
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2021   നവഞ്ചാംബര്   11,   വവഞഴഞഴ

നമ്പര് 50

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദവങ്ങള :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന  കചഞദവങ്ങളതില്  രടണ്ടെണഞ്ചാം  സഭയതില്
കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

മനതിയടട പ്രസഞവന   (  നകത്രചതിഹ്നമതിട്ട കചഞദവതതിടന്റെ ഉതരതതിനുള്ള തതിരുതന്  )   : 

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയടട മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനതതിടലെ 2021 നവഞ്ചാംബര് 9-ാ
തസ്പീയതതിയതിടലെ നകത്രചതിഹ്നമതിട്ട  529-ാ നമ്പര് കചഞദവതതിടന്റെ ഉതരതതില് വന ടതറന്
തതിരുതതിടകേഞണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറന്ടമനഞ്ചാം  തതിരുതല്  വരുതതിയ  മറുപടതിയഞ്ചാം  ജലെവതിഭവ
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടെതി വവദദ്യുതതി വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടതി കമശപ്പുറത്തുവച.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

ടപകടഞള,  ഡസ്പീസല്  വതിലെവര്ദനവുമൂലെഞ്ചാം  രഞജവടത  ജനങ്ങള  കേഷ്ടടപ്പെടുന
സഞഹചരവതതില്  മറന്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഭരണ  പ്രകദശങ്ങളുഞ്ചാം  ഇന്ധന  നതികുതതി
കുറയ്ക്കുകേകയഞ  അധതികേ  വരുമഞനഞ്ചാം  ഉകപകതിക്കുകേകയഞ  ടചയതിടഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്ക്കഞര്
ഇന്ധന  വതിലെ  കുറയഞന  തയഞറഞകേഞതതുമൂലെവുഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഞര്  നഞമമഞത്രമഞയ
നതികുതതിയതിളവന്  മഞത്രഞ്ചാം  നല്കേതിയതുമൂലെവുഞ്ചാം  ഉളവഞയതിടള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന  ഗുരുതര
സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചന്  ചർച  ടചയണടമനന്  ആവശവടപ്പെട്ടന്
ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ)-യഞ്ചാം മറന് അഞന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്
കനഞട്ടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  ധനകേഞരവ  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില്
അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

(സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലെപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന് പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പെട്ട
അഞ്ചാംഗങ്ങള  മുദഞവഞകേവഞ്ചാം മുഴക്കതി സഭഞനടപടതികേൾ തടസ്സടപ്പെടുതതി.)

KNPP. 2022/2021(i).
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ശദ കണതിക്കല് :

(1)  സഞ്ചാംസഞനടത കകേന്ദ്ര-ടപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങൾ വതിറഴതിക്കുന നടപടതികേളുഞ്ചാം
വഹകവ,  ടറയതിൽകവ  തുടങ്ങതിയ  ടപഞതു  ആസതികേൾ  സസ്വകേഞരവകമഖലെയന്
വകേമഞറഞൻ  എടുത  തസ്പീരുമഞനവുഞ്ചാം  പതിൻവലെതിക്കഞൻ  കകേന്ദ്ര  സർക്കഞരതികനഞടന്
ആവശവടപ്പെകടണ്ടെതതിടന്റെ ആവശവകേതയതികലെയന്   ശസ്പീ.  ടകേ.  എൻ.  ഉണതിക്കൃഷ്ണൻ
നതിയമഞ്ചാം,  വവവസഞയഞ്ചാം,  കേയർ  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ  കണതിച.  മനതി  അതന്
സഞ്ചാംബന്ധതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

(2) (രണ്ടെഞമടത കനഞട്ടസ്പീസന്  സഭയതില് ഉനയതിക്കടപ്പെട്ടതില.)

(പ്രതതിപക കേകതികേളതിൽടപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങൾ തുടർനള്ള സഭഞനടപടതികേൾ ബഹതിഷ്കരതിച.)

