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നനിയമനനിര്മമ്മാണകമ്മാരരര്യം 

(1) തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന ബനില്ലുകളുഴടെ അവതരണവര്യം സബ്ജകക്ട് കമനിറനികക്ട്
അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയവര്യം

(i)   2022-  ഴലെ മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

(ii)  2022-  ഴലെ മകരള പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട്   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില
           

തമദ്ദേശസസ്വയര്യംഭേരണര്യം  എകക്സൈസക്ട്  വകുപ്പുമനനിക്കുമവണനി  നനിയമര്യം,

വരവസമ്മായര്യം, കയര് വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   പനി  .   രമ്മാജശവക്ട്): സര്, 2022-ഴലെ മകരള

മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര്യം  2022-ഴലെ  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്

(മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര്യം  ഞമ്മാന്  അവതരനിപ്പനിക്കുന.  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

പ്രഖരമ്മാപനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  സതസ്വരനനിയമനനിര്മമ്മാണര്യം  നടെത്തുവമ്മാനുണമ്മായ

സമ്മാഹചരരര്യം വനിശദശകരനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ള മസ്റ്റേറക്ട്ഴമനര്യം ഞമ്മാന് മമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മനി  .   സശകര്: ബനില്ലുകള് അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന.  

തമദ്ദേശസസ്വയര്യംഭേരണര്യം  എകക്സൈസക്ട്  വകുപ്പുമനനിക്കുമവണനി  നനിയമര്യം,

വരവസമ്മായര്യം, കയര് വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   പനി  .   രമ്മാജശവക്ട്): സര്, 2022-ഴലെ മകരള

മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര്യം  2022-ഴലെ  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്

(മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര്യം  തമദ്ദേശസസ്വയര്യംഭേരണവര്യം  ഗമ്മാമവനികസനവര്യം

ഭേവനനനിര്മമ്മാണവര്യം  സര്യംബനനിച  IX-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ
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പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയര്യം ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഴക  .   എന്  .   ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല): സര്, ഞമ്മാന്

പ്രമമയഴത പനിനമ്മാങ്ങുന.  

(നനിരമ്മാകരണ പ്രമമയവര്യം മഭേദഗതനികളുര്യം അവതരനിപ്പനിചനില.)

മനി  .    സശകര്:   2022-ഴലെ  മകരള  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില

തമദ്ദേശസസ്വയര്യംഭേരണവര്യം  ഗമ്മാമവനികസനവര്യം  ഭേവനനനിര്മമ്മാണവര്യം  സര്യംബനനിച

IX-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്ന

പ്രമമയഴത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്............. 

പ്രമമയര്യം സഭേ അര്യംഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില  സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന. 

2022-ഴലെ  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  (മഭേദഗതനി)  ബനില

തമദ്ദേശസസ്വയര്യംഭേരണവര്യം  ഗമ്മാമവനികസനവര്യം  ഭേവനനനിര്മമ്മാണവര്യം  സര്യംബനനിച

IX-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്ന

പ്രമമയഴത 
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അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്............. 

പ്രമമയര്യം സഭേ അര്യംഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില  സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.

(2)   2023-  ഴലെ മകരള ധനവനിനനിമയമ്മാഗ  ബനിലനിഴന്റെ അവതരണവര്യം 
അനനരഘട്ടങ്ങളുര്യം.

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഴക  .    എന്  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല ):  സര്,

2023-ഴലെ മകരള ധനവനിനനിമയമ്മാഗ ബനില ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

മനി  .   സശകര്: ബനില അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന. 

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഴക  .    എന്  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല ):  സര്,

2023-ഴലെ  മകരള  ധനവനിനനിമയമ്മാഗ  ബനില  പരനിഗണനയ്ഴകടുകണഴമന്ന

പ്രമമയര്യം ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

നനിയമര്യം,  വരവസമ്മായര്യം,  കയര് വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്):  സര്,

ഞമ്മാന് പ്രമമയഴത പനിനമ്മാങ്ങുന. 

(ചര്ചയനില)

മനി  .    സശകര്:  2023-ഴലെ  മകരള  ധനവനിനനിമയമ്മാഗ  ബനില

പരനിഗണനയ്ഴകടുകണഴമന്ന  പ്രമമയഴത 
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അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രമമയര്യം സഭേ അര്യംഗശകരനിചനിരനിക്കുന. 

ബനില പരനിഗണനയ്ഴകടുക്കുന.

രണ്ടുര്യം മൂനര്യം വകുപ്പക്ട്

(മഭേദഗതനിയനില) 

രണ്ടുര്യം മൂനര്യം വകുപ്പുകള് ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മാകണഴമന്ന പ്രശ്നഴത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

രണ്ടുര്യം  മൂനര്യം  വകുപ്പുകള്  ബനിലനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മാകണഴമന്ന  പ്രശ്നര്യം  സഭേ

അര്യംഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

രണ്ടുര്യം മൂനര്യം വകുപ്പുകള് ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പട്ടനിക

(മഭേദഗതനിയനില) 

പട്ടനിക ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മാകണഴമന്ന പ്രശ്നഴത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..............
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പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പട്ടനിക ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മാകണഴമന്ന പ്രശ്നര്യം സഭേ അര്യംഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

പട്ടനിക ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഒന്നമ്മാര്യം വകുപ്പുര്യം പശഠനികയുര്യം മപരര്യം

(മഭേദഗതനിയനില) 

ഒന്നമ്മാര്യം  വകുപ്പുര്യം  പശഠനികയുര്യം  മപരര്യം  ബനിലനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മാകണഴമന്ന

പ്രശ്നഴത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

ഒന്നമ്മാര്യംവകുപ്പുര്യം പശഠനികയുര്യം മപരര്യം ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മാകണഴമന്ന പ്രശ്നര്യം

സഭേ അര്യംഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ഒന്നമ്മാര്യംവകുപ്പുര്യം പശഠനികയുര്യം മപരര്യം  ബനിലനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഴക  .    എന്  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല):  സര്,

2023-ഴലെ മകരള ധനവനിനനിമയമ്മാഗ ബനില പമ്മാസമ്മാകണഴമന്ന പ്രമമയര്യം ഞമ്മാന്

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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നനിയമര്യം,  വരവസമ്മായര്യം,  കയര് വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    പനി  .    രമ്മാജശവക്ട്):  സര്,

ഞമ്മാന് പ്രമമയഴത പനിനമ്മാങ്ങുന.

മനി  .    സശകര്:  2023-ഴലെ  മകരള  ധനവനിനനിമയമ്മാഗ  ബനില

പമ്മാസമ്മാകണഴമന്ന പ്രമമയഴത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

 പ്രമമയര്യം സഭേ അര്യംഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില പമ്മാസമ്മായനിരനിക്കുന.

 ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്....  സഭേ  ഇമപ്പമ്മാള്  പനിരനിയുന്നതര്യം  നമ്മാഴള  രമ്മാവനിഴലെ

9.00 മണനികക്ട്  വശണ്ടുര്യം സമമളനിക്കുന്നതമമ്മാണക്ട്.

(2023  ഴഫെബ്രുവരനി  28-ാം തശയതനി ഴചമ്മാവമ്മാഴ്ച രമ്മാവനിഴലെ  9.00 മണനികക്ട്

വശണ്ടുര്യം സമമളനിക്കുന്നതനിമലെയ്ക്കമ്മായനി സഭേ രമ്മാവനിഴലെ 11.32-നക്ട് പനിരനിഞ.)

********


