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FIFTH SESSION



FIFTEENTH   KERALA   LEGISLATIVE   ASSEMBLY
FIFTH SESSION

Date of Commencement : June 27, 2022
Date of Adjournment : July 21, 2022
Date of Prorogation : July 21, 2022 (At the conclusion of its sitting)
Number of Sittings : 15 (Fifteen)

PARTY POSITION OF FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE  ASSEMBLY
(As on June 27, 2022)

Ruling Front:

(1) Communist Party of India (Marxist) - 61

(2) Communist Party of India - 17

(3) Kerala Congress (M) -   5

( 4) Janata Dal (Secular) -   2

( 5) Nationalist Congress Party -   2

(6) Congress (Secular) -   1

(7) Kerala Congress (B) -   1

(8) Loktantrik Janta Dal -   1

(9) Janadhipathya Kerala Congress -   1

(10) Indian National League -   1

(11) National Secular Conference -   1

(12) Independents -   5

Opposition Front:

(1) Indian National Congress - 21

(2) Indian Union Muslim League - 15

(3) Kerala Congress -   2

(4) Kerala Congress (Jacob) -   1

(5) Revolutionary Marxist Party of India -   1

(6) Independent -    1

Total - 139

Speaker -     1

Grand Total - 140



18. Shri A. K. Saseendran, Minister for Forest and Wildlife

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

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

21. Smt. Veena George, Minister for Health and Woman and Child 

Development

Leader of the House

SHRI PINARAYI VIJAYAN

Leader of Opposition

SHRI V. D. SATHEESAN

Government Chief Whip

DR. N. JAYARAJ

Secretary-in-charge

     Smt. KAVITHA UNNITHAN.

       Resigned with effect from 6th July 2022.
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RESUME OF BUSINESS TRANSACTED DURING THE  FIFTH SESSION
OF THE FIFTEENTH KERALA  LEGISLATIVE ASSEMBLY

The  Summons dated June 9,  2022 for  the Fifth  Session of  the Fifteenth
Kerala Legislative Assembly was issued to the Members on June 9, 2022.  The
Session commenced at 9.00 a.m. on Monday, June 27, 2022 and adjourned sine-die
at 12.33 pm on Thursday, July 21, 2022.  The House met on the following days,
viz., 2022 June 27, 28,  30, July 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, and 21 (15
days of sittings).  The House transacted business for 96 Hours 41 Minutes.

Obituary Reference

On June 27, 2022, the Speaker made reference on the demise of P. J. Thomas,
Thalekunnil  Basheer,  M.  P.  Govindan  Nair,  K.  Sankaranarayanan,  U.  S.  Sasi,
K.  G.  Kunjukrishnapillai,  S.  Thyagarajan  and  Prayar  Gopalakrishnan  former
members of the Kerala Legislative Assembly.

On  July  21,  2022,  The  Speaker  made  reference  on  the  demise  of
T.  Sivadasamenon and P.  Raghavan former Members  of  the  Kerala  Legislative
Assembly and P. Gopinathan Nair,  prominent Gandhian.

Panel of Chairmen

On  June  27,  2022,  the  Speaker  informed  the  house  that  the  following
Members were nominated to the Panel of Chairmen for the current Session of the
Assembly. 

Shri. K. D. Prasenan

Shri. E. K. Vijayan

Shri. Eldose P. Kunnappillil.

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.

Statement as per Rule 64 :

On July 19, 2022 Shri. Saji Cherian, who had resigned the office of Minister
made a personal statement in explanation of his resignation.
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Adjournment Motions

During the session 11 notices of Adjournment Motions were received.

On June 28, 2022,  Shri Shafi Parambil and five other Members had given
notice for leave to move an adjournment motion regarding the situation that had
arisen  consequent  to the  reported  attempt  to  subvert  the  gold  smuggling  case,
following the disclosure of the statement made under section 164, CRPC by the
accused in the case alleging that dollars were smuggled during the Chief Minister’s
visit to abroad. As the Chief Minister expressed willingness to discuss the motion,
the  Speaker  announced  that  the  adjournment  motion  would  be  taken  up  for
discussion at 1.00 p.m. and 13 Members took part in the discussion. Shri. Pinarayi
Vijayan, Chief Minister replied to the points raised during the discussion. 

On July 04, 2022, Shri P. C. Vishnunadh and five other Members had given
notice for leave to move an adjournment motion regarding the situation reported to
have arisen consequent on the alleged inaction of  the Police in  the incident  of
hurling of explosives at the AKG center and the subsequent vandalism towards
Congress  offices  and  stupas  across  the  State.  As  the  Chief  Minister  expressed
willingness to discuss the motion, the Speaker granted permission to moving of the
adjournment  motion  and  announced  that  the  motion  would  be  taken  up  for
discussion  at  1.00  p.m.  and  11  Members  took  part  in  the  discussion.
Shri  Pinarayi  Vijayan,  Chief  Minister  replied  to  the  points  raised  during  the
discussion. No Other notices of Adjournment Motions were 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 24 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, 121 matters were raised in the House by Members under
Rule 304, details of which are given in Appendix IV.

Papers laid on the Table

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



3

Presentation of Reports

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

(1) (2) (3)

1
The Second Report of the Subject Committee – I to XIV on the
Scrutiny of demands for grants for 2022-23.

27-6-2022

2 The Fourteenth to Twenty First  Reports of  the Committee on
Public Accounts 

7-7-2022

3 The Fifth Report of the Committee on Private Members's Bills
and Resolutions 

7-7-2022

4 The Sixth Report of the Business Advisory Committee. 7-7-2022

5 The  Periodical Report from 1st April 2021 to 31stMarch 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee – VI

12-7-2022

6 The Fourth and Fifth reports of the Committee on the Welfare of
Non-resident Keralites

12-7-2022

7 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee - IX

13-7-2022

8 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee - XIII

13-7-2022

9 The report  of the Subject  Committee - XI on the Kerala Co-
operative Societies (Amendment) Bill, 2022.

13-7-2022

10 The  Periodical Report from 1stApril 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee - II

14-7-2022

11 The  Reports  of  the  Subject  Committee  -  VIII  on  the  Kerala
Finance Bill, 2022 and the Kerala Finance Bill (No. 2) 2022

14-7-2022
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(1) (2) (3)

12 The Sixth to Tenth Reports  of the Committee on Subordinate
Legislation

14-7-2022

13 The Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills
and Resolutions

14-7-2022

14 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee – III

15-7-2022

15 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee – VII

15-7-2022

16 The Fifth and Sixth reports of the committee on Papers Laid on
the Table

15-7-2022

17 The Fifth and Sixth reports of the Committee on Environment 15-7-2022

18 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee - VIII 

18-7-2022

19 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee – X

18-7-2022

20 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee - XI

18-7-2022

21 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee - XII 

18-7-2022

22 The First report of the Committee on Privileges and Ethics 18-7-2022

23 The Third report of the Committee on the Welfare of Women,
Transgenders, Children and Differently Abled

18-7-2022
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(1) (2) (3)

24 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee – I

19-7-2022

25 The Periodical Report from 1stst April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee - IV

19-7-2022

26 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee - V

19-7-2022

27 The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022
and the Report on the action taken on the First report regarding
the scrutiny of demands for grants for the year 2021-2022 of the
Subject Committee - XIV

19-7-2022

28 The Twentieth  to  Twenty  Third  reports  of  the  Committee  on
Local fund Accounts

20-7-2022

29 The Third to Fifth reports of the Committee on Estimates 20-7-2022

30 The Second and Third reports of the Committee on Welfare of
Youth and Youth Affairs 

20-7-2022

31 The Third  report  of  the  Committee  on  Welfare  of  Scheduled
Castes and Scheduled Tribes

20-7-2022

Consideration of Reports

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

1 The Sixth Report of the Business Advisory Committee 7-7-2022

2 The First Report of the Committee of Privileges and Ethics 19-7-2022

Government Resolutions

        1. On July 7, 2022, Shri. A. K. Saseendran, Minister for Forest and Wildlife
moved  a  Government  resolution  urging  the  Central  Government  to  take  steps
including legislation to exempt Kerala from making an area within one kilometre
of wildlife sanctities and national parks as eco-sensitive area.
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Shri  N.  Samsudheen,  Shri  Manjalamkuzhi  Ali,  Shri  T.  Siddique,
Shri  Sunny  Joseph  Shri  Sajeev  Joseph  and  DR.  Mathew  Kuzhalnadan  moved
amendments  to  the  resolution.  Out  of  these,  the  following  amendments  to  the
resolution moved by Shri N. Samsudheen were adopted.

i)  പ്രമമേയതത്തിലലെ രണണ്ടാമേലത ഖണത്തികയത്തില്  മൂനണ്ടാമേലത വരത്തിയത്തില്  "കൂടണ്ടാലതെ”
എനതെത്തിനുമശേഷഷം "590 കത്തിമലെണ്ടാമേമീറ്റര് കടല് തെമീരവഷം” എനതെത് കൂടത്തിമചേര്ക്കുക.

ii)  പ്രമമേയതത്തിലലെ  രണണ്ടാമേലത  ഖണത്തികയത്തില്  പതണ്ടാമേലത  വരത്തിയത്തില്  
"പരത്തിഗണനയത്തിലെണ്ടായത്തിരുന.”എനതെത്തിനുമശേഷഷം "ആയതെത്തിമന്മേല്”എനതെത് കൂടത്തിമചേര്ക്കുക.

Then the House unanimously adopted the following resolution as amended.

“സഷംസണ്ടാനലത  വനന്യജമീവത്തി  സമങ്കേതെങ്ങളുലടയഷം  മദേശേമീമയണ്ടാദേന്യണ്ടാനങ്ങളുലടയഷം  ഒരു
കത്തിമലെണ്ടാമേമീറ്റര് ചുറ്റളവത്തില് ഇമകണ്ടാ ലസന്സത്തിറ്റമീവത് മസണ്ടാണ് ഉണണ്ടായത്തിരത്തികണലമേന 2022 ജൂണ് 3-ലലെ
ബഹു സുപ്രമീഷം  മകണ്ടാടതെത്തി  വത്തിധത്തി  ജനവണ്ടാസ  മമേഖലെകലള  പൂര്ണ്ണമേണ്ടായഷം  ഒഴത്തിവണ്ടാകത്തിലകണ്ടാണത്  ഇമകണ്ടാ
ലസന്സത്തിറ്റമീവത് മസണ്ടാണ് നത്തിശ്ചയത്തികണലമേന സഷംസണ്ടാന സര്കണ്ടാരത്തിലന്റെ തെമീരുമേണ്ടാനലത പ്രതെത്തികൂലെമേണ്ടായത്തി
ബണ്ടാധത്തിക്കുനതെണ്ടാണത്.

വളലര കുറഞ്ഞ ഭൂവത്തിസ്തൃതെത്തിയള്ള മകരള സഷംസണ്ടാനതത്തിലന്റെ 30 ശേതെമേണ്ടാനമതണ്ടാളഷം വനവഷം
ആലക  ഭൂപ്രമദേശേതത്തിലന്റെ  48  ശേതെമേണ്ടാനമതണ്ടാളഷം  പശ്ചത്തിമേഘട  മേലെനത്തിരകളുഷം  കൂടണ്ടാലതെ  590
കത്തിമലെണ്ടാമേമീറ്റര് കടല് തെമീരവഷം നത്തിരവധത്തിയണ്ടായ തെടണ്ടാകങ്ങളുഷം കണ്ടായലുകളുഷം ലനല്വയലുകളുഷം മേറ്റത്
തെണ്ണമീര്തടങ്ങളുഷം  അടങ്ങത്തിയത്തിട്ടുള്ളതെണ്ടാണത്.   സഷംസണ്ടാനലത ജനസണ്ടാന്ദ്രതെ  സസ്ക്വയര്  കത്തിമലെണ്ടാമേമീറ്ററത്തില്
900-നത്  മുകളത്തിലെണ്ടാണത്.   ഇമപണ്ടാഴലത ജനസഷംഖന്യ  3.5  മകണ്ടാടത്തിയമേണ്ടാണത്.   ജനവണ്ടാസതത്തിനത്
അനുമയണ്ടാജന്യമേണ്ടായ ഭൂപ്രമദേശേങ്ങള് സഷംസണ്ടാനതത് വളലര കുറവണ്ടാണത്.  ഈ കണ്ടാരണങ്ങളണ്ടാല്
ജനവണ്ടാസ  മമേഖലെകള്  പൂര്ണമേണ്ടായഷം  ഇമകണ്ടാ  ലസന്സത്തിറ്റമീവത്  മസണ്ടാണത്തിലന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തില്
നത്തിനഷം  ഒഴത്തിവണ്ടാകത്തിലകണ്ടാണത്  സഷംസണ്ടാനഷം  സമേര്പത്തിച്ച  നത്തിര്മദ്ദേശേങ്ങള്  മകന്ദ്രസര്കണ്ടാരത്തിലന്റെ
പരത്തിഗണനയത്തിലെണ്ടായത്തിരുന.   ആയതെത്തിന്മമേല്  അനത്തിമേ  തെമീരുമേണ്ടാനഷം  വരണ്ടാനത്തിരത്തിലകയണ്ടാണത്
ബഹു സുപ്രമീഷം മകണ്ടാടതെത്തിയലട ഇമപണ്ടാഴലത വത്തിധത്തി വനത്തിട്ടുള്ളതെത്.

മകരളതത്തിലന്റെ പ്രമതെന്യക സണ്ടാഹചേരന്യതത്തില് ബഹു.  സുപ്രമീഷം മകണ്ടാടതെത്തിയലട  3-6-2022-ലലെ
വത്തിധത്തി  സഷംസണ്ടാനതത്  നടപത്തിലെണ്ടാകത്തിയണ്ടാല്  ആയതെത്  ലപണ്ടാതുതെണ്ടാല്പരന്യലത  ബണ്ടാധത്തിക്കുനതുഷം
ജനജമീവത്തിതെഷം  ദുരത്തിതെതത്തിലെണ്ടാക്കുനതുമേണ്ടാണത്.  അപ്രകണ്ടാരഷം  ഇമകണ്ടാ  ലസന്സത്തിറ്റമീവത് മസണ്ടാണ്
നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന പകഷം മകന്ദ്ര സര്കണ്ടാര് 9-2-2011-ല് വത്തിജണ്ടാപനഷം ലചേയ്ത മേണ്ടാനദേണങ്ങള്
മകരളതത്തില് നടപത്തിലെണ്ടാക്കുനതെത്തിനത് വത്തിവത്തിധ പ്രണ്ടാമയണ്ടാഗത്തിക ബുദത്തിമുട്ടുകള് മനരത്തിടുനതെണ്ടാണത്.

മമേല്  പ്രസണ്ടാവത്തിച്ച  പ്രമതെന്യക  സണ്ടാഹചേരന്യങ്ങള്  പരത്തിഗണത്തിച്ചത്  ബഹു  സുപ്രമീഷം  മകണ്ടാടതെത്തി  വത്തിധത്തി
പ്രകണ്ടാരഷം ഒരു കത്തി.മേമീ.  ചുറ്റളവത്തില് ഇമകണ്ടാ ലസന്സത്തിറ്റമീവത് മസണ്ടാണ് നത്തിശ്ചയത്തികണലമേനതെത്തില് നത്തിനഷം
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സഷംസണ്ടാനലത  ഒഴത്തിവണ്ടാകത്തി,  ബഹു  സുപ്രമീഷം  മകണ്ടാടതെത്തി  തെലന  വന്യക്തമേണ്ടാകത്തിയ  പ്രകണ്ടാരഷം  അതെമീവ
ലപണ്ടാതുതെണ്ടാല്പരന്യഷം പരത്തിഗണത്തിച്ചത് സഷംസണ്ടാനലത വനന്യജമീവത്തി സമങ്കേതെങ്ങളുലടയഷം മദേശേമീമയണ്ടാദേന്യണ്ടാനങ്ങളുലടയഷം
ചുറ്റുമുള്ള  ജനവണ്ടാസ  മമേഖലെകള്,  കൃഷത്തിയത്തിടങ്ങള്,  ലപണ്ടാതുസണ്ടാപനങ്ങള്  എനത്തിവ  പൂര്ണമേണ്ടായഷം
ഒഴത്തിവണ്ടാകത്തിലകണ്ടാണത് ഇമകണ്ടാ ലസന്സത്തിറ്റമീവത് മസണ്ടാണ് നത്തിശ്ചയത്തിക്കുനതെത്തിനുഷം ഇപ്രകണ്ടാരഷം സഷംസണ്ടാനഷം
ഇതെത്തിനകഷം സമേര്പത്തിച്ച നത്തിര്മദ്ദേശേങ്ങള് പരത്തിഗണത്തിച്ചത്  അനത്തിമേ വത്തിജണ്ടാപനഷം പുറലപടുവത്തിക്കുനതെത്തിനുഷം
ആവശേന്യമേണ്ടായ നടപടത്തികള് സസ്ക്വമീകരത്തികണലമേനഷം ഇതെത്തിനത് ആവശേന്യലമേന കണണ്ടാല് ഉചേത്തിതെമേണ്ടായ നത്തിയമേ
നടപടത്തികളുഷം നത്തിയമേ നത്തിര്മണ്ടാണതത്തിനുള്ള നടപടത്തികളുഷം സസ്ക്വമീകരത്തികണലമേനഷം മകന്ദ്ര സര്കണ്ടാരത്തിമനണ്ടാടത്
ഈ സഭ ലഎകകണ ത്മഠന്യന അഭന്യര്തത്തിക്കുന. ”

2. On July 21, 2022, Shri G. R. Anil, Minister for Food and Civil Supples
moved a Government resolution urging the Central Government to  increase the
number of priority ration cards and to restore the State's tide over wheat ration and
kerosene ration to bring the entire eligible population under the purview of the
ration system.

Then the House unanimously adopted the following resolution with official
amendments.

“രണ്ടാജന്യതത് ആദേന്യമേണ്ടായത്തി സണ്ടാര്വ്വതത്തിക മറഷന് സമ്പ്രദേണ്ടായഷം നടപത്തിലെണ്ടാകത്തിയ സഷംസണ്ടാനമേണ്ടാണത്
മകരളഷം.  സഷംസണ്ടാനലത ജനങ്ങള്കത് സസൗജനന്യ നത്തിരകത്തില് ഭകന്യ ഭദ്രതെ പ്രദേണ്ടാനഷം  ലചേയ്യുനതെത്തില്
സണ്ടാര്വ്വതത്തിക മറഷന് സമ്പ്രദേണ്ടായഷം വലെത്തിയ പങ്കേത് വഹത്തിച്ചത്തിട്ടുണത്. 2013-ലലെ മദേശേമീയ ഭകന്യ ഭദ്രതെ നത്തിയമേഷം
നടപത്തിലെണ്ടാകുനതുവലര  മകരളതത്തില്  സണ്ടാര്വ്വതത്തിക  മറഷന്  സമ്പ്രദേണ്ടായഷം  നത്തിലെനത്തിനത്തിരുന.  മകന്ദ്ര
സര്കണ്ടാറത്തിലന്റെ  മദേശേമീയ  ഭകന്യ  ഭദ്രതെ  നത്തിയമേഷം  2016-ല്  സഷംസണ്ടാനതത്  നടപത്തിലെണ്ടാകത്തിയമതെണ്ടാടുകൂടത്തി
മകരളതത്തിലലെ  മറഷന്  സമ്പ്രദേണ്ടായഷം  മുന്ഗണനണ്ടാ  വത്തിഭണ്ടാഗങ്ങള്കത്  മേണ്ടാതമേണ്ടായത്തി  പരത്തിമേത്തിതെലപടുതത്തി.
മകരളതത്തിലലെ ജനസഷംഖന്യയലട 43 ശേതെമേണ്ടാനതത്തിനത് മേണ്ടാതമേണ്ടാണത് നത്തിലെവത്തില് മറഷനത് അര്ഹതെയള്ളതെത് 

എനണ്ടാണത് മകന്ദ്ര സര്കണ്ടാര് കലണതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതെത്. ഇതെത്തിലന്റെ അടത്തിസണ്ടാനതത്തില് മകരളതത്തിലലെ
ഒരു മകണ്ടാടത്തി അന്പതത്തിനണ്ടാലെത് ലെകതത്തി എണ്പതെത്തിനണ്ടായത്തിരതത്തിനണ്ടാല്പതെത് മപര് മേണ്ടാതമേണ്ടാണത് നത്തിലെവത്തില്
മറഷന്  സമ്പ്രദേണ്ടായതത്തിനത്  കമീഴത്തില്  വരുനതെത്.  ഇമതെണ്ടാലട  മദേശേമീയ  ഭകന്യ  ഭദ്രതെ  നത്തിയമേതത്തിലന്റെ
ആനുകൂലെന്യതത്തിനത്  അര്ഹരണ്ടാകണ്ടാന്  മയണ്ടാഗന്യതെയള്ള  അഞത്  ലെകമതണ്ടാളഷം  കുടുഷംബങ്ങള്  മുന്ഗണന
പടത്തിക പ്രകണ്ടാരമുള്ള മറഷന് സമ്പ്രദേണ്ടായതത്തിനത് പുറതണ്ടായത്തിരത്തിക്കുകയണ്ടാണത്. 

ഈ  സണ്ടാഹചേരന്യതത്തില്,  മകന്ദ്ര  സര്കണ്ടാര്  മേണ്ടാനദേണങ്ങളത്തില്  ഇളവത്  വരുതത്തി,
മകരളതത്തിലലെ  അര്ഹരണ്ടായ  മുഴുവന്  ജനവത്തിഭണ്ടാഗങ്ങലളയഷം  മറഷന്  സമ്പ്രദേണ്ടായതത്തിലന്റെ
പരത്തിധത്തിയത്തില് ലകണ്ടാണ്ടുവരുനതെത്തിനണ്ടായത്തി മുന്ഗണന കണ്ടാര്ഡുകളുലട എണ്ണഷം വര്ദത്തിപത്തിക്കുനതെത്തിനുഷം
മേണ്ടാര്ച്ചത് 2023 വലര നത്തിര്തലെണ്ടാകത്തിയ ടടഡത് ഓവര് മഗണ്ടാതെമത് വത്തിഹത്തിതെഷം, മുന് വര്ഷങ്ങളത്തില്
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നത്തിരനരമേണ്ടായത്തി  ലവടത്തിക്കുറച്ച  മേലണ്ണണ്ണ  വത്തിഹത്തിതെഷം  എനത്തിവ  അടത്തിയനത്തിരമേണ്ടായത്തി
പുനനഃസണ്ടാപത്തിക്കുനമതെണ്ടാലടണ്ടാപഷം  മേതന്യബന്ധനതത്തിനുള്ള മേലണ്ണണ്ണയലട  വത്തിഹത്തിതെഷം  വര്ദത്തിപത്തിച്ചത്
വത്തിലെ  കുറയ്ക്കുനതെത്തിനുള്ള  നടപടത്തിയഷം  സസ്ക്വമീകരത്തിക്കുവണ്ടാന്  ഈ  സഭ  മകന്ദ്ര  സര്കണ്ടാരത്തിമനണ്ടാടത്
ഐകകമണന്യന ആവശേന്യലപടുന. ”

Statement under Rule 300

On  July  21,  2022,  Shri  K.  N.  Balagopal,  Minister  for  Finance  made  a

statement under Rule 300, regarding the  need to protect the interests of the state

against the policies of the central government which are economically stifling the

state and undermining federalism.

Motion regarding the Cancellation of the Assembly sittings :

On 28th June, 2022, Shri. Pinarayi Vijayan, Chief Minister moved a motion

regarding the cancellation of the Assembly sittings on June 29 and July 1 2022, and

consideration  of  demands  of  XII,  XIII,  XIV  and  XXIII  which  were  to  be

considered by the House on June 29, by convening an after noon session on July 11

after the consideration of the demands scheduled for that day has been completed.

The House adopted the motion.

Rulings by the Speaker

1.  On  28th June,  2022,  the  Speaker  gave  the  following  ruling  on  the

complaints regarding the restrictions on media personnel in entering the Assembly,

non-telecasting of full footage of the proceedings of the House and recording of

video footage from inside of the House on mobile phones.

“ഇനലലെ 2022 ജൂണ് 27-ാം തെമീയതെത്തി തെത്തിങ്കേളണ്ടാഴ്ച സഭണ്ടാ സമമളനവമേണ്ടായത്തി ബന്ധലപടത്
ഉയര്നവന ചേത്തിലെ ലപണ്ടാതുവണ്ടായ പരണ്ടാതെത്തികളത്തിമന്മേല് ഒരു വത്തിശേദേമീകരണഷം സഭണ്ടാതെലെതത്തില്തലന
നല്കുനതെത് ഉചേത്തിതെമേണ്ടായത്തിരത്തിക്കുലമേനത് ലചേയര് കരുതുകയണ്ടാണത്.

കഴത്തിഞ്ഞ  ദേത്തിവസഷം  സഭണ്ടാ  സമമളനഷം  ആരഷംഭത്തിക്കുനതെത്തിനു  മുമ്പുതെലന  മേണ്ടാധന്യമേങ്ങലള
നത്തിയമേസഭയത്തില്  പ്രമവശേത്തിക്കുനതെത്തില്നത്തിനഷം  വത്തിലെകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന  എന  തെരതത്തിലുള്ള
ലതെറ്റണ്ടായ ഒരു വണ്ടാര്ത ആസൂതത്തിതെമേണ്ടായത്തി ചേണ്ടാനലുകളത്തിലൂലട സഷംമപ്രകണഷം ലചേയ്യുകയണണ്ടായത്തി.
ഇകണ്ടാരന്യഷം  ശ്രദയത്തില്ലപട  ഉടന്തെലന  ലചേയര്  ഇകണ്ടാരന്യതത്തില്  വത്തിശേദേമേണ്ടായ  ഒരു  അമനസ്ക്വഷണഷം
നടത്തുകയണണ്ടായത്തി.  സമേമീപകണ്ടാലെതത് നത്തിയമേസഭണ്ടാ പരത്തിസരമതക്കുള്ള പ്രമവശേനഷം സഷംബന്ധത്തിച്ചത്
ചേത്തിലെ  വത്തിവണ്ടാദേങ്ങള്  ഉണണ്ടായ  സണ്ടാഹചേരന്യതത്തില്,  സഭണ്ടാ  മേനത്തിരതത്തില്  പ്രമവശേത്തിക്കുന
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മേണ്ടാധന്യമേപ്രവര്തകര് ഉള്ലപലട എലണ്ടാവരുമടയഷം പണ്ടാസത് നത്തിര്ബന്ധമേണ്ടായഷം പ്രദേര്ശേത്തിപത്തികണലമേന
കര്ശേന  നത്തിലെപണ്ടാടത്  സസ്ക്വമീകരത്തിച്ചതെത്തിമന്റെയഷം  ബഹുമേണ്ടാനലപട  മേനത്തിമേണ്ടാരുമടയഷം ബഹുമേണ്ടാനലപട
പ്രതെത്തിപകമനതെണ്ടാവത്തിമന്റെയഷം ഓഫമീസുകളത്തിമലെക്കുള്ള മേണ്ടാധന്യമേപ്രവര്തകരുലട പ്രമവശേനതത്തിലന്റെ
കണ്ടാരന്യതത്തില് സഷംഭവത്തിച്ച ചേത്തിലെ ഇടലപടലുകളുമടയഷം ഫലെമേണ്ടായത്തിടണ്ടാണത് ഇതരതത്തില് ലപരുപത്തിച്ച
നത്തിലെയത്തില് ഒരു വണ്ടാര്ത പ്രചേരത്തികണ്ടാനത്തിടയണ്ടായതെത് എനണ്ടാണത് അമനസ്ക്വഷണതത്തില് വന്യക്തമേണ്ടായതെത്.
നത്തിയമേസഭണ്ടാ മേനത്തിരതത്തിലലെ മേമീഡത്തിയണ്ടാ റഷം ഒഴത്തിലകയള്ള സലെങ്ങളത്തില് വമീഡത്തിമയണ്ടാ ചേത്തിതമീകരണതത്തിനത്
നത്തിബന്ധനകമളണ്ടാലട  മേണ്ടാതമമേ മനരമതയഷം അനുമേതെത്തി നല്കണ്ടാറുള്ളൂ എനതെണ്ടാണത് വസ്തുതെ.  ഈ വസ്തുതെ
തെമേസരത്തിച്ചണ്ടായത്തിരുന ഇനലെലത മേണ്ടാധന്യമേവണ്ടാര്തകള്. വമീഡത്തിമയണ്ടാ കന്യണ്ടാമേറ കൂടണ്ടാലതെയഷം അഷംഗമീ
കൃതെ  പ്രസത്  പണ്ടാസത്  പ്രദേര്ശേത്തിപത്തിച്ചുലകണ്ടാണ്ടുഷം  മേണ്ടാധന്യമേ  പ്രവര്തകര്കത്  നത്തിയമേസഭണ്ടാ
മേനത്തിരതത്തിനുള്ളത്തിലലെ  ഏലതെണ്ടാരു  ഭണ്ടാഗമതക്കുഷം  പ്രമവശേത്തിക്കുനതെത്തിനത്  നത്തിലെവത്തില്  യണ്ടാലതെണ്ടാരു
നത്തിയനണവഷം ഏര്ലപടുതത്തിയത്തിടത്തിലലനത് അറത്തിയത്തിക്കുന.

