
പതിനഞ്ചാം ക കേരള നിയമസഭ
മൂന്ചാം സക സമ്മേളനചാം

ബുള്ളറ്ിന ―ഭ്ഗചാം I
(നിയമസഭ് നടപടി കേളുടട സചാംകിപ്ത വിവരിവിവരരണം)�ചാം)

 2021   ഒക്്ബര്   5,   ടെ്വ്ഴ

നമ്പര് 31

ര്വിവരിടെ 9.00-ന് സ്പീക്കറുടട അദ്ധ്ടെ അദ്ധ്യകതയില് നിയമസഭ സക സമ്മേളിച. 

കെ്ദ്ടെ അദ്ധ്യങ്ങള :

മറുപടി പറയ്ന നിശ്ചയിച്ചിിരുന കെ്ദ്ടെ അദ്ധ്യങ്ങളില് അടഞണ്ണം സഭയില് ചോചാം സഭയില് കെ്ദ്ിക്കു കേയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം
അവിവരയ് വിവര്ങ്മൂമൂെചാം മറുപടി നല്റുപടി നല്കു കേയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം ടെയ.

അടിയന്തരപ്രകമയചാം :

പുര്വിവരസ്തുക്കള എന കപരില് വിവരടെ അദ്ധ്യ്ജ സ്ധനങ്ങള കൈമാറി കോടികളുടെ കേമ്റി ക കേ്ടി കേളുടട തട്ടിപ്പും തിരിമറിപ്പും തിരിമറിയും നചാം
തിരിമറിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം നടത്തി നിരവിവരധി കപടര വിവരഞിച്ചി വിവരടെ അദ്ധ്യക്തിക്ക് സിക്ക് സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്നടത്ത മുന കപ്െ്പീസ്
കമധ്വിവരി ഉളടപ്പെടടയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംള്ള ഉനത കപ്െ്പീസ് ഉകദ്ടെ അദ്ധ്യ്ഗസ്ഥാനത്തെ മുന്ര് സചാംരകണം)�ചാം നല്റുപടി നല്കു കേയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം
സഹ്യിക്കു കേയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം ടെയ്തതിടനത്തുടര്ന് സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്നടത്ത നിയമവിവര്ഴടയ റുപടി നല്കുറിച്ചി്
ടപ്തുസമൂഹത്തില് ഉണ്ടായി്യിട്ടുള്ളത്യി പറയടപ്പെടുന ആശങ്ക മൂെചാം ഉളവിവര്യിട്ടുള്ളത്യി
പറയടപ്പെടുന ഗുരുതര സ്ഥാനത്തെ മുന്ിതിവിവരികശഷം സഭാനടപടചാം സഭ്നടപടി കേൾ നിർത്തിവിവരച്ചി് െർച്ചി
ടെയ്യണം)�ടമന് ആവിവരശടെ അദ്ധ്യടപ്പെട്ടിപ്പും തിരിമറ് ശ്രീ. പി.്പീ.  പി.  ടി.  കത്മസുചാം മറ്് അഞ് അചാംഗങ്ങളുചാം ഒരു
അടിയന്തരപ്രകമയത്തിന് കന്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്പീസ് നലിയിരുന. മുഖടെ അദ്ധ്യമനിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട മറുപടിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട ടവിവരളിച്ചിത്തില്
അടിയന്തരപ്രകമയത്തിന് സ്പീക്കര് അവിവരതരണം)�്നുമതി നികഷം സഭാനടപടധിച.  

(ഇക്ക്രടെ അദ്ധ്യത്തില് സര്ക്ക്ര് അനുവിവരര്ത്തിച്ചി നിെപ്ടില് പ്രതികഷം സഭാനടപടധിച്ചി് പ്രതിപക
 കേകി കേളില്ടപ്പെട്ടിപ്പും തിരിമറ അചാംഗങ്ങള സഭയില് നിനിറങ്ങികപ്പെ്യി.)

ശ്രീ. പി.ദ്ധ് കണം)�ിക്കല് :

(1)  സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്നത്ത് സമ്പൂര്ണ്ണം സഭയില് ചോ ക കേ്വിവരിഡ് വാക്സി് വിവര്ക്സിനേഷന്ികനഷം സഭാനടപടന പ്രവിവരര്ത്തനങ്ങള
െകടെ അദ്ധ്യത്തിടെകത്തണ്ടായിതിടിലെത്തേണ്ടതിന്റെയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം ക കേ്വിവരിഡ് വാക്സി് മൂെചാം മരണം)�മടഞ്ഞവിവരരുടട
റുപടി നല്കുടുചാംബങ്ങളക്ക് സുപ്ര്പീചാം ക കേ്ടതി നിര്ണ്ണം സഭയില് ചോയിച്ചി മ്നദ്ണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമ്യി
നഷ്ടപരിഹ്രചാം സമയബന്ിതമ്യി നല്ക കേണ്ടായിതിടിലെത്തേണ്ടതിന്റെയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം ആവിവരശടെ അദ്ധ്യ കേതയികെയ്
ശ്രീ. പി.്പീ.  എ.  എന .  ഷം സഭാനടപടചാംസ്പീര് ആകര്ഗടെ അദ്ധ്യ-വിവരനിത-ശിശുവിവരി കേസന വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട
ശ്രീ. പി.ദ്ധ് കണം)�ിച. മനി അത് സചാംബന്ിച്ചി് ഒരു പ്രസ്താവന ചെയ്വിവരന ടെയ.
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(2)  ടഷം സഭാനടപട്ര്്ണ്ണൂര് -നിെമ്പൂര് ടറയില് പ്തകയ്ടനുബന്ിച്ചി വിവരി കേസന പ്രവിവരര്ത്തനങ്ങള
നടകത്തണ്ടായിതിടിലെത്തേണ്ടതിന്റെ ആവിവരശടെ അദ്ധ്യ കേതയികെക്ക് ശ്രീ. പി.്പീ.  എ.  പി.  അനില് റുപടി നല്കുമ്ര്
 കേ്യി കേചാം, വിവരഖഫ്, ഹജ് ത്പീര്ീ്ടന വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട ശ്രീ. പി.ദ്ധ് കണം)�ിച. മനി
അത് സചാംബന്ിച്ചി് ഒരു പ്രസ്താവന ചെയ്വിവരന ടെയ.

