര 2758/2022/പഹമാഅം 7 -10 -2022

   31 1001/2022 പഹമാഅം എസര.എസര.എ 4/239/2022-പഹമാഅം 18 -10 -2022
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   32 1003/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര 199/2022/പഹമാഅം 13 -10 -2022

   33 1005/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 73/2022/പഹമാഅം 20 -10 -2022

   34 1006/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര 200/2022/പഹമാഅം 13 -10 -2022

   35 1007/2022 പഹമാഅം-എസര.എസര.എ.3/163/2022-പഹമാഅം 20 -10 -2022

   36 1008/2022  ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 2880/2022/പഹമാഅം 20 -10 -2022

   37 1023/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര.74/2022/പഹമാഅം 21 -10 -2022

   38 1033/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 2884/2022/പഹമാഅം 20 -10 -2022

   39 1039/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 78/2022/പഹമാഅം 28 -10 -2022

   40 1051/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 3043/2022/പഹമാഅം 1 -11 -2022

   41 1057/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 80/2022/പഹമാഅം 3 -11 -2022

   42 1059/2022 ആഭരന്തരഅം-എസര.എസര.എ.2/67/2021-ആഭരന്തരഅം 4 -11 -2022

   43 1060/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 3070/2022/പഹമാഅം 3 -11 -2022

   44 1066/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര79/2022/പഹമാഅം 2 -11 -2022

   45 1078/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 82/2022/പഹമാഅം 9 -11 -2022

   46 1079/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 83/2022/പഹമാഅം 9 -11 -2022

   47 1082/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര 216/2022/പഹമാഅം 9 -11 -2022

   48 1084/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 215/2022/പഹമാഅം 9 -11 -2022

   49 1085/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)222/2022/പഹമാഅം 10 -11 -2022

   50 1087/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 225/2022/പഹമാഅം 10 -11 -2022

   51 1088/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 3165/2022/പഹമാഅം 11 -11 -2022

   52 1089/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര224/2022/പഹമാഅം 10 -11 -2022

   53 1090/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 3166/2022/പഹമാഅം 11 -11 -2022

   54 1091/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര219/2022/പഹമാഅം 10 -11 -2022
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   55 1092/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 220/2022/പഹമാഅം 10 -11 -2022

   56 1093/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 3174/2022/പഹമാഅം 12 -11 -2022

   57 1094/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 3161/2022/പഹമാഅം 10 -11 -2022

   58 1095/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 217/2022/പഹമാഅം 9 -11 -2022

   59 1098/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 228/2022/പഹമാഅം 15 -11 -2022

   60 1099/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര 229/2022/പഹമാഅം 15 -11 -2022

   61 1101/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 3217/2022/പഹമാഅം 16 -11 -2022

   62 1103/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 3218/2022/പഹമാഅം 16 -11 -2022

   63 1104/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 3228/2022/പഹമാഅം 16 -11 -2022

   64 1105/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 3206/2022/പഹമാഅം 15 -11 -2022

   65 1106/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 3225/2022/പഹമാഅം 16 -11 -2022

   66 1118/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 86/2022/പഹമാഅം 21 -11 -2022

   67 1121/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 198/2022/പഹമാഅം 13 -10 -2022

   68 1124/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 3303/2022/പഹമാഅം 23 -11 -2022

   69 1128/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര 239/2022/പഹമാഅം 24 -11 -2022

   70 1146/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര 252/2022/പഹമാഅം 29 -11 -2022

   71 1147/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര 251/2022/പഹമാഅം 29 -11 -2022

   72 1149/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 249/2022/പഹമാഅം 29 -11 -2022

   73 1150/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര 253/2022/പഹമാഅം 30 -11 -2022

   74 332/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 944/2021/പഹമാഅം

   75 333/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1001/2021/പഹമാഅം

   76 334/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1009/2021/പഹമാഅം

   77 335/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1010/2021/പഹമാഅം
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   78 336/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1011/2021/പഹമാഅം

   79 337/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1012/2021/പഹമാഅം

   80 339/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 998/2021/പഹമാഅം

   81 340/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1018/2021/പഹമാഅം

   82 342/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1017/2021/പഹമാഅം

   83 343/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1020/2021/പഹമാഅം

   84 344/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര  1028/2021/പഹമാഅം

   85 345/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1027/2021/പഹമാഅം

   86 346/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1019/2021/പഹമാഅം

   87 347/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1025/2021/പഹമാഅം

   88 348/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1026/2021/പഹമാഅം

   89 349/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി) നമ്പര 1024/2021/പഹമാഅം

   90 648/2022 സ.ഉ.(പേത്തി) നമ്പര 16/2022/നപേമാ.ഭ.വ.

   91 764/2022 വത്തിജര-സത്തി1/85/2022-വത്തിജര.

   92 791/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 171/2022/ജത്തി.എ.ഡത്തി.

   93 808/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര 174/2022/ജത്തി.എ.ഡത്തി.

   94 820/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 169/2022/പഹമാഅം

   95 827/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടെത്തി.) നമ്പര 2316/2022/പഹമാഅം

   96 952/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 3/2022/പേത്തി.എ.ഡത്തി. 1 -10 -2022

   97 956/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 4/2022/പേത്തി.എ.ഡത്തി. 1 -10 -2022

   98 1020/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 2/2022/പേത്തി.എ.ഡത്തി. 14 -10 -2022

   99 794/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 214/2022/ആര.ഡത്തി. 10 -8 -2022

   100 866/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 229/2022/ആര.ഡത്തി. 3 -9 -2022
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   101 881/2022 സ.ഉ.(എഅം.എസര) നമ്പര 215/2022/റവനന 9 -9 -2022

   102 919/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 13/2022/എചര.എസര.ജത്തി. 26 -9 -2022

   103 809/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 215/2022/ആര.ഡത്തി. 12 -8 -2022

   104 828/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 8/2022/എചര.എസര.ജത്തി. 21 -8 -2022

   105 872/2021 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 4/2021/പേവര 17 -2 -2021

   106 1134/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 12/2022/പേവര 24 -11 -2022

   107 1137/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 13/2022/പേവര 26 -11 -2022

   108 730/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 22/2022/എഫര&ഡബബ.എല്.ഡത്തി. 8 -7 -2022

   109 779/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 103/2022/ടെമാക്സസര 6 -8 -2022

   110 818/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 106/2022/ടെമാക്സസര 18 -8 -2022

   111 837/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 108/2022/ടെമാക്സസര 25 -8 -2022

   112 841/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 107/2022/ടെമാക്സസര 25 -8 -2022

   113 861/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 110/2022/ടെമാക്സസര 3 -9 -2022

   114 868/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 113/2022/ടെമാക്സസര 13 -9 -2022

   115 869/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 114/2022/ടെമാക്സസര 13 -9 -2022

   116 870/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 115/2022/ടെമാക്സസര 13 -9 -2022

   117 871/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 116/2022/ടെമാക്സസര 13 -9 -2022

   118 892/2022 സ.ഉ.(അ) നമ്പര 108/2022/ധനഅം 16 -9 -2022

   119 910/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 119/2022/ടെമാക്സസര 24 -9 -2022

   120 911/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 120/2022/ടെമാക്സസര 24 -9 -2022

   121 934/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 123/2022/ടെമാക്സസര 29 -9 -2022