അഞണ്ടാഷം സമമളനതത്തിലന്റെ ആദേന്യ ദേത്തിവസമേണ്ടായ തെത്തിങ്കേളണ്ടാഴ്ച സഭണ്ടാ ടത്തി.വത്തി. വഴത്തി സഷംമപ്രഷണഷം
ലചേയ്ത  നത്തിയമേസഭണ്ടാ  നടപടത്തികളത്തില്നത്തിനഷം  പ്രതെത്തിപക  പ്രതെത്തിമഷധതത്തിലന്റെ  ദൃശേന്യങ്ങള്
മേനപ്പൂര്വ്വഷം ഒഴത്തിവണ്ടാകത്തി എന നത്തിലെയത്തില്  വത്തിവത്തിധ മേണ്ടാധന്യമേങ്ങളത്തില് വണ്ടാര്ത വനതെത്തിനു പുറലമേ
യ.ഡത്തി.എഫത് പണ്ടാര്ലെലമേന്റെറത്തി പണ്ടാര്ടത്തി ലസക്രടറത്തി ശ്രമീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനണ്ടാഥത് പ്രമതെന്യക പരണ്ടാതെത്തിയഷം
ലചേയറത്തിനു നല്കത്തിയത്തിരുന. ഇകണ്ടാരന്യവഷം ലചേയര് വത്തിശേദേമേണ്ടായത്തി പരത്തിമശേണ്ടാധത്തിക്കുകയണണ്ടായത്തി.

സഭണ്ടാ  നടപടത്തികള്  ലടലെത്തികണ്ടാസത്  ലചേയ്യുനതെത്  സഷംബന്ധത്തിച്ചത്  നമ്മുലട  സഭയത്തില്
ആദേന്യമേണ്ടായത്തി  മേണ്ടാര്ഗ്ഗനത്തിര്മദ്ദേശേങ്ങള്  പുറലപടുവത്തിച്ചതെത്  2002-ല്  ആണത്. “Instructions  on

Broadcasting and Telecasting of Governor's Address and Assembly Proceedings''

എന  മരഖ  പ്രകണ്ടാരഷം  സഭണ്ടാനടപടത്തികള്  അനുസരത്തിച്ചത്  ആര്കണ്ടാമണണ്ടാ  സഷംസണ്ടാരത്തിക്കുവണ്ടാന്
അവസരഷം ലെഭന്യമേണ്ടായത്തിരത്തിക്കുനതെത് അവരുലട ദൃശേന്യങ്ങള് മേണ്ടാതമമേ ആ അവസരതത്തില് ലടലെത്തികണ്ടാസത്
ലചേയണ്ടാന് പണ്ടാടുള്ളൂ.  ഇവത്തിലട പരണ്ടാമേര്ശേവത്തിമധയമേണ്ടായ ഇനലെലത മചേണ്ടാമദേന്യണ്ടാതരമവളയത്തിമലെകത്
കടനമപണ്ടാള്  ശ്രമീ.  എഷം.  മുമകഷത്തിലന്റെ  മചേണ്ടാദേന്യതത്തിനത്  മേറുപടത്തി  നല്കണ്ടാന്  ബഹുമേണ്ടാനലപട
തെമദ്ദേശേ  സസ്ക്വയഷംഭരണഷം,  ഗണ്ടാമേവത്തികസനഷം,  എടക്സൈസത്   വകുപ്പുമേനത്തിലയ  കണത്തിക്കുകയഷം
അമദ്ദേഹഷം മേറുപടത്തി പറയണ്ടാന് എഴുമനല്ക്കുകയഷം ലചേയ്ത സണ്ടാഹചേരന്യതത്തിലെണ്ടാണത് അമദ്ദേഹതത്തിലന്റെ
ദൃശേന്യങ്ങള്  മേണ്ടാതഷം  സഷംമപ്രഷണഷം  ലചേയ്തതെത്.  പ്രതെത്തിപക  നത്തിരയത്തില്  പ്രതെത്തിമഷധതത്തിലന്റെ
ഭണ്ടാഗമേണ്ടായത്തിട്ടുള്ള  ക്രമേമേത്തിലണ്ടായ്മ  നത്തിലെനത്തിനത്തിരുന  സണ്ടാഹചേരന്യതത്തിലെണ്ടാണത്  ആ  ദൃശേന്യങ്ങലളണ്ടാനഷം
ലടലെത്തികണ്ടാസത് ലചേയണ്ടാതെത്തിരുനതെത്. ഭരണപകത്തുനത്തിനള്ള പ്രതെത്തിമഷധ ദൃശേന്യങ്ങളുഷം സഷംമപ്രഷണഷം
ലചേയ്തത്തിരുനത്തില  എന  വസ്തുതെയഷം  വത്തിസ്മരത്തിച്ചുകൂടണ്ടാ.  ഏതെത്  പകഷം  എന  മനണ്ടാകത്തിയല,
സഭണ്ടാനടപടത്തികളനുസരത്തിച്ചണ്ടാണത്  സഷംമപ്രഷണഷം.  ഇതെത്  തെത്തികച്ചുഷം  2002-ലലെ  മേണ്ടാര്ഗ്ഗ  നത്തിര്മദ്ദേശേങ്ങളുലട
ഭണ്ടാഗമേണ്ടായത്തിട്ടു  കൂടത്തിയണ്ടാണത്.  പ്രസ്തുതെ  മേണ്ടാര്ഗ്ഗനത്തിര്മദ്ദേശേങ്ങളത്തിലലെ ഖണത്തിക  15,  19  എനത്തിവ  തെണ്ടാലഴപറയഷം
പ്രകണ്ടാരമേണ്ടാണത്.
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15. On occasions of disorder or unparliamentary behavior, the cameras shall
focus on the Speaker until orders has been restored.

19. The proceedings of the Assembly shall be fairly and accurately reported
so as to project the dignity of the House and its function as a working body rather
than a place of establishment.

മേണ്ടാര്ഗ്ഗനത്തിര്മദ്ദേശേങ്ങളത്തില്  ഖണത്തിക  20,  21  എനത്തിവയണ്ടായത്തി  തെണ്ടാലഴപറയഷം  പ്രകണ്ടാരവഷം
വന്യവസകള് മചേര്തത്തിട്ടുലണനത് അഷംഗങ്ങളുലട ശ്രദയത്തില്ലപടുത്തുകയണ്ടാണത്.  സഭണ്ടാ ദൃശേന്യങ്ങള്
വളലര വന്യണ്ടാപകമേണ്ടായത്തി ദുര്വത്തിനത്തിമയണ്ടാഗഷം ലചേയ്തത് ചേത്തിലെ മുതെത്തിര്ന അഷംഗങ്ങളുലട അനണ്ടാമരണ്ടാഗന്യവഷം
അവശേതെയഷംമൂലെമുള്ള  ബുദത്തിമുട്ടുകലളമപണ്ടാലുഷം  ക്രൂരമേണ്ടായത്തി  പരത്തിഹസത്തിക്കുന  പരത്തിപണ്ടാടത്തികള്
മുഖന്യധണ്ടാരണ്ടാ ചേണ്ടാനലുകളത്തില് കണ്ടാണത്തിച്ചതെണ്ടായഷം സണ്ടാമൂഹത്തിക മേണ്ടാധന്യമേങ്ങളത്തിലുഷം അതെത് വന്യണ്ടാപകമേണ്ടായത്തി
ഉപമയണ്ടാഗത്തിക്കുനതെണ്ടായഷം  ലപണ്ടാതുജനമേധന്യതത്തില്  അവമഹളത്തിക്കുനതെണ്ടായഷം  ഭരണ-പ്രതെത്തിപക
മഭദേമേത്തിലണ്ടാലതെ നത്തിരവധത്തി അഷംഗങ്ങള് ലചേയറത്തിമനണ്ടാടത് പരണ്ടാതെത്തിലപടത്തിട്ടുള്ളതെണ്ടാണത്.  ഈ സണ്ടാഹചേരന്യതത്തില്
മേണ്ടാര്ഗ്ഗനത്തിര്മദ്ദേശേങ്ങളത്തിലലെ  തെണ്ടാലഴപറയന  ഖണത്തികകള്  ഏലറ  പ്രസക്തമേണ്ടാലണനത്  ലചേയര്
കരുതുകയണ്ടാണത്.

20. The recordings shall not be used for satire or ridicule.

21. The recordings shall not be utilized for advertisements, election campaign
or commercial purposes.

ഈ സണ്ടാഹചേരന്യവഷം  സഭണ്ടാ ടത്തി.വത്തി. വഴത്തിയള്ള സഷംമപ്രഷണഷം അനത്തിവണ്ടാരന്യമേണ്ടാക്കുന.

 മമരഗനനരദദശങളനല Occasional  group  shots  may  be  taken  either  for  the
purpose of showing the reaction of a group of members or in order to establish the
geography of a particular part of the Chamber   എനന ഖണനക 10  ല പരമമരശനചനടള

  സമഹചരരതനല അതരര wide  angle  shot      കള കടന കമണനകന നനലവനലല രരതന
   ഭമവനയനലര തടരനതമലണനകടന ഇതരണതനലഅറനയനകന.

 ഏറവര ഒടവനലമയന,  Breach of Violation of any of the conditions mentioned
above would involve action under the relevant  provisions relating to breach of
agreement misconduct or breach of privilege of the House    എനന ഖണനക 24-ല

      വരവസ ലചയനടണന എന കമരരവര പദതരകമമയന ചണനകമണനകവമന ലചയര
ആഗഹനകകയമണന.

സഭണ്ടാ  നടപടത്തികളുലട  സഷംമപ്രഷണവമേണ്ടായത്തി  ബന്ധലപടത്  എലണ്ടാമപര്ക്കുഷം  ഒരുമപണ്ടാലലെ
ബണ്ടാധകമേണ്ടായ മേണ്ടാര്ഗ്ഗനത്തിര്മദ്ദേശേങ്ങള്ക്കു വത്തിമധയമേണ്ടായത്തി സഷംമപ്രഷണഷം ലചേയ്ത ദൃശേന്യങ്ങളത്തില്  അപണ്ടാകതെ
ഉണണ്ടായത്തിട്ടുള്ളതെണ്ടായ ആമകപഷം വസ്തുതെണ്ടാപരമേലലനത് ബഹു. അഷംഗങ്ങലള അറത്തിയത്തിക്കുകയണ്ടാണത്.
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അമതെണ്ടാലടണ്ടാപഷം  ബഹുമേണ്ടാനലപട  മേതന്യബന്ധനഷം,  സണ്ടാഷംസണ്ടാരത്തികഷം,  യവജനമകമേ
വകുപ്പുമേനത്തി ശ്രമീ. സജത്തി ലചേറത്തിയണ്ടാന്, ലചേയറത്തിനു നല്കത്തിയ കതത്തില് അഞണ്ടാഷം സമമളനതത്തിലന്റെ
ആദേന്യ  ദേത്തിവസഷം  അസണ്ടാധണ്ടാരണമേണ്ടായ  നടപടത്തികള്കണ്ടാണത്  സഭ  സണ്ടാകന്യഷം  വഹത്തിച്ചലതെനഷം
സഭയലട ചേടങ്ങളുഷം നടപടത്തിക്രമേങ്ങളുഷം പണ്ടാലെത്തിക്കുവണ്ടാന് ബണ്ടാധന്യതെലപട പ്രതെത്തിപക സണ്ടാമേണ്ടാജത്തികര്
തെത്തികച്ചുഷം  നത്തിരുതരവണ്ടാദേപരമേണ്ടായ  സമേമീപനമേണ്ടാണത്  സഭണ്ടാതെലെതത്തില്  സസ്ക്വമീകരത്തിച്ചലതെനഷം
അറത്തിയത്തിച്ചത്തിരുന.  നത്തിയമേസഭയ്ക്കുള്ളത്തില്  ലമേണ്ടാടബല്  മഫണ്ടാണുകള്  ഉപമയണ്ടാഗത്തിച്ചത്  ദൃശേന്യങ്ങള്
പകര്ത്തുനതെത്  ലപരുമേണ്ടാറ്റചേടങ്ങളുലട  ചേടഷം  4(xx)-ലന്റെ  ലെഷംഘനമേണ്ടാലണനത്തിരത്തിമക  ചേത്തിലെ
അഷംഗങ്ങള്  അപ്രകണ്ടാരഷം  ദൃശേന്യങ്ങള്  പകര്ത്തുകയഷം  പുറലത  മേണ്ടാധന്യമേങ്ങള്കത്  നല്കുകയഷം
ലചേയ്തതെത്  മൂലെഷം  സഭയലട  അനസത്  കളങ്കേലപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയണ്ടാലണനഷം അവര്ലകതെത്തിലര
അവകണ്ടാശേലെഷംഘനതത്തിനത്  നടപടത്തി  സസ്ക്വമീകരത്തികണലമേനഷം അമദ്ദേഹഷം ആവശേന്യലപടുകയണണ്ടായത്തി.
ലചേയര് ഇകണ്ടാരന്യവഷം വത്തിശേദേമേണ്ടായത്തി പരത്തിമശേണ്ടാധത്തിക്കുകയണണ്ടായത്തി. സഭണ്ടാഷംഗങ്ങളുലട ഭണ്ടാഗത്തുനത്തിന
മേണ്ടാതമേല  മേമീഡത്തിയണ്ടാ ഗണ്ടാലെറത്തിയത്തിലെത്തിരുന ചേത്തിലെ മേണ്ടാധന്യമേ പ്രവര്തകരുഷം ഇതരതത്തില് ലമേണ്ടാടബല്
മഫണ്ടാണത്തിലൂലട ദൃശേന്യങ്ങള് പകര്തത്തി മേണ്ടാധന്യമേങ്ങള്കത് നല്കത്തിയതെണ്ടായത്തിടണ്ടാണത് മേനസത്തിലെണ്ടാകണ്ടാന്
കഴത്തിഞ്ഞതെത്.  ഇതു രണ്ടുഷം ലചേയ്തതെണ്ടായത്തി  ഇനത്  ചേത്തിലെ വണ്ടാര്തണ്ടാമേണ്ടാധന്യമേങ്ങള് തെലന റത്തിമപണ്ടാര്ടത്
ലചേയ്തത്തിട്ടുമുണത്.  ഇതെത് അതെമീവ ഗസൗരവമുള്ള നടപടത്തിയണ്ടായത്തിടണ്ടാണത് ലചേയര് കണ്ടാണുനതെത്. 

ഏലതെങ്കേത്തിലുഷം  തെരതത്തിലുള്ള  പ്രതെത്തിമഷധതത്തിലന്റെ  ഭണ്ടാഗമേണ്ടാലണങ്കേത്തില്ക്കൂടത്തി  സഭണ്ടാ
ഹണ്ടാളത്തിനുള്ളത്തിലലെ ദൃശേന്യങ്ങള് പകര്തത്തി,  അതു സഭ സമമളത്തിക്കുമമണ്ടാഴണ്ടാലണങ്കേത്തിലുഷം അലലങ്കേത്തിലുഷം,
ദൃശേന്യമേണ്ടാധന്യമേങ്ങള്ക്കു നല്കുനതെത്  സഭമയണ്ടാടുള്ള അവമഹളനമേണ്ടായത്തി  കണ്ടാമണണതുതെലനയണ്ടാണത്.
അതുമപണ്ടാലലെ മേണ്ടാധന്യമേ  പ്രവര്തകര് കൂടത്തി  ഇതരഷം പ്രവര്തനങ്ങളത്തില് ഏര്ലപട്ടു എനതെത്
അമങ്ങയറ്റഷം അപലെപനമീയമേണ്ടായ ഒരു കണ്ടാരന്യമേണ്ടായത്തി കണ്ടാണുകയണ്ടാണത്.  മേണ്ടാധന്യമേ പ്രവര്തകരത്തില്
ചേത്തിലെര്  തെങ്ങള്കത്  അനുവദേത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  സസ്ക്വണ്ടാതെനന്യഷം  ഈ  വത്തിധതത്തില്  ഒരു  വശേതത്
ദുരുപമയണ്ടാഗത്തിക്കുകയഷം മേറുവശേതത്  സഭണ്ടാ  ചേട  പ്രകണ്ടാരമുള്ള  നടപടത്തികലള  വത്തിലെകണ്ടായത്തി
ചേത്തിതമീകരത്തിക്കുകയഷം   ലചേയ്യുനതെത്  സതെന്യണ്ടാനനര  പ്രചേരണ  രമീതെത്തിയണ്ടാണത്.  മേണ്ടാധന്യമേ  സസ്ക്വണ്ടാതെനന്യഷം
ഉതരവണ്ടാദേത്തിതമതണ്ടാലട വത്തിനത്തിമയണ്ടാഗത്തികണ്ടാന് മേണ്ടാധന്യമേ പ്രവര്തകര് ശ്രദത്തിമകണതെണ്ടാണത്.

ഭണ്ടാവത്തിയത്തില്  ഇതരതത്തിലുള്ള  നത്തിരുതരവണ്ടാദേപരമേണ്ടായ  നടപടത്തികള്  ആരുലട
ഭണ്ടാഗത്തുനത്തിനണണ്ടായണ്ടാലുഷം  അവര്ലകതെത്തിമര  അവകണ്ടാശേലെഷംഘനതത്തിനുള്ലപലടയള്ള  നടപടത്തികള്
ടകലകണ്ടാള്ളുനതെണ്ടാലണനകൂടത്തി ഓര്മത്തിപത്തിക്കുന.

മേണ്ടാധന്യമേങ്ങള് അവരുലട സസ്ക്വതെനന്യഷം  ഉതരവണ്ടാദേത്തിതമതണ്ടാലടയഷം  നമീതെത്തിപൂര്വ്വകമേണ്ടായഷം
വത്തിനത്തിമയണ്ടാഗത്തിക്കുനതെത്തിനത്  ഒരു  തെടസവഷം  മകരളനത്തിയമേസഭയത്തില്  ഉണണ്ടായത്തിരത്തികത്തില.
ജനണ്ടാധത്തിപതെന്യപരമേണ്ടായ  സഷംവണ്ടാദേങ്ങള്ക്കു  മവദേത്തിയണ്ടാമകണ  സഭണ്ടാതെലെവഷം  അതെത്തിനണ്ടായത്തി
വത്തിനത്തിമയണ്ടാഗത്തികലപമടണ  വത്തിലെമയറത്തിയ  സമേയവഷം  മവണവത്തിധഷം  വത്തിനത്തിമയണ്ടാഗത്തികണ്ടാന്
അഷംഗങ്ങളുഷം  മേണ്ടാധന്യമേ  പ്രവര്തകരുഷം  ഉള്ലപലടയള്ള  എലണ്ടാവരുമടയഷം  പത്തിന്തുണ  ലചേയര്
പ്രതെമീകത്തിക്കുകയണ്ടാണത്.”
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2. On 30th June, 2022, The Speaker gave the following ruling on a point of

order  raised  by  Shri.  Mathew  T.  Thomas  under  Rule  303  on  28th  June  2022

regarding the publication of the notice under Rule 50 for the day in the Media

before  it’s  consideration  by  the  House  and  the  unwillingness  of  the  Member

concerned to raise it during it’s consideration.

“2022 ജൂണ് 27-ാം തെമീയതെത്തി ശ്രമീ. ടത്തി. സത്തിദ്ദേത്തിഖഷം മേറ്റത് അഞത് അഷംഗങ്ങളുഷം മചേര്നത് ചേടഷം
50  പ്രകണ്ടാരഷം  നല്കത്തിയത്തിരുന  അടത്തിയനര  പ്രമമേയ  മനണ്ടാടമീസത്  സഷംബന്ധത്തിച്ച  വണ്ടാര്തകള്
അമന ദേത്തിവസഷം സഭണ്ടാ സമമളനതത്തിനു മുമ്പുതെലന ദൃശേന്യമേണ്ടാധന്യമേങ്ങളത്തില് വളലര പ്രണ്ടാധണ്ടാനന്യമതണ്ടാലട
പ്രസത്തിദമീകരത്തികലപലടനഷം തുടര്നത് ശൂനന്യമവളയത്തില് പ്രസ്തുതെ മനണ്ടാടമീസത്തിലന്റെ  പരത്തിഗണനണ്ടാമവളയത്തില്
ബഹുമേണ്ടാനലപട സമീകര്,  മനണ്ടാടമീസത്  നല്കത്തിയ അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരുവത്തിളത്തിച്ചമപണ്ടാള് പ്രസ്തുതെ
അഷംഗഷം  സഭയത്തില്  ഉണണ്ടായത്തിരുനത്തിട്ടുഷം  മനണ്ടാടമീസത്തിനത്  അനുമേതെത്തി  മതെടണ്ടാനണ്ടായത്തി  തെലന്റെ  സമീറ്റത്തില്
ഉണണ്ടായത്തിരുനത്തിലലനഷം  മമേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു നടപടത്തികളുഷം  സഭണ്ടാ  ചേടങ്ങളുലടയഷം  നടപടത്തിക്രമേങ്ങളുലടയഷം
ലെഷംഘനമേണ്ടാലണനഷം ഇതു സഷംബന്ധത്തിച്ചത്  ലചേയറത്തില്നത്തിനഷം റളത്തിഷംഗത്  ഉണണ്ടാമകണതെണ്ടാലണനമേണ്ടാണത്
ജൂണ്  28-ാം തെമീയതെത്തി ശ്രമീ.  മേണ്ടാതെത്യു ടത്തി.  മതെണ്ടാമേസത് ചേടഷം  303  പ്രകണ്ടാരമുള്ള ക്രമേപ്രശ്നതത്തിലൂലട
ഉനയത്തിച്ചതെത്.  ഇകണ്ടാരന്യഷം വത്തിശേദേമേണ്ടായത്തി പരത്തിമശേണ്ടാധത്തിച്ചത്  അടുത ദേത്തിവസഷം റളത്തിഷംഗത്  നല്കുനതെണ്ടാലണനത്
ലചേയര് അമപണ്ടാള് സഭലയ അറത്തിയത്തിക്കുകയഷം ലചേയ.

തുടര്നത്  ലചേയര്  ഇകണ്ടാരന്യഷം  നമ്മുലട  നടപടത്തിക്രമേതത്തിലന്റെയഷം  സഭണ്ടാ  ചേടങ്ങളുലടയഷം
പശ്ചണ്ടാതലെതത്തില്  പരത്തിമശേണ്ടാധത്തിക്കുകയണണ്ടായത്തി.  മനണ്ടാടമീസുകളുലട  മുന്കൂടത്തിയള്ള  പ്രചേണ്ടാരണഷം
പണ്ടാടത്തിലലനതു സഷംബന്ധത്തിച്ചത് സഭണ്ടാ ചേടഷം 266-ല് പറയനതെത് ഇപ്രകണ്ടാരമേണ്ടാണത് :

“സമീകര് അനുവദേത്തിക്കുകയഷം അഷംഗങ്ങള്കത് സര്ക്കുമലെറ്റത് ലചേയ്യുകയഷം ലചേയ്യുനതുവലര
ഏലതെങ്കേത്തിലുഷം അഷംഗമമേണ്ടാ മേറ്റു വന്യക്തത്തിമയണ്ടാ ഒരു മനണ്ടാടമീസത്തിനത് പ്രചേണ്ടാരണഷം നല്കണ്ടാന് പണ്ടാടുള്ളതെല.

എനണ്ടാല് മചേണ്ടാദേന്യഷം  സഷംബന്ധത്തിച്ച മനണ്ടാടമീസത്തിനത്  സഭയത്തില് ആ മചേണ്ടാദേന്യതത്തിനത്  മേറുപടത്തി
നല്കുന ദേത്തിവസഷം വലര യണ്ടാലതെണ്ടാരു പ്രചേണ്ടാരണവഷം നല്കണ്ടാന് പണ്ടാടുള്ളതെല.''

ചേടഷം  വളലര  വന്യക്തമേണ്ടാണത്.  സഭണ്ടാ  നടപടത്തികളുലട  ഭണ്ടാഗമേണ്ടായത്തി  അഷംഗങ്ങള്  നല്കുന
വത്തിവത്തിധ മനണ്ടാടമീസുകള്കത് ചേടങ്ങളത്തിലലെ വന്യവസകള്ക്കു വത്തിരുദമേണ്ടായത്തി,  പ്രചേണ്ടാരണഷം നല്കത്തിയ
സഷംഭവഷം അമന ദേത്തിവസഷം നടണ്ടാലട സഷംഭവത്തിച്ചുമപണ്ടായ ഒനണ്ടാലണനത് ലചേയര് കരുതുനത്തില. സഭണ്ടാ
നടപടത്തി ചേടലത സഷംബന്ധത്തിച്ചുള്ള ധണ്ടാരണക്കുറവലകണ്ടാണത് ഉണണ്ടാകുന ഒരു വമീഴ്ചയണ്ടായത്തി മേണ്ടാതഷം
ഇതെത്തിലന  കണ്ടാണണ്ടാനുമേണ്ടാവത്തില.  സഭയലടയഷം  സഭണ്ടാഷംഗങ്ങളുലടയഷം  അനസഷം  അവകണ്ടാശേങ്ങളുഷം
ഹനത്തിക്കുന  തെരതത്തിലുള്ള  ഇതരഷം  പ്രവണതെകള്  മമേലെത്തില്  ആവര്തത്തിക്കുനത്തില  എനത്
ബന്ധലപടവര് ഉറപ്പുവരുതണലമേനത് ലചേയര് റള് ലചേയ്യുന.
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ശ്രമീ.  മേണ്ടാതെത്യു  ടത്തി.  മതെണ്ടാമേസത്  ഉനയത്തിച്ച  മേലറ്റണ്ടാരു  പ്രശ്നഷം  ചേടഷം  50  പ്രകണ്ടാരഷം  മനണ്ടാടമീസത്
നല്കത്തിയതെത്തിനുമശേഷഷം പ്രസസ്തുതെ മനണ്ടാടമീസത്തിനത് അനുമേതെത്തി നല്കുന കണ്ടാരന്യഷം പരത്തിഗണത്തിക്കുനതെത്തിലന്റെ
ഭണ്ടാഗമേണ്ടായത്തി  ലചേയര്  ബന്ധലപട  അഷംഗലത  കണത്തിക്കുമമണ്ടാള്  അമദ്ദേഹഷം  സഭയത്തില്
ഉണണ്ടായത്തിരുനത്തിട്ടുഷം  അനുമേതെത്തി  മതെടണ്ടാതെത്തിരുനതെത്തിലന  സഷംബന്ധത്തിച്ചണ്ടാണത്.  ഇകണ്ടാരന്യവഷം  ലചേയര്
പരത്തിമശേണ്ടാധത്തിക്കുകയണണ്ടായത്തി. പ്രതെത്തിപകണ്ടാഷംഗങ്ങള് നടതത്തിയത്തിരുന പ്രതെത്തിമഷധ നടപടത്തികളുലട
ഭണ്ടാഗമേണ്ടായത്തിടണ്ടാലണങ്കേത്തില്മപണ്ടാലുഷം,  ശ്രമീ.  മേണ്ടാതെത്യു  ടത്തി.  മതെണ്ടാമേസത്  തെലന്റെ  ക്രമേപ്രശ്നതത്തിലൂലട
ഉനയത്തിച്ചതുമപണ്ടാലലെ,  സഭണ്ടാ  നടപടത്തികളത്തില്  സഷംഭവത്തിക്കുന  ഇതരഷം  രമീതെത്തികള്  തെത്തികഞ്ഞ
അനസൗചേത്തിതെന്യമേണ്ടായത്തി കണ്ടാമണണതെണ്ടാലണന തെലനയണ്ടാണത് ലചേയറത്തിലന്റെയഷം അഭത്തിപ്രണ്ടായഷം.”

3.  On  20th July,  2022,  The  Speaker  gave  the  following  ruling  on  Hon.

Member M. M. Mani's remarks during the discussion of Demands for Grants on 

14th July 2022 and the subsequent events in the House.

"ബഹുമേണ്ടാനലപട വനത്തിതെണ്ടാ അഷംഗഷം ശ്രമീമേതെത്തി ലക. ലക. രമേ യലട പ്രസഷംഗലത മുന്നത്തിര്തത്തി
തുടര്നത് സഷംസണ്ടാരത്തിച്ച ശ്രമീ.  എഷം.  എഷം.  മേണത്തി നടതത്തിയ പരണ്ടാമേര്ശേഷം ആമകപകരമേണ്ടായതെത്തിനണ്ടാല്
അതെത്  ചേടഷം   307  പ്രകണ്ടാരഷം  സഭണ്ടാ  നടപടത്തികളത്തില്നത്തിനഷം  നമീകഷം  ലചേമയണതെണ്ടാലണനത്
ബഹുമേണ്ടാനലപട അഷംഗഷം ശ്രമീ. തെത്തിരുവഞ്ചൂര് രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന് അമപണ്ടാള്തലന ഒരു ക്രമേപ്രശ്നതത്തിലൂലട
ലചേയറത്തിമനണ്ടാടത്  ആവശേന്യലപടുകയണണ്ടായത്തി.  ബഹുമേണ്ടാനലപട  പ്രതെത്തിപക  മനതെണ്ടാവഷം
ശ്രമീ.  രമമേശേത്  ലചേനത്തിതലെയഷം  സമേണ്ടാനമേണ്ടായ  ആവശേന്യഷം  ഉനയത്തിച്ചത്തിരുന.  ഇകണ്ടാരന്യഷം
പരത്തിമശേണ്ടാധത്തിച്ചത്  ഉചേത്തിതെമേണ്ടായ  നടപടത്തി  സസ്ക്വമീകരത്തികണ്ടാലമേനത്  ലചേയര്  സഭലയ അറത്തിയത്തിക്കുകയഷം
ലചേയ്തത്തിരുന. സമേണ്ടാനമേണ്ടായ സനര്ഭങ്ങളത്തില് നമ്മുലട സഭയത്തില് സസ്ക്വമീകരത്തിച്ചു വരുന നടപടത്തിക്രമേഷം
രണ്ടു സമേമീപകണ്ടാലെ ഉദേണ്ടാഹരണങ്ങള് സഹത്തിതെഷം ലതെണ്ടാടടുത ദേത്തിവസമേണ്ടായ ജൂലെണ്ടായത് 15-നു തെലന
ലചേയര്  സഭയത്തില്  വന്യക്തമേണ്ടാക്കുകയഷം  പ്രതെന്യകതത്തില്  അണ്പണ്ടാര്ലെത്തിലമേന്റെറത്തിയലണ്ടാതതുഷം
എനണ്ടാല് എതെത്തിര്പ്പുള്ളതുമേണ്ടായ പരണ്ടാമേര്ശേങ്ങളത്തില് സഭണ്ടാ മരഖകള് വത്തിശേദേമേണ്ടായത്തി പരത്തിമശേണ്ടാധത്തിച്ചത്
പത്തിനമീടത് തെമീര്പ്പുകലത്തികലെണ്ടാണത് രമീതെത്തിലയനത് അറത്തിയത്തിക്കുകയഷം ലചേയ്തത്തിരുന.