െട്ടിപ്പും തിരിമറചാം   304   പ്ര കേ്രമുള്ള വിവരിഷം സഭാനടപടയങ്ങള :

െട്ടിപ്പും തിരിമറചാം 304 പ്ര കേ്രചാം ത്ടാഴെ പറയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംന വിവരിഷം സഭാനടപടയങ്ങള അചാംഗങ്ങള സഭയില് ഉനയിച:

ക്രമ
നമ്പര് അചാംഗത്തിടിലെത്തേണ്ടതിന്റെ കപര് വിവരിഷം സഭാനടപടയചാം വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി

1 2 3 4

1 ശ്രീ. പി.്പീ. സി. എച്ചി്. റുപടി നല്കുഞ്ഞമ  കേ്സറകഗ്ഡ് വാക്സി് വിവരി കേസന
പ്കക്കജ് 

മുഖടെ അദ്ധ്യമനി

2 ശ്രീ. പി.്പീ. ഷം സഭാനടപട്ഫി പറമ്പില് പ്െക്ക്ട് നഗരസഭയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട
അധ്പീനതയിലുള്ള
കറ്ഡു കേളുടടയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം

ട ഡ്രെയികനജു കേളുടടയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം
കശ്െന്പീയ്വിവരസ്ഥാനത്തെ മുന്  

തക്ദേശ സ സ്വയചാംഭരണം)�ചാം,
ഗ്മവിവരി കേസനചാം,
എകകൈമാറി കോടികളുടെസസ്
വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി

3 ശ്രീ. പി.്പീ. സജ്പീവിവര് കജ്സഫ് ഇരിക്കൂര് ത്ലൂക്ക്
ആശുപത്ി വിവരി കേസനചാം

ആകര്ഗടെ അദ്ധ്യ-വിവരനിത-
ശിശുവിവരി കേസന

വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി

4 ശ്രീ. പി.്പീ. സന്പീഷം സഭാനടപട് റുപടി നല്കുമ്ര് കജ്സഫ് െ്െക്കുടിയില് പുറകമ്പ്ക്ക്
ഭൂമിയില്

സ്ഥാനത്തെ മുന്ിരത്മസക്ക്ര്യ
മെകയ്ര  കേര്ഷം സഭാനടപട കേര്ക്ക് പട്ടിപ്പും തിരിമറയചാം 

റവിവരന്-ഭവിവരനനിര് സമ്മേ്ണം)�
വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി

5 ശ്രീ. പി.്പീ. കജ്ബ് കൈമാറി കോടികളുടെമക്കിള ടപരുമാഴെക്കടവിവര്
പ്െത്തിടിലെത്തേണ്ടതിന്റെ പുനര്

നിര് സമ്മേ്ണം)�ചാം 

ജെവിവരിഭവിവര വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി

6 ശ്രീ. പി.്പീ. എന . എ. ടനലിക്കുന്  കേ്സര്കഗ്ഡ് വാക്സി് ടഭല് -ഇ. എചാം.
എല് .  കേമ്പനിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട

പ്രവിവരര്ത്തനചാം

നിയമചാം, വിവരടെ അദ്ധ്യവിവരസ്യചാം,
 കേയര് വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി

7 ശ്രീ. പി.്പീ. എ. പ്രഭ് കേരന മെമാഴെ ഉദ്ടെ അദ്ധ്യ്നചാം
നവിവര്പീ കേരിക്കുനതിന്

നടപടി

ടപ്തുമര്മത്ത്-
വിവരികന്ദ്സഞ്ര

വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി

8 ശ്രീ. പി.്പീ. ട കേ. വിവരി. സുകമഷം സഭാനടപട് തെക്ശേരി കൈമാറി കോടികളുടെപതൃ കേ ടൂറിസചാം
പദ്ധ്തിയില്  കേക്കുളങ്ങര

പള്ളി ഉളടപ്പെടുത്തുനതിന്
നടപടി

ടപ്തുമര്മത്ത്-
വിവരികന്ദ്സഞ്ര

വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി
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1 2 3 4

9 ശ്രീ. പി.്പീ. ട കേ. കപ്രചാംറുപടി നല്കുമ്ര് മ്പീറ്്നടയയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം
റുപടി നല്കുത്ത്മള്ളിടയയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം ത സമ്മേില്
ബന്ിപ്പെിക്കുന തൂക്കുപ്െചാം

നിര് സമ്മേ്ണം)�ചാം

ടപ്തുമര്മത്ത്-
വിവരികന്ദ്സഞ്ര

വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി

10 ശ്രീ. പി.്പീ. ഇ. െന്ദ്രകശഖരന  കേ്സറകഗ്ഡ് വാക്സി് മടികൈമാറി കോടികളുടെക്ക
കപ്ര്ജ്്

മഗസചാംരകണം)� –
ക്പീരവിവരി കേസന

വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി

അത്ത് വിവരിഷം സഭാനടപടയചാം സചാംബന്ിച്ചി് മനിമ്ര് പ്രസ്താവന ചെയ്വിവരന നടത്തി. 