   122 940/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 124/2022/ടെമാക്സസര 30 -9 -2022

   123 941/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 125/2022/ടെമാക്സസര 30 -9 -2022
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   124 942/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 126/2022/ടെമാക്സസര 30 -9 -2022

   125 957/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 129/2022/ടെമാക്സസര 7 -10 -2022

   126 958/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 130/2022/ടെമാക്സസര 7 -10 -2022

   127 969/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 123/2022/ഫത്തിന് 7 -10 -2022

   128 1000/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 134/2022/ടെമാക്സസര 18 -10 -2022

   129 1032/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 139/2022/ടെമാക്സസര 27 -10 -2022

   130 1034/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 140/2022/ടെമാക്സസര 27 -10 -2022

   131 1037/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 137/2022/ടെമാക്സസര 27 -10 -2022

   132 1038/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 138/2022/ടെമാക്സസര 27 -10 -2022

   133 1054/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 142/2022/ടെമാക്സസര 3 -11 -2022

   134 1068/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 143/2022/ടെമാക്സസര 4 -11 -2022

   135 1069/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 144/2022/ടെമാക്സസര 4 -11 -2022

   136 1123/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 149/2022/ടെമാക്സസര 23 -11 -2022

   137 793/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 14/2022/ഐ.ഡത്തി. 10 -8 -2022

   138 967/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 18/2022/ഐ.ഡത്തി. 29 -9 -2022

   139 1011/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 19/2022/ഐ.ഡത്തി. 21 -10 -2022

   140 1067/2022 സ.ഉ.(പേത്തി) നമ്പര 20/2022/വരവ. 31 -10 -2022

   141 812/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 16/2022/പലമാ 17 -8 -2022

   142 813/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 16/2022/പലമാ 17 -8 -2022

   143 825/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 15/2022/ഐ.ഡത്തി. 20 -8 -2022

   144 639/2020 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 57/2020/എല്.എസര.ജത്തി.ഡത്തി. 24 -9 -2020

   145 843/2022 സ.ഉ.(അചടെത്തി) നമ്പര  67/2022/ത.സസ.ഭ.വ. 24 -8 -2022

   146 918/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 70/2022/എല്.എസര.ജത്തി.ഡത്തി. 24 -9 -2022

KNPP. 72/2023 (ii).
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   147 989/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 128/2022/ടെമാക്സസര 7 -10 -2022

   148 990/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 132/2022/ടെമാക്സസര 12 -10 -2022

   149 1053/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 136/2022/ടെമാക്സസര 25 -10 -2022

   150 736/2022 സ.ഉ(അചടെത്തി) നമ്പര 62/2022/തസസഭവ 26 -7 -2022

   151 773/2022 സ.ഉ(അചടെത്തി) നമ്പര 64/2022/തസസഭവ 2-8 -2022

   152 814/2022 സ.ഉ.(അചടെത്തി)നമ്പര 65/2022/തസസഭവ 9 -8 -2022

   153 999/2022 സ.ഉ .(അചടെത്തി )നമ്പർ 29/2022/മ.തു.വ 6 -10 -2022

   154 1026/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 5/2022/സത്തിഎല്എഡത്തി. 26 -10 -2022

   155 146/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 141/2021/പകമാ-ഓപര. 21 -9 -2021

   156 563/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 65/2022/പകമാ-ഓപര. 5 -5 -2022

   157 826/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 147/2022/പകമാ-ഓപര. 20 -8 -2022

   158 839/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 148/2022/പകമാ-ഓപര. 24 -8 -2022

   159 850/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 149/2022/പകമാ-ഓപര. 25 -8 -2022

   160 853/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 109/2022/നത്തി.വ. 31 -8 -2022

   161 854/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 155/2022/പകമാ-ഓപര. 30 -8 -2022

   162 862/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 111/2022/ടെമാക്സസര 3 -9 -2022

   163 863/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 112/2022/ടെമാക്സസര 3 -9 -2022

   164 867/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര.151/2022/പകമാ-ഓപര. 27 -8 -2022

   165 877/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 153/2022/പകമാ-ഓപര. 27 -8 -2022

   166 878/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 143/2022/പകമാ-ഓപര. 12 -8 -2022

   167 879/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 152/2022/പകമാ-ഓപര. 27 -8 -2022

   168 882/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 157/2022/പകമാ-ഓപര. 14 -9 -2022

   169 884/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 124/2022/പകമാ-ഓപര. 8 -7 -2022
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   170 885/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 129/2022/പകമാ-ഓപര. 15 -7 -2022

   171 886/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 126/2022/പകമാ-ഓപര. 11 -7 -2022

   172 888/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 158/2022/പകമാ-ഓപര. 15 -9 -2022

   173 889/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 117/2022/ടെമാക്സസര 17 -9 -2022

   174 890/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 118/2022/ടെമാക്സസര 17 -9 -2022

   175 895/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 150/2022/പകമാ-ഓപര. 26 -8 -2022

   176 899/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 160/2022/പകമാ-ഓപര. 19 -9 -2022

   177 901/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 146/2022/പകമാ-ഓപര. 19 -8 -2022

   178 909/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 159/2022/പകമാ-ഓപര. 16 -9 -2022

   179 914/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 121/2022/ടെമാക്സസര 25 -9 -2022

   180 915/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 122/2022/ടെമാക്സസര 25 -9 -2022

   181 925/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 181/2022/പകമാ-ഓപര. 29 -9 -2022

   182 928/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 161/2022/പകമാ-ഓപര. 20 -9 -2022

   183 929/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 168/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   184 930/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 164/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   185 931/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 171/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   186 932/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 170/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   187 933/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 169/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   188 935/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 165/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   189 936/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 162/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   190 938/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 163/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   191 939/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 166/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   192 943/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 173/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022
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   193 944/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 172/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   194 954/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 156/2022/പകമാ-ഓപര. 11 -9 -2022

   195 959/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 167/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -9 -2022

   196 960/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 175/2022/പകമാ-ഓപര. 23 -9 -2022

   197 961/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 176/2022/പകമാ-ഓപര. 26 -9 -2022

   198 962/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 178/2022/പകമാ-ഓപര. 26 -9 -2022

   199 963/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 179/2022/പകമാ-ഓപര. 28 -9 -2022

   200 964/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 180/2022/പകമാ-ഓപര. 28 -9 -2022

   201 965/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 184/2022/പകമാ-ഓപര. 30 -9 -2022

   202 966/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 183/2022/പകമാ-ഓപര. 30 -9 -2022

   203 968/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 182/2022/പകമാ-ഓപര. 29 -9 -2022

   204 974/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 188/2022/പകമാ-ഓപര. 10 -10 -2022

   205 975/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 174/2022/പകമാ-ഓപര. 23 -9 -2022

   206 978/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 177/2022/പകമാ-ഓപര. 26 -9 -2022

   207 979/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 186/2022/പകമാ-ഓപര. 3 -10 -2022

   208 980/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 187/2022/പകമാ-ഓപര. 10 -10 -2022

   209 982/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 189/2022/പകമാ-ഓപര. 10 -10 -2022

   210 993/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 191/2022/പകമാ-ഓപര. 12 -10 -2022

   211 998/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 194/2022/പകമാ-ഓപര. 18 -10 -2022

   212 1009/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 193/2022/പകമാ-ഓപര. 17 -10 -2022

   213 1018/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 195/2022/പകമാ-ഓപര. 18 -10 -2022

