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RESUME  OF  BUSINESS  TRANSACTED  DURING  THE   THIRD
SESSION OF THE FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY

The  Summons  dated  September  16,  2021  for  the  Third  Session  of  the
Fifteenth Kerala Legislative Assembly was issued to the Members on September
16, 2021.  The Session commenced at 9.00 a.m. on Monday, October 4, 2021 and
adjourned sine-die at 02.55 pm on Thursday, November 11, 2021.  The House met
on the following days, viz., 2021 October 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 25, 26, 27,
28,  29,  November  1,  2,  3,  8,  9,  10  and 11  (21 days of  sittings).   The House
transacted business for 166 Hours 57 Minutes.

Obituary Reference

On  October  4,  2021,  the  Speaker  made  reference  on  the  demise  of
C. A. Mathew, Member of Eighth Kerala Legislative Assembly. 

On  October  20,  2021,  the  Speaker  made  reference  regarding  those  who
deceased in the unexpected rain havoc and natural calamities in the State. 

Panel of Chairmen

On October  4,  2021,  the Speaker  informed the  house that  the  following
Members were nominated to the Panel of Chairmen for the Session:

Shri M. Rajagopalan

Shri M. Vincent

Shri Job Maichil

Questions

Details  regarding  the  number  of  notices  of  questions  received  and  the
number of questions answered on the floor of the House are given in Appendix I.

Correction of answer to Starred and Unstarred Questions

On 11th October 2021, statement correcting the answer and the Corrected
answer to Starred  question No. 1  dated 4th October 2021 of Third session of
Fifteenth Kerala Legislative Assembly was laid on the Table by Shri. G. R. Anil,
Minister for Food and Civil Supplies. On 1st November 2021, statement correcting
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the  answer  and the  Corrected  answer  to Starred  question No.  267 dated 25th
October 2021 of Third session of Fifteenth Kerala Legislative Assembly was laid
on the Table by Shri V. Sivankutty, Minister for General Education and Labour.
On 10th November, 2021,  statements correcting the answer and the Corrected
answers to Starred question No. 109 dated 27th July 2021 of Second Session of
Fifteenth Kerala  Legislative  Assembly and  Unstarred  question No.  1666 dated
8th October 2021, Unstarred question No. 3584 dated 26th October 2021 of Third
session  of  Fifteenth  Kerala  Legislative  Assembly  were  laid  on  the  Table  by
Shri  K.  Radhakrishnan,  Minister  for  Welfare  of  Scheduled  Castes,  Scheduled
Tribes and Backward Classes and Devaswoms on behalf of Minister for Higher
Education and Social Justice and Statements correcting answer and the Corrected
answers to Unstarred question Nos.3173, 3181, 3188, 3193, 3195, 3197, 3218, 3251
dated  25th  October  2021  of  Third  Session  of  Fifteenth  Kerala  Legislative
Assembly were laid on the Table by Shri  V.  Sivankutty,  Minister  for General
Education and Labour. Statement correcting answer and the Corrected answer to
Starred  question  No.  529  dated  9th  November  2021  of  Third  session
of  Fifteenth  Kerala  Legislative  Assembly  was  laid  on  the  Table  by
Shri K. Krishnankutty, Minister for Electricity on behalf of Minister for Water
Resources.

Adjournment Motions

During the session 19 notices of Adjournment Motions were received. None
of them was admitted.  Details of notices of Adjournment Motions in respect of
which consent was withheld, after hearing the views of Ministers concerned on the
floor of the House are given in Appendix II.

Calling Attention

During the Session 39 Statements were made by Ministers under Rule 62,
details of which are given in Appendix III.

Matters raised by Members under rule 304 

During the Session, 197 matters were raised in the House by Members under
Rule 304, details of which are given in Appendix IV.
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Papers laid on the Table

The details  of  Papers  laid  on the  Table  during the  Session are  given in
Appendix V.

Presentation of Reports

The following Reports were presented on the dates noted against each. 

1 The Third Report of the Business Advisory Committee. 5-10-2021

2 Subject Committee Report on the Kerala University of Digital
Sciences, Innovation and Technology Bill, 2021.

5-10-2021

3 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Employment
Guarantee Workers' Welfare Fund Bill, 2021.

6-10-2021

4 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Panchayat  Raj
(Amendment) Bill, 2021.

6-10-2021

5 Subject Committee Report on the Kerala Town and Country
Planning (Amendment) Bill, 2021.

6-10-2021

6 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Municipality
(Amendment) Bill, 2021.

6-10-2021

7 The Fourth Report of the Committee on Private Members' Bills
and Resolutions 

7-10-2021

8 Subject Committee Report on the Kerala Goods and Services
Tax  (Amendment) Bill, 2021.

11-10-2021

9 Subject  Committee Report  on the Kerala General  Sales  Tax
(Amendment) Bill, 2021.

11-10-2021

10 Subject Committee Report on the Kerala Fiscal Responsibility
(Amendment) Bill, 2021.

11-10-2021

11 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Coir  Workers’
Welfare Fund  (Amendment) Bill, 2021.

11-10-2021

12 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Micro,  Small  and
Medium Enterprises (Amendment) Bill, 2021.

11-10-2021

13 Subject Committee Report on the Kerala Minerals (Vesting of
Rights) Bill, 2021.

11-10-2021

14 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Toddy  Industry
Development Board Bill, 2021.

13-10-2021
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15 The Fourth Report of the Business Advisory Committee. 25-10-2021

16 Subject  Committee  Report  on  the  University  Laws
(Amendment) Bill, 2021.

25-10-2021

17 Subject  Committee  Report  on  the  University  Laws
(Amendment) (No.2) Bill, 2021.

25-10-2021

18 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Co-operative
Societies  (Second Amendment) Bill, 2021.

25-10-2021

19 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Devaswom
Recruitment  Board (Amendment) Bill, 2021.

27-10-2021

20 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Fish  Auctioning,
Marketing and Maintenance of Quality Bill, 2021.

29-10-2021

21 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  University  of
Fisheries and Ocean Studies (Amendment)Bill, 2021.

29-10-2021

22 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Marine  Fishing
Regulation(Amendment)Bill, 2021.

29-10-2021

23 Subject Committee Report on the Kerala Inland Fisheries and
Aquaculture (Amendment)Bill, 2021.

29-10-2021

24 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Self  Financing
College Teaching and Non-Teaching Employees (Appointment
and Conditions of Service) Bill, 2021.

1-11-2021

25 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Education
(Amendment)Bill, 2021.

1-11-2021

26 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Public  Service
Commission (Additional  Functions  as  Respects  the  Services
Under Waqf Board)Bill, 2021.

1-11-2021

27 Subject Committee Report on the Kerala Cashew Workers’
Relief and Welfare Fund (Amendment)Bill, 2021.

2-11-2021

28 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Agricultural
Workers’ (Amendment)Bill, 2021.

2-11-2021

29 Subject Committee Report on the Kerala Labour Welfare Fund
(Amendment)Bill, 2021.

2-11-2021

30 Subject Committee Report on the Kerala Tailoring Workers’
Welfare Fund (Amendment)Bill, 2021.

2-11-2021
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31 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  State  Medical
Practitioners Bill, 2021.

2-11-2021

32 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Clinical
Establishments (Regulation and Registration) Amendment Bill,
2021.

2-11-2021

33 Subject Committee Report on the Kerala Bamboo, Kattuvalli
and Pandanus Leaf Workers’  Welfare Fund (Amendment)
Bill, 2021.

3-11-2021

34 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Shops  and
Commercial  Establishment  Workers’   Welfare  Fund
(Amendment) Bill, 2021.

3-11-2021

35 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Small  Plantation
Workers’ Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021.

3-11-2021

36 Subject  Committee  Report  on  the  Kerala  Shops  and
Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2021.

3-11-2021

37 Subject Committee Report on the Kerala Headload Workers’
(Amendment) Bill, 2021.

3-11-2021

38 The First and Second Reports of the Committee on the Welfare
of Non-Resident Keralites

3-11-2021

39 The First Report of Committee on Petitions. 8-11-2021

40 The Eleventh to Sixteenth Reports of The Committee on Local
Fund Accounts.

9-11-2021

41 The  First  and  Second  Reports  of  The  Committee  on
Environment.

9-11-2021

42 The First Report of The Committee on the Welfare of Youth
and Youth Affairs.

11-11-2021

Consideration of Reports

The following Reports were adopted by the House on the dates noted against each:

1 The Third Report of the Business Advisory Committee 5-10-2021

2 The  Fourth  Report  of  the  Committee  on  Private
Members’Bills and Resolution

8-10-2021

3 The Fourth Report of the Business Advisory Committee 25-10-2021
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Leave of Absence from sittings of the House 

On  October  13,  2021,  the  Speaker  read  out  the  requests  from
Shri Oommen Chandy and DR. K. T. Jaleel for leave of absence from the sittings
as per Rule 170 (1). The House granted leave of absence from the sittings of the
House to Shri Oommen Chandy and DR. K. T. Jaleel. 

Rulings by the Speaker

1. On 25th October, 2021 the Speaker gave the following ruling on a point of
order  raised  by  Shri  T.  Siddique,  regarding  the  nonlaying  of  annual  reports
mandated by the Right to Information Act, 2005:

“കകേന നനിയമമമായ  2005-ലലെ  വനിവരമാവകേമാശ  നനിയമതനിലന്റെ  ലസെക്ഷന്  25
പ്രകേമാരരം  ഓകരമാ  വര്ഷവരം  നനിയമതനിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള്  നടപമാകനിയതത്  സെരംബനനിച
വനിശദമാരംശങ്ങള്  അടങ്ങനിയ  ഒരു  റനികപമാര്ടത്  സെരംസ്ഥമാന  വനിവരമാവകേമാശ  കേമമ്മീഷന്
തയമാറമാകകണ്ടതരം  അതനിനുകശഷരം  സെര്കമാര്  അതത്  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്
വയ്കകണ്ടതമമാണത്.  എനമാല്  പ്രസ്തുത  റനികപമാര്ട്ടുകേള്  കേഴനിഞ്ഞ  കുലറ  വര്ഷങ്ങളമായനി
യഥമാസെമയരം  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്  വയ്ക്കുനനില്ല  എനരം  ഇതമൂലെരം  ഇകമാരവ്യങ്ങള്
അറനിയമാനുള്ള  സെഭയുലട  അവകേമാശരം  ഹനനികലപടുനലവനരം  ഇകമാരവ്യതനില്  റൂളനിരംഗത്
ഉണ്ടമാവണലമനതമമാണത്  ഒകകമാബര്  12-ാം  തമ്മീയതനി  ശമ്മീ.  ടനി.  സെനിദനിഖത്  തലന്റെ
ക്രമപ്രശ്നതനിലൂലട സെഭയനില് ഉനയനിചതത്.

ബഹുമമാനലപട  അരംഗരം  ഉനയനിച  വനിഷയതനില്  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന  കേമാരവ്യങ്ങള്
വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിചത്  മറുപടനി  പറയുനതനിനത്  കൂടുതല്  സെമയരം  കവണ്ടതലണ്ടനത്
കബമാധവ്യലപടതനിലന്റെ അടനിസ്ഥമാനതനില് അതസെരംബനനിച ബഹുമമാനലപട മുഖവ്യമനനിയുലട
മറുപടനിയുരം ലചെയറനിലന്റെ റൂളനിരംഗരം 2021 ഒകകമാബര് 20ാം തമ്മീയതനി നല്കുലമനത് അനതലന
അറനിയനിചനിരുന.  എനമാല്  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസെങ്ങളനില്  സെരംസ്ഥമാനരം  കനരനിട  പ്രളയ
ദുരന്തതനിലന്റെ പശമാതലെതനില് ഒകകമാബര് 20, 21, 22 തമ്മീയതനികേളനിലലെ സെഭമാ നടപടനികേള്
ഒഴനിവമാകലപട സെമാഹചെരവ്യതനിലെമാണത് ഈ ക്രമപ്രശ്നതനികന്മേലുള്ള സെര്കമാര് വനിശദമ്മീകേരണരം
ബഹുമമാനലപട മുഖവ്യമനനി ഇവനിലട നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതത്. 

ക്രമപ്രശ്നതനിനത്  ആധമാരമമായ  വനിഷയവരം  ബഹുമമാനലപട  മുഖവ്യമനനിയുലട
വനിശദമ്മീകേരണവരം  ലചെയര്  പരനികശമാധനിക്കുകേയുണ്ടമായനി.  ഇവനിലട  വനിശദമ്മീകേരനിചതകപമാലലെ
2005-ലലെ വനിവരമാവകേമാശ നനിയമരം സെരംസ്ഥമാനതത് നടപമാകനിയതത് സെരംബനനിച വനിശദമാരംശ
ങ്ങള്  അടങ്ങുന  സെരംസ്ഥമാന  വനിവരമാവകേമാശ  കേമമ്മീഷലന്റെ  വമാര്ഷനികേ  റനികപമാര്ട്ടുകേളനില്
2017-18,  2018-19,  2019-20,  2020-21  എനമ്മീ നമാലെത്  വര്ഷങ്ങളനിലലെ റനികപമാര്ട്ടുകേളമാണത്
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ഇനനിയുരം  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്  വയ്കകണ്ടതമായനിട്ടുള്ളതത്.  അതനില്  2017-18  വര്ഷലത
റനികപമാര്ടത്  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്  വയ്ക്കുനതനിനമായനി  നനിയമസെഭമാ  ലസെക്രകടറനിയറനില്
ലെഭവ്യമമാകനിയനിട്ടുള്ളതമായുരം  കശഷനിക്കുനവ  എത്രയുരം  കവഗരം  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്
വയ്ക്കുനതമാലണനരം ബഹുമമാനലപട മുഖവ്യമനനി അറനിയനിക്കുകേയുണ്ടമായനി.  ഇനനിയുരം  സെഭയുലട
കമശപ്പുറതത് വയ്കകണ്ട എല്ലമാ റനികപമാര്ട്ടുകേളരം സെമയബനനിതമമായനി സെഭയുലട കമശപ്പുറതത്
വയ്ക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്  വയ്ക്കുന  കേടലെമാസുകേള്  സെരംബനനിച
സെമനിതനി  സെസമ്മീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞതമായനി  ബനലപട  കരഖകേള്  പരനികശമാധനിചതനില്നനിനരം
വവ്യക്തമമാകുനണ്ടത്.

ഈ  സെമാഹചെരവ്യതനില്,  വനിവരമാവകേമാശ  നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള  എല്ലമാ  ലപമാത
അധനികേമാരനികേളനില്  നനിനരം  നനിര്ദനിഷ്ട  വനിശദമാരംശങ്ങള്  സെമയബനനിതമമായനി  കശഖരനിചത്
കുടനിശനികേയമായനിട്ടുള്ള എല്ലമാ റനികപമാര്ട്ടുകേളരം കേഴനിയുനതരം കവഗരം സെഭയുലട കമശപ്പുറത്തുവയമാന്
നടപടനി സെസമ്മീകേരനികകണ്ടതമാലണനത് ലചെയര് റൂള് ലചെയ്യുന.

ഇകമാരവ്യതനില് പ്രകതവ്യകേനിച്ചുരം,  സെമമാന റനികപമാര്ട്ടുകേളലട  കേമാരവ്യതനില് ലപമാതലവയുരം
അവ യഥമാസെമയരം സെഭയുലട കമശപ്പുറതത് വയ്ക്കുന എനത് ഉറപമാക്കുന കേമാരവ്യതനില് പ്രസ്തുത
നനിയമസെഭമാ സെമനിതനി അതനിലന്റെ നനിരമ്മീക്ഷണരം കൂടുതല് ശക്തനിലപടുകതണ്ടതമാണനരം ലചെയര്
റൂള് ലചെയ്യുന.”

2. On 25th October, 2021,  the Speaker gave the following ruling on the
point of order raised by Shri U. A. Lathif regarding the non-issuance of rules to
date as stipulated under Section 175 (1) of The Kerala Panchayat Raj Act, 1994.

“1994-ലലെ  കകേരള  പഞമായതത്  രമാജത്  ആകനിലലെ  ലസെക്ഷന്  175  (1)
അനുശമാസെനിക്കുന  പ്രകേമാരരം  ഓകരമാ  വര്ഷവരം  വനികേസെന  പദ്ധതനികേള്  തയമാറമാക്കുനതത്
സെരംബനനിച  കേമാരവ്യങ്ങള്  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുനതനിനമായനി  നനിര്മനികകണ്ട  ചെടങ്ങള്,  നനിയമരം
നനിലെവനില്  വനത്  27  വര്ഷങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുരം  നനിര്മനികലപടമാതനിരുനതനിലന
സെരംബനനിചമാണത്  ചെടരം  303  പ്രകേമാരരം  ശമ്മീ.  യു.എ.  ലെതമ്മീഫത്  ഒരു  ക്രമപ്രശ്നരം  സെഭയനില്
ഉനയനിചതത്.

1994-ലലെ  കകേരള  പഞമായതത്  രമാജത്  ആകനിനത്  കേമ്മീഴനില്  ചെടങ്ങള്  ഉണ്ടമാകമാന്
സെര്കമാരനിലന  അധനികേമാരലപടുത്തുന  വവ്യക്തമമായ  വവ്യവസ്ഥകേള്  ഉണ്ടമായനിട്ടുരം  ഇതവലര
ചെടങ്ങള് നനിര്മനിക്കുവമാന് കേഴനിയമാതനിരുനതനിലന സെരംബനനിച കേമാരവ്യങ്ങള് ബഹുമമാനലപട
മനനി ഇവനിലട വനിശദമ്മീകേരനിക്കുകേയുണ്ടമായനി.

അധനികേമാര വനികകേനമ്മീകേരണവരം തകദശ സെസയരംഭരണ സ്ഥമാപനങ്ങളലട ശമാക്തമ്മീകേരണവരം
ലെക്ഷവ്യരം വച്ചുലകേമാണരം, 73-ഉരം  74-ഉരം ഭരണഘടനമാ കഭദഗതനികേള്കനുസൃതമമായുരം  1994-ല്
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കകേരള  നനിയമസെഭ  പമാസമാകനിയ  രണ്ടത്  സുപ്രധമാന  നനിയമങ്ങളമാണത്  1994-ലലെ  കകേരള
പഞമായതത്  രമാജത്  നനിയമവരം,  1994-ലലെ  കകേരള  മുനനിസെനിപമാലെനിറനി  നനിയമവരം.  ഈ
നനിയമങ്ങളലട  ശരനിയമായ  നടതനിപനിനമായനി  ഒകടലറ  ചെടങ്ങള്കത്  കേഴനിഞ്ഞ  കേമാലെങ്ങളനില്
രൂപരം ലകേമാടുതനിരുനതമായനി നമുകറനിയമാരം.  അവലയമാലകതലന സെരംസ്ഥമാനലതമാടമാലകേ,
പ്രസ്തുത  നനിയമങ്ങളലട  കേമാരവ്യക്ഷമമമായ  നടതനിപനിനത്  ഏലറ  അനുഗണമമായനിരുനതമായുരം
കേമാണമാവനതമാണത്.

എനമാല് ഓകരമാ തലെതനിലുമുള്ള പഞമായത്തുകേള് ഓകരമാ വര്ഷവരം തയമാറമാകനി ജനില്ലമാ
ആസൂത്രണ  സെമനിതനികത്  സെമര്പനികകണ്ടതമായ  ലതമാടടുത  വര്ഷകതക്കുള്ള  വനികേസെന
പദ്ധതനികേള്  സെരംബനനിച  റനികപമാര്ട്ടുകേള്  എപ്രകേമാരമമായനിരനികണലമനതത്
നനിഷ്കര്ഷനികകണ്ടതരം  ലസെക്ഷന്  175  (1)-ല്  വനിഭമാവനരം  ലചെയനിട്ടുള്ളതമമായ  ചെടങ്ങള്കത്
നമാളനിതവലര അന്തനിമ രൂപരം നല്കേനിയനിടനില്ല എന വസ് ത തുത സെഗഗൗരവരം വമ്മീക്ഷനികകണ്ട ഒരു
കേമാരവ്യരം  തലനയമാലണനമാണത്  കേമാണുനതത്.  അതനികനകമാള്  ഗരുതരമമായനി  ലചെയര്
കേമാണുനതത്  14-ാാാ കകേരള  നനിയമസെഭയനില്,  2016  നവരംബര്  9-ാം  തമ്മീയതനി  സെഭയനില്
ഉനയനികലപട ഇകത വനിഷയതനികന്മേലുള്ള ഒരു ക്രമപ്രശ്നതനിനത് മറുപടനി പറഞ്ഞ അനലത
ബഹുമമാനലപട തകദശ സെസയരംഭരണ വകുപ്പുമനനി സെഭയത് ഉറപ്പു നല്കേനിയനിരുനതത്  2017-18
സെമാമ്പതനികേ  വര്ഷലത  പദ്ധതനി  രൂപമ്മീകേരണമമാകുകമ്പമാകഴക്കുരം  ചെടങ്ങള്  ലകേമാണവരമാന്
സെര്കമാര് ശമനിക്കുലമനമാണത്. അതനിനുകശഷരം ഇകപമാള് 5 വര്ഷരം പൂര്തമ്മീകേരനിച കവളയനിലുരം
കേരടത്  ചെടങ്ങള്  പരനികശമാധനമാ  തലെതനിലെമാലണനമാണത്  അറനിയനിചനിരനിക്കുനതത്.  സെഭയത്
നല്കേലപട  ഉറപത് പമാലെനിക്കുനതനില് തകദശ സെസയരംഭരണ വകുപത് ഉകദവ്യമാഗസ്ഥര് ശരനിയമായ
രമ്മീതനിയനിലുള്ള  ഒരു  പരനിശമവരം  ഇതനിനകേരം  നടതനിയനില്ല  എനതത്
നമ്മീതനികേരനികമാനമാവനതലല്ലനത്  പറകയണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  ഇകമാരവ്യതനില്വന കേമാലെതമാമസെരം
പ്രകതവ്യകേമമായനി  പരനികശമാധനിചത്  ഭമാവനിയനില് ഇതരരം വമ്മീഴ്ചകേള് ഒഴനിവമാകമാനുള്ള ഉചെനിതമമായ
നടപടനികേള് സെസമ്മീകേരനികകണ്ടതമാണത്.  

ഈ  സെമാഹചെരവ്യതനില്   ഇവനിലട  പ്രകതവ്യകേമമായനി  പരമാമര്ശനിച  ചെടങ്ങള്കത്  ഒരു
മമാസെതനിനകേരം രൂപരം നല്കേണലമനരം അതനിനുകശഷരം അതത് കേരടത് രൂപതനില് ബനലപട
സെബ്ജകത് കേമനിറനിയുലട മുന്കൂര് പരനികശമാധനയമായനി ലെഭവ്യമമാകകണ്ടതമാലണനരം ലചെയര് റൂള്
ലചെയ്യുന.

അകതമാലടമാപരം  സെഭ  മുന്പത്  പമാസമാകനിയതരം  ഇകപമാള്  പമാസമാകനിലകമാണ്ടനിരനി
ക്കുനതമമായ  നനിയമങ്ങള്  പ്രകേമാരരം  സെര്കമാര്  നനിര്മനികലപകടണ്ട  ചെടങ്ങള്  നനിയമസെഭമാ
നടപടനി ചെടങ്ങളനിലലെ ചെടരം 238 (2)-ല് പരമാമര്ശനിചനിരനിക്കുന കേമാലെപരനിധനിക്കുള്ളനില്തലന
തയമാറമാകനി  അതതത്  സെബ്ജകത്  കേമനിറനികേളലട  സൂക്ഷ്മപരനികശമാധനയമായനി
ലെഭവ്യമമാകകണ്ടതമാലണനരം ലചെയര് റൂള് ലചെയ്യുന.
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ചെടങ്ങളലട സെമയബനനിതമമായ രൂപമ്മീകേരണരം, കേരടത് ചെടങ്ങളലട സൂക്ഷ്മ പരനികശമാധന
തടങ്ങനിയ   കേമാരവ്യങ്ങളനില്  വനിവനിധ  സെബ്ജകത്  കേമനിറനികേള്  സെസമ്മീകേരനികകണ്ട  നടപടനിക്രമരം
സെരംബനനിചത്  2019  ജൂണ്  12-ാം  തമ്മീയതനി  ലചെയറനില്  നനിനണ്ടമായനിട്ടുള്ള  നനിര്കദശങ്ങള്
എല്ലമാ  സെബ്ജകത്  കേമനിറനികേളരം   കേര്ശനമമായനി  പമാലെനികകണ്ടതമാലണനരം   ലചെയര്  റൂള്
ലചെയ്യുന”.

3. On 27th October, 2021, the Speaker gave the following ruling on the point
of order raised by DR. Mathew Kuzhalnadan, regarding the failure to lay the Rules
amending The Kerala Police Rules, 2020 on the table of the House within the
stipulated time-limit.  

“2020  ഏപ്രനില്  16-ാം  തമ്മീയതനി  വനിജമാപനരം  ലചെയ  2020-ലലെ  കകേരള
കപമാലെമ്മീസെത് ചെടങ്ങള്കത്  (SRO നരം. 275/2020)  കഭദഗതനി വരുതനിലകമാണ്ടത്  2020  ലമയത്
25-ാം  തമ്മീയതനി  വനിജമാപനരം  ലചെയ  കഭദഗതനി  ചെടങ്ങള്  (SRO  നരം.  345/2020)
നമാളനിതവലര  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്  വയ്ക്കുകേയുണ്ടമായനിലല്ലനരം  മൂലെചെടങ്ങള്കത്  കഭദഗതനി
നനിര്കദശനിച്ചുലകേമാണ്ടത്  അരംഗങ്ങള്  നല്കേനിയനിരുന  കനമാടമ്മീസെനികന്മേല്  2021  ജൂണ്  10-ാ
തമ്മീയതനിയുരം  2021  ആഗസത്  4-ാം തമ്മീയതനിയുരം സെഭയനില് ചെര്ച നടന കവളകേളനില്കപമാലുരം
മൂലെചെടങ്ങള്കത്  സെര്കമാര്  കഭദഗതനി  വരുതനിയ  കേമാരവ്യരം  പരമാമര്ശനിക്കുകേയുണ്ടമായനിലല്ലനരം
ഇതത് അരംഗങ്ങളലടയുരം  സെഭയുലടയുരം അറനിയുവമാനുള്ള അവകേമാശതനിലന്റെ ലെരംഘനമമാലണനരം
ഇകമാരവ്യതനില്  വവ്യക്തത  വരുകതണ്ടതമാലണനമമാണത്  കഡമാ.  മമാതത്യു  കുഴല്നമാടന്
ക്രമപ്രശ്നതനിലൂലട ഉനയനിചതത്.

2020-ലലെ കകേരള കപമാലെമ്മീസെത്  ചെടങ്ങള്കത് കഭദഗതനി വരുതനിലകമാണ്ടത് പുറലപടുവനിച
വനിജമാപനരം  (SRO  നരം.  345/2020)  യഥമാസെമയരം  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്  വയ്ക്കുന
കേമാരവ്യതനില്  സെരംഭവനിച്ചുകപമായ  കേമാലെതമാമസെരം  സെരംബനനിചത്  ബഹുമമാനലപട  മുഖവ്യമനനി
ഇവനിലട  വനിശദമ്മീകേരനിക്കുകേയുണ്ടമായനി.  ബഹുമമാനലപട  അരംഗരം  കഡമാ.  മമാതത്യു  കുഴല്നമാടന്
ഉനയനിച  ക്രമപ്രശ്നവരം   ബഹുമമാനലപട  മുഖവ്യമനനിയുലട  വനിശദമ്മീകേരണവരം  ബനലപട
ചെടങ്ങളലടയുരം  സെഭമാ  കേമ്മീഴ്വഴകങ്ങളലടയുരം  പശമാതലെതനില്  ലചെയര്  വളലര  വനിശദമമായനി
പരനികശമാധനിക്കുകേയുണ്ടമായനി.

2020  ഏപ്രനില്  16-ാം  തമ്മീയതനി  വനിജമാപനരം  ലചെയ  മൂലെചെടങ്ങള്  കകേമാവനിഡത്
പശമാതലെതനില്  സെഭമാ  സെകമളനങ്ങള്  ഒഴനിവമാകലപട  സെമാഹചെരവ്യതനില്  2021  ജൂണ്
ഒനനിനമാണത് ആദവ്യരം സെഭയുലട കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുകേയുണ്ടമായതത്. തടര്നത് 23-7-2021-നത് അതത്
വമ്മീണരം സെഭയുലട കമശപ്പുറതത് വയകേയുരം ലചെയനിട്ടുണ്ടത്.  പ്രസ്തുത ചെടങ്ങളനികന്മേല് 2021  ജൂണ്
10-ാം തമ്മീയതനിയുരം ആഗസത്  4-ാം തമ്മീയതനിയുരം അരംഗങ്ങള് കഭദഗതനി കനമാടമ്മീസെത് നല്കുകേയുരം
അതത്  സെഭ  പരനിഗണനിക്കുകേയുരം  ലചെയനിരുന.  എനമാല്  മൂലെചെടങ്ങള്കത്  കഭദഗതനി

275/2022.
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വരുതനിലകമാണരം  ബനലപട  സെബ്ജകത്  കേമനിറനിയുലട  മുന്കൂര്  പരനികശമാധന  കൂടമാലതയുരം
2020  കമയത്  25-ാം തമ്മീയതനി  ആഭവ്യന്തര വകുപത്  പുറലപടുവനിച വനിജമാപനരം  (SRO  നരം.
345/2020)  യഥമാസെമയരം  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്  വയമാതനിരുനതനിനമാല്  മൂലെചെടതനിനത്
കഭദഗതനി  നല്കേനിയനിരുന  അരംഗങ്ങള്ക്കുരം  സെഭയമാലകേയുരം  പ്രസ്തുത  കഭദഗതനി  ചെടങ്ങലള
സെരംബനനിചത് ഒരു ധമാരണയുരം ആ സെമയരം ഉണ്ടമായനിരുനനില്ല.  അകമാരവ്യമമാണത് പ്രധമാനമമായുരം
ക്രമപ്രശ്നരം ഉനയനിച അരംഗരം ഇവനിലട ചൂണ്ടനികമാണനിചതത്.

സെഭമാ ചെടരം 238 (1)  ലന്റെ രണ്ടമാരം കനിപ്ത നനിബനന പ്രകേമാരമുള്ള സെബ്ജകത് കേമനിറനിയുലട
സെമാധൂകേരണരം  ലെഭവ്യമമാവമാത  സെമാഹചെരവ്യതനിലെമാണത്   പ്രസ്തുത  കഭദഗതനി  ചെടരം  സെഭയുലട
കമശപ്പുറതത്  വയമാതനിരുനലതന  വമാദരം  നനിലെനനില്ക്കുനതല്ല.  കഭദഗതനി  ചെടങ്ങളരം
മൂലെചെടങ്ങള്ലകമാപരം  2021  ജൂണ്  ഒനനിനുരം  ജൂലലെ  23-നുരം  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്
വയ്കകണ്ടതമായനിരുന.  നനിയമസെഭമാ  നടപടനി  ചെടരം  166  (1)-ല്  ഏലതമാരു  ചെടവരം,  അതത്
ബനലപട  സെബ്ജകത്  കേമനിറനിയുലട  മുന്കൂര്  പരനികശമാധനയ്ക്കുകശഷകമമാ  പരനികശമാധന
കൂടമാലതകയമാ, പുറലപടുവനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞമാല് ഉടന്തലന നനിര്ദനിഷ്ട കേമാലെയളവനികലെകത് സെഭയുലട
കമശപ്പുറതത് വയ്കകണ്ടതമാണത് എനത് വവ്യവസ്ഥ ലചെയനിട്ടുമുണ്ടത്. ഇകമാരവ്യതനില് ചെടരം വളലര
വവ്യക്തമമാണത്. മൂലെനനിയമമമായ 2010-ലലെ കകേരള കപമാലെമ്മീസെത് ആകനിലലെ (2011 ലലെ 8) ലസെക്ഷന്
129  (3)-ലുരം  അപ്രകേമാരമമാണത്  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയലപടനിരനിക്കുനതത്.  അതലകേമാണതലന
യമാലതമാരുവനിധ  അവവ്യക്തതയുരം  ഈ  വനിഷയതനില്  ഉണ്ടമാകകേണ്ട  കേമാരവ്യമനില്ല.  ഇവനിലട
പരമാമര്ശനികലപട  കഭദഗതനി  ചെടങ്ങള്  യഥമാസെമയരം  സെഭയുലട  കമശപ്പുറതത്  വയ്ക്കുന
കേമാരവ്യതനില് ഉകദവ്യമാഗസ്ഥ തലെതനില് ഏലതങനിലുരം തരതനിലുള്ള വമ്മീഴ്ച ഉണ്ടമായനിട്ടുലണ്ടങനില്
അകമാരവ്യരം  പരനികശമാധനികമാലമന  ബഹു.  മുഖവ്യമനനികത്  കവണ്ടനി  ബഹുമമാനലപട  മനനി
നടതനിയ  പ്രസമാവന  സെസമാഗതമാര്ഹമമാണത്.  ഇകമാരവ്യതനില്  വനിശദമമായ  അകനസഷണരം
നടതനി  യുക്തമമായ  നടപടനി  സെസമ്മീകേരനികണലമനരം  ഇതരരം  വമ്മീഴ്ചകേള്
ആവര്തനികലപടമാതനിരനികമാന്  കേര്ശനമമായ  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദശരം  പുറലപടുവനികകണ്ടതമാ
ലണനരം ലചെയര് റൂള് ലചെയ്യുന.