കമശപ്പും തിരിമറിയും നറത്തു വിവരച്ചി  കേടെ്സു കേള :

ത്ടാഴെപ്പെറയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംന  കേടെ്സു കേള കമശപ്പും തിരിമറിയും നറത്ത് വിവരച:

i) െട്ടിപ്പും തിരിമറചാം   166 (1)   പ്ര കേ്രമുള്ള   കേടെ്സു കേള   :

ക്രമ
നമ്പര്

എസ്
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിവരിജ്പനത്തിടിലെത്തേണ്ടതിന്റെ 

നമ്പർ   ത്പീയതി 

1 2 3 4

1 89/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 5/2021/കഹ്ചാം 27-1-2021

2 301/2021 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്.) നമ്പര് 78/2021/കഹ്ചാം 18-3-2021

3 302/2021 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്.) നമ്പര് 79/2021/കഹ്ചാം 18-3-2021

4 372/2021 സ.ഉ.(കൈമാറി കോടികളുടെ കേ) നമ്പര് 85/2021/ആഭടെ അദ്ധ്യന്തരചാം 19-4-2021

5 487/2021 കഹ്ചാം-എസ്.എസ്.എ 2/66/2020-കഹ്ചാം 1-7-2021

6 511/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 6/2021/ഉ.ഭ.പ.വിവര. 24-6-2021

7 512/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 7/2021/ഉ.ഭ.പ.വിവര. 28-6-2021

8 536/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 55/2021/കഹ്ചാം 16-7-2021

9 537/2021 ജി.ഒ.(ആർ.റ്ി.) നമ്പര് 1840/2021/കഹ്ചാം 30-6-2021

10 539/2021 ജി.ഒ.(ആർ.റ്ി.) നമ്പര് 1816/2021/കഹ്ചാം 30-6-2021

11 541/2021 ജി.ഒ.(ആർ.റ്ി.) നമ്പര് 2049/2021/കഹ്ചാം 19-7-2021
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1 2 3 4

12 549/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 56/2021/കഹ്ചാം 21-7-2021

13 557/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 57/2021/കഹ്ചാം 23-7-2021

14 558/2021 ജി.ഒ.(ആർ.റ്ി.) നമ്പര് 2093/2021/കഹ്ചാം 26-7-2021

15 575/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 58/2021/കഹ്ചാം 30-7-2021

16 602/2021 ജി.ഒ.(പി)നമ്പര് 1/2021 സി.എസ്.എട¦.എൻ.ഡ് വാക്സിി. 9-8-2021

17 617/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 60/2021/കഹ്ചാം 17-8-2021

18 649/2021 ജി.ഒ.(ആർ.റ്ി.) നമ്പര് 2330/2021/കഹ്ചാം 27-8-2021

19 444/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 17/2021/ജി.എ.ഡ് വാക്സിി. 14-6-2021

20 453/2021 ജി.ഒ.(ആർ.റ്ി.) നചാം. 1414/2021/കഹ്ചാം 18-5-2021

21 459/2021 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്.) നമ്പര് 117/2021/കഹ്ചാം 24-6-2021

22 460/2021 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്) നമ്പര് 118/2021/കഹ്ചാം 24-6-2021

23 461/2021 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്.) നമ്പര് 119/2021/കഹ്ചാം 24-6-2021

24 462/2021 ജി.ഒ.(എചാംഎസ്) നചാം. 120/2021/കഹ്ചാം 24-6-2021

25 463/2021 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്.) നമ്പര് 121/2021/കഹ്ചാം 24-6-2021

26 499/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 46/2021/കഹ്ചാം 2-7-2021

27 500/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 47/2021/കഹ്ചാം 2-7-2021

28 501/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 48/2021/കഹ്ചാം 2-7-2021

29 502/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 49/2021/കഹ്ചാം 2-7-2021

30 521/2021 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്.) നമ്പര് 133/2021/ജി.എ.ഡ് വാക്സിി. 14-7-2021

31 550/2021 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്.) നമ്പര് 129/2021/കഹ്ചാം 9-7-2021

32 15/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 1/2021/എല് .എസ്.ജി.ഡ് വാക്സിി. 2-1-2021

33 16/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 2/2021/എല് .എസ്.ജി.ഡ് വാക്സിി. 2-1-2021

34 17/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 3/2021/എല് .എസ്.ജി.ഡ് വാക്സിി. 2-1-2021

35 19/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 4/2021/എല് .എസ്.ജി.ഡ് വാക്സിി. 2-1-2021

36 20/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 5/2021/എല് .എസ്.ജി.ഡ് വാക്സിി. 2-1-2021
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37 24/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 6/2021/എല് .എസ്.ജി.ഡ് വാക്സിി. 2-1-2021

38 25/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 7/2021/എല് .എസ്.ജി.ഡ് വാക്സിി. 2-1-2021

39 26/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 8/2021/എല് .എസ്.ജി.ഡ് വാക്സിി. 2-1-2021

40 592/2021 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്.)നമ്പര് 11/2021/എച്ചി്.എസ്.ജി. 30-7-2021

41 607/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 108/2021/ആർ.ഡ് വാക്സിി. 6-8-2021

42 515/2021 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്.) നമ്പര് 11/2021/എഫ്.&ഡ് വാക്സിബ്. 
എല് .ഡ് വാക്സിി.

9-7-2021

43 522/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 26/2021/എഫ്.&ഡ് വാക്സിബ്.എല് .ഡ് വാക്സിി. 8-7-2021

44 554/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 28/2021/എഫ്.&ഡ് വാക്സിബ്.എല് .ഡ് വാക്സിി. 13-7-2021

45 586/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 27/2021/എഫ്.&ഡ് വാക്സിബ്.എല് .ഡ് വാക്സിി. 12-7-2021

46 680/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 29/2021/എഫ്.&ഡ് വാക്സിബ്.എല് .ഡ് വാക്സിി. 19-7-2021

47 681/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 31/2021/എഫ്.&ഡ് വാക്സിബ്.എല് .ഡ് വാക്സിി. 27-7-2021

48 465/2021 ജി.ഒ.(പി)നമ്പര് 25/2021/എഫ്.&ഡ് വാക്സിബ്.എല് .ഡ് വാക്സിി.