നമ്മുലട  സഭയത്തില്  ഉപമയണ്ടാഗത്തികണ്ടാന്  പണ്ടാടത്തിലണ്ടാതതെത്  എനത്  ലപണ്ടാതുവത്തില്
അഷംഗമീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ചേത്തിലെ  വണ്ടാക്കുകളുണത്.  അണ്പണ്ടാര്ലെത്തിലമേന്റെറത്തിയണ്ടായ  അതരഷം  വണ്ടാക്കുകള്
ഉപമയണ്ടാഗത്തിച്ചത്തിലലങ്കേത്തിലുഷം  ചേത്തിലെ  പരണ്ടാമേര്ശേങ്ങള്  അനുചേത്തിതെവഷം  അസസ്ക്വമീകണ്ടാരന്യവമേണ്ടാകണ്ടാഷം.  മുമത്
സണ്ടാധണ്ടാരണമേണ്ടായത്തി  ഉപമയണ്ടാഗത്തിച്ചത്തിരുന  ചേത്തിലെ  വണ്ടാക്കുകളുഷം  പ്രമയണ്ടാഗങ്ങളുഷം  തെലന  ഇനലത
കണ്ടാലെതത്  ഉപമയണ്ടാഗത്തികണ്ടാന് പണ്ടാടത്തിലണ്ടാതവയണ്ടായത്തി  കണകണ്ടാക്കുനണത്.  വണ്ടാക്കുകളുലട മവരുഷം
അര്തവഷം  അതെത്തിലന്റെ  സണ്ടാമൂഹത്തിക  സണ്ടാഹചേരന്യതത്തിലെണ്ടാണത്.  ഒമര  വണ്ടാകത്തിനു  തെലന  എലണ്ടാ
സണ്ടാമൂഹത്തിക  സണ്ടാഹചേരന്യങ്ങളത്തിലുഷം  ഒമര  അര്തമേണ്ടാവണലമേനത്തില.  വണ്ടാക്കുകള്  അതെതു
കണ്ടാലെതത്തിലന്റെ മൂലെന്യമബണ്ടാധലതയണ്ടാണത്  പ്രതെത്തിനത്തിധമീകരത്തിക്കുനതെത്.  ഫഫ്യൂഡല് മൂലെന്യമബണ്ടാധലത
പ്രതെത്തിനത്തിധമീകരത്തിക്കുന വണ്ടാക്കുകളുഷം പ്രമയണ്ടാഗങ്ങളുഷം ആധുനത്തിക ജനണ്ടാധത്തിപതെന്യ മലെണ്ടാകതത്തിലന്റെ
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മൂലെന്യമബണ്ടാധതത്തിനത്  വത്തിരുദമേണ്ടായത്തിരത്തിക്കുഷം.  അതുലകണ്ടാണണ്ടാണത്  മനരലത  സണ്ടാര്വതത്തികമേണ്ടായത്തി
ഉപമയണ്ടാഗത്തിച്ചത്തിരുന  പഴലഞണ്ടാല്ലുകള്,  തെമേണ്ടാശേകള്,  പ്രണ്ടാമദേശേത്തിക  വണ്ടാങ്ലമേണ്ടാഴത്തികള്  എനത്തിവ
പലെതുഷം ഇനത് കണ്ടാലെഹരണലപടതുഷം ഉപമയണ്ടാഗത്തിച്ചു കൂടണ്ടാതതുമേണ്ടാകുനതെത്.  മേനുഷന്യരുലട നത്തിറഷം,
ശേണ്ടാരമീരത്തിക പ്രമതെന്യകതെകള്, പരത്തിമേത്തിതെത്തികള്, ലചേയ്യുന ലതെണ്ടാഴത്തില്, കുടുഷംബപശ്ചണ്ടാതലെഷം, ജണ്ടാതെത്തി,
മേതെഷം,  ലെത്തിഷംഗപരമേണ്ടായ സവത്തിമശേഷതെകള്, ജമീവത്തിതെണ്ടാവസകള് എനത്തിവലയ മുന്നത്തിര്തത്തിയള്ള
പരത്തിഹണ്ടാസ പരണ്ടാമേര്ശേങ്ങള്, ആണതമഘണ്ടാഷണങ്ങള് എനത്തിവലയലണ്ടാഷം  ആധുനത്തിക മലെണ്ടാകതത്
അപരത്തിഷ്കൃതെമേണ്ടായത്തിടണ്ടാണത്  കണകണ്ടാകലപടുനതെത്.  അവലയലണ്ടാഷം  സണ്ടാമൂഹത്തിക  വളര്ച്ചയ്ക്കുഷം
ജനണ്ടാധത്തിപതെന്യ മബണ്ടാധതത്തിലന്റെ വത്തികണ്ടാസതത്തിനുമേനുസരത്തിച്ചത് ഉമപകത്തികലപമടണവയണ്ടാണത് എന
ഒരു  അവമബണ്ടാധഷം  സമൂഹതത്തിലെണ്ടാലക  വളര്ന  വരുനണത്.  സമീകള്,  ടണ്ടാന്സത് ലജന്റെറുകള്,
അഷംഗപരത്തിമേത്തിതെര്,  കണ്ടാഴ്ചപരത്തിമേത്തിതെര്,   പണ്ടാര്ശേസ്ക്വവല്കൃതെ  ജനവത്തിഭണ്ടാഗങ്ങള്  എനത്തിവലരക്കുറത്തിച്ചത്
പരണ്ടാമേര്ശേത്തിക്കുമമണ്ടാള് പ്രമതെന്യകത്തിച്ചുഷം ഈ പരത്തിഗണന പ്രധണ്ടാനമേണ്ടാണത്.  എനണ്ടാല് ജനപ്രതെത്തിനത്തിധത്തികളത്തില്
പലെര്ക്കുഷം ഈ മേണ്ടാറ്റഷം മവണത മേനസത്തിലെണ്ടാകണ്ടാനണ്ടായത്തിടത്തില.  ഇകണ്ടാരന്യങ്ങലളലണ്ടാഷം മുമത്തിലണ്ടാത വത്തിധഷം
സണ്ടാമൂഹത്തിക  ഓ ഡത്തിറ്റത്തിങ്ങത്തിനത്  ഇനത്  വത്തിമധയമേണ്ടാകുനണത്  എനഷം  എലണ്ടാവരുഷം  ഓര്മകണതെണ്ടാണത്.
നമ്മുലട  സഭയത്  ഇകണ്ടാരന്യതത്തില്  കണ്ടാലെതത്തിലന്റെ  മേണ്ടാറ്റഷം  ഉള്ലകണ്ടാള്ളണ്ടാനണ്ടാവണഷം.  വണ്ടാക്കുകള്
വത്തിലെകണ്ടാനുഷം നത്തിമരണ്ടാധത്തികണ്ടാനുമുളള ലചേയറത്തിലന്റെ അധത്തികണ്ടാരഷം പ്രമയണ്ടാഗത്തിച്ചത് അടത്തിമച്ചലത്തിമകണതെണ്ടാണത്
ആ മേണ്ടാറ്റഷം എനത് കരുതുനത്തില. സസ്ക്വയഷം തെത്തിരുതലുകളുഷം നവമീകരണവഷം അഷംഗങ്ങളുലട ഭണ്ടാഗത്തുനത്തിനത്
നത്തിരനരമേണ്ടായത്തി ഉണണ്ടാവകയണ്ടാണത് മവണതെത്.

മുകളത്തില്  പറഞ്ഞ  കണ്ടാഴ്ചപണ്ടാടത്തിലന്റെ  അടത്തിസണ്ടാനതത്തില്  വമീകത്തിക്കുമമണ്ടാള്
ശ്രമീ.  എഷം.  എഷം.  മേണത്തിയലട പ്രസഷംഗതത്തില് ലതെറ്റണ്ടായ ഒരു ആശേയഷം അനര്ലെമീനമേണ്ടായത്തിട്ടുണത്
എനതെലനയണ്ടാണത് ലചേയറത്തിലന്റെ അഭത്തിപ്രണ്ടായഷം. അതെത് പുമരണ്ടാഗമേനപരമേണ്ടായ മൂലെന്യമബണ്ടാധവമേണ്ടായത്തി
മചേര്ന  മപണ്ടാകുനതെല.  ലചേയര്  മനരമത  വന്യക്തമേണ്ടാകത്തിയതുമപണ്ടാലലെ  പ്രതെന്യകതത്തില്
അണ്പണ്ടാര്ലെത്തിലമേന്റെറത്തിയണ്ടായ പരണ്ടാമേര്ശേങ്ങള് ലചേയര് മനരത്തിടത് നമീകഷം ലചേയ്യുനതുഷം അലണ്ടാതവ
അഷംഗഷം  സസ്ക്വമമേധയണ്ടാ  പത്തിന്വലെത്തിക്കുകയഷം  ലചേയ്യുക  എനതുമേണ്ടാണത്  നമ്മുലട  നടപടത്തിക്രമേഷം.
ഏതെണ്ടാനുഷം ദേത്തിവസഷം മുമത് നമ്മുലട സഭയത്തില്തലന ശ്രമീ.  എഷം.  വത്തിന്ലസന്റെത് നടതത്തിയ ഒരു
ഉപമേലയ സഷംബന്ധത്തിച്ചത്  ശ്രമീമേതെത്തി  കണ്ടാനതത്തില് ജമേമീലെ ക്രമേപ്രശ്നഷം ഉനയത്തിച്ചതെത്തിലന തുടര്നത്
ശ്രമീ.  വത്തിന്ലസന്റെത്  സസ്ക്വയഷം  അതു  പത്തിന്വലെത്തിച്ച  അനുഭവമുണത്.  ശ്രമീ.  എഷം.  എഷം.  മേണത്തിയഷം
ലചേയറത്തിലന്റെ  നത്തിരമീകണതത്തിലന്റെ  അടത്തിസണ്ടാനതത്തില്  അനുചേത്തിതെമേണ്ടായ  പ്രമയണ്ടാഗഷം
പത്തിന്വലെത്തിക്കുലമേനത് ലചേയര് പ്രതെമീകത്തിക്കുന.

ഒരു കണ്ടാരന്യഷം കൂടത്തി ഇതുമേണ്ടായത്തി ബന്ധലപടത് പരണ്ടാമേര്ശേത്തിമകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ജൂലെണ്ടായത് 15-നത്
ഈ  പ്രശ്നഷം  ബഹുമേണ്ടാനലപട  പ്രതെത്തിപക  മനതെണ്ടാവത്  ഉനയത്തിച്ച  സനര്ഭതത്തില്  ലചേയര്
നടപടത്തിക്രമേങ്ങള്  വന്യക്തമേണ്ടാക്കുകയഷം  പ്രശ്നഷം  പരത്തിമശേണ്ടാധത്തിക്കുലമേനത്  അറത്തിയത്തിക്കുകയഷം
ലചേയ്തത്തിരുന.  ബഹുമേണ്ടാനലപട  പ്രതെത്തിപക  മനതെണ്ടാവത്  ലചേയറത്തിലന്റെ  വത്തിശേദേമീകരണഷം
അഷംഗമീകരത്തിക്കുകയഷം ലചേയ്തതെണ്ടാണത്.  അതെത്തിനു മശേഷഷം മേലറ്റണ്ടാരു മുതെത്തിര്ന അഷംഗഷം പുറതത്തിറങ്ങത്തി



15

മേണ്ടാധന്യമേങ്ങമളണ്ടാടത്  പ്രമതെന്യകത്തിച്ചത്  പ്രമകണ്ടാപനലമേണ്ടാനമേത്തിലണ്ടാലതെ  ലചേയറത്തിലന  സഷംബന്ധത്തിച്ചത്
അമങ്ങയറ്റഷം  ദുസ്സൂചേനമയണ്ടാലട  ചേത്തിലെ  പരണ്ടാമേര്ശേങ്ങള്  നടതത്തിയതെത്  മേണ്ടാധന്യമേങ്ങളത്തില്
കണ്ടാണുകയണണ്ടായത്തി.  ബഹുമേണ്ടാനലപട  പ്രതെത്തിപക  മനതെണ്ടാവത്  സഭയത്തില്  പറഞ്ഞതെത്തിനത്
വത്തിരുദമേണ്ടായത്തി  പ്രതെത്തിപകലത  ഈ  മുതെത്തിര്ന  അഷംഗഷം  ലചേയറത്തിലനതെത്തിലര  പറഞ്ഞതെത്തിലന്റെ
മചേമതെണ്ടാവത്തികണ്ടാരഷം അജണ്ടാതെമേണ്ടാണത്.  സസൗമേന്യനുഷം മേത്തിതെഭണ്ടാഷത്തിയലമേനത് കരുതെലപടുന അമദ്ദേഹഷം
സഭയ്ക്കു പുറതത് ലചേയറത്തിലന സഷംബന്ധത്തിച്ചത്  നടതത്തിയ പരണ്ടാമേര്ശേങ്ങള് ഉചേത്തിതെമേണ്ടാമയണ്ടാ എനത്
ശേണ്ടാനമേണ്ടായത്തി സസ്ക്വയഷം വത്തിലെയത്തിരുതലട എന മേണ്ടാതമമേ അഭത്തിപ്രണ്ടായലപടുനള്ളൂ.  അമതെണ്ടാലടണ്ടാപഷം
ജൂലെണ്ടായത്  14-നത് ശ്രമീ.  എഷം.  എഷം.  മേണത്തിയലട പ്രസണ്ടാവനയത്തില് പ്രതെത്തിമഷധത്തിക്കുന മവളയത്തില്
ചേത്തിലെ  അഷംഗങ്ങള്  സഭയലട  അനസത്തിനത്  മചേരണ്ടാത  മുദ്രണ്ടാവണ്ടാകന്യങ്ങള്  വത്തിളത്തിച്ചതുഷം
ഡയസത്തിമലെക്കു തെള്ളത്തികയറണ്ടാന് ശ്രമേത്തിച്ചതുഷം തെത്തികച്ചുഷം ദേസൗര്ഭണ്ടാഗന്യകരമേണ്ടായത്തിമപണ്ടായത്തി എനകൂടത്തി
ഈ സനര്ഭതത്തില് ചൂണത്തികണ്ടാണത്തികലട. 

വണ്ടാകത്തിലുഷം  പ്രവൃതത്തിയത്തിലുഷം  ലപരുമേണ്ടാറ്റതത്തിലുഷം  സഭയലട അനസഷം ഉനതെ മൂലെന്യങ്ങളുഷം
ഉയര്തത്തിപത്തിടത്തികണ്ടാന്  എലണ്ടാ  ബഹുമേണ്ടാനന്യ  അഷംഗങ്ങളുഷം  ജണ്ടാഗതെ  പുലെര്തണലമേനത്  ലചേയര്
ഒരത്തികല്ക്കൂടത്തി ഓര്മത്തിപത്തിക്കുന.”

Personal Explanation of Member as per Rule 288 :

On  20th  July,  2022,  Shri  M.  M.  Mani  informed  the  House  that  he  was
withdrawing the remarks made in his speech during the discussion of Demands for
Grants on 14th July, 2022.

Matter under Direction 1A :

On 20th July, 2022, Shri V. D. Satheesan, Leader of Opposition invited the
attention of the House to the reported incorrect statement made by Minister for
Local  Self  Government,  Rural  Development  and  Excise  on  13th  July  2022.
Shri  M.  V.  Govindan  Master,  Minister  for  Local  Self  Government,  Rural
Development and Excise made a statement in reply to the points raised by the
Leader of Opposition.

Legislative Business:

I. Bills passed

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

1.  The Kerala Finance Bill, 2022 (Bill No.99)

2.   The Kerala Finance (No.2) Bill, 2022 (Bill No.100)
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3.   The Kerala Co-operative Societies (Amendment)) Bill, 2022 
                    (Bill No.110)

4.   The Kerala Appropriation (No.7) Bill, 2022 (Bill No.123)

5.   The Kerala Appropriation (No.8) Bill, 2022 (Bill No.124)

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 Bill, 2022. (Bill No. 93).  

2.The Kerala Appropriation (No.2) Bill, 2022. (Bill No. 94).  

3. The Kerala Appropriation (No.3) Bill, 2022. (Bill No. 95).  

4. The Kerala Appropriation (No.4) Bill, 2022. (Bill No. 96).  

5. The Kerala Appropriation (No.5) Bill, 2022. (Bill No. 97).

6. The Kerala Appropriation (No.6) Bill, 2022. (Bill No. 98).

7. The Kerala Appropriation (Vote on Account) Bill, 2022. (Bill No. 101).

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

Three  Bills  were  referred  to  the  respective  Subject  Committee  for
consideration. Details thereof are given in Appendix –VIII

IV. Bills Published and Circulated to Members:

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

Financial Business:

1. Budget for 2022-2023

During  the  Fifteenth  Session  11  days  were  allotted  for  the  discussion  on
Demands for Grants in the Budget for the Financial Year 2022-2023.
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Out of 1393 cut motions received, 716 of them were moved. There were 184

occasions  for  speech  including  reply  by  the  Ministers  in  connection  with  the

discussion and voting on Demands for Grants.

The Assembly  devoted  42 hours  and  45  minutes  for  transacting  financial

business relating to the Budget for 2022-2023. (ie, Full budget passed). The details

are given in Appendix V and VI.

The Kerala Appropriation (No.7) Bill, 2022 in respect of the Budget for the

year 2022-2023 was introduced by the Minister for Finance on 21-7-2022. The Bill

was taken up for consideration and passed on the same day. The House devoted 2

minutes for the business.

2. Supplementary Demands for Grants 

The First Batch of Supplementary Financial statement for the year 2022-23

was laid on the Table on 20-7-2022. The First Batch of Supplementary Demands

for Grants were passed on 20-7-2022. The House devoted 3 hours and 58 minutes

for the business.

The Minister for Finance introduced the Kerala Appropriation (No.8) Bill, 2022

in respect of the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the Financial

year 2022-2023 on 21-7-2022. The Bill was taken up for consideration and was passed

on the same day. The House devoted 2 min. for the business.

Question of Breach of Privilege :  

        On 21st July, 2022, the Speaker informed the House that the following notice 

of breach of privilege was under consideration of the Chair.

     “സസ്ക്വര്ണ്ണകടതത്  മകസത്  അടത്തിമേറത്തികലപടുനതെത്  സഷംബന്ധത്തിച്ചത്  28/6/2022-ല്

അവതെരത്തിപത്തിച്ച അടത്തിയനര പ്രമമേയ ചേര്ച്ചയത് ബഹു.  മുഖന്യമേനത്തി മേറുപടത്തി പറഞ്ഞ അവസരതത്തില്

നത്തിയമേസഭമയയഷം  സണ്ടാമേണ്ടാജത്തികമരയഷം  ലതെറ്റത്തിദരത്തിപത്തികണ്ടാന്  ശ്രമേത്തിലച്ചനഷം,  ഇതെത്തിലൂലട

സഭണ്ടാഷംഗലമേന  നത്തിലെയത്തിലുള്ള  തെലന്റെയഷം  നത്തിയമേസഭയലടയഷം  സണ്ടാമേണ്ടാജത്തികരുലടയഷം  പ്രമതെന്യക

അവകണ്ടാശേങ്ങള്  ലെഷംഘത്തികലപടത്തിരത്തിക്കുനലവനഷം കണ്ടാണത്തിച്ചുലകണ്ടാണത്  മഡണ്ടാ.  മേണ്ടാതെത്യു കുഴല്നണ്ടാടന്,

എഷം.എല്.എ. സമേര്പത്തിച്ച അവകണ്ടാശേലെഷംഘന മനണ്ടാടമീസത്.”

1352/2022
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On 21st July, 2022, the Speaker informed the House that the following notice of

breach of privilege was withheld consent to move.

       "മകരള നത്തിയമേസഭ പണ്ടാസണ്ടാകത്തിയ മലെണ്ടാകണ്ടായക്ത നത്തിയമേഷം ഭരണഘടനണ്ടാ വത്തിരുദമേണ്ടാലണന
രമീതെത്തിയത്തില്    ബഹു.  നത്തിയമേവഷം വന്യവസണ്ടായവഷം കയറുഷം വകുപത് മേനത്തി മേണ്ടാധന്യമേങ്ങമളണ്ടാടത് ലപണ്ടാതു
പ്രസണ്ടാവന നടതത്തിയതുഷം,  സമേണ്ടാന വണ്ടാദേഗതെത്തി ഉനയത്തിച്ചുലകണ്ടാണത് സത്തി.പത്തി.ഐ.(എഷം) സഷംസണ്ടാന
ലസക്രടറത്തി  ശ്രമീ.മകണ്ടാടത്തിമയരത്തി ബണ്ടാലെകൃഷ്ണന് മദേശേണ്ടാഭത്തിമേണ്ടാനത്തി ദേത്തിനപതതത്തില് മലെഖനലമേഴുതെത്തിയതുഷം
നത്തിയമേസഭമയണ്ടാടുള്ള  കടുത  അവമഹളനമേണ്ടാകയണ്ടാല്  പ്രസ്തുതെ  വന്യക്തത്തികള്ലകതെത്തിലര
അവകണ്ടാശേലെഷംഘനതത്തിനുള്ള നടപടത്തി സസ്ക്വമീകരത്തികണലമേനണ്ടാവശേന്യലപടത്  മഡണ്ടാ. മേണ്ടാതെത്യു കുഴല്നണ്ടാടന്,
എഷം.  എല്.  എ.  നൽകത്തിയ  മനണ്ടാടമീസത്തിന്മമേല്  ബഹു.  മേനത്തിയമടയഷം,  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എഷം)
സഷംസണ്ടാന ലസക്രടറത്തിയലടയഷം  പ്രതെത്തികരണഷം ലെഭന്യമേണ്ടാക്കുകയഷം മനണ്ടാടമീസത്തിലലെ വത്തിഷയങ്ങളുഷം
ബന്ധലപട  വന്യക്തത്തികളുലട  ഇതെത്  സഷംബന്ധത്തിച്ച  മേറുപടത്തിയഷം  ലചേയര്  പരത്തിമശേണ്ടാധത്തിച്ചതെത്തില്
മനണ്ടാടമീസത്തില്  പരണ്ടാമേര്ശേത്തിച്ച  വത്തിഷയവമേണ്ടായത്തി  ബന്ധലപടത്  അവകണ്ടാശേലെഷംഘനതത്തിനത്
മഹതുവണ്ടാകുന യണ്ടാലതെണ്ടാരു നടപടത്തിയഷം ബഹു.മേനത്തിയമടയഷം,  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എഷം)  സഷംസണ്ടാന
ലസക്രടറത്തിയലടയഷം ഭണ്ടാഗതത് നത്തിനണണ്ടായത്തിടത്തിലലനത് മബണ്ടാധന്യലപടതെത്തിലന്റെ അടത്തിസണ്ടാനതത്തില്
അവകണ്ടാശേലെഷംഘന  മനണ്ടാടമീസത്തിനുള്ള  അനുമേതെത്തി  നത്തിമഷധത്തിച്ചതെണ്ടായത്തി  ബഹു.  സമീകര്
അറത്തിയത്തിച്ചതെത്തിലന്റെ  അടത്തിസണ്ടാനതത്തില്  അവകണ്ടാശേലെഷംഘന  മനണ്ടാടമീസത്തിനുള്ള  അനുമേതെത്തി
നത്തിമഷധത്തിച്ചു.”

 Visitors

       The number of persons who witnessed the proceedings of the Assembly during

the Session was as follows:

  Officers’ Gallery : 1301

 Speakers' Gallery : 1209

                        Visitors Gallery : 1218

 Distinguished Visitors Gallery : 104

Termination of the Session

        The Fifth Session of the Fifteenth Kerala Legislative Assembly was prorogued

with effect from July 21, 2022 at the conclusion of its sitting vide Notification No.

10149/Table-1/2022/Leg dated 22-7-2022.



19

APPENDICES



20



21

APPENDIX I

STATEMENT SHOWING DETAILS OF QUESTIONS 

ADMITTED AND ANSWERS RECEIVED

1. Total No. of Notices Received and Registered 5990

2. No. of  Notices  Admitted as Starred  450

3. No. of Notices Admitted as Unstarred 5469

4. Total No. of Notices Admitted in the Starred and as Unstarred 5919

5. Notices Disallowed    35

6. Notices Withdrawn   36

7. No. of Answers Received on Allotted days itsel 4067

8. No. of Answers Received Late and Published as per Bulletin         1765

9. Answers to be received   85

10. No. of questions Answered on the floor   44

11. No. of Members who were allowed to ask supplementary questions 398

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
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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) (2) (3) (4) (5)

1 June 30,

2022

Shri Sunny Joseph

and five other

Members

Minister for

Forest and Wild

life

Regarding  the  anxiety

reported  to  have  arisen

among the people due to

the  Supreme  Court's

order  mandating  ecosen

sitive zones at a distance

of  not  less  than  one

kilometer around wildlife

sanctuaries  and  national

parks.

2 July 5,  

2022

Dr. M. K.  Muneer

and five other

Members

Minister for

Local Self

Governments,

Rural

Development

and Excise

The   serious  situation

reported  to  have  arisen

consequent to the Police
action  to  quell  the
popular  protests  against
the  Avikkalthodu  waste
treatment  plant  by
thrashing  and  filing  cases
against  local  residents
who protested.

3 July 7,  

2022

DR.MathewKuzhalna

dan  and five other

Members

Minister for

Finance

The  serious   concern

reported  to  have  arisen

consequent to the Government's

alleged  withdrawal from

social
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(1) (2) (3) (4) (5)

welfare  activities  and
repayment obligations of
the  Kerala  Social
Security Pension Limited
in  the  wake  of  the
financial  crisis  faced  by
the State.

4 July 12,
2022

Shri Najeeb
Kanthapuram and five

other Members

Minister for
Local Self

Government,
Rural

Development
and Excise

The  serious  situation
reported  to  have  arisen
consequent  to the cut  in
the  amount  allocated  to
the  local  bodies  in  the
budget  2022-23  and  the
final  annual  plan  of  the
local  bodies  not  being
formulated even after the
completion  of  three
months  in  the  financial
year.

5 July 13,
2022

Shri Sunny Joseph
and five other

Members

Chief Minister The  serious  situation
reported  to  have  arisen
consequent to the failure
to bring those before law
who made the bomb and
kept  it  in  a  steel
container,  the  explosion
of  which  caused  the
death  of  two  scrap
pickers from Assam who
found the steel container
while collecting scraps at
Chavassery  of  Iritti
Municipality.
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(1) (2) (3) (4) (5)

6 July 14,
2022

Shri N. Samsudheen 
and three other

Members

Minister for
Welfare of
Scheduled

Castes,Scheduled
Tribes and Back

ward
Classes,Devasw

oms and
Parliamentary

Afffairs

The  serious  situation
reported  to  have  arisen
consequent  to  the  ongoing
child deaths in the tribal
areas of Attappady, including
the death of a four month
old  baby  in  Attappady
Murugala Oor.

7 July 18,
2022

Shri Anwar Sadath
and five other

Members

Minister for
Electricity

The  serious  situation
reported  to  have  arisen
consequent to the  increase
in  the  electricity  charges
inspite  of  KSEB claiming
to have made an operating
profit of Rs.1400 crore in
the last year.

8 July 19,
2022

Shri Eldose P.
Kunnappillil and five

other Members

Minister for
Public works,
Tourism and
Youth Affairs

The  serious  situation
reported  to  have  arisen
consequent  to  the  roads
becoming  unmotorable
and  the  resultant  suffering
of  the  people  due  to  the
non-timely completion  of
the  maintenance  of  the
roads in the state.

9 July 21,
2022

Shri T. Sidiqque and
five other Members 

Minister  for  
Agriculture

The  serious  situation
reported  to  have  arisen
consequent  to  the  farmers
in the state facing a dire
situation  due  to  falling
crop  prices,  high  fertilizer
prices, diseases due to climate
change, crop damage, wild
animal  encroachment and
indebtedness.
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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) (2) (3) (4) (5)

1 June 28,
2022

Shri C. K. 
Hareendran

Minister for
Forest and Wild

life

To the  necessity  to  urge
the  Central  Government
to  exclude  densely
populated  areas  in  the
State from implementing
the Supreme Court order
mandating one kilometer
as eco-sensitive zone. 

2 June 28, 
2022

Shri T. V. Ibrahim Minister for
Higher Education
and Social Justice

To  the  crisis  allegedly
caused  by  the  circular
denying admission to distance
education  and  private
registration  courses  for
universities  other  than
Sree Narayana Open University,
in the State

3. June 30, 
2022

Shri K. M.
Sachindev

Minister for
General

Education and
Labour

 To the  necessity to take
steps  to  ensure  further
studies  to  all  students
who  passed  in  the
S.S.L.C. examination.

4. June 30, 
2022

DR.Mathew
Kuzhalnadan

Minister for
Health and
Woman and

Child
development

To the  necessity  to  take
steps  to  revise  the  pay
and  service  conditions  and
reduce  the  excessive
workload  of  Anganwadi
workers  in  the state  and
bring  to  functionable
condition,  the  Anganwadi
Buildings  which  are  in
dilapidated  and  endangered
condition.
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(1) (2) (3) (4) (5)

5. July 4, 

2022

Shri Kadakampally

Surendran

Minister for Law,

Industries and

Coir

To  the  necessity  to  revise

the  Central  Government's

stand  to  privatize  the

Hindustan Latex Limited

and also not to hand over

it to the State Government,

in case of its privatization.

6. July 4, 

2022  

Shri Eldose P. 

Kunnappillil

Minister for Higher

Education and

Social Justice.

To  the  social  scenario

that  would  arise  in  the

State due to  the permanent

settlement  of  Keralites

pursuing  higher  studies

in  foreign  countries  and

acquiring  foreign  citizen

ship.

7. July 5, 

2022

Shri P. Nandakumar Minister for

Finance

 To the necessity to  urge

the  Central  Government to

rectify  the  policy  which

subverts the development

activities of the State by

slashing  down  the  tax

share due to the State and

curtailing  its  revenue

deficit grant.