സെഭയുലട കമശപ്പുറതത് വയ്കകണ്ട കരഖകേള് യഥമാസെമയരം വയ്ക്കുനനിലല്ലന പരമാതനികേള്
ആവര്തനിചമാവര്തനിചത്  സെഭമാതലെതനില്   ഉയര്ന  വരുന  സെമാഹചെരവ്യതനില്  ചെമ്മീഫത്
ലസെക്രടറനി  തലെതനില് ഇകമാരവ്യങ്ങള് വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിചത്  കേര്ശനമമായ പരനിഹമാര
നടപടനികേള് സെസമ്മീകേരനികകണ്ടതമാലണനരം ലചെയര് നനിര്കദശനിക്കുന. ”

4. On 29th October, 2021, the Speaker gave the following ruling regarding
expunging of words containing the allegations against the Leader of Opposition
raised by Shri P. V. Anvar, without prior notice during the legislative business on
27th October 2021.
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"2021 ഒകകമാബര്  27-ാം തമ്മീയതനി നനിയമ നനിര്മമാണ കവളയനില്  2021-ലലെ കകേരള
പബനികേത്  സെര്വമ്മീസെത്  കേമമ്മീഷന്  (വഖഫത്  കബമാര്ഡനിലന്റെ  കേമ്മീഴനിലുള്ള  സെര്വമ്മീസുകേള്
സെരംബനനിച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള്)  ബനില്  സെബ്ജകത്  കേമനിറനിയുലട  പരനിഗണനയത്
അയയണലമന പ്രകമയതനില് കഭദഗതനി അവതരനിപനിച്ചുലകേമാണ്ടത് സെരംസെമാരനിക്കുകേയമായനിരുന
ബഹുമമാനലപട  അരംഗരം  ശമ്മീ.  പനി.  വനി.  അന്വര്,  ബഹുമമാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതമാവനിലനതനിലര  വവ്യക്തനിപരമമായ  ചെനിലെ  ആകക്ഷപങ്ങള്  ഉനയനിക്കുകേയുണ്ടമായനി.
നനിയമസെഭമാ  നടപടനിചെടരം  285-ല് അനുശമാസെനിക്കുരംപ്രകേമാരരം  സമ്മീകര്കത്  മുന്കൂര് കനമാടമ്മീസെത്
നല്കേമാലത ഒരരംഗതനിലനതനിലര അഴനിമതനി ആകരമാപണരം ഉനയനിക്കുനതത് ക്രമപ്രകേമാരമമാകണമാ
എനത് ശമ്മീ. ലകേ. ബമാബു (തൃപ തുണനിത്തുറ) ഒരു ക്രമപ്രശ്നരം ഉനയനിക്കുകേയുരം പരനികശമാധനിചത് റൂള്
ലചെയമാലമനത് അകപമാള് ലചെയര് അറനിയനിക്കുകേയുരം ലചെയനിരുന.

തടര്നത്  തനനിലകതനിലര  നടപടനിക്രമരം  പമാലെനികമാലത  നനിയമനനിര്മമാണ  കവളയനില്
ശമ്മീ.  പനി.  വനി.  അന്വര്  നടതനിയ  പരമാമര്ശങ്ങള്  സെഭമാ  കരഖകേളനില്നനിനരം  നമ്മീകരം
ലചെയണലമനരം  ആകക്ഷപങ്ങളനികന്മേല്  വവ്യക്തനിപരമമായ  വനിശദമ്മീകേരണരം  നല്കുനതനിനത്
ചെടരം 288-ല് വവ്യവസ്ഥ ലചെയനിരനിക്കുരം പ്രകേമാരമുള്ള അവസെരരം നല്കേണലമനരം ആവശവ്യലപടത്
ഇനലലെ  (ഒകകമാബര്  28-ാം  തമ്മീയതനി  വവ്യമാഴമാഴ്ച)  ബഹുമമാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവത്
ലചെയറനിനത്  കേതത്  നല്കേനിയനിരുന.  അതനിലനത്തുടര്നത്,  ബഹുമമാനലപട  അരംഗതനിലന്റെ
പരമാമര്ശരം സെഭമാ നടപടനിക്രമങ്ങളലട ലെരംഘനമമാലണന കേമാരവ്യരം ചെടങ്ങളരം മുന് റൂളനിരംഗകേളരം
ഉദ്ധരനിച്ചുലകേമാണ്ടത് ലചെയര് അസെനനിഗത് ദ്ധമമായനി വവ്യക്തമമാക്കുകേയുരം ലചെയനിരുന.

ഇതസെരംബനനിച്ചുള്ള  സെഭമാ  കേമ്മീഴ്വഴകങ്ങള്,  സെഭമാ  ചെടരം,  മുന്  അദ്ധവ്യക്ഷന്മേമാരുലട
റൂളനിരംഗകേള്  എനനിവ  വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിചതനിലന്റെയുരം  ബഹുമമാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതമാവനിലന്റെ  അഭവ്യര്ത്ഥനയുലടയുരം  അടനിസ്ഥമാനതനില്  ചെടരം  288  അനുശമാസെനിക്കുരം
പ്രകേമാരമുള്ള വവ്യക്തനിപരമമായ വനിശദമ്മീകേരണതനിനത് അകന ദനിവസെരം അകദഹതനിനത് അവസെരരം
നല്കുകേയുണ്ടമായനി.  വവ്യക്തനിപരമമായ വനിശദമ്മീകേരണകതമാലട പ്രശ്നരം തമ്മീര്പമാക്കുലമന ഉതമ
കബമാദ്ധവ്യമമാണത് ഇകമാരവ്യതനില് ലചെയറനിലന നയനിചതത്. എനമാല് ബഹുമമാനലപട പ്രതനിപക്ഷ
കനതമാവനിലന്റെ  വനിശദമ്മീകേരണതനിനുകശഷവരം  ഉനയനിച  ആകക്ഷപങ്ങള്  സെഭമാകരഖകേളനില്
നനിനത്  നമ്മീകരം  ലചെയണലമനത്  ആവര്തനിചത്  ആവശവ്യലപട  സെമാഹചെരവ്യതനില്  ഇകമാരവ്യരം
വനിശദമമായനി ഒനകൂടനി പരനികശമാധനികമാലമനത് ലചെയര് അറനിയനിക്കുകേയുരം ലചെയനിരുന. 

നമ്മുലട സെഭയനില് നടക്കുന ചെര്ചയുലട ഭമാഗമമായനി അരംഗങ്ങള് പരസരരം ആകക്ഷപരം
ഉനയനിക്കുനതത്  സെരംബനനിച്ചുള്ള  നനിരവധനി  സെന്ദര്ഭങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞ  കേമാലെങ്ങളനില്  നമ്മുലട
സെഭയനില് ഉയര്ന വനനിട്ടുണ്ടത്. ഇതസെരംബനനിചത് വവ്യക്തമമായ റൂളനിരംഗകേളരം ഇതനിലനത്തുടര്നത്
ഉണ്ടമായനിട്ടുണ്ടത്.  സെഭമാതലെതനില്  ഉയര്ന  വരുന  ആകക്ഷപങ്ങളനില്  ചെടരം  288
അനുസെരനിച്ചുള്ള വവ്യക്തനിപരമമായ വനിശദമ്മീകേരണരം നല്കുനതനിനത് ആകരമാപണ വനികധയരമാകുന
അരംഗങ്ങള്കത് അവസെരരം നല്കേനി കേമാരവ്യങ്ങള് തമ്മീര്പമാകനിയനിട്ടുള്ള നനിരവധനി സെന്ദര്ഭങ്ങളരം
നമ്മുലട സെഭമാ ചെരനിത്രതനില് ഉണ്ടമായനിട്ടുണ്ടത്.
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ഒരരംഗരം സെഭയനില് സെരംസെമാരനിക്കുകമ്പമാള് ലപമാതലവ പമാലെനികകണ്ട മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള്
സെരംബനനിചത്  സെഭമാ  ചെടങ്ങളനിലലെ  ചെടരം  284-ല്  വവ്യക്തമമായനി  പ്രതനിപമാദനിക്കുനണ്ടത്.
അകതമാലടമാപരം  ഒരമാള്ലകതനിലരയുള്ള  ആകരമാപണരം  സെരംബനനിച  നടപടനിക്രമരം  ചെടരം
285-ലുരം വവ്യക്തമമായനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുന.

ഇതനിലനമാലക  പുറലമ  നമ്മുലട  സെഭമാ  നടപടനിചെടങ്ങളലട  തലന  ഭമാഗമമാകനിയനിട്ടുള്ള
"അരംഗങ്ങള്ക്കുള്ള  ലപരുമമാറ  ചെടങ്ങളനിലലെ"  ചെടരം  5-ല്  ഒരരംഗരം  സെരംസെമാരനിക്കുകമ്പമാള്
പമാലെനികകണ്ട  പതനിനമാലെത്  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള്  കചെര്തനിട്ടുണ്ടത്.  ഈ  സെന്ദര്ഭതനില്  അവ
ആവര്തനിചത് ഓര്മനിപനിക്കുനതത് ഉചെനിതമമായനിരനിക്കുലമനത് ലചെയര് കേരുതന.

"ഒരരംഗരം സെരംസെമാരനിക്കുകമ്പമാള് :-

i. ഒരു ജുഡമ്മീഷവ്യല് തമ്മീര്പനിനമായനി നനിലെവനിലെനിരനിക്കുന ഏലതങനിലുരം വസ്തുതമാപരമമായ
കേമാരവ്യലത പരമാമര്ശനിക്കുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം ;

ii. സെഭയനിലലെ മകറലതങനിലുരം അരംഗതനിലന്റെ സെദ്ഭമാവലത കചെമാദവ്യരം ലചെയ്യുനതനിനുള്ള
ഒരു കപ്രരകേമുള്ളകതമാ കചെമാദവ്യരം ലചെയ്യുനകതമാ ആയ ഒരു ആകരമാപണരം ഉനയനിക്കുനതവഴനി
വവ്യക്തനിപരമമായ ഒരു പരമാമര്ശരം നടത്തുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം;

iii. നനിയമനനിര്മമാണസെഭയുലട നടതനിപനിലനകയമാ നടപടനിക്രമങ്ങലളകയമാ പറനി നനിന്ദവ്യ
പദപ്രകയമാഗങ്ങള് ഉപകയമാഗനിക്കുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം ;

iv. സെഭയുലട  ഏലതങനിലുരം  തമ്മീരുമമാനലതപറനി  അതത്  റദമാകമാനുള്ള
ഉപകക്ഷപതനികന്മേല് അല്ലമാലത അഭനിപ്രമായരം പറയുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം ;

v. ചെര്ചയനില്  ഉനത  അധനികേമാരസ്ഥമാനതനിരനിക്കുന  വവ്യക്തനികേളലട
ലപരുമമാറലതപറനി അഭനിപ്രമായരം പറയുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം ;

vi. ചെര്ചലയ  സെസമാധമ്മീനനിക്കുനതനിനുള്ള  ഉകദശവ്യതനിനമായനി  ഗവര്ണറുലട  കപരത്
ഉപകയമാഗനിക്കുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം ;

vii.രമാജവ്യകദമാഹപരകമമാ പ്രകക്ഷമാഭമാത്മകേകമമാ അപകേമ്മീര്തനികേരകമമാ ആയ വമാക്കുകേള്
ഉചരനിക്കുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം ;

viii. സെഭയുലട  കേമാരവ്യങ്ങള്  തടസലപടുത്തുനതനിനുള്ള  ഉകദശവ്യതനിനമായനി  തലന്റെ
പ്രസെരംഗ സെസമാതനവ്യരം ഉപകയമാഗനിക്കുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം ;

ix. ഏലതങനിലുരം  ഗവ്യമാലെറനികേളനിലുള്ള അപരനിചെനിതലരക്കുറനിചത്  യമാലതമാരു  പരമാമര്ശവരം
നടത്തുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം ;
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x. അദ്ധവ്യക്ഷലന്റെ  മുന്കൂടനിയുള്ള  അനുവമാദരം  കൂടമാലത  ഒരു  എഴുതനിയ  പ്രസെരംഗരം
വമായനിക്കുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം ;

xi. സമ്മീകറുലട  റൂളനിരംഗനിലന  കചെമാദവ്യരം  ലചെയ്യുകേകയമാ  വനിമര്ശനിക്കുകേകയമാ  ലചെയ്യുവമാന്
പമാടനില്ലമാതതരം ;

xii.അദ്ധവ്യക്ഷലന അഭനിസെരംകബമാധന ലചെയ്യുകമ്പമാള് ദുസ്സൂചെനയുള്ളകതമാ നനിന്ദവ്യമമായകതമാ
അസെഭവ്യമമായകതമാ ആയ പദപ്രകയമാഗങ്ങള്  പമാടനില്ലമാതതരം ;

xiii.സമ്മീകര് കപരത് വനിളനികമാലത പ്രസെരംഗനിക്കുവമാന് പമാടനില്ലമാതതരം ;

xiv. സെഭമാകയമാഗവ്യമല്ലമാത വമാക്കുകേള് ഉചരനിക്കുവമാന് പമാടനില്ലമാതതമമാകുന.”

കൂടമാലത,  "Practice  and  Procedure  of  Parliament  by  M.N.  Kaul  and
 S.L. Shakdher'', “കകേരള നനിയമസെഭ നടപടനി ക്രമവരം കേമ്മീഴ്വഴകങ്ങളരം”എനമ്മീ റഫറന്സെത്
ഗ്രന്ഥങ്ങളനിലുരം ഇകമാരവ്യങ്ങലളക്കുറനിചത് ആധനികേമാരനികേമമായനി പ്രതനിപമാദനിചനിട്ടുണ്ടത്.

പകക്ഷ,  നനിര്ഭമാഗവ്യകേരലമന പറയലട നമ്മുലട  സെഭയുലട  കേഴനിഞ്ഞ കുലറ കേമാലെലത
നടപടനിക്രമങ്ങള്  പരനികശമാധനിചമാല്,  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  കഭദലമകനവ്യ  പലെകപമാഴുരം  ഒരു
നന്യൂനപക്ഷരം  അരംഗങ്ങള്  ഇതരരം  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള്  പമാലെനിക്കുനതനില്
പരമാജയലപടനിട്ടുള്ളതമായനി കേമാണമാവനതമാണത്.

1888 ആഗസത് 23-ാം തമ്മീയതനി "തനിരുവനിതമാരംകൂര് ലലെജനികസ്ലേറമ്മീവത് കേഗൗണ്സെനില്"  എന
കപരനില് പ്രവര്തനരം ആരരംഭനിച  ഒരു  സെഭയനില്നനിനള്ള ജനമാധനിപതവ്യപരമമായ  വനികേമാസെ
പരനിണമാമങ്ങളലട മഹതമായ ചെരനിത്രമുള്ള സെഭയമാണനിതത്.  നമ്മീണ്ട  133  വര്ഷരം പനിനനിട ആ
സെഭയുലട  അന്തസരം  ലപതൃകേവരം  കേമാത്തുസൂക്ഷനികകണ്ട  ചുമതലെ  ഇകപമാള്  നമ്മുലട
ചുമലെനിലെമാണത്.  ആ ഗഗൗരവവരം പമാര്ലെലമന്റെറനി മരവ്യമാദകേളരം ഉള്ലകമാണലകേമാണ്ടത് സെഭയകേത്തുരം
പുറത്തുരം  ലപരുമമാറുവമാന്  നമാരം  ബമാദ്ധവ്യസ്ഥരമാലണന  വസ്തുത   നമുകത്   സെസയരം
വനിമര്ശനമാത്മകേമമായനി പങ്കുവയമാരം.

ഈ  സെമാഹചെരവ്യതനില്  സെഭമാ  ചെടങ്ങളനിലുരം  കേമ്മീഴ്വഴകങ്ങളനിലുരം  അരംഗങ്ങള്കമായുള്ള
ലപരുമമാറചെടങ്ങളനിലുരം  വവ്യക്തമമാകനിയനിട്ടുള്ള  വവ്യവസ്ഥകേള്  പമാലെനികമാലതയുരം  മുന്കൂടനി
ലചെയറനിനത്  എഴുതനി  നല്കേമാലതയുരം  പ്രകതവ്യകേനിചത്  നനിയമനനിര്മമാണ  കവളയനില്,   2021
ഒകകമാബര്  27-ാം  തമ്മീയതനി  നടതനിയ  പ്രസെരംഗതനിനനിലട  ബഹുമമാനലപട  അരംഗരം
ശമ്മീ.  പനി.  വനി.  അന്വര്  ബഹുമമാനലപട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവനിലനതനിലര  ഉനയനിച
വവ്യക്തനിപരമമായ  ആകക്ഷപങ്ങള്  അടങ്ങുന  അകദഹതനിലന്റെ  പ്രസെരംഗഭമാഗരം  സെഭമാ
കരഖകേളനില്നനിനരം  നമ്മീകരം  ലചെയ്യുനതമായനി  ലചെയര്  അറനിയനിക്കുന.  അപ്രകേമാരരം
ബഹുമമാനലപട  അരംഗതനിലന്റെ  പ്രസെരംഗതനിലന്റെ  ഒരു  പ്രകതവ്യകേ  ഭമാഗരം  സെഭമാകരഖകേളനില്
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നനിനരം  നമ്മീകരം  ലചെയ്യുനതലകേമാണതലന  അകത  വനിഷയവമമായനി  ബനലപടത്  ലതമാടടുത
ദനിവസെമമായ  ഒകകമാബര്  28-ാം  തമ്മീയതനി  സെഭയനില്  നടന  ചെര്ചയുരം  മറത്  എല്ലമാ  നടപടനി
ക്രമങ്ങളരം പൂര്ണ്ണമമായുരം സെഭമാകരഖകേളനില് ഉണ്ടമായനിരനിക്കുനതമല്ല. ”

Motion regarding the deferment of Business :

On  October  20,  2021,  the  House  adopted  a  motion  moved  by
Shri  Pinarayi  Vijayan,  Chief  Minister  regarding  the  decision  to  adjourn  day's
business and to defer the sittings to be held on 21st and 22nd of October 2021 in
partial modification of the Report of the Business Advisory Committee adopted by
the House on 5th October 2021. 

Legislative Business:

I. Bills passed

The following Bills were introduced, taken into consideration and passed by
the Assembly during the session :

1. The Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology Bill,
2021. (Bill No. 28).  

2. The Kerala Employment  Guarantee Workers' Welfare Fund Bill, 2021. (Bill
No. 51).  

3. The  Kerala Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2021. (Bill No. 42).

4. The  Kerala Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2021. (Bill
No. 53).

5. The Kerala Municipality (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 43)

6. The Kerala Coir Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021 (Bill
No. 60)

7.  The  Kerala  Micro  Small  and  Medium  Enterprises  Facilitation
(Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 66)

8. The Kerala Minerals (Vesting of Rights) Bill, 2021 (Bill No. 59)

9. The Kerala Toddy Industry Development Board Bill, 2021 (Bill No. 61)
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10. The University Laws (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 54)

11. The University Laws (Amendment) (No.2) Bill, 2021 (Bill No. 50)

12. The Kerala State Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021 (Bill
No. 55)

13. The Kerala General Sales Tax (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 56)

14. The Kerala Fiscal Responsibility (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 52)

15. The Kerala Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 2021 (Bill
No. 58)

16. The Kerala Devaswom Recruitment Board (Amendment) Bill, 2021 (Bill
No. 57)

17. The Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality Bill,
2021 (Bill No. 63)

18. The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 74)

19. The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 48)

20. The Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Bill, 2021
(Bill No. 75)

21. The Kerala Education (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 39)

22. The Kerala Cashew Workers' Relief and Welfare Fund (Amendment)
Bill, 2021 (Bill No. 73)

23. The Kerala Agricultural Workers' (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 67)

24. The Kerala Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 70)

25. The Kerala Tailoring Workers Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021
(Bill No. 68)

26. The Kerala State Medical Practitioners Bill, 2021 (Bill No. 76)

27.  The  Kerala  Clinical  Establishments  (Registration  and  Regulation)
Amendment Bill, 2021 (Bill No. 40)
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28. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as respects
the services under the Waqf Board ) Bill, 2021 (Bill No. 49)

29. The Kerala Bamboo, Kattuvalli and Pandanus Leaf Workers'  Welfare
Fund (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 72)

30.  The Kerala  Shops  and  Commercial  Establishments  Workers'  Welfare
Fund (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 71)

31. The Kerala Small Plantation Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 69)

32. The Kerala Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 65)

33. The Kerala Headload Workers (Amendment) Bill, 2021 (Bill No. 64)

34.  The  Kerala  Self  Financing  College  Teaching  and  Non  Teaching
Employees (Appointment and Conditions of Service) Bill, 2021 (Bill No. 45)

35. The Kerala Appropriation (No.4) Bill, 2021 (Bill No. 82)

Details regarding the date of introduction and passing of Bills are given in
Appendix VI.  The salient features of the Bills are given in Appendix VII.

II. Laying of Bills assented to

The following Bills as assented to by the Governor, were laid on  the Table
of the House by the Secretary :

1. The Kerala Appropriation (No.2) Bill, 2021  (Bill No. 30).

2. The Kerala Appropriation (No.3) Bill, 2021  (Bill No. 32).

3. The Kerala Finance Bill, 2021 (Bill No. 2)

4.  The Kerala Finance (No. 2) Bill, 2021 (Bill No. 3)

III.  Reference  of  Bills  to  Subject  Committee  and  Presentation  of  the  Subject
Committee Report

Thirty  four  Bill  were  referred  to  the  respective  Subject  Committee  for
consideration.  Details thereof are given in Appendix VIII.
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IV. Bills Published and Circulated to Members:

During  this  Session,  three  Bills  were  published  and  circulated  to  the
Members. Details thereof are given in Appendix IX.

V.  Reference of Bill to Select Committee  

The Kerala Public Health Bill, 2021 was introduced on 27-10-2021 and  was
referred to a Select Committe on the same day. 

Financial Business:

Supplementary Demands for Grants

The  Second  Batch  of  Supplementary  Financial  statement  for  the  year
2021-22 was laid on the Table during the Third session. The Second Batch of
Supplementary  Demands  for  Grants  were  passed  on  11-11-2021.  The  House
devoted 2 hours and 15 minutes for the business.

The Minister for Finance introduced the Kerala Appropriation (No.4) Bill, 2021
in respect of the Second Batch of Supplementary Demands for Grants for the year
2021-2022 on 11-11-2021. The Bill was taken up for consideration and was passed on
the same day. The House devoted 23  for the business.

Private Members' Bills and Resolutions:

During the Session, the Business on private Members’ Bills were  transacted on
8th  October,  2021.  Motions  for  leave  to  introduce  5  Bills  and  the  continuation  of
discussion on motion for leave to introduce 3 Bills were came up before the House, four
bills  were set apart for continuing the discussion.  One Bill was withdrawn with the
consent of the House. Out of three bills for continuation of discussion on motions for
leave to introduce them, one  Bill was concluded and withdrawn with the consent of the
House. The remaining two Bills were set apart for continuing discussion.

Question of Breach of Privilege :

    I.  On 11th November 2021, the Speaker informed the House that the following
notices of Questions of breach of Privilege were under consideration of the Chair

275/2022.
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i)  പതനിനഞമാരം  കകേരള  നനിയമസെഭയുലട  മൂനമാരം  സെകമളന  കേമാലെയളവനില്  2021
ഒകകമാബര്  7-ലലെ  കചെമാകദവ്യമാതരകവളയനില്  നനിയമസെഭമാ  സെമാമമാജനികേര്   കേരമാറുകേമാലര  കൂടനി
മനനിമമാലര  കേമാണമാന് വരരുലതനത്  ബഹുമമാനലപട ലപമാതമരമാമത്തുരം വനികനമാദസെഞമാരവരം
വകുപ്പുമനനി  മറുപടനി  നല്കുകേയുണ്ടമാലയനരം,  ഈ  പരമാമര്ശരം  നനിയമസെഭമാരംഗങ്ങളലട
പ്രകതവ്യകേ അവകേമാശങ്ങളലട ലെരംഘനമമാലണനരം കേമാണനിചത് ശമ്മീ. ലകേ. ബമാബു (തൃപ തുണനിത്തുറ)
എരം.എല്.എ. നൽകേനിയ കനമാടമ്മീസെത്.

ii)  പതനിനഞമാരം  കകേരള  നനിയമസെഭയുലട  മൂനമാരം  സെകമളന  കേമാലെയളവനില്  തമാന്
2021 ഒകകമാബര്  27-നത്  ഉനയനിച   നക്ഷത്ര ചെനിഹ്നമനിടമാത കചെമാദവ്യതനിനത്  വവ്യക്തതയുള്ള
മറുപടനി  നല്കേമാതനിരുനതത്  ഒരു  നനിയമസെഭമാരംഗലമന  നനിലെയനിലുള്ള  തലന്റെ  പ്രകതവ്യകേ
അവകേമാശങ്ങളലട  ലെരംഘനമമാലണനത് കേമാണനിചത്  ശമ്മീമതനി.  ലകേ.  ലകേ.  രമ,  എരം.എൽ.എ.  
ബഹുമമാനലപട മുഖവ്യമനനിലകതനിലര നൽകേനിയ കനമാടമ്മീസെത്.

iii)  പതനിനഞമാരം  കകേരള  നനിയമസെഭയുലട  മൂനമാരം  സെകമളന  കേമാലെയളവനില്  2021
ഒകകമാബര്  28-നത്  നനിയമനനിര്മമാണ  കവളയനില്,  തലന  അവകഹളനിക്കുന  തരതനില് 
ബഹുമമാനലപട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവത്  ഒരു പരമാമര്ശരം നടതനിലയനരം,  പ്രസ്തുത പരമാമര്ശരം
ഒരു സെഭമാരംഗലമന നനിലെയനിലുള്ള തലന്റെ അവകേമാശങ്ങളലട  ലെരംഘനമമാലണനരം,  കേമാണനിചത്
ശമ്മീ. എചത്.സെലെമാരം, എരം.എൽ.എ. നൽകേനിയ കനമാടമ്മീസെത്.

iv)  പതനിനഞമാരം കകേരള നനിയമസെഭയുലട മൂനമാരം  സെകമളന കേമാലെയളവനില് ലലെഫത്
മനിഷന്  സെരംബനനിച  അടനിയന്തര  പ്രകമയതനിലന്റെ  ചെര്ചമാകവളയനില്  സെഭലയ
ലതറനിദ്ധരനിപനിക്കുന  തരതനിലുള്ള  ഒരു  പ്രസമാവന  നടതനിയ  ബഹുമമാനലപട തകദശ
സെസയരംഭരണരം,  ഗ്രമാമവനികേസെനരം,എലക്സൈസെത് വകുപ്പുമനനി ലകതനിലര അവകേമാശലെരംഘനതനിനത്
നടപടനി സെസമ്മീകേരനികണലമനമാവശവ്യലപടത്ലകേമാണ്ടത് ശമ്മീ.  പനി.  സെനി.  വനിഷ്ണുനമാഥത്,  എരം.എല്.എ.
നൽകേനിയ കനമാടമ്മീസെത്.

v)  പതനിനഞമാരം  കകേരള  നനിയമസെഭയുലട  മൂനമാരം  സെകമളന  കേമാലെയളവനില്  2021
നവരംബര്  1-നത്  അടനിയന്തര  പ്രകമയതനിലന്റെ  ചെര്ചമാ  കവളയനില്   ജലെവനിഭവ  വകുപ തുമനനി
സെഭയനില്  പറഞ്ഞ  കേമാരവ്യതനില്  നനിനരം  ഭനിനമമായനി  ലപമാതജനലത  ലതറനിദ്ധരനിപനിക്കുന
തരതനില്   മമാധവ്യമങ്ങകളമാടത്  പ്രസമാവന  നടതനിയതത്  സെഭമാരംഗങ്ങള്ക്കുള്ള  പ്രകതവ്യകേ
അവകേമാശങ്ങളലട   ലെരംഘനമമാലണനത് കേമാണനിചത് ശമ്മീ.  പനി. സെനി. വനിഷ്ണുനമാഥത്, എരം.എല്.എ.
ബഹുമമാനലപട ജലെവനിഭവ വകുപ തുമനനിലകതനിലര നൽകേനിയ കനമാടമ്മീസെത്. 

II. On 11th November, 2021,  the Speaker informed the House that  the following
notice of Question of breach of Privilege was withheld consent to move.

തലന്റെ  മണ്ഡലെതനിലലെ  ഒരു  വനികേസെന  പദ്ധതനിയുമമായനി  ബനലപടത്  ബഹുമമാനലപട
ലപമാതമരമാമതത്  വനികനമാദസെഞമാര  വകുപ്പുമനനി,  ബഹുമമാനലപട  വനരം-വനവ്യജമ്മീവനി
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വകുപ്പുമനനി  എനനിവരുലട  കനതൃതസതനില്  2021  ലസെപ്റരംബര്  15-നത്  വനിളനിചത്  കചെര്ത
ഉനതതലെ  കയമാഗതനില്  സ്ഥലെരം  എരം.എല്.എ.-യമായ  തലന  ക്ഷണനിചനിരുനനിലല്ലനരം,
ആയതത്  ഒരു സെഭമാരംഗലമന നനിലെയനിലുള്ള തലന്റെ അവകേമാശങ്ങളലട   ലെരംഘനമമാലണനരം,
ആയതനിനമാല്  ബഹുമമാനലപട  മനനിമമാര്ലകതനിലര  അവകേമാശലെരംഘനതനിനത്  നടപടനി
സെസമ്മീകേരനികണലമനരം ആവശവ്യലപട്ടുലകേമാണ്ടത് ശമ്മീ.  സെജമ്മീവത്  കജമാസെഫത്,  എരം.എൽ.എ.  ഒരു
കനമാടമ്മീസെത്  നൽകേനിയനിരുന.  ലചെയർ  ഇകമാരവ്യതനിൽ  ബഹുമമാനലപട  മനനിമമാരുലട
പ്രതനികേരണരം  ലെഭവ്യമമാക്കുകേയുണ്ടമായനി.  കനമാടമ്മീസെനിലലെ  വനിഷയങ്ങളരം  ബഹുമമാനലപട
മനനിമമാരുലട  ഇതത്  സെരംബനനിച  മറുപടനിയുരം  ലചെയര്  പരനികശമാധനിച തു.  വനിവനിധ  സെര്കമാര്
വകുപ്പുകേളനിലലെ  വനികേസെന  പദ്ധതനിയുമമായനി  ബനലപടത്  ഉകദവ്യമാഗസ്ഥ  തലെതനില്  ഒരു
പ്രമാഥമനികേ  ചെര്ച  മമാത്രമമാണത്  നടതനിയലതനരം  അരംഗതനിലന്റെ  അവകേമാശങ്ങള്  ഒനരം
ലെരംഘനികലപടനിടനിലല്ലനതുരം മറുപടനികേളനില് നനിനത് കബമാധവ്യലപടനിട്ടുണ്ടത്.  ഈ സെമാഹചെരവ്യതനില്
അവകേമാശലെരംഘന കനമാടമ്മീസെനിനുള്ള അനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

III. Grant for Permission for continuing the consideration of Breach of Privileges
notices pending before the Fourteenth Kerala Legislative Assembly

പതനിനമാലെമാരം കകേരള നനിയമസെഭയുലട പ്രനിവനികലെജസെത്  ,  എഥനിക്സൈത് എനനിവ സെരംബനനിച
കേമനിറനി  പരനികശമാധന  നടതനി  വനനിരുന  അവകേമാശലെരംഘന  കനമാടമ്മീസുകേളനിന്കമല്
കേമനിറനിയുലട  നടപടനികേള്  പൂര്തനിയമാകമാതതമായ  എന്കഫമാഴത്ലമന്റെത്
ഡയറകര്ലകതനിലരയുരം,  കേസരംസെത് പ്രനിവന്റെമ്മീവത് കേമമ്മീഷണര് ഉള്പലടയുള്ളവര്ലകതനിലരയുരം
ഉള്ള രണ്ടത്    അവകേമാശലെരംഘന കനമാടമ്മീസുകേളലട  പരനികശമാധന തടര്നരം നടത്തുനതനിനത്
അവസെരലമമാരുകണലമന  നനിലെവനിലലെ  പ്രനിവനികലെജസെത്  , എഥനിക്സൈത്  എനനിവ  സെരംബനനിച
കേമനിറനിയുലട ശനിപമാര്ശയുലട അടനിസ്ഥമാനതനി  ല്  ആയതനിനത് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടത് . 

Visitors

The number  of  persons who witnessed the  proceedings  of the Assembly
during the Session was as follows:

Officers’ Gallery : 1247

Speakers' Gallery : NIL

Distinguished Visitors Gallery : 230

Termination of the Session

The  Third  Session  of  the  Fifteenth  Kerala  Legislative  Assembly  was
prorogued with effect from November 11, 2021 at the conclusion of its sitting vide
Notification No.  14757/Table-1/2021/Leg dated 12-11-2021.
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APPENDIX I

STATEMENT SHOWING DETAILS OF QUESTIONS
ADMITTED AND ANSWERS RECEIVED

1. Total No. of Notices Received and Registered 7561

2. No. of  Notices  Admitted as Starred 600

3. No. of Notices Admitted as Unstarred 6770

4. Total No. of Notices Admitted in the Starred and as Unstarred 7370

5. Notices Disallowed 134

6. Notices Withdrawn 57

7. No. of Answers Received on Allotted days itself 4985

8. No. of Answers Received Late and Published as per  2216

Bulletin (Up to the publication of Late Answer Bulletin

on 23-11-2021)   

9. Answers to be received 169

10. No. of questions Answered on the floor 64

11. No. of Members who were allowed to ask supplementary questions 603

12. No. of  Short  Notice Questions Received 1

13. No. of Short Notice Questions Allowed 1

14. No. of Notices for Half an Hour discussion received 0

15. No. of  Half an Hour discussion allowed 0



24

APPENDIX II

CONSENT WITHHELD AFTER HEARING MINISTER CONCERNED

Sl.
No.