ചട്ടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള  :

ചട്ടഞ്ചാം  304  പ്രകേഞരഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങള  നല്കേതിയ  തഞടഴപ്പെറയന  കനഞട്ടസ്പീസുകേളക്കന്
ബന്ധടപ്പെട്ട മനതിമഞരുടട മറുപടതി കമശപ്പുറത്തുവച:

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീ. വതി.  ഡതി. സതസ്പീശന പുന നനൗഷഞദന് ടകേഞലെകക്കസന്
പ്രതതികേടള അറസ്റ്റേന്

ടചയ്യുനതതിനന് നടപടതി

മുഖവമനതി

2 ശസ്പീ. ഇ. ടതി. വടസണ് മഞസ്റ്റേര് അടതിയന്തര പ്രവൃതതികേളക്കന്
പഞഞയത്തുകേളക്കന്

അനുവദതിക്കഞവുന തുകേയടട
പരതിധതി ഉയര്ത്തുനതതിനന്

നടപടതി

തകദ്ദേശ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എവക്സൈസന്
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീമതതി ടദലെസ്പീമ അരൂരതിടലെ ജനവഞസ
കമഖലെയതിടലെ ടവള്ളടക്കട്ടന്
ഒഴതിവഞക്കുനതതിനന് നടപടതി

തകദ്ദേശ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എവക്സൈസന്
വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന കേഴക്കൂട്ടഞ്ചാം ആസഞനമഞയതി
പുതതിയ തഞലൂക്കന്

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി
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5 ശസ്പീ. ലെതികന്റെഞ കജഞസഫന് തതിരുവമ്പഞടതിയതില് സര്കവ-റസ്പീ
സര്കവ പ്രവര്തനങ്ങളക്കന്

ടസഷവല് ഓഫസ്പീസന്

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീമതതി യ. പ്രതതിഭ കേഞയഞ്ചാംകുളഞ്ചാം സബ്ടഷറതിയടട
സമസ്പീപമുള്ള പുറകമ്പഞക്കന്
സലെഞ്ചാം ടഷറതി വകുപ്പെതിനന്
വകേമഞറഞ്ചാം ടചയ്യുനതതിനന്

നടപടതി

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

7 ടപ്രഞഫ. ആബതിദന് ഹുവസന
തങ്ങള

കുറതിപ്പുറഞ്ചാം ടനൗണതിടന നഞ
വതിഭഞഗതതില്നതിനഞ്ചാം
മഞറ്റുനതതിനന് നടപടതി

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. പതി. ഉവബദുള്ള വതിവതിധ സര്ട്ടതിഫതിക്കറന്
കസവനങ്ങളുടട പരതിഷ്കരണഞ്ചാം

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴതി അലെതി നഷ്ടടപ്പെടകപഞയ ടകേ.എല്.യ.
ഉതരവതിടന്റെ പകേര്പ്പെന്

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. ആന്റെണതി കജഞണ് പഞമുടതി പ്രകദശടത പുലെതി
ആക്രമണഞ്ചാം

വനഞ്ചാം -
വനവജസ്പീവതി

വകുപ്പുമനതി 

11 ശസ്പീ. ടതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന ചക്കതിട്ടപഞറ  കമഞഡല്
റസതിഡനഷവല് സ്കൂളതിടന്റെയഞ്ചാം

കസഞര്ട്സന് അക്കഞദമതിയടടയഞ്ചാം
പ്രവര്തനഞ്ചാം

പട്ടതികേജഞതതി,
പട്ടതികേവര്ഗ,
പതിനഞക്ക

വതിഭഞഗകകമ-
കദവസസ്വഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

12 ശസ്പീ. രകമശന് ടചനതിതലെ പട്ടതികേജഞതതി, പട്ടതികേവര്ഗ
വതികേസന വകുപ്പെതിനു കേസ്പീഴതിലുള്ള

ഐ.ടതി.ഐ.-കേളുടടയഞ്ചാം
ഐ.ടതി.സതി.-കേളുടടയഞ്ചാം

പ്രവര്തനഞ്ചാം 

പട്ടതികേജഞതതി,
പട്ടതികേവര്ഗ,
പതിനഞക്ക

വതിഭഞഗകകമ-
കദവസസ്വഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി
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13 ശസ്പീ. പതി. പതി. സുകമഞദന് വടക്കകഞരതി കേമ്മേനണതിറതി
കകേഞകളജന് ടകേട്ടതിട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

പട്ടതികേജഞതതി,
പട്ടതികേവര്ഗ,
പതിനഞക്ക

വതിഭഞഗകകമ-
കദവസസ്വഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

14 ശസ്പീ. പ്രകമഞദന് നഞരഞയണ് കുരുമ്പനമൂഴതി ആദതിവഞസതി
കമഖലെയതില് ഉരുളടപഞട്ടലെതില്

തകേര്ന പഞലെങ്ങള പുനര്
നതിര്മ്മേതിക്കുനതതിനന് നടപടതി

പട്ടതികേജഞതതി,
പട്ടതികേവര്ഗ,
പതിനഞക്ക

വതിഭഞഗകകമ-
കദവസസ്വഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

15 കഡഞ. സുജതിതന് വതിജയനപതിള്ള ചവറ നഞചസ്വറല് വഫബര്
പഞര്ക്കന് 

നതിയമഞ്ചാം,
വവവസഞയഞ്ചാം,

കേയര്
വകുപ്പുമനതി

16 ശസ്പീ. കജഞബന് വമക്കതിള മഴയതില് തകേര്ന
കൃഷതിസലെങ്ങള കൃഷതികയഞഗവ
മഞക്കുനതതിനുഞ്ചാം നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം

നല്കുനതതിനുഞ്ചാം നടപടതി

കൃഷതി
വകുപ്പുമനതി

17 ശസ്പീ. കുറുകക്കഞളതി ടമഞയസ്പീന തഞനൂര് ഗവടണ്മെന്റെന്
കകേഞകളജതിനന് ടകേട്ടതിടഞ്ചാം

ഉനത
വതിദവഞഭവഞസ-
സഞമൂഹവനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതി

18 ശസ്പീ. ടകേ. വതി. സുകമഷന് അഴതിക്കല് ഹഞര്ബര്
വതികേസനഞ്ചാം

ബഹു.
മതവബന്ധനഞ്ചാം,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,
യവജനകകമ
വകുപ്പുമനതി

19 ശസ്പീ. എന. ടകേ. അക്ബര് ബസ്പീഡതി വവവസഞയ കമഖലെയടട
സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം

ടപഞതുവതിദവഞഭവഞസ-
ടതഞഴതില്

വകുപ്പുമനതി

20 ശസ്പീ. മുരളതി ടപരുടനലതി മഴുവകഞരതി - ചൂണ്ടെല്
നഞലുവരതിപ്പെഞത നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി



5

1 2 3 4

21 ശസ്പീ. അനവര് സഞദതന് ടകേഞചതി എയര്കപഞര്ട്ടന്- 
സസ്പീ കപഞര്ട്ടന് കറഞഡന്

പൂര്തസ്പീകേരണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

22 ശസ്പീ. ജതി. സ്റ്റേസ്പീഫന കബഞണക്കഞടന് - അഞ്ചാംബഞസമുദഞ്ചാം
- തതിരുടനല്കവലെതി പഞത

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

23 ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന പരപ്പെയതില് ഓകട്ടഞകമറഡന്
ടവഹതിക്കതിള ടടസ്റ്റേതിഞ്ചാംഗന്

കസ്റ്റേഷന 

ഗതഞഗത
വകുപ്പുമനതി

24 ശസ്പീ. എചന്. സലെഞഞ്ചാം ആലെപ്പുഴ ടമഡതിക്കല്
കകേഞകളജതിടന്റെ പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗവ-
വനതിത-

ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

25 ശസ്പീമതതി ശഞന്തകുമഞരതി ടകേ. കകേഞങ്ങഞടന് കേമ്മേനണതിറതി
ടഹല്തന് ടസന്റെറതിടന്റെ

പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗവ-
വനതിത-

ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

26 ശസ്പീ. മുഹമ്മേദന് മുഹസതിന വതിളയൂരതില് കഹഞമതികയഞ
ഡതിടസനസറതി 

ആകരഞഗവ-
വനതിത-

ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

27 ശസ്പീ. എഞ്ചാം. എസന്. അരുണ് കുമഞര് നൂറനഞടന് ടലെപ്രസതി
സഞനതികറഞറതിയതതിനന് പുതതിയ

ടകേട്ടതിടഞ്ചാം

ആകരഞഗവ-
വനതിത-

ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

28 ശസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞ്ഞഞലെതിക്കുട്ടതി കകേഞഴതികക്കഞടന് അന്തഞരഞഷ
വതിമഞനതഞവളതതില് ഹജന്
എമ്പഞര്കക്കഷന കപഞയതിന്റെന്

പുനനഃസഞപതിക്കുനതതിനന്
നടപടതി

കേഞയതികേഞ്ചാം,
വഖഫന്, ഹജന്
തസ്പീര്തഞടന
വകുപ്പുമനതി

29 ശസ്പീ. എ.സതി. ടമഞയസ്പീന ടറയതില്കവ ടതിക്കറന് നതിരക്കതില്
പ്രകതവകേ വതിഭഞഗങ്ങളക്കുള്ള

കേണ്സഷന
പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുനതതിനന് നടപടതി

കേഞയതികേഞ്ചാം,
വഖഫന്, ഹജന്
തസ്പീര്തഞടന
വകുപ്പുമനതി

30 ശസ്പീ. സതി. എചന്. കുഞ്ഞമ കകേഞട്ടതിക്കുളഞ്ചാം ടറയതില്കവ
കമല്പ്പെഞലെഞ്ചാം

കേഞയതികേഞ്ചാം,
വഖഫന്, ഹജന്
തസ്പീര്തഞടന
വകുപ്പുമനതി
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കമശപ്പുറതന് വച കേടലെഞസുകേള :