8. July 5, 

2022

Shri K. P. A.

Majeed

Minis Minister

for Fisheries,

Culture and

Youth Affairs

To  the  the  necessity  to

address  the  problems

faced  by  fishermen  due

to the hike in fuel prices

and  Central-State  laws

affecting the fishing sector.
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(1) (2) (3) (4) (5)

9. July 7, 

2022

Shri P. P. 

Chitharanjan

Minister for Law,

Industries and

Coir

 To  the   necessity  to

address problems faced by

the  traditional  coir  workers

because  of  the  stockpiling

of coir products due to the

absence  of  marketing  in

line with the increase in

production.

10. July 7, 

2022

Shri A. K. M

Ashraf

Minister for

Public Works and

Tourism

To the necessity to provide

facilities for  the people to

cross  the  road  without

obstructing  the  travel

facility  when  National

Highway is expanded.

11. July 12, 

2022

Shri T. P.

Ramakrishnan

Minister for

General

Education and

Labour

To the  necessity  to  take

steps  by  the  State

Government  to  protect

the  interest  of  labourers

in  the  event  of  the  four

labour  codes  of  the

Central  Government,

which nubbed the crux of

the  labour  laws,  coming

into  effect  from  July

2022.

12. July 12, 

2022

Shri A. P. 

Anil Kumar

Minister for

Health and

Woman and Child

Development

To  the necessity to strengthen

the  actions  of  the  Food

Safety Department in the

wake of reported continuous

food  poisoning  cases  in

the State.
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(1) (2) (3) (4) (5)

13 July 13, 

2022

Shri E.

Chandrasekharan

Minister for

Public Works,

Tourism and

Youth Affairs

To  the  necessity  to

address  the  additional

financial  burden  and

hardship  caused  due  to

non-completion  of  work

on  time  by  PWD

contrac tors.

14 July 13, 

2022

Shri Ramesh

Chennithala

Minister for 

Finance

Regarding the difficulties

faced by State government

employees  and  pensioners

due to the reported defects

in the implementati on of

the Medisep scheme.

15 July 14, 

2022

Shri Pramod

Narayan

Minister for

Welfare of

Scheduled Castes,

Scheduled Tribes,

Backward

Classes,

Devaswoms and

Parliamentary

Affairs

To the necessity to appoint

a  new  Commission  to

study  and  assess  the

benefits due to Viswakarmajas

in  proportion  to  their

population and to resolve

the defects  in  the  report

of  Sankaran  Commission

which  studied  their

problems.

16 July 14, 

2022

Shri T. J. Vinod Minister for

Public Works,

Tourism and

Youth Affairs

To the necessity to prepare

a tourism action plan and

conduct  a  micro-hydel

tourism action plan connecting

tourism  destinations  in

Kochi.
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17 July 18, 

2022

Shri K. B. Ganesh

Kumar

Minister for

Public Works,

Tourism, and

Youth Affairs

Regarding  the  defect  in

the  design  of  the

Punalur-Moovattupuzha

KSTP Road construction.

18 July 18, 

2022

Shri Anoop Jacob Chief Minister To  the  necessity  to

implement new guidelines

to prevent human trafficking

and to end the  activities

of fake recruiting agencies.

19 July 19, 

2022

Shri P. S. Supal Minister for Law,

Industries and

Coir

To the  necessity  to  take

steps to resolve the crisis

faced  by the  workers  of

the  cashew  industry  in

the State.

20 July 19, 

2022

Shri U. A. Lathif Minister for

Welfare of

Scheduled Castes,

Scheduled Tribes,

Backward

Classes,

Devaswoms and

Parliamentary

Affairs

To  the  necessity  to

implement a legal system

to  conduct  cast  based

census of the socially and

educationally  backward

classes once in ten years.

21 July 20, 

2022

Dr. Sujith

Vijayanpillai

Minister for Law,

Industries and

Coir

To the  necessity  to  urge

the  Central  Government

to  withdraw  from  the

move to hand over black

sand  mining  to  the

private sector.
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22 July 20, 

2022

Shri Sunny Joseph Chief Minister To  the  necessity  to

resolve the problems and

concerns reportedly faced

by the people of Kannur

district regarding the land

acquisition  for  artificial

waterways.

23 July 21, 

2022

Shri I. B. Satheesh Minister for

Fisheries, Sports,

Wakf and Haj

Pilgrimage

Regarding  the  necessity

to  request  the  Central

Government to reconsider

its  decision  to  abandon

the Nemom railway terminal

project.

24 July 21, 

2022

Shri Sajeev

Joseph

Minister for

Higher Education

and Social Justice

To the problems faced by

the beneficiaries of project

like  'Aswasakiranam',

'Snehasparsam', and ' We

care'  due  to  not  getting

financial  assistance  on

time.
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APPENDIX IV

THE MATTERS RAISED BY THE MEMBERS UNDER RULE
304

28  th   June 2022
ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. എഷം. രണ്ടാജമഗണ്ടാപണ്ടാലെന് കണ്ടാസര്മഗണ്ടാഡത് സമേഗ വത്തികസന
മരഖയത് അഷംഗമീകണ്ടാരഷം

മുഖന്യമേനത്തി

2
ശ്രമീ. ലക. പത്തി. കുഞ്ഞമദേത് കുടത്തി മേണ്ടാസര്

 പ്രസവലത തുടര്നത് ദേത്തിബത്തിഷ
മേരണലപടതെത് സഷംബന്ധത്തിച്ച

അമനസ്ക്വഷണഷം

മുഖന്യമേനത്തി

3
ശ്രമീ. ലക. ബത്തി. ഗമണഷത് കുമേണ്ടാര്

പടണ്ടാഴത്തി പഞണ്ടായതത്തിലലെ
ടവദേത്യുദ്യുൂതെത്തി വത്തിതെരണതത്തിലലെ

തെടസഷം

ടവദേത്യുതെത്തി
വകുപ്പുമേനത്തി

4

ശ്രമീ. ആന്റെണത്തി മജണ്ടാണ്

മകണ്ടാടപടത്തി, പത്തിണത്തിമേന, കുടമ്പുഴ,
ലവളങ്ങണ്ടാടത്, കമീരഷംപണ്ടാറ
പഞണ്ടായത്തുകളത്തിലലെ

കണ്ടാടണ്ടാനശേലെന്യഷം

വനഷം-
വനന്യജമീവത്തി
വകുപ്പുമേനത്തി

5

ശ്രമീ. പത്തി. പത്തി. ചേത്തിതരഞ്ജന്

ലസഷന്യല് സ്കൂളത്തിലലെ
അധന്യണ്ടാപകരുലടയഷം

ആയമേണ്ടാരുലടയഷം
ഓണമററത്തിയഷം

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാ
ഭന്യണ്ടാസ-

ലതെണ്ടാഴത്തില്
വകുപ്പുമേനത്തി

6

ശ്രമീ. വണ്ടാഴൂര് മസണ്ടാമേന്

മകരള പബത്തികത് സര്വമീസത്
കമമീഷന് മുമഖന തെമേത്തിഴത്
മേമീഡത്തിയഷം യ.പത്തി. സ്കൂള്

അധന്യണ്ടാപകലര
ലതെരലഞ്ഞടുക്കുനതെത്തിനുള്ള

മേണ്ടാനദേണഷം

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാ
ഭന്യണ്ടാസ-

ലതെണ്ടാഴത്തില്
വകുപ്പുമേനത്തി

7
ശ്രമീ. പത്തി. നനകുമേണ്ടാര്

ഈശേസ്ക്വരമേഷംഗലെഷം ലവറ്റത്തിനറത്തി
കത്തിനത്തികത്തിലന്റെ പ്രവര്തനഷം

മൃഗസഷംരകണ-
കമീരവത്തികസന
വകുപ്പുമേനത്തി

8

ശ്രമീ. ഇ. ചേന്ദ്രമശേഖരന്

കണ്ടാഞ്ഞങ്ങണ്ടാടത് സമീകളുലടയഷം
കുടത്തികളുലടയഷം

ആശുപതത്തിയലട
പ്രവര്തനഷം

ആമരണ്ടാഗന്യ-
വനത്തിതെ-

ശേത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമേനത്തി
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30  th   June, 2022

ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 മഡണ്ടാ. സുജത്തിതെത് വത്തിജയന്പത്തിള്ള ചേവറയത്തില് ലഗയ്ല് പ്രകൃതെത്തി
വണ്ടാതെക സഷംഭരണമകന്ദ്രഷം

മുഖന്യമേനത്തി

2 ശ്രമീ. നജമീബത് കണ്ടാനപുരഷം ലപരത്തിനല്മേണ്ണയത്തിലലെ
വത്തിവത്തിധ എസത്.സത്തി. മകണ്ടാളനത്തി

കളത്തില് തെണ്ടാമേസത്തിക്കുന
കുടുഷംബങ്ങള്കത് ആധണ്ടാരവഷം

പടയവഷം 

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

3 മഡണ്ടാ. എന്. ജയരണ്ടാജത് എയ്ഡഡത് വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ
മമേഖലെയത്തില്

ഭത്തിനമശേഷത്തികണ്ടാര്കത്
സഷംവരണഷം

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
ലതെണ്ടാഴത്തില്

വകുപ്പുമേനത്തി

4 ശ്രമീ. എ. സത്തി. ലമേണ്ടായ്തമീന് കലെശേമേലെ ഇമകണ്ടാടൂറത്തിസഷം
പദതെത്തി 

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാര

വകുപ്പുമേനത്തി

5 ശ്രമീ. ഇ. ടത്തി. ടടസണ് മേണ്ടാസര് ഈസത് ടത്തിപ്പുസുല്തണ്ടാന്
മറണ്ടാഡത് നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാര

വകുപ്പുമേനത്തി

6 ശ്രമീ. സണ്ണത്തി മജണ്ടാസഫത് ആറളഷം ഫണ്ടാഷം ഹയര്
ലസകന്ഡറത്തി സ്കൂളത്തിലലെ

അധന്യണ്ടാപക തെസത്തികകള് 

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
ലതെണ്ടാഴത്തില്

വകുപ്പുമേനത്തി

7 ശ്രമീ എഷം. എസത്. അരുണ് കുമേണ്ടാര് കുറതത്തികണ്ടാടത് കുടത്തിലവള്ള
പദതെത്തി

ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമേനത്തി

8 ശ്രമീ. എന്.ലക. അക്ബര് ഗുരുവണ്ടായൂര് സസ്ക്വമീമവജത് പദതെത്തി ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമേനത്തി

9 ശ്രമീ. സത്തി. ആര്. മേമഹഷത് കരുനണ്ടാഗപള്ളത്തി മകരള
ഫമീഡ്സത് പണ്ടാന്റെത്തിലലെ

ജമീവനകണ്ടാരുലട
ആവശേന്യങ്ങള്

മൃഗസഷംരകണ-
കമീരവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി

10 ശ്രമീ. ലക. ഡത്തി. പ്രമസനന് ചൂരുപണ്ടാറ മേലെമയണ്ടാര
മമേഖലെയത്തിലലെ കര്ഷകരുലട
ടകവശേ ഭൂമേത്തികത് പടയഷം 

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി
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4  th   July, 2022
ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. സത്തി. എച്ചത്. കുഞ്ഞമ്പു കണ്ടാസര്മഗണ്ടാഡത് വര്ദത്തിച്ചു വരുന
ലകണ്ടാലെപണ്ടാതെകങ്ങളുഷം നത്തിയമേവത്തിരുദ
പ്രവര്തനങ്ങളുഷം തെടയനതെത്തിനത് നടപടത്തി

മുഖന്യമേനത്തി

2 ശ്രമീ. വത്തി. മജണ്ടായത്തി വയനണ്ടാടത് രണ്ടാഹുല് ഗണ്ടാന്ധത്തി എഷം.പത്തി.യലട
ഓഫമീസത്തിലലെ മേഹണ്ടാതണ്ടാഗണ്ടാന്ധത്തിയലട

മഫണ്ടാമടണ്ടാ തെകര്ത സഷംഭവഷം

മുഖന്യമേനത്തി 

3 ശ്രമീ. എഷം. എഷം. മേണത്തി സര്മവ്വയര്മേണ്ടാര്കത് ലചേയത്തിന്മേണ്ടാന്
മവജസത്

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

4 ശ്രമീ. എഷം. വത്തിന്ലസന്റെത് വത്തിഴത്തിഞ്ഞലത തെമീരമദേശേ
വത്തിമലജുകളത്തില് തെണ്ടാമേസത്തിക്കുന

മേതന്യലതണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തികള്കത് പടയഷം 

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

5 ശ്രമീ. പ്രമമേണ്ടാദേത് നണ്ടാരണ്ടായണ് റണ്ടാനത്തിയത്തില് കര്ഷകരുലട
ടകവശേഭൂമേത്തികത് പടയഷം

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

6 ശ്രമീ. സത്തി. സത്തി. മുകുനന് മുനയഷം ലറഗുമലെറ്റര് കഷം ബത്തിഡ്ജത് ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമേനത്തി

7 ശ്രമീ. ടത്തി. പത്തി. രണ്ടാമേകൃഷ്ണന് പടത്തികജണ്ടാതെത്തി മകണ്ടാളനത്തികളുലട നവമീകരണ
പ്രവൃതത്തികളുലട കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസഷം

പടത്തികജണ്ടാതെത്തി,
പടത്തികവര്ഗ്ഗ,
പത്തിനണ്ടാക

വത്തിഭണ്ടാഗമകമേവഷം
മദേവസസ്ക്വവഷം

പണ്ടാര്ലെലമേന്റെറത്തി
കണ്ടാരന്യവഷം

വകുപ്പുമേനത്തി

8 ശ്രമീ. എ. പത്തി. അനത്തില് കുമേണ്ടാര് ബദേല് സ്കൂളുകളുലട പ്രവര്തനഷം ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാ
ഭന്യണ്ടാസ-ലതെണ്ടാഴത്തില്

വകുപ്പുമേനത്തി

9 ശ്രമീ. ലക.പത്തി. എ. മേജമീദേത് കണ്ടാളഷംതെത്തിരുതത്തി MGLC സ്കൂളത്തിലന്റെ
പ്രവര്തനഷം

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാ
ഭന്യണ്ടാസ-ലതെണ്ടാഴത്തില്

വകുപ്പുമേനത്തി

10 ശ്രമീ. സജമീവത് മജണ്ടാസഫത് ഇരത്തിക്കൂറത്തിലലെ യണ്ടാതണ്ടാമകശേഷം ഗതെണ്ടാഗതെ
വകുപ്പുമേനത്തി
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5  th   July, 2022
ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. മതെണ്ടാടതത്തില് രവമീന്ദ്രന് മകണ്ടാഴത്തിമകണ്ടാടത്
ലവള്ളയത്തില് മപണ്ടാലെമീസത്
മസഷന് നത്തിര്മണ്ടാണഷം 

മുഖന്യമേനത്തി

2 ശ്രമീ. എഷം. വത്തിജത്തിന് സുല്തണ്ടാന് കനണ്ടാലെത്തിലന്റെ
പണ്ടാര്ശേസ്ക്വഭത്തിതത്തി

പുനര്നത്തിര്മണ്ടാണഷം

മുഖന്യമേനത്തി 

3 ശ്രമീ. ലക. എന്. ഉണ്ണത്തിക്കൃഷ്ണന് പള്ളത്തിപ്പുറഷം, കുഴുപത്തിള്ളത്തി
വത്തിമലജുകളത്തിലലെ ഭൂമേത്തിയലട

കരഷം 

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

4 ശ്രമീ. പത്തി.ടത്തി.എ. റഹമീഷം ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്
പ്രവൃതത്തികള്കണ്ടായള്ള
സലെഷം ഏലറ്റടുകല്
മവഗതത്തിലെണ്ടാകണ്ടാന്

നടപടത്തി

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

5 ശ്രമീ. മതെണ്ടാമേസത് ലക. മതെണ്ടാമേസത് കുടനണ്ടാടത് സമേഗ
കുടത്തിലവള്ള പദതെത്തി

ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമേനത്തി

6 ശ്രമീ. എന്. ഷഷംസുദ്ദേമീന് അടപണ്ടാടത്തിയത്തില്നത്തിനത്
മുളളത്തിവഴത്തി

ഊടത്തിയത്തിമലെക്കുള്ള
യണ്ടാതണ്ടാനത്തിമരണ്ടാധനഷം

വനഷം-വനന്യജമീവത്തി
വകുപ്പുമേനത്തി

7 ശ്രമീ. തെത്തിരുവഞ്ചൂര് രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന് മേണ്ടാധന്യമേപ്രവര്തകര്ക്കുള്ള
ലപന്ഷന്

ധനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

8 ശ്രമീമേതെത്തി ലക. ലക. രമേ വടകര മമേണ്ടാഡല്
മപണ്ടാളത്തിലടകത്തികത്തിലന്റെ

പ്രവര്തനഷം

ഉനതെ വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
സണ്ടാമൂഹന്യനമീതെത്തി

വകുപ്പുമേനത്തി

9 ശ്രമീ. എ. എന്. ഷഷംസമീര് ബത്തി.എഡത് ടയത്തിനത്തിഷംഗത്
മകണ്ടാമളജുകളത്തിമലെക്കുഷം
ടമീച്ചര് ലടയത്തിനത്തിഷംഗത്

ഇന്സത്തിറ്റഫ്യൂകളത്തിമലെക്കുഷം
പത്തി.എസത്.സത്തി. വഴത്തി

നത്തിയമേനഷം

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
ലതെണ്ടാഴത്തില്

വകുപ്പുമേനത്തി

10 ശ്രമീ. ജത്തി. എസത്. ജയലെണ്ടാല് ചേണ്ടാതന്നൂരത്തില് സബത്
ആര്.ടത്തി.ഒ. ഓഫമീസത്

ഗതെണ്ടാഗതെ
വകുപ്പുമേനത്തി
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7  th   July, 2021
ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. ടത്തി. വത്തി. ഇബണ്ടാഹത്തിഷം മകണ്ടാഴത്തിമകണ്ടാടത്
വത്തിമേണ്ടാനതണ്ടാവളതത്തില്നത്തി

നഷം കൂടുതെല് സര്വ്വമീസുകള്

മുഖന്യമേനത്തിക്കുമവണത്തി
തെമദ്ദേശേസസ്ക്വയഷംഭരണഷം,

ഗണ്ടാമേവത്തികസനഷം,
എടക്സൈസത്
വകുപ്പുമേനത്തി

2 ശ്രമീ. എ. രണ്ടാജ കുറ്റത്തിയണ്ടാര്വണ്ടാലെത്തിയത്തിലലെ
പടയനടപടത്തി

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

3 ശ്രമീ. പത്തി. മേമത്തിക്കുടത്തി പ്രകൃതെത്തി
ദുരനങ്ങളത്തില്ലപടവര്ക്കുള്ള

നഷ്ടപരത്തിഹണ്ടാരത്തുക
വര്ദത്തിപത്തിക്കുനതെത്തിനത്

നടപടത്തി

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

4 ശ്രമീമേതെത്തി കണ്ടാനതത്തില് ജമേമീലെ കണ്ടാപണ്ടാടത് പ്രമദേശേലത
കടലെണ്ടാക്രമേണഷം

ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമേനത്തി

5 ശ്രമീമേതെത്തി ശേണ്ടാനകുമേണ്ടാരത്തി ലക. പണ്ടാലെകണ്ടാടത്-മകണ്ടാഴത്തിമകണ്ടാടത്
മദേശേമീയപണ്ടാതെയത്തിലലെ
പനയഷംപണ്ടാടത് വളവത്

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാര

വകുപ്പുമേനത്തി

6 ശ്രമീ. രമമേശേത് ലചേനത്തിതലെ മുതെലെക്കുറത്തിച്ചത്തികല്
പണ്ടാലെതത്തിലന്റെയഷം

ലകണ്ടാടുനണ്ടാര്-മമേല്പണ്ടാടഷം
പണ്ടാലെതത്തിലന്റെയഷം

നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാര

വകുപ്പുമേനത്തി

7 ശ്രമീ. രണ്ടാമേചേന്ദ്രന് കടനപള്ളത്തി എലണ്ടാ സര്കണ്ടാര്
ആശുപതത്തികളത്തിലുഷം

ഡയണ്ടാലെത്തിസത്തിസത് മകന്ദ്രങ്ങള്
ആരഷംഭത്തിക്കുനതെത്തിനത് നടപടത്തി

ആമരണ്ടാഗന്യ-വനത്തിതെ-
ശേത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി

8 ശ്രമീ. പത്തി. ബണ്ടാലെചേന്ദ്രന് തൃശൂര് ജത്തിലണ്ടാ
ആശുപതത്തിയലട

പ്രവര്തനഷം

ആമരണ്ടാഗന്യ-വനത്തിതെ-
ശേത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി
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9 ശ്രമീമേതെത്തി ലദേലെമീമേ അരരത്തിലലെ ലവള്ളലകടത്
നത്തിവണ്ടാരണതത്തിനത് കത്തിഫ്ബത്തി

പദതെത്തി

ധനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

10 ശ്രമീ. അന്വര് സണ്ടാദേതത് ആലുവയത്തില്  കത്തിഫ്ബത്തി വഴത്തി
നടത്തുന വത്തിവത്തിധ

മറണ്ടാഡുകളുലട നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ധനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

12  th   July, 2022
ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. വത്തി. ഡത്തി. സതെമീശേന് നയതെന
ബണ്ടാമഗജത്തിലൂലടയള്ള
സസ്ക്വര്ണ്ണകടതത്തില്

സത്തി.ബത്തി.ഐ. അമനസ്ക്വഷണഷം

ക്രമേപ്രശ്നതത്തിലന്റെ
അടത്തിസണ്ടാനതത്തില്
അവതെരണണ്ടാനുമേതെത്തി

നത്തിമഷധത്തിച്ചു.

2 ശ്രമീ. ലക. ആന്സലെന് MLA ഫണത് ഉപമയണ്ടാഗത്തിച്ചു
വണ്ടാങ്ങുന സര്കണ്ടാര് സ്കൂള്
ബസകളുലട ആവര്തന

ലചേലെവത്

തെമദ്ദേശേ
സസ്ക്വയഷംഭരണഷം,

ഗണ്ടാമേവത്തികസനഷം,
എടക്സൈസത്
വകുപ്പുമേനത്തി

3 ശ്രമീ. ലെത്തിമന്റെണ്ടാ മജണ്ടാസഫത് തെത്തിരുവമണ്ടാടത്തിയത്തില് റവനഫ്യൂ
മരഖകളത്തില് മതെണ്ടാടഭൂമേത്തി

എനത് ലതെറ്റണ്ടായത്തി
മരഖലപടുതത്തിയതു മൂലെഷം

ഭൂവടമേകള്ക്കുള്ള
പ്രയണ്ടാസങ്ങള്

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

4 ശ്രമീ. പത്തി. എസത്. സുപണ്ടാല് അഗതെത്തി മകന്ദ്രങ്ങളത്തിമലെകത്
സസൗജനന്യ നത്തിരകത്തില്
നല്കത്തിയത്തിരുന ഭകന്യ
വസ്തുകളുലട വത്തിതെരണഷം
പുനനഃസണ്ടാപത്തിക്കുനതെത്തിനത്

നടപടത്തി

ഭകന്യ-
ലപണ്ടാതുവത്തിതെരണ

വകുപ്പുമേനത്തി

5 ശ്രമീ. മസവന്യര് ചേത്തിറ്റത്തിലെപത്തിള്ളത്തി മുളങ്കുനത്തുകണ്ടാവത്
ഇ.എസത്.ഐ.

ലനഞ്ചുമരണ്ടാഗണ്ടാശുപതത്തിയലട
പ്രവര്തനഷം

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
ലതെണ്ടാഴത്തില്

വകുപ്പുമേനത്തി
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6 ശ്രമീ. ലക. എഷം. സച്ചത്തിന്മദേവത് സര്കണ്ടാര്
വത്തിദേന്യണ്ടാലെയങ്ങള്കത് ഭൂമേത്തി
വണ്ടാങ്ങുനതെത്തിനത് പദതെത്തി

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
ലതെണ്ടാഴത്തില്

വകുപ്പുമേനത്തി

7 ശ്രമീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനണ്ടാഥത് പള്ളത്തിമുകത് ഇളമള്ളൂര്
മമേല്പണ്ടാലെഷം നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാര

വകുപ്പുമേനത്തി

8 ശ്രമീ. മേണ്ടാതെത്യു ടത്തി. മതെണ്ടാമേസത് തെത്തിരുവല-മേലപള്ളത്തി മറണ്ടാഡത്
റമീ-ടണ്ടാറത്തിങത്

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാര

വകുപ്പുമേനത്തി

9 ശ്രമീ. പത്തി. അബ്ദുല് ഹമേമീദേത് മതെണ്ടാടമശ്ശേരത്തിയറ-
ഇലത്തുമേണ്ടാടത്-പണ്ടാതത്തിക്കുഴത്തി

മറണ്ടാഡത്

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാര

വകുപ്പുമേനത്തി

10 ശ്രമീ. അനൂപത് മജകബത് മപപതെത്തി-പണ്ടാഴൂര് മറണ്ടാഡത്തിലന്റെ
അടലെന്ലമേനഷം എടക്സൈസത്

കടവത് പണ്ടാലെതത്തിലന്റെ
നത്തിര്മണ്ടാണവഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാര

വകുപ്പുമേനത്തി

13  th   July, 2022
ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. വത്തി. ഡത്തി. സതെമീശേന് സര്കണ്ടാര് ആശുപതത്തികളത്തിലലെ
മേരുനത് കണ്ടാമേഷം

ആമരണ്ടാഗന്യ-വനത്തിതെ-
ശേത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി

2 ശ്രമീ. മറണ്ടാജത്തി എഷം. മജണ്ടാണ് മേലെയണ്ടാറ്റൂര്-നമീലെത്തിശേസ്ക്വരഷം,
അയമ്പുഴ, കറുകുറ്റത്തി, മുകന്നൂര്

പഞണ്ടായത്തുകളത്തിലലെ
വനന്യമൃഗശേലെന്യഷം

വനഷം-വനന്യജമീവത്തി
വകുപ്പുമേനത്തി

3 ശ്രമീ. ജത്തി. സമീഫന് മബണ്ടാണകണ്ടാടത് എമസറ്റത്തിലലെ
ലെയങ്ങളുലട

മശേണ്ടാചേനമീയണ്ടാവസ

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
ലതെണ്ടാഴത്തില് വകുപ്പുമേനത്തി

4 ശ്രമീ. ഡത്തി. ലക. മുരളത്തി ടബമൂര് എമസറ്റത്തിലലെ
ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തികളുലട വത്തിവത്തിധ

ആവശേന്യങ്ങള്

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
ലതെണ്ടാഴത്തില് വകുപ്പുമേനത്തി
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5 ശ്രമീമേതെത്തി ഉമേ മതെണ്ടാമേസത് ബഹ്മപുരഷം പണ്ടാലെഷം
നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

6 ശ്രമീ. മുരളത്തി ലപരുലനലത്തി തൃപ്രയണ്ടാര്-കണ്ടാഞ്ഞണ്ടാണത്തി-
ചേണ്ടാവകണ്ടാടത് മറണ്ടാഡത്

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

7 ശ്രമീമേതെത്തി സത്തി. ലക. ആശേ മനമരകടവത്-മേണ്ടാമകകടവത്
പണ്ടാലെഷം നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

8 ശ്രമീ. എ. പ്രഭണ്ടാകരന് പണ്ടാലെകണ്ടാടത് തെണ്ടാലൂകത്
ആശുപതത്തിയലട പ്രവര്തനഷം

ആമരണ്ടാഗന്യ-വനത്തിതെ-
ശേത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി

9 ശ്രമീ. ലക. ലക. രണ്ടാമേചേന്ദ്രന് പുതുകണ്ടാടത് തെണ്ടാലൂകത്
ആശുപതത്തിയലട പ്രവര്തനഷം

ആമരണ്ടാഗന്യ-വനത്തിതെ-
ശേത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി

10 മഡണ്ടാ. എഷം. ലക. മുനമീര് തെണ്ടാമേരമശ്ശേരത്തി തെണ്ടാലൂകത്
ആശുപതത്തിയലട വത്തികസനഷം

ആമരണ്ടാഗന്യ-വനത്തിതെ-
ശേത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി

14th July 2022
ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. ലസബണ്ടാസന്യന് കുളത്തുങ്കേല് പൂഞ്ഞണ്ടാറത്തിലലെ
ഉരുള്ലപണ്ടാടലെത്തില്
തെകര്ന ഗണ്ടാമേമീണ
മറണ്ടാഡുകളുലടയഷം
പണ്ടാലെങ്ങളുലടയഷം
പുനരുദണ്ടാരണഷം

തെമദ്ദേശേ സസ്ക്വയഷംഭരണഷം,
ഗണ്ടാമേവത്തികസനഷം,

എടക്സൈസത് വകുപ്പുമേനത്തി

2 ശ്രമീ. ടത്തി. സത്തിദ്ദേത്തിഖത് കണ്ടാലെത്തിതമീറ്റയലട
വത്തിലെവര്ദനവത്  

മൃഗസഷംരകണ-
കമീരവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി
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3 ശ്രമീ. ലക. ബണ്ടാബു (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ) തൃപ്പൂണത്തിത്തുറയത്തിലലെ
ഇരുമ്പുപണ്ടാലെഷം

ധനകണ്ടാരന്യ വകുപ്പുമേനത്തി

4 ശ്രമീ. പത്തി. പത്തി. സുമമേണ്ടാദേത് മകണ്ടാടണ്ടായത്തി IHRD
മകണ്ടാമളജത്തിലന്റെ

ലകടത്തിട
നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ഉനതെ വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
സണ്ടാമൂഹന്യനമീതെത്തി

വകുപ്പുമേനത്തി

5 ശ്രമീ. വത്തി. ആര്. സുനത്തില് കുമേണ്ടാര് സ്കൂള് വത്തിദേന്യണ്ടാര്തത്തി
കളുലട ഉച്ചഭകണഷം