49 547/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 49/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 20-7-2021

50 548/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 50/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 20-7-2021

51 562/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 52/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 26-7-2021

52 563/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര്  53/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 26-7-2021

53 564/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 54/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 26-7-2021

54 565/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് . 55/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 26-7-2021

55 566/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് . 56/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 26-7-2021

56 567/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 57/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 26-7-2021

57 598/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് . 60/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 11-8-2021

58 654/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 122/2021/ഫിൻ 1-9-2021

59 662/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 64/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 7-9-2021

60 663/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 65/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 7-9-2021
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61 664/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 66/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 7-9-2021

1 2 3 4

62 665/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 67/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 7-9-2021

63 666/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 68/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 7-9-2021

64 667/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 69/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 7-9-2021

65 668/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 70/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 7-9-2021

66 669/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 72/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 7-9-2021

67 670/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 73/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 7-9-2021

68 534/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 48/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 15-7-2021

69 535/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 47/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 15-7-2021

70 838/2020 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 25/2020/ഐ.ഡ് വാക്സിി. 10-10-2020

71 504/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 14/2021/ഐ.ഡ് വാക്സിി. 10-6-2021

72 622/2020 ജി.ഒ.(എചാം.എസ്.) നമ്പര് 25/2020/എസ്.ടജ.ഡ് വാക്സിി. 24-9-2020

73 520/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 13/2021/എസ്.ടജ.ഡ് വാക്സിി. 13-7-2021

74 590/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 31/2021/ഉ.വിവരി.വിവര. 8-8-2021

75 19/2020 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് . 135/2019/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 19-12-
2019

76 34/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് . 3/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 8-1-2021

77 361/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 70/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 15-4-2021

78 366/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 72/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 16-4-2021

79 368/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 67/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 8-4-2021

80 451/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 98/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 15-6-2021

81 507/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 105/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 6-7-2021

82 508/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 59/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 18-3-2021

83 517/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 93/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 5-6-2021

84 525/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 75/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 26-4-2021
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85 526/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 102/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 6-7-2021

86 527/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 103/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 6-7-2021

1 2 3 4

87 529/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 108/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 12-7-2021

88 530/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 109/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 12-7-2021

89 531/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 101/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 5-7-2021

90 532/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 106/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 6-7-2021

91 533/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 111/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 13-7-2021

92 576/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 113/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 16-7-2021

93 577/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 112/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 16-7-2021

94 578/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 114/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 16-7-2021

95 579/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 115/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 16-7-2021

96 580/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 116/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 27-7-2021

97 581/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 117/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 27-7-2021

98 588/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 123/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 4-8-2021

99 606/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 118/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 1-8-2021

100 611/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 62/2021/നി.വിവര. 16-8-2021

101 621/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 76/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 28-4-2021

102 623/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 77/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 28-4-2021

103 625/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 78/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 28-4-2021

104 618/2019 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 94/2019/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 2-9-2019

105 380/2020 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 48/2020/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 28-5-2020

106 784/2020 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 126/2020/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 14-10-2020

107 791/2020 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 137/2020/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 27-10-2020

108 833/2020 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 141/2020/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 28-10-2020

109 474/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 88/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 5-6-2021
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110 490/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 74/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 23-4-2021

111 519/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 46/2021/ട്ക്സിനേഷന്സ് 14-7-2021

1 2 3 4

112 528/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 107/2021/ക കേ്-ഓപ്പെ്. 12-7-2021

113 513/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 17/2021/എഫ്.&പി.ഡ് വാക്സിി. 8-7-2021

114 183/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 24/2021/എല് .ബി.ആർ. 16-2-2021

115 543/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 59/2021/എല് .ബി.ആർ. 15-7-2021

116 593/2021 സ.ഉ.(അച്ചിടി) നമ്പര് 62/2021/ടത്ാഴെില് 9-8-2021

117 624/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 66/2021/എല് .ബി.ആർ. 18-8-2021

118 626/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 65/2021/എല് .ബി.ആർ. 17-8-2021

119 651/2021 സ.ഉ.(അച്ചിടി) നമ്പര് 68/2021/ടത്ാഴെില് 31-8-2021

120 652/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 69/2021/എല് .ബി.ആർ. 31-8-2021

121 655/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 67/2021/എല് .ബി.ആർ. 26-8-2021

122 251/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 29/2021/എല് .ബി.ആർ. 24-2-2021

123 445/2021 സ.ഉ.(അച്ചിടി) നമ്പര് 54/2021/ടത്ാഴെില് 4-6-2021

124 481/2021 സ.ഉ.(അച്ചിടി) നമ്പര് 58/2021/ടത്ാഴെില് 21-6-2021

125 587/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 22/2021/ട്നസ് 30-7-2021

126 591/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 23/2021/ട്നസ് 6-8-2021

127 8/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 1/2021/എച്ചി്.&എഫ്.ഡ് വാക്സിബ്.ഡ് വാക്സിി. 1-1-2021

128 485/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 31/2021/എച്ചി്.&എഫ്.ഡ് വാക്സിബ്.ഡ് വാക്സിി. 28-6-2021

129 252/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 5/2021/എഫ്.&സി.എസ്.ഡ് വാക്സിി. 18-2-2021

130 456/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 12/2021/സി.എ.ഡ് വാക്സിി. 4-6-2021

131 457/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 13/2021/സി.എ.ഡ് വാക്സിി. 4-6-2021

132 484/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 14/2021/സി.എ.ഡ് വാക്സിി. 25-6-2021