Date Name of Member
who gave the

Notice

Minister who
was heard

Subject Matter

1 October
4, 2021

Shri Shafi
Parambil  and  five
other Members

Minister  for
General
Education
and Labour

The serious situation reported
to have arisen consequent  to
the circumstance of denial of
Plus  One  seats  to  students
who passed the 10th standard
and  non-availability  of
interested  subjects  to  those
students who have secured A
Plus in all subjects, due to the
Government's  indifference  in
increasing the Plus One batches.

2 October
5, 2021

Shri P. T. Thomas
and  five  other
Members 

Chief
Minister

The serious situation reported
to have arisen consequent  to
the apprehension of the public
on the law and order situation
due  to  the  protection  and
assistance given by the higher
police  officers  including  the
former  police  chief  to  the
person  who  deceived  many
people by the  fraudulent sale
of  antiques  and embezzling
crores of rupee.

3 October
6, 2021

Shri  N.  A.
Nellikkunnu  and
five other Members

 Minister for
Higher
Education
and  Social
Justice

The serious situation reported
to have arisen consequent  to
the stopage of eligible benifits to
the  Endosulphan  victims
because  of  the  disfunctional
remediation cell set up for the
co-ordination of the Endosulphan
rehabilitation projects and the
non-disbursement of compensation
ordered by the Supreme Court
to these victims. 
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4 October
7, 2021

Shri Sunny Joseph
and  four  other
Members

Minister  for
Forest  and
Wildlife

The serious situation reported
to have arisen consequent  to
the  loss  of  life  and  injuries
caused  to  the  people  and
destruction  of  property  and
crop damage due to the attack
and straying of wild animals
in  human  settlements  and
agricultural  fields  in  various
places of the State.

5 October
8, 2021

Shri  P.  C.
Vishnunadh  and
five other Members

Minister  for
Health  and
Woman  and
Child
Development

The serious situation reported
to have arisen consequent  to
the  denial  of  Covid
compensation  as  directed  by
the  Supreme  Court  to  the
eligible  families  due  to  the
non-completion of the list of
Covid  deseased  and  the
failure of the Government in
rectifying  the  defects  in  the
list of the State.

6 October
11, 2021

Shri  M.  Vincent
and  five  other
Members

Minister  for
Ports,
Museums and
Archaeology

The serious situation reported
to have arisen consequent  to
the  loss  caused  to  State's
economy  and  the
apprehension among the local
people  due  to  the  delay  in
completing first phase of the
Vizhinjam International Port.

7 October
12, 2021

Shri  K.  Babu
(Thripoonithura)
and  five  other
Members

Chief
Minister

The serious situation reported
to have arisen consequent  to
the  losing of  benefits  of  the
Costal  Zone  Regulations,
2019  to  those  residing  at
islands and coastal areas due
to  the  non-finalising  of
coastal  zone  management
plan  on  the  basis  of  the
regulations.

275/2022.
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8 October
13, 2021

Dr. M. K. Muneer
and  five  other
Members

Chief
Minister

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the  causing  of  damage  to
environment  and  detrimental
effect  on  natural  habitat  by
the  proposed  Silver  Line
Project, which passes through
human  habitations,  paddy
fields  and  wet  land  areas
along  with  its  entailing
financial burden to the State.

9 October
25, 2021

Shri
Thiruvanchoor
Radhakrishnan
and  five  other
Members

Minister  for
Revenue and
Housing

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the failure of the Government
in making efficient system for
giving  warning  on  natural
disaster  in  the  State,  in
minimising the impact of the
disaster  and  in  co-ordinating
the rescue operations.

10 October
26, 2021

Smt.  K.  K.  Rema
and  five  other
Members

Minister  for
Health  and
Woman  and
Child
Development

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the intervention of the Child
Welfare  Council,  Child
Welfare  Committee  and
Police  in  enabling  the
adoption of a new born baby in
Peroorkada, Thiruvananthapuram.

11 October
27, 2021

Shri  M.  Vincent
and  five  other
Members

Minister  for
Welfare  of
Scheduled
Castes,
Scheduled
Tribes  and
Backward
Classes  and
Devaswoms
on  behalf  of
the  Minister

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the  apprehension  created
among the tax payers due to
the swindling of building and
revenue  taxes  in  the  various
zonal  offices  of
Thiruvananthapuram
Corporation.



27

for Local Self
Governments,
Rural
Development
and Excise.

12 October
28, 2021

Shri Roji M. John
and  five  other
Members 

Chief
Minister

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the gang rape of a dalit teenage
girl  in  Kuttiyadi  and  similar
incidents of atrocities against
women and children in the State.

13 November
1, 2021

Shri Ramesh
Chennithala  and
five other Members

Minister  for
Water
Resources

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the failure of the Government
in  lowering  the  maximum
water  level  of  Mullaperiyar
Dam  in  view  of  incessant
rains  and  in  protecting  the
interests  of  the  State  by
presenting  its  demand  for  a
new dam at  Mullaperiyar  in
the Supreme court.

14 November
2, 2021

Shri Shafi
Parambil  and  five
other Members

Minister  for
Finance

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the  Central  and  State
Government's  refusal  to
waive  additional  tax  on  fuel
being  levied  by them in  the
context  of  spiralling  Petrol
and Diesel prices.

15 November
3, 2021

Shri P. K. Basheer
and  five  other
Members

Minister  for
Local  Self
Governments,
Rural
Development
and Excise

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the  apprehension  of  the
homeless in the State due to
the  non-publication  of  final
list  of beneficiaries from the
applications  received  under
the  second  phase  of  Life
Mission Project.
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16 November
8, 2021

Shri
Thiruvanchoor
Radhakrishnan
and  five  other
Members 

Minister  for
Forest  and
Wildlife

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the granting of permission to
Tamil Nadu to fell trees at the
Mullaperiyar  Dam  site  after
yielding to the demand of that
State to raise the water level
of  the  Dam  to  152  ft.  by
strengthening  all  dams
including the Baby Dam.

17 November
9, 2021

Shri  T.  Siddique
and  five  other
Members

Minister  for
Transport

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the  construction  defect  of
Kozhikode K.S.R.T.C. complex
and  the  loss  incurred  to  the
K.S.R.T.C. due to leasing of
the building at a lower price
by relaxing the guidelines.

18 November
10, 2021

Shri  P.  C.
Vishnunadh  and
five  other
Members

Chief
Minister

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the forecast of heavy rain in
the State and the State being
named  as  a  place  in  danger
due to climate change by the
United  Nations'  Inter
Governmental  Panel  on
climate change.

19 November
11, 2021

Shri  K.  Babu
(Thripoonithura)
and  five  other
Members

Minister  for
Finance

The serious situation reported
to have arisen consequent on
the unwillingness of the State
Government  to  reduce  fuel
prices  even  though  other
States  and  Union  Territories
have  reduced  fuel  taxes  or
given  up  additional  revenue
in  view  of  the  difficulties
faced  by  the  people  due  to
spiraling  Petrol  and  Diesel
prices  and  the  Central
Government  giving  only  a
nominal  tax  relief  in  this
regard.
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APPENDIX III

CALLING ATTENTION

Sl.
No.

Date Name of Member who
gave the Notice

Minister who made
statement

Subject Matter

1 October 4,
2021

Smt.  K.  K.  Shailaja
Teacher

Minister  for  General
Education and Labour

To  the  necessity  to  make  arrangements  in
ensuring admission to all students for higher
studies who have passed examination in this
academic year.

2 October 4,
2021

 Shri T. Siddique Minister  for  Revenue  and
Housing  on  behalf  of  the
Minister for Agriculture

To the necessity to address fertilizer shortage
in Wayanad district.

3 October 5,
2021

Shri A. N. Shamseer Minister  for  Health  and
Woman  and  Child
Development 

 To the necessity to attain the target of Total
Covid  Vaccination  and  to  ensure  timely
distribution of compensation to the relatives
of  Covid  deceased  as  per  the  guidelines
issued by the Supreme Court.

4 October 5,
2021

Shri   A.  P.  Anil
Kumar

The Minister for  Sports, 
Wakf and Haj Pilgrimage

To the necessity to implement developmental
works in Shornur-Nilambur railway line.

5 October 6,
2021

Shri H. Salam Minister  for  Public  Works
and Tourism

th To the  necessity to  trigger tourism sector
in  compliance  with  Covid  protocol  and  to
ensure the survival of those who depend on
the tourism sector for their livelihood
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6 October 6,
2021   

Dr. M. K. Muneer Minister  for  General
Education and Labour

To  the  necessity  to   formulate  a
comprehensive  skill  policy  and  skill
development authority to co-ordinate various
vacational  skill  training  programmes  under
various departments in the State

7 October 7,
2021   

Shri G. S. Jayalal Minister for Law, Industries
and Coir

To  the  crisis  being  faced  by  the  cashew
industry in the State. 

8 October 7,
2021   

Shri C. R. Mahesh Minister  for  Revenue  and
Housing

To the necessity to take steps to address the
miserable conditions of tsunami colonies and
to resolve the plight of colony residents.

9 October 8,
2021   

DR. N. Jayaraj Minister  for  Welfare  of
Scheduled  Castes,
Scheduled  Tribes  and
Backward  Classes  and
Devaswoms  on  behalf  of
the Chief Minister

To the  necessity for  the  intervention of the
State  Government  to  resolve  the  technical
hurdles in the implementation of the proposed
Sabarimala Airport Project

10 October 8,
2021   

Shri  Eldose  P.
Kunnappillil 

Minister  for  General
Education and Labour

To  the  necessity  to  incorporate  waste
management  in  the  school  curriculum  as  a
subject

11 October 
11, 2021   

Shri P. Nandakumar Minister for Finance To the  necessity for  the  intervention of  the
State  Government  against  the  anti-people
measures of the Catholic Syrian Bank, which
has  been  taken  over  by  the  Foreign
monopolists.
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12 October 
11, 2021   

Shri Ramesh
Chennithala

Minister  for  Fisheries,
Culture and Youth Affairs

To  the  necessity   to  strengthen  Marine
Ambulance  System  in  the  State  and  to
organise  Adalats  at  Arattupuzha  and
Thrikkunnapuzha  Panchayats  to  make
available eligible benefits to the Fisherman

13 October 
12, 2021   

Shri  Kadakampally
Surendran

Minister  for  Health  and
Woman  and  Child
Development

To the necessity to  take steps to the time-
bound  completion  of  development  project
proposed with the assistance of KIIFB for  र
717 Crore  for  the  inclusive development  of
Thiruvananthapuram Medical College

14 October 
12, 2021   

Shri P. Abdul Hameed Minister  for  Sports,  Wakf
and Haj Pilgrimage

To  the   necessity  to  take  steps   to  create
awareness  among  children  and  youth  about
sports  literacy  and  the  revision  of  existing
sports education system accordingly.

15 October 
13, 2021   

Shri T. P.
Ramakrishnan

Minister  for  Revenue  and
Housing  on  behalf  of  the
Minister for Agriculture

To  the  necessity  to  ensure  wages,  bonus,
treatment,  upgradation  of  labour  line,
protection  from  wildlife  attacks,  etc.  to  the
Plantation Corporation workers.

16 October 
13, 2021   

Shri Thiruvanchoor
Radhakrishnan

Minister for Finance To the necessity to bring petroleum products
under  GST  and  take  subsequent  steps  to
control excessive price hike.
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17 October 
25, 2021  

Shri M. M. Mani Chief Minister To the necessity to take steps for emergency
relief  and  reconstruction  in  the  wake  of
devastating rain in the State.

18 October 
25, 2021  

Smt. K. K. Rema Minister for Law, Industries
and Coir

To the necessity to stop mineral sand mining
in  Thottappalli  Pozhi,  Harbour  and
Valiyazheekkal in Alappuzha district

19 October 
26, 2021  

Shri  K.  P.
Kunhammed  Kutti
Master 

Minister  for  Water
Resources

To  the  necessity  to  revamp  the  Kuttiyadi
Irrigation Project.

20 October 
26, 2021  

Shri Anoop Jacob Minister  for  Health  and
Woman  and  Child
Development

 To  the  necessity  to  control  the  sale  of
substandard medicines and to make available
quality medicines in the market of the State.

21 October 
27, 2021  

Shri A. C. Moideen Minister  for  Health  and
Woman  and  Child
Development

Regarding  the  stand  of  the  Central
Government  in  disallowing  the  continuance
of the services of NHM employees in Covid
prevention activities in the State

22 October 
27, 2021  

Shri  Manjalamkuzhi
Ali

Chief Minister To the necessity to implement a rehabilitation
package for returned Expatriates.

23 October 
28, 2021  

Shri  P.  P.
Chitharanjan

Minister  for  Fisheries,
Culture and Youth Affairs

 To urge the Central Government to solve the
apprehension  of  the  fishing  workers
consequent on its Blue Economy Policy and
intervention made in the fisheries sector

32



24 October 
28, 2021  

DR. Mathew
Kuzhalnadan

Minister  for  Revenue  and
Housing

To the situation in Idukki District where land
assigned  under  the  Land  Assignment  Rules
could not be utilized properly.

25 October 
29, 2021  

Shri E. K. Vijayan Minister for Agriculture To the necessity to provide compensation to
farmers  whose  crops  were  destroyed  in  the
flood and monsoon rain in the State

26 October 
29, 2021  

Shri P. C. Vishnunadh Minister  for  Health  and
Woman  and  Child
Development

To the necessity to revise the wages of the
Anganvadi Workers.

27 November
1, 2021

Shri P. S. Supal Minister  for  Revenue  and
Housing 

To  the  necessity  to  complete  re-survey
proceedings in the State, issue title deed to all
those  who  are  eligible  and  disburse
compensation  to  those  affected  by  the  rain
havoc in a time bound manner.

28 November
1, 2021

Shri I. C. Balakrishnan Minister  for  Public  Works
and Tourism

To the necessity to implement the proposals
of the NATPAC to remove the ban on night
traffic  on  the  Kozhikode-Mysuru-Kollegal
National Highway 766.

29 November
2, 2021

Shri K. V. Sumesh Minister for Finance To urge the Central Government to roll back
the price hike of cooking gas and to resume
the provision of subsidy on domestic cooking
gas.
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30 November
2, 2021

Shri P. Ubaidulla Minister  for  Health  and
Woman  and  Child
Development

 To the necessity to take steps to increase the
reservation quota of S.E.B.C category to 30
percent in the Medical P. G. Courses and P.G.
Diploma courses.

31 November
3, 2021

Shri P. Mammikutty Minister  for  Revenue  and
Housing

To the necessity to solve the problems created
due  to  the  non-settling  of  applications  for
change of nature of land for legally eligible
house  construction  purpose  along  with
effectively  implementing  the  Kerala
Conservation  of  Paddy  Land  and  Wetland
Act, 2008

32 November
3, 2021

Shri Sunny Joseph Minister for Law, Industries
and Coir

To the necessity to solve the problems faced
by the  workers  and common people due to
the  price  hike  and  scarcity  of  construction
materials in the State.

33 November
8, 2021

Shri K. P. Mohanan Minister  for  Electricity  on
behalf  of  the  Minister  for
Water Resources 

To the necessity to conserve the sources of
water in the State. 

34 November
8, 2021

Shri Mons Joseph Minister  for  Public  Works
and Tourism

To the necessity to take steps to complete the
maintenance work of roads in the State before
the  commencement  of  the  Sabarimala
Pilgrimage season. 
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35 November
9, 2021

Shri K. D. Prasenan Minister  for  General
Education and Labour

To the necessity to address the crisis faced by
the Continuing Education Program following
the cessation of Central assistance. 

36 November
9, 2021

Shri Saneeshkumar
Joseph

Chief Minister To  the  necessity  to  avoid  the  situation  of
releasing water from Dams without warning.

37 November
10, 2021

Shri Thomas K.
Thomas 

Minister  for  Revenue  and
Housing

To the necessity to take steps to elevate the
ways to schools using sand filled bags and to
drain the water utilizing the funds from the
Disaster  Management  Fund  when  the  bund
collapses due to floods in Kuttanad

38 November
10, 2021

Shri P. K. Basheer Minister  for  General
Education and Labour

To the necessity to open Buds Schools and
Special Schools which stands shut down for a
long period in the State

39 November
11, 2021

Shri K. N.
Unnikrishnan

Minister for Law, Industries
and Coir

To  the  necessity  to  urge  the  Central
Government to withdraw the decisions taken
for  the  sale  of  Central  Public  Sector
Undertakings  in  the  State  and  to  transfer
public assets such as highways and railways
to private sector.
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APPENDIX IV

THE MATTERS RAISED BY THE MEMBERS UNDER RULE 304

4 th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. എഅം.
     രരാജപഗരാപേരാലന

വത്തിമരാനതരാവളങ്ങളത്തില്   RTPCR
നടെസത്തിനര ഈടെരാക്കുന്ന അമത്തിതതുക

മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. നക. പേത്തി.
  കുഞ്ഞമ്മദര കുടത്തി മരാസര

ജജ്വല്ലറത്തി നത്തിപക്ഷേപേ തടത്തിപര മുഖഖ്യമനത്തി

3 ശശ. പേത്തി. സത്തി.
     വത്തിഷ്ണുനരാഥര

തഴുതല,  നപേരുമ്പുഴ എന്നശ ജനവരാസ
പകന്ദ്രങ്ങളത്തില്  പ്രവരതത്തിക്കുന്ന
ബത്തിവപറജസര  ഔടര  നലറ്റുകള
മരാറത്തിസരാപേത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. പേത്തി. എസര.
    സുപേരാല്

നത്തിരദ്ദേത്തിഷ്ട ഗശനഫശല്ഡര നരാഷണല്
കഹൈപവയുനടെ അകലനനമന്റെര

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. നക. പേത്തി.
     പമരാഹൈനന

കൂത്തുപേറമ്പര  ബപയരാ  റത്തിപസരാഴര  കഅം
അപഗരാ  സരവശസര  നസന്റെറത്തില്
പുതത്തിയ പകരാഴ്സുകള 

കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തിക്കു
പവണത്തി റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി 

6 ശശമതത്തി കരാനതത്തില്
         ജമശല

പേപയരാളത്തി  ഗവ.  നടെകത്തിക്കല്
കഹൈസ്കൂളത്തിനന  പപേരാളത്തിനടെകത്തിക്കര
പകരാപളജര  ആയത്തി  ഉയരത്തുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

ഉന്നത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
സരാമൂഹൈഖ്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. തത്തിരുവഞ്ചൂര
     രരാധരാകൃഷ്ണന

കരായത്തികരാധഖ്യരാപേക  തസത്തികയുനടെ
പയരാഗഖ്യതരാ മരാനദണ്ഡങ്ങള 

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
-നതരാഴത്തില്
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. പമരാനസര
     പജരാസഫര

കടുത്തുരുതത്തി  റബ്ബര  മരാരക്കറത്തിഅംഗര
നസരാകസറത്തിയുഅം  പേത്തി.എല്.സത്തി.
ഫരാക്ടറത്തിയുഅം സരക്കരാര ഏനറടുക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

സഹൈകരണ–
രജത്തിപസ്ട്രേഷന
വകുപ്പുമനത്തി
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9 ശശ. യു. എ. ലതശഫര വത്തിദഖ്യരാരതത്തികളക്കുഅം
രക്ഷേകരതരാക്കളക്കുഅം
അദഖ്യരാപേകരക്കുഅം കകൗണ്സലത്തിഅംഗര 

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
-നതരാഴത്തില്
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. നസബരാസഖ്യന
     കുളത്തുങ്കല്

ഈരരാറ്റുപപേട കുടുഅംബരാപരരാഗഖ്യപകന്ദ്രഅം
തരാലൂക്കര  ആശുപേതത്തിയരായത്തി
 ഉയരത്തുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ആപരരാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

5th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. സത്തി. എചര.
     കുഞ്ഞമ്പു

കരാസരപഗരാഡര വത്തികസന പേരാപക്കജര മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. ഷരാഫത്തി പേറമ്പത്തില് പേരാലക്കരാടെര  നഗരസഭയുനടെ
അധശനതയത്തിലുള്ള  പറരാഡുകളനടെയുഅം
കഡ്രൈയത്തിപനജുകളനടെയുഅം
പശരാചനശയരാവസ  

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. സജശവര
     പജരാസഫര

ഇരത്തിക്കൂര  തരാലൂക്കര  ആശുപേതത്തി
വത്തികസനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. സനശഷര കുമരാര
     പജരാസഫര

ചരാലക്കുടെത്തിയത്തില്  പുറപമ്പരാക്കര
ഭൂമത്തിയത്തില്  സത്തിരതരാമസക്കരാരരായ
മലപയരാരകരഷകരക്കര പേടയഅം 

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പജരാബര
     കമക്കത്തിള

നപേരുമ്പുഴക്കടെവര  പേരാലതത്തിനന്റെ
പുനര നത്തിരമ്മരാണഅം 

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. എന. എ.
     നനല്ലത്തിക്കുന്നര

കരാസരപഗരാഡര  നഭല്-ഇ.എഅം.എല്.
കമ്പനത്തിയുനടെ പ്രവരതനഅം

നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസരായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. എ. പ്രഭരാകരന മലമ്പുഴ ഉദഖ്യരാനഅം
നവശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി
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8 ശശ. നക. വത്തി. സുപമഷര തലപശ്ശേരത്തി  കപേതൃക  ടൂറത്തിസഅം
പേദതത്തിയത്തില്  കക്കുളങ്ങര  പേള്ളത്തി
ഉളനപടുത്തുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. നക. പപ്രഅംകുമരാര മശറരനനയയുഅം  കുതരാമ്പുള്ളത്തിനയയുഅം
തമ്മത്തില്  ബനത്തിപത്തിക്കുന്ന
തൂക്കുപേരാലഅം  നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ഇ. ചന്ദ്രപശഖരന കരാസറപഗരാഡര മടെത്തികക്ക നപ്രരാജക്ടര മൃഗസഅംരക്ഷേണ-
ക്ഷേശരവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

6th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന പപേരാപ്പുലര  ഫത്തിനരാനസര  കമ്പനത്തി
സരാമ്പതത്തിക തടത്തിപര അപനജ്വഷണഅം

മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ.ടെത്തി.ഐ.
മധുസൂദനന

ഏഴത്തിമല നരാവത്തിക അക്കരാദമത്തിക്കരായത്തി
കുടെത്തിനയരാഴത്തിപത്തിക്കനപടവരക്കുള്ള
നഷ്ടപേരത്തിഹൈരാരഅം

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. അനൂപേര പജക്കബര കത്തിഴുമുറത്തിക്കടെവര  പേരാലതത്തിനന്റെ
അപപ്രരാചര  പറരാഡത്തിനുള്ള  സലഅം
പേരത്തിവരതനഅം  നചയ്യുന്നതത്തിനര
അനുമതത്തി

കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. എ. എന.
     ഷഅംസശര

വത്തിദഖ്യരാരതത്തികളക്കര  വശടെത്തിനടുത്തുള്ള
വത്തിദഖ്യരാലയങ്ങളത്തിപലക്കര  മരാറുന്നതത്തിനര
അനുമതത്തി

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
-നതരാഴത്തില്
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പേത്തി. മമ്മത്തിക്കുടത്തി കരഷക  നതരാഴത്തിലരാളത്തി  പക്ഷേമനത്തിധത്തി
പേദതത്തി പേരത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
-നതരാഴത്തില്
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. എല്പദരാസര പേത്തി.
     കുന്നപത്തിള്ളത്തില്

പേരാറപ്പുറഅം  -  വല്ലഅം  കടെവര  പേരാലഅം
നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. പതരാടതത്തില്
    രവശന്ദ്രന

പകരാഴത്തിപക്കരാടെര  എന.ജത്തി.ഒ.
കജ്വരാരപടഴര പുതുക്കത്തി പേണത്തിയുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി
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8 ശശ. നക. എഅം.
     സചത്തിനപദവര

പേരാവങ്ങരാടെര  ഉള്ളത്തിപയരത്തി-കുറഖ്യരാടെത്തി
നചരാവ പറരാഡര നവശകരണ പ്രവൃതത്തി

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. വത്തി.ആര. സുനത്തില്
     കുമരാര

കസ്പൈനല്  മസ്കുലരാര  അപടരാഫത്തി
(SMA)  പരരാഗത്തികളക്കര  മരുനഅം
സഹൈരായ ഉപേകരണങ്ങളഅം
ലഭഖ്യമരാക്കരാന നടെപേടെത്തി 

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. മഞ്ഞളരാഅംകുഴത്തി
     അലത്തി

മങ്കടെ  കമ്മനണത്തിറത്തി  നഹൈല്തര
നസന്റെറത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

7th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. ടെത്തി. നജ. വത്തിപനരാദര പ്രളയ ദുരത്തിതരാശജ്വരാസ നപേരാതുവത്തിഭരാഗഅം
ഫണര  പുനനഃസരാപേത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. നക. ബരാബ
    (തൃപ്പുണത്തിത്തുറ)

ഭൂമത്തി തരഅം മരാറ അപപേക്ഷേകളത്തിപന്മേല്
തുടെര നടെപേടെത്തി

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. നക. ബരാബ
     (നനന്മേരാറ)

പേടത്തികജരാതത്തി  വത്തികസന  വകുപത്തിനു
കശഴത്തില്  തുടെങ്ങുന്ന  കരാരഷത്തിക
പകരാപളജത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

പേടത്തികജരാതത്തി -
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗ പക്ഷേമവഅം
പദവസജ്വവഅം
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. നക. ഡത്തി.
     പ്രപസനന

ആലത്തൂര തരാലൂക്കര ആശുപേതത്തിയത്തില്
ഡയരാലത്തിസത്തിസര  യൂണത്തിറത്തിനന്റെ
പ്രവരതനഅം  ആരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി
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5 ശശ. എന. നക.
     അക്ബര

ചരാവക്കരാടെര തരാലൂക്കര ആശുപേതത്തിയുനടെ
വത്തികസനഅം 

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. എന. ഷഅംസുദ്ദേശന വടര ലക്കത്തി ലത്തിഫര  ഇറത്തിപഗഷന
പേദതത്തി

ധനകരാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. നക. ആനസലന പകരള  ആപടരാനമരാകബല്സര
ലത്തിമത്തിറഡത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസരായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. നക. എന.
     ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന

നകരാചത്തി അഴത്തിമുഖതര അപേകടെങ്ങള
ഒഴത്തിവരാക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

മതഖ്യബനനഅം,
സരാഅംസരാരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷേമഅം

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ.എ. നക. എഅം.
     അഷ്റഫര

അധഖ്യരാപേക  തസത്തികകളത്തിനല
ഒഴത്തിവകള നത്തികത്തുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
-നതരാഴത്തില്
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ഇ. ചന്ദ്രപശഖരന കരാഞ്ഞങ്ങരാടെര - കരാണത്തിയൂര നറയത്തില്
പേരാത

കരായത്തികഅം,
വഖഫര, ഹൈജര
തശരതരാടെന
വകുപ്പുമനത്തി

8th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. പേത്തി. ടെത്തി. പതരാമസര നചമ്പുമുക്കര പേരാലഅം - അസശസത്തി സ്കൂള
പറരാഡര പുനര നത്തിരമ്മരാണഅം

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. വത്തി. പജരായത്തി സമരാന്തര  വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
സരാപേനങ്ങള  തുറക്കുന്നതര
സഅംബനത്തിചര

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
-നതരാഴത്തില്
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. നക. പേത്തി. എ.
     മജശദര

കരാരത്തി GUP സ്കൂളത്തിനുഅം ചന്തപടെത്തി GLP
സ്കൂളത്തിനുഅം നകടത്തിടെ നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
-നതരാഴത്തില്
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. എ. സത്തി.
     നമരായശന

അക്കത്തിക്കരാവര-കടെപങ്ങരാടെര-എരുമനപടത്തി
പറരാഡര നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി
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11th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി.
     സതശശന

പ്ലസര വണ് പ്രപവശനഅം നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
-നതരാഴത്തില്
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. വത്തി. ശശത്തി നഫയര  കപ്രസര  പഷരാപര  ഓപണഴര
കലസനസത്തില് പേടത്തിക
വത്തിഭരാഗങ്ങളക്കര സഅംവരണഅം

ഭക്ഷേഖ്യ-
നപേരാതുവത്തിതരണ

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. എഅം.
     വത്തിനനസന്റെര

തശരപദശ പേടയങ്ങള നല്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

4 പഡരാ. എഅം. നക.
     മുനശര

ആഭരണ  വഖ്യരാപേരാര  രഅംഗനത
പ്രതത്തിസനത്തി

ധനകരാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. എ. പേത്തി.
    അനത്തില് കുമരാര

മലപ്പുറഅം  ജത്തില്ലയത്തില്നത്തിനഅം  പ്ലസര  ടു
പേരാസരായ   വത്തിദഖ്യരാരതത്തികളക്കര
ഉപേരത്തിപേഠനതത്തിനര അവസരഅം

ഉന്നത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
സരാമൂഹൈഖ്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശമതത്തി നദലശമ ചലചത്തിത  നരാടെക  അണത്തിയറ
പ്രവരതകരക്കുഅം കലരാകരാരന്മേരാരക്കുഅം
സഹൈരായഅം

മതഖ്യബനനഅം,
സരാഅംസരാരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷേമഅം

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. എഅം. നകൗഷരാദര നകരാല്ലഅം  ജവഹൈര  ബരാലഭവനന്റെ
പ്രവരതനഅം

മതഖ്യബനനഅം,
സരാഅംസരാരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷേമഅം

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. മുരളത്തി
     നപേരുനനല്ലത്തി

പേരപ്പുഴ പേരാലഅം പുനര നത്തിരമ്മരാണഅം നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

9  പഡരാ. സുജത്തിതര
      വത്തിജയനപേത്തിള്ള

ചവറ പേരാലഅം നത്തിരമ്മരാണഅം നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ഒ. ആര. പകള വയനരാടെര  നമഡത്തിക്കല് പകരാപളജത്തിനന്റെ
പ്രവരതനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി
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12th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി.
     സതശശന

ശബരത്തിമല സശ പ്രപവശനഅം, പേകൗരതജ്വ
പഭദഗതത്തി നത്തിയമഅം പ്രപക്ഷേരാഭങ്ങളമരായത്തി
ബനനപടര രജത്തിസര നചയ പകസുകള

മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. പ്രപമരാദര
     നരാരരായണ്

റരാന്നത്തിയത്തില്  കകവശ  ഭൂമത്തിക്കര
പേടയഅം ലഭഖ്യമരാക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. ഐ. സത്തി.
    ബരാലകൃഷ്ണന

വയനരാടെര  ജത്തില്ലയത്തിനല  WCS  പേടയ
ഭൂമത്തിയത്തില് തരാമസത്തിക്കുന്നവരുനടെ  ഭൂമത്തി
സഅംബനമരായ പ്രശങ്ങള

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. ടെത്തി. പേത്തി.
    രരാമകൃഷ്ണന

പകരള ഗരാമശണ ബരാങ്കത്തിനന്റെ  ഓഹൈരത്തി
മൂലധനഅം 

ധനകരാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പേത്തി. പേത്തി.
     ചത്തിതരഞ്ജന

ആലപ്പുഴ  എക്സൈല്  ഗരാസര
ഫരാക്ടറത്തിയുനടെ പ്രവരതനഅം

നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസരായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പേത്തി. വത്തി.
     ശശനത്തിജത്തിന

പകരാലപഞരത്തി കബപേരാസര
നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. സത്തി. ആര.
    മപഹൈഷര

കരുനരാഗപള്ളത്തി
നക.എസര.ആര.ടെത്തി.സത്തി. ബസര
സരാനഡത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം 

ഗതരാഗത
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശമതത്തി  സത്തി.  നക.
ആശ

കവക്കഅം  തരാലൂക്കര  ആശുപേതത്തിയുനടെ
പ്രവരതനഅം  

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. എഅം. വത്തിജത്തിന കണ്ണൂര  ഗവനണ്മെന്റെര  നമഡത്തിക്കല്
പകരാപളജത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം 

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. നജശബര
 കരാന്തപുരഅം

നപേരത്തിന്തല്മണ തരാലൂക്കര
ആശുപേതത്തിയുനടെ പ്രവരതനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി
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13th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി.
 സതശശന

'പസവന'  നവബ്കസറത്തില് കലഫര
സരടത്തിഫത്തിക്കറര  അപേര പലരാഡര
നചയ്യുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ധനകരാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. നക. യു. ജനശഷര 
കുമരാര

തൃപരാറ,  മരാത്തൂര,  ചത്തിറ്റൂരകടെവര
പേരാലങ്ങളനടെ നത്തിരമ്മരാണഅം

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. ഇ. ടെത്തി.
കടെസണ് മരാസര

ഇലകത്തികര വരാഹൈനങ്ങളക്കര
സബ്സത്തിഡത്തി 

ഗതരാഗത
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. നക. നക.
 രരാമചന്ദ്രന

അണ്എയ്ഡഡര വത്തിദഖ്യരാലയങ്ങളത്തിനല
ജശവനക്കരാരുനടെ  പസവന  പവതന
വഖ്യവസകള  ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതത്തിനര
നത്തിയമ നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
-നതരാഴത്തില്
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പേത്തി. നന്ദകുമരാര കുണ്ടുകടെവര പേരാലഅം നത്തിരമ്മരാണഅം നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശമതത്തി നക. നക.
രമ

തുരുതത്തി പേരാലഅം നത്തിരമ്മരാണഅം നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. ആന്റെണത്തി
പജരാണ്

പ്ലരാമുടെത്തി-ഊരഅംകുഴത്തി പറരാഡര
 നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ.അനവര
സരാദതര

ആപരരാഗഖ്യ ഇനഷുറനസര പേദതത്തി ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. എ. രരാജ ഇടെമലക്കുടെത്തി, ചടമൂന്നരാര
പ്രരാഥമത്തികരാപരരാഗഖ്യപകന്ദ്രങ്ങളനടെ
പ്രവരതനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ.ടെത്തി.വത്തി.
      ഇബരാഹൈത്തിഅം

നകരാപണരാടത്തി തരാലൂക്കര
നഹൈഡ്കജ്വരാരപടഴര  ആശുപേതത്തിയുനടെ
പ്രവരതനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി
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25th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. പേത്തി. പേത്തി.
 സുപമരാദര

ഹൈരത്തിത കരമ്മ പസനയുനടെ
പ്രവരതനഅം

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര

വകുപ്പുമനത്തിക്കു
പവണത്തി നത്തിയമഅം,

വഖ്യവസരായഅം,
കയര

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. ഡത്തി. നക. മുരളത്തി ഇ എഫര എല് പേരത്തിധത്തിയത്തില്
ഉളനപട  നപേരാന്മുടെത്തി  പമഖലയത്തിനല
പതരാടവഅം   നതരാഴത്തിലരാളത്തികനളയുഅം
സഅംരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി 

വനഅം -
വനഖ്യജശവത്തി

വകുപ്പുമനത്തി 

3 ശശമതത്തി 
ശരാന്തകുമരാരത്തി നക. 