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
ലതെണ്ടാഴത്തില് വകുപ്പുമേനത്തി

6 ശ്രമീ. എച്ചത്. സലെണ്ടാഷം മദേശേമീയപണ്ടാതെ-66
ലലെ അമലെപ്പുഴ

ഭണ്ടാഗലത കുഴത്തികള്

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

7 ശ്രമീ. കുറുമകണ്ടാളത്തി ലമേണ്ടായ്തമീന് തെത്തിരര്-ലപണ്ടാന്മുണഷം
ലറയത്തില്ലവ

ഓവര്ബത്തിഡ്ജത്
ഗതെണ്ടാഗതെമയണ്ടാഗന്യമേണ്ടാ

കണ്ടാന് നടപടത്തി 

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

8 ശ്രമീ. സനമീഷത് കുമേണ്ടാര് മജണ്ടാസഫത് ചേണ്ടാലെക്കുടത്തി നഗരസഭണ്ടാ
ജഷംഗ്ഷനു

സമേമീപലത
അടത്തിപണ്ടാതെയലട

നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

9 ശ്രമീ. കടകഷംപള്ളത്തി സുമരന്ദ്രന് മമേണ്ടാമടണ്ടാര് ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി
മമേഖലെയത്തിലലെ

പ്രശ്നങ്ങള്

ഗതെണ്ടാഗതെ വകുപ്പുമേനത്തി

10 ശ്രമീ. ലക. വത്തി. സുമമേഷത് മേതന്യബന്ധനതത്തിനത്
ഉപമയണ്ടാഗത്തിക്കുന
മേരമബണ്ടാട്ടുകളുലട
ടലെസന്സത് 

മേതന്യബന്ധനഷം,
കണ്ടായത്തികഷം, വഖഫത്,

ഹജത് തെമീര്തണ്ടാടനഷം
വകുപ്പുമേനത്തി
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18th July 2022
ക്രമേ

നമര്
അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. ലക. മപ്രഷംകുമേണ്ടാര് ഒറ്റപണ്ടാലെതത്
സണ്ടാഷംസണ്ടാരത്തിക നത്തിലെയഷം

തെമദ്ദേശേ
സസ്ക്വയഷംഭരണഷം,

ഗണ്ടാമേവത്തികസനഷം, 
എടക്സൈസത്
വകുപ്പുമേനത്തി

2 ശ്രമീ. സത്തി. ലക. ഹരമീന്ദ്രന് ലനയണ്ടാര് ലെയണ്
സഫണ്ടാരത്തി പണ്ടാര്കത്തിലന്റെ

പ്രവര്തനഷം 

വനഷം-വനന്യജമീവത്തി
വകുപ്പുമേനത്തി

3 ശ്രമീ. വത്തി. ശേശേത്തി വത്തിമദേശേ പഠനതത്തിനത്
പടത്തികജണ്ടാതെത്തി വത്തികസന

വകുപത്തിലന്റെ ധനസഹണ്ടായഷം

പടത്തികജണ്ടാതെത്തി, പടത്തികവര്ഗ്ഗ, 
പത്തിനണ്ടാക വത്തിഭണ്ടാഗ

മകമേവഷം മദേവസസ്ക്വവഷം
പണ്ടാര്ലെലമേന്റെറത്തികണ്ടാരന്യവഷം

വകുപ്പുമേനത്തി

4 ശ്രമീ. പത്തി. ലജ. മജണ്ടാസഫത് മകരള പണ്ടാഠണ്ടാവലെത്തി ഏഴണ്ടാഷം
കണ്ടാസത്തിലലെ

പണ്ടാഠപുസകതത്തില്നത്തിനത്
ചേണ്ടാവറയച്ചലനക്കുറത്തിച്ചുള്ള

പണ്ടാഠഭണ്ടാഗഷം ഒഴത്തിവണ്ടാകത്തിയ
നടപടത്തി

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
ലതെണ്ടാഴത്തില് വകുപ്പുമേനത്തി

5 മഡണ്ടാ. മേണ്ടാതെത്യു കുഴല്നണ്ടാടന് കത്തിഫ്ബത്തി മുമഖനയള്ള
മൂവണ്ടാറ്റുപുഴ-കടണ്ടാതെത്തി-

കണ്ടാരക്കുനഷം ടബപണ്ടാസത്,
മൂവണ്ടാറ്റുപുഴ മസഡത്തിയഷം

എനത്തിവയലട
നത്തിര്മണ്ടാണഷം  

ധനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

6 മഡണ്ടാ. ലക. ടത്തി. ജലെമീല് തെവനൂര്-തെത്തിരുനണ്ടാവണ്ടായ
പണ്ടാലെതത്തിലന്റെ
നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

7 ശ്രമീ. എല്മദേണ്ടാസത് പത്തി.
കുനപത്തിള്ളത്തില്

ലവമങ്ങണ്ടാലെ ശേണ്ടാമലെഷം -
ഊടത്തിമേറ്റഷം മറണ്ടാഡത്, മേണ്ണൂര്-

മപണ്ടാകണ്ടാമശ്ശേരത്തി മറണ്ടാഡത്
എനത്തിവയലട

പുനര്നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

8 ശ്രമീ. പത്തി. വത്തി. ശ്രമീനത്തിജന് മൂവണ്ടാറ്റുപുഴ-കണ്ടാകനണ്ടാടത്
നണ്ടാലുവരത്തിപണ്ടാതെ

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി
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9 ശ്രമീ. ലക. പത്തി. മമേണ്ടാഹനന് കമീരമമേഖലെയത്തിലലെ
മകമേപ്രവര്തനങ്ങള്

മൃഗസഷംരകണ-
കമീരവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി

10 ശ്രമീ. എന്. എ. ലനലത്തിക്കുനത് സമനണ്ടാഷത് മടണ്ടാഫത്തി
മജതെണ്ടാകലള അനുമമേണ്ടാദേത്തിക്കുന

ചേടങ്ങത്തില്നത്തിനഷം ടമീഷം
ഫത്തിസത്തിമയണ്ടാലയ

ഒഴത്തിവണ്ടാകത്തിയ നടപടത്തി

മേതന്യബന്ധനഷം,
കണ്ടായത്തികഷം, വഖഫത്,

ഹജത് തെമീര്തണ്ടാടനഷം
വകുപ്പുമേനത്തി

19th July 2022
ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. വത്തി. ഡത്തി. സതെമീശേന് വത്തിമേണ്ടാനതത്തില് വച്ചത്
കമയറ്റഷം ലചേയ്തതെത്

സഷംബന്ധത്തിച്ച പരണ്ടാതെത്തി 

മുഖന്യമേനത്തി

2 ശ്രമീ. മജണ്ടാബത് ടമേകത്തിള് ആതുരശുശ്രൂഷണ്ടാലെയങ്ങള്
പ്രവര്തത്തിക്കുന ലകണ്ടാമമേഴന്യല്
ലകടത്തിടങ്ങളുലട ടലെസന്സത്

പുതുകനതെത്തിനുള്ള
ഫമീസത്തിലെത്തിളവത്

തെമദ്ദേശേസസ്ക്വയഷംഭരണഷം,
ഗണ്ടാമേവത്തികസനഷം,

എടക്സൈസത്
വകുപ്പുമേനത്തിക്കുമവ
ണത്തി സഹകരണ-

രജത്തിമസ്ട്രേഷന്,
സണ്ടാഷംസണ്ടാരത്തികഷം
വകുപ്പുമേനത്തി

3 ശ്രമീ. ഷണ്ടാഫത്തി പറമത്തില് പണ്ടാലെകണ്ടാടത് നഗരസഭയത്തിലലെയഷം
വത്തിവത്തിധ പഞണ്ടായത്തുകളത്തിലലെയഷം

പടയ പ്രശ്നഷം

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

4 ശ്രമീ. ഇ. ലക. വത്തിജയന് കുറ്റന്യണ്ടാടത്തി ഇറത്തിമഗഷന് പദതെത്തി ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമേനത്തി

5 ശ്രമീമേതെത്തി യ. പ്രതെത്തിഭ കണ്ടായഷംകുളതത്  മകരള
വണ്ടാടര് അമതെണ്ടാറത്തിറ്റത്തിയലട
ഡത്തിവത്തിഷന് ഓഫമീസത് 

ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമേനത്തി

6 ശ്രമീ. ലക. യ. ജനമീഷത് കുമേണ്ടാര് നത്തിലെയല് കുടത്തിലവള്ള
പദതെത്തി

ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമേനത്തി

1352/2022
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7 ശ്രമീ. ടത്തി. ഐ. മേധുസൂദേനന് ലപരത്തിമങ്ങണ്ടാഷം ഗവ.
ആര്ട്സത് & സയന്സത്

മകണ്ടാമളജത് ലകടത്തിട
നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ഉനതെ വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
സണ്ടാമൂഹന്യനമീതെത്തി

വകുപ്പുമേനത്തി

8 ശ്രമീ. ലക. ബണ്ടാബു 
(ലനന്മേണ്ടാറ)

ലനന്മേണ്ടാറ-ലനലത്തിയണ്ടാമതെത്തി
മറണ്ടാഡത് നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

9 ശ്രമീ. ഐ. സത്തി. ബണ്ടാലെകൃഷ്ണന് ബത്തിനണ്ടാച്ചത്തി-പനമേരഷം മറണ്ടാഡത് ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

10 ശ്രമീ. പത്തി. ഉടബദുള്ള മേലെപ്പുറലത വത്തിവത്തിധ
മറണ്ടാഡുകള്

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത് വകുപത്
ഏലറ്റടുക്കുനതെത്തിനത് നടപടത്തി

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

20th July 2022
ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. വത്തി. ഡത്തി. സതെമീശേന് പരത്തിസത്തിതെത്തി സസൗഹൃദേ
ഭൂവത്തിനത്തിമയണ്ടാഗഷം

റവനഫ്യൂ-
ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ

വകുപ്പുമേനത്തി

2 ശ്രമീ. പത്തി. ലക. കുഞ്ഞണ്ടാലെത്തിക്കുടത്തി വഖഫത് മബണ്ടാര്ഡത്തിലലെ
നത്തിയമേനങ്ങള് 

മുഖന്യമേനത്തി

3 ശ്രമീ. സജത്തി ലചേറത്തിയണ്ടാന് നദേമീതെമീരങ്ങള്കത്
സഷംരകണ ഭത്തിതത്തി 

ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമേനത്തിക്കു

മവണത്തി റവനഫ്യൂ-ഭവന
നത്തിര്മണ്ടാണ
വകുപ്പുമേനത്തി

4 ശ്രമീ. വത്തി. മജണ്ടായത്തി വര്കലെ കത്തിഫത്
സഷംരകത്തിക്കുനതെത്തിനത്

നടപടത്തി

ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമേനത്തിക്കു

മവണത്തി റവനഫ്യൂ-ഭവന
നത്തിര്മണ്ടാണ
വകുപ്പുമേനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

5 ശ്രമീ. ഇ. ചേന്ദ്രമശേഖരന് കണ്ടാഞ്ഞങ്ങണ്ടാടത്
വന്യവസണ്ടായ പണ്ടാര്കത് 

നത്തിയമേഷം, വന്യവസണ്ടായഷം,
കയര് വകുപ്പുമേനത്തി

6 ശ്രമീമേതെത്തി ലക. ലക. ടശേലെജ ടമീച്ചര് കണ്ണൂര്
ഇന്റെര്നണ്ടാഷണല്

എയര്മപണ്ടാര്ടത്തിമലെക്കു
ള്ള  മറണ്ടാഡുകളുലട

നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ലപണ്ടാതുമേരണ്ടാമേതത്-
വത്തിമനണ്ടാദേസഞണ്ടാരഷം,

യവജനകണ്ടാരന്യ
വകുപ്പുമേനത്തി

7 ശ്രമീ. വത്തി. ലക. പ്രശേണ്ടാനത് മപരര്കട
മേണ്ടാനസത്തികണ്ടാമരണ്ടാഗന്യമകന്ദ്ര
തത്തിലന്റെ വത്തികസനഷം

ആമരണ്ടാഗന്യ-വനത്തിതെ-
ശേത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി

8 മഡണ്ടാ. സുജത്തിതെത് വത്തിജയന്പത്തിള്ള മേങ്കേത്തിമപണ്ടാക്സൈത്
പ്രതെത്തിമരണ്ടാധഷം 

ആമരണ്ടാഗന്യ-വനത്തിതെ-
ശേത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി

9 ശ്രമീ. എ.ലക.എഷം. അഷ്റഫത് മേമഞശേസ്ക്വരലത
സര്കണ്ടാര്

ആശുപതത്തികളുലട
പ്രവര്തനഷം

ആമരണ്ടാഗന്യ-വനത്തിതെ-
ശേത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമേനത്തി

10 ശ്രമീ. എഷം. നസൗഷണ്ടാദേത് സസ്ക്വകണ്ടാരന്യ
ഏജന്സത്തികള്

മുമഖനയള്ള ഹജത്
തെമീര്തണ്ടാടനഷം

മേതന്യബന്ധനഷം,
കണ്ടായത്തികഷം, വഖഫത്,

ഹജത് തെമീര്തണ്ടാടനഷം
വകുപ്പുമേനത്തി

21st July 2022
ക്രമേ
നമര്

അഷംഗതത്തിലന്റെ മപരത് വത്തിഷയഷം വകുപ്പുമേനത്തി

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

1 ശ്രമീ. വത്തി. ഡത്തി. സതെമീശേന് സസ്ക്വർണ്ണ കള്ളകടതത്
മകസത് 

മുഖന്യമേനത്തി

2 ശ്രമീ. ലക. ഡത്തി. പ്രമസനന് കൃഷത്തി ആവശേന്യതത്തിനുള്ള
സബ്കനണ്ടാലുകളുഷം

ഫമീല്ഡത് ചേണ്ടാലുകളുഷം
നവമീകരത്തിക്കുനതെത്തിനത് 

നടപടത്തി

തെമദ്ദേശേ സസ്ക്വയഷംഭരണഷം, 
ഗണ്ടാമേവത്തികസനഷം, 
എടക്സൈസത് വകുപ്പുമേനത്തി

3 ശ്രമീ. ലക. ലജ. മേണ്ടാക്സൈത്തി കണ്ണമേണ്ടാലെത്തിയത്തില് പുതെത്തിയ
വത്തിമലജത് ഓഫമീസത്

റവനഫ്യൂ-ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ
വകുപ്പുമേനത്തി
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4 ശ്രമീ. കടകഷംപള്ളത്തി സുമരന്ദ്രന് കഴക്കൂടഷം സത്തിവമറജത് പദതെത്തി റവനഫ്യൂ-ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ
വകുപ്പുമേനത്തി

5 ശ്രമീ. ആന്റെണത്തി മജണ്ടാണ് മകണ്ടാതെമേഷംഗലെതത്
പ്രകൃതെത്തിമകണ്ടാഭഷം മൂലെമുള്ള

നണ്ടാശേനഷ്ടങ്ങള്

റവനഫ്യൂ-ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണ
വകുപ്പുമേനത്തി

6 ശ്രമീ. മുഹമദേത് മുഹസത്തിന് മൂതെത്തികയഷം റഗുമലെറ്റര്
കഷം ബത്തിഡ്ജത്

ജലെവത്തിഭവ വകുപ്പുമേനത്തി

7 ശ്രമീ. സത്തി. എച്ചത്. കുഞ്ഞമ്പു ചേത്തിതണ്ടാരത്തി റഗുമലെറ്റര് കഷം
ബത്തിഡ്ജത്

ജലെവത്തിഭവ വകുപ്പുമേനത്തി

8 ശ്രമീ. മതെണ്ടാമേസത് ലക. മതെണ്ടാമേസത് കുടനണ്ടാടത്തിലലെ
ലവള്ളലപണ്ടാകഷം

തെടയനതെത്തിനത് നടപടത്തി

ജലെവത്തിഭവ വകുപ്പുമേനത്തി

9 ശ്രമീ. എന്. ലക. അക്ബര് എങ്ങണത്തിയൂര്, കടപ്പുറഷം,
പുനയൂര്ക്കുളഷം

പ്രമദേശേങ്ങളത്തിലലെ
കടല്ഭത്തിതത്തി
നത്തിര്മണ്ടാണഷം

ജലെവത്തിഭവ വകുപ്പുമേനത്തി

10 ശ്രമീ. പത്തി. എസത്. സുപണ്ടാല് മതെണ്ടാടഷം മമേഖലെയത്തിലലെ
ശേമള പരത്തിഷ്കരണഷം

ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ-
ലതെണ്ടാഴത്തില് വകുപ്പുമേനത്തി

11 മഡണ്ടാ. എന്. ജയരണ്ടാജത് ലപണ്ടാന്കുനഷം 
ലക.എസത്.ആര്.ടത്തി.സത്തി. 
ഡത്തിമപണ്ടായലട 
പ്രവര്തനഷം

ഗതെണ്ടാഗതെ വകുപ്പുമേനത്തി

12 ശ്രമീ. ലക. പത്തി. കുഞ്ഞമദേത് 
കുടത്തി മേണ്ടാസര്

ടസനല് മേസ്കുലെണ്ടാര്  
അമടണ്ടാഫത്തി മരണ്ടാഗ 
ചേത്തികത്തിത

ആമരണ്ടാഗന്യ-വനത്തിതെ-
ശേത്തിശുവത്തികസന 
വകുപ്പുമേനത്തി

13 ശ്രമീ. പത്തി. നനകുമേണ്ടാര് ലപണ്ടാനണ്ടാനത്തിയത്തിലലെ 
പുനര്മഗഹഷം പദതെത്തി

മേതന്യബന്ധനഷം, 
കണ്ടായത്തികഷം, 
വഖഫത്,ഹജത് 
തെമീര്തണ്ടാടനഷം 
വകുപ്പുമേനത്തി
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APPENDIX V

PAPERS LAID ON THE TABLE

27  th   June 2022

ക്രമേ

നമർ

ഓര്ഡത്തിനന്സത്തിലന്റെ

വര്ഷഷം നമര് മപരത്

1 2022 8 ദേത്തി മകരള മലെണ്ടാകത് ആയക്ത (അലമേന്റെത്ലമേന്റെത്) ഓര്ഡത്തിനന്സത്,2022

2 2022 13 ദേത്തി മകരള പബത്തികത് സര്വ്വമീസത് കമമീഷന് (അഡമീഷണല് 

ഫങ്ഷന്സത് അസത് ലറലസകത്സത് ലസര്ടന് മകണ്ടാര്പമറഷന്സത് 

ആന്റെത് കമനമീസത്) അലമേന്റെത്ലമേന്റെത് ഓര്ഡത്തിനന്സത്, 2022

3 2022 5 2022-ലലെ മകരള തെമദ്ദേശേസസ്ക്വയഷംഭരണ ലപണ്ടാതുസര്വ്വമീസത് ഓര്ഡത്തിനന്സത്

4 2022 7  ദേത്തി മകരള ടപ്രവറ്റത് മഫണ്ടാറസത്സത് (ലവസത്തിങ്ങത് ആന്റെത് 

അടസന്ലമേന്റെത്) അലമേന്റെത്ലമേന്റെത് ഓര്ഡത്തിനന്സത്, 2022

5 2022 6 2022-ലലെ മകരള വന്യവസണ്ടായ ഏകജണ്ടാലെക കത്തിയറന്സത് മബണ്ടാര്ഡുകളുഷം 

വന്യവസണ്ടായ നഗരപ്രമദേശേ വത്തികസനവഷം (മഭദേഗതെത്തി) ഓര്ഡത്തിനന്സത്

6 2022 14 ദേത്തി മകരള പബത്തികത് എന്റെര്ടപ്രസസത് ലസലെകന് ആന്റെത് 

റത്തിക്രൂടത്ലമേന്റെത് മബണ്ടാര്ഡത് ഓര്ഡത്തിനന്സത്, 2022

7 2022 9 2022-ലലെ മകരള  മേണ്ടാരത്തിടടഷം മബണ്ടാര്ഡത് (മഭദേഗതെത്തി) ഓര്ഡത്തിനന്സത്

8 2022 11 ദേത്തി മകരള മകണ്ടാ-ഓപമററ്റമീവത് ലസണ്ടാടസറ്റമീസത് (അലമേന്റെത്ലമേന്റെത്) 

ഓര്ഡത്തിനന്സത്, 2022

9 2022 4 2022-ലലെ മകരള ആഭരണ ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേനത്തിധത്തി (മഭദേഗതെത്തി)

ഓര്ഡത്തിന്സത്

10 2022 10 2022-ലലെ മകരള കനകണ്ടാലെത്തിതമീറ്റ, മകണ്ടാഴത്തിതമീറ്റ, ധണ്ടാതുലെവണമേത്തിശ്രത്തിതെഷം  

(ഉല്പണ്ടാദേനവഷം വത്തില്പനയഷം നത്തിയനത്തികല്) ഓർഡത്തിനൻസത്

11 2022 12 ദേത്തി മകരള പബത്തികത് ലഹല്തത് ഓർഡത്തിനൻസത്, 2022
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                        i) Papers as per rule 166 (1) :

ക്രമേ
നമര്

എസത്.ആർ.
ഒ. നമർ  

വത്തിജണ്ടാപനതത്തിലന്റെ 

നമർ     തെമീയതെത്തി 

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

1 497/2021 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.50/2021/മഹണ്ടാഷം 2-7-2021

2 197/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 18/2022/മഹണ്ടാഷം 28-2-2022

3 212/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്.)നഷം.27/2022/മഹണ്ടാഷം 16-2-2022

4 214/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.33/2022/മഹണ്ടാഷം 23-2-2022

5 215/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.32/2022/മഹണ്ടാഷം 22-2-2022

6 222/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്.)നഷം.40/2022/മഹണ്ടാഷം 7-3-2022

7 223/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.41/2022/മഹണ്ടാഷം 7-3-2022

8 224/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.42/2022/മഹണ്ടാഷം 7-3-2022

9 225/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.43/2022/മഹണ്ടാഷം 7-3-2022

10 226/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.44/2022/മഹണ്ടാഷം 7-3-2022

11 234/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം. 435/2022/മഹണ്ടാഷം 18-2-2022

12 235/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം. 395/2022/മഹണ്ടാഷം 14-2-2022

13 236/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 81/2021/മഹണ്ടാഷം 28-12-2021

14 237/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം. 3375/2021/മഹണ്ടാഷം 6-12-2021

15 249/2022 സ.ഉ.(പത്തി) നഷം.1/2022/മനണ്ടാര്ക 14-3-2022

16 250/2022 സ.ഉ.(പത്തി) നഷം.2/2022/മനണ്ടാര്ക 14-3-2022

17 251/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്.)നഷം.47/2022/മഹണ്ടാഷം 14-3-2022

18 258/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം. 727/2022/മഹണ്ടാഷം 17-3-2022

19 261/2022 സ.ഉ.(ടക)നമര്.28/2022/ആഭന്യനരഷം 16-2-2022

20 265/2022 സ.ഉ.(പത്തി) നഷം.3/2022/മനണ്ടാര്ക 18-3-2022

21 327/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്.)നഷം.64/2022/മഹണ്ടാഷം 25-3-2022

22 329/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.65/2022/മഹണ്ടാഷം. 25-3-2022

23 330/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.31/2022/മഹണ്ടാഷം 31-3-2022
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24 331/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.32/2022/മഹണ്ടാഷം 31-3-2022

25 332/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം. 851/2022/മഹണ്ടാഷം 25-3-2022

26 335/2022 മഹണ്ടാഷം-എസത്.എസത്.എ.5/60/2022-മഹണ്ടാഷം 1-4-2022

27 336/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.53/2022/മഹണ്ടാഷം 18-3-2022

28 337/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.53/2022/മഹണ്ടാഷം 18-3-2022

29 348/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.68/2022/മഹണ്ടാഷം 1-4-2022

30 366/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.70/2022/മഹണ്ടാഷം 2-4-2022

31 393/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം. 1133/2022/മഹണ്ടാഷം 22-4-2022

32 394/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം.1140/2022/മഹണ്ടാഷം 22-4-2022

33 395/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം.1081/2022/മഹണ്ടാഷം 18-4-2022

34 405/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം.1196/2022/മഹണ്ടാഷം 27-4-2022

35 413/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.35/2022/മഹണ്ടാഷം 27-4-2022

36 415/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.36/2022/മഹണ്ടാഷം 29-4-2022

37 418/2022 മഹണ്ടാഷം-എസത്.എസത്.എ.4/62/2022-മഹണ്ടാഷം 27-4-2022

38 419/2022 മഹണ്ടാഷം-എസത്.എസത്.എ 1/251/2022-മഹണ്ടാഷം 27-4-2022

39 428/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.37/2022/മഹണ്ടാഷം 4-5-2022

40 429/2022 ആഭന്യനരഷം-എസത്.എസത്.എ 2/67/2021-ആഭന്യനരഷം 6-5-2022

41 430/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.38/2022/മഹണ്ടാഷം 7-5-2022

42 433/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്.)നഷം.54/2022/മഹണ്ടാഷം 21-3-2022

43 441/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം.1295/2022/മഹണ്ടാഷം 7-5-2022

44 442/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.) നഷം.1304/2022/മഹണ്ടാഷം 9-5-2022

45 452/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 30/2022/മഹണ്ടാഷം 31-3-2022

46 496/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്) നഷം.83/2022/ജത്തി.എ.ഡത്തി 17-5-2022

47 517/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്) നഷം.100/2022/മഹണ്ടാഷം 17-5-2022

48 525/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.) നഷം. 1488/2022/മഹണ്ടാഷം 27-5-2022

49 541/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.46/2022/മഹണ്ടാഷം 2-6-2022

50 546/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.) നഷം. 1568/2022/മഹണ്ടാഷം 3-6-2022

51 547/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 47/2022/മഹണ്ടാഷം 3-6-2022
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52 577/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.49/2022/മഹണ്ടാഷം 9-6-2022

53 593/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്.)നഷം.108/2022/മഹണ്ടാഷം 4-6-2022

54 68/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 2/2022/മഹണ്ടാഷം 15-1-2022

55 74/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 3/2022/മഹണ്ടാഷം 19-1-2022

56 150/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം.405/2022/മഹണ്ടാഷം 15-2-2022

57 151/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി)നഷം. 416/2022/മഹണ്ടാഷം 16-2-2022

58 152/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.5/2022/മഹണ്ടാഷം 15-2-2022

59 153/2022 മഹണ്ടാഷം-എസത്.എസത്.എ.5/231/2021-മഹണ്ടാഷം 17-2-2022

60 169/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം.310/2022/മഹണ്ടാഷം 7-2-2022

61 170/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 6/2022/മഹണ്ടാഷം 23-2-2022

62 176/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 10/2022/മഹണ്ടാഷം 26-2-2022

63 217/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി)നഷം. 590/2022/മഹണ്ടാഷം 3-3-2022

64 244/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്.)നഷം.49/2022/മഹണ്ടാഷം 15-3-2022

65 283/2020 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.57/2020/റ്റത്തി.ഡത്തി 21-4-2020

66 239/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.20/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി 26-2-2022

67 285/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.30/2022/തെസസ്ക്വഭവ 24-3-2022

68 290/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.29/2022/തെസസ്ക്വഭവ 24-3-2022

69 328/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.33/2022/തെസസ്ക്വഭവ 30-3-2022

70 333/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.32/2022/തെസസ്ക്വഭവ 30-3-2022

71 341/2022 സ.ഉ(അച്ചടത്തി)നഷം.34/2022/തെ.സസ്ക്വ.ഭ.വ 31-3-2022

72 342/2022 സ.ഉ(അച്ചടത്തി)നഷം.31/2022/തെ.സസ്ക്വ.ഭ.വ 30-3-2022

73 363/2022 സ.ഉ(അച്ചടത്തി)നഷം.35/2022/തെ.സസ്ക്വ.ഭ.വ 2-4-2022

74 377/2022 സ.ഉ(അച്ചടത്തി)നഷം.38/2022/തെ.സസ്ക്വ.ഭ.വ 16-4-2022

75 471/2022 സ.ഉ(അച്ചടത്തി)നഷം.41/2022/തെ.സസ്ക്വ.ഭ.വ 6-5-2022

76 474/2022 സ.ഉ(അച്ചടത്തി)നഷം.40/2022/തെ.സസ്ക്വ.ഭ.വ 5-5-2022

77 487/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 52/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 13-5-2022

78 488/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.43/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 5-5-2022

79 493/2022 സ.ഉ(അച്ചടത്തി)നഷം.44/2022/തെ.സസ്ക്വ.ഭ.വ 17-5-2022
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80 501/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.53/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 17-5-2022

81 530/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.54/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 18-5-2022

82 537/2022 സ.ഉ(അച്ചടത്തി)നഷം.47/2022/തെ.സസ്ക്വ.ഭ.വ 25-5-2022

83 114/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 13/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 22-1-2022

84 128/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.9/2022/എല്എസ്ജത്തിഡത്തി 2-2-2022

85 133/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.12/2022/എല്എസ്ജത്തിഡത്തി 9-2-2022

86 147/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.16/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 9-2-2022

87 175/2022 സ.ഉ. (അച്ചടത്തി)നഷം.21/2022/തെസസ്ക്വഭവ 24-2-2022

88 200/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.23/2022/തെ.സസ്ക്വ.ഭ.വ. 26-2-2022

89 207/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.26/2022/എല്.എസത്.ജത്തി.ഡത്തി. 3-3-2022

90 119/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.55/2022/ആര്.ഡത്തി. 7-2-2022

91 121/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.57/2022/ആര്.ഡത്തി 7-2-2022

92 142/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.68/2022/ആര്.ഡത്തി. 14-2-2022

93 143/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.67/2022/ആര്.ഡത്തി. 14-2-2022

94 158/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.65/2022/ആര്.ഡത്തി. 11-2-2022

95 172/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.74/2022/ആര്.ഡത്തി 23-2-2022

96 177/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 28/2022/ആര്.ഡത്തി 13-1-2022

97 178/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 66/2022/ആര്.ഡത്തി 13-2-2022

98 201/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 78/2022/ആര്.ഡത്തി. 26-2-2022

99 204/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 84/2022/ആര്.ഡത്തി. 2-3-2022

100 205/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 85/2022/ആര്.ഡത്തി. 2-3-2022

101 227/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 88/2022/ആര്.ഡത്തി. 9-3-2022

102 242/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.5/2022/എച്ചത്എസ്ജത്തി 15-3-2022

103 255/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 97/2022/ആര്.ഡത്തി. 17-3-2022

104 259/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 98/2022/ആര്.ഡത്തി. 17-3-2022

105 263/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.100/2022/ആര്.ഡത്തി. 18-3-2022

106 264/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 101/2022/ആര്.ഡത്തി. 18-3-2022

107 268/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.102/2022/ആര്.ഡത്തി. 19-3-2022

1352/2022
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108 273/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 103/2022/ആര്.ഡത്തി. 19-3-2022

109 277/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.108/2022/ആര്.ഡത്തി. 22-3-2022

110 279/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.109/2022/ആര്.ഡത്തി. 23-3-2022

111 280/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.108/2022/ആര്.ഡത്തി.  22-3-2022

112 293/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 116/2022/ആര്.ഡത്തി.  26-3-2022

113 295/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 115/2022/ആര്.ഡത്തി.  26-3-2022

114 299/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.114/2022/ആര്.ഡത്തി.  26-3-2022

115 300/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 113/2022/ആര്.ഡത്തി.  26-3-2022

116 373/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.127/2022/ആര്.ഡത്തി.  9-4-2022

117 379/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.128/2022/ആര്.ഡത്തി.  9-4-2022

118 43/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.19/2022/ആര്ഡത്തി.  11-1-2022

119 46/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.20/2022/ആര്ഡത്തി  12-1-2022

120 63/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.30/2022/ആര്ഡത്തി  15-1-2022

121 69/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.32/2022/ആര്ഡത്തി  17-1-2022

122 86/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.40/2022/ആര്ഡത്തി  22-1-2022

123 102/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.43/2022/ആര്ഡത്തി  25-1-2022

124 103/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.42/2022/ആര്ഡത്തി  25-1-2022

125 104/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.45/2022/ആര്ഡത്തി  25-1-2022

126 179/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.4/2022/എച്ചത്.എസത്.ജത്തി.  26-2-2022

127 190/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.1/2022/എച്ചത്.എസത്.ജത്തി.  26-2-2022

128 --- നഷം.1122/ഡത്തി(എഫത്&റ്റത്തി)/2021/ 
ലക.എസത്.ഇ.ആര്.സത്തി.