   214 1022/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 196/2022/പകമാ-ഓപര. 19 -10 -2022

   215 1040/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 192/2022/പകമാ-ഓപര. 14 -10 -2022
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   216 1047/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 141/2022/ടെമാക്സസര 31 -10 -2022

   217 1048/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര.198/2022/പകമാ-ഓപര. 31 -10 -2022

   218 1056/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര.200/2022/പകമാ-ഓപര. 4 -11 -2022

   219 1058/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര.201/2022/പകമാ-ഓപര. 4 -11 -2022

   220 1061/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര.203/2022/പകമാ-ഓപര. 4 -11 -2022

   221 1064/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 204/2022/പകമാ-ഓപര. 4 -11 -2022

   222 1065/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 202/2022/പകമാ-ഓപര. 4 -11 -2022

   223 1073/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 205/2022/പകമാ-ഓപര. 7 -11 -2022

   224 1081/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 206/2022/പകമാ-ഓപര. 9 -11 -2022

   225 1107/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 197/2022/പകമാ-ഓപര. 19 -10 -2022

   226 1110/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 207/2022/പകമാ-ഓപര. 18 -11 -2022

   227 1113/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 208/2022/പകമാ-ഓപര. 18 -11 -2022

   228 1114/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര.209/2022/പകമാ-ഓപര. 19 -11 -2022

   229 1115/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 147/2022/ടെമാക്സസര 19 -11 -2022

   230 1116/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 148/2022/ടെമാക്സസര 19 -11 -2022

   231 1120/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 212/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -11 -2022

   232 1122/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 210/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -11 -2022

   233 1126/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 213/2022/പകമാ-ഓപര. 23 -11 -2022

   234 1132/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 217/2022/പകമാ-ഓപര. 25 -11 -2022

   235 1140/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 151/2022/ടെമാക്സസര 27 -11 -2022

   236 1141/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 216/2022/പകമാ-ഓപര. 25 -11 -2022

   237 1153/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 221/2022/പകമാ-ഓപര. 30 -11 -2022

   238 769/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 139/2022/പകമാ-ഓപര. 2 -8 -2022
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   239 780/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 140/2022/പകമാ-ഓപര. 5 -8 -2022

   240 799/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 112/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -6 -2022

   241 800/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 109/2022/പകമാ-ഓപര. 15 -6 -2022

   242 801/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 116/2022/പകമാ-ഓപര. 23 -6 -2022

   243 804/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 127/2022/പകമാ-ഓപര. 15 -7 -2022

   244 805/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 128/2022/പകമാ-ഓപര. 15 -7 -2022

   245 823/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 130/2022/പകമാ-ഓപര. 22 -7 -2022

   246 824/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 145/2022/പകമാ-ഓപര. 17 -8 -2022

   247 819/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 6/2022/എസര.നജ.ഡത്തി. 12 -8 -2022

   248 806/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര 34/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 8 -8 -2022

   249 807/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 82/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 10 -8 -2022

   250 860/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 84/2022/എല്.ബത്തി.ആര . 2 -9 -2022

   251 874/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 87/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 12 -9 -2022

   252 875/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 86/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 12 -9 -2022

   253 920/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 88/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 23 -9 -2022

   254 921/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 89/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 23 -9 -2022

   255 992/2022 സ.ഉ.(അചടെത്തി) നമ്പര 100/2022/നതമാഴത്തില്. 10 -10 -2022

   256 1024/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 102/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 21 -10 -2022

   257 1025/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 103/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 21 -10 -2022

   258 1029/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 104/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 25 -10 -2022

   259 1036/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 105/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 25 -10 -2022

   260 1042/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 106/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 26 -10 -2022

   261 1100/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 107/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 10 -11 -2022
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   262 1102/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 108/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 15 -11 -2022

   263 1129/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 110/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 22 -11 -2022

   264 790/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 78/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 2 -8 -2022

   265 792/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 79/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 4 -8 -2022

   266 796/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 80/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 4 -8 -2022

   267 994/2022 സ.ഉ(അചടെത്തി) നമ്പര 2/2022/എസര&ടവഎ. 10 -10 -2022

   268 1062/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 12/2022/ഡത്തി.ഡത്തി. 2 -11 -2022

   269 1076/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 13/2022/ഡത്തി.ഡത്തി. 4 -11 -2022

   270 667/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 8/2022/ഡത്തി.ഡത്തി. 29 -6 -2022

   271 701/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 9/2022/ഡത്തി.ഡത്തി. 6 -7 -2022

   272 797/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 10/2022/ഡത്തി.ഡത്തി. 11 -8 -2022

   273 787/2020 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 60/2020/ടമാന്സര. 16 -11 -2020

   274 -- എസര3/14027/17 16 -7 -2020

   275 816/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 25/2022/ടമാന്സര. 17 -8 -2022

   276 916/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 26/2022/ടമാന്സര. 25 -9 -2022

   277 1063/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 31/2022/ടമാന്സര. 4 -11 -2022

   278 1144/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 33/2022/ടമാന്സര. 27 -11 -2022

   279 775/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 38/2022/എചര&എഫ്ഡബബഡത്തി 10 -7 -2022

   280 776/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 38/2022/എചര&എഫ്ഡബബഡത്തി 10 -7 -2022

   281 777/2022 സ.ഉ.(അചടെത്തി) നമ്പര 44/2022/ആ.കു.വ. 3 -8 -2022

   282 830/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 12/2022/ഡബബ.സത്തി.ഡത്തി.ഡത്തി. 22 -8 -2022

   283 971/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 48/2022/എചര&എഫ്ഡബബഡത്തി 24 -8 -2022

   284 1117/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര.64/2022/എചര&എഫ്ഡബബഡത്തി 18 -11 -2022
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   285 836/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 9/2022/എഫര.സത്തി.എസര.ഡത്തി. 24 -8 -2022

   286 856/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 10/2022/എഫര.സത്തി.എസര.ഡത്തി. 27 -8 -2022

   287 1010/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 30/2022/എഫര&പേത്തി.ഡത്തി. 18 -10 -2022

   288 1035/2022 സ.ഉ .(അചടെത്തി )നമ്പർ 31/2022/മ.തു.വ. 27 -10 -2022

   289 1049/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 32/2022/എഫര&പേത്തി.ഡത്തി. 29 -10 -2022

   290 1083/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 33/2022/എഫര&പേത്തി.ഡത്തി. 9 -11 -2022

(ii) Papers as per Rule 166 (B)

ക്രമ

നമ്പര 
സ്ഥമാപേനഅം 

റത്തിപപമാർടത്തിനന്റെ 

വർഷഅം     സസഭമാവഅം 

1 2 3 4

1 നകമാചത്തി ഇന്പഫമാ പേമാരക്കര
2016-17

ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടര

 വമാരഷത്തിക  റത്തിപപമാരടര

2017-18 ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടര

2020-21 ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടര

2
പകരള സഅംസ്ഥമാന നനനപേക്ഷ 
വത്തികസന ധനകമാരര പകമാരപപറഷന് 
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര

2019-20
വമാരഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം
ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം

3
പകരള സഅംസ്ഥമാന വത്തിമുക്തഭടെ 
വത്തികസന പുനരധത്തിവമാസ 
പകമാരപപറഷന് (നകക്സരപകമാണ്)