അടപരാടെത്തിയത്തിപലക്കര  കരാഞ്ഞത്തിരപ്പുഴ
പൂപഞരാല  വഴത്തി  ബദല്  പറരാഡര
നത്തിരമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനര വനഭൂമത്തി
നല്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

വനഅം -
വനഖ്യജശവത്തി

വകുപ്പുമനത്തി 

4 ശശ. എചര. സലരാഅം പതരാടപള്ളത്തി ഫത്തിഷത്തിഅംഗര
ഹൈരാരബറത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

മതഖ്യബനനഅം,
സരാഅംസരാരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷേമഅം

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. സണത്തി
 പജരാസഫര

പേരാല്ച്ചൂരഅം-പബരായ്സര ടെകൗണ് പറരാഡര
പുനരനത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. ഇ.നക.
 വത്തിജയന

നചടെത്തിയരാലക്കടെവര പേരാലഅം
നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. രപമശര
 നചന്നത്തിതല

ഹൈരത്തിപരാടെര  ആയുരപവദ  നമഡത്തിക്കല്
പകരാളജര ആരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി
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8 ശശ. നക.നജ. മരാക്സൈത്തി മടരാപഞരത്തി  -  നകരാചത്തി  അരബന
നപ്രരാജക്ടത്തിനര കശഴത്തിലുള്ള
അഅംഗനവരാടെത്തികളത്തിനല  ഒഴത്തിവകള
നത്തികത്തുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ.  പേത്തി.  അബ്ദുല്
ഹൈമശദര

മുന്നത്തിയൂരത്തിലുഅം  നപേരുവള്ളൂരത്തിലുഅം
പതഞ്ഞത്തിപലത്തുഅം  പഹൈരാമത്തിപയരാ
ഡത്തിനസ്പൈനസറത്തികള
ആരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ടെത്തി. സത്തിദ്ദേത്തിഖര നത്തിലമ്പൂര-നഞനപഗരാഡര
നറയത്തില്പേരാത

കരായത്തികഅം,
വഖഫര, ഹൈജര
തശരതരാടെന
വകുപ്പുമനത്തി

26th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി.
സതശശന

സരവകലരാശരാലകളത്തില്
സജ്വതനമരായ വത്തിദഖ്യരാരതത്തി
സഅംഘടെനരാ പ്രവരതനഅം

ഉന്നത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
സരാമൂഹൈഖ്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. ജത്തി. സശഫന വത്തിതുര  ഫയര  പസഷനര  പുതത്തിയ
നകടത്തിടെ നത്തിരമ്മരാണഅം

മുഖഖ്യമനത്തി

3 ശശ. പസവഖ്യര
ചത്തിറത്തിലപത്തിള്ളത്തി

വടെക്കരാപഞരത്തിയത്തില്
സബ്പകരാടെതത്തിയുഅം  പുതത്തിയ  പകരാടെതത്തി
സമുചയവഅം 

മുഖഖ്യമനത്തി

4 ശശ. മരാണത്തി സത്തി.
കരാപന

ചത്തിരടപരാലത്തിനര തറവത്തില കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പതരാമസര നക.
പതരാമസര

കുടനരാടെര  വത്തികസന  പേദതത്തികളക്കര
തണശരതടെ നത്തിയമതത്തില് ഇളവര 

കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. സത്തി.എചര.
കുഞ്ഞമ്പു

പകരാടത്തികുളഅം ഫത്തിഷത്തിഅംഗര  ഹൈരാരബര
നത്തിരമ്മരാണഅം

മതഖ്യബനനഅം,
സരാഅംസരാരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷേമഅം

വകുപ്പുമനത്തി
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7 ശശ. വരാഴൂര പസരാമന ഉപ്പുതറ, പകരാടമല, വരാഗമണ് പറരാഡര
പുനരുദരാരണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,

പേത്തിന്നരാക്കവത്തിഭരാഗ
പക്ഷേമ-പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശമതത്തി യു. പ്രതത്തിഭ കരായഅംകുളഅം നക എസര ആര ടെത്തി സത്തി
ബസര പസഷനന്റെ പ്രവരതനഅം

ഗതരാഗത
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. പേത്തി.ടെത്തി.എ.
റഹൈശഅം

നചറൂപ  സത്തി.എചര.സത്തി.യുനടെയുഅം
മരാവരത്തില്  പുതത്തിയ പേത്തി.എചര.സത്തി.
യുനടെയുഅം പ്രവരതനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

10 നപ്രരാഫ.  ആബത്തിദര
ഹുകസന തങ്ങള

കുറത്തിപ്പുറഅം  തരാലൂക്കര  ആശുപേതത്തി
വത്തികസനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

27th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി.
 സതശശന

ലരാതജ്വത്തിയന  സജ്വപദശത്തിനത്തി  നകരാല
നചയനപട  പകസത്തിനന്റെ   വത്തിചരാരണ
നടെപേടെത്തികള പവഗതത്തിലരാക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. പേത്തി. ഉകബദുള്ള മലപ്പുറഅം  ജത്തില്ലരാ  ഫയര  ഓഫശസത്തിനര
പുതത്തിയ നകടത്തിടെഅം

മുഖഖ്യമനത്തി

3 ശശ. ടെത്തി. നജ.
വത്തിപനരാദര

നറയത്തില്പവ പുറപമ്പരാക്കത്തിലുള്ള  ERG
പകരാളനത്തി നത്തിവരാസത്തികളനടെ
പുനരധത്തിവരാസഅം

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര

വകുപ്പുമനത്തിക്കു
പവണത്തി

പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗപക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി
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4 ശശ.  നസബരാസഖ്യന
കുളത്തുങ്കല്

കൂടത്തിക്കലത്തില് ഉരുളനപേരാടല്
മൂലമുണരായ  നരാശനഷ്ടങ്ങളക്കര
അടെത്തിയന്തര സഹൈരായഅം   

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. അനവര
സരാദതര

പ്രളയ  കരാലതര  നദത്തികളത്തില്
അടെത്തിഞ്ഞുകൂടെത്തിയ  നചളത്തിയുഅം  എക്കലുഅം
ഉളനപനടെയുള്ള  മരാലത്തിനഖ്യങ്ങള
നശക്കഅം നചയ്യുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ.  കടെകഅംപേള്ളത്തി
സുപരന്ദ്രന

കഴക്കൂടഅം-മുടതറ  സജ്വശവപറജര
പപ്രരാജക്ടര 

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി 

7 ശശ. നക. നക.
രരാമചന്ദ്രന

മറത്തൂര, വരന്തരപത്തിള്ളത്തി
പേഞരായത്തുകളത്തിനല മലപയരാര
പ്രപദശങ്ങളത്തിനല വനഖ്യജശവത്തി
ആക്രമണഅം

വനഅം-വനഖ്യജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. വത്തി. പജരായത്തി പവടെന  പഗരാത  സമുദരായഅം  പേടത്തിക
വരഗ വത്തിഭരാഗതത്തില്
ഉളനപടുത്തുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗപക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. പേത്തി. വത്തി.
അനവര

നത്തിലമ്പൂര കബപരാസര ധനകരാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ഇ. ടെത്തി.
കടെസണ് മരാസര

മൃഗങ്ങനള  നകരാണ്ടുപപേരാകുന്ന
വരാഹൈനങ്ങള മൃഗസഞരാര
സകൗഹൃദമരാക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

മൃഗസഅംരക്ഷേണ-
ക്ഷേശരവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

28th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. എഅം. വത്തിനനസന്റെര വത്തിഴത്തിഞ്ഞഅം  പകന്ദ്രമരാക്കത്തി  ഒരു
പകരാടെതത്തി

മുഖഖ്യമനത്തി

2 പഡരാ. എഅം.നക. മുനശര ശശനരാരരായണഗുരു ഓപണ്
സരവകലരാശരാലയത്തിനല
പകരാ-ഓരഡത്തിപനറരമരാരുനടെ
പ്രതത്തിഫലഅം 

ഉന്നത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
സരാമൂഹൈഖ്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി
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3 ശശ. വത്തി.ആര.
സുനത്തില് കുമരാര

പേത്തി  എഅം എ കവ,  കലഫര  മത്തിഷന
പേദതത്തി  ഗുണപഭരാകരാക്കളത്തില്  ഭവന
നത്തിരമ്മരാണഅം നടെതരാന
കഴത്തിയരാതവരത്തില്നത്തിനഅം  പേലത്തിശ
ഈടെരാക്കുന്നതര  ഒഴത്തിവരാക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

4 പഡരാ. എന ജയരരാജര കരാഞ്ഞത്തിരപള്ളത്തി,  മണത്തിമല,  നവള്ളരാവര
പ്രപദശങ്ങളത്തില് പ്രളയതത്തില് ഉണരായ
നരാശനഷ്ടങ്ങളക്കര നഷ്ടപേരത്തിഹൈരാരഅം

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശമതത്തി  നക.  നക.
കശലജ ടെശചര

പേഴശ്ശേത്തിസരാഗര  മത്തിനത്തി  ജലകവദനതത്തി
പേദതത്തി

കവദനതത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പേത്തി.സത്തി.
വത്തിഷ്ണുനരാഥര

പകരളപുരഅം  -  ചന്ദനപതരാപര
നറയത്തില്പവ  സമരാന്തര  പറരാഡര
നത്തിരമ്മരാണഅം

മതഖ്യബനനഅം,
സരാഅംസരാരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷേമ
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. നക.ഡത്തി.
പ്രപസനന

മുടെപല്ലൂര  -  മഅംഗലഅം  ഡരാഅം  പറരാഡര
പുനരുദരാരണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ.എ.എന.
 ഷഅംസശര

മലബരാര  കരാനസര  നസന്റെറത്തില്
കരാരുണഖ്യ  ആപരരാഗഖ്യ  സുരക്ഷേരാ
പേദതത്തി

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. കുറുപക്കരാളത്തി
നമരായശന

തത്തിരൂര ജത്തില്ലരാ  ആശുപേതത്തിയത്തില്
ഓപങ്കരാളജത്തി  വത്തിഭരാഗഅം
ആരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. നക. വത്തി. സുപമഷര തുരുതത്തി ഇനപഡരാര പസഡത്തിയഅം കരായത്തികഅം,
വഖഫര, ഹൈജര
തശരതരാടെന
വകുപ്പുമനത്തി



49

29     th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. പേത്തി. ടെത്തി.
പതരാമസര

തൃക്കരാക്കര പകന്ദ്രശയ
വത്തിദഖ്യരാലയതത്തിനര സലഅം 

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ
വകുപ്പുമനത്തിക്കു
പവണത്തി കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. പമരാനസര
പജരാസഫര

ഡത്തി.എല്.എഡര പകരാഴര
പനരാടത്തിഫത്തിപക്കഷന 

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
-നതരാഴത്തില്

വകുപ്പുമനത്തിക്കു
പവണത്തി

മതഖ്യബനനഅം,
സരാഅംസരാരത്തികഅം,
യുവജന പക്ഷേമ

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. വത്തി. നക.
പ്രശരാന്തര

വടത്തിയൂരക്കരാവര ജഅംഗ്ഷന വത്തികസനഅം നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗ പക്ഷേമ –
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. പേത്തി. നന്ദകുമരാര നപേരാന്നരാനത്തി സശകളനടെയുഅം
കുടത്തികളനടെയുഅം  ആശുപേതത്തിയുനടെ
വത്തികസനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി



50

1st November 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. ജത്തി. എസര.
ജയലരാല്

ചരാതന്നൂര ആസരാനമരായത്തി പുതത്തിയ
തരാലൂക്കര 

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. എഅം. എസര.
അരുണ് കുമരാര

മരാപവലത്തിക്കരയത്തില്  പേടത്തികജരാതത്തി
വകുപത്തിനര  കശഴത്തില്  സത്തിവത്തില്
സരവശസര അക്കരാദമത്തി 

പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗപക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. എഅം. നകൗഷരാദര നപ്രരാവത്തിഡന്റെര  ഫണര  നകരാല്ലഅം
റശജത്തിയണല്  ഓഫശസത്തിനര  സലഅം
പേരാടതത്തിനര നല്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ധനകരാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. പറരാജത്തി എഅം.
പജരാണ്

അങ്കമരാലത്തിയത്തില്  ബരാഅംബ
പകരാരപപറഷന  വക  ഭൂമത്തിയത്തില്
ഇ എസര ഐ ആശുപേതത്തി 

നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസരായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. എ.നക.എഅം.
അഷ്റഫര

നഹൈരാസങ്കടെത്തിയത്തിലുഅം,  മപഞശജ്വരത്തുഅം
നറയത്തില്നവ  പമല്പരാലങ്ങളനടെ
നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. മുരളത്തി
നപേരുനനല്ലത്തി

കരാഞ്ഞരാണത്തി-മുല്ലപശ്ശേരത്തി പറരാഡര പുനര
നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. നക.
ആനസലന

കുന്നത്തിപ്പുറഅം,  മുള്ളറവത്തിള  ആയയല്
പേരാലങ്ങളനടെ നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. മരാതന ടെത്തി.
പതരാമസര

പകരാമളഅം  പേരാലതത്തിനന്റെ  അപപ്രരാചര
പറരാഡര നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. നക. ബരാബ
(തൃപ്പുണത്തിത്തുറ)

നകരാചത്തി നമപടരായുനടെ  ഭരാഗമരായത്തി
തൃപ്പുണത്തിത്തുറ  SN  ജഅംഗ്ഷന
വത്തികസനഅം 

മുഖഖ്യമനത്തി
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2nd November 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. സത്തി.ആര.
മപഹൈഷര

കരുനരാഗപള്ളത്തി  തരാലൂക്കര
ആശുപേതത്തിയത്തില്  കരാരഡത്തിപയരാളജത്തി
വത്തിഭരാഗവഅം  ബ്ലഡര  ബരാങഅം
ആരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. സത്തി. സത്തി.
മുകുന്ദന

വലപരാടെര പകരാതകുളഅം ബശചത്തില് മത്തിനത്തി
ഹൈരാരബര  നത്തിരമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

മതഖ്യബനനഅം,
സരാഅംസരാരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷേമഅം

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. എല്പദരാസര പേത്തി.
കുന്നപത്തിള്ളത്തില്

ഹൈശപമരാഫശലത്തിയ  പരരാഗത്തികളക്കുള്ള
ധനസഹൈരായഅം

ഉന്നത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
സരാമൂഹൈഖ്യനശതത്തി
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗ പക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. ടെത്തി. പേത്തി.
രരാമകൃഷ്ണന

പദശശയ നതരാഴത്തിലുറപര
പേദതത്തിക്കരാവശഖ്യമരായ ഫണര

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര

വകുപ്പുമനത്തിക്കു
പവണത്തി

പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗ പക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി 

5 ശശ. പേത്തി. അബ്ദുല്
ഹൈമശദര

മലപ്പുറതര  പദശശയപേരാത  സലഅം
ഏനറടുക്കലുമരായത്തി  ബനനപട
നഷ്ടപേരത്തിഹൈരാരഅം  ലഭഖ്യമരാക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി
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6 ശശമതത്തി ഒ.എസര.
അഅംബത്തിക

കരാപരറര തടെയണ നത്തിരമ്മരാണഅം ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. നക. പപ്രഅംകുമരാര കടെമ്പഴത്തിപ്പുറതര  കവദനതത്തി
സബ്പസഷന  സരാപേത്തിക്കുന്നതത്തിനര
ജലവത്തിഭവ  വകുപത്തിനന്റെ  സലഅം
അനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. എന. നക.
അക്ബര

ചമ്രവടഅം റഗുപലറര-കഅം-ബത്തിഡ്ജര ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. ഡത്തി. നക. മുരളത്തി ഖരാദത്തി പമഖലയത്തിനല പ്രശങ്ങള നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസരായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ടെത്തി. ഐ.
മധുസൂദനന

ആലപക്കരാടെര  ബരാറത്തിനല നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പ്രശഅം  

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
നതരാഴത്തില്

വകുപ്പുമനത്തി

3rd November 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. മുഹൈമ്മദര

മുഹൈസത്തിന

പേടരാമ്പത്തിയത്തില്
പശരാചനശയരാവസയത്തിലുള്ള
പറരാഡുകള  പുനരനത്തിരമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. പേത്തി.പേത്തി.

ചത്തിതരഞ്ജന

ആശരാവരക്കരമരാരുനടെ  ശമ്പള
പേരത്തിഷ്കരണഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. ജത്തി. സശഫന അരുവത്തിക്കര  ഡരാമത്തിനല  എക്കലുഅം
മണഅം നശക്കഅം നചയ്യുന്നതത്തിനര  നടെപേടെത്തി

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ.  നക.എന.
ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന

വരാടര  അപതരാറത്തിറത്തി  കരരാര
നതരാഴത്തിലരാളത്തികളനടെ  നതരാഴത്തില്
സുരക്ഷേ

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി
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5 ശശ. സത്തി.നക.

ഹൈരശന്ദ്രന

പേരാറശരാലയത്തില് സത്തിവത്തില് സകപ്ലസര
പഗരാഡകൗണ്  ആരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

ഭക്ഷേഖ്യ-
നപേരാതുവത്തിതരണ

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. ഒ.ആര. പകള പേടത്തികജരാതത്തി പേടത്തികവരഗ

വത്തിഭരാഗതത്തില്നപട പേരാരമ്പരഖ്യ-

വഅംശശയ-നരാട്ടുകവദഖ്യ ചത്തികത്തിത

നടെത്തുന്നവരുനടെ അറത്തിവഅം

പേരത്തിചയവഅം  ഉപേകരാരപ്രദമരാക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗപക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ.  രരാമചന്ദ്രന
കടെന്നപള്ളത്തി

കണ്ണൂര  പപേരാളത്തിനടെകത്തിക്കത്തിനല
അധഖ്യരാപേക തസത്തികകള

ഉന്നത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
സരാമൂഹൈഖ്യനശതത്തി
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗപക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര
രരാധരാകൃഷ്ണന

പകരാടെത്തിമത, നവള്ളുരുതത്തി പേരാലങ്ങള,
പബരാരമ്മ  കവല  പറരാഡര,  പകരാടയഅം
ജത്തില്ലരാ  ആശുപേതത്തിയുനടെ  പുതത്തിയ
പബ്ലരാക്കര എന്നത്തിവയുനടെ നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ.നക.പേത്തി.എ.
മജശദര

നരാടുകരാണത്തി  -  പേരപനങ്ങരാടെത്തി  പേരാത
നവശകരണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. അനൂപേര

 പജക്കബര

ഇടെമലയരാര  പേരാലഅം  പുനര
നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി
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8th November 2021
ക്രമ

നമ്പര
അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി.
സതശശന

എഅം.ജത്തി.  സരവകലരാശരാലയത്തില്
ഗപവഷണ  വത്തിദഖ്യരാരതത്തിനത്തിക്കര
ഗപവഷണഅം  പൂരതശകരത്തിക്കരാന
അവസരഅം

ഉന്നത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
സരാമൂഹൈഖ്യനശതത്തി
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,

പേത്തിന്നരാക്കവത്തിഭരാഗ
പക്ഷേമ-പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശമതത്തി സത്തി. നക.
ആശ

നതരാഴത്തിലുറപര  പേദതത്തിയത്തിനല
പേടത്തികജരാതത്തി-പേടത്തികവരഗ  വത്തിഭരാഗഅം
നതരാഴത്തിലരാളത്തികളനടെ  പവതന
വത്തിതരണഅം

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. എ. പ്രഭരാകരന ബത്തി. ഇ. എഅം. എല്.-നന്റെ
സജ്വകരാരഖ്യവത്കരണഅം  തടെയുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസരായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. എഅം.
രരാജപഗരാപേരാലന

ചശപമനത്തി വഖ്യവസരായ പേരാരക്കര നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസരായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശമതത്തി നക. നക.
കശലജ ടെശചര

മടന്നൂര-മണ്ണൂര-ഇരത്തിക്കൂര  പറരാഡര
ഗതരാഗത  പയരാഗഖ്യമരാക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പേത്തി. നക.
ബഷശര

സശതത്തിഹൈരാജത്തി  പേരാലതത്തിനന്റെ  പേത്തി  2
പേത്തിയര പുനര നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. ഐ.ബത്തി.
സതശഷര

ശരാസരാഅംപേരാറ  അഡജ്വഞര  ടൂറത്തിസഅം
നടയത്തിനത്തിഅംഗര അക്കരാദമത്തി

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി
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8 പഡരാ. മരാതന
കുഴല്നരാടെന

മൂവരാറ്റുപുഴ പ്രപദശനത
കുടെത്തിനവള്ളക്ഷേരാമഅം

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,

പേത്തിന്നരാക്കവത്തിഭരാഗ
പക്ഷേമ-പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. പേത്തി.എസര.
സുപേരാല്

പറഷന മനണണയുനടെ
വത്തിലവരദനവര

ഭക്ഷേഖ്യ-
നപേരാതുവത്തിതരണ

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. സജശവര
പജരാസഫര

നടുവത്തില് പപേരാളത്തിനടെകത്തിക്കത്തിനന്റെ
പ്രവരതനഅം

ഉന്നത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
സരാമൂഹൈഖ്യനശതത്തി
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,

പേത്തിന്നരാക്കവത്തിഭരാഗ
പക്ഷേമ-പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

9th November 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി.
സതശശന

SDRF-ല്  നത്തിനഅം  നഷ്ടപേരത്തിഹൈരാരഅം
ലഭത്തിച  കുടുഅംബങ്ങനളയുഅം  കലഫര
ഭവന  പേദതത്തിയത്തില്  ഉളനപടുത്തുന്ന
തത്തിനര നടെപേടെത്തി 

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. ടെത്തി. വത്തി.
ഇബരാഹൈത്തിഅം

ജലജശവന  മത്തിഷന  കപേപര  കലന
സരാപേത്തിക്കുന്നതത്തിനര ഫണര 

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി



56

3 ശശ. നക. ബരാബ
(നനന്മേരാറ)

കരാരപരാറ – കരത്തിയരാറുകുറത്തി പേദതത്തി ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
കവദനതത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. ടെത്തി. പേത്തി.
രരാമകൃഷ്ണന

പപേരരാമ്പ്ര  മുതുകരാടെര  ഗവ.
ഐ.ടെത്തി.ഐ.-ക്കര നകടത്തിടെ നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാ
സ-നതരാഴത്തില്
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. എ. പേത്തി.
അനത്തില് കുമരാര

കുപണരാടെ,  പചരത്തി  പ്രപദശങ്ങളത്തിനല
ജനവരാസ  പകന്ദ്രങ്ങളത്തിനല വനഖ്യമൃഗ
ശലഖ്യഅം

വനഅം-വനഖ്യജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. സണത്തി
പജരാസഫര

വനവത്തിസ്തൃതത്തിക്കരായത്തി  കത്തിഫ്ബത്തി
പേദതത്തി വഴത്തി ഏനറടുക്കുന്ന  ഭൂമത്തിക്കര
നഷ്ടപേരത്തിഹൈരാരഅം

വനഅം -
വനഖ്യജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. പകരാവര
കുഞ്ഞുപമരാന

ശരാസരാഅംപകരാടയത്തിനല കുരങ്ങര ശലഖ്യഅം വനഅം-വനഖ്യജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. മരാതന ടെത്തി.
പതരാമസര

തത്തിരുവല്ലയത്തിനല  പകരള  അപഗരാ
ഇനഡസ്ട്രേശസര  പകരാരപപറഷനന്റെ
കരാരഷത്തിക  യനങ്ങള  പ്രവരതന
ക്ഷേമമരാക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. പേത്തി.
ബരാലചന്ദ്രന

കൃഷത്തിനരാശഅം സഅംഭവത്തിച
പകരാളനത്തിലങ്ങളക്കരാവശഖ്യമരായ
കുമ്മരായവഅം രരാസവളവഅം ലഭഖ്യമരാക്കരാന
നടെപേടെത്തി

കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. എഅം. വത്തിജത്തിന പേരാലപക്കരാടെര അഴത്തിമുഖതര
പുലത്തിമുട്ടുകള  സരാപേത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

മതഖ്യബനനഅം,
സരാഅംസരാരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷേമഅം
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
സഹൈകരണ-
രജത്തിപസ്ട്രേഷന
വകുപ്പുമനത്തി
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10th November 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി.
സതശശന

മുല്ലനപരത്തിയരാര  പബബത്തി  ഡരാമത്തിനല
സഅംയുക പേരത്തിപശരാധന

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
കവദനതത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

2 പഡരാ. എന. ജയരരാജര മുന്നരാക്ക  വത്തിഭരാഗങ്ങളത്തിനല  സരാമൂഹൈഖ്യ
സരാമ്പതത്തിക  വത്തിവര  പശഖരണ
സരപവ

മുഖഖ്യമനത്തി

3 ശശ. എഅം. മുപകഷര സത്തിനത്തിമരാ ഷൂടത്തിഅംഗര
 തടെസനപടുത്തുന്നതര സഅംബനത്തിചര

മുഖഖ്യമനത്തി

4 ശശ.  പറരാജത്തി  എഅം.
പജരാണ്

ഇടെമലയരാര ഇറത്തിപഗഷന
നപ്രരാജക്ടത്തിനന്റെ കനരാല് പേദതത്തി

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
കവദനതത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശമതത്തി  കരാനതത്തില്
ജമശല 

കരാപരാടെര കടെല്തശരഅം
സഅംരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി
കവദനതത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പസവഖ്യര
ചത്തിറത്തിലപത്തിള്ളത്തി

വടെക്കരാപഞരത്തിയത്തിനല
പകരാളപേരാടെങ്ങള   മരാപക്രരാ  നലവല്
പകരാള  മരാപനജ്  നമന്റെത്തില്നത്തിന്നര
കമപക്രരാ  നലവല്  പകരാള
മരാപനജ്  നമന്റെത്തിപലക്കര  മരാറ്റുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. ഇ. നക.
വത്തിജയന

നരാദരാപുരനത കത്തിഫ്ബത്തി
പറരാഡുകളനടെ നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. യു.എ. ലതശഫര മപഞരത്തി മുനസത്തിപല് ബസര സരാന്റെത്തില്
നക.എസര.ആര.ടെത്തി.സത്തി.  പസഷന
മരാസര ആഫശസര

ഗതരാഗത
വകുപ്പുമനത്തി
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9 ശശ. നക. പേത്തി.

കുഞ്ഞമ്മദര കുടത്തി

മരാസര

കുറഖ്യരാടെത്തി  തരാലൂക്കര  ആശുപേതത്തി
വത്തികസനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസരായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ഷരാഫത്തി
പേറമ്പത്തില്

ജനത്തിതകപരരാഗ പബരാധവല്ക്കരണവഅം
സശനത്തിഅംഗര കഖ്യരാമ്പുകളഅം
സഅംഘടെത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസരായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

11th November 2021

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി.  ഡത്തി.
സതശശന

പുന്ന  നകൗഷരാദര  നകരാലപക്കസര
പ്രതത്തികനള  അറസര  നചയ്യുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. ഇ. ടെത്തി. കടെസണ്
മരാസര

അടെത്തിയന്തര  പ്രവൃതത്തികളക്കര
പേഞരായത്തുകളക്കര
അനുവദത്തിക്കരാവന്ന തുകയുനടെ പേരത്തിധത്തി
ഉയരത്തുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശമതത്തി നദലശമ അരൂരത്തിനല ജനവരാസ പമഖലയത്തിനല
നവള്ളനക്കടര  ഒഴത്തിവരാക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

തപദ്ദേശ
സജ്വയഅംഭരണഅം,

ഗരാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ.  കടെകഅംപേള്ളത്തി
സുപരന്ദ്രന

കഴക്കൂടഅം  ആസരാനമരായത്തി  പുതത്തിയ
തരാലൂക്കര

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി
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5 ശശ. ലത്തിപന്റെരാ
പജരാസഫര

തത്തിരുവമ്പരാടെത്തിയത്തില്  സരപവ-റശ
സരപവ  പ്രവരതനങ്ങളക്കര
നസ്പൈഷഖ്യല് ഓഫശസര

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശമതത്തി യു. പ്രതത്തിഭ കരായഅംകുളഅം  സബ്ടഷറത്തിയുനടെ
സമശപേമുള്ള  പുറപമ്പരാക്കര  സലഅം
ടഷറത്തി  വകുപത്തിനര  കകമരാറഅം
നചയ്യുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

7 നപ്രരാഫ.  ആബത്തിദര
ഹുകസന തങ്ങള

കുറത്തിപ്പുറഅം  ടെകൗണത്തിനന  നഞ
വത്തിഭരാഗതത്തില്നത്തിനഅം  മരാറ്റുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. പേത്തി. ഉകബദുള്ള വത്തിവത്തിധ സരടത്തിഫത്തിക്കറര
പസവനങ്ങളനടെ പേരത്തിഷ്കരണഅം

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ.  മഞ്ഞളരാഅംകുഴത്തി
അലത്തി

നഷ്ടനപട്ടുപപേരായ  നക.എല്.യു.
ഉതരവത്തിനന്റെ പേകരപര

റവനന-
ഭവനനത്തിരമ്മരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ആന്റെണത്തി
പജരാണ്

പ്ലരാമുടെത്തി  പ്രപദശനത  പുലത്തി
ആക്രമണഅം

വനഅം -
വനഖ്യജശവത്തി

വകുപ്പുമനത്തി 

11 ശശ. ടെത്തി. പേത്തി.
രരാമകൃഷ്ണന

ചക്കത്തിടപരാറ പമരാഡല്
റസത്തിഡനഷഖ്യല്  സ്കൂളത്തിനന്റെയുഅം
പസ്പൈരാരട്സര  അക്കരാദമത്തിയുനടെയുഅം
പ്രവരതനഅം

പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗപക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

12 ശശ. രപമശര
നചന്നത്തിതല 

പേടത്തികജരാതത്തി  പേടത്തികവരഗ  വത്തികസന
വകുപത്തിനു  കശഴത്തിലുള്ള  ഐ.ടെത്തി.ഐ.
കളനടെയുഅം  ഐ.ടെത്തി.സത്തി.-കളനടെയുഅം
പ്രവരതനഅം 

പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗപക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

13 ശശ. പേത്തി.പേത്തി. സുപമരാദര വടെക്കപഞരത്തി കമ്മനണത്തിറത്തി  പകരാപളജര
നകടത്തിടെ നത്തിരമ്മരാണഅം

പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗപക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി
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14 ശശ. പ്രപമരാദര
നരാരരായണ്

കുരുമ്പനമൂഴത്തി  ആദത്തിവരാസത്തി
പമഖലയത്തില്  ഉരുളനപേരാടലത്തില്
തകരന്ന  പേരാലങ്ങള  പുനര
നത്തിരമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

പേടത്തികജരാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നരാക്ക

വത്തിഭരാഗപക്ഷേമ-
പദവസജ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

15 പഡരാ. സുജത്തിതര
വത്തിജയനപേത്തിള്ള

ചവറ നരാചജ്വറല് കഫബര പേരാരക്കര നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസരായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

16 ശശ. പജരാബര
കമക്കത്തിള

മഴയത്തില്  തകരന്ന  കൃഷത്തിസലങ്ങള
കൃഷത്തിപയരാഗഖ്യമരാക്കുന്നതത്തിനുഅം
നഷ്ടപേരത്തിഹൈരാരഅം  നല്കുന്നതത്തിനുഅം
നടെപേടെത്തി

കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

17 ശശ. കുറുപക്കരാളത്തി
നമരായശന

തരാനൂര  ഗവനണ്മെന്റെര  പകരാപളജത്തിനര
നകടത്തിടെഅം

ഉന്നത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
സരാമൂഹൈഖ്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

18 ശശ. നക.വത്തി.
സുപമഷര

അഴത്തിക്കല് ഹൈരാരബര വത്തികസനഅം മതഖ്യബനനഅം,
സരാഅംസരാരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷേമ
വകുപ്പുമനത്തി

19 ശശ. എന.നക.
അക്ബര

ബശഡത്തി  വഖ്യവസരായ  പമഖലയുനടെ
സഅംരക്ഷേണഅം

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ
നതരാഴത്തില്

വകുപ്പുമനത്തി

20 ശശ. മുരളത്തി
നപേരുനനല്ലത്തി

മഴുവപഞരത്തി-ചൂണല്  നരാലുവരത്തിപരാത
നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി

21 ശശ. അനവര
സരാദതര

നകരാചത്തി എയരപപേരാരടര - സശ പപേരാരടര
പറരാഡര പൂരതശകരണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി
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22 ശശ. ജത്തി. സശഫന പബരാണക്കരാടെര  -  അഅംബരാസമുദഅം  -
തത്തിരുനനല്പവലത്തി പേരാത നത്തിരമ്മരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദസഞരാര

വകുപ്പുമനത്തി
23 ശശ.ഇ.