 27-1-2022

129 -- 1204/ഡത്തി.(റ്റത്തി)/2019/ലക.എസത്.ഇ.ആര്.സത്തി.   7-2-2020

130 351/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 1/2022/പവര്   4-4-2022

131 --- 1234/സത്തിഒഎന് ഇഎന്ജത്തിജത്തി/2021/ലക.എസത്.ഇ.ആര്.സത്തി.   16-11-2021

132 -- 416/ഡത്തി(റ്റത്തി)/2021/ലക.എസത്.ഇ.ആര്.സത്തി.   27-5-2021

133 428/2021 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നമര് 9/2021/വനഷം   20-3-2021

134 243/2022 ജത്തി.ഒ(എഷം.എസത്)നഷം.12/2022/എഫത്&ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 14-3-2022

135 246/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.8/2022/എഫത്&ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 15-3-2022
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136 254/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.9/2022/എഫത്&ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 16-3-2022

137 283/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.11/2022/എഫത്എല്ഡബത്യുഡത്തി 22-3-2022

138 344/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.12/2022/എഫത്&ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 2-4-2022

139 374/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്.)നഷം.18/2022/എഫത്&ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 19-4-2022

140 380/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.15/2022/എഫത്&ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 19-4-2022

141 382/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.14/2022/എഫത്&ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 19-4-2022

142 461/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.13/2022/വനഷം 19-4-2022

143 475/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.17/2022/വനഷം 11-5-2022

144 597/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.16/2022/വനഷം 10-5-2022

145 115/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.5/2022/എഫത്&ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 2-2-2022

146 131/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 1/2022/എഫത്&ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 7-1-2022

147 136/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.6/2022/വനഷം 7-2-2022

148 219/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 7/2022/എഫ്ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 7-3-2022

149 238/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.93/2022/ആര്.ഡത്തി 11-3-2022

150 245/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം.1076/2022/ആര്.ഡത്തി 15-3-2022

151 260/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.95/2022/ആര്.ഡത്തി. 15-3-2022

152 408/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം.1863/2022/ആര്.ഡത്തി. 25-4-2022

153 416/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം.1949/2021/ആര്.ഡത്തി. 28-4-2022

154 -- ലക.എഫത്.സത്തി/എച്ചത്.ആര്/15/2021-22 11-11-2021

155 -- ലക.എഫത്.സത്തി/എച്ചത്.ആര്/16/2021-22 11-11-2021

156 407/2021 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.39/2021/ടണ്ടാക്സൈസത് 24-5-2021

157 247/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.21/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 11-3-2022

158 248/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.22/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി 11-3-2022

159 291/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 25/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 25-3-2022

160 297/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 26/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 26-3-2022

161 304/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 28/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 30-3-2022

162 305/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.29/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 30-3-2022

163 306/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.27/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 30-3-2022
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164 318/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.32/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 31-3-2022

165 323/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.33/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 31-3-2022

166 324/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 34/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 31-3-2022

167 325/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 35/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 31-3-2022

168 326/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.36/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 31-3-2022

169 376/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 38/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 19-4-2022

170 388/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 40/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 23-4-2022

171 414/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.41/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 28-4-2022

172 437/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.44/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 7-5-2022

173 443/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.46/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 9-5-2022

174 444/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.47/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 9-5-2022

175 472/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.51/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 13-5-2022

176 473/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.50/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി 13-5-2022

177 524/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.55/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 27-5-2022

178 580/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.61/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 9-6-2022

179 598/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.62/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 13-6-2022

180 602/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.64/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 15-6-2022

181 381/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.9/2022/ഐഡത്തി 16-4-2022

182 396/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.24/2022/മലെണ്ടാ 22-4-2022

183 407/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.10/2022/മലെണ്ടാ 26-4-2022

184 417/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 1/2022/ഐ.ഡത്തി. 22-1-2022

185 294/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നഷം. 8/2022/കൃഷത്തി 25-3-2022

186 345/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.16/2022/മേ.തു.വ. 6-4-2022

187 262/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.19/2021/എസത്.ലജ.ഡത്തി 23-12-2021

188 426/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.1/2022/എസത്.ലജ.ഡത്തി 3-5-2022

189 253/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.29/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 16-3-2022

190 267/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.30/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 17-3-2022

191 269/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.23/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 21-3-2022
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192 270/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.24/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 21-3-2022

193 278/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.31/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 18-3-2022

194 281/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.27/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 15-3-2022

195 282/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.28/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 15-3-2022

196 284/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.32/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 25-3-2022

197 292/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.34/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 25-3-2022

198 301/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.5/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 6-1-2022

199 302/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.4/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 6-1-2022

200 303/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.144/2021/മകണ്ടാ-ഓപത്. 24-9-2021

201 307/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.183/2021/മകണ്ടാ-ഓപത്. 9-12-2021

202 308/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.146/2021/മകണ്ടാ-ഓപത് 27-9-2021

203 309/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.8/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 10-1-2022

204 310/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.6/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 6-1-2022

205 311/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.35/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 26-3-2022

206 320/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.36/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 30-3-2022

207 338/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.37/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 1-4-2022

208 340/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.23/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 26-2-2022

209 343/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.50/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 5-4-2022

210 349/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.46/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 4-4-2022

211 350/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.51/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 6-4-2022

212 356/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.59/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 11-4-2022

213 357/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.56/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 8-4-2022

214 358/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.57/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 8-4-2022

215 359/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.58/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 8-4-2022

216 369/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.60/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 15-4-2022

217 383/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.47/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 5-4-2022

218 440/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.67/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 7-5-2022

219 464/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.68/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 10-5-2022



54

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

220 465/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 69/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 10-5-2022

221 468/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.48/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 12-5-2022

222 469/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.49/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 12-5-2022

223 479/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.55/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 7-4-2022

224 480/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.70/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 13-5-2022

225 481/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.71/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 13-5-2022

226 489/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.38/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 2-4-2022

227 490/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.49/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 5-4-2022

228 491/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.61/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 20-4-2022

229 492/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.48/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 5-4-2022

230 498/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.75/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 18-5-2022

231 500/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.78/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 19-5-2022 

232 503/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.76/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 18-5-2022

233 506/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.43/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 2-4-2022

234 508/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.39/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 2-4-2022

235 511/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.40/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 2-4-2022

236 513/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.45/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 2-4-2022

237 518/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.87/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 26-5-2022

238 519/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 83/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 24-5-2022

239 520/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.63/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 25-4-2022

240 521/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.44/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 2-4-2022

241 522/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.42/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 2-4-2022

242 523/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.41/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 2-4-2022

243 526/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.90/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 27-5-2022

244 527/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.91/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 27-5-2022

245 533/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 57/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 30-5-2022

246 534/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.56/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 30-5-2022

247 540/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.93/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 1-6-2022
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248 542/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.95/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 3-6-2022

249 544/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 89/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 27-5-2022

250 556/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.97/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 4-6-2022

251 558/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.64/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 27-4-2022

252 565/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.141/2021/മകണ്ടാ-ഓപത് 21-9-2021

253 566/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.73/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 18-5-2022

254 567/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.74/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 18-5-2022

255 568/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 88/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 27-5-2022

256 569/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.72/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 18-5-2022

257 570/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.100/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 8-6-2022

258 571/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.82/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 20-5-2022

259 572/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.92/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 28-5-2022

260 575/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.99/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 8-6-2022

261 585/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.85/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 25-5-2022

262 588/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.79/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 19-5-2022

263 589/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.80/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 19-5-2022

264 590/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.81/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 19-5-2022

265 591/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.102/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 9-6-2022

266 603/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.103/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 13-6-2022

267 608/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.106/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 14-6-2022

268 609/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.105/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 14-6-2022

269 610/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.107/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 14-6-2022

270 44/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.138/2021/മകണ്ടാ-ഓപത് 21-9-2021

271 98/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.140/2021/സഹ 21-9-2021

272 125/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.181/2021/മകണ്ടാ-ഓപത് 29-11-2021

273 126/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.199/2021/മകണ്ടാ-ഓപത് 30-12-2021

274 140/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.18/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 14-2-2022

275 141/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 14/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 9-2-2022
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276 145/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 16/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 11-2-2022

277 154/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.19/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 15-2-2022

278 155/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.20/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 15-2-2022

279 159/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.21/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 19-2-2022

280 164/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 17/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 22-2-2022

281 165/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.18/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 22-2-2022

282 167/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.22/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 22-2-2022

283 216/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.25/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 5-3-2022

284 232/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.26/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 10-3-2022

285 298/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.12/2022/എഫത്&പത്തിഡത്തി 26-3-2022

286 353/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.15/2022 /എഫത്&പത്തി. 5-4-2022

287 409/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 18/2022/എഫത്&പത്തിഡത്തി 28-4-2022

288 434/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.19/2022/എഫത്&പത്തിഡത്തി 6-5-2022

289 463/2022 സ.ഉ.(പത്തി) നഷം. 17/2022/എഫത്&പത്തി 7-4-2022

290 484/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.22/2022/എഫത്&പത്തിഡത്തി 16-5-2022

291 576/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.24/2022/എഫത്&പത്തി.ഡത്തി 9-6-2022

292 447/2020 സ.ഉ(പത്തി) നമര് 18/2020/മേതുവ 25-6-2020

293 202/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.16/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 2-3-2022

294 206/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 17/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 2-3-2022

295 208/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.19/2022/എല്ബത്തിആര് 4-3-2022

296 213/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.18/2022/ലതെണ്ടാഴത്തില് 2-3-2022

297 230/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.20/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 9-3-2022

298 312/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.22/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 30-3-2022

299 370/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നഷം.24/2022/ലതെണ്ടാഴത്തിൽ 18-4-2022

300 372/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.25/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 18-4-2022

301 410/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.29/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 28-4-2022

302 447/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.36/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 5-5-2022

303 462/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.31/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 5-5-2022
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304 470/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.30/2022/എല്.ബത്തി.ആര്. 22-4-2022

305 476/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.37/2022/എല്.ബത്തി.ആര്. 11-5-2022

306 495/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.41/2022/ലതെണ്ടാഴത്തിൽ 19-5-2022

307 504/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.40/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 17-5-2022

308 516/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.42/2022/ലതെണ്ടാഴത്തിൽ 21-5-2022

309 550/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.45/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 3-6-2022

310 41/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം. 1/2022/ലതെണ്ടാഴത്തില് 2-1-2021

311 117/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.5/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 5-2-2022

312 137/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.6/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 10-2-2022

313 163/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.8/2022/ലതെണ്ടാഴത്തില് 21-2-2022

314 168/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.10/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 22-2-2022

315 180/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.12/2022/ലതെണ്ടാഴത്തില് 24-2-2022

316 191/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.13/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 24-2-2022

317 196/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നമര് 14/2022/ലതെണ്ടാഴത്തില് 24-2-2022

318 211/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം. 7/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 2-3-2022

319 213/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.18/2022/ലതെണ്ടാഴത്തില് 2-3-2022

320 138/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.4/2022/ഡത്തിഡത്തി 11-2-2022

321 296/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.9/2022/ടണ്ടാന്സത് 26-3-2022

322 321/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.10/2022/ടണ്ടാന്സത് 31-3-2022

323 334/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.11/2022/ടണ്ടാന്സത് 1-4-2022

324 361/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.12/2022/ടണ്ടാന്സത് 12-4-2022

325 399/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.14/2022/ടണ്ടാന്സത് 26-4-2022

326 400/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.13/2022/ടണ്ടാന്സത് 26-4-2022

327 420/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.17/2022/ടണ്ടാന്സത് 30-4-2022

328 423/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.15/2022/ടണ്ടാന്സത് 29-4-2022

329 424/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.16/2022/ടണ്ടാന്സത് 29-4-2022

330 483/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.18/2022/ടണ്ടാന്സത് 17-5-2022

331 87/2022 ജത്തി.ഒ(പത്തി) നഷം.1/2022/ടണ്ടാന്സത്. 22-1-2022

1352/2022
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332 132/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.2/2022/ടണ്ടാന്സത്. 7-2-2022

333 144/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.3/2022/ടണ്ടാന്സത് 15-2-2022

334 166/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.5/2022/ടണ്ടാന്സത് 22-2-2022

335 171/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.7/2022/ടണ്ടാന്സത് 24-2-2022

336 293/2020 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.47/20/എച്ചത്& എഫ്ഡബത്യുഡത്തി 6-3-2020

337 425/2020 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.8/2020/എസത്.ലജ.ഡത്തി. 26-6-2020

338 210/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.2/2022/ഡബത്യുസത്തിഡത്തിഡത്തി 4-3-2022

339 378/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.14/2022/എച്ചത്&എഫ്ഡബത്യുഡത്തി 6-4-2022

340 384/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.5/2022/ഡബത്യു.സത്തി.ഡത്തി.ഡത്തി 8-4-2022

341 512/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.7/2022/ഡബത്യു.സത്തി.ഡത്തി.ഡത്തി 24-5-2022

342 6/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.1/2022/ എച്ചത്&എഫ്ഡബത്യുഡത്തി 1-1-2022

343 26/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.58/2021/എച്ചത്&എഫ്ഡബത്യുഡത്തി 23-12-2021

344 27/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.3/2022/ എച്ചത്&എഫ്ഡബത്യുഡത്തി 4-1-2022

345 274/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 1/2022/സത്തി.എ.ഡത്തി 19-3-2022

346 275/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.2/2022/സത്തി.എ.ഡത്തി. 19-3-2022

347 276/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.3/2022/സത്തി.എ.ഡത്തി. 19-3-2022

348 1009/2021 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.21/21/എഫത്&സത്തിഎസ്ഡത്തി 30-12-2021

349 633/2021 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.118/2021/ആര്.ഡത്തി. 17-8-2021

350 322/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 123/2022/ആര്.ഡത്തി. 31-3-2022

351 339/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.11/2022/ജത്തി.എ.ഡത്തി 30-3-2022

352 360/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം. 100/2022/ആര്.ഡത്തി. 12-4-2022

ii) Papers as per Rule 166 (B)

ക്രമേ
നമര് സണ്ടാപനഷം 

റത്തിമപണ്ടാർടത്തിലന്റെ 

വർഷഷം     സസ്ക്വഭണ്ടാവഷം 

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

1 മകരള ബുകത്സത് ആന്റെത് 
പബത്തിമകഷന്സത് ലസണ്ടാടസറ്റത്തി

2012-13 മുതെല് 
2019-20 വലര വണ്ടാര്ഷത്തിക കണക്കുകൾ
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2
മകരള സഷംസണ്ടാന നഫ്യൂനപക 
വത്തികസന ധനകണ്ടാരന്യ                
മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2016-17 മുതെല് 
2018-19 വലര

വണ്ടാർഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാർട്ടുഷം ആഡത്തിറ്റത്
റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

3
മകരള സഷംസണ്ടാന വത്തിമുക്തഭട 
വത്തികസന പുനരധത്തിവണ്ടാസ          
മകണ്ടാര്പമറഷന് 

2014-15 മുതെല് 
2019-20 വലര

വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

4
മകരള സഷംസണ്ടാന മുനണ്ടാക 
സമുദേണ്ടായ മകമേ മകണ്ടാര്പമറഷന് 
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് 

2015-16
2016-17

വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം
കണക്കുകളുഷം

5
മകരള സഷംസണ്ടാന ഷത്തിപത്തിഷംഗത് 
ആന്റെത് ഇന്ലെണ്ടാന്റെത് നണ്ടാവത്തിമഗഷന് 
മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2017-18
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

6
ഇന്സത്തിറ്റഫ്യൂടത് ഒണ്ടാഫത് മേണ്ടാമനലജന്റെത് 
ഇന് ഗവണ്ലമേന്റെത് 

2018-19 വണ്ടാർഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാർടത്

7
രണ്ടാജമീവത് ഗണ്ടാന്ധത്തി അകണ്ടാദേമേത്തി 
മഫണ്ടാര് ഏവത്തിമയഷന് 
ലടമകണ്ടാളജത്തി

2018-19 വണ്ടാർഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാർടത്

8 ലകണ്ടാച്ചത്തി ഇന്മഫണ്ടാ പണ്ടാര്കത് 2019-20 വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

9
മകരള പബത്തികത് സര്വ്വമീസത് 
കമമീഷന്

2019-20
വണ്ടാർഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാർട്ടുഷം

ലമേമമണ്ടാറണ്ടാണവഷം

10
ഇനന്യന് ഇന്സത്തിറ്റഫ്യൂടത് ഓഫത്       
ഇന്ഫര്മമേഷന് ലടമകണ്ടാളജത്തി 
ആന്റെത് മേണ്ടാമനജന്റെത്-മകരള

2019-20
2020-21

വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

11 മകരള സണ്ടാര്ടപത് മേത്തിഷന്
2019-20
2020-21

വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

12
മകരള പ്രവണ്ടാസത്തി മകരളമീയ 
മകമേ മബണ്ടാര്ഡത്

2020-21
വണ്ടാർഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാർട്ടുഷം ആഡത്തിറ്റത്

റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

13
ലകണ്ടാച്ചത്തി ലമേമടണ്ടാ ലറയത്തിൽ 
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

14 ലടമകണ്ടാപണ്ടാര്കത് 2020-21 വണ്ടാർഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാർടത്

15 ഇന്ഫര്മമേഷന് മകരള മേത്തിഷന് 2018-19 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്
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16
മേലെബണ്ടാര് ഡത്തിസലെറമീസത് 
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2020-21
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

17
ഇന്സത്തിറ്റഫ്യൂടത് ഓഫത് ലെണ്ടാൻഡത് 
ആൻഡത് ഡത്തിസണ്ടാസര് മേണ്ടാമനജ്ന്റെത്

2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

18
എനര്ജത്തി മേണ്ടാമനലജന്റെത് ലസന്റെര് -

മകരള
 2019-20
2020-21

വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

19
മകരള മസറ്റത് ഇലെകത്തിസത്തിറ്റത്തി        
മബണ്ടാര്ഡത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

20
ആറളഷം ഫണ്ടാമേത്തിഷംഗത് 
മകണ്ടാര്പമറഷന് (മകരള) 
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2010-11 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

21
മകരള സഷംസണ്ടാന പടത്തികജണ്ടാതെത്തി 
പടത്തികമഗണ്ടാതവര്ഗ്ഗ കമമീഷന്

2019-20 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

22
മകരള സഷംസണ്ടാന പടത്തികജണ്ടാതെത്തി 
പടത്തികവര്ഗ്ഗ വത്തികസന 
മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2019-20 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

23
കഷംപത് മടണ്ടാളര് ആന്റെത്                
ആഡത്തിറ്റര് ജനറല് ഒണ്ടാഫത് 
ഇന്ഡന്യ

2020-21

2021 മേണ്ടാര്ച്ചത് മേണ്ടാസതത്തില്
അവസണ്ടാനത്തിച്ച വര്ഷലത

മകരള സര്കണ്ടാരത്തിലന
സഷംബന്ധത്തിച്ച  അനുവര്തന

ആഡത്തിറ്റത് റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

24
കഷംപത് മടണ്ടാളര് ആന്റെത്                
ആഡത്തിറ്റര് ജനറല് ഒണ്ടാഫത് 
ഇന്ഡന്യ

2022

74-ാം ഭരണഘടന മഭദേഗതെത്തി
നത്തിയമേതത്തിലന്റെ

നടപലെണ്ടാകലെത്തിലന്റെ
കണ്ടാരന്യകമേതെ സഷംബന്ധത്തിച്ച

പ്രമതെന്യക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

25
ലപര്മേനന്റെത് മലെണ്ടാകത് അദേണ്ടാലെതത് 
മകണ്ടാഴത്തിമകണ്ടാടത്

2015-16 പ്രമതെന്യക ആഡത്തിറ്റത്റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

26
മകരള ഖണ്ടാദേത്തി ഗണ്ടാമേ വന്യവസണ്ടായ 
മബണ്ടാര്ഡത്

2016-17 വണ്ടാര്ഷത്തിക കണക്കുകൾ
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27
മകരള മസറ്റത് ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയല് 
എന്റെര്ടപ്രസസത് ലെത്തിമേത്തിറ്റ ഡത്

2016-17
2017-18

വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

28
മകരള ദേത്തിമനശേത് ബമീഡത്തി 
ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകന്ദ്ര സഹകരണ 
സഷംഘഷം കത്തിപഷം

2018-19
പ്രവര്തന റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

29
ലപര്മേനന്റെത് മലെണ്ടാകത് അദേണ്ടാലെതത്, 
എറണണ്ടാകുളഷം

2018-19 പ്രമതെന്യക ആഡത്തിറ്റത്  റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

30

മകരള ഇന് ഡസ്ട്രേത്തിയല് 
ഇന്ഫണ്ടാസ്ട്രേക്ച്ചര് 
ലഡവലെപത്ലമേന്റെത് 
മകണ്ടാര്പമറഷന്(കത്തിന്ഫ)

2019-20 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

31
മകരള സഷംസണ്ടാന കശുവണത്തി 
വത്തികസന മകണ്ടാര്പമറഷന് 
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2019-20
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം ആഡത്തിറ്റത്

റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

32
മകരള സഷംസണ്ടാന വന്യവസണ്ടായ 
വത്തികസന മകണ്ടാര്പമറഷന് 
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2019-20 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

33
മകരള മസറ്റത് കയര് 
മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2019-20 വണ്ടാര്ഷത്തിക കണക്കുകൾ

34
മകരള കണ്ടാഷത്യു മബണ്ടാര്ഡത് 
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2019-20 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

35
സമീൽ ആന്റെത് ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ 
മഫണ്ടാര്ജത്തിഷംഗ്സത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2019-20
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

36
ദേത്തി ടണ്ടാവന്കൂര് ലകണ്ടാച്ചത്തിന്  ലകമേത്തികല്സത്
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

37
മകരള മേത്തിനറല്സത് ആന്റെത് 
ലമേറ്റല്സത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

38
ലകല്മടണ്ടാണ് ഇലെമകണ്ടാ 
ലസറണ്ടാമേത്തിക്സൈത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2019-20 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്
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39

മകരള മസറ്റത് മഹണ്ടാര്ടത്തികള്ച്ചറല്
മപ്രണ്ടാഡകത്സത് ലഡവലെപത്ലമേന്റെത് 
മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്     
(മഹണ്ടാര്ടത്തിമകണ്ടാര്പത്)

2016-17
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

40
മകരള ലെണ്ടാന്റെത് ലഡവലെപത്ലമേന്റെത് 
മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2017-18
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

41
ദേത്തി പണ്ടാമന്റെഷന് മകണ്ടാര്പമറഷന് 
ഓഫത് മകരള ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2019-20
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

42
മകരള മസറ്റത് ലവയര്ഹസൗസത്തിഷംഗത്
മകണ്ടാര്പമറഷന്

2019-20
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം ഓഡത്തിറ്റത്

റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

43 ഓയത്തില് പണ്ടാഷം ഇനന്യ ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് 2020-21
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

44
മകരള സഷംസണ്ടാന കര്ഷക 
കടണ്ടാശേസ്ക്വണ്ടാസ കമമീഷന്

2020-21
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

45
മസറ്റത് ഫണ്ടാമേത്തിഷംഗത് മകണ്ടാർപമറഷൻ
ഓഫത് മകരള ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2020-21
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

46 കണ്ണൂര് സര്വ്വകലെണ്ടാശേണ്ടാലെ 2020 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

47 കണ്ടാലെത്തികറ്റത് സര്വ്വകലെണ്ടാശേണ്ടാലെ
2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക കണക്കുകൾ

2021 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

48
മകരള സഷംസണ്ടാന ഉനതെ 
വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ കസൗണ്സത്തില്

2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

49 മകരള സര്വ്വകലെണ്ടാശേണ്ടാലെ 2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക കണക്കുകൾ

50
മകരള ഇന്സത്തിറ്റഫ്യൂടത് ഓഫത് 
മലെബര് ആന്റെത് എഷംമപണ്ടായ്ലമേന്റെത് 
(കത്തിലലെ)

2015-16 മുതെല് 
2017-18 വലര

വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം ആഡത്തിറ്റത്
റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

51
മകരള ലകടത്തിട നത്തിർമണ്ടാണ 
ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേ മബണ്ടാർഡത്

2017-18 ആഡത്തിറ്റത്   റത്തിമപണ്ടാര്ടത്
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52

മകരള സഷംസണ്ടാന 

അസഷംഘടത്തിതെ ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി 

സണ്ടാമൂഹന്യ സുരകണ്ടാ മബണ്ടാർഡത്

2018-19

2019-20

വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

ആഡത്തിറ്റത്  റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

53

മകരള മഷണ്ടാപത് സത് & കമമേഴന്യൽ 

എസണ്ടാബത്തിഷത് ലമേന്റെത്സത് 

ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേനത്തിധത്തി 

മബണ്ടാർഡത്

2018-19
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം ആഡത്തിറ്റത്

റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

54
മകരള കര്ഷക ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി 

മകമേനത്തിധത്തി മബണ്ടാര്ഡത്
2019-20

വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

55
മകരള അകണ്ടാദേമേത്തി മഫണ്ടാര് 

സത്തില്സത് എക്സൈലെന്സത് 
2019-20 വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

56

മകരള ആമടണ്ടാലമേണ്ടാടബല്        

വര്കത്മഷണ്ടാപത് ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി 

മകമേനത്തിധത്തി പദതെത്തി

2020-21
വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

ആഡത്തിറ്റത്  റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

57

ഓവര്സമീസത് ലഡവലെപ്ലമേന്റെത് 

ആന്റെത് എഷംമപണ്ടായ് ലമേന്റെത് 

ലപ്രണ്ടാമമേണ്ടാഷന് കൺസള്ടന്റെത്സത് 

ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

58

മകരള ആമടണ്ടാറത്തികണ്ടാ 

ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേനത്തിധത്തി 

പദതെത്തി

2020-21
വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

ആഡത്തിറ്റത്  റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

59
മകരള മമേണ്ടാമടണ്ടാര് ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി 

മകമേനത്തിധത്തി മബണ്ടാര്ഡത്
2020-21

വണ്ടാര്ഷത്തിക  റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

ആഡത്തിറ്റത്  റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

60
റത്തിഹണ്ടാബത്തിലെത്തിമറ്റഷൻ 

പണ്ടാമന്റെഷൻസത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്
2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

61
മകരള റണ്ടാപത്തിഡത് ടണ്ടാന്സത്തിറ്റത്        

മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

201415 മുതെല്

2016-17 വലര
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്
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62
പ്രതെമീക ബസത് ലഷല്മറ്റഴത് 

മകരള ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്
2016-17 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

63
ആശേസ്ക്വണ്ടാസത് പബത്തികത് 

അമേത്തിനത്തിറ്റമീസത് മകരള ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്
2016-17 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

64
മകരള ടലെവ്മസണ്ടാകത് 

ലഡവലെപ്ലമേന്റെത് മബണ്ടാർഡത്
2016-17

വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

65
മകരള മസറ്റത് മറണ്ടാഡത് 

ടണ്ടാന്മസണ്ടാര്ടത് മകണ്ടാര്പമറഷന്
2015-16

വണ്ടാര്ഷത്തിക കണക്കുകളുഷം

ആഡത്തിറ്റത് റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

66 മകരള വനത്തിതെണ്ടാ കമമീഷന് 2018-19
വണ്ടാര്ഷത്തിക 

റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

67

മകരള മസറ്റത് സത്തിവത്തില് 

സടപസത് മകണ്ടാര്പമറഷന് 

ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് (സടപമകണ്ടാ)

2016-17 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

68 മകരള മസറ്റത് വഖഫത് മബണ്ടാർഡത് 2020-21 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

iii) Act passed by the Assembly:

ക്രമേ

നമര്
വര്ഷഷം നമര് ആകത്തിലന്റെ മപരത്

1 2022 1 2022-ലലെ മകരള ധനവത്തിനത്തിമയണ്ടാഗ ആകത്

2 2022 2 2022-ലലെ മകരള ധനവത്തിനത്തിമയണ്ടാഗ (2-ാം നമര്) ആകത്

3 2022 3 2022-ലലെ മകരള ധനവത്തിനത്തിമയണ്ടാഗ (3-ാം നമര്) ആകത്

4 2022 4 2022-ലലെ മകരള ധനവത്തിനത്തിമയണ്ടാഗ (4-ാം നമര്) ആകത്

5 2022 5 2022-ലലെ മകരള ധനവത്തിനത്തിമയണ്ടാഗ (5-ാം നമര്) ആകത്

6 2022 6 2022-ലലെ മകരള ധനവത്തിനത്തിമയണ്ടാഗ (6-ാം നമര്) ആകത്

7 2022 7 2022-ലലെ മകരള ധനവത്തിനത്തിമയണ്ടാഗ(മവണ്ടാടത് ഓണ് അകസൗണത്) ആകത്
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     iv) Answer to the questions below with delay statements as per Rule 47 (2) :

നത്തിയമേസഭ സമമളനഷം നകത ചേത്തിഹ്നമേത്തിടണ്ടാത മചേണ്ടാദേന്യനമര്

14

4 3799

7 3288

10 137, 1624, 1928, 4355, 5818

11 3724

13 461, 3809

14 2326

15 500, 505, 2277

16 88, 188

18 84, 161, 444, 451

19 442, 1668

22 110,  1913,  1968,  2037,  2042,  2049,  2051,
2074

15

1 10, 86, 324

2 16, 60, 1458, 1795, 1842, 3025, 4821

3 20,  445,  466,  2307,  2309,  2311,  2385,
2395, 2404, 2412, 5661, 5667, 5675, 5680,
5731, 5986

4 68, 85, 92, 99, 102, 109, 232, 391, 398, 460,
467,  476,  480,  493,  1377,  2237,  2418,
2476, 2487, 2498

v) Papers as per Rule 236 (5).