2020-21
   വമാരഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം

ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം

4
പകരള യൂണേത്തിപവഴത്തിറ്റെത്തി ഓഫര 
ഡത്തിജത്തിറ്റെൽ സയൻസസര ഇനപവഷൻ
ആൻഡര നടെപകമാളജത്തി

2020-21  ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടര

 5 നടെപകമാപേമാർക്കര 2021-22  ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടര
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6 നകമാചത്തിൻ പദേവസസഅം പബമാർഡര

2012-13

2013-14
  ഭരണേറത്തിപപമാരടര

2015-16 മുതല്
2020-21 വനര

7 ഗുരുവമായൂർ പദേവസസഅം 

2016

2017

2018

2020

2021

ഭരണേറത്തിപപമാരടര

8
പകരള സഅംസ്ഥമാന കളത്തിമണ് പേമാത 
നത്തിരമമാണേ വത്തിപേണേന പക്ഷമ 
വത്തികസന  പകമാരപപറഷന് ലത്തിമത്തിറ്റെഡര

2018-19 വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടര

9
പകരള സഅംസ്ഥമാന  പേരത്തിവരതത്തിത 
ടക്രസ്തവ ശുപേമാരശത്തിത വത്തിഭമാഗ 
വത്തികസന  പകമാരപപറഷന് ലത്തിമത്തിറ്റെഡര

2018-19 വമാരഷത്തിക  റത്തിപപമാരടഅം
കണേക്കുകളഅം

10 പകരള സഅംസ്ഥമാന പേടത്തികജമാതത്തി 
പേടത്തിക പഗമാത വരഗ്ഗ കമശഷന്

2018-19 പപതരക ആഡത്തിറ്റെര
റത്തിപപമാരടര

2020-21 വമാരഷത്തിക    റത്തിപപമാരടര

11
നസന്റെർ പഫമാർ റത്തിസർചര ആന്റെര 
എഡനപക്കഷൻ പഫമാർ പസമാഷരൽ 
ടമാൻസര ഫർപമഷൻ (CREST)

2019-20
വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടഅം 

ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാർടഅം

12 പകരള സഅംസ്ഥമാന പേത്തിനമാക്ക വത്തിഭമാഗ 
വത്തികസന  പകമാരപപറഷന് ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2020-21 വമാരഷത്തിക  റത്തിപപമാരടര

13
പകരള സഅംസ്ഥമാന പേടത്തികജമാതത്തി 
പേടത്തികവരഗ്ഗ വത്തികസന 
പകമാരപപറഷന് ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 

2020-21 വമാരഷത്തിക റത്തിപപമാരടര

KNPP. 72/2023 (ii).
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14 പകരള ഡമാഅം സുരക്ഷ അപതമാറത്തിറ്റെത്തി 2021-22 വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടര

15 പകരള പസ്റ്റേറ്റെര ഫത്തിനമാൻഷരൽ 
എന്റെർടപസസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2019-20   വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടര

16 പകരള  ഫത്തിനമാൻഷരൽ 
പകമാർപപറഷൻ 2021-22

  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടഅം

ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാർടഅം

17 പേമാലക്കമാടെര ജത്തിലമാ നത്തിയമ പസവന 
അപതമാറത്തിറ്റെത്തി 2011-12 പപതരക ആഡത്തിറ്റെര

റത്തിപപമാർടര

18 ടത്തിവമാന്ഡഅം സത്തിനത്തിഅംഗര  
മത്തില്സര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര

2011-12 

മുതല്

 2014-15 വനര

വമാരഷത്തിക  റത്തിപപമാരടര

19 പകരള പസ്റ്റേറ്റെര നടെക്സരടറ്റെൽ 
പകമാർപപറഷൻ ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2016-17 വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടര

20 പകരള സഅംസ്ഥമാന മനുഷരമാവകമാശ 
കമശഷന്

2016-17

മുതല്

2018-19 വനര

വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടര

21 പേതനഅംതത്തിട ജത്തിലമാ നത്തിയമ പസവന 
അപതമാറത്തിറ്റെത്തി

2016-17

2019-20
പപതരക ആഡത്തിറ്റെര

റത്തിപപമാർടര

22 തത്തിരുവനന്തപുരഅം ജത്തിലമാ  നത്തിയമ 
പസവന അപതമാറത്തിറ്റെത്തി 2017-18 പപതരക ആഡത്തിറ്റെര

റത്തിപപമാർടര

23 പഫമാഅം മമാറ്റെത്തിഅംഗ്സര (ഇന്തര) ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2018-19 വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടഅം
കണേക്കുകളഅം

24 പകരള ഖമാദേത്തി നതമാഴത്തിലമാളത്തി 
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബമാർഡര 2018-19 വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടഅം

കണേക്കുകളഅം
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25 ടമാവൻകൂർ ടടെറ്റെമാനത്തിയഅം 
പപമാഡകരസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര

2018-19 മുതല്

2020-21 വനര
 വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടര

26 പകരള പസ്റ്റേറ്റെര ഡഗ്സര ആൻഡര 
ഫമാർമസനടത്തിക്കൽസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2019-20  വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടര

27 പകരള ആപടമാനമമാടബൽസര 
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2019-20  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടര

28 പകരള പസ്റ്റേറ്റെര കയര പകമാരപപറഷന് 
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2020-21 വമാരഷത്തിക കണേക്കുകൾ

29 നകല്പടമാണ്  ഇലപകമാ നസറമാമത്തിക്സര 
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര  2020-21  വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടര

30 നകല്പടമാണ് കപമ്പമാണേന്റെര 
പകമാഅംപ്ലക്സര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2020-21  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടഅം

കണേക്കുകളഅം

31 പകരള ദേത്തിപനശര ബശഡത്തി നതമാഴത്തിലമാളത്തി 
പകന്ദ്ര സഹകരണേ സഅംഘഅം 2020-21 ആഡത്തിറ്റെര  റത്തിപപമാരടര

32 സശതമാറമാഅം നടെക്സരടറ്റെൽസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2020-21  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടര

33 സ്റ്റേശൽ ആൻഡര ഇൻഡസത്തിയൽ 
പഫമാർജത്തിഅംഗ്സര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2020-21

വമാരഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം 

വമാരഷത്തിക കണേക്കുഅം

34
 പകരള ഇൻഡസത്തിയൽ 
ഇൻഫമാസക്ചർ ഡവലപ്നമന്റെര  

പകമാരപപറഷൻ (കത്തിൻഫ)
2020-21  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടര

35 മലബമാർ സത്തിമന്റെരസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2020-21  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടര

36 പകരള പസ്റ്റേറ്റെര കയർ നമഷത്തിനറത്തി 
മമാനുഫമാക്ചറത്തിഅംഗര കമ്പനത്തി ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2020-21 വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടഅം

കണേക്കുകളഅം
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37 യുടണേറ്റെഡര ഇലകത്തിക്കൽ 
ഇൻഡസശസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2020-21 വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടഅം

കണേക്കുകളഅം

38 പകരള കരകകൗശല വത്തികസന 
പകമാരപപറഷന് ലത്തിമത്തിറ്റെഡര

2020-21  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടഅം
കണേക്കുകളഅം

2021-22

39 ആപടമാകമാസ്റ്റേര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2020-21  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടര

40 പകരള കയർ നതമാഴത്തിലമാളത്തി 
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബമാർഡര 2021-22 വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടഅം

കണേക്കുഅം

 41 പകരള അഡസപക്കറ്റെരസര  കമാരക്കരസര 
നവല്ഫയര ഫണര കമത്തിറ്റെത്തി 2021-22  ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടര

42 പകരള പകയ്സര ആൻഡര നസറമാമത്തികര
പപമാഡകരസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2021-22  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടര

43 പകരള അപഗമാ ഇൻഡസശസര 
പകമാർപപറഷൻ ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2015-16  വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടഅം

ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം

44 പകരള ലമാൻഡര നഡവലപ്നമന്റെര 
പകമാർപപറഷൻ ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2019-20  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടഅം

കണേക്കുകളഅം

45 വമാഴക്കുളഅം അപഗമാ & ഫ്രൂടര 
പപമാസസത്തിഅംഗര കമ്പനത്തി ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2020-21  വമാർഷത്തിക ആഡത്തിറ്റെര

റത്തിപപമാരടര

46 പസ്റ്റേറ്റെര ഫമാമത്തിഅംഗര പകമാർപപറഷൻ 
ഓഫര പകരള ലത്തിമത്തിറ്റെഡര 2021-22 വമാരഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം

കണേക്കുഅം

47 പകരള കമാർഷത്തിക  സർവ്വകലമാശമാല 2021-22 വമാർഷത്തിക കണേക്കുകൾ

48 ടവപലമാപത്തിളത്തി  സഅംസര കൃതത്തി ഭവൻ

2018-19 മുതല്

2020-21 വനര
 വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം
ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം

2021-22  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം
ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം
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49
പകരള സഅംസ്ഥമാന ചലചത്തിത 
അക്കമാദേമത്തി

2021-22
 വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം
ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം 

50
പകരള സഅംസ്ഥമാന  
സരവവത്തിജമാനപകമാശഅം  ഇന്സ്റ്റേത്തിറ്റെനടര

2021-22
വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം
ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം

51
പകരള സഅംസ്ഥമാന ബമാലസമാഹത്തിതര 
ഇൻസ്റ്റേത്തിറ്റെനടര

2021-22
വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം
ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം

52
പകരള സഅംസ്ഥമാന വത്തികലമാഅംഗപക്ഷമ 
പകമാർപപറഷൻ 2016-17

  വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടര

53
നമാഷണേൽ യൂണേത്തിപവഴത്തിറ്റെത്തി ഓഫര 
അഡസമാൻസ്ഡര ലശഗൽ സ്റ്റേഡശസര

2018-19 മുതല്

2020-21 വനര
സ്റ്റേമാറ്റൂടറത്തി ആഡത്തിറ്റെര

റത്തിപപമാരടര

54 കണ്ണൂർ സർവകലമാശമാല 2019-20 ആഡത്തിറ്റെര  റത്തിപപമാരടര

55
തുഞനതഴുതച്ഛൻ മലയമാളഅം 
സർവകലമാശമാല 

2019-20 ആഡത്തിറ്റെര  റത്തിപപമാരടര

56 പകരള സർവകലമാശമാല 2019-20   ആഡത്തിറ്റെര  റത്തിപപമാരടര

57
പകരള കളര വരവസമായ നതമാഴത്തിലമാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി  പബമാരഡര

2017-18 ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാർടര

58
പകരള   ഇൻസ്റ്റേത്തിറ്റെനടര   ഓഫര  നവൽഡത്തിങര

ആന്റെര റത്തിസർചര

2018-19 മുതല്

2020-21 വനര
വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടര  

2021-22 വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടര 

59
പകരള പഷമാപര & കപമഴരല് 
എസ്റ്റേമാബത്തിനഷ്മെന്റെരസര നതമാഴത്തിലമാളത്തി 
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബമാരഡര

2019-20  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടര 

60
പകരള ആപടമാറത്തിക്ഷമാ നതമാഴത്തിലമാളത്തി 
പക്ഷമനത്തിധത്തി പേദ്ധതത്തി 

2021-22
വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം
ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം
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61
പകരള ആപടമാനമമാടബല്  
വരക്കരപഷമാപര നതമാഴത്തിലമാളത്തി 
പക്ഷമനത്തിധത്തി പേദ്ധതത്തി

2021-22
വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം
ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം

62
പകരള പമമാപടമാര നതമാഴത്തിലമാളത്തി 
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബമാരഡര

2021-22
വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാരടഅം
ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം

63
പകരള ഇൻസ്റ്റേത്തിറ്റെനടര ഓഫര ടൂറത്തിസഅം 
ആൻഡര ടമാവൽ സ്റ്റേഡശസര

2019-20

2020-21

 വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാരടഅം
ആഡത്തിറ്റെര റത്തിപപമാരടഅം

2021-22 വമാരഷത്തിക റത്തിപപമാരടര

64
പറമാഡ്സര ആന്റെര ബത്തിഡ്ജസര 
നഡവലപ്നമന്റെര പകമാർപപറഷൻ 
ഓഫര പകരള ലത്തിമത്തിറ്റെഡര

2020-21
 വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാർടഅം

കണേക്കുകളഅം

65
രമാജശവര ഗമാനത്തി അക്കമാദേമത്തി പഫമാർ 
ഏവത്തിപയഷൻ നടെപകമാളജത്തി

2021-22  വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാരടര

66
മശറ്റെര പപമാഡകരസര ഓഫര ഇന്തര 
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര

2019-20
  വമാർഷത്തിക റത്തിപപമാർടഅം

കണേക്കുകളഅം

67 ഔഷധത്തി 2019-20   വമാർഷത്തിക  റത്തിപപമാരടര

 (iii) Acts passed by the Assembly

ക്രമ 
നമ്പര

ആകത്തിനന്റെ

വരഷഅം നമ്പര പപേരര

1 2 3 4

1 2022 12 2022-നല പകരള റദമാക്കലുഅം ഒഴത്തിവമാക്കലുഅം ആകര

 2  2022  13
2022-നല  പകരള  ധനസഅംബനമമായ  ഉതരവമാദേത്തിത
(പഭദേഗതത്തി) ആകര
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 3  2022  14 2022-നല  പകരള  ആഭരണേ  നതമാഴത്തിലമാളത്തി  പക്ഷമനത്തിധത്തി
(പഭദേഗതത്തി) ആകര

4 2022 15 2022-നല പകരള തപദശസസയഅംഭരണേ നപേമാതുസരവ്വശസര ആകര

5 2022 16 2022-നല പകരള മമാരത്തിടടെഅം പബമാരഡര (പഭദേഗതത്തി)ആകര

 6  2022  17

ദേത്തി  പകരള  പേബത്തികര  സരവ്വശസര  കമശഷന്  (അഡശഷണേല്
ഫങ്ഷന്സര  ആസര  നറനസകരസര  നസരനടയത്തിന്
പകമാരപപറഷന്സര ആന്ഡര കമ്പനശസര ) അനമന്നഡ്മെന്റെര ആകര,
2022

 7  2022  18 2022-നല  പകരള  പേബത്തികര  എന്റെരടപസസര(  നസലക്ഷനുഅം
റത്തിക്രൂടരനമനഅം) പബമാരഡര ആകര