133 546/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 15/2021/സി.എ.ഡ് വാക്സിി. 15-7-2021

134 551/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 16/2021/സി.എ.ഡ് വാക്സിി. 22-7-2021
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135 413/2021 ജി.ഒ.(പി) നമ്പര് 49/2021/ആർ.ഡ് വാക്സിി. 12-5-2021

ii) െട്ടിപ്പും തിരിമറചാം   166   ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെ്സു കേള   : 

ക്രമ
നമ്പര് സ്ഥാനത്തെ മുന്്പനചാം 

റികപ്പെ്ർട്ടിപ്പും തിരിമറിടിലെത്തേണ്ടതിന്റെ 

വിവരർഷം സഭാനടപടചാം     സ സ്വഭ്വിവരചാം 

1 2 3 4

1 ക കേരള സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്ന 
കൈമാറി കോടികളുടെജവിവരകൈമാറി കോടികളുടെവിവരവിവരിദ്ധ്ടെ അദ്ധ്യ കബ്ര് ഡ് വാക്സി് 2019-20 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

2 ടസിലെത്തേണ്ടതിന്റെര് കഫ്ര്   ടഡ് വാക്സിവിവരെപ്മെനടമിലെത്തേണ്ടതിന്റെ് 
സ്റ്റഡ് വാക്സി്പീസ് 2020-21  വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ  കേണം)�ക്കു കേള

3 ക കേരള ഇനസ്റ്റിറ്്ട്ടിപ്പും തിരിമറ് ഓഫ് കെ്ക്കല്
അഡിനികിനിസ്ട്രേഷം സഭാനടപടന   ( കേിെ) 2018-19 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

4 ക കേരള വിവര്ട്ടിപ്പും തിരിമറര് അകത്റിറ്ി 2014-15   വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ  കേണം)�ക്കു കേള

5 കൂടല്മ്ണം)�ി കേടെ അദ്ധ്യചാം കദ്വിവരസ സ്വചാം 2015 ഭരണം)� റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

6 ഗുരുവിവര്യൂര് കദ്വിവരസ സ്വചാം 2015 ഭരണം)� റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

7 ക കേരള സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്ന ബ്ചാംബൂ  
ക കേ്ര്പ്പെകറഷം സഭാനടപടന െിമിറ്ഡ് വാക്സി് 2014-15 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

8 ട്വിവരനകൂര് സിമിലെത്തേണ്ടതിന്റെ്സ് െിമിറ്ഡ് വാക്സി് 2016-17 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

9 ട്വിവരനകൂര്  കൈമാറി കോടികളുടെടറ്്നിയചാം 
കപ്ര്ഡ് വാക്സി്്സ് െിമിറ്ഡ് വാക്സി് 2016-17 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

10 തിരുവിവരനന്തപുരചാം ടപര്മനിലെത്തേണ്ടതിന്റെ് 
കെ് കേ് അദ്്െത്ത്

2016-17 പ്രകതടെ അദ്ധ്യ കേ ആഡ് വാക്സിിറ്്
റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

1551/2021(i).
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2017-18

1 2 3 4

11
ക കേരള സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്ന െ്പീഗല് 

സര്വ്പീസസ് അകത്റിറ്ി

2016-17
പ്രകതടെ അദ്ധ്യ കേ ആഡ് വാക്സിിറ്്

റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്
2017-18

12
ക കേരള സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്ന  കേശുവിവരണ്ടായിി 

വിവരി കേസന ക കേ്ര്പ്പെകറഷം സഭാനടപടന െിമിറ്ഡ് വാക്സി്

2017-18
വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

 കേണം)�ക്കു കേളുചാം
2018-19

13

ക കേരള ഇനഡ് വാക്സിിനിസ്ട്രേിയല്           

ഇന്്ിനിസ്ട്രേകച്ചിര് ടഡ് വാക്സിവിവരെപ്മെനടമിലെത്തേണ്ടതിന്റെ്    

ക കേ്ര്പ്പെകറഷം സഭാനടപടന ( കേിന്്)

2018-19 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

14
ക കേരള സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്ന വിവരടെ അദ്ധ്യവിവരസ്യ 

വിവരി കേസന ക കേ്ര്പ്പെകറഷം സഭാനടപടന െിമിറ്ഡ് വാക്സി്
2018-19 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

15
ടസയില് -എസ്.സി.എല് . ക കേരള 

െിമിറ്ഡ് വാക്സി്
2019-20 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

16
ക കേരള ട്ലെയസ് ആിലെത്തേണ്ടതിന്റെ് ടസറ്മി കേ് 

കപ്ര്ഡ് വാക്സി്്സ് െിമിറ്ഡ് വാക്സി്
2019-20 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

17
ക കേരള മിനറല്സ് ആിലെത്തേണ്ടതിന്റെ്    

ടമറ്ല്സ് െിമിറ്ഡ് വാക്സി്
2019-20 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

18

ക കേരള കസ്റ്ററ്് കഹ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറി കേളച്ചിറല് 

കപ്ര്ഡ് വാക്സി്്സ് ടഡ് വാക്സിവിവരെപ്മെനടമിലെത്തേണ്ടതിന്റെ് 

ക കേ്ര്പ്പെകറഷം സഭാനടപടന െിമിറ്ഡ് വാക്സി് 

(കഹ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറിക കേ്ര്പ്പെ്)

2015-16
വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

 കേണം)�ക്കു കേളുചാം
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19
ക കേരള െ്ിലെത്തേണ്ടതിന്റെ് ടഡ് വാക്സിവിവരെപ്മെനടമിലെത്തേണ്ടതിന്റെ് 