ചന്ദ്രപശഖരന
പേരപയത്തില്  ഓപടരാപമറഡര
നവഹൈത്തിക്കത്തിള നടെസത്തിഅംഗര പസഷന 

ഗതരാഗത
വകുപ്പുമനത്തി

24 ശശ. എചര. സലരാഅം ആലപ്പുഴ നമഡത്തിക്കല് പകരാപളജത്തിനന്റെ
പ്രവരതനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

25 ശശമതത്തി
ശരാന്തകുമരാരത്തി നക.

പകരാങ്ങരാടെര  കമ്മനണത്തിറത്തി  നഹൈല്തര
നസന്റെറത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

26 ശശ. മുഹൈമ്മദര
മുഹൈസത്തിന

വത്തിളയൂരത്തില് പഹൈരാമത്തിപയരാ
ഡത്തിനസ്പൈനസറത്തി 

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

27 ശശ. എഅം. എസര.
അരുണ് കുമരാര

നൂറനരാടെര നലപ്രസത്തി
സരാനത്തിപറരാറത്തിയതത്തിനര പുതത്തിയ
നകടത്തിടെഅം

ആപരരാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

28 ശശ. പേത്തി. നക.
കുഞ്ഞരാലത്തിക്കുടത്തി

പകരാഴത്തിപക്കരാടെര അന്തരാരരാഷ
വത്തിമരാനതരാവളതത്തില് ഹൈജര
എമ്പരാരപക്കഷന പപേരായത്തിന്റെര
പുനനഃസരാപേത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

കരായത്തികഅം,
വഖഫര, ഹൈജര
തശരതരാടെന
വകുപ്പുമനത്തി

29 ശശ. എ. സത്തി.
 നമരായശന

നറയത്തില്പവ ടെത്തിക്കറര നത്തിരക്കത്തില്
പ്രപതഖ്യക വത്തിഭരാഗങ്ങളക്കുള്ള
കണ്സഷന  പുനരരാരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടെപേടെത്തി

കരായത്തികഅം,
വഖഫര, ഹൈജര
തശരതരാടെന
വകുപ്പുമനത്തി

30 ശശ. സത്തി.എചര.
കുഞ്ഞമ്പു

പകരാടത്തിക്കുളഅം നറയത്തില്പവ പമല്പരാലഅം കരായത്തികഅം,
വഖഫര, 
ഹൈജര

തശരതരാടെന
വകുപ്പുമനത്തി
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APPENDIX V
PAPERS LAID ON THE TABLE

4th October 2021

ക്രമ
നമ്പര

ഓരഡഡിനന്സഡിനന

വരഷഷ നമ്പര പപേരര

1

1 2021 113 ദഡി  പകേരള  യൂണഡിപവഴഡിറഡി  ഒഒാഫര  ഡഡിജഡിറല്  സയൻസസര,
ഇപനഒാപവഷന് ആനര നടെപകഒാളജഡി ഓരഡഡിനന്സര, 2021

2 2021 138 ദഡി  പകേരള  പേബഡികേര  സർവവ്വീസര  കേമവ്വീഷന്  (അഡവ്വീഷണല്
ഫങ്ഷന്സര  ആസര  നറെനസ്പെകരസര  നസർനട്ടെയഡിന്
പകേഒാർപ്പപറെഷന്സര  ആനര  കേമ്പനവ്വീസര)  അനമനരനമനര
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

3 2021 103 ദഡി  പകേരള  പടെഒാഡഡി  ഇന്ഡസഡി  നഡവലപ്നമനര  പബഒാർഡര
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

4 2021 122 ദഡി  പകേരള  ടെടൗണ്  ആനര  കേണ്ടഡി  പഒാനഡിഷഗര  (അനമനരനമനര)
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

5 2021 125 ദഡി  പകേരള  എഷപപഒായ് നമനര  ഗഒാരനഡി  വർപക്കേഴര  നവല്നഫയ ർ
ഫണര  ഓരഡഡിനന്സര, 2021

6 2021 126 ദഡി പകേരള മുനഡിസഡിപ്പഒാലഡിറഡി (അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

7 2021 134 ദഡി  പകേരള  പേഞഒായതര  രഒാജര  (അനമനരനമനര)  
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

8 2021 98 ദഡി  പകേരള  പപ്രൈവറര  പഫഒാറെസരസര  (നവസഡിഷഗര   ആനര
അപസന്നമനര) (അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

9 2021 119 ദഡി  പകേരള  പദവസസഷ  റെഡിക്രൂട്ടെരനമനര   പബഒാർഡര  (അനമനരനമനര)
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

10 2021 102 ദഡി  പകേരള  ഫഡിസ്കല്  നറെപസ്പെഒാണ്സഡിബഡിലഡിറഡി  (അനമനരനമനര)
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

11 2021 104 ദഡി  പകേരള ഡഡിസഒാസർ ആനര  പേബഡികേര  നഹെല്തര എമർജന്സഡി
(നസ്പെഷഷ്യല് നപ്രൈഒാവഡിഷന്സര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

12 2021 105 ദഡി  പകേരള  ജനറെല്  നസയഡില്സര  ടെഒാകര  (അനമനരനമനര)
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

13 2021 106 ദഡി  പകേരള  പസറര  ഗുഡ്സര  ആനര  സർവവ്വീസസര  ടെഒാകര
(അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

14 2021 107 ദഡി  പകേരള  നപ്രൈഒാവഡിഷണല്  കേളക്ഷന്  ഓഫര  റെവനന്യൂസര
(അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021
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15 2021 124 ദഡി  പകേരള  മഡിനറെല്സര  (നവസഡിഷഗര  ഓഫര  പറെറരസര)
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

16 2021 135 ദഡി പകേരള കേയർ വർപക്കേഴര നവല്നഫയ ർ ഫണര  (അനമനരനമനര)
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

17 2021 136 ദഡി  പകേരള  പമപക്രഒാ  സഒാള്  ആനര  മവ്വീഡഡിയഷ  എനർപപ്രൈസസര
നഫസഡിലഡിപറഷന് (അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

18 2021 137 ദഡി  പകേരള  ഇൻഡസഡിയല്  സഡിഷഗഡിള്  വഡിൻപഡഒാ  കഡിയറെൻസര
പബഒാ ർഡ്സര  ആനര  ഇൻഡസഡിയല്  ടെടൗണ്ഷഡിപ്പര  ഏരഡിയ
നഡവലപ് നമനര (അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

19 2021 94 ദഡി  എ-പേഡി-നജ-  അബ്ദുള് കേലഒാഷ നടെപകഒാളജഡിക്കേല് യൂണഡിപവഴഡിറഡി
(അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

20 2021 95 ദഡി  പകേരള നസല്ഫര  ഫഡിനഒാന്സഡിഷഗര  പകേഒാപളജര  ടെവ്വീചഡിഷഗര  ആനര
പനഒാണ്-ടെവ്വീചഡിഷഗര  എഷപപഒായവ്വീസര  (അപപ്പഒായഡിനരനമനര  ആനര
കേണവ്വീഷന്സര ഓഫര സർവവ്വീസര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

21 2021 96 ദഡി  ശവ്വീ  ശങ്കരഒാചഒാരഷ്യ  യൂണഡിപവഴഡിറഡി  ഓഫര  സഒാന്സഡിറര
(അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര , 2021

22 2021 97 ദഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡി പലഒാസര (അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

23 2021 99 ദഡി  യൂണഡിപവഴഡിറഡി  പലഒാസര  (അനമനരനമനര)(നമ്പർ 2)
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

24 2021 100 ദഡി  യൂണഡിപവഴഡിറഡി  പലഒാസര  (അനമനരനമനര)(നമ്പർ 3)
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

25 2021 117 ദഡി  പകേരള  പകേഒാ-ഓപ്പപറെറവ്വീവര  നസഒാപസറവ്വീസര(അനമനരനമനര)
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

26 2021 108 ദഡി  പകേരള  ഇന്ലഒാനര  ഫഡിഷറെവ്വീസര  ആനര  അകേസഒാകേള്ചർ
(അനമനരനമനര)  ഓരഡഡിനന്സര, 2021

27 2021 109 ദഡി  പകേരള  യൂണഡിപവഴഡിറഡി  ഓഫര  ഫഡിഷറെവ്വീസര  ആനര  ഓഷഷ്യന്
സഡവ്വീസര (അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021 

28 2021 110 ദഡി  പകേരള  മപറെന്  ഫഡിഷഡിഷഗര  നറെഗുപലഷന്  (അനമനരനമനര)  
ഓരഡഡിനന്സര, 2021
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29 2021 112 ദഡി പകേരള ഫഡിഷര ഓക്ഷനഡിഷഗര, മഒാർക്കേറഡിഷഗര ആനര നമയഡിനനൻസര
ഓഫര കേസഒാളഡിറഡി ഓരഡഡിനന്സര, 2021

30 2021 101 ദഡി പകേരള എഡന്യൂപക്കേഷൻ (അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

31 2021 120 ദഡി  പകേരള  പലബര  നവല്നഫയ ർ  ഫണര  (അനമനരനമനര)  
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

32 2021 121 ദഡി  പകേരള  പഷഒാപര  ആനര  കേപമഴഷ്യല്  എസഒാബഡിഷ് നമനരസര
വർപക്കേഴര  നവല്നഫയ ർ ഫണര  (അനമനരനമനര)  ഓരഡഡിനന്സര,
2021

33 2021 123 ദഡി  പകേരള  പഷഒാപര  ആനര  കേപമഴഷ്യല്  എസഒാബഡിഷ് നമനരസര
(അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

34 2021 127 ദഡി  പകേരള  നഹെഡര  പലഒാഡര  വർപക്കേഴര  (അനമനരനമനര)
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

35 2021 128 ദഡി പകേരള കേഒാഷഷ്യു വർപക്കേഴര  റെഡിലവ്വീഫര ആനര നവല്ഫയ ർ ഫണര
(അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

36 2021 129 ദഡി പകേരള ബഒാഷബ, കേഒാട്ടുവളഡി ആനര പേനഒാനസര ലവ്വീഫര വർപക്കേഴര 
നവല്നഫയ ർ ഫണര (അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

37 2021 130 ദഡി  പകേരള  സഒാള്  പഒാപനഷന്  വർപക്കേഴര  നവല്നഫയ ർ  ഫണര
(അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

38 2021 131 ദഡി  പകേരള  ജൂവലറെഡി  വർപക്കേഴര  നവല്നഫയ ർ  ഫണര
(അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

39 2021 132 ദഡി  പകേരള  പടെലറെഡിഷഗര  വർപക്കേഴര  നവല്നഫയ ർ  ഫണര
(അനമനരനമനര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021

40 2021 133 ദഡി  പകേരള  അഗഡിക്കേള്ചറെല്  വർപക്കേഴര  (അനമനരനമനര)  
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

41 2021 111 ദഡി പകേരള പലവ്പസഒാക്കേര ആനര പേടൗള്ടഡി ഫവ്വീഡര ആനര മഡിനറെല്
മഡികരചർ (നറെഗുപലഷന് ഓഫര മഒാനുഫഒാക്ചർ ആനര നസയഡില്) 
ഓരഡഡിനന്സര, 2021

42 2021 114 ദഡി പകേരള കഡിനഡിക്കേല് എസഒാബഡിഷ് നമനരസര  (രജഡിപസഷന് ആനര
നറെഗുപലഷന്) അനമനരനമനര ഓരഡഡിനന്സര, 2021

43 2021 115 ദഡി  പകേരള  പസറര  നമഡഡിക്കേല്  പ്രൈഒാകവ്വീഷപണഴര  ഓരഡഡിനന്സര,
2021

44 2021 116 ദഡി പകേരള പേബഡികേര നഹെല്തര ഓരഡഡിനന്സര, 2021

45 2021 118 ദഡി  പകേരള  പേബഡികേര  സർവവ്വീസര  കേമവ്വീഷന്(  അഡവ്വീഷണല്
ഫങ്ഷന്സര  ആസര  നറെനസ്പെകരസര  ദഡി  സർവവ്വീസസര  അണർ  ദഡി
വഖഫര പബഒാ ർഡര) ഓരഡഡിനന്സര, 2021



65

5th October 2021

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

ക്രമ
നമ്പർ

എസര.
ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വഡിജഒാപേനതഡിനന 

നമ്പർ     തവ്വീയതഡി 

  1 89/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 5/2021/പഹെഒാഷ. 27-1-2021

  2 301/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 78/2021/പഹെഒാഷ. 18-3-2021

  3 302/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 79/2021/പഹെഒാഷ. 18-3-2021

  4 372/2021 സ.ഉ.(പകേ) നമ്പർ 85/2021/ആഭഷ്യന്തരഷ 19-4-2021

  5 487/2021 പഹെഒാഷ.എസരഎസരഎ 2/66/2020-പഹെഒാഷ. 1-7-2021

  6 511/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 6/2021/ഉ.ഭ.പേ.വ. 24-6-2021

  7 512/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 7/2021/ഉ.ഭ.പേ.വ. 28-6-2021

  8 536/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 55/2021/പഹെഒാഷ. 16-7-2021

  9 537/2021 ജഡി.ഒ.(ആർറഡി) നമ്പർ 1840/2021/പഹെഒാഷ. 30-6-2021

  10 539/2021 ജഡി.ഒ.(ആർറഡി) നമ്പർ 1816/2021/പഹെഒാഷ. 30-6-2021

  11 541/2021 ജഡി.ഒ.(ആർറഡി) നമ്പർ 2049/2021/പഹെഒാഷ. 19-7-2021

  12 549/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 56/2021/പഹെഒാഷ. 21-7-2021

  13 557/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 57/2021/പഹെഒാഷ. 23-7-2021

  14 558/2021 ജഡി.ഒ.(ആർറഡി) നമ്പർ 2093/2021/പഹെഒാഷ. 26-7-2021

  15 575/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 58/2021/പഹെഒാഷ. 30-7-2021

  16 602/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി)നമ്പർ 1/2021 സഡി.എസര.ഐ.എൻ.ഡഡി. 9-8-2021

  17 617/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 60/2021/പഹെഒാഷ. 17-8-2021

  18 649/2021 ജഡി.ഒ.(ആർറഡി) നമ്പർ 2330/2021/പഹെഒാഷ. 27-8-2021

  19 444/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 17/2021/ജഡി.എ.ഡഡി. 14-6-2021

  20 453/2021 ജഡി.ഒ.(ആർറഡി) നമ്പർ 1414/2021/പഹെഒാഷ. 18-5-2021

  21 459/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 117/2021/പഹെഒാഷ. 24-6-2021

  22 460/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 118/2021/പഹെഒാഷ. 24-6-2021

  23 461/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 119/2021/പഹെഒാഷ. 24-6-2021

  24 462/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 120/2021/പഹെഒാഷ. 24-6-2021

  25 463/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 121/2021/പഹെഒാഷ. 24-6-2021
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  26 499/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 46/2021/പഹെഒാഷ. 2-7-2021

  27 500/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 47/2021/പഹെഒാഷ. 2-7-2021

  28 501/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 48/2021/പഹെഒാഷ. 2-7-2021

  29 502/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 49/2021/പഹെഒാഷ. 2-7-2021

  30 521/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 133/2021/ജഡി.എ.ഡഡി. 14-7-2021

  31 550/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 129/2021/പഹെഒാഷ. 9-7-2021

  32 15/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 1/2021/എല്.എസര.ജഡി.ഡഡി. 2-1-2021

  33 16/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 2/2021/എല്.എസര.ജഡി.ഡഡി. 2-1-2021

  34 17/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 3/2021/എല്.എസര.ജഡി.ഡഡി. 2-1-2021

  35 19/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 4/2021/എല്.എസര.ജഡി.ഡഡി. 2-1-2021

  36 20/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 5/2021/എല്.എസര.ജഡി.ഡഡി. 2-1-2021

  37 24/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 6/2021/എല്.എസര.ജഡി.ഡഡി. 2-1-2021

  38 25/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 7/2021/എല്.എസര.ജഡി.ഡഡി. 2-1-2021

  39 26/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 8/2021/എല്.എസര.ജഡി.ഡഡി. 2-1-2021

  40 592/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര)നമ്പർ 11/2021/എചര.എസര.ജഡി. 30-7-2021

  41 607/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 108/2021/ആർ.ഡഡി. 6-8-2021

  42 515/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര)നമ്പർ 11/2021/എഫര.&ഡബഷ്യു.എല്.ഡഡി. 9-7-2021

  43 522/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 26/2021/എഫര.&ഡബഷ്യു.എല്.ഡഡി. 8-7-2021

  44 554/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 28/2021/എഫര.&ഡബഷ്യു.എല്.ഡഡി. 13-7-2021

  45 586/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 27/2021/എഫര.&ഡബഷ്യു.എല്.ഡഡി. 12-7-2021

  46 680/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 29/2021/എഫര.&ഡബഷ്യു.എല്.ഡഡി. 19-7-2021

  47 681/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 31/2021/എഫര.&ഡബഷ്യു.എല്.ഡഡി. 27-7-2021

  48 465/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി)നമ്പർ 25/2021/എഫര.&ഡബഷ്യു.എല്.ഡഡി.

  49 547/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 49/2021/ടെഒാകസര. 20-7-2021

  50 548/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 50/2021/ടെഒാകസര. 20-7-2021

  51 562/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 52/2021/ടെഒാകസര. 26-7-2021

  52 563/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 53/2021/ടെഒാകസര. 26-7-2021

  53 564/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 54/2021/ടെഒാകസര. 26-7-2021

  54 565/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 55/2021/ടെഒാകസര. 26-7-2021
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  55 566/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 56/2021/ടെഒാകസര. 26-7-2021

  56 567/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 57/2021/ടെഒാകസര. 26-7-2021

  57 598/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 60/2021/ടെഒാകസര. 11-8-2021

  58 654/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 122/2021/ഫഡിൻ. 1-9-2021

  59 662/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 64/2021/ടെഒാകസര. 7-9-2021

  60 663/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 65/2021/ടെഒാകസര. 7-9-2021

  61 664/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 66/2021/ടെഒാകസര. 7-9-2021

  62 665/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 67/2021/ടെഒാകസര. 7-9-2021

  63 666/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 68/2021/ടെഒാകസര. 7-9-2021

  64 667/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 69/2021/ടെഒാകസര. 7-9-2021

  65 668/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 70/2021/ടെഒാകസര. 7-9-2021

  66 669/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 72/2021/ടെഒാകസര. 7-9-2021

  67 670/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 73/2021/ടെഒാകസര. 7-9-2021

  68 534/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 48/2021/ടെഒാകസര. 15-7-2021

  69 535/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 47/2021/ടെഒാകസര. 15-7-2021

  70 838/2020 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 25/2020/ഐ.ഡഡി. 10-10-2020

  71 504/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 14/2021/ഐ.ഡഡി. 10-6-2021

  72 622/2020 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 25/2020/എസര.നജ.ഡഡി. 24-9-2020

  73 520/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 13/2021/എസര.നജ.ഡഡി. 13-7-2021

  74 590/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 31/2021/ഉ.വഡി.വ. 8-8-2021

  75 19/2020 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 135/2019/പകേഒാ-ഓപ്പര. 19-12-2019

  76 34/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 3/2021/ടെഒാകസര. 8-1-2021

  77 361/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 70/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 15-4-2021

  78 366/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 72/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 16-4-2021

  79 368/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 67/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 8-4-2021

  80 451/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 98/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 15-6-2021

  81 507/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 105/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 6-7-2021

  82 508/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 59/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 18-3-2021

  83 517/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 93/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 5-6-2021
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  84 525/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 75/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 26-4-2021

  85 526/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 102/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 6-7-2021

  86 527/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 103/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 6-7-2021

  87 529/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 108/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 12-7-2021

  88 530/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 109/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 12-7-2021

  89 531/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 101/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 5-7-2021

  90 532/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 106/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 6-7-2021

  91 533/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 111/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 13-7-2021

  92 576/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 113/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 16-7-2021

  93 577/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 112/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 16-7-2021

  94 578/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 114/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 16-7-2021

  95 579/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 115/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 16-7-2021

  96 580/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 116/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 27-7-2021

  97 581/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 117/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 27-7-2021

  98 588/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 123/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 4-8-2021

  99 606/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 118/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 1-8-2021

  100 611/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 62/2021/നഡി.വ. 16-8-2021

  101 621/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 76/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 28-4-2021

  102 623/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 77/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 28-4-2021

  103 625/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 78/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 28-4-2021

  104 618/2019 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 94/2019/പകേഒാ-ഓപ്പര. 2-9-2019

  105 380/2020 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 48/2020/പകേഒാ-ഓപ്പര. 28-5-2020

  106 784/2020 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 126/2020/പകേഒാ-ഓപ്പര. 14-10-2020

  107 791/2020 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 137/2020/പകേഒാ-ഓപ്പര. 27-10-2020

  108 833/2020 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 141/2020/പകേഒാ-ഓപ്പര. 28-10-2020

  109 474/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 88/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 5-6-2021

  110 490/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 74/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 23-4-2021
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  111 519/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 46/2021/ടെഒാകസര. 14-7-2021

  112 528/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 107/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര. 12-7-2021

  113 513/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 17/2021/എഫര.&പേഡി.ഡഡി. 8-7-2021

  114 183/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 24/2021/എല്.ബഡി.ആർ. 16-2-2021

  115 543/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 59/2021/എല്.ബഡി.ആർ. 15-7-2021

  116 593/2021 സ.ഉ.(അചടെഡി) നമ്പർ 62/2021/നതഒാഴഡില് 9-8-2021

  117 624/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 66/2021/എല്.ബഡി.ആർ. 18-8-2021

  118 626/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 65/2021/എല്.ബഡി.ആർ. 17-8-2021

  119 651/2021 സ.ഉ.(അചടെഡി) നമ്പർ 68/2021/നതഒാഴഡില്. 31-8-2021

  120 652/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 69/2021/എല്.ബഡി.ആർ. 31-8-2021

  121 655/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 67/2021/എല്.ബഡി.ആർ 26-8-2021

  122 251/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 29/2021/എല്.ബഡി.ആ ർ. 24-2-2021

  123 445/2021 സ.ഉ.(അചടെഡി) നമ്പർ 54/2021/നതഒാഴഡില്. 4-6-2021

  124 481/2021 സ.ഉ.(അചടെഡി) നമ്പർ 58/2021/നതഒാഴഡില്. 21-6-2021

  125 587/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 22/2021/ടഒാന്സര. 30-7-2021

  126 591/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 23/2021/ടഒാന്സര. 6-8-2021

  127 8/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 1/2021/എചര.&എഫര.ഡബഷ്യു.ഡഡി. 1-1-2021

  128 485/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 31/2021/എചര.&എഫര.ഡബഷ്യു.ഡഡി. 28-6-2021

  129 252/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 5/2021/എഫര.&സഡി.എസര.ഡഡി. 18-2-2021

  130 456/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 12/2021/സഡി.എ.ഡഡി. 4-6-2021

  131 457/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 13/2021/സഡി.എ.ഡഡി. 4-6-2021

  132 484/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 14/2021/സഡി.എ.ഡഡി. 25-6-2021

  133 546/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 15/2021/സഡി.എ.ഡഡി. 15-7-2021

  134 551/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 16/2021/സഡി.എ.ഡഡി. 22-7-2021

  135 413/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 49/2021/ആർ.ഡഡി. 12-5-2021
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ii) Papers as per Rule 166 (B)

ക്രമ
നമ്പർ

സഒാപേനഷ റെഡിപപ്പഒാർട്ടെഡിനന

വർഷഷ     സസഭഒാവഷ 

1 പകേരള  സഷസഒാന  പജവപവവഡിധഷ്യ
പബഒാര ഡര

2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

2 നസനര പഫഒാര   നഡവലപ്പരനമനര സഡവ്വീസര 2020-21 വഒാരഷഡികേ
കേണക്കുകേള്

3 പകേരള  ഇന്സഡിറന്യൂട്ടെര  ഓഫര  പലഒാക്കേല്
അഡഡിനഡിപസഷന്   (കേഡില)

2018-19 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

4 പകേരള വഒാട്ടെര അപതഒാറെഡിറഡി 2014-15   വഒാരഷഡികേ
കേണക്കുകേള്

5 കൂടെല്മഒാണഡികേഷ്യഷ പദവസസഷ 2015 ഭരണ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

6 ഗുരുവഒായൂര പദവസസഷ 2015 ഭരണ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

7 പകേരള സഷസഒാന ബഒാഷബ  പകേഒാരപ്പപറെഷന്
ലഡിമഡിറഡര

2014-15 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

8 ടഒാവന്കൂര സഡിനമനരസര ലഡിമഡിറഡര 2016-17 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

9 ടഒാവന്കൂര   പടെറഒാനഡിയഷ  പപ്രൈഒാഡകരസര
ലഡിമഡിറഡര

2016-17 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

11 തഡിരുവനന്തപുരഷ  നപേരമനനര  പലഒാകേര
അദഒാലതര

2016-17 പ്രൈപതഷ്യകേ ആഡഡിറര
റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

2017-18

13 പകേരള  സഷസഒാന  ലവ്വീഗല്  സരവവ്വീസസര
അപതഒാറെഡിറഡി

2016-17 പ്രൈപതഷ്യകേ ആഡഡിറര
റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

2017-18

14 പകേരള  സഷസഒാന  കേശുവണഡി  വഡികേസന
പകേഒാരപ്പപറെഷന് ലഡിമഡിറഡര

2017-18 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
കേണക്കുകേളഷ2018-19

15 പകേരള  ഇന്ഡസഡിയല്  ഇന്ഫഒാസക്ചര
നഡവലപ്പരനമനര പകേഒാരപ്പപറെഷന് (കേഡിന്ഫഒാ)

2018-19 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

16 പകേരള  സഷസഒാന  വഷ്യവസഒായ  വഡികേസന
പകേഒാരപ്പപറെഷന് ലഡിമഡിറഡര

2018-19 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര
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17 നസയഡില്-എസര-സഡി-എല് പകേരള ലഡിമഡിറഡര 2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

18 പകേരള  നകയ്സര  ആനര  നസറെഒാമഡികേര
പപ്രൈഒാഡകരസര ലഡിമഡിറഡര

2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

19 പകേരള മഡിനറെല്സര ആനര  നമറല്സര ലഡിമഡിറഡര 2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

20 പകേരള  പസറര  പഹെഒാരട്ടെഡികേള്ചറെല്
പപ്രൈഒാഡകരസര നഡവലപ്പരനമനര പകേഒാരപ്പപറെഷന്
ലഡിമഡിറഡര (പഹെഒാരട്ടെഡിപകേഒാരപ്പര)

2015-16 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
കേണക്കുകേളഷ

21 പകേരള  ലഒാനര  നഡവലപ്പരനമനര
പകേഒാരപ്പപറെഷന് ലഡിമഡിറഡര

2015-16 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
കേണക്കുകേളഷ

22 പകേരള കേഒാരഷഡികേ സരവകേലഒാശഒാല 2020-21 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

23 പകേരള സരവകേലഒാശഒാല 2018-19 വഒാരഷഡികേ വരവര
നചലവര കേണക്കേര

24 പകേരള  സഷസഒാന  ചലചഡിത്ര  വഡികേസന
പകേഒാരപ്പപറെഷന് ലഡിമഡിറഡര

2016-17 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
കേണക്കുകേളഷ

25 പപേതൃകേ പേഠന പകേനഷ 2018-19  വഒാരഷഡികേ ഭരണ
റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

26 പകേരള  കേളര  വഷ്യവസഒായ  നതഒാഴഡിലഒാളഡി
പക്ഷമനഡിധഡി പബഒാരഡര

2014-15 ആഡഡിറര റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

2015-16
27 പകേരള  പകേ  നതഒാഴഡിലഒാളഡി  വഡിദഗ് ദ

നതഒാഴഡിലഒാളഡി പക്ഷമ പേദതഡി
2015-16 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ

ആഡഡിറര റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ

28 പകേരള  ആഭരണ  നതഒാഴഡിലഒാളഡി  പക്ഷമനഡിധഡി
പബഒാരഡര

2017-18 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
ആഡഡിറര റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ

29 ഓവരസവ്വീസര  നഡവലപ്പരനമനര  ആനര
എഷപപഒായ് നമനര  നപ്രൈഒാപമഒാഷന് കേൺസള്ട്ടെനരസര
ലഡിമഡിറഡര (ODEPC)

2018-19 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

2019-20

30 പകേരള  ആപട്ടെഒാറെഡിക്ഷഒാ  നതഒാഴഡിലഒാളഡി
പക്ഷമനഡിധഡി പേദതഡി

2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
ആഡഡിറര റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ

31 പകേരള  ആപട്ടെഒാനമഒാപബല്  വരക്കേരപഷഒാപ്പര
നതഒാഴഡിലഒാളഡി പക്ഷമനഡിധഡി പേദതഡി

2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
ആഡഡിറര റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ

32 പകേരള  പമഒാപട്ടെഒാര  നതഒാഴഡിലഒാളഡി  പക്ഷമനഡിധഡി
പബഒാരഡര

2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
ആഡഡിറര റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ

33 പസറര  ഇന്സഡിറന്യൂട്ടെര  ഒഒാഫര  പഹെഒാസ്പെഡിറഒാലഡിറഡി
മഒാപനജ് നമനര

2018-19 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

2019-20

34 പകേരള ഫവ്വീഡ്സര ലഡിമഡിറഡര 2017-18   വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര
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iii) Act passed by the Assembly:

ക്രമ
നമ്പര

ആകഡിനന

വരഷഷ നമ്പര പപേരര

1 2021 6 2021-നല പകേരള ധനവഡിനഡിപയഒാഗ (2 -  ാം നമ്പർ) ആകര

2 2021 7 2021-നല പകേരള ധനവഡിനഡിപയഒാഗ (3 -  ാം നമ്പർ) ആകര

3 2021 8 ദഡി പകേരള ഫഡിനഒാൻസര ആകര, 2021

4 2021 9 2021-നല പകേരള  ധനകേഒാരഷ്യ ( 2 -  ാം നമ്പർ) ആകര

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

നഡിയമസഭ സപമളനഷ നക്ഷത്ര ചഡിഹ്നമഡിടെഒാത പചഒാദഷ്യനമ്പര

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,

1969, 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
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11th October 2021

 i) ചട്ടെഷ 75 (2) പ്രൈകേഒാരമുള  പേത്രഡികേ

2021-നല  113- ാം നമ്പര ഓരഡഡിനന്സഡിപന്മേല് (ദഡി പകേരള യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഓഫര ഡഡിജഡിറല്
സയന്സസര,  ഇപനഒാപവഷന്  ആനര  നടെപകഒാളജഡി  ഓരഡഡിനന്സര,  2021)  ചട്ടെഷ  75  (2)
പ്രൈകേഒാരമുള പേത്രഡികേ.

ii) Papers as per rule 166 (1) :

ക്രമ
നമ്പർ

എസര-ആർ-
ഒ- നമ്പർ  

വഡിജഒാപേനതഡിനന

നമ്പർ     തവ്വീയതഡി 

   1 597/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 59/2021/പഹെഒാഷ 10-08-2021

   2 610/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 107/2021/ആർഡഡി 5-8-2021

   3 694/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 694/2021/എല്ബഡിആർ 13-9-2021

iii) Papers as per Rule 166 (B)

ക്രമ
നമ്പർ

സഒാപേനഷ റെഡിപപ്പഒാർട്ടെഡിനന

വർഷഷ     സസഭഒാവഷ 

1 പകേരള  സഷസഒാന  പേട്ടെഡികേജഒാതഡി  പേട്ടെഡികേ
വരഗ്ഗ വഡികേസന പകേഒാരപ്പപറെഷന് ലഡിമഡിറഡര

2018-19 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

2 ടഒാപക്കേഒാ പകേബഡിള് കേമ്പനഡി ലഡിമഡിറഡര 2018-19 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

3 യുപണറഡര ഇലകഡിക്കേല് 
ഇന്ഡസവ്വീസര  ലഡിമഡിറഡര

2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
കേണക്കുകേളഷ

28th October 2021

i) Papers as per rule 166 (1) :

ക്രമ
നമ്പർ

എസര-ആർ-
ഒ- നമ്പർ  

വഡിജഒാപേനതഡിനന 

നമ്പർ     തവ്വീയതഡി 

    1 345/2020 സ-ഉ-(അചടെഡി) നമ്പർ 30/2020/ആഭഷ്യന്തരഷ 25-5-2020

    2 321/2021 ജഡി-ഒ-(ആർറഡി) നമ്പർ 827/2021/പഹെഒാഷ 16-3-2021

    3 322/2021 ജഡി-ഒ-(ആർറഡി) നമ്പർ 625/2021/പഹെഒാഷ 25-2-2021
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    4 739/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 65/2021/പഹെഒാഷ 7-10-2021