 8  2022  19 2022-നല  പകരള  വരവസമായ  ഏകജമാലക  കത്തിയറന്സര
പബമാരഡുകളഅം വരവസമായ നഗരപപദേശ വത്തികസനവഅം (പഭദേഗതത്തി) ആകര

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

നത്തിയമസഭ സപമളനഅം നക്ഷത ചത്തിഹ്നമത്തിടെമാത പചമാദേരനമ്പര

1 2 3

13
14 199

9 610

14

4 1396, 3086

7 544

10 4719

15 583, 3782, 5086

16 565, 1618,  4174, 4191

19 1667, 1670

22 2055, 2058, 2059
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15

2 3424

3 2408, 5697

4 474, 477, 493, 2100, 2409, 2479, 2481,
2483, 2496, 2498, 2502

 5

142, 390, 391, 415, 435, 487, 512, 513,
514, 515, 516, 521, 522, 836, 1170, 1175,
1177,  1241,   2017,  2064,  2090,  2130,
2149,  2307,  2387,  2402,  2406,  2415,
3150,  3156,  3196,  3223,  3786,  3853,
3928, 3935,  4063, 4097, 4102, 4104,
4146, 4438, 4804

6 258, 1204, 1271, 1274, 2027, 2117, 2121

(v) Papers as per Rule 236 (5)

സബ്ജകര കമത്തിറ്റെത്തി
കമാലതമാമസപേതത്തികകളനടെ വത്തിശദേമാഅംശഅം

സമാമ്പതത്തിക
വരഷഅം

റത്തിപപമാരടര
നമ്പര

ഖണത്തിക
നമ്പര

1 2 3 4

IX―തപദശസസയഅംഭരണേവഅം
       ഗമാമവത്തികസനവഅം ഭവനനത്തിർമമാണേവഅം 2016-17 1 72

XIV―ആഭരന്തരകമാരരങ്ങള 2021-22 1 20

IX―തപദശസസയഅംഭരണേവഅം
        ഗമാമവത്തികസനവഅം ഭവനനത്തിർമമാണേവഅം 2021-22 1 44

VIII―സമാമ്പതത്തിക കമാരരങ്ങള 2020-21 5  1-4

IV―വരവസമായവഅം ധമാതുക്കളഅം

2019-20 4
 46-49,54

2020-21 5 27

2021-22 1 21,30,47,50,
51
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IX―തപദശസസയഅംഭരണേവഅം

       ഗമാമവത്തികസനവഅം ഭവനനത്തിർമമാണേവഅം
2020-21 5 10-25,36-52

VIII―സമാമ്പതത്തിക കമാരരങ്ങള 2021-22 1 57-59

I―കൃഷത്തിയുഅം മൃഗസഅംരക്ഷണേവഅം

      മതരബനനവഅം

2015-16 5 22

2017-18 2 5

2019-20 4 15,22

2021-22 1

1,3,8-10,

12-14,

16,17, 20,

23-25,

27,30,31,

34-36, 39-41,

46,49,51, 57

VI―വത്തിദേരമാഭരമാസഅം 2021-22 1 85-140

VIII―സമാമ്പതത്തിക കമാരരങ്ങള 2021-22 1 11-13

VI―വത്തിദേരമാഭരമാസഅം

2020-21 5
52-54,

59,81,94

2021-22 1 61

IX―തപദശസസയഅംഭരണേവഅം

       ഗമാമവത്തികസനവഅം ഭവനനത്തിർമമാണേവഅം

2014-15 4 12

2018-19 3 12,13

2019-20 4 7

KNPP. 72/2023 (ii).
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VII―വത്തിദേബച്ഛക്തത്തിയുഅം നതമാഴത്തിലുഅം
         നതമാഴത്തിലമാളത്തിപക്ഷമവഅം 2021-22 1 3,13,15,18,19

XI―ഭക്ഷരവഅം സത്തിവത്തില് സടപ്ലസുഅം
       സഹകരണേവഅം 2021-22 1 25,29

VI―വത്തിദേരമാഭരമാസഅം 2021-22 1 72,73,78-84

(v) Papers as per Rule 236 (6)

ധനമാഭരരത്ഥന നമ്പര

വമാരഷത്തിക പവരതന റത്തിപപമാരടത്തിനന്റെ വത്തിശദേമാഅംശഅം

സമാമ്പതത്തിക
വരഷഅം വകുപര/സ്ഥമാപേനഅം

1 2 3

XIV―പസ്റ്റേഷനറത്തിയുഅം  അചടെത്തിയുഅം
മറ്റെര ഭരണേപേരമമായ     സർവ്വശസുകളഅം 

2019-20
(കമാലതമാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)
 അചടെത്തി വകുപര 

XXXVII―വരവസമായങ്ങള  ,,
 ഇലപകമാണേത്തികര സുഅം

വത്തിവരസമാപങ്കേതത്തികവത്തിദേരയുഅം വകുപര
(ഇൻപഫമാപേമാർക്കര )

II―സഅംസ്ഥമാന  ഭരണേതലവനമാര,
മനത്തിമമാര, ആസ്ഥമാന ഉപദേരമാഗസ്ഥനമാര

2020-21
(കമാലതമാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിത)

ഇലപകമാണേത്തികര സുഅം
വത്തിവരസമാപങ്കേതത്തികവത്തിദേരയുഅം വകുപര
(പകരള സഅംസ്ഥമാന ഐ.ടെത്തി.മത്തിഷൻ) 

,, ,,
      ഇലപകമാണേത്തികര സുഅം

വത്തിവരസമാപങ്കേതത്തികവത്തിദേരയുഅം വകുപര 
(സത്തി - ഡത്തിറ്റെര) 

,,
2021-22

(കമാലതമാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

നപേമാതുഭരണേ വകുപര (പകരള പേബത്തികര
സർവ്വശസര കമശഷൻ )

,, ,,
ഇലപകമാണേത്തികര സുഅം

വത്തിവരസമാപങ്കേതത്തികവത്തിദേരയുഅം വകുപര
(പകരള സഅംസ്ഥമാന ഐ.ടെത്തി.മത്തിഷൻ)
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XIV―പസ്റ്റേഷനറത്തിയുഅം  അചടെത്തിയുഅം
          മറ്റെര  ഭരണേപേരമമായ
         സർവ്വശസുകളഅം

2021-22
(കമാലതമാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)
 അചടെത്തി വകുപര 

,, ,, പസ്റ്റേഷനറത്തി വകുപര 

XLI―ഗതമാഗതഅം ,,
പകമാസ്റ്റേൽ ഷത്തിപത്തിഅംഗര & ഇൻലമാൻഡര
നമാവത്തിപഗഷൻ വകുപര  (ഉൾനമാടെൻ

ജലഗതമാഗതഅം )

XX―ശുദ്ധജലവത്തിതരണേവഅം     

         ശുചശകരണേവഅം 

2019-20
(കമാലതമാമസ

പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

റവനന (പദേവസസഅം) വകുപര

XXI―ഭവന നത്തിർമമാണേഅം 

2021-22

(കമാലതമാമസ
പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

ഭവന നത്തിർമമാണേ വകുപര  (പകരള
സഅംസ്ഥമാന ഭവന നത്തിർമമാണേ
പബമാർഡര, പകരള  സഅംസ്ഥമാന
നത്തിർമത്തിതത്തി പകന്ദ്രഅം, ഹകൗസത്തിഅംഗര
കമശഷണേറുനടെ കമാരരമാലയഅം )