സബ്ജകത് കമത്തിറ്റത്തി
കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസപതത്തികകളുലട വത്തിശേദേണ്ടാഷംശേഷം

സണ്ടാമതത്തിക
വര്ഷഷം

റത്തിമപണ്ടാര്ടത് 
നമര്

ഖണത്തിക
 നമര്

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

XIV―ആഭന്യനരകണ്ടാരന്യങ്ങള് 2019-20 4 91-95

1352/2022
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(1) (2) (3) (4)

IX―തെമദ്ദേശേസസ്ക്വയഷംഭരണവഷം 

ഗണ്ടാമേവത്തികസനവഷം 

ഭവനനത്തിർമേണ്ടാണവഷം

2017-18 2
ലപണ്ടാതുശേത്തിപണ്ടാർശേ

നമര് 1

IV―വന്യവസണ്ടായവഷം          

ധണ്ടാതുകളുഷം
2018-19 3 27-29, 33-38 ,45

'' 2019-20 4 25-27

'' 2020-21 5
4-7, 30, 31, 33, 35-37,

42-44

I―കൃഷത്തിയഷംമൃഗസഷംരകണവ

മേതന്യബന്ധനവഷം 
2019 -20 4 97 

VI―വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസഷം 2020-21 5 61

XIII―സണ്ടാമൂഹന്യമസവനഷം 2019-20 4 17, 18, 24, 29, 30

VIII―സണ്ടാമതത്തിക          

കണ്ടാരന്യങ്ങള്
2019-20 4 17-19

I―കൃഷത്തിയഷംമൃഗസഷംരകണവ

മേതന്യബന്ധനവഷം
2019-20 4

70, 71, 78-80, 91,

92, 98-109

VI―വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസഷം 2020-21 5 1-23,66-72

VII―വത്തിദേത്യുചത്ക്തത്തിയഷംലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം

ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തിമകമേവഷം 
2019-20 4

8, 11, 14, 19, 22, 37,

38, 39, 42, 43

II―ഭൂനത്തികുതെത്തിയഷം 

മദേവസസ്ക്വവഷം 
2019-20 4 

ലപണ്ടാതുശേത്തിപണ്ടാർശേ

നമര് 21, 22 

V―മേരണ്ടാമേത്തുഷം ഗതെണ്ടാഗതെവഷം

വണ്ടാർതണ്ടാവത്തിനത്തിമേയവഷം
2019-20 4 1-10, 107
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vi) Papers as per Rule 236 (6).

ധനണ്ടാഭന്യര്തന നമര്

വണ്ടാര്ഷത്തിക പ്രവര്തന റത്തിമപണ്ടാര്ടത്തിലന്റെ വത്തിശേദേണ്ടാഷംശേഷം

സണ്ടാമതത്തിക
വര്ഷഷം

വകുപത്/സണ്ടാപനഷം

(1) (2) (3)

II ―സഷംസണ്ടാന ഭരണതലെവന്മേണ്ടാര്,
      മേനത്തിമേണ്ടാര്,ആസണ്ടാന
       ഉമദേന്യണ്ടാഗസന്മേണ്ടാര്,

XXXVII ―വന്യവസണ്ടായങ്ങള്

2019-20
 (കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)

ഇലെമകണ്ടാണത്തിക്സൈത് & വത്തിവര സണ്ടാമങ്കേതെത്തിക
വത്തിദേന്യണ്ടാ വകുപത് 

(ഇനന്യൻ ഇൻസത്തിറ്റഫ്യൂടത് ഓഫത്
ഇൻഫർമമേഷൻ ലടമകണ്ടാളജത്തി

 ആന്റെത് മേണ്ടാമനജത് ലമേന്റെത് -മകരള )

XXXVII ―വന്യവസണ്ടായങ്ങള് 2020-21
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)

 ഇലെമകണ്ടാണത്തിക്സൈത് & വത്തിവര    സണ്ടാമങ്കേതെത്തിക
വത്തിദേന്യണ്ടാ വകുപത് 

(ലടകത് മനണ്ടാപണ്ടാർകത്,തെത്തിരുവനനപുരഷം)

II ―സഷംസണ്ടാന ഭരണതലെവന്മേണ്ടാര്,
      മേനത്തിമേണ്ടാര്, ആസണ്ടാന
       ഉമദേന്യണ്ടാഗസന്മേണ്ടാര്
          &
 XXXVII ―വന്യവസണ്ടായങ്ങള്

,, ഇലെമകണ്ടാണത്തിക്സൈത് & വത്തിവര സണ്ടാമങ്കേതെത്തിക
വത്തിദേന്യണ്ടാ വകുപത് 

(ഇനന്യൻ ഇൻസത്തിറ്റഫ്യൂടത് ഓഫത്
 ഇൻഫർമമേഷൻ ലടമകണ്ടാളജത്തി
ആന്റെത് മേണ്ടാമനജത് ലമേന്റെത് -മകരള )

II ―സഷംസണ്ടാന ഭരണതലെവന്മേണ്ടാര്,  
      മേനത്തിമേണ്ടാര്,ആസണ്ടാന  
       ഉമദേന്യണ്ടാഗസന്മേണ്ടാര്

2021-22 ആസൂതണ സണ്ടാമതത്തികകണ്ടാരന്യ വകുപത് 
(സഷംസണ്ടാന ആസൂതണ മബണ്ടാർഡത് ) 

II ―സഷംസണ്ടാന
       ഭരണതലെവന്മേണ്ടാര്, മേനത്തിമേണ്ടാര്,
        ആസണ്ടാന ഉമദേന്യണ്ടാഗസന്മേണ്ടാര്

2021-22 ആസൂതണ സണ്ടാമതത്തികകണ്ടാരന്യ വകുപത് 
(ബഫ്യൂമറണ്ടാ ഓഫത് പബത്തികത് എന്റെർടപ്രസസത് )

,, ,, പദതെത്തി നത്തിർവ്വഹണ വത്തിലെയത്തിരുതൽ
നത്തിരമീകണ വകുപത് 

,, ,, ഉമദേന്യണ്ടാഗസ ഭരണപരത്തിഷ്കണ്ടാര
(എ.ആർ.11 )വകുപത് 

,, ,, ലപണ്ടാതുഭരണ (ബഡ്ജറ്റത്  വത്തിഷംഗത്) വകുപത് 
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XII―മപണ്ടാലെമീസത് ,, ആഭന്യനര വകുപത് ( മപണ്ടാലെമീസത് )

XIV―മസഷനറത്തിയഷം
          അച്ചടത്തിയഷം മേറ്റത്
           ഭരണപരമേണ്ടായ
           സർവ്വമീസുകളുഷം 

,, ലപണ്ടാതുഭരണ (സർവമീസസത്) വകുപത് 

,, ,, ഉമദേന്യണ്ടാഗസ ഭരണപരത്തിഷത് കണ്ടാര
(ഔമദേന്യണ്ടാഗത്തിക ഭണ്ടാഷ ) വകുപത് 

,, ,, ആഭന്യനര വകുപത്  
(ഫയർ & ലറസഫ്യൂ )

XVI―ലപൻഷനുഷം
          പലെവകയഷം 

,, ടസനത്തിക  മകമേ (എ )വകുപത് 

XVII―വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസഷം,
           കണ്ടായത്തികവത്തിമനണ്ടാദേഷം,
           കലെ, സഷംസണ്ടാരഷം 

2021-22 ലപണ്ടാതുഭരണ (സർവമീസസത്) വകുപത് 

XXI―ഭവന നത്തിർമണ്ടാണഷം ,, ടസനത്തിക  മകമേ  (എ )വകുപത് 

XXIII ―വണ്ടാർതണ്ടാ
             വത്തിതെരണവഷം  
            പ്രചേരണവഷം 

,, വത്തിവര ലപണ്ടാതുജന സമർക വകുപത് 

XXVIII ―പലെവക
                സണ്ടാമതത്തിക
             സർവ്വമീസുകൾ 

,, ആസൂതണ സണ്ടാമതത്തികകണ്ടാരന്യ വകുപത് 

 (വത്തിഷൻ വർകലെ ഇൻഫണ്ടാസത് ടകത് ച്ചർ
ലഡവലെപ്ലമേന്റെത് മകണ്ടാർപമറഷൻ  ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്)

XXIX―കൃഷത്തി ,, ആസൂതണ സണ്ടാമതത്തികകണ്ടാരന്യ വകുപത് 
(മകരള സഷംസണ്ടാന ഭൂവത്തിനത്തിമയണ്ടാഗ മബണ്ടാർഡത് ) 

,, ,, ആസൂതണ സണ്ടാമതത്തികകണ്ടാരന്യ വകുപത് 
(മകരള സഷംസണ്ടാന  വത്തിദൂര സഷംമവദേന

പരത്തിസത്തിതെത്തി മകന്ദ്രഷം 
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XXXVII ―വന്യവസണ്ടായങ്ങള് ,, ആസൂതണ സണ്ടാമതത്തികകണ്ടാരന്യ വകുപത് 

 (ബഫ്യൂമറണ്ടാ ഓഫത് പബത്തികത് എന്റെർടപ്രസസത് )

XLVI―സണ്ടാമൂഹന്യ

            സുരകത്തിതെതെസ്ക്വവഷം

            മകമേവഷം 

,, ആഭന്യനര വകുപത് 

XXIX―കൃഷത്തി          

            (ലചേറുകത്തിടജലെമസചേനഷം) 

2018 -19  

(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)

മകരള സഷംസണ്ടാന ഭൂജലെവകുപത് 

,, 2020 -21

(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)

,,

V―ചേരക്കു മസവന

       നത്തികുതെത്തിയഷം

       കണ്ടാർഷത്തികണ്ടാദേണ്ടായ

       നത്തികുതെത്തിയഷം വത്തിലന

       നത്തികുതെത്തിയഷം 

2020-21

(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക

സഹത്തിതെഷം)

ഊർജ വകുപത് 

(ഇലെകത്തികൽ ഇൻലസകമററ്റത് )

XXXIX―ടവദേത്യുതെ പദതെത്തികൾ 2020-21

(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ  പതത്തിക

സഹത്തിതെഷം)

ഊർജ വകുപത് 

(ഇലെകത്തികൽ ഇൻലസകമററ്റത് )

XXXIX―ടവദേത്യുതെ

                പദതെത്തികൾ 

2021-22 ഊർജ വകുപത് 

(എനർജത്തി മേണ്ടാമനജ് ലമേന്റെത് ലസന്റെർ -മകരള )

XXXIV― വനഷം 2021-22 വനഷം - വനന്യജമീവത്തി  വകുപത് 

II―സഷംസണ്ടാന ഭരണതലെവന്മേണ്ടാര്,

      മേനത്തിമേണ്ടാര്, ആസണ്ടാന

       ഉമദേന്യണ്ടാഗസന്മേണ്ടാര്

2021-22

പണ്ടാർലെലമേന്റെറത്തികണ്ടാരന്യ വകുപത് 
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XXXVII ―വന്യവസണ്ടായങ്ങള് 2012 – 13 വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
 [ലകൽമടണ്ടാൺ കഷംമപണ്ടാണന്റെത് മകണ്ടാഷംലപക്സൈത്

ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് 
(ലക.സത്തി.സത്തി.എൽ.)]

2014 -15  

,,         2014-15 വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
[മകരള സഷംസണ്ടാന വന്യവസണ്ടായ വത്തികസന

മകണ്ടാർപമറഷൻ ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് 
( ലക.എസത്.ഐ.ഡത്തി. സത്തി. )]

,, 2017-18 വന്യവസണ്ടായ വകുപത് (മകരള ഖണ്ടാദേത്തി ഗണ്ടാമേ
വന്യവസണ്ടായ മബണ്ടാർഡത് )

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(കണ്ടാപക്സൈത്) 

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള സഷംസണ്ടാന ബണ്ടാഷംബ
മകണ്ടാർപമറഷൻ  ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് )

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള കണ്ടാഷഫ്യൂ  മബണ്ടാർഡത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് )

വന്യവസണ്ടായ വണ്ടാണത്തിജന്യ വകുപത് 

XXXVII ―വന്യവസണ്ടായങ്ങള് 2018-19
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക
സഹത്തിതെഷം)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് (മകരള ഖണ്ടാദേത്തി ഗണ്ടാമേ
വന്യവസണ്ടായ മബണ്ടാർഡത് )

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(കണ്ടാപക്സൈത്) വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 

(കണ്ടാപക്സൈത് )

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള സഷംസണ്ടാന ബണ്ടാഷംബ
മകണ്ടാർപമറഷൻ  ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള കണ്ടാഷഫ്യൂ മബണ്ടാർഡത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്)
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XXXVII ―വന്യവസണ്ടായങ്ങള് 2019-20
    (കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള ഖണ്ടാദേത്തി ഗണ്ടാമേ വന്യവസണ്ടായ മബണ്ടാർഡത് )

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(കണ്ടാപക്സൈത്) 

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള സഷംസണ്ടാന ബണ്ടാഷംബ  മകണ്ടാർപമറഷൻ

ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള കണ്ടാഷഫ്യൂ  മബണ്ടാർഡത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
[ലകൽമടണ്ടാൺ കഷംമപണ്ടാണന്റെത് മകണ്ടാഷംപസത്

ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് (ലക.സത്തി.സത്തി.എൽ.)]

വന്യവസണ്ടായ (എഫത് )വകുപത് 
[മകരള ലചേറുകത്തിട വന്യവസണ്ടായ വത്തികസന

മകണ്ടാർപമറഷൻ  (സത്തിഡത് മകണ്ടാ )]

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരളണ്ടാ മസറ്റത് ലടക്സൈത്ടറ്റൽ മകണ്ടാർപമറഷൻ

ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് )

വന്യവസണ്ടായ വകുപത്  
(സമീതെണ്ടാറണ്ടാഷം ലടക്സൈത്ടറ്റൽസത്  ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്  )

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(ടത്തിവണ്ടാൻഡഷം സത്തിനത്തിഷംഗത്  മേത്തിൽസത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്  )

II―സഷംസണ്ടാന
      ഭരണതലെവന്മേണ്ടാര്,
      മേനത്തിമേണ്ടാര്, ആസണ്ടാന
       ഉമദേന്യണ്ടാഗസന്മേണ്ടാർ, 
 III―നമീതെത്തിനന്യണ്ടായ
        നത്തിർവ്വഹണഷം,
XIV―മസഷനറത്തിയഷം അച്ചടത്തിയഷം
          മേറ്റത് ഭരണപരമേണ്ടായ
         സർവ്വമീസുകളുഷം    

2020-21
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)

നത്തിയമേ (പണ്ടാർലെ. )വകുപത് 
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XXXVII ―വന്യവസണ്ടായങ്ങള്
2020-21

(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ
പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള ഖണ്ടാദേത്തി ഗണ്ടാമേ വന്യവസണ്ടായ മബണ്ടാർഡത് )

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള ഖണ്ടാദേത്തി  ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേനത്തിധത്തി

മബണ്ടാർഡത്) 

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(കണ്ടാപക്സൈത് )

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള സഷംസണ്ടാന ബണ്ടാഷംബ
മകണ്ടാർപമറഷൻ  ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള കണ്ടാഷഫ്യൂ  മബണ്ടാർഡത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്)

വന്യവസണ്ടായ  വണ്ടാണത്തിജന്യ വകുപത് 

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള ഇലെകത്തികൽ ആന്റെത് അടലെഡത്
എൻജത്തിനമീയറത്തിഷംഗത് കമനത്തി ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് )

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
[ലകൽമടണ്ടാൺ കഷംമപണ്ടാണന്റെത് മകണ്ടാഷംപസത്

ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് 
(ലക.സത്തി.സത്തി.എൽ.)]

XXXVII ―വന്യവസണ്ടായങ്ങള് 2021-22 വന്യവസണ്ടായ വകുപത്
(മകരള ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയല് 

ഇന്ഫണ്ടാസ്ട്രേക്ചേര് ഡവലെപത്ലമേന്റെത്
മകണ്ടാര്പമറഷന്)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത്
(മകരള സഷംസണ്ടാന കശുമേണ്ടാവത് കൃഷത്തി വത്തികസന

ഏജന്സത്തി)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള സഷംസണ്ടാന കശുവണത്തി വത്തികസന

മകണ്ടാര്പമറഷന്)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത്
(കണ്ടാപക്സൈത്)

1352/2022
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XXIX―കൃഷത്തി
 

2015-16
മേണ്ണത് പരന്യമവകണ മേണ്ണത് സഷംരകണ

വകുപത് 
(പശ്ചത്തിമേഘടലസൽ )

XXIX―കൃഷത്തി
2021 – 22 മകരള കണ്ടാർഷത്തിക സർവ്വകലെണ്ടാശേണ്ടാലെ 

XL―തുറമുഖങ്ങൾ 2020 – 21
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)

തുറമുഖ  വകുപത് 
(മേണ്ടാരത്തിടടഷം  മബണ്ടാർഡത് , ഹണ്ടാർബർ

എഞത്തിനമീയറത്തിഷംഗത് വകുപത്,
ടഹമഡണ്ടാഗണ്ടാഫത്തികത് സർലവ്വ വത്തിഷംഗത് )

XXI―ഭവന നത്തിർമണ്ടാണഷം 2017-18 ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ വകുപത് 

XXIV―ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി 
മകമേവഷം പ്രവണ്ടാസത്തി മകമേവഷം 

2018-19
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)

ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത് 
(മകരള കശുവണത്തി ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി ആശേസ്ക്വണ്ടാസ

മകമേനത്തിധത്തി മബണ്ടാർഡത് )

XVII―വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസഷം, 
കണ്ടായത്തികവത്തിമനണ്ടാദേഷം, കലെ, 
സഷംസണ്ടാരഷം 

2020-21
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)
ലപണ്ടാതുവത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസ വകുപത് 

XVIII―ടവദേന്യസഹണ്ടായരഷംഗവഷം
ലപണ്ടാതുജനണ്ടാമരണ്ടാഗന്യവഷം 

,, ഇൻഷുറൻസത് ലമേഡത്തികൽ സർവ്വമീസസത് വകുപത് 

XXIV―ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം 
ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി 
മകമേവഷം പ്രവണ്ടാസത്തി മകമേവഷം 

2020-21
 വന്യണ്ടാവസണ്ടായത്തിക പരത്തിശേമീലെന വകുപത്

,, 2020-21
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസ

പതത്തിക സഹത്തിതെഷം)

ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത് 
(മകരള  ലചേറുകത്തിട മതെണ്ടാടഷം ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി

മകമേനത്തിധത്തി മബണ്ടാർഡത് , മകരള ആഭരണ
ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി  മകമേനത്തിധത്തി മബണ്ടാർഡത് )

,, ,, ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത് 
[വന്യണ്ടാവസണ്ടായത്തിക ടത്തിബഫ്യൂണലുകൾ , ലതെണ്ടാഴത്തിൽ

മകണ്ടാടതെത്തികൾ, കത്തിലലെ, ഒലഡലപകത് ,
നണ്ടാഷണൽ എഷംമപണ്ടായത് ലമേന്റെത് സർവമീസത്

(മകരള)]

XXIV―ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം 
ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി 
മകമേവഷം പ്രവണ്ടാസത്തി മകമേവഷം 

2021-22
ഫണ്ടാകറമീസത്  ആൻറത് & മബണ്ടായത്തിമലെഴത്  വകുപത് 
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,, ,, ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത് 
 ( കത്തിലലെ  & ഒലഡലപകത് )

XXIV―ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം 
ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി 
മകമേവഷം പ്രവണ്ടാസത്തി മകമേവഷം 

,, ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത് 
(മകരള സഷംസണ്ടാന  അസഷംഘടത്തിതെ ലതെഴത്തിലെണ്ടാളത്തി

സണ്ടാമൂഹന്യ സുരകണ്ടാ മബണ്ടാർഡത് ,മകരള കള്ളത്
വന്യവസണ്ടായ ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേനത്തിധത്തി മബണ്ടാർഡത് )

,, ,, ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത് 
(മകരള ടകതറത്തി  ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേനത്തിധത്തി

മബണ്ടാർഡത് )

,, ,, ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത് 
(മകരള മഷണ്ടാപത് ആന്റെത് കമമേഴന്യൽ

എസണ്ടാബത്തിലഷ്മെന്റെത്സത് ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേനത്തിധത്തി
മബണ്ടാർഡത്)

,, ,, ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത് 
(മകരള കർഷക   ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേനത്തിധത്തി

മബണ്ടാർഡത് )

,,
,,

നണ്ടാഷണൽ എഷംമപണ്ടായത് ലമേന്റെത് സർവമീസത്
(മകരളഷം)  വകുപത് 

,,

,,

ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത്
(മകരള ചുമേടത്  ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേ മബണ്ടാർഡത്,
മകരള മമേണ്ടാമടണ്ടാർ ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേ നത്തിധത്തി

മബണ്ടാർഡത് , മകരള തെയൽ  ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേ
നത്തിധത്തി മബണ്ടാർഡത്)

,, ,, ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത് 
(വന്യണ്ടാവസണ്ടായത്തിക ടത്തിബഫ്യൂണലുകൾ , ലതെണ്ടാഴത്തിൽ

മകണ്ടാടതെത്തികൾ )

,, 2021-22 ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം വകുപത് 
(മകരള കശുവണത്തി ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി ആശേസ്ക്വണ്ടാസ

മകമേനത്തിധത്തി മബണ്ടാർഡത്)

,, ,, വന്യണ്ടാവസണ്ടായത്തിക പരത്തിശേമീലെന വകുപത്
[ലടയത്തിനത്തിഷംഗത് ഡയറകമററ്റത്  (പണ്ടാനത്തിഷംഗത്)]

XVI―ലപൻഷനുഷം പലെവകയഷം 2021-22 നഫ്യൂനപക മകമേ  വകുപത് 
(മകരള സഷംസണ്ടാന ഹജത് കമത്തിറ്റത്തി)
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                                i)Papers as per rule 166 (1) :

ക്രമേ
നമര്.

എസത്.ആർ. ഒ.
നമർ  

വത്തിജണ്ടാപനതത്തിലന്റെ 

നമർ     തെമീയതെത്തി 

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

1. 182/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-I/വത്തിജത്തി 25-2-2022

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

3. 184/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-III/വത്തിജത്തി 25-2-2022

4. 185/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-IV/വത്തിജത്തി 25-2-2022

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

6. 187/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-II/വത്തിജത്തി 25-2-2022

7. 188/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-III/വത്തിജത്തി 25-2-2022

8. 189/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-IV/വത്തിജത്തി 25-2-2022

9. 531/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം.1503/2022/മഹണ്ടാഷം 29-5-2022

10. 545/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം. 1551/2022/മഹണ്ടാഷം 3-6-2022

11. 551/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-I/വത്തിജത്തി 4-6-2022

12. 552/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-II/വത്തിജത്തി 4-6-2022

13. 553/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-III/വത്തിജത്തി 4-6-2022

14. 554/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-IV/വത്തിജത്തി 4-6-2022

15. 579/2022 ജത്തി.ഒ.(എഷം.എസത്)നഷം.113/2022/മഹണ്ടാഷം 9-6-2022

16. 581/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-I/വത്തിജത്തി 9-6-2022

17. 582/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-II/വത്തിജത്തി 9-6-2022

18. 583/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-III/വത്തിജത്തി 9-6-2022

19. 584/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-IV/വത്തിജത്തി 9-6-2022

20. 640/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം. 1605/2022/മഹണ്ടാഷം 8-6-2022

21. 641/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം. 1776/2022/മഹണ്ടാഷം 27-6-2022

22. 646/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര്.ടത്തി.)നഷം. 1789/2022/മഹണ്ടാഷം 28-6-2022

23. 675/2022 ആഭന്യനരഷം-എസത്.എസത്.എ.2/66/2020-
ആഭന്യനരഷം

7-7-2022
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24. 385/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നഷം.37/2022/തെസസ്ക്വഭവ 13-4-2022

25. 386/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നഷം.37/2022/തെസസ്ക്വഭവ 13-4-2022

26. 387/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നഷം.37/2022/തെസസ്ക്വഭവ 13-4-2022

27. 621/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.65/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

28. 622/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.66/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

29. 623/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.67/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

30. 624/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.68/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

31. 625/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.69/2022/റ്റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

32. --- 297/ഡത്തി(റ്റത്തി)/2022/ലക.എസത്.ഇ.ആര്.സത്തി. 25-6-2022

33. 737/2021 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നഷം.32/2021/വനഷം 14-9-2021

34. 651/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.19/2022/എഫത്&ഡബത്യുഎല്ഡത്തി 30-6-2022

35. -- ലക.എഫത്.സത്തി/എച്ചത്.ആര്/09/2021-22 23-9-2021

36. 647/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.77/2022/ഫത്തിന് 28-6-2022

37. 926/2021 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നമര് 25/2021/വന്യവ. 18-11-2021

38. 649/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.11/2022/ഐ.ഡത്തി. 29-6-2022

39. 669/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.13/2022/ഐ.ഡത്തി. 5-7-2022

40. 482/2022 സ.ഉ.(പത്തി)നഷം.21/2022/മേതുവ 13-5-2022

41. 564/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നഷം.  23/2022/മേതുവ 6-6-2022

42. 665/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നഷം.3/2022/സണ്ടാഷം.കണ്ടാ.വ. 21-6-2022

43. 442/2019 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.64/2019/മകണ്ടാ-ഓപത് 4-6-2019

44. 443/2019 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.70/2019/മകണ്ടാ-ഓപത് 21-6-2019

45. 499/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.77/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 19-5-2022

46. 599/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.108/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 14-6-2022

47. 618/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.111/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 18-6-2022

48. 633/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.71/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 25-6-2022

49. 634/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.72/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 25-6-2022

50. 635/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.73/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 25-6-2022
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51. 636/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.74/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 25-6-2022

52. 638/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 117/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 27-6-2022

53. 639/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 118/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 27-6-2022

54. 658/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.75/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 3-7-2022

55. 659/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.76/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 3-7-2022

56. 660/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.77/2022/ടണ്ടാക്സൈസത് 3-7-2022

57. 668/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 121/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 4-7-2022

58. 672/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം. 122/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 6-7-2022

59. 676/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.125/2022/മകണ്ടാ-ഓപത് 8-7-2022

60. 574/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.44/2022/എല്ബത്തിആര് 2-6-2022

61. 611/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.48/2022/എല്ബത്തിആര് 13-6-2022

62. 613/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.52/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 16-6-2022

63. 627/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.49/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 15-6-2022

64. 637/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.57/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 25-6-2022

65. 674/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി) നഷം.70/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 7-7-2022

66. 697/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.73/2022/എല്.ബത്തി.ആര് 13-7-2022

67. 617/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.20/2022/ടണ്ടാന്സത് 18-6-2022

68. 696/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം.11/2022/ഡബത്യു.സത്തി.ഡത്തി.ഡത്തി. 12-7-2022

69. 497/2022 ജത്തി.ഒ.(പത്തി)നഷം. 1/2022/എഫത്&സത്തിഎസ്ഡത്തി 7-4-2022

ii) Papers as per Rule 166 (B) :

ക്രമേ
നമര് സണ്ടാപനഷം 

റത്തിമപണ്ടാർടത്തിലന്റെ 

വർഷഷം     സസ്ക്വഭണ്ടാവഷം 

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

1
മകരള ഷത്തിപത്തിഷംഗത് ആന്റെത് ഇന്ലെണ്ടാന്ഡത് 
നണ്ടാവത്തിമഗഷന് മകണ്ടാര്പമറഷന് 
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2018-19 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം
കണക്കുകളുഷം

2 ലസന്റെര് മഫണ്ടാര് ലഡവലെപ്ലമേന്റെത് 
സഡമീസത് 2021-22 വണ്ടാര്ഷത്തിക കണക്കുകൾ
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3
മകരള സഷംസണ്ടാന ബത്തിവമറജസത് 
മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2018-19 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