ക കേ്ര്പ്പെകറഷം സഭാനടപടന െിമിറ്ഡ് വാക്സി്
2015-16

വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

 കേണം)�ക്കു കേളുചാം

1 2 3 4

20
ക കേരള  കേ്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ                 

സര്വ കേെ്ശ്െ
2020-21 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

21 ക കേരള സര്വ കേെ്ശ്െ 2018-19
വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ വിവരരവിവര് ടെെവിവര്

 കേണം)�ക്ക്

22

ക കേരള സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്ന െെച്ചിിത് 

വിവരി കേസന ക കേ്ര്പ്പെകറഷം സഭാനടപടന 

െിമിറ്ഡ് വാക്സി്

2016-17
വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

 കേണം)�ക്കു കേളുചാം

23 കൈമാറി കോടികളുടെപതൃ കേ പഠന ക കേന്ദ്രചാം 2018-19
 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ ഭരണം)�

റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

24

ക കേരള  കേള്ള് വിവരടെ അദ്ധ്യവിവരസ്യ 

ടത്ാഴെിെ്ളി കകമനിധി 

കബ്ര്ഡ് വാക്സി്

2014-15
ആഡ് വാക്സിിറ്് റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

2015-16

25
ക കേരള കൈമാറി കോടികളുടെ കേ ടത്ാഴെിെ്ളി വിവരിദ്ഗ് ദ്ധ്

ടത്ാഴെിെ്ളി കകമ പദ്ധ്തി
2015-16

വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

ആഡ് വാക്സിിറ്് റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

26
ക കേരള ആഭരണം)� ടത്ാഴെിെ്ളി 

കകമനിധി കബ്ര്ഡ് വാക്സി്
2017-18

വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

ആഡ് വാക്സിിറ്് റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

27 ഓവിവരര്സ്പീസ് ടഡ് വാക്സിവിവരെപ്മെനടമിലെത്തേണ്ടതിന്റെ് 2018-19 വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്
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ആിലെത്തേണ്ടതിന്റെ് എചാംകഎ്യ ടമിലെത്തേണ്ടതിന്റെ് 

ടപ്ര്കമ്ഷം സഭാനടപടന  കേൺസളട്ടിപ്പും തിരിമറിലെത്തേണ്ടതിന്റെ്സ് 

െിമിറ്ഡ് വാക്സി് (ODEPC)

2019-20

1 2 3 4

28
ക കേരള ആകട്ടിപ്പും തിരിമറ്റിക് ടത്ാഴെിെ്ളി 

കകമനിധി പദ്ധ്തി
2019-20

വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

ആഡ് വാക്സിിറ്് റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

29

ക കേരള ആകട്ടിപ്പും തിരിമറ്ടമ്കൈമാറി കോടികളുടെബല് 

വിവരര്ക്ക്കഷം സഭാനടപട്പ്പെ് ടത്ാഴെിെ്ളി 

കകമനിധി പദ്ധ്തി

2019-20
വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

ആഡ് വാക്സിിറ്് റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

30
ക കേരള കമ്കട്ടിപ്പും തിരിമറ്ര് ടത്ാഴെിെ്ളി 

കകമനിധി കബ്ര്ഡ് വാക്സി്
2019-20

വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

ആഡ് വാക്സിിറ്് റികപ്പെ്ര്ട്ടുചാം

31
കസ്റ്ററ്് ഇനസ്റ്റിറ്്ട്ടിപ്പും തിരിമറ് ഒ¦്ഫ് 

കഹ്സിറ്്െിറ്ി മ്കനജടമിലെത്തേണ്ടതിന്റെ്

2018-19

വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

2019-20

32 ക കേരള ഫ്പീഡസ് െിമിറ്ഡ് വാക്സി് 2017-18   വിവര്ര്ഷം സഭാനടപടി കേ റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ്

iii)  നിയമസഭ പ്സ്ക്കിയ ബില്ലു കേളില് ഗവിവരര്ണം)�റുടട അചാംഗ്പീ കേ്രചാം  െഭിച്ചി
ത്ടാഴെപ്പെറയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംന ആക്റ്റ്്  :

  ക്രമ

നമ്പര്

ആക്റ്റ്ിടിലെത്തേണ്ടതിന്റെ

വിവരര്ഷം സഭാനടപടചാം നമ്പര് കപര്

1 2021 6 2021-ടെ ക കേരള ധനവിവരിനികയ്ഗ (2 - ¦്¦ചാം നമ്പർ) ആക്റ്റ്്
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2 2021 7 2021-ടെ ക കേരള ധനവിവരിനികയ്ഗ (3 - ¦്¦ചാം നമ്പർ) ആക്റ്റ്്

3 2021 8 ദ്ി ക കേരള ഫിന്ൻസ് ആക്റ്റ്്, 2021

4 2021 9 2021-ടെ ക കേരള  ധന കേ്രടെ അദ്ധ്യ ( 2 - ¦്¦ചാം നമ്പർ) ആക്റ്റ്്

iv)  െട്ടിപ്പും തിരിമറചാം   47(2)    പ്ര കേ്രചാം  കേ്െത്മസപത്ി കേ സഹിതചാം ത്ടാഴെപ്പെറയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംന
കെ്ദ്ടെ അദ്ധ്യങ്ങളക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള   :

നിയമസഭ സക സമ്മേളനചാം നകത്െിഹ്നമിട്ത്ത കെ്ദ്ടെ അദ്ധ്യനമ്പര്

13 15 24

14

9 1860

16 674, 1911, 2012, 3076, 3711, 3713

18 28, 191, 220

19 1796, 1797, 1800, 1938, 2780

22
31, 38, 1904, 1905, 1910, 1922, 1942, 
1960, 1964, 1971, 2047, 2071, 2259, 2286