XXXVII―വരവസമായങ്ങള  2012-13

വരവസമായ വകുപര  [പകരള
ഇൻഡസത്തിയൽ  ഇൻഫമാസക്ചർ
നഡവലപ്നമന്റെര  പകമാർപപറഷൻ

(കത്തിൻഫ)]

,,  2014-15 ,,

,,  ,,
വരവസമായ വകുപര  [പകരള സഅംസ്ഥമാന
കശുമമാവര കൃഷത്തി വത്തികസന ഏജൻസത്തി

(KSACC)]

,, 2015-16

വരവസമായ വകുപര  [പകരള
ഇൻഡസത്തിയൽ  ഇൻഫമാസക്ചർ
നഡവലപരനമന്റെര  പകമാർപപറഷൻ

(കത്തിൻഫ)]
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 XXXVII―വരവസമായങ്ങള
2015-16  വരവസമായ വകുപര   [പകരള സഅംസ്ഥമാന

കശുമമാവര കൃഷത്തി     വത്തികസന ഏജൻസത്തി
(KSACC)]

,,
2016-17

 വരവസമായ വകുപര  (പകരള സഅംസ്ഥമാന
ബമാഅംബൂ  പകമാർപപറഷൻ  ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,,
വരവസമായ വകുപര   [പകരള സഅംസ്ഥമാന
കശുമമാവര കൃഷത്തി     വത്തികസന ഏജൻസത്തി
(KSACC)]

,,
2017-18

വരവസമായ വകുപര  (നമറ്റെൽ ഇൻഡസശസര
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

  ,,   ,,
വരവസമായ വകുപര   [(പകരള സഅംസ്ഥമാന
കശുമമാവര കൃഷത്തി     വത്തികസന ഏജൻസത്തി
(KSACC)]

,,
2018-19

(കമാലതമാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

വരവസമായ വകുപര  (നമറ്റെൽ ഇൻഡസശസര
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,,

വരവസമായ വകുപര  [പകരള
ഇൻഡസത്തിയൽ  ഇൻഫമാസക്ചർ
നഡവലപരനമന്റെര  പകമാർപപറഷൻ

(കത്തിൻഫ)]

,,    ,,
വരവസമായ വകുപര  [പകരള പസ്റ്റേറ്റെര
ആർടത്തിസമാൻസര നഡവലപ്നമന്റെര

പകമാർപപറഷൻ ലത്തിമത്തിറ്റെഡര (കമാഡര പകമാ )]

,, ,,
വരവസമായ വകുപര  (പകരള കരകകൗശല

വത്തികസന പകമാർപപറഷൻ  )
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XXXVII―വരവസമായങ്ങള
2018-19

(കമാലതമാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

വരവസമായ വകുപര  (നകസത്തിസത്തിപേത്തി
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,, വരവസമായ വകുപര  (ടത്തിവമാൻഡഅം
സത്തിനത്തിഅംഗര  മത്തിൽസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര  )

,, ,, വരവസമായ വകുപര  (പകരളമാ പസ്റ്റേറ്റെര
നടെക്സരടറ്റെൽ പകമാർപപറഷൻ ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

 ,,
2019-20

(കമാലതമാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

വരവസമായ വകുപര  (നമറ്റെൽ ഇൻഡസശസര
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര ) 

  ,, ,,
വരവസമായ വകുപര  (പകരള പസ്റ്റേറ്റെര

മത്തിനറൽ നഡവലപ്നമന്റെര പകമാർപപറഷൻ
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,, വരവസമായ വകുപര  (പകരള സത്തിറമാമത്തിക്സര
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,,
വരവസമായ വകുപര [പകരള പസ്റ്റേറ്റെര
ആർടത്തിസമാൻസര നഡവലപ്നമന്റെര

പകമാർപപറഷൻ ലത്തിമത്തിറ്റെഡര (കമാഡര പകമാ )]

,, ,,
വരവസമായ വകുപര 

(നകസത്തിസത്തിപേത്തി ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,,  ടമനത്തിഅംഗര ആൻഡര ജത്തിപയമാളജത്തി വകുപര  

,,
2020-21 

 (കമാലതമാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

വരവസമായ വകുപര

  (നകൽപടമാൺ ഇലപകമാ നസറമാമത്തിക്സര
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,,
വരവസമായ വകുപര 

 (നമറ്റെൽ ഇൻഡസശസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )
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2020-21

(കമാലതമാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

വരവസമായ വകുപര  (പകരള പസ്റ്റേറ്റെര
മത്തിനറൽ നഡവലപ്നമന്റെര പകമാർപപറഷൻ

ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,,
വരവസമായ വകുപര  (പകരള കരകകൗശല

വത്തികസന പകമാർപപറഷൻ  )

,, ,,
വരവസമായ വകുപര  [പകരള പസ്റ്റേറ്റെര
ഇലപകമാണേത്തിക്സര നഡവലപ്നമന്റെര

പകമാർപപറഷൻ (നകൽപടമാൺ)] 

,, ,,
വരവസമായ വകുപര  (നകസത്തിസത്തിപേത്തി

ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,,
വരവസമായ വകുപര  (ടത്തിവമാൻഡഅം
സത്തിനത്തിഅംഗര  മത്തിൽസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര  )

,, ,,
വരവസമായ വകുപര  (സശതമാറമാഅം

നടെകര ടസ്റ്റേൽസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര) 

,, ,,
വരവസമായ വകുപര  (പകരളമാ പസ്റ്റേറ്റെര

നടെകര ടസ്റ്റേൽ പകമാർപപറഷൻ ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,,  ടമനത്തിഅംഗര  ആൻഡര ജത്തിപയമാളജത്തി വകുപര 

,,
2021 -22

(കമാലതമാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

വരവസമായ വകുപര   (പകരള
ആപടമാനമമാടബൽസര ലത്തിമത്തിറ്റെഡര) 

,, ,,
വരവസമായ വകുപര  (പകരള പസ്റ്റേറ്റെര

മത്തിനറൽ നഡവലപ്നമന്റെര പകമാർപപറഷൻ
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )
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 XXXVII―വരവസമായങ്ങള
2021 -22

(കമാലതമാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

വരവസമായ വകുപര  (പകരള സത്തിറമാമത്തിക്സര
ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,,
വരവസമായ വകുപര    (നകസത്തിസത്തിപേത്തി

ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

,, ,,
വരവസമായ വകുപര  (പകരള പസ്റ്റേറ്റെര
ഇൻഡസത്തിയൽ എന്റെർടപസസര

ലത്തിമത്തിറ്റെഡര )

XXIX―കൃഷത്തി
2018 -19

(കമാലതമാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം) പകരള കമാർഷത്തിക സർവ്വകലമാശമാല 

XL―തുറമുഖങ്ങൾ 
2021-22

(കമാലതമാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

 തുറമുഖ വകുപര 

XXIV―നതമാഴത്തിലുഅം നതമാഴത്തിലമാളത്തി
            പക്ഷമവഅം പവമാസത്തി
            പക്ഷമവഅം     2011-12

നതമാഴത്തിലുഅം ടനപുണേരവഅം വകുപര
(പകരള ഈറ്റെ,കമാടവളത്തി, തഴ

നതമാഴത്തിലമാളത്തി പക്ഷമനത്തിധത്തി പബമാർഡര )