    5 742/2021 ജഡി-ഒ-(എഷഎസര) നമ്പർ  160/2021/പഹെഒാഷ 25-9-2021

    6 743/2021 ജഡി-ഒ-(എഷഎസര) നമ്പർ  164/2021/പഹെഒാഷ 6-10-2021

    7 745/2021 പഹെഒാഷ-എസരഎസരഎ 1/678/2021-പഹെഒാഷ 12-10-2021

    8 751/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 67/2021/പഹെഒാഷ 13-10-2021

    9 704/2021 സ-ഉ-(അചടെഡി) നമ്പർ 43/2021/തസസഭവ 26-7-2021

    10 705/2021 സ-ഉ-(അചടെഡി) നമ്പർ 44/2021/തസസഭവ 17-8-2021

    11 707/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 50/2021/എല്എസ്ജഡിഡഡി 21-9-2021

    12 711/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 83/2021/ടെഒാകസര 16-9-2021

    13 631/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 123/2021/ആർഡഡി 25-8-2021

    14 313/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 29/2021/ടെഒാകസര 27-3-2021

    15 325/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 33/2021/ടെഒാകസര 31-3-2021

    16 674/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 74/2021/ടെഒാകസര 7-9-2021

    17 685/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 75/2021/ടെഒാകസര 10-9-2021

    18 686/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 76/2021/ടെഒാകസര 13-9-2021

    19 687/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 77/2021/ടെഒാകസര 13-9-2021

    20 688/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 78/2021/ടെഒാകസര 13-9-2021

    21 689/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 80/2021/ടെഒാകസര 13-9-2021

    22 690/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 79/2021/ടെഒാകസര 13-9-2021

    23 691/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 81/2021/ടെഒാകസര 14-9-2021

    24 692/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 82/2021/ടെഒാകസര 14-9-2021

    25 714/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 84/2021/ടെഒാകസര 27-9-2021

    26 721/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 89/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021

    27 722/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 90/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021

    28 723/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 91/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021

    29 724/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 92/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021

    30 725/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 93/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021

    31 726/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 94/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021

    32 727/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 95/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021
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    33 362/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 68/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 12-4-2021

    34 605/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 124/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 7-8-2021

    35 608/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 121/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 3-8-2021

    36 614/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 125/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 8-8-2021

    37 616/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 110/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 12-7-2021

    38 621/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 76/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 28-4-2021

    39 623/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 77/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 28-4-2021

    40 625/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 78/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 28-4-2021

    41 627/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 80/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 29-4-2021

    42 629/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 79/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 29-4-2021

    43 630/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 81/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 30-4-2021

    44 632/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 86/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 5-6-2021

    45 634/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 82/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 30-4-2021

    46 635/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 83/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 30-4-2021

    47 636/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 91/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 5-6-2021

    48 637/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 92/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 5-6-2021

    49 638/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 127/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 17-8-2021

    50 639/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 85/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 5-6-2021

    51 640/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 89/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 5-6-2021

    52 641/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 90/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 5-6-2021

    53 642/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 94/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 6-6-2021

    54 643/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 96/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 15-6-2021

    55 644/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 97/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 15-6-2021

    56 645/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 104/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 6-7-2021

    57 675/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 132/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 6-9-2021

    58 701/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 136/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 11-9-2021

    59 702/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 137/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 15-9-2021

    60 703/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 135/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 11-9-2021

    61 733/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 87/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021
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    62 734/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 88/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021

    63 738/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 149/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 4-10-2021

    64 750/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 151/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 11-10-2021

    65 697/2021 സ-ഉ-(അചടെഡി) നമ്പർ 72/2021/നതഒാഴഡില് 14-9-2021

    66 648/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 24/2021/ടഒാന്സര 27-8-2021

    67 672/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 27/2021/ടഒാന്സര 7-9-2021

    68 684/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 43/2021/എചര&എഫ്ഡബഷ്യുഡഡി 9-9-2021

    69 709/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 1/2021/ഡബഷ്യുസഡിഡഡിഡഡി 22-9-2021

    70 716/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 2/2021/ഡബഷ്യുസഡിഡഡിഡഡി 25-9-2021

    71 441/2020 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 10/2020/സഡിഎഡഡി 23-6-2020

    72 276/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 2/2021/സഡിഎഡഡി 1-2-2021

    73 741/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 17/2021/സഡിഎഡഡി 7-10-2021

ii) Papers as per Rule 166 B-

ക്രമ
നമ്പർ

സഒാപേനഷ റെഡിപപ്പഒാർട്ടെഡിനന 

വർഷഷ     സസഭഒാവഷ 

1 സഷസഒാന വഡിവരഒാവകേഒാശ കേമവ്വീഷന് 2017-18 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

2 പകേരള ഡഒാഷ സുരക്ഷ അപതഒാറെഡിറഡി 2020-21 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

3 പകേരള പസറര ഇന്ഡസഡിയല് 
എനരപപ്രൈസസര ലഡിമഡിറ ഡര

2015-16 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

4 ടഒാന്പസഒാരപമഴര  &  ഇലകഡിക്കേല്സര
പകേരള ലഡിമഡിറഡര

2018-19 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

5 പകേരള  അഡസപക്കേറരസര  കഒാരക്കേരസര
നവല്ഫയര ഫണര കേമഡിറഡി

2020-21 ആഡഡിറര റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

6 പകേരള അപഗഒാ നമഷഡിനറെഡി പകേഒാരപ്പപറെഷന്
ലഡിമഡിറഡര

2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

7 പകേരള  സഷസഒാന  ഉനത  വഡിദഷ്യഒാഭഷ്യഒാസ
കേടൗണ്സഡില്

2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

8 പകേരള  സഷസഒാന  യുവജനപക്ഷമ
പബഒാരഡര

2018-19
&

2019-20

വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര
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9 പകേരള  നതഒാഴഡിലഒാളഡി  പക്ഷമനഡിധഡി
പബഒാരഡര

2019-20 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
ആഡഡിറര റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ

10 പബക്കേല് റെഡിപസഒാരട്ടെരസര  നഡവലപ്പരനമനര
പകേഒാരപ്പപറെഷന് ലഡിമഡിറഡര

2014-15 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
കേണക്കുകേളഷ

3rd November 2021

i) As per Rule 47 (2) :

നഡിയമസഭ സപമളനഷ നക്ഷത്ര ചഡിഹ്നമഡിടെഒാത പചഒാദഷ്യനമ്പര

13 16 39

14 11 153

13 151, 195, 2090

14 1881

15 104, 135, 148

16 136

18 149

19 1742

22 177, 1757, 1906, 1959, 2019, 2052, 2053,
2524

15 1 300, 328, 351

2 49,  221,  1047,  1049,  1397,  1446,  1455,
1486,  1526,  1730,  1761,  3463,   3089,
3119,3180, 3273,  4382, 4686, 4760, 4857,
4903,  4906,  4910,  4919,  4923,  4924,
4942,  4950,  4954,  4966,  4982,  5215,
5220

3 392, 395,  397, 399,  427, 433,  446,  448,
472, 482, 494, 519, 530, 2070, 2071
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ii) Papers as per Rule 236 (5) :

സബ്ജകര കേമഡിറഡി കേഒാലതഒാമസപേത്രഡികേകേളനടെ വഡിശദഒാഷശഷ

സഒാമ്പതഡികേ വരഷഷ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര നമ്പര ഖണഡികേ നമ്പര

XIII―സഒാമൂഹെഷ്യപസവനഷ 2018-19 3 50, 51

2019-20 4 50

XIV―ആഭഷ്യന്തരകേഒാരഷ്യങ്ങള് 2018-19 3 8

2019-20 4 8, 12

2020 -21 5   12, 19 -21, 71-138,
178, 179, 181- 189

II―ഭൂനഡികുതഡിയുഷ പദവസസവഷ 2019-20 4 21, 22

XIII―സഒാമൂഹെഷ്യപസവനഷ 2017-18 2 3,4,6

2019-20 4 6

IV―വഷ്യവസഒായവഷ
ധഒാതുക്കേളഷ

2018 - 19 3 49, 50

2019-20 4 35

2020 – 21 5 38, 40

I―കൃഷഡിയുഷ
മൃഗസഷരക്ഷണവഷ
മതഷ്യബന്ധനവഷ 

2017-18 2 23

2019-20 4 28

II―ഭൂനഡികുതഡിയുഷ പദവസസവഷ 2019-20 4 21,22

VI―വഡിദഷ്യഒാഭഷ്യഒാസഷ 2020-21 5 26-32, 39, 45, 50,
51, 56, 57, 87-89,

92, 95

XIII―സഒാമൂഹെഷ്യപസവനഷ 2019-20 4 23-28

VIII―സഒാമ്പതഡികേ കേഒാരഷ്യങ്ങള് 2019-20 4 15, 16

VI―വഡിദഷ്യഒാഭഷ്യഒാസഷ 2019-20 4 1 – 20, 50-55

VII―വഡിദഷ്യുച്ഛകഡിയുഷ  നതഒാഴഡിലഷ
നതഒാഴഡിലഒാളഡിപക്ഷമവഷ

2019 - 20 4 6

2020-21 5 9, 12, 15, 41-45,
47, 50, 51, 54, 61

XIII―സഒാമൂഹെഷ്യപസവനഷ 2019-20 4 34, 38, 40, 46

VI―വഡിദഷ്യഒാഭഷ്യഒാസഷ 2019-20 4 120
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iii) Papers as per Rule 236 (6) :

ധനഒാഭഷ്യരത്ഥന നമ്പര വഒാരഷഡികേ പ്രൈവരതന റെഡിപപ്പഒാരട്ടെഡിനന വഡിശദഒാഷശഷ

സഒാമ്പതഡികേ വരഷഷ വകുപ്പര/സഒാപേനഷ

II―സഷസഒാന  ഭരണതലവന്മേഒാര,
മനഡിമഒാര,  ആസഒാന
ഉപദഷ്യഒാഗസന്മേഒാര

2018-19 (കേഒാലതഒാമസ
പേത്രഡികേ സഹെഡിതഷ)

ഇലപകഒാണഡികര  &
വഡിവരസഒാപങ്കതഡികേ  വഡിദഷ്യഒാ
(ബഡി)  വകുപ്പര-  (പകേരള
സഷസഒാന ഐ-ടെഡി- മഡിഷന്)

,, 2019-20  
(കേഒാലതഒാമസ  പേത്രഡികേ
സഹെഡിതഷ)

,,

III―നവ്വീതഡിനഷ്യഒായ  നഡിരവഹെണഷ ,, ഉപദഷ്യഒാഗസ  ഭരണപേരഡിഷഒാര
(എ-ആര-12) വകുപ്പര-
(പകേരള  അഡഡിനഡിപസറവ്വീവര
ടഡിബന്യൂണല്)

XVII―വഡിദഷ്യഒാഭഷ്യഒാസഷ, 
കേഒായഡികേവഡിപനഒാദഷ, കേല, 
സഷസ്കഒാരഷ 

,,  ശഒാസ്ത്ര സഒാപങ്കതഡികേ വകുപ്പര
(പകേരള  സഷസഒാന  ശഒാസ്ത്ര
സഒാപങ്കതഡികേ  പേരഡിസഡിതഡി
കേടൗണ്സഡില്)

II―സഷസഒാന ഭരണതലവന്മേഒാര,
       മനഡിമഒാര,ആസഒാന
       ഉപദഷ്യഒാഗസന്മേഒാര

2020-21
(കേഒാലതഒാമസ  പേത്രഡികേ
സഹെഡിതഷ)

നപേഒാതുഭരണ  (നസ്പെഷഷ്യല്  -
ഇ) വകുപ്പര- (പകേരള പേബഡികേര
സരവവ്വീസര കേമവ്വീഷന്)

,, ,, ആസൂത്രണ
സഒാമ്പതഡികേകേഒാരഷ്യ  (ബഡി)
വകുപ്പര  (സഷസഒാന
ആസൂത്രണ പബഒാര ഡര)

IV―നതരനഞ്ഞെടുപ്പുകേള് ,, ഇലക്ഷന് വകുപ്പര

XIV―പസഷനറെഡിയുഷ അചടെഡിയുഷ
          മറര ഭരണപേരമഒായ
          സരവവ്വീസുകേളഷ

2020 -21
(കേഒാലതഒാമസ  പേത്രഡികേ
സഹെഡിതഷ)

നപേഒാതുഭരണ (എ-ഐ-എസര-
എ) വകുപ്പര
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XXIII―വഒാരതഒാ വഡിതരണവഷ
            പ്രൈചരണവഷ

2020-21 (കേഒാലതഒാമസ
പേത്രഡികേ സഹെഡിതഷ)

ഇന്ഫരപമഷന് ആനര പേബഡികേര
റെഡിപലഷന്സര വകുപ്പര

XXIX―കൃഷഡി ,, കേഒാസറെപഗഒാഡര  വഡികേസന
പേഒാപക്കേജര

XLI―ഗതഒാഗതഷ ,, പകേഒാസല്  ഷഡിപ്പഡിഷഗര  &
ഇന്ലഒാനര നഒാവഡിപഗഷന്
(ഉള്നഒാടെന്  ജലഗതഒാഗത
വകുപ്പര)

XXI―ഭവന നഡിരമഒാണഷ 2020-21 (കേഒാലതഒാമസ
പേത്രഡികേ സഹെഡിതഷ)

ഭവന  നഡിരമഒാണ  വകുപ്പര  
(ഹെടൗസഡിഷഗര  കേമവ്വീഷണറുനടെ
കേഒാരഷ്യഒാലയഷ)

XX―ശുദജല വഡിതരണവഷ
         ശുചവ്വീകേരണവഷ

2017-18 പകേരള  ഗഒാമവ്വീണ  ശുദജല
വഡിതരണ ശുചഡിതസ ഏജന്സഡി
(KRWSA) 

X―ടഷറെഡികേളഷ അക്കേടൗണ്ടുകേളഷ
XI―ജഡിലഒാ ഭരണവഷ പേലവകേയുഷ
XVI―നപേന്ഷനുഷ പേലവകേയുഷ
XLIII―നഷ്ടപേരഡിഹെഒാരവഷ

അവകേഒാശ പകേമഒാറങ്ങളഷ
XLV―പേലവകേവഒായ്പകേളഷ

മുന്കൂറുകേളഷ
XLVI―സഒാമൂഹെഷ്യ സുരക്ഷഡിതതസവഷ

പക്ഷമവഷ

2020-21
(കേഒാലതഒാമസ  പേത്രഡികേ
സഹെഡിതഷ)

ധനകേഒാരഷ്യ  വകുപ്പര

XXXVII―വഷ്യവസഒായങ്ങള് 2019 -20
(കേഒാലതഒാമസ  പേത്രഡികേ
സഹെഡിതഷ)

പകേരള പസറര ഇലപകഒാണഡികേര
നഡവലപ്നമനര
പകേഒാരപ്പപറെഷന്  ലഡിമഡിറഡര
(നകേല്പടഒാണ്)

,, 2020 -21
(കേഒാലതഒാമസ  പേത്രഡികേ
സഹെഡിതഷ)

പകേരള  ഇന്ഡസഡിയല്
ഇന്ഫഒാസക്ചര
ഡവലപ്പരനമനര
പകേഒാരപ്പപറെഷന് (കേഡിന്ഫ)

XXIX―കൃഷഡി
XXX―ഭക്ഷഷ്യഷ
XXXIX―പവദഷ്യുത പേദതഡികേള്

2020 -21
(കേഒാലതഒാമസ  പേത്രഡികേ
സഹെഡിതഷ)

കേഒാരഷഡികേ  വഡികേസന
കേരഷകേപക്ഷമ വകുപ്പര

XXIX―കൃഷഡി ,, മണ ണ്ണുപേരഷ്യപവക്ഷണ
മണ ണ്ണുസഷരക്ഷണ വകുപ്പര
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XXI―ഭവന നഡിരമഒാണഷ 2019-20 (കേഒാലതഒാമസ
പേത്രഡികേ സഹെഡിതഷ)

സഹെകേരണ  വകുപ്പര
(പ്രൈഒാഥമഡികേ ഭവന നഡിരമഒാണ
സഹെകേരണ സഷഘങ്ങള്)

XXXIII ―മതഷ്യബന്ധനഷ 2018-19 (കേഒാലതഒാമസ
പേത്രഡികേ സഹെഡിതഷ)

മതഷ്യബന്ധന  വകുപ്പര  &
ഹെഒാരബര  എഞഡിനവ്വീയറെഡിഷഗര
വകുപ്പര

XVII―വഡിദഷ്യഒാഭഷ്യഒാസഷ,
കേഒായഡികേവഡിപനഒാദഷ,  കേല,
സഷസ്കഒാരഷ-

2019-20 (കേഒാലതഒാമസ
പേത്രഡികേ സഹെഡിതഷ)

നപേഒാതുവഡിദഷ്യഒാഭഷ്യഒാസ വകുപ്പര

XXIV―നതഒാഴഡിലഷ
നതഒാഴഡിലഒാളഡി  പക്ഷമവഷ
പ്രൈവഒാസഡി പക്ഷമവഷ

,, നതഒാഴഡിലഷ  പനപുണഷ്യവഷ  (ജഡി)
വകുപ്പര
[വഷ്യവസഒായഡികേ ടഡിബന്യൂണലകേള്,
നതഒാഴഡില് പകേഒാടെതഡികേള്,  പകേരള
ഇന്സഡിറന്യൂട്ടെര  ഓഫര  പലബര  &
എഷപപഒായ് നമനര,  നഒാഷണല്
എഷപപഒായ് നമനര  സരവവ്വീസര  
(പകേരള)  വകുപ്പര,  ഓവരസഡിസര
നഡവലപ് നമനര  &
എഷപപഒായ് നമനര  നപ്രൈഒാപമഒാഷന്
കേണ്സള്ട്ടെനരസര ലഡിമഡിറഡര]

,, ,, പകേരള കേശുവണഡി നതഒാഴഡിലഒാളഡി
ആശസഒാസ പക്ഷമനഡിധഡി പബഒാരഡര

XXXI―മൃഗസഷരക്ഷണഷ 2020 - 21
(കേഒാലതഒാമസ  പേത്രഡികേ
സഹെഡിതഷ)

കൃഷഡി  (മൃഗ)  സഷരക്ഷണ
വകുപ്പര-(പകേരള
പലവ്പസഒാക്കേര
നഡവലപ്പരനമനര  പബഒാരഡര
ലഡിമഡിറഡര)

XXXII― ക്ഷവ്വീരവഡികേസനഷ ,, ക്ഷവ്വീരവഡികേസന വകുപ്പര

XVII―വഡിദഷ്യഒാഭഷ്യഒാസഷ,  കേഒായഡികേ
വഡിപനഒാദഷ, കേല, സഷസ്കഒാരഷ

2018-19 (കേഒാലതഒാമസ
പേത്രഡികേ സഹെഡിതഷ)

കേഒായഡികേ  യുവജനകേഒാരഷ്യ
വകുപ്പര
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11th November 2021

i) Papers as per rule 166 (1) :

ക്രമ
നമ്പർ

എസര.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വഡിജഒാപേനതഡിനന 

നമ്പർ     തവ്വീയതഡി 

   1 323/2021 ജഡി.ഒ.(ആർറഡി) നമ്പർ 916/2021/പഹെഒാഷ 23-3-2021

   2 327/2021 ജഡി.ഒ.(ആർറഡി) നമ്പർ 941/2021/പഹെഒാഷ 26-3-2021

   3 352/2021 ജഡി.ഒ.(ആർറഡി) നമ്പർ 952/2021/പഹെഒാഷ 26-3-2021

   4 706/2021 ജഡി.ഒ.(ആർറഡി) നമ്പർ 2458/2021/പഹെഒാഷ 13-9-2021

   5 782/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 71/2021/പഹെഒാഷ 29-10-2021

   6 784/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 69/2021/പഹെഒാഷ 28-10-2021

   7 398/2020 സ.ഉ.(അചടെഡി) നമ്പർ 44/2020/തസസഭവ 5-6-2020

   8 758/2021 ജഡി.ഒ.(എഷഎസര) നമ്പർ 69/2021/ടെഒാകസര 20-10-2021

   9 764/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 104/2021/ടെഡിഡഡി 23-10-2021

   10 765/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 105/2021/ടെഡിഡഡി 23-10-2021

   11 656/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 70/2021/ആ ർഡഡി 18-6-2021

   12 657/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 72/2021/ആ ർഡഡി 18-6-2021

   13 658/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 71/2021/ആ ർഡഡി 18-6-2021

   14 719/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 139/2021/ആ ർഡഡി 30-9-2021

   15 736/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 143/2021/ആ ർഡഡി 6-10-2021

   16 162/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 2/2021/എഫ്ഡബഷ്യുഎല്ഡഡി 12-2-2021

   17 226/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 3/2021/വനഷ 15-2-2021

   18 296/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 5/2021/വനഷ 9-3-2021

   19 318/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 14/2021/വനഷ 24-3-2021

   20 319/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 11/2021/വനഷ 24-3-2021

   21 320/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 12/2021/വനഷ 24-3-2021

   22 324/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 13/2021/വനഷ 24-3-2021

   23 326/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 15/2021/വനഷ 24-3-2021

   24 373/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 18/2021/വനഷ 20-4-2021

   25 374/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 19/2021/വനഷ 21-4-2021
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   26 375/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 20/2021/വനഷ 22-4-2021

   27 317/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 32/2021/ടെഒാകസര 30-3-2021

   28 744/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 97/2021/ടെഒാകസര 11-10-2021

   29 752/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 101/2021/ടെഒാകസര 16-10-2021

   30 753/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 102/2021/ടെഒാകസര 16-10-2021

   31 754/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 103/2021/ടെഒാകസര 16-10-2021

   32 793/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 114/2021/ടെഒാകസര 1-11-2021

   33 458/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 14/2021/മതുവ 16-6-2021

   34 468/2020 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 66/2020/പകേഒാ-ഓപ്പര 15-7-2020

   35 111/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 7/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 10-1-2021

   36 309/2021 ജഡി.ഒ.(പേഡി) നമ്പർ 60/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 24-3-2021

   37 355/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 66/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 30-3-2021

   38 365/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 71/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 16-4-2021

   39 370/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 73/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 19-4-2021

   40 647/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 100/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 30-6-2021

   41 650/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 120/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 2-8-2021

   42 715/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 143/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 24-9-2021

   43 733/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 87/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021

   44 734/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 88/2021/ടെഒാകസര 1-10-2021

   45 769/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 153/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 25-10-2021

   46 770/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 133/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 6-9-2021

   47 771/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 122/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 3-8-2021

   48 772/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 154/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 26-10-2021

   49 796/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 160/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 28-10-2021

   50 797/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 115/2021/ടെഒാകസര 2-11-2021

   51 798/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 158/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 27-10-2021

   52 799/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 159/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 28-10-2021

   53 807/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 164/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 1-11-2021

   54 808/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 161/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 29-10-2021
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   55 809/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 162/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 29-10-2021

   56 810/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 163/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 29-10-2021

   57 811/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 155/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 27-10-2021

   58 812/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 156/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 27-10-2021

   59 813/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 157/2021/പകേഒാ-ഓപ്പര 27-10-2021

   60 615/2021 സ-ഉ-(അചടെഡി) നമ്പർ 7/2021/കേഒായുവ 13-8-2021

   61 749/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 20/2021/എഫര & പേഡിഡഡി 11-10-2021

   62 683/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 70/2021/എല്ബഡിആർ 9-9-2021

   63 712/2021 സ-ഉ-(അചടെഡി) നമ്പർ 75/2021/നതഒാഴഡില് 23-9-2021

   64 735/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 78/2021/എല്ബഡിആർ 4-10-2021

   65 763/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 80/2021/എല്ബഡിആർ 20-10-2021

   66 718/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 28/2021/ടഒാൻസര 30-9-2021

   67 - ജഡി-ഒ-(പേഡി)നമ്പർ 13/2021/എചര&എഫ്ഡബഷ്യുഡഡി 10-2-2021

   68 740/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 23/2021/ജഡിഎഡഡി 11-8-2021

   69 746/2021 ജഡി-ഒ-(പേഡി) നമ്പർ 24/2021/ജഡിഎഡഡി 16-9-2021

ii) Papers as per Rule 166 B

ക്രമ

നമ്പർ

സഒാപേനഷ റെഡിപപ്പഒാർട്ടെഡിനന 

വർഷഷ     സസഭഒാവഷ 

1 പകേരള പലഒാകേര ആയുക 2018 വഒാരഷഡികേ സമഒാഹൃത

റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

2 കേഷപ് പടഒാളര  ആനര  ആഡഡിറര

ജനറെല് ഓഫര ഇന്തഷ്യ

2019-20 സഷസഒാന സമ്പദര

വഷ്യവസനയ സഷബന്ധഡിചര

3 കേഷപ് പടഒാളര  ആനര  ആഡഡിറര

ജനറെല് ഓഫര ഇന്തഷ്യ

2021 പകേരളതഡിനല  പ്രൈളയങ്ങള്-

മുനനഒാരുക്കേവഷ പ്രൈതഡിപരഒാധവഷ

4 ടഡിവഒാന്ഡഷ  സ്പെഡിനഡിഷഗര  മഡില്സര

ലഡിമഡിറഡര

2007-08 

2008-09

  വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര
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5 പകേരള  സഷസഒാന  മനുഷഷ്യഒാവകേഒാശ
കേമവ്വീഷന്

2008-09
മുതല്  2015-
16 വനര

  വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

6 പകേരള അഡസപക്കേറരസര 
 നവല്നഫയര ഫണര ടസഡി കേമഡിറഡി

2011-12 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
ആ ഡഡിറര റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ

7 പകേരള  പഹെ  സ്പെവ്വീഡര  നറെയഡില്
പകേഒാരപ്പപറെഷന് ലഡിമഡിറഡര

2018-19 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

8 നകേല്പടഒാണ്  ഇലപകഒാ  നസറെഒാമഡികര
ലഡിമഡിറഡര

2018-19 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

9 പകേരള  ടൂറെഡിസഷ  നഡവലപ്പരനമനര
പകേഒാരപ്പപറെഷന് ലഡിമഡിറഡര

2017-18 വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടുഷ
കേണക്കുകേളഷ

10 പകേരള  സഷസഒാന  ബഒാലഒാവകേഒാശ
സഷരക്ഷണ കേമവ്വീഷന്

2018-19
&
2019-20

വഒാരഷഡികേ റെഡിപപ്പഒാരട്ടെര

iii) As per Rule 47 (2) 

നഡിയമസഭ സപമളനഷ നക്ഷത്ര ചഡിഹ്നമഡിടെഒാത പചഒാദഷ്യനമ്പര

13 13 33

14

14 163

16 3676

19 1750, 1758

15

1 272, 312

2 13,  95,  110, 1840, 3507,  4900, 4907, 4916,
4962

3 153, 213, 456, 483, 489, 490, 504, 506, 508,
1135, 2092,  2077, 2133, 2376, 2379, 2397
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APPENDIX VI

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF BILLS PASSED, DATE OF INTRODUCTION,
AMENDMENTS RECEIVED, DATE OF PASSING Etc.

Sl.
No.

Name of Bill Date of
Introduction
of the Bill

Amendments received Number of
Members

participated
in the

discussion

Tim
e

take
n
 

(H.M)

(H.M)

Date of
PassingBefore  reference

to Subject/
Select
Committee

After
reference  to
Subject/
Select
Committee

Clau
se
by
Clau
se
Cons
idera
tion
 
 

Or
din
anc
e 
dis
ap-
pro
val
mo
tio
n

Cir
cul
a-
tion

Sub
-
ject/
Sele
ct
Co
m-
mitt
ee

Cir-
cula
-
tion

Reco
m-
mittal

       
Befor
e
refere
nce
to     
subje
ct
Com
mi-
 ttee

After
refer
ence
to
Subje
ct/
Select
Com
mittee

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 The  Kerala

University  of
Digital
Sciences,
Innovation
and
Technology
Bill, 2021
(Bill No. 28)

11-8-2021 34 103 103 109 109 1135 10 3 5:07 11-10-2021

8686



2 The  Kerala
Employment
Guarantee
Workers'
Welfare  Fund
Bill,  2021
(Bill No. 51)*

4-10-2021 36 110 110 108 108 574

3 The  Kerala
Panchayat  Raj
(Amendment)
Bill, 2021. (Bill
No. 42)*

4-10-2021 36 110 110 108 108 249 25 11 13:28 12-10-2021

 4 The   Kerala
Town  and
Country
Planning
(Amendment)
Bill, 2021.
(Bill No. 32)*

4-10-2021 36 110 110 108 108 507
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5 The  Kerala
Municipality
(Amendment)
Bill, 2021 (Bill
No. 43)*

4-10-2021 36 110 110 108 108 230

6 The  Kerala
Coir  Workers'
Welfare  Fund
(Amendment)
Bill, 2021 
(Bill No. 60)*

6-10-2021 36 108 108 105 105 114

7 The  Kerala
Micro  Small
and  Medium
Enterprises
Facilitation
(Amendment)
Bill, 2021 
(Bill No. 66)*

6-10-2021 36 108 108 106 106 406 15 8 9:52 25-10-2021

8 The  Kerala
Minerals
(Vesting  of
Rights)  Bill,
2021 (Bill No.
59)*

6-10-2021 35 107 107 105 105 191
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9 The  Kerala
Toddy  Industry
Development
Board  Bill,
2021 (Bill No.
61)

6-10-2021 36 107 107 105 105 508 12 4 4:03 25-10-2021

10 The University
Laws
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 54)*

7-10-2021 36 107 107 106 106 468 9 6 6:28 28-10-2021

11 The University
Laws
(Amendment)
(No.2)  Bill,
2021 (Bill No.
50)*

7-10-2021 36 107 107 107 107 376

89



12 The  Kerala
State  Goods
and  Services
Tax(Amendm
ent) Bill, 2021
(Bill No. 55)*

5-10.2021

5-10-2021

36 109 109 109 109 332

9 6:53 29-10-2021

13 The  Kerala
General  Sales
Tax
(Amendment)
Bill, 2021 
(Bill No. 56)*

36 109 109 109 109 32

13

14 The  Kerala
Fiscal
Responsibility
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 52)*

5-10-2021 36 109 109 109 109 194

15 The  Kerala
Co-operative
Societies
(Second
Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 58)

13-10-2021 36 108 108 110 110 385 6 6 4:24 02.11.2021
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16 The  Kerala
Devaswom
Recruitment
Board
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 57)

13-10-2021

28-10-2021

36 107 107 110 110 116 6 4 2:47

02.11.2021

3-11-2021

17 The  Kerala
Fish
Auctioning,
Marketing  and
Maintenance of
Quality  Bill,
2021
(Bill No. 63)*

36 107 107 108 108 856
19 11 12:08

18 The  Kerala
University  of
Fisheries  and
Ocean  Studies
(Amendment)
Bill, 2021 
(Bill No. 74)*

28-10-2021 36 106 106 109 109 575
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19 The  Kerala
Marine
Fishing
Regulation
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 48)*

28-10-2021 36 106 106 108 108 226

20 The  Kerala
Inland
Fisheries  and
Aquaculture
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 75)*

28-10-2021 36 107 107 109 109 605

21 The  Kerala
Education
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 39)

26-10-2021 36 106 106 108 108 138

20 14 11:22 8-11-2021

22 The  Kerala
Cashew
Workers'
Relief  and
Welfare  Fund
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 73)

26-10-2021 35 106 106 108 108 122
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23 The  Kerala
Agricultural
Workers'
(Amendment)
Bill,  2021
(Bill No. 67)

26-10-2021 35 106 106 108 108 148

24 The  Kerala
Labour
Welfare  Fund
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 70) 

26-10-2021 35 105 105 108 108 125

25 The  Kerala
Tailoring
Workers
Welfare  Fund
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 68)

26-10-2021 35 106 106 108 108 169

26 The  Kerala
State  Medical
Practitioners
Bill, 2021 
(Bill No. 76)*

27-10-2021 36 111 111 108 108 1291 19 7 9:24 9-11-2021
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27 The  Kerala
Clinical
Establishments
(Registration
and
Regulation)
Amendment
Bill, 2021 
(Bill No. 40)*

27-10-2021 36 110 110 108 108 123 9-11-2021

28 The  Kerala
Public  Service
Commission
(Additional
Functions  as
respects  the
services  under
the  Waqf
Board)  Bill,
2021  (Bill No.
49)

27-10-2021 36 110 110 108 108 246 8 3 3:07 9-11-2021
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29 The  Kerala
Bamboo,
Kattuvalli  and
Pandanus Leaf
Workers'
Welfare  Fund
(Amendment)
Bill,  2021
(Bill No. 72)*

1-11-2021 36 106 106 108 108 150 19 12 9:21 10-11-2021

30 The  Kerala
Shops  and
Commercial
Establishments
Workers'
Welfare  Fund
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 71)*

1-11-2021 35 105 105 108 108 144

31 The  Kerala
Small
Plantation
Workers'
Welfare  Fund
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 69)*

1-11-2021 36 105 105 108 108 134

32 The  Kerala
Shops  and
Commercial
Establishments
(Amendment)
Bill, 2021
(Bill No. 65)*

1-11-2021 36 106 106 108 108 135
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33 The  Kerala
Headload
Workers
(Amendment)
Bill, 2021 
(Bill No. 64)*

1-11-2021 36 106 106 108 108 98

34 The Kerala Self
Financing
College
Teaching  and
Non  Teaching
Employees
(Appointment
and  Conditions
of Service) Bill,
2021 (BillNo.45)

11-10-2021 36 104 104 105 105 536 9 3 4:14 11-11-2021

35 The  Kerala
Appropriation
(No.4)  Bill,
2021  (Bill No.
82)

11-11-2021 - - - - - - - 12 2:18 11-11-2021

* The introduction, taken into consideration and passing of Bills mentioned against serial numbers  2, 3, 4 & 5 -6, 7 & 8 -10 &
11 -12, 13 & 14 -17, 18, 19 & 20 -21, 22, 23, 24 & 25 -26 & 27 -29, 30, 31, 32 & 33 were held together.
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APPENDIX VII

SALIENT FEATURES OF THE BILLS

1.  The Kerala University of Digital  Sciences,  Innovation and Technology
Bill, 2021.

The  State  has  been  investing  heavily  in  promoting  IT  Industry  by
establishing  facilities  such  as  Information  Technology,  Parks  and  other  like
institutions.  These  inputs  to  a  large  extent,  have  promoted  the  growth  of  IT
industry in the State and enhanced the job avenues in that sector. However, most
of the IT jobs that are being generated in the State, so far, is in the service sector.
The next opportunity will be to invest in generating intellectual capital capable of
driving  sustainable  models  of  industry-academic  collaborations  paving  way  to
innovative  research  and  entrepreneurship  in  broader  domains  of  digital
technologies.  This  will  enhance  the  ability  of  the  State  to  generate  quality
manpower in the area of emerging technologies which would become the prime
mover in the growth of industry and employment in Kerala. In order to address
this, there is a need for degree granting institutions conducive to develop high
quality manpower in defferent streams of new generation knowledge technologies.
This can be achieved only through a University which has systems to adopt to the
dynamic changes required for delivering such new age coruses.