15

1 24, 64, 98

2

8, 85, 98, 1362, 1376, 1384, 1398, 1435, 
1441, 1447, 1449, 1457, 1487, 1747, 1759,
1766, 1809, 3036, 3069, 3083, 3084, 3100,
3107, 3118, 3120, 3127, 3137, 3158, 3436,
3446, 3473, 3490, 4766, 4769, 4778, 4786,
4801, 4822, 4831, 4832, 4841, 4848, 4850,
4874, 4977, 5176, 5179

റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ് സമര്പ്പെണം)�ചാം :

i) സഭ് കനത്വചാം  കേ്കരടെ അദ്ധ്യ്പകദ്ശ കേ സമിതി അചാംഗവമ്യ ശ്രീ. പി.്പീ. പിണം)�റ്യി വിവരിജയന

സമിതിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട മൂന്മത് റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ് സമര്പ്പെിച.

ii)  മുഖടെ അദ്ധ്യമനിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം സബ്ജ്്  കേ സമ്മേിറ്ി XIV-ടിലെത്തേണ്ടതിന്റെ അദ്ധ്ടെ അദ്ധ്യകനുമ്യ ശ്രീ. പി.്പീ.  പിണം)�റ്യി വിവരിജയന
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2021-ടെ ക കേരള ഡ് വാക്സിിജിറ്ല് ശ്സ്ത്ര സ്കങ്കതി കേ നൂതനവിവരിദ്ടെ അദ്ധ്യ് സര്വ കേെ്ശ്െ ബിലിടന

സചാംബന്ിച്ചി സബ്ജ്്  കേ സമ്മേിറ്ി റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ് സമര്പ്പെിച.

റികപ്പെ്ര്ട്ടിപ്പും തിരിമറ് പരിഗണം)�ന :

 കേ്കരടെ അദ്ധ്യ്പകദ്ശ കേ സമിതിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട മൂന്മത്  റികപ്പെ്ർട്ടിപ്പും തിരിമറ് സഭ അചാംഗ്പീ കേരിച. 

നിയമനിര് സമ്മേ്ണം)� കേ്രടെ അദ്ധ്യചാം :

2021 - ടെ ക കേരള സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്ന െരക്ക്കസവിവരന നിറുപടി നല്കുതി (കഭദ്ഗതി) ബില് ,
2021 - ടെ ക കേരള ടപ്തുവിവരില്പ്പെന നിറുപടി നല്കുതി (കഭദ്ഗതി) ബില് , 
2021 - ടെ ക കേരള ധനസചാംബന്മ്യ ഉത്തരവിവര്ദ്ിത്ത (കഭദ്ഗതി) ബില് 

എനിവിവരയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട അവിവരതരണം)�വചാം, സബ്ജ്്  കേ സമ്മേിറ്ിക്ക് 
അയയണം)�ടമന പ്രകമയങ്ങളുചാം

ധന കേ്രടെ അദ്ധ്യ വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനി ശ്രീ. പി.്പീ. ട കേ. എന . ബ്െകഗ്പ്ല് 2021-ടെ ക കേരള സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്ന
െരക്ക്കസവിവരന നിറുപടി നല്കുതി (കഭദ്ഗതി)  ബില് ,  2021-ടെ ക കേരള ടപ്തുവിവരില്പ്പെന നിറുപടി നല്കുതി
(കഭദ്ഗതി) ബില് , 2021 - ടെ ക കേരള ധനസചാംബന്മ്യ ഉത്തരവിവര്ദ്ിത്ത (കഭദ്ഗതി) ബില്
എനിവിവര അവിവരതരിപ്പെിക്കു കേയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം െട്ടിപ്പും തിരിമറചാം 75  (1  )  പ്ര കേ്രമുള്ള പ്രസ്താവന ചെയ്വിവരന കേള
കമശപ്പും തിരിമറിയും നറത്തുവിവരയ്ക്കു കേയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം ടെയ.  തുടർന്  പ്രസ്തുത ബില്ലു കേള  സബ്ജ്്  കേ സമ്മേിറ്ി VIII  -  ടിലെത്തേണ്ടതിന്റെ
പരിഗണം)�നയ് അയയണം)�ടമന പ്രകമയവചാം മനി അവിവരതരിപ്പെിച.  

ശ്രീ. പി.്പീ.  അനവിവരര് സ്ദ്ത്ത് ചുമതെടപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചി് ശ്രീ. പി.്പീ.  രകമശ് ടെനിത്തെ
2021-ടെ ക കേരള സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്ന െരക്ക് കസവിവരന നിറുപടി നല്കുതി (കഭദ്ഗതി)  ബിലിന്  ആധ്രമ്യ
ഓര്ഡ് വാക്സിിനനസ് നിര് കേരിക്കണം)�ടമന പ്രകമയചാം അവിവരതരിപ്പെിച സചാംസ്രിച.
ശ്രീ. പി.്പീ.  പി.  ട കേ.  ബഷം സഭാനടപട്പീര് നിര് കേരണം)�പ്രകമയടത്ത പിനത്ങ്ങി സചാംസ്രിച.  ബില്
ടപ്തുജന്ഭിപ്ര്യചാം ആര്യും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംനതിന്യി സര്ക്കുകെറ്് ടെയ്യണം)�ടമന കഭദ്ഗതി
ശ്രീ. പി.്പീ.  എന .  എ.  ടനലിക്കുനചാം,  ബില് ഒരു ടസെ്്   കേ സമ്മേിറ്ിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട പരിഗണം)�നയ്  അയയണം)�ടമന
മടറ്്രു കഭദ്ഗതി  ശ്രീ. പി.്പീ.  ട കേ.  ഡ് വാക്സിി.  പ്രകസനന ചുമതെടപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചി്
ശ്രീ. പി.്പീ. ഡ് വാക്സിി. ട കേ. മുരളിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം അവിവരതരിപ്പെിച സചാംസ്രിച.