,, ,,
നതമാഴത്തിലുഅം ടനപുണേരവഅം വകുപര

(പകരള ബശഡത്തി, ചുരുടര നതമാഴത്തിലമാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബമാർഡര)

,, ,,

നതമാഴത്തിലുഅം ടനപുണേരവഅം വകുപര
(പകരള നഡമാമസ്റ്റേത്തികര വർപക്കഴര
നവൽനഫയർ ഫണര പബമാർഡര,
പകരള ബമാർബർ ബനടശഷരൻ
പക്ഷമപേദ്ധതത്തി , പകരള കളര

വരവസമായ നതമാഴത്തിലമാളത്തി പക്ഷമനത്തിധത്തി
പബമാർഡര)
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XXIV―നതമാഴത്തിലുഅം നതമാഴത്തിലമാളത്തി
പക്ഷമവഅം പവമാസത്തി പക്ഷമവഅം 2012-13

നതമാഴത്തിലുഅം ടനപുണേരവഅം വകുപര
(ടക നതമാഴത്തിലമാളത്തി വത്തിദേഗ

നതമാഴത്തിലമാളത്തി പക്ഷമപേദ്ധതത്തി, പകരള
നഡമാമസ്റ്റേത്തികര വർപക്കഴര നവൽനഫയർ

ഫണര പബമാർഡര, പകരള അലക്കര
നതമാഴത്തിലമാളത്തി പക്ഷമപേദ്ധതത്തി, പകരള

ബമാർബർ ബനടശഷരൻ പക്ഷമപേദ്ധതത്തി
, പകരള കളര വരവസമായ

നതമാഴത്തിലമാളത്തി പക്ഷമനത്തിധത്തി പബമാർഡര)

,, 2013-14

    നതമാഴത്തിലുഅം ടനപുണേരവഅം വകുപര
(ടക നതമാഴത്തിലമാളത്തി വത്തിദേഗ നതമാഴത്തിലമാളത്തി

പക്ഷമപേദ്ധതത്തി, പകരള നഡമാമസ്റ്റേത്തികര
വർപക്കഴര നവൽനഫയർ ഫണര

പബമാർഡര, പകരള അലക്കര
നതമാഴത്തിലമാളത്തി പക്ഷമപേദ്ധതത്തി, പകരള

ബമാർബർ ബനടശഷരൻ പക്ഷമപേദ്ധതത്തി,
പകരള കളര വരവസമായ നതമാഴത്തിലമാളത്തി

പക്ഷമനത്തിധത്തി പബമാർഡര)

,, 2015-16 ,,

,, 2016-17 ,,

,, 2017-18 ,,

XLVI―സമാമൂഹര
         സുരക്ഷത്തിതതസവഅം പക്ഷമവഅം 

2020-21
(കമാലതമാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)
വനത്തിത ശത്തിശുവത്തികസന വകുപര 

Presentation of Reports:

        (i)  Shri  Pinarayi  Vijayan,  Leader  of  the House  and Member,  Business

Advisory  Committee  presented  the  Eighth  Report  of  the  Business  Advisory

Committee. 

             (ii)  Shri P. Prasad, Minister for Agriculture and Chairman, Subject Committee – I

presented  the  Report  of  the  Subject  Committee  on  The  Kerala  Veterinary  and

Animal Sciences University (Amendment) Bill, 2022.
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       (iii) Shri P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir and Chairman,

Subject Committee – IV presented the Reports of the Subject Committee on the

following bills :

               (i) The Kerala Cashew Factories (Acquisition) Amendment Bill, 2022.

      (ii) The Kerala Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill, 2022.

(iv) Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister and Chairman, Subject Committee

XIV presented the Report of the Subject Committee on The Kerala High Court

Services (Determination of Retirement Age) Amendment Bill, 2022.

(v) Shri T. P. Ramakrishnan, Chairman, Committee on Local Fund Accounts

presented the Twenty Fourth to Thirtieth Reports of the Committee.

Consideration of Report:

The Eighth Report of the Business Advisory Committee was adopted by the

House.

 Legislative Business : 

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

Bills : 

(i)  The Kerala Abkari Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022,

         The Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022 

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

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

Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022 and spoke.

Then the Minister moved that the Bills be referred to Subject Committee VII. 

KNPP. 72/2023 (ii).
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Shri  I.  C. Balakrishnan moved an amendment  to circulate the The Kerala

Abkari  Workers'   Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,  2022  for  eliciting  public

opinion and Shri. P. P. Chitharanjan as authorised by Shri. C. H. Kunhambu moved

another amendment for referring the Bill to a Select Committee and spoke. 

Shri  K.  Babu  (Nenmara)  as  authorised  by  Shri.  G.  Steephen  moved  an

amendment  to  circulate  The  Kerala  Motor  Transport  Workers'  Welfare  Fund

(Amendment) Bill, 2022 for eliciting public opinion and Shri Job Maichil 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 were withdrawn by the leave of the House. Then the Motion was adopted

and the Bills were referred to Subject Committee VII. 

(ii) The Kerala Protection of River Banks    and Regulation  of Removal of  

Sand  (Amendment) Bill, 2022,  The Kerala land Reforms (Amendment)

Bill, 2021

Shri  K.  Rajan,  Minister  for  Revenue and  Housing  introduced  The Kerala

Protection of River Banks and Regulation of Removal of Sand (Amendment) Bill,

2022,  The  Kerala  land  Reforms  (Amendment)  Bill,  2021  and  spoke.

Shri  Thiruvanchoor  Radhakrishnan  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 Bills be referred to Subject Committee II. 

Shri U. A. Latheef moved an amendment to circulate The Kerala Protection

of River Banks and Regulation of Removal of Sand (Amendment) Bill, 2022 for

eliciting public opinion and spoke.

Discussion on Adjournment motion: 

Shri M. Vincent moved the following motion and spoke: 

“The House do now adjourn.”
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The following Members took part in the discussion:

Shri Saji Cherian

Shri Ramesh Chennithala

Shri Muhammed Muhassin

Shri P. K. Kunhalikutty

Shri Sebastian Kulathunkal

Shri Anoop Jacob

Shri Thomas K. Thomas

Shri Mons Joseph

Shri V. Joy

Shri V. D. Satheesan, Leader of Opposition.

  Shri Pinarayi Viyajan, Chief Minister replied to the points raised during

discussion. 

The motion moved was declared lost. 

Legislative Business : (Continuation)

(ii) The Kerala Protection of River Banks and Regulation of Removal of Sand

(Amendment) Bill, 2022,  The Kerala land Reforms (Amendment) Bill, 2021

Shri  D.  K.  Murali  moved  another  amendment  for  referring  The  Kerala

Protection of River Banks and Regulation of Removal of Sand (Amendment) Bill,

2022 to a Select Committee and spoke. 
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Shri T. J. Vinod moved an amendment to circulate The Kerala land Reforms

(Amendment)  Bill,  2021  for  eliciting  public  opinion  and  Shri  A.  Prabhakaran

moved another amendment for referring the Bill to a Select Committee and spoke.

After  the  reply  by  Minister  for  Revenue  and  Housing,  the  amendments

moved were withdrawn by the leave of the House. Then the Motion was adopted

and the Bills were referred to Subject Committee II. 

The House adjourned at 04.36 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Wednesday

December 7, 2022.

A. M. BASHEER, 

Secretary.