The Hon'ble Governor in his address to the Kerala Legislative Assembly on
22nd January, 2019, indicated Government's resolve to convert Indian Institute of
Information Technology and Management Kerala (IIITM-K) as a research cum
learning institution in the emerging technologies which would function as a key
knowledge  centre.  Subsequendy,  in  the  budget  speech  on  2nd  day  of
February,2018,  it  was  indicated  that  creation  of  experts  in  most  modern
technologies to bring Information and Communication Industry of Kerala to the
forefront as the key objective of IIITM-K. In order to materialise this, Government
have  resolved  to  upgrade  the  status  of  IIITM-K  as  a  University  having
international linkages.

Indian Institute of Information Technology and Management Kerala (IIITM-K)
was  established  in  the  year  2000  as  a  company  under  the  Department  of
Information Technology with the objective of developing manpower in the area of
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Information Technology.  IIITM-K during its  existence over  last  20 years  had
developed expertise  in  niche areas  like  Cyber  Security,  Geo Spatial  Analysis,
Block  Chains  and  Machine  Learning  etc.  As  a  Premier  Institute  focusing
exclusively on Post Graduate Education and Research, IIITM-K is well equipped
to lead the education and training in high end knowledge sectors of the future.

As IIITM-K does not have a legal academic status for granting degrees, its
activities  are  limited  when compared with the other  IIITs in the  Country,  the
Government have decided to convert it into a University by an Act of the State
Legislature.  If  such an Act  is  passed by the Kerala  Legislative Assembly,  the
proposed  University  will  get  statutory  Power  to  grant  degrees  and  conduct
academic activities in accordance with its regulations and statutes. IIITM-K Ltd.
shall be the sponsoring entity for the University.

The proposed University will  be a research university highly focusing on
cutting  edge  digital  technologies.  None  of  the  courses  planned  under  this
University are being offered by the Kerala Technological University. Its activities
will be complementary to the activities of Kerala Technological University and
would  enable  graduates  from Kerala  Technological  University  to  scale  higher
levels of excellence in research and learning in knowledge technologies'.

2. The Kerala Employment Guarentee Workers’Welfare Fund Bill, 2021

The Government have considered it necessary to constitute a Welfare Fund
to provide welfare benefits to the workers under the Mahatma Gandhi National
Rural Employment Guarantee Act,  2005 implemented in all  panchayats of the
State and the Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme implemented by
the State Government in all urban areas.

Any worker who have completed eighteen years of age but below fiftyfive
years and holds an employment guarantee card by registering in gramapanchayats
in  the  State  under  the  provisions  of  the  Mahatma  Gandhi  National  Rural
Employment Guarantee Act, 2005 or any worker who has received employment
guarantee card by registering in the Municipal Council or Municipal Corporation
in the State under the provisions of the Ayyankali Urban Employment Guarantee
Scheme is eligible to apply for membership in the fund. 
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The  Employment  Guarantee  Workers  Welfare  Fund  intends  to  provide
pension to the members who have completed sixty years of age and who have paid
monthly contribution upto the age of sixty years. The Government have decided to
bring  a  legislation  to  provide  financial  assistance,  in  case  of  death  of  the
member,to provide financial assistance for the treatment of members who suffers
serious ailments to provide financial assistance and incentives to the education of
members' children and to provide financial assistance for any other purpose or any
other matter connected therewith specified in the Scheme. 

3. Kerala Panchayat Raj (Ammendment) Bill, 2021

As the population of Kerala has been increased as per the Census of 2011,the
ratio between the population and numbers of seats in Panchayats to be filled by
election have increased, the number of seats in Panchayat was increased by one
each as per the Kerala Panchayat Raj (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020) by
amending sub-section (3) of section 6 of the Kerala Panchayat Raj Act, 1994. Due
to nation wide lock down declared as a preventive measure against the spread of
COVID-19 epidemic and restrictions were in force, the delimitation process of
wards could not be completed within the stipulated time. As social distancing was
to  be implemented,  and the  COVID-19 restrictions  were  in  force,  delimitation
process of  wards  could  not  be completed.  As the above process could  not  be
completed in a time bound manner, and the elections to Local Self Government
Institutions were to be conducted immediately, the Government have decided to
amend  sub-section  (3)  of  section  6  of  the  Kerala  Panchayat  Raj  Act,  1994
suitably, so as to maintain the number of seats of members of Panchayat in the
Village  Panchayat,  Block  Panchayat  and  District  Panchayat  as  before  the
amendment by Act No. 2 of 2020. 

4. The Kerala Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2021

The  Government  have  decided  to  amend  the  Kerala  Town  and  Country
Planning Act, 2016 (9 of 2016) by incorporating provisions relating to spatial plan
for special area, which needs immediate planning intervention in the context of
probable  disaster  impact,  drastic  environmental  vulnerability,  heritage
conservation, urgent  infrastructure development  as directed by the Government
inorder to provide resilient infrastructure and urbanisation and to overcome the
impact of Natural Calamities and floods, following the floods, in the year 2018
and also by incorporating certain other provisions. 
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5. The Kerala Municipality (Amendment) Bill, 2021

As the population of Kerala, has been increased as per Census of 2011, and
the population of many municipalities have exceeded one lakh, the ratio between
population and number of seats of the Councillors to be filled by election have
increased, the number of seats of the Municipal Councillors was increased by one
each as  per the  Kerala  Municipality (Amendment)  Act,  2020 (3 of 2020) by
amending sub-section (3) of section 6 of the Kerala Municipality Act, 1994. Due
to nation wide lock down declared as a preventive measure against the spread of
COVID-19 epidemic and restrictions were in force, delimitation process of wards
could  not  be  completed.  As  social  distancing was to be implemented and the
COVID-19 restrictions were in force, delimitation process of wards could not be
completed. As the above process could not be completed in a time bound manner,
and the elections to Local  Self  Government  Institutions were to be conducted
immediately, the Government have decided to amend sub-section (3) of section 6
of the Kerala Municipality Act, 1994 suitably, so as to maintain the number of
seats of Municipal Councillors in the Municipality as before the amendment by
Act No. 3 of 2020. 

6. The Kerala Coir Workers’ Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021

As per sub-section (1) of section 4 of the Kerala Coir Workers' Welfare Fund
Act, 1987 every coir worker and self employed person shall contribute to the fund
five  rupees  per  month  and  the  contribution  by  the  coir  worker  shall  be  paid
directly or through the employer. Sub-section (3) of said section provides that, the
Government shall contribute to the Fund every year an amount equal to twice the
amount  contributed by the coir  worker and self employed persons,  by way of
grant.

In order to increase the financial resources of the Fund, it was proposedto
amend  the  Kerala  Coir  Workers'  Welfare  Fund  Act,  1987,  for  enhancing  the
monthly contribution payable by the coir workers and self employed persons tothe
fund from rupees five to rupees twenty. The Bill also intends to amend sub-section
(3) of section 4 of the Act to provide that the Government shall contribute to the
Fund every year an amount equal to fifty per cent of the amount contributed by
the coir workers and self employed persons, subject to a maximum of rupees ten
per capita per month.
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7. The Kerala Micro Small and Medium Enterprises  Facilitation (Amendment)
Bill, 2021.

The Kerala Micro Small and Medium Enterprises Facilitation Act, 2019, is
enacted in the State so as to provide for establishment of micro, small and medium
enterprises, and to exempt such enterprises from certain approvals and inspections
required  for  the  establishment  and  operation  of  micro,  small  and  medium
enterprises in the State, with an object of transforming the State into an Industrial
friendly destination. 

The Government have decided to bring suitable amendments to the Kerala
Micro  Small  and  Medium  Enterprises  Facilitation  Act,  2019  in  order  to
incorporate  provision  for  the  issue  of  various  approvals  and  licenses  required
under State enactments to the enterprises other than Micro Small and Medium
Enterprises, within seven working days from the date of filing application, as the
reduction intimelines for obtaining licenses and approvals are required to attract
investments  and  also  to  generate  employments  in  the  State  and,  constitute  to
Investment Facilitation Bureau for the above said purpose

8. The Kerala Minerals (Vesting of Rights) Bill, 2021.

The right of the mineral wealth vest with the Government as per Travancore
Proclamation dated 14th June 1881, and Cochin proclamation of 1905. The Hon'ble
Supreme Court  in  Thressiamma Jacob v.  Geologist,  Department  of  Mining &
Geology and others [2013 (9) SCC 725], in relation to the ownership of rights
overthe  mineral  wealth  in  the  land  of  the  erstwhile  Malabar  area,  held  that
ownership of mineral rights follows ownership of the land, unless owner of the
land  is  deprived  of  the  same by  some valid  process  of  law.  As  per  the  said
judgment, in the absence of a legislation for the aforesaid purpose, the ownership
right over the mineral wealth in the soil of the land in the erstwhile Malabar area
is vested in the owner of the property. Therefore the rights over the minerals in the
lands of the erstwhile Travancore-Cochin area vested in the State while the rights
over the minerals in the land erstwhile Malabar area vested in the owner of the
said land.

In  the  above  circumstances,  the  Government  have  decided  to  bring
alegislation  so  as  to  vest  the  right  of  ownership  of  minerals  in  the  soil  and
sub-soil  of  erstwhile  Malabar  area  in  the  Government,  for  the  purpose  of
implementing a uniform law with respect to the ownership of minerals in the soil
and sub soil of the land.
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9. The Kerala Toddy Industry Development Board Bill, 2021.

The Government have decided to constitute a Board called the Kerala Toddy
Industry Development Board, with an aim to promote and develope the traditional
toddy industry in the State, and also to ensure the protection of employment and
welfare of the people engaged in the employment in this sector. 

The functions of the Board include initiatives for the production of value
added  products  from  toddy,  to  plant  high  yielding  toddy  producing  trees,  to
establish toddy parlors with modern facilities in tourism centre.

For  the  above  said  purpose,  the  Government  have  decided  to  bring
alegislation.

10. The University Laws (Ammendment) Bill, 2021

On the basis of the budget speech 2020-21 Government have decided to start
new courses in the colleges affiliated to the Universities. The University Grants
Commission has declared 1st  November as the last  date for starting classes in
colleges. Under the existing provisions of the Kerala University Act, 1974 (17 of
1974),  the  Calicut  University  Act,  1975  (5  of  1975),  the  Mahatma  Gandhi
University Act, 1985 (12 of 1985) and the Kannur University Act, 1996 (22 of
1996) and the Statutes made thereunder, starting of new courses within the time
limit stipulated was not possible. Hence it was decided to amend section 56 of the
Kerala  University  Act,  1974,  section  56  of  the  Calicut  University  Act,  1975,
section 58 of the Mahatma Gandhi University Act, 1985 and section 61 of the
Kannur University Act, 1996.

The  Sree  Sankaracharya  University  of  Sanskrit  has  adopted  University
Grants  Commission  Regulations  2010  and  2018.  In  view  of  this,  certain
amendments necessitated in the Sree Sankaracharya University of Sanskrit Act,
1994 (5 of 1994). Hence the Government have decided to amend section 2 of the
said Act. For constituting academic departments as the basic units of acadamic
studies of the University, it has also decided to amend section 19. 

For  making  University  Laws  in  conformity  with  the  University  Grants
Commission (Conferment of Autonomous Status upon Colleges and Measures for
Maintenance of Standards in Autonomous Colleges) Regulations, 2018 and on the
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basis of the recommendation of the Kerala State Higher Education Council, some
amendments are required in certain University Laws. Moreover, the Government
have decided to amend the Sree Sankaracharya University of Sanskrit Act, 1994
(5 of 1994) and the National University of Advanced Legal Studies Act, 2005 (27
of  2005)  by  including  provision  regarding  the  Inter  University  Consultative
Committee  and  amendment  to  the  existing  provision  in  respect  of  Appellate
Tribunal  only.  Hence,  it  was  decided to  amend  sections  2,  5,  65,  69A,  69B,
69C,69D, 69E, 69F, 69G, 69H, 69I, 69J, 69K, 69L, 69M, 69N, 69O, 69P, 69Q,
69R and69S of the Kerala University Act, 1974 (17 of 1974), sections 2, 5, 65, 68
B, 68C,68D, 68E, 68F, 68G, 68H, 68I, 68J, 68K, 68L, 68M, 68N, 68O, 68P,
68Q, 68R,68S and 68T of the Calicut University Act, 1975 (5 of 1975), sections 2,
5, 69, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119,  120 and  121  of  the  Mahatma Gandhi  University  Act,  1985  (12 of  1985),
sections 2, 11,15 and 22A of the Sree Sankaracharya University of Sanskrit Act,
1994 (5 of1994), sections 2, 5, 72, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74F, 74G, 74H,
74I, 74J, 74K,74L, 74M, 74N, 74O, 74P, 74Q, 74R and 74S of the Kannur
University Act, 1996(22 of 1996) and sections 2 ,11, 16 and 25 of the National
University of Advanced Legal Studies Act, 2005 (27 of 2005).

11. The University Laws (Amendment)(No.2) Bill, 2021

Consequent to the University Grants Commission (Minimum Qualifications
for  Appointment  of  Teachers  and  Other  Academic  Staff  in  Universities  and
Colleges  and  other  Measures  for  the  Maintenance  of  Standards  in  Higher
Education) Regulations, 2018, the A.P.J. Abdul Kalam Technological University
Act,  2015  (17  of  2015)  requires  some  amendments.  Hence  the  Government
have decided to amend sections 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 27, 28 and 35 of the
said Act.

12. The Kerala State Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021

The  Kerala  State  Goods  and  Services  Tax  Act,  2017 (20  of  2017)  was
enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-
State supply of goods or services or both by the State of Kerala. 
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The  GST  Council  in  its  35th  meeting  held  on  21st  June,  2019,  had
recommended various amendments in the provisions of the Central Goods and
Services Tax Act, 2017. The same were incorporated in the Finance (No. 2) Bill,
2019 and received the assent of the President on the 1st  day of August,  2019.
Corresponding  amendments  were  also  required  to  be  carried  out  under  the
respective Goods and Service Tax Acts of the States.

The proposed Kerala State Goods and Services Tax (Amendment) Bill,2021,
inter alia, provides for the following, namely:―

(i) to amend section 22 of the principal Act so as to enhance exemption
limit from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in
case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods;

(ii)  to  amend  section 25  of  the  principal  Act  by incorporating a  new
sub-section so as to provide for mandatory Aadhar submission or authentication
for persons who intend to take or have taken registration under the said Act, in
such manner as may be notified by the Government;

(iii) to incorporate a new section 31A after section 31 of theprincipal Act
to  provide that  supplier  shall  mandatorily  offer  facility  for  digital  payment  to
recipient;

(iv)  to  amend  section  39  of  the  principal  Act  so  as  to  provide  for
furnishing of annual returns and for quarterly payment of tax by taxpayer who
opts for composition levy and to provide for certain other category of taxpayers,
an  option for  quarterly and monthly payments  under  the  proposed new return
filing system;

(v)  to  amend  section  44  of  the  principal  Act  so  as  to  empower  the
Commissioner to extend the time limit for furnishing the annual return;

(vi) to amend section 49 of the principal Act so as to provide facility to
the taxpayer to transfer an amount from one head to another in the electronic cash
ledger;

(vii)  to  amend  section  50  of  the  principal  Act,  so  as  to  provide  for
charging interest only on the next cash liability, except in those cases where tax is
paid subsequent  to initiation of any proceeding under section 73 or 74 of the
principal Act;
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(viii) to amend section 52 of the principal Act,  so as to empower the
Commissioner  to  extend  the  due  date  for  furnishing  of  monthly  and  annual
statement by the persons collecting tax at source;

(ix) to insert a new section, section 53A after section 53 of the principal
Act so as to provide for transfer of amount in the electronic cash ledger between
the Central and State Government as a consequence of the new facility given to
the taxpayer;

(x) to amend section 54 of the principal Act, so as to empower the Central
Government to disburse refund amount to the taxpayers in respect of refund of
State tax;

(xi) to insert a new section 101A in the principal Act, so as to provide for
the constitution of National Appellate Authority for Advance Ruling;

(xii) to amend section 103 of the principal Act so as to provide that,the
Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be binding
on the applicants being disinct persons and all registered persons having the same
Permanent Account Number and on the concerned officers or the jurisdictional
officers in respect of the said applicants and the registered persons having the
same Permanent Account Number;

(xiii) to amend section 171 of the principal Act to insert a new sub-section
(3A) so as to empower the authority speficied under sub-section (2) thereof to
impose penalty equivalent to ten per cent of the profiteered amount.

13. The Kerala General Sales Tax (Amendment) Bill, 2021

As per schedule to the Kerala General Sales Tax Act, 1963 under Foreign
Liquor, the rate of tax of Bottled Wine, imported from outside the country and has
suffered duty under the Customs Act, 1962 is 27 per cent, Bottled Foreign Liquor
other than wine, imported from outside the country and has suffered duty under
the Customs Act, 1962 is 80 per cent, Beer not covered under sub-entry (ii) is 102
per cent, Wine not covered under sub-entry (i) is 72 per cent and Foreign Liquor
not  covered  under  sub-entries  (i),  (ii),  (iii)  and (iv)  for  which purchase  value
incurred is above rupees 400 per case is 212 per cent and for which purchase
value incurred is upto rupees 400 per case is 202 per cent.
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In  view of  the  lock  down  imposed  to  prevent  the  spread  of  COVID-19
disease all revenue collections had come down sharply. A major portion of the
revenue  collected  were  utlilized  for  preventing  the  spread  of  the  pandemic
COVID-19 disease. Additional revenue mobilization was necessary to overcome
this situation. For getting additional revenue, it has become imperative to make an
increase in the rate of sales tax on sale of foreign liquor such as bottled wine,
bottled foreign liquor other than wine imported from outside the country, beer etc.
and to make consequential amendment in the Kerala General Sales Tax Act, 1963
(15 of 1963).

14. Kerala Fiscal Responsibility (Amendment) Bill, 2021

The Government of India have granted an additional borrowing of Rs. 1471
crore as one time dispensation in addition to the 3 per cent fiscal deficit of the
Gross State Domestic Product  to the State of Kerala during the financial year
2019-2020. This additional borrowing was granted subject to the amendments in
the  Kerala  Fiscal  Responsibility  Act,  2003.  In  the  above  circumstance,  the
Government  have  decided  to  make  suitable  amendment  to  the  Kerala  Fiscal
Responsibility Act, 2003.

15. The Kerala Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 2021.

As per section 14 of the Kerala Co-operative Societies Act, 1969 two third
majority of the members of the society is required for amalgamation and transfer
of assets and liabilities of two or more co-operative societies. As far as District
Co-operative Banks are concerned, as it created difficulty in complying with the
transfer of assets and liabilities, the Act was amended incorporating a new section
14A, to relax the condition of two third majority as simple majority, in the case of
merger of District  Co-operative Banks along with provisions for protecting the
interests of its members, creditors and depositors, as per the Kerala Co-operative
Societies (Amendment) Act, 2019 (Act 1 of 2019). In pursuance to the provisions
of the said Act, out of 14 District Co-operative Banks, 13 have passed resolution in
favour of amalgamation with the Kerala State Co-operative Bank,but one District
Co-operative Bank, i.e., Malappuram District Co-operative Bank has not passed
the resolution and not adopted the scheme of amalgamation as suggested by the
Registrar.



107

The spirit behind the amalgamation of District Co-operative Banks with the
State Co-operative Bank is that, on the existence of two higher tiers viz., KSCB at
apex level and DCBs at middle level adds to the cost on interest without offering
any significant benefit to the lowest tier, viz., Primary Agricultural Co-operative
Societies (PACs). De-layering of one tier will help in unlocking these funds which
can be put to more productive uses.

As per the provisions of the Kerala Co-operative Societies (Amendment)Act,
2019 (1  of 2019)  the  District  Co-operative  Banks will  cease  to  exist,  and the
members of the said banks i.e.,  primary co-operative societies will become the
members of the Kerala  State Co-operative Bank.  There  is  no provision in the
Kerala Co-operative Societies Act, 1969 or any other law to control and regulate
the  functioning  of  the  District  Co-operative  Bank  which  has  not  adopted  the
scheme of amalgamation. Moreover, the majority of the funds of the DCBs are the
contributions of PACs and PACs became the members of the SCB. Since the
DCBs have no existence, if the PACs withdraw their deposits from DCB, then the
existence of DCB itself also will be under challenge.

In the above circumstance, Government have decided to merge the District
Co-operative Bank which has not passed resolution in favour of amalgamation,
with the  Kerala State Co-operative Bank by adopting a reasonable  method by
providing opportunities to its members, depositors and creditors, by an order of
the Registrar in consultation with the Reserve Bank of India.

16. The Kerala Devaswom Recruitment Board (Amendment) Bill, 2021

Sub-section (6) of section 5 of the Kerala  Devaswom Recruitment Board
Act, 2005 provides that a person once appointed as Chairperson or Member is not
eligible for re-appointment.

The  Government  have  decided  to  give  re-appointment  to  the  persons
appointed  as  Chairperson or  Members  of  the  Kerala   Devaswom Recruitment
Board and also to provide that  such person shall not be eligible for appointment
for more than two terms. Thus the Government have decided to amend sub-section
(6) of section 5 of the Kerala  Devaswom Recruitment Board Act, 2005 suitably
for the said purpose.
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17. The Kerala Fish Auctioining, Marketing, Maintenance of Quality Bill, 2021

As there are no regulations for fish auctioning in fish landing centres, fishing
harbours and fish market, auctioneers are collecting huge amount as commission
from fishermen. Often it creates law and order issues. Hence, in order to avoid
this, it is necessary to regulate fish auctioning and related activities. 

The existing arrangements for the operation and maintenance of fish landing
centres, harbours and markets are not sufficient. Hence it is necessary to make
arrangements for a well settled and well equipped management system. 

The quality of fish has to be scientifically preserved, right from catching of
fish  till  it  reaches  the  hands  of  the  consumers.  It  is  necessary  to  make
arrangements for ensuring the quality of fish in well settled, hygienic and efficient
manner. 

Necessary arrangements should be made to ensure fair price to the fishermen
and to conduct its marketing in a hygienic environment, condition and manner.

The  Government  have  decided  to  make  a  legislation  to  regulate  fish
auctioning and marketing and to promote systematic, hygienic and efficient fish
auctioning and allied matters.

18. The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (Amendment) Bill, 2021

The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies was formed as a result
of  the  trifurcation of  the  Kerala  Agriculture  University.  The provisions  in  the
existing Kerala University of Fisheries and Ocean Studies Act is not in conformity
with the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) model Act. This has led
to  withheld  of  affiliation  of  the  fisheries  courses  of  the  University  by  the
ICAR.The  accreditation  was  restored  by  the  ICAR  after  the  University  gave
assurance that the Act will be suitably amended in the lines of the ICAR model
Act. The existing pattern of various schools and school Director has to be replaced
with faculty and Dean. Extension is one of the most important activities of the
University but the present Act is not having an Extension Council as in the ICAR
Model Act. Recognition of courses can be retained only by incorporating these
changes also in the existing Act. Therefore, the Government decided to amend the
Kerala University of Fisheries and Ocean Studies Act,  2010 for bringing such
necessary amendments. 
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19. The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Bill, 2021

The Kerala Marine Fishing Regulation Act, 1980 was enacted to regulate the
fishing vessels in the sea along the coastline of the State. This Act was amended
earlier in 2017 enhancing the rate of fine for the violation of the provisions of the
Act. But fishermen community requested Government to reduce the rate of fine so
enhanced. Considering their request to reduce the enhanced rate of fine, the State
Government have decided to amend section 17 of the Act. 

Government also decided to regulate the fishermen in the fishing vessels.
Fishermen as defined in the Kerala Fishermen Welfare Societies Act, 1980 and
labourers having valid identity card alone are allowed in the fishing vessels. For
this  a new section is  to be inserted as  section 5 in the  principal  Act  and the
existing section 5 is to be renumbered as section 4A. Penalty is also provided for
the violation of this section as per the new section 17 (4a). Government have
noticed that  fishing vessels  are used for purposes other  than fishing including
criminal activities. Therefore, Government decided to amend the Act by inserting
new section 5A, to regulate the use of fishing vessels for purposes other than
fishing and for imposing fine for use of vessels in violation of such provisions.

20. The Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Bill, 2021

In order to conserve the  endangered fish varieties  in the  inland fisheries
sector,  it  is  necessary  to  ensure  their  protection  during  breeding  season,  to
determine the minimum size of the fish to be caught and to compensate depletion
in the  stocks of inland fish by adopting scientific  methods for the sustainable
livelihood of the fishermen.

In order to achieve self sufficiency in fish production by adopting innovative
farming  methods  such  as  biofloc  farming,  cage  farming,  aquaponics,  recycle
farming, high density fish farming in tanks and by using highly productive exotic
fishes such as Nile Tilapia, Wanami shrimp, Pangasius, the need for scientifically
regulating the aquaculture activities has also become necessary.

The  constitution  and  functioning  of  the  Local  Fisheries  Management
Councils for conserving fish by including representatives of fishermen also and for
aquaculture  development  activities,  aquaculture  development  agency  at  district
level needs to be promoted.
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It is also necessary to regulate the healthcare and disease control measures in
fishes in the backdrop of adopting of high density aquaculture. 

The  Government  has  decided  to  reconstitute  the  existing  State  Fisheries
Management  Advisory  Committee  for  ensuring  the  sustainable  development,
protection  and  conservation  of  inland  fisheries  scientifically,  for  responsible
implementation  of  aquaculture  development  and  for  ensuring  protection  of
livelihood of fishermen in the State. The Government have also decided to make
necessary amendments to the Kerala Inland Fisheries and Aquaculture Act, 2010
to implement the above objectives.

21. The Kerala Education (Amendment) Bill, 2021

Government have constituted a Committee under the Chairmanship of Prof.
(Dr.) M. A. Khader to conduct a comprehensive study regarding changes to be
brought in the school education system in the State in the light of the Right of
Children  to  Free  and  Compulsory  Education  Act,  2009  (Central  Act  35  of
2009).The Government had accepted the recommendations of the said Committee
inprinciple and issued G.O. (Ms.) No. 53/2019/G.Edn. dated 31st May, 2019 to
implement the recommendations of the said Committee. In order to give statutory
effect to the said order, consequential amendments are to be made in the Kerala
Education Act, 1958 (6 of 1959). Hence, the Government have decided to amend
sub-sections (1) and (2) of section 4, sub-section (1) of section 9, clauses (g) and
(h) of section 17, clause (iv) of section 22 and section 34 of the Kerala Education
Act, 1958 (6 of 1959). 

22. The Kerala Cashew Worker's Relief and Welfare (Amendment) Bill, 2021

Sub-section  (1)  of  section  5  of  the  Kerala  Cashew Workers'  Relief  and
Welfare Fund Act, 1979 (19 of 1984) provides that the contribution which shall be
paid  by an  employer  to  the  Fund  shall  be  at  the  rate  of  one rupee  for  each
employee for each day of work done by him in the Cashew factory. Sub-section
(2) of section 5 provides that the contribution which shall be paid by an employee
shall be at the rate of one rupee for every day of work done by him in the Cashew
factory.  Sub-section  (3A)  of  section  5  provides  that  the  Government  shall
contribute to the Fund every year by way of grant an amount equal to the amount
of contribution paid by employees under sub-section (2).
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At  present  the  income  of  the  Cashew  Workers'  Welfare  Fund  is  too
insufficient to disburse the benefits of cashew workers and also for meeting its
administrative expenses. Hence on the recommendation of the Cashew Workers
Welfare Fund Board, the Government have decided to enhance the contribution
paid by each employer to the Fund to two rupees for each employee for each day
of work done by him in the Cashew Factory and also decided to enhance the
contribution paid by an employee to two rupees for every day of work done by
him in  the  Cashew factory  and further  it  is  decided  to  limit  the  Government
contribution  to  half  of  the  amount  of  employees  contribution  and  decided  to
amend sub-sections (1), (2) and (3A) of section 5 of the Kerala Cashew Workers'
Relief and Welfare Fund Act, 1979, suitably.

23. The Kerala Agricultural Workers’(Amendment) Bill, 2021

Sub-section (1) of section 9 of the Kerala Agricultural Workers' Act, 1974
provides  that  every  land  owner  holding  more  than  forty  ares  in  extent  of
agricultural land shall pay contribution to the fund at the rate of twenty-five paise
per are per annum for the land held by him in excess of forty ares or part thereof
inthe manner prescribed. Sub-section (2) of section 9 of the said Act provides that
every registered agricultural worker shall pay contribution to the Fund at the rate
of five rupees per mensem. Sub-section (4) of section 9 of the said Act provides
that the Government shall contribute to the Fund every year, by way of grant, an
amount equal to that of the contribution paid by registered agricultural workers in
every financial year.

The income of the fund is too insufficient to pay the welfare benefits to the
workers  under  the  Scheme.  Moreover  considering  the  benefits  that  are  being
extended to the agricultural workers, the present rate of land owners' contribution
and agricultural workers' contribution have to be enhanced to meet the various
welfare benefits to be given to them as per the provisions of the Scheme. Further
it  was  also  decided  to  enhance  the  contribution  by  way  of  Grant  by  the
Government. Hence, it is found necessary that the relevant provisions in the Act
has to be amended suitably so as to increase the land owners' contribution and
agricultural workers' contribution payable to the Fund. Therefore, the Government
have decided to amend the said Act suitably.
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24. The Kerala Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021

Sub-section (1) of section 15 of the Kerala Labour Welfare Fund Act, 1975
provides that every employee shall contribute four rupee per half year to the Fund
and every employer shall in respect of each such employee contribute eight rupees
per half year to the Fund. 

As  the  income  of  the  Fund  is  too  insufficient,  in  order  to  enhance  the
financial  resource of  the  Board,  the  Government  have decided to  enhance the
contribution paid  by the  employee to  forty  five  rupees,  from four  rupees  and
contribution paid by the employer from eight rupees to forty five rupees. Hence it
was decided to bring suitable amendment to the Act. 

25. The Kerala Tailoring Workers’ Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021

Sub-section (1) of section 7 of the Kerala Tailoring Workers' Welfare Fund
Act,  1994  (16  of  1994)  provides  that  every  tailoring  worker  and  every  self
employed person shall pay twenty rupees per month and every employer, on the
basis of the number of tailoring workers engaged by him,shall pay five rupees per
worker per month respectively as contribution.Provided that in the establishments
where more than hundred workers are working, it is sufficient for the employer to
pay to the Fund, three rupees each, per worker exceeding hundred, per month. As
per  sub-section  (2)  of  the  said  section,  every  employer  shall  along  with  the
amount of monthly contribution in respect of each tailoring worker engaged by
him, pay to the Fund the amount including the workers contribution. 

As  the  income  of  the  Kerala  Tailoring  Workers'  Welfare  Fund  was  too
insufficient  to disburse the tailoring worker's  benefits  and also for  meeting its
administrative expenses, the Government have decided to enhance the contribution
paid by each tailoring worker and self employed person from twenty rupees to
fifty rupees and contribution paid by each employer in respect of each tailoring
worker engaged by him from five rupees to twenty five rupees and also decided to
amend the Act suitably for the said purpose.

26. The Kerala Medical Practitioners Bill, 2021

The  Law  Reform  Committee  and  the  Law  Reform  Commission
recommended  the  Government  to  unify  the  Travancore-Cochin  Medical
Practitioners Act, 1953 and the Madras Medical Registration Act, 1914, which is
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applicable to the Malabar region, to enact a law which is applicable to the whole
State.  The  Government  have  examined  the  said  recommendation,  and  the
Government have decided to enact a legislation for the registration of practitioners
in the field of Modern Medicine, Indian Systems of Medicine and Homoeopathic
Medicine  in  the  State  and  to  regulate  the  qualifications  required  for  such
registration by unifying the Travancore-Cochin Medical Practitioners Act, 1953
and the Madras Medical Registration Act, 1914 applicable to the Malabar region.