4
മകരള മസറ്റത് ഇലെകത്തിസത്തിറ്റത്തി ലറഗുമലെറ്ററത്തി
കമമീഷന് 

2020-21
വണ്ടാര്ഷത്തിക

റത്തിമപണ്ടാര്ടത്തിലന്റെ
അനുബന്ധഷം

5 തെത്തിരുവത്തിതെണ്ടാഷംകൂര് മദേവസസ്ക്വഷം മബണ്ടാര്ഡത്
2014-15 മുതെല്
2017-18  വലര

വണ്ടാര്ഷത്തിക ഭരണ
റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

6
കഷംപത് മടണ്ടാളര് ആന്റെത് ആഡത്തിറ്റര്

ജനറല് ഒണ്ടാഫത് ഇന്ഡന്യ
2020-21

2021 മേണ്ടാര്ച്ചത്
മേണ്ടാസതത്തില്

അവസണ്ടാനത്തിച്ച
വര്ഷലത സഷംസണ്ടാന
സമദേത് വന്യവസലയ
ക്കുറത്തിച്ചുള്ള ഓഡത്തിറ്റത്

റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

7
കഷംപത് മടണ്ടാളര് ആന്റെത് ആഡത്തിറ്റര്

ജനറല് ഒണ്ടാഫത് ഇന്ഡന്യ
2022

മകരള
സര്വ്വകലെണ്ടാശേണ്ടാലെയലട

പ്രവര്തനഷം
സഷംബന്ധത്തിച്ച പ്രമതെന്യക

റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

8
മകരള ലചേറുകത്തിട വന്യവസണ്ടായ വത്തികസന
മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് 

2014-15
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

9
മകരള സഷംസണ്ടാന മേനുഷന്യണ്ടാവകണ്ടാശേ 
കമമീഷന്

2017-18
2018-19

 പ്രമതെന്യക ആഡത്തിറ്റത്
റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

10 ലമേറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രേമീസത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് 2018-19
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

11
മകരള മസറ്റത് കയര് ലമേഷത്തിനറത്തി 
മേണ്ടാനുഫണ്ടാക്ചേറത്തിഷംഗത് കമനത്തി ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2019-20
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

12
മകരള കരകസൗശേലെ വത്തികസന 
മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്

2019-20
വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം
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13
 സമീൽ ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽസത് മകരള 

ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്
2019-20

വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

14
മകരള മസറ്റത് മേത്തിനറല് ലഡവലെപ്ലമേന്റെത്

മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്
2020-21

വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

ആഡത്തിറ്റത് റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

15
മകരള സഷംസണ്ടാന നണ്ടാളത്തിമകര 

വത്തികസന മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്
2014-15 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

16
മകരള ലെണ്ടാന്ഡത് ലഡവലെപ്ലമേന്റെത് 

മകണ്ടാര്പമറഷന് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്
2018-19

വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ട്ടുഷം

കണക്കുകളുഷം

17
മേഹണ്ടാതണ്ടാഗണ്ടാന്ധത്തി 

സര്വ്വകലെണ്ടാശേണ്ടാലെ
2021 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

18

നണ്ടാഷണല് യൂണത്തിമവഴത്തിറ്റത്തി ഓഫത് 

അഡസ്ക്വണ്ടാന്സ്ഡത് ലെമീഗല് സഡമീസത് 

(നഫ്യൂവല്സത്)

2021-22 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

19 മകരള മസറ്റത് മസണ്ടാര്ട്സത് കസൗണ്സത്തില് 2019-20 വണ്ടാര്ഷത്തിക റത്തിമപണ്ടാര്ടത്

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

നത്തിയമേസഭ സമമളനഷം നകത ചേത്തിഹ്നമേത്തിടണ്ടാത മചേണ്ടാദേന്യനമര്

13 14 5230

14

1 1256

10 4415

22 463, 486, 2357, 2359, 2370, 2212

11 1461

15

2 4285

3 2695

4 116,  2110,  385,  459,  481,  2411,  2477,
1401
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iv) Papers as per Rule 236 (5) :

സബ്ജകത് കമത്തിറ്റത്തി
കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസപതത്തികകളുലട വത്തിശേദേണ്ടാഷംശേഷം

സണ്ടാമതത്തിക
വര്ഷഷം

റത്തിമപണ്ടാര്ടത് 
നമര്

ഖണത്തിക
 നമര്

IV―വന്യവസണ്ടായവഷം ധണ്ടാതുകളുഷം 2020-21 5 24, 25, 26

I―കൃഷത്തിയഷം  മൃഗസഷംരകണവഷം  
    മേതന്യബന്ധനവഷം

2019-20 4 4

IX―തെമദ്ദേശേസസ്ക്വയഷംഭരണവഷം
       ഗണ്ടാമേവത്തികസനവഷം,
       ഭവനനത്തിര്മണ്ടാണവഷം

2017-18 2 16, 17

V―മേരണ്ടാമേത്തുഷം  ഗതെണ്ടാഗതെവഷം
      വണ്ടാര്തണ്ടാവത്തിനത്തിമേയവഷം

2020-21 5 1-10, 133

XII―ആമരണ്ടാഗന്യവഷം കുടുഷംബമകമേവഷം 2019-20 4 46-51, 54

v) Papers as per Rule 236 (6) :

ധനണ്ടാഭന്യര്തന നമര്
വണ്ടാര്ഷത്തിക പ്രവര്തന റത്തിമപണ്ടാര്ടത്തിലന്റെ വത്തിശേദേണ്ടാഷംശേഷം

സണ്ടാമതത്തിക വര്ഷഷം വകുപത്/സണ്ടാപനഷം

(1) (2) (3)

III―നമീതെത്തിനന്യണ്ടായ നത്തിർവ്വഹണഷം 
2020-21

(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസപതത്തിക
സഹത്തിതെഷം)

ഉമദേന്യണ്ടാഗസ ഭരണ പരത്തിഷ്കണ്ടാര വകുപത് 
(മകരള അഡത്തിനത്തിസത് മടറ്റമീവത്    
ടത്തിബഫ്യൂണൽ )

XVII―വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസഷം,കണ്ടായത്തിക
           വത്തിമനണ്ടാദേഷം, കലെ,
           സഷംസണ്ടാരഷം 

,, ശേണ്ടാസസണ്ടാമങ്കേതെത്തിക വകുപത് 
(മകരള ശേണ്ടാസസണ്ടാമങ്കേതെത്തിക 
പരത്തിസത്തിതെത്തി കസൗൺസത്തിൽ )

II ―സഷംസണ്ടാന ഭരണതലെവന്മേണ്ടാര്,
       മേനത്തിമേണ്ടാര്, ആസണ്ടാന
       ഉമദേന്യണ്ടാഗസന്മേണ്ടാര്

2021-22
  

ആസൂതണ സണ്ടാമതത്തിക 
കണ്ടാരന്യ വകുപത്(ലക - ഡത്തിസത്) 

II ―സഷംസണ്ടാന ഭരണതലെവന്മേണ്ടാര്,
        മേനത്തിമേണ്ടാര്, ആസണ്ടാന
        ഉമദേന്യണ്ടാഗസന്മേണ്ടാര്

         
,,

 ഉമദേന്യണ്ടാഗസ ഭരണ പരത്തിഷ്കണ്ടാര 
വകുപത് (ഐ.എഷം.ജത്തി.)



81

(1) (2) (3)

IV―ലതെരലഞ്ഞടുപ്പുകൾ ,, ഇലെകൻ വകുപത് 

XII ―മപണ്ടാലെമീസത് ,, വത്തിജത്തിലെൻസത്  വകുപത് 

XIII―ജയത്തിലുകൾ ,, ആഭന്യനര വകുപത് 

XIV―മസഷനറത്തിയഷം അച്ചടത്തിയഷം മേറ്റത്
          ഭരണപരമേണ്ടായ സർവ്വമീസുകളുഷം 

        
   2021-22

ലപണ്ടാതുഭരണ (എ.ഐ.എസത്- എ)
വകുപത് 

XVII―വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസഷം, കണ്ടായത്തിക
           വത്തിമനണ്ടാദേഷം, കലെ,
           സഷംസണ്ടാരഷം 

           

               ,,

ആസൂതണസണ്ടാമതത്തികകണ്ടാരന്യ  
വകുപത് (ലസന്റെർ മഫണ്ടാർ 
ലഡവലെപ്ലമേന്റെത് സഡമീസത്)

 XXI―ഭവന നത്തിർമണ്ടാണഷം                ,, സണ്ടാമതത്തിക  സത്തിതെത്തിവത്തിവരകണകത് 
വകുപത് 

XXIV―ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം
            ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി മകമേവഷം
            പ്രവണ്ടാസത്തി മകമേവഷം

,,
മകരളമീയ പ്രവണ്ടാസത്തികണ്ടാരന്യ വകുപത് 

XXV―പടത്തികജണ്ടാതെത്തി /പടത്തികവർഗ്ഗ/
          മേറ്റു പത്തിനണ്ടാക/
          നഫ്യൂനപക വത്തിഭണ്ടാഗങ്ങൾ
          എനത്തിവരുലട മകമേഷം 

       
            2021-22

നഫ്യൂനപക മകമേ വകുപത് 
(നഫ്യൂനപക മകമേ 
ഡയറകമററ്റത്, മകരള 
സഷംസണ്ടാന നഫ്യൂനപക      
കമമീഷൻ )

XXVIII―പലെവക സണ്ടാമതത്തിക
സർവ്വമീസുകൾ              ,, സണ്ടാമതത്തിക സത്തിതെത്തിവത്തിവരകണകത് 

വകുപത് 

XXIX―കൃഷത്തി              ,,                       ,,

XXIX―കൃഷത്തി              ,,
 ആസൂതണസണ്ടാമതത്തികകണ്ടാരന്യ 
വകുപത് (കണ്ടാസറമഗണ്ടാഡത് 
വത്തികസന പണ്ടാമകജത്)            

XXXVII ―വന്യവസണ്ടായങ്ങൾ             ,, സണ്ടാമതത്തിക സത്തിതെത്തി വത്തിവരകണകത് 
വകുപത് 

XLV―പലെവക വണ്ടായ്പകളുഷം
           മുൻകൂറുകളുഷം             ,, ലപണ്ടാതുഭരണ(എ.ഐ.എസത്- സത്തി)

വകുപത് 

XLVI―സണ്ടാമൂഹന്യ സുരകത്തിതെതെസ്ക്വവഷം
             മകമേവഷം              ,, ടസനത്തിക മകമേ  (എ )വകുപത്

1352/2022
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XXII ―നഗരവത്തികസനഷം 

2019- 20
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസപതത്തിക

സഹത്തിതെഷം)

നഗര - ഗണ്ടാമേണ്ടാസൂതണ വകുപത്

XXII―നഗരവത്തികസനഷം നഗരകണ്ടാരന്യ   വകുപത് 

XXVIII―പലെവക സണ്ടാമതത്തിക
               സർവ്വമീസുകൾ,
XXXV―പഞണ്ടായതത്,
XLVI―സണ്ടാമൂഹന്യ സുരകത്തിതെതെസ്ക്വവഷം
             മകമേവഷം 

തെമദ്ദേശേസസ്ക്വയഷംഭരണ വകുപത് 
         (പഞണ്ടായതത്)

XXXVI―ഗണ്ടാമേ വത്തികസനഷം 
തെമദ്ദേശേസസ്ക്വയഷംഭരണ വകുപത് 
(ഗണ്ടാമേ വത്തികസന 
കമമീഷണമററ്റത്)

IV―ലതെരലഞ്ഞടുപ്പുകൾ       2021-22 തെമദ്ദേശേസസ്ക്വയഷംഭരണ വകുപത് 
(മകരള സഷംസണ്ടാന 
തെത്തിരലഞ്ഞടുപത് കമമീഷൻ, 
സഷംസണ്ടാന ഡമീലെത്തിമേത്തിമറ്റഷൻ 
കമമീഷൻ)

VIII―എടക്സൈസത്               ,, നത്തികുതെത്തി വകുപത് (എടക്സൈസത്)

XX―ശുദജലെവത്തിതെരണവഷം  
        ശുചേമീകരണവഷം      2021-22

ജലെവത്തിഭവ വകുപത് [മകരള 
ഗണ്ടാമേമീണ ശുദജലെവത്തിതെരണ    
ശുചേത്തിതെസ്ക്വ ഏജൻസത്തി 
(ജലെനത്തിധത്തി - KRWSA)]

V―ചേരക്കുമസവന  നത്തികുതെത്തിയഷം,
      കണ്ടാർഷത്തികണ്ടാദേണ്ടായ  നത്തികുതെത്തിയഷം  
      വത്തിലന നത്തികുതെത്തിയഷം 

      2021-22
ഊർജ വകുപത്    
(ഇലെകത്തികൽ ഇൻലസകമററ്റത് )

XXXIX―ടവദേത്യുതെ
               പദതെത്തികൾ   ,,  ,,

XXV―പടത്തികജണ്ടാതെത്തി/പടത്തികവർഗ്ഗ/
           മേറ്റുപത്തിനണ്ടാക/നഫ്യൂനപക
          വത്തിഭണ്ടാഗങ്ങൾ  എനത്തിവരുലട
          മകമേഷം 

2020-21
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസപതത്തിക

സഹത്തിതെഷം)

   പടത്തികജണ്ടാതെത്തി വത്തികസന
വകുപത് 

   

II―സഷംസണ്ടാന  ഭരണതലെവന്മേണ്ടാര്,
      മേനത്തിമേണ്ടാര്,ആസണ്ടാന
      ഉമദേന്യണ്ടാഗസന്മേണ്ടാര്

   2021-22        ധനകണ്ടാരന്യ വകുപത് 
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XVI―ലപൻഷനുഷം പലെവകയഷം   ,,  മകരള സഷംസണ്ടാന ഭണ്ടാഗന്യക്കുറത്തി 
വകുപത് (നത്തികുതെത്തി)

XXXVII―വന്യവസണ്ടായങ്ങള്
2019-20

(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസപതത്തിക
സഹത്തിതെഷം)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള കരകസൗശേലെ വത്തികസന 
മകണ്ടാർപമറഷൻ )

  ,,  
2020-21

(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസപതത്തിക
സഹത്തിതെഷം)

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് [മകരള 
ലചേറുകത്തിട വന്യവസണ്ടായ വത്തികസന 
മകണ്ടാർപമറഷൻ (സത്തിഡത് മകണ്ടാ )]

  ,,      2021-22
വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള കണ്ടാഷഫ്യൂ  മബണ്ടാർഡത് 
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് )

   ,,        ,, 
വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(ദേത്തി  ടണ്ടാവൻകൂർ സത്തിലമേന്റെത്സത് 
ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് )

  ,,    ,,  

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
(മകരള ഇലെകത്തികൽ ആന്റെത് 
അടലെഡത് എഞത്തിനമീയറത്തിഷംഗത് 
കമനത്തി ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് ) 

  ,,                ,,  

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
[മകരള ലചേറുകത്തിട വന്യവസണ്ടായ 
വത്തികസന മകണ്ടാർപമറഷൻ 
(സത്തിഡത് മകണ്ടാ )]

  ,,    ,,  

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
[മകരള മസറ്റത് ഇലെമകണ്ടാണത്തിക്സൈത് 
ലഡവലെപ്ലമേന്റെത് 
മകണ്ടാർപമറഷൻ ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് 
(ലകൽമടണ്ടാൺ )]

,, ,,  

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
 [ലകൽമടണ്ടാൺ കഷംമപണ്ടാണന്റെത് 
മകണ്ടാഷംപക്സൈത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് 
(ലക.സത്തി.സത്തി.എൽ.)]

,,  ,,  വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
ആമടണ്ടാകണ്ടാസത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത്  
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(1) (2) (3)

XXXVII―വന്യവസണ്ടായങ്ങള് 2021-22

വന്യവസണ്ടായ വകുപത് 
[സമീൽ ആന്റത് ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ 
മഫണ്ടാർജത്തിഷംഗത് സത് ലെത്തിമേത്തിറ്റഡത് 
(എസത്.ഐ.എഫത്.എൽ )]

XVII―വത്തിദേന്യണ്ടാഭന്യണ്ടാസഷം,  കണ്ടായത്തിക
          വത്തിമനണ്ടാദേഷം, കലെസഷംസണ്ടാരഷം

2016-17 സണ്ടാഷംസണ്ടാരത്തിക വകുപത് 

XXVII―സഹകരണഷം       2021-22 സഹകരണ വകുപത്

XXIV―ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം  ലതെണ്ടാഴത്തിലെണ്ടാളത്തി
           മകമേവഷംപ്രവണ്ടാസത്തി മകമേവഷം

      2021-22 ലതെണ്ടാഴത്തിലുഷം ടനപുണന്യവഷം  
വകുപത് 

XLVI―സണ്ടാമൂഹന്യ
           സുരകത്തിതെതെസ്ക്വവഷം മകമേവഷം 

2018- 19
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസപതത്തിക

സഹത്തിതെഷം)

വനത്തിതെണ്ടാ ശേത്തിശു വത്തികസനവകുപത്

XVIII―ടവദേന്യസഹണ്ടായരഷംഗവഷം
            ലപണ്ടാതുജനണ്ടാമരണ്ടാഗന്യവഷം 

  2019- 20
(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസപതത്തിക

സഹത്തിതെഷം)
ആയഷത് വകുപത് 

XXX― ഭകന്യഷം 
2020- 21

(കണ്ടാലെതെണ്ടാമേസപതത്തിക
സഹത്തിതെഷം)

ഭകന്യ-ലപണ്ടാതുവത്തിതെരണ 
ഉപമഭണ്ടാക്തൃകണ്ടാരന്യ  വകുപത് 



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
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the discussion Time

taken

(H.M.)
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Passing
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Committee

 Clause
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eration

          

 

          

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

 1 The  Kerala

Finance Bill,  2022

(Bill No. 99)*
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2 The  Kerala
Finance  (No.2)
Bill,  2022  (Bill
No. 100)*

18-3-2022 - 106 106 105 105 170 17 10 5.31 19-7-2022

3 The  Kerala  Co-
operative
Societies
(Amendment)
Bill,  2022  (Bill
No. 110)

27-6-2022 - 108 108 105 105 75 --- 5 1.24 19-7-2022

4

TheKerala
Appropriation
(No.7) Bill, 2022
(Bill No.123)

21-7-2022

-- -- -- -- -- -- --

4 21-7-2022

5

TheKerala
Appropriation
(No.8) Bill, 2022
(Bill No.124)

* The introduction, taken into consideration and passing of Bills mentioned against serial no.1 & 2 were held together.
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APPENDIX VII

SALIENT FEATURES OF THE BILLS

1.  THE KERALA FINANCE BILL, 2022

The  Bill  seeks  to  amend  the  following  enactments  to  give  effect  to  the

financial proposals of the Government of Kerala for the financial year 2022-23 as

announced in paragraphs 447, 450,  451, 453,  454, 455 and 457 of  the Budget

Speech 2022-23, namely:―

1. The Kerala Surcharge on Taxes Act, 1957 (11 of 1957);

2. The Kerala Land Tax Act, 1961 (13 of 1961);

3. The Kerala General Sales Tax Act, 1963 (15 of 1963);

4. The Kerala Motor Vehicles Taxation Act, 1976 (19 of 1976)

5. The Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991 (15 of 1991);

6. The Kerala State Goods and Services Tax Act, 2017 (20 of 2017) and 

    the  notifications under it;

7. The Kerala Finance Act, 2019 (5 of 2019);

8. The Kerala Finance Act, 2020 (7 of 2020).

2.  THE KERALA  FINANCE (No.2) BILL, 2022

For  raising  money  from  Financial  Institutions/Banks,  the  Government  is

giving guarantee to the Government Departments, Public Sector Undertakings,Corporations,

Local  Self  Government  Institutions,  Statutory  Boards  and  Co-operative

Institutions. In such cases the Government levy guarantee commission also at the

rate  of  0.75%  of  the  total  guarantee  amount,  per  annum,  on  the  beneficiary

institutions.  As per the Kerala Ceiling on Government Guarantee Act, 2003 (30 of

2003), the existing ceiling of guarantees as on the first day of April of any year

shall  not  exceed 5% of the Gross  State Domestic Product  as  calculated by the

Department of Economics and Statistics,for the respective financial year.  In the

recent  times,  the  demand  from  the  Banks  and  Financial  Institutions  for

Government  guarantee  has  increased.   Moreover,  the  need  for  Guarantee  is
1352/2022
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increased for financing major projects in the State.  It has come to the notice of the

Government  that  the  existing  ceiling  on  guarantee  causes  impediments  for  the

appropriation of money.  Therefore, it is desirable to increase the existing ceiling

on Government guarantee for the interest of prudent fiscal management and also to

enhance the scope for improving social and physical infrastructure.  Therefore, by

complying the conditions stipulated by the Reserve Bank of India, the Government

have decided to enhance the ceiling on Government guarantee from the existing

five per cent of the Gross  State Domestic  Product in the manner that  the total

outstanding Government guarantees as on the first day of April of any year shall be

100% of the total revenue receipt as per the annual financial statement of the State

in the preceeding year or at 10 % of the Gross State Domestic Product (GSDP)

whichever is lower, by amending the Kerala Ceiling on Government Guarantees

Act, 2003  (30 of 2003) to  give effect to the financial proposals of the Government

of Kerala as announced in para 459 of the Budget Speech 2022-2023.  

3.  THE KERALA CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT)

BILL, 2022

Sub-section (8) was added to section 28 of the Kerala Co-operative Societies

Act vide Kerala Co-operative Societies (Amendment) Act, 2021.  This sub-section

was inserted only to ensure that the President of the member of Anand Pattern Co-

operative Society can attend the General Body Meeting and contest the election to

the Managing Committee of the Regional Co-operative Milk Producers' Union, in

exclusion  of  other  members.   This  provision  was  not  intended  to  deal  with  a

situation where the Anand Pattern Co-operative Society is under the control of an

Administrator/Administrative Committee.  

2.In the spirit of the democratic process and Article 43B of the Constitution

of India as well as sections 20 and 21 of the Kerala Co-operative Societies Act,

1969, it is imperative that all the Anand Pattern Co-operative Societies which are

members  of  the  Central  Societies,  vote  for  the  appointment  of  the  Managing

Committee of the Regional Co-operative Milk Producers' Union.  Sub-section (8)

of section 28 was not intended to curtail the voting rights of the such Anand Pattern

Co-operative  Societies,  which  are  under  the  control  of  an  Administrator/

Administrative Committee.
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3. But it is felt that a clarification is required to be given in this regard.  In

order  to  provide  necessary  clarification  to  sub-section  (8)  of  section  28,  the

Government have decided to add a proviso to sub-section (8) of section 28 of the

Kerala  Co-operative  Societies  Act  to  the  effect  that  in  case  of  member  Anand

Pattern  Co-operative  Societies  which  are  governed  by  the  Administrator/

Administrative Committee, the delegate appointed as per the Kerala Co-operative

Societies Rules shall have the right to participate in the general body meeting of

the  Regional  Co-operative  Milk  Producers'  Union  and  vote  in  the  election  to

constitute the Managing Committee of the Regional Co-operative Milk Producers'

Union.

4.  THE KERALA  APPROPRIATION (No.7) BILL, 2022

The  Bill  is  introduced  in  pursuance  of  clause  (1)  of  Article  204  of  the

Constitution of India to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund

of the state of Kerala of the moneys required to meet the expenditure charged on

the  Consolidated  Fund  of  the  State  and  the  grants  made  in  advance  by  the

Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of

Kerala for the financial year 2022-2023.

5.  THE KERALA  APPROPRIATION (No.8) BILL, 2022

The  Bill  is  introduced  in  pursuance  of  clause  (1)  of  Article  204  of  the

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

appropriation of 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

2022-2023.



 APPENDIX – VIII
                    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
Finance Bill, 2022

(Bill No. 99)  

18-3-2022

(For joint
consideration
with II & V)

VIII 13-7-2022 13-7-2022 14-7-2022

Minister for
Finance

2

The  Kerala
Finance (No.2)

Bill, 2022
(Bill No. 100) 

3 The  Kerala Co-
operative Societies
(Amendment) Bill,

2022 
 (Bill No. 110)

27-6-2022 XI 27-6-2022 12-7-2022 13-7-2022

Minister for
 Co-operation,

Registration and
Culture
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Appendix IX
STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF BILLS PUBLISHED AND DATE

OF CIRCULATION TO MEMBERS
[Excluding the Bills introduced during the Fifth Session]

Sl.

No.

Name of Bill Date of

Publication

Date of

Circulation

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

1
The Kerala Protection of River Banks and 

Regulation of Removal of Sand  

(Amendment) Bill, 2022 (Bill No. 102)

30-4-2022 26-6-2022

2

The Dekkhan Agriculturists' Relief  

(Repeal) Bill, 2022 

(Bill No. 104)

17-5-2022 26-6-2022

3

The Kerala Motor Transport Workers' 

Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022 (Bill

No. 105)

17-5-2022 26-6-2022

4

The Kerala Abkari Workers' Welfare Fund 

(Amendment) Bill, 2022 

(Bill No.106)

8-6-2022 26-6-2022

5
The Payment of Salaries and Allowances 

(Amendment) Bill, 2022 (Bill No.107)
16-6-2022 26-6-2022

6

The Kerala Public Service Commission 

(Additional Functions as Respects certain 

Corporations and Companies) Amendment 

Bill, 2022 (Bill No.108) 

23-6-2022 24-6-2022

7

The Kerala Private Forests (Vesting and 

Assignment) Amendment Bill, 2022

Bill No.109)

24-6-2022 24-6-2022

8

The Kerala Livestock and Poultry Feed and 

Mineral Mixture (Regulation of Manufacture 

and Sale) Bill, 2022 (Bill No.111)

24-6-2022 27-6-2022

9
The Kerala Lok Ayukta (Amendment) Bill, 

2022 (Bill No.112)
24-6-2022 27-6-2022

1352/2022
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(1) (2) (3) (4)

10
The Co-operative Societies (Second 

Amendment) Bill, 2022 (Bill No.113)
28-6-2022 3-7-2022

11
The Kerala Maritime Board (Amendment) 

Bill, 2022 (Bill No.114)
29-6-2022 3-7-2022

12

The Kerala Khadi and Village Industries 

Board (Amendment) Bill, 2022 (Bill 

No.115)

30-6-2022 3-7-2022

13

The Kerala Fiscal Responsibility 

(Amendment) Bill, 2022

 (Bill No.125)

20-6-2022
Not

circulated
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APPENDIX X
TIME TAKEN FOR VARIOUS BUSINESS

ക്രമനമ്പര വവിഷയയ യൂണവിററ
സമയയ(മവിനവിററസവില)

1 ദദേശശീയഗഗാനയ    2

2 ദചഗാദദേദഗാത്തരങ്ങള 732

3 ചരദമഗാപചഗാരയ   22

4 മമൗനയ ആചരവിക്കല     2

5 ചചയരമഗാനഗാരുചടെ പഗാനല    1

6 അടെവിയന്തരപ്രദമയയ 476

7 അടെവിയന്തരപ്രദമയ ചരച 330

8 ശ്രദ്ധക്ഷണവിക്കല 264

9 സബ്മവിഷന 566

10 ദമശപ്പുറത്തുവച കടെലഗാസുകള   10

11 റവിദപഗാരടറ സമരപണയ   16

12 റവിദപഗാരടറ പരവിഗണന    2

13 ധനകഗാരദ യ 2796

14 ക്രമപ്രശയ    48

15 റൂളവിയഗറ   38

16 നവിയമനവിരമഗാണകഗാരദയ 414

17 വദകവിപരമഗായ വവിശദേശീകരണയ 18

18 പ്രദമയയ 27

19 പ്രസഗാവന 21

20 അറവിയവിപറ  7

21 അവകഗാശലയഘന പ്രശങ്ങള 3

22 അവദലഗാകനയ 6

ആചക 5801   മവിനവിററസറ (96 
മണവിക്കൂര 41 മവിനവിററ)
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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 Manjeswar Shri A.K.M. ASHRAF Indian Union
Muslim League

2 Kasargod 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 Sultanbathery (ST) Shri I. C.  BALAKRISHNAN Indian National
Congress

19 Kalpeta Shri T. SIDDIQUE Indian National
Congress

20 Vadakara Smt K. K. REMA Revolutionary
Marxist Party of

India

21 Kuttiadi Shri K. P. KUNHAMMAD
KUTTY 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
RAVEENDRAN

Communist Party of
India (Marxist)
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28 Kozhikode South Shri AHAMMAD
DEVARKOVIL

Indian National
League

29 Beypore Shri P. A. MOHAMMED
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

43 Tirurangadi Shri K.P.A. MAJEED Indian Union
Muslim League
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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. K. SANTHAKUMARI 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)

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)
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61 Chelakkara (SC) Shri K. RADHAKRISHNAN Communist Party of
India (Marxist)

62 Kunnamkulam Shri A. C. MOIDEEN Communist Party of
India (Marxist)

63 Guruvayur 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 Natika (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 Puthukad Shri K.K.
RAMACHANDRAN

Communist Party of
India (Marxist)

72 Chalakudy Shri SANEESHKUMAR
JOSEPH

Indian National
Congress

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
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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 Shr. K. BABU Indian National
Congress

82 Ernakulam Shri T. J. VINOD Indian National
Congress

83 Thrikkakkara Smt. UMA 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 Muvatupuzha DR. MATHEW
KUZHALNADAN

Indian National
Congress

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

1352/2022
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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 

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 Harippad 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)
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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)

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)
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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 Vattiyoorkkavu Shri V. K. PRASANTH Communist Party of
India (Marxist)

134 Thiruvananthapuram Shri. ANTONY RAJU Janadhipathiya
Kerala Congress

135 Nemom Shri V. SIVANKUTTY Communist Party of
India (Marxist)

136 Aruvikkara Shri G. STEPHEN 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 Neyattinkara Shri K. ANSALAN Communist Party of
India (Marxist)
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