ശ്രീ. പി.്പീ.  അനൂപ് കജക്കബ് 2021-ടെ ക കേരള ടപ്തുവിവരില്പ്പെന നിറുപടി നല്കുതി (കഭദ്ഗതി)
ബിലിന് ആധ്രമ്യ ഓര്ഡ് വാക്സിിനനസ് നിര് കേരിക്കണം)�ടമന പ്രകമയചാം അവിവരതരിപ്പെിച
സചാംസ്രിച. ശ്രീ. പി.്പീ. ടി.  ടജ. വിവരികന്ദ്് ചുമതെടപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചി് ശ്രീ. പി.്പീ. എചാം. വിവരിനടസിലെത്തേണ്ടതിന്റെ്
നിര് കേരണം)�പ്രകമയടത്ത പിനത്ങ്ങി സചാംസ്രിച.  ബില് ടപ്തുജന്ഭിപ്ര്യചാം
ആര്യും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംനതിന്യി സര്ക്കുകെറ്് ടെയ്യണം)�ടമന കഭദ്ഗതി ശ്രീ. പി.്പീ.  ട കേ.  ട കേ.  ര്മെന്ദ്രന
ചുമതെടപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചി് ശ്രീ. പി.്പീ.  ഐ.  ബി.  സത്പീഷചാം,  ബില് ഒരു ടസെ്്
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 കേ സമ്മേിറ്ിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട പരിഗണം)�നയ്  അയയണം)�ടമന മടറ്്രു കഭദ്ഗതി ശ്രീ. പി.്പീ.  കമ്നസ് കജ്സഫചാം
അവിവരതരിപ്പെിച സചാംസ്രിച. 

ശ്രീ. പി.്പീ.  എല്കദ്്സ് പി.  റുപടി നല്കുനപ്പെിള്ളില് 2021-ടെ ക കേരള ധനസചാംബന്മ്യ
ഉത്തരവിവര്ദ്ിത്ത (കഭദ്ഗതി)  ബിലിന് ആധ്രമ്യ ഓര്ഡ് വാക്സിിനനസ് നിര് കേരിക്കണം)�ടമന
പ്രകമയചാം അവിവരതരിപ്പെിച സചാംസ്രിച.  ശ്രീ. പി.്പീ.  മഞ്ഞള്ചാംറുപടി നല്കുാഴെി അെി നിര് കേരണം)�പ്രകമയടത്ത
പിനത്ങ്ങി സചാംസ്രിച.  ബില് ടപ്തുജന്ഭിപ്ര്യചാം ആര്യും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംനതിന്യി സര്ക്കുകെറ്്
ടെയ്യണം)�ടമന കഭദ്ഗതി ശ്രീ. പി.്പീ.  ടി.  വിവരി.  ഇബ്ഹിമുചാം,  ബില് ഒരു ടസെ്്   കേ സമ്മേിറ്ിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട
പരിഗണം)�നയ് അയയണം)�ടമന മടറ്്രു കഭദ്ഗതി ശ്രീ. പി.്പീ.  കത്ട്ടിപ്പും തിരിമറത്തില് രവിവര്പീന്ദ്രന
ചുമതെടപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചി് ശ്രീ. പി.്പീമതി ട കേ. ട കേ. കൈമാറി കോടികളുടെശെജ ട്പീച്ചിറുചാം അവിവരതരിപ്പെിച സചാംസ്രിച. 

ധന കേ്രടെ അദ്ധ്യ വിവരറുപടി നല്കുപ്പും തിരിമറിയും നമനിയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട  മറുപടിക്കുകശഷം സഭാനടപടചാം ഓര്ഡ് വാക്സിിനനസ് നിര് കേരണം)�പ്രകമയങ്ങള
സഭ തള്ളി.  അവിവരതരിപ്പെിച്ചിിരുന കഭദ്ഗതി കേള സഭയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംടട അനുമതികയ്ടട പിനവിവരെിച. തുടര്ന്
2021-ടെ ക കേരള സചാംസ്ഥാനത്തെ മുന്്ന െരക്ക് കസവിവരന നിറുപടി നല്കുതി (കഭദ്ഗതി) ബില് , 2021 - ടെ ക കേരള
ടപ്തുവിവരില്പ്പെന നിറുപടി നല്കുതി (കഭദ്ഗതി)  ബില് ,  2021-ടെ ക കേരള ധനസചാംബന്മ്യ
ഉത്തരവിവര്ദ്ിത്ത (കഭദ്ഗതി)  ബില് എനിവിവര സബ്ജ്്  കേ സമ്മേിറ്ി VIII-ടിലെത്തേണ്ടതിന്റെ പരിഗണം)�നയ്
അയയണം)�ടമന പ്രകമയങ്ങള പ്സ്ക്കു കേയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം, ബില്ലു കേള ധന കേ്രടെ അദ്ധ്യചാം സചാംബന്ിച്ചി സബ്ജ്്
 കേ സമ്മേിറ്ി VIII- ടിലെത്തേണ്ടതിന്റെ പരിഗണം)�നയ് അയയ്ക്കു കേയും അവയ്ക്ക് വാങ്മൂലംചാം ടെയ. 

2021  ഒക്്ബര് 6-¦്¦ചാംത്പീയതി ബുധന്ഴ ര്വിവരിടെ 9.00-ന് വിവര്പീണചാം സക സമ്മേളിക്കുനതിന്യി
കൈമാറി കോടികളുടെവിവരറുപടി നല്കുകനരചാം 6.45-ന് സഭ പിരിഞ.

എസ്  . വിവരി. ഉണ്ണം സഭയില് ചോികൃഷ്ണന ന്യര് , 

                                                   ടസക്രട്ടിപ്പും തിരിമററി.