27. The Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment
     Bill, 2021

As  per  section  18  in  chapter  4  of  the  Kerala  Clinical  Establishments
(Registration and Regulation) Act, 2018 (2 of 2018), validity of the provisional
registration  is  for  two  years  from  the  date  of  issuance  of  the  certificate  of
registration.  As  per  sub-section  (2)  of  section  19  every  clinical  establishment
having provisional registration shall apply for permanent registration sixty days
prior to the date of expiry of the provisional registration.

Due to COVID-19 pandemic, the Government have decided to extend the
period of provisional registration of the clinical establishments under the Kerala
Clinical  Establishments  (Registration  and  Regulation)  Act,  2018  for  one  more
year.  For  the  said  purpose,  the  Government  have decided to  amend the  word
“two”as “three”in section 18 of the Kerala Clinical Establishments (Registration
and Regulation) Act, 2018.

28. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as respects the
     services under the Waqf Board) Bill, 2021

Sub-section (2) of section 24 of the Waqf Act,  1995 (Central  Act 43 of
1995) provides that the appointment of officers and employees of the Waqf Board
and their term of office shall be such as may be provided by regulations. Section
110 of the Waqf Act, 1995 provides that the Board may, with the previous sanction
of the State Government make regulations not inconsistent with this Act or the
rules  made  thereunder  for  carrying  out  its  functions  under  this  Act.  As  per
sub-regulation(2) of regulation 5(1) of the Kerala State Waqf Board Regulations,
2016, all appointments of officers and employees in the Administrative Service of
the Board for which direct recruitment is resorted to shall be made from a select
list  of candidates belonging to Muslim religion furnished by the Kerala Public
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Service Commission. Hence, the Government have decided to bring a legislation
in order to make all appointments of officers and employees in the Administrative
Service of the Waqf Board through Kerala Public Service Commission.

29. The Kerala Bamboo, Kattuvalli and Pandanus Leaf Workers' Welfare Fund
     (Amendment) Bill, 2021

Sub-section (1) of section 4 of the Kerala Bamboo, Kattuvalli and Pandanus
Leaf  Workers’Welfare Fund Act, 1998 (17 of 1998) provides that every bamboo,
kattuvalli and pandanus leaf worker shall contribute to the fund seven rupees per
month. Sub-section (2) of section 4 of the said Act provides that every employer
and every producer of bamboo products or kattuvalli products or pandanus leaf
products shall, in respect of each bamboo or kattuvalli or pandanus leaf worker,
contribute the Fund seven rupees per month. Sub-section (3) of section 4 of the
said Act provides that every employed person shall contribute to the Fund seven
rupees each per month. Sub-section (4) of section 4 of the said Act provides that
the Government shall contribute to the Fund every year an amount equal to the
amount contributed by the bamboo workers, kattuvalli workers and pandanus leaf
workers and self employed persons, by way of grant.

At present the income of the  Kerala Bamboo, Kattuvalli and Pandanus Leaf
Workers’  Welfare  Fund  is  too  insufficient  to  disburse  the  benefits  of  the
Bamboo,  kattuvalli,  Pandanus  leaf  workers  and  for  meeting  its  administrative
expenses. Hence on the recommendation of the  Kerala Bamboo, Kattuvalli and
Pandanus Leaf Workers’ Welfare Fund, the Government had decided to enhance
the contribution paid by each Bamboo, Kattuvalli and Pandanus leaf worker, the
contribution paid by the employer and every producer and contribution paid by the
self employed person to Fifteen rupees and to fix the Government contribution at
seventy  five  percentage  of  the  amount  contributed  by  the  bamboo  workers,
kattuvalli workers and pandanus leaf workers and self employed persons by way
of grant by amending sub-sections (1) to (4) of section 4 of the  Kerala Bamboo,
Kattuvalli and Pandanus Leaf Workers’ Welfare Fund Act, 1998 (17 of 1998).

30. The Kerala Shops and Commercial Establishments Workers’Welfare Fund
    (Amendment) Bill, 2021

Sub-section (1) of the section 4 of the   the Kerala Shops and Commercial
Establishments Workers’ Welfare Fund Act 2006 (24 of 2006) provides that
every member shall contribute to the fund rupees fifty per month. Sub-section (2)
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of the said section provides that every employer shall contribute to the fund, fifty
rupees per month, in respect of each worker employed by him. Sub-section (3) of
the said section provides that a self  employed person shall  pay rupees twenty
every month in addition to the contribution to the Fund as per sub-section (1),
Sub-section (4) of the said section provides that the Government shall contribute
to the Fund by way of grant, an amount of rupees five per month paid by each
member under sub-section (1). Sub-section (6) provides that the Government may,
by notification in the Gazette,  revise the rate of contribution specified in sub-
section (1) and (2) and the rate of grant specified in sub-section (4), once in every
three years taking into account the expenses required for the implementation of the
scheme.

As per sub-section (6) of the said section, Goverment is empowered to revise
the rate  of contribution paid by each member,  employer,  and the Government
contribution  under  sub-section  (1),  (2)  and  (4)  by  notification  in  the  official
Gazette. As per the existing provisions of the Act, additional contribution paid by
the self employed persons under sub-section (4) cannot be revised by notification
published in the Official Gazette.

In order to empower the Government to revise the additional contribution
paid  by the  self  employed persons  by notification in the  Official  Gazette,  the
Government  have  decided  to  make  suitable  amendment  in  sub-section  (6)  of
section  4  of   the  Kerala  Shops  and  Commercial  Establishments  Workers’
Welfare Fund Act, 2006 (24 of 2006).

31. The Kerala Small Plantation Workers’Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021

Sub-section  (1)  of  section  5  of  the  Kerala  Small  Plantation  Workers’
Welfare Fund Act, 2008 provides that every plantation worker shall contribute,
for every  half year, one hundred and twenty rupees each to the Fund. Sub-section
(2) of section 5 provides that every employer shall contribute to the Fund, every
half year, an amount of one hundred and twenty rupees equal to the contribution
of the worker to the Fund. Sub-section (3) of section (5) provides that every self
employed member  shall  contribute  for  every  half  year  two hundred and forty
rupees each to the Welfare Fund.
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As  the  income  of  the  Kerala  Small  Plantation  Workers’Welfare  Fund
Board  was  too  insufficient  to  distribute  the  benefits  of  the  Small  Plantation
Workers  and  also  for  meeting  administrative  expenses.  The  Government  have
decided to enhance, the contribution to be paid to the fund every half year by each
plantation  worker  and  employer,  to  one  hundred  and  eighty  rupees  and
contribution to be paid by a self employed member to the fund every half year to
three hundred and sixty rupees, and decided to make suitable amendments in sub-
section (1) to (3) of Section 5 of the Kerala Small Plantation Workers’ Welfare
Fund Act, 2008.

32. The Kerala Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2021

Sub-section  (1)  of  section  5A  of  the  Kerala  Shops  and  Commercial
Establishments  Act,  1960  (34  of  1960)  provides  that  the  employer  of  every
establishments  shall  make an application to  such authority  as  the Government
may, by notification in the Gazette, specify in this behalf in such form and on
payment of such fees as may be prescribed, for a registration certificate in respect
of that establishment. 

Sub-section (6) of section 5A provides that an application for the renewal of
a registration certificate granted under this Act shall be made atleast thirty days
before  the  expiry  of  the  period  thereof,  on  payment  of  such  fees  as  may  be
prescribed,  and  where  such  an  application  has  been  made,  the  registration
certificate shall be deemed to continue notwithstanding the expiry of the period
thereof, until the renewal of the registration certificate or,  as the case may be,
rejection of the application for the renewal thereof. Sub-section (7) of section 5A
provides  that  the  competent  authority  shall  not  grant  or  renew  a  registration
certificate unless it is satisfied that the provisions of this Act and the rules made
thereunder have been substantially complied with. Sub-section (8) of section 5 A
provides that the competent authority may, after giving the holder of a registration
certificate granted or renewed under this Act, an opportunity of being heard, by
order cancel  or suspend the registration certificate if it  appears  to it  that such
registration certificate has been obtained by mis-representation or fraud or that the
employer has contravened or failed to comply with any of the provisions of this
Act or the rules made thereunder.
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As part of the State Level Reforms in connection with the Ease of doing
business it has been decided to introduce auto-renewal of registration in the Kerala
Shops and Commercial Establishments Act, 1960, on payment of prescribed fee
and it was also decided to introduce online registration of establishments.

For the above purpose, the Government have decided to amend section 2,
sub-sections (1), (6) and (8) of section 5A and also decided to omit sub-section (7)
of section 5A of the Kerala Shops and Commercial Establishments Act, 1960. 

33. The Kerala Headload Workers’(Amendment) Bill, 2021

Sub-section (1) of section 7 of the Kerala Headload Workers Act, 1978(20 of
1980) provides that no headload worker shall be required to carry on hishead or
person at a time any article or articles weighing more than seventy five kilograms.

As per the International Labour Organisation Maximum Weight Convention
No.  127,  no  worker  shall  be  required  or  permitted  to  engage  in  the  manual
transport of a load which by reason of its weight is likely to jeoparadize his health
and  safety  and  the  International  Labour  Organisation  Maximum  Weight
Recommendation  No.  128  provides  that  the  maximum  permissible  weight  to
becarried by an adult worker shall not be more than fifty five Kilograms. In the
case of women and adolescent workers  the maximum permissible weight shall
substantially be reduced.

In  order  to  give  effect  to  the  recommendation  of  International  Labour
Organisation  Convention,  Government  have  decided  to  bring  an  amendment
insection 7 of the Kerala Headload Workers Act, 1978 by reducing the maximum
permissible weight to be carried by an adult worker from seventy five kilograms
to fifty five kilograms. It is also decided to insert a new sub-section in section 7 of
the said Act so as to fix the maximum permissible weight to be carried by women
and adolescent headload worker as thirty five kilograms. Further, the Government
have decided to amend section 43 of the Act, so as to empower the Government to
make rules retrospectively also. It is also decided to empower the Government to
make rules with respect to the terms and conditions of service of officers and
employees of the Board including their retirement benefits.
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34. The Kerala Self Financing College Teaching and Non-Teaching Employees

     (Appointment and Conditions of Service) Bill, 2021

The Kerala State Higher Education Council had recommended to make a law

for  the  method  of  appointment  and  conditions  of  service  of  teaching  and

non-teaching  employees  of  the  self  financing  colleges  affiliated  to  various

Universities in the State. The Government have examined the recommendation of

the Council in detail and decided to enact a law for the said purpose. 

The Bill provides for the manner to be followed in making appointment of

teaching and non-teaching employees of self financing colleges, agreement with

the educational agency, the registration of teaching and non-teaching employees to

the University in which self financing college is affiliated to by the educational

agency, various bodies to be constituted in the self financing college and other

provisions connected there with.

35. The Kerala Appropriation (No.4) Bill, 2021

The  Bill  is  introduced  in  persuance  of  clause  (1)  of  Article  201  of  the

Constitution of India read with Article  205 thereof,  to authorize  payment  and

appropriation certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the

State of Kerala required to meet the supplementary expenditure charged on the

Consolidated Fund of the State of Kerala and the grants made by the Legislative

Assembly for the expenditure of the Government of Kerala for the Financial year

2021-2022.
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Details of Bills referred to Subject Committee and Report of the Subject Committee presented
Sl.
No.

Name of Bill Date of
Introduction

Subject
Committee
to  which
referred

Date of 
reference to
Subject 
Committee

Date of 
meeting of 
the Subject 
Committee

Date of 
presentation
of Report

By whom the
Report  was
presented

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)        (8)
1 The   Kerala

University   of
Digital  Sciences,
Innovation  and
Technology  Bill,
2021 (Bill No. 28)

 
11-8-2021 XIV 11-8-2021 29-9-2021 5-10-2021 Chief Minister

2 The  Kerala
Employment
Guarantee
Workers'  Welfare
Fund Bill, 2021
(Bill No. 51) 

4-10-2021 IX 4-10-2021 4-10-2021 6-10-2021 Minister  for
Local  Self
Governments,
Rural
Development
and Excise

3 The  Kerala
Panchayat  Raj
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 42)

4-10-2021 IX 4-10-2021 4-10-2021 6-10-2021 ''
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4 The  Kerala  Town
and Country
Planning
(Amendment) Bill,
2021. (Bill No.53)

4-10-2021 IX 4-10-2021 4-10-2021 6-10-2021 ''

5 The  Kerala
Municipality
(Amendment)  Bill,
2021 (Bill No. 43)

4-10-2021 IX 4-10-2021 4-10-2021 6-10-2021 ''

6 The  Kerala  Coir
Workers'  Welfare
Fund (Amendment)
Bill,  2021  (Bill
No. 60)

6-10-2021 IV 6-10-2021 7-10-2021 11-10-2021 Minister  for
Law,
Industries  and
Coir

7 The  Kerala  Micro
Small and Medium
Enterprises
Facilitation
(Amendment)
Bill, 2021 (Bill No.
66)

6-10-2021 IV 6-10-2021 7-10-2021 11-10-2021 ''

8 The  Kerala
Minerals  (Vesting
of  Rights)  Bill,
2021 (Bill No. 59)

6-10-2021 IV 6-10-2021 7-10-2021 11-10-2021 ''
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)        (8)

9 The Kerala Toddy
Industry
Development
Board  Bill,  2021
(Bill No. 61)

6-10-2021 VIII 6-10-2021 7-10-2021 13-11-2021 Minister  for
Local  Self
Governments,
Rural
Development
and Excise

10 The  University
Laws
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 54)

7-10-2021 VI 7-10-2021 7-10-2021 25-10-2021 Minister  for
Higher
Education and
Social Justice

11 The  University
Laws  (Amendment)
(No.2)  Bill,  2021
(Bill No. 50)

7-10-2021 VI 7-10-2021 7-10-2021 25-10-2021 ''

12 The  Kerala  State
Goods  and
Services  Tax
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 55)

5-10-2021 VIII 5-10-2021 5-10-2021 11-10-2021 Minister  for
Finance

13 The  Kerala
General Sales Tax
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 56)

5-10-2021 VIII 5-10-2021 5-10-2021 11-10-2021 ''
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14 The  Kerala  Fiscal
Responsibility
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 52)

5-10-2021 VIII 5-10-2021 5-10-2021 11-10-2021 ''

15 The  Kerala  Co-
operative Societies
(Second
Amendment)  Bill,
2021 (Bill No. 58)

13-10-2021 XI 13-10-2021 20-10-2021 25-10-2021 Minister  for
Co-operation
and
Registration

16 The  Kerala
Devaswom
Recruitment Board
(Amendment) Bill,
2021
(Bill No. 57)

13-10-2021 II 13-10-2021 25-10-2021 27-10-2021 Minister  for
Welfare  of
Scheduled
Castes,
Scheduled
Tribes  and
Backward
Classes  and
Devaswoms

17 The  Kerala  Fish
Auctioning,
Marketing  and
Maintenance  of
Quality Bill,  2021
(Bill No. 63)

28-10-2021 I 28-10-2021 28-10-2021 29-10-2021 Minister  for
Fisheries,
Culture  and
Youth Affairs
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)        (8)

18 The  Kerala
University  of
Fisheries  and
Ocean  Studies
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 74)

28-10-2021 I 28-10-2021 28-10-2021 29-10-2021 Minister  for
Fisheries,
Culture  and
Youth Affairs

19 The Kerala Marine
Fishing Regulation
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 48)

28-10-2021 I 28-10-2021 28-10-2021 29-10-2021 ''

20 The Kerala Inland
Fisheries  and
Aquaculture
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 75)

28-10-2021 I 28-10-2021 28-10-2021 29-10-2021 ''

21 The  Kerala
Education
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 39)

26-10-2021 VI 26-10-2021 28-10-2021 1-11-2021 Minister  for
General
Education and
Labour

22 The Kerala Cashew
Workers'  Relief
and  Welfare  Fund
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 73)

26-10-2021 VII 26-10-2021 29-10-2021 2-11-2021 ''
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23 The  Kerala
Agricultural
Workers'
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 67)

26-10-2021 VII 26-10-2021 29-10-2021 2-11-2021 ''

24 The Kerala Labour
Welfare  Fund
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 70) 

26-10-2021 VII 26-10-2021 29-10-2021 2-11-2021 ''

25 The  Kerala
Tailoring  Workers
Welfare  Fund
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 68)

26-10-2021 VII 26-10-2021 29-10-2021 2-11-2021 ''

26 The  Kerala  State
Medical
Practitioners  Bill,
2021 (Bill No. 76)

27-10-2021 XII 27-10-2021 29-10-2021 2-11-2021 Minister  for
Health  and
Woman  and
Child
Development

27 The Kerala Clinical
Establishments
(Registration  and
Regulation)
Amendment  Bill,
2021 (Bill No. 40)

27-10-2021 XII 27-10-2021 29-10-2021 2-11-2021 ''
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)        (8)

28 The Kerala Public
Service
Commission
(Additional
Functions as
respects the
services  under  the
Waqf Board ) Bill,
2021 (Bill No. 49)

27-10-2021 IX 27-10-2021 27-10-2021 1-11-2021 Minister  for
Sports,  Wakf
and  Haj
Pilgrimage

29 The  Kerala
Bamboo,
Kattuvalli  and
Pandanus  Leaf
Workers'  Welfare
Fund (Amendment)
Bill,  2021   (Bill
No. 72)

1-11-2021 VII 1-11-2021 1-11-2021 3-11-2021 Minister  for
General
Education and
Labour

30 The  Kerala  Shops
and  Commercial
Establishments
Workers'  Welfare
Fund
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 71)

1-11-2021 VII 1-11-2021 1-11-2021 3-11-2021 ''
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31 The  Kerala  Small
Plantation
Workers'  Welfare
Fund (Amendment)
Bill,  2021  (Bill
No. 69)

1-11-2021 VII 1-11-2021 1-11-2021 3-11-2021 ''

32 The  Kerala  Shops
and  Commercial
Establishments
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 65)

1-11-2021 VII 1-11-2021 1-11-2021 3-11-2021 ''

33 The  Kerala
Headload Workers
(Amendment) Bill,
2021 (Bill No. 64)

1-11-2021 VII 1-11-2021 1-11-2021 3-11-2021 ''

34 The  Kerala  Self
Financing  College
Teaching  and  Non
Teaching
Employees
(Appointment  and
Conditions  of
Service)  Bill,  2021
(Bill No. 45)

11-10-2021 VI 11-10-2021 11-10-2021 1-11-2021 Minister  for
Higher
Education and
Social Justice
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APPENDIX IX

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF THE BILLS
PUBLISHED AND DATE OF CIRCULATION TO

MEMBERS
[Excluding the Bills introduced during the Third Session]

Sl.
No.

Name of Bill Date of
Publication

Date of
Circulation

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

1 The  Kerala  (Repealing  and
Saving) Bill, 2021 (Bill No. 44)

24-9-2021 3-10-2021

2 The  Kerala  Private  Forests
(Vesting  and  Assignment)  Bill,
2021 (Bill No. 47)

25-9-2021 3-10-2021

3 The  Kerala  Maritime  Board  Bill,
2021 (Bill No. 78)

12-10-2021 19-10-2021
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APPENDIX X

TIME TAKEN FOR VARIOUS BUSINESS

ക്രമ
നമ്പര

വവിഷയയ യൂണവിററ്റ് സമയയ (മവിനവിററ്റ്സവില)

1 ദദേശശീയഗഗാനയ 2

2 ദചഗാദദേദഗാത്തരങ്ങള 1225

3 ഉത്തരത്തവിലലെ തവിരുത്തറ്റ് 5

4 ചരദമഗാപചഗാരയ 15

5 മമൗനയ ആചരവിക്കല 2

6 ലചയരമഗാനഗാരുലടെ പഗാനല 1

7 അടെവിയന്തരപ്രദമയയ 1028

8 ശ്രദ്ധ ക്ഷണവിക്കല 437

9 സബ്മവിഷന 881

10 ദമശപ്പുറത്തുവച്ച കടെലെഗാസുകള 18

11 റവിദപഗാരടറ്റ് സമരപണയ 16

12 റവിദപഗാരടറ്റ് പരവിഗണന 2

13 നവിയമസഭഗാ സദമ്മേളനങ്ങളവില
ഹഗാജരഗാകഗാതവിരവിക്കഗാന അനുവഗാദേയ

2

14 ധനകഗാരദ യ 139

15 ക്രമപ്രശയ 155

16 റൂളവിയഗറ്റ് 57

17 നവിയമനവിരമ്മേഗാണകഗാരദയ 5920

18 അനമൗദദേദഗാഗവികഗായഗങ്ങളുലടെ കഗാരദയ 54

19 അറവിയവിപറ്റ് 11

20 വദകവിപരമഗായ വവിശദേശീകരണയ 2

21 അവകഗാശലെയഘന പ്രശങ്ങള 4

22 പ്രദമയയ 5

23  അവദലെഗാകനയ 13

ആലക 9994   മവിനവിററ്റ്സറ്റ്     (166
മണവിക്കൂര 57 മവിനവിററ്റ്)
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APPENDIX XI
STATEMENT SHOWING CONSTITUENCY NAME AND 

PARTY AFFILIATION OF MEMBERS OF FIFTEENTH
KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY

Sl.
No.

Constituency
Name

Name of Members Party Affiliation

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

1 Manjeshwar Shri A. K. M. ASHRAF Indian  Union
Muslim League

2 Kasaragod Shri N. A. NELLIKKUNNU Indian  Union
Muslim  League

3 Udma Shri C. H. KUNHAMBU Communist Party of
India (Marxist)

4 Kanhangad Shri E. CHANDRASEKHARAN Communist Party of
India

5 Trikaripur Shri M. RAJAGOPALAN Communist Party of
India (Marxist)

6 Payannur Shri T. I. MADHUSOODANAN Communist Party of
India (Marxist)

7 Kalliasseri Shri M. VIJIN Communist Party of
India (Marxist)

8 Taliparamba Shri  M.  V.  GOVINDAN
MASTER

Communist Party of
India (Marxist)

9 Irikkur Shri SAJEEV JOSEPH Indian  National
Congress

10 Azhikode Shri K. V. SUMESH Communist Party of
India (Marxist)

11 Kannur Shri   RAMACHANDRAN 
KADANNAPPALLI

Congress (Secular)

12 Dharmadam Shri PINARAYI VIJAYAN Communist Party of
India (Marxist)
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(1) (2) (3) (4)

13 Thalasseri Shri A. N. SHAMSEER Communist Party of
India (Marxist)

14 Kuthuparamba Shri K. P. MOHANAN Loktantrik Janta Dal

15 Mattannur Smt.   K. K. SHAILAJA 
TEACHER

Communist Party of
India (Marxist)

16 Peravoor Shri SUNNY JOSEPH Indian  National
Congress

17 Mananthavady
(ST)

Shri O. R. KELU Communist Party of
India (Marxist)

18 Sulthanbathery(ST) Shri I. C.  BALAKRISHNAN Indian  National
Congress

19 Kalpetta Shri T. SIDDIQUE Indian  National
Congress

20 Vadakara Smt. K. K. REMA Revolutionary
Marxist  Party  of
India

21 Kuttiadi Shri  K.  P.  KUNHAMMED
KUTTI MASTER

Communist Party of
India (Marxist)

22 Nadapuram Shri E. K. VIJAYAN Communist Party of
India

23 Quilandy Smt. KANATHIL JAMEELA Communist Party of
India (Marxist)

24 Perambra Shri T. P. RAMAKRISHNAN Communist Party of
India (Marxist)

25 Balusseri (SC) Shri K. M. SACHINDEV Communist Party of
India (Marxist)

26 Elathur Shri A. K. SASEENDRAN Nationalist
Congress Party

27 Kozhikode North Shri   THOTTATHIL              
RAVINDRAN

Communist Party of
India (Marxist)
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(1) (2) (3) (4)

28 Kozhikode South Shri   AHAMMAD   
DEVARKOVIL

Indian  National
League

29 Beypore Shri   P. A. MOHAMED 
RIYAS

Communist Party of
India (Marxist)

30 Kunnamangalam Shri P. T. A. RAHIM Independent

31 Koduvally Dr. M. K. MUNEER Indian  Union
Muslim  League

32 Thiruvambady Shri LINTO JOSEPH Communist Party of
India (Marxist)

33 Kondotty Shri T. V. IBRAHIM Indian  Union
Muslim League

34 Eranad Shri P. K. BASHEER Indian  Union
Muslim League

35 Nilambur Shri P. V. ANVAR Independent

36 Wandoor (SC) Shri A. P. ANIL KUMAR Indian  National
Congress  

37 Manjeri Shri  U. A. LATHIF Indian  Union
Muslim League

38 Perinthalmanna Shri   NAJEEB
KANTHAPURAM

Indian  Union
Muslim  League

39 Mankada Shri MANJALAMKUZHI ALI Indian  Union
Muslim League

40 Malappuram Shri P. UBAIDULLA Indian  Union
Muslim League

41 Vengara Shri P. K. KUNHALIKUTTY Indian  Union
Muslim League

42 Vallikkunnu  Shri P. ABDUL  HAMEED Indian  Union
Muslim League

275/2022.
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(1) (2) (3) (4)

43 Tirurangadi Shri K. P. A. MAJEED Indian  Union
Muslim League

44 Tanur Shri V. ABDURAHIMAN National  Secular
Conference

45 Tirur Shri   KURUKKOLI 
MOIDEEN

Indian  Union
Muslim League

46 Kottakkal Prof.  ABID HUSSAIN
            THANGAL

Indian  Union
Muslim League

47 Thavanur DR. K. T. JALEEL Independent

48 Ponnani Shri P. NANDAKUMAR Communist Party of
India (Marxist)

49 Thrithala Shri  M. B.  RAJESH Communist Party of
India (Marxist)

50 Pattambi Shri  MUHAMMED 
        MUHASSIN

Communist Party of
India

51 Shornur Shri P. MAMMIKUTTY Communist Party of
India (Marxist)

52 Ottappalam Shri K. PREMKUMAR Communist Party of
India (Marxist)

53 Kongad (SC) Smt. SANTHAKUMARI. K. Communist Party of
India (Marxist)

54 Mannarkad Shri N. SAMSUDHEEN Indian  Union
Muslim League

55 Malampuzha Shri A. PRABHAKARAN Communist Party of
India (Marxist)

56 Palakkad Shri SHAFI PARAMBIL Indian  National
Congress

57 Tarur (SC) Shri P. P. SUMOD Communist Party of
India (Marxist)
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(1) (2) (3) (4)

58 Chittur Shri K. KRISHNANKUTTY Janata Dal (Secular)

59 Nenmara Shri K. BABU Communist Party of
India (Marxist)

60 Alathur Shri K. D. PRASENAN Communist Party of
India (Marxist)

61 Chelakkara (SC) Shri K. RADHAKRISHNAN Communist Party of
India (Marxist)

62 Kunnamkulam Shri A. C. MOIDEEN Communist Party of
India (Marxist)

63 Guruvayoor Shri N. K. AKBAR Communist Party of
India (Marxist)

64 Manalur Shri MURALI PERUNELLY Communist Party of
India (Marxist)

65 Wadakkanchery Shri   XAVIER
         CHITTILAPPILLY

Communist Party of
India (Marxist)

66 Ollur  Shri K. RAJAN Communist Party of
India

67 Thrissur  Shri P. BALACHANDRAN Communist Party of
India 

68 Nattika (SC) Shri C. C. MUKUNDHAN Communist Party of
India

69 Kaipamangalam Shri E. T. TAISON MASTER Communist Party of
India

70 Irinjalakuda DR. R. BINDU Communist Party of
India (Marxist)

71 Puthukkad Shri  K. K. RAMACHANDRAN Communist Party of
India (Marxist)

72 Chalakudy Shri  SANEESHKUMAR 
        JOSEPH

Indian  National
Congress
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(1) (2) (3) (4)

73 Kodungallur Shri V. R. SUNIL KUMAR Communist Party of
India

74 Perumbavoor Shri   ELDOSE P. 
KUNNAPPILLIL

Indian  National
Congress

75 Angamaly  Shri ROJI M. JOHN Indian  National
Congress

76 Aluva Shri ANWAR SADATH Indian  National
Congress

77 Kalamassery Shri P. RAJEEVE Communist Party of
India (Marxist)

78 Paravur  Shri V. D. SATHEESAN Indian  National
Congress

79 Vypeen Shri K. N. UNNIKRISHNAN Communist Party of
India (Marxist)

80 Kochi Shri K. J. MAXY Communist Party of
India (Marxist)

81 Thripunithura Shri K. BABU Indian  National
Congress

82 Ernakulam Shri T. J. VINOD Indian  National
Congress

83 Thrikkakkara Shri P. T. THOMAS Indian  National
Congress

84 Kunnathunad (SC) Shri P.V. SREENIJIN Communist Party of
India (Marxist)

85 Piravom Shri ANOOP JACOB Kerala   Congress
(Jacob)

86 Muvattupuzha DR.  MATHEW 
KUZHALNADAN

Indian  National
Congress
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(1) (2) (3) (4)

87 Kothamangalam Shri ANTONY JOHN Communist Party of
India (Marxist)

88 Devikulam (SC) Shri A. RAJA Communist Party of
India (Marxist)

89 Udumbanchola Shri M. M. MANI Communist Party of
India (Marxist)

90 Thodupuzha Shri P. J. JOSEPH Kerala Congress

91 Idukki Shri ROSHY AUGUSTINE Kerala Congress (M)

92 Peerumade Shri VAZHOOR SOMAN Communist Party of
India

93 Pala Shri  MANI C. KAPPAN Independent

94 Kaduthuruthy Shri  MONS JOSEPH Kerala Congress 

95 Vaikom (SC) Smt. C. K. ASHA Communist Party of
India 

96 Ettumanoor Shri V. N. VASAVAN Communist Party of
India (Marxist)

97 Kottayam Shri  THIRUVANCHOOR
         RADHAKRISHNAN

Indian  National
Congress

98 Puthuppally Shri OOMMEN CHANDY Indian  National
Congress

99 Changanassery Shri JOB MAICHIL Kerala Congress (M)

100 Kanjirappally DR. N. JAYARAJ Kerala Congress (M)

101 Poonjar Shri  SEBASTIAN
        KULATHUNKAL

Kerala Congress (M)

102 Aroor Smt.  DALEEMA Communist  party  of
India (Marxist)

103 Cherthala Shri P. PRASAD Communist Party of
India 
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104 Alappuzha Shri P. P. CHITHARANJAN Communist  party  of
India (Marxist)

105 Ambalappuzha Shri H. SALAM Communist Party of
India (Marxist)

106 Kuttanad Shri THOMAS K. THOMAS Nationalist Congress
Party

107 Haripad Shri  RAMESH 
        CHENNITHALA

Indian  National
Congress

108 Kayamkulam Smt. U. PRATHIBHA   Communist Party of
India (Marxist)

109 Mavelikkara (SC) Shri M. S. ARUN KUMAR Communist Party of
India (Marxist)

110 Chengannur Shri SAJI CHERIAN Communist Party of
India (Marxist)

111 Thiruvalla Shri  MATHEW T. THOMAS Janata Dal (Secular)

112 Ranni Shri  PRAMOD NARAYAN Kerala Congress (M)

113 Aranmula Smt. VEENA GEORGE Communist Party of
India (Marxist)

114 Konni Shri K. U. JENISH KUMAR Communist Party of
India (Marxist)

115 Adoor (SC) Shri  CHITTAYAM
        GOPAKUMAR

Communist Party of
India

116 Karunagappally Shri C. R. MAHESH Indian  National
Congress

117 Chavara Dr.  SUJITH
       VIJAYANPILLAI

Independent

118 Kunnathur (SC) Shri KOVOOR KUNJUMON Independent

119 Kottarakkara Shri K. N. BALAGOPAL Communist Party of
India (Marxist)
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120 Pathanapuram Shri K. B. GANESH KUMAR Kerala Congress (B)

121 Punalur Shri P. S. SUPAL Communist Party of
India

122 Chadayamangalam Smt. J. CHINCHURANI Communist  party  of
India

123 Kundara Shri P. C. VISHNUNADH Indian  National
Congress

124 Kollam Shri M. MUKESH Communist Party of
India (Marxist)

125 Eravipuram Shri M. NOUSHAD Communist Party of
India (Marxist)

126 Chathannoor Shri G. S. JAYALAL Communist Party of
India

127 Varkala Shri V. JOY Communist Party of
India (Marxist)

128 Attingal (SC) Smt. O. S. AMBIKA Communist Party of
India (Marxist)

129 Chirayinkeezhu
(SC)

Shri V. SASI Communist Party of
India

130 Nedumangad Shri G. R. ANIL Communist Party of
India

131 Vamanapuram Shri D. K.MURALI Communist Party of
India (Marxist)

132 Kazhakkoottam Shri  KADAKAMPALLY 
        SURENDRAN

Communist Party of
India (Marxist)

133 Vattiyoorkavu Shri V. K. PRASANTH Communist Party of
India (Marxist)

134 Thiruvananthapuram Shri  ANTONY RAJU Janadhipathiya
Kerala Congress



138

1 2 3 4

135 Nemom Shri V. SIVANKUTTY Communist Party of
India (Marxist)

136 Aruvikkara Shri G. STEEPHEN Communist Party of
India (Marxist)

137 Parassala Shri C. K. HAREENDRAN Communist Party of
India (Marxist)

138 Kattakkada Shri I. B. SATHEESH Communist Party of
India (Marxist)

139 Kovalam Shri M.VINCENT Indian  National
Congress

140 Neyyattinkara Shri K. ANSALAN Communist Party of
India (Marxist)