തഞടഴപ്പെറയന കേടലെഞസുകേള കമശപ്പുറത്തുവച :

(i) ചട്ടഞ്ചാം 166 (1) പ്രകേഞരമുള്ള  കേടലെഞസുകേള:

ക്രമ
നമ്പർ

എസന്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വതിജഞപനതതിടന്റെ

നമ്പർ തസ്പീയതതി 

1 2 3 4

   1 323/2021 ജതി. ഒ. (ആർറതി.) നമ്പര് 916/2021/കഹഞഞ്ചാം 23-3-2021

   2 327/2021 ജതി. ഒ. (ആർറതി.) നമ്പര് 941/2021/കഹഞഞ്ചാം 26-3-2021

   3 352/2021 ജതി. ഒ. (ആർറതി.) നമ്പര് നമ്പര്952/2021/കഹഞഞ്ചാം 26-3-2021

   4 706/2021 ജതി. ഒ. (ആർറതി.) നമ്പര് 2458/2021/കഹഞഞ്ചാം 13-9-2021

   5 782/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 71/2021/കഹഞഞ്ചാം 29-10-2021

   6 784/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 69/2021/കഹഞഞ്ചാം 28-10-2021

   7 398/2020 സ. ഉ. (അചടതി) നമ്പര് 44/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ. 5-6-2020

   8 758/2021 ജതി. ഒ. (എഞ്ചാംഎസന്.) നമ്പര് 69/2021/ടഞക്സൈസന് 20-10-2021

   9 764/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 104/2021/ടതി.ഡതി. 23-10-2021

   10 765/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 105/2021/ടതി.ഡതി. 23-10-2021

   11 656/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 70/2021/ആ ർ.ഡതി. 18-6-2021

   12 657/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 72/2021/ആ ർ.ഡതി. 18-6-2021

   13 658/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 71/2021/ആ ർ.ഡതി. 18-6-2021

   14 719/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 139/2021/ആ ർഡതി. 30-9-2021

   15 736/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 143/2021/ആ ർ.ഡതി. 6-10-2021

   16 162/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 2/2021/എഫന്.ഡബന.എല്.ഡതി. 12-2-2021

   17 226/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 3/2021/വനഞ്ചാം 15-2-2021

   18 296/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 5/2021/വനഞ്ചാം 9-3-2021

   19 318/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 14/2021/വനഞ്ചാം 24-3-2021
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   20 319/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 11/2021/വനഞ്ചാം 24.-3-2021

   21 320/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 12/2021/വനഞ്ചാം 24-3-2021

   22 324/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 13/2021/വനഞ്ചാം 24-3-2021

   23 326/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 15/2021/വനഞ്ചാം 24-3-2021

   24 373/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 18/2021/വനഞ്ചാം 20-4-2021

   25 374/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 19/2021/വനഞ്ചാം 21-4-2021

   26 375/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 20/2021/വനഞ്ചാം 22-4-2021

   27 317/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 32/2021/ടഞക്സൈസന് 30-3-2021

   28 744/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 97/2021/ടഞക്സൈസന് 11-10-2021

   29 752/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 101/2021/ടഞക്സൈസന് 16-10-2021

   30 753/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 102/2021/ടഞക്സൈസന് 16-10-2021

   31 754/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 103/2021/ടഞക്സൈസന് 16-10-2021

   32 793/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 114/2021/ടഞക്സൈസന് 1-11-2021

   33 458/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 14/2021/മ.തു.വ. 16-6-2021

   34 468/2020 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 66/2020/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 15-7-2020

   35 111/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 7/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 10-1-2021

   36 309/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 60/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 24-3-2021

   37 355/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 66/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 30-3-2021

   38 365/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 71/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 16-4-2021

   39 370/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 73/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 19-4-2021

   40 647/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 100/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 30-6-2021

   41 650/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 120/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 2-8-2021

   42 715/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 143/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 24-9-2021

   43 733/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 87/2021/ടഞക്സൈസന് 1-10-2021

   44 734/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 88/2021/ടഞക്സൈസന് 1-10-2021
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   45 769/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 153/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 25-10-2021

   46 770/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 133/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 6-9-2021

   47 771/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 122/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 3-8-2021

   48 772/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 154/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 26-10-2021

   49 796/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 160/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 28-10-2021

   50 797/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 115/2021/ടഞക്സൈസന് 2-11-2021

   51 798/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 158/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 27-10-2021

   52 799/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 159/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 28-10-2021

   53 807/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 164/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 1-11-2021

   54 808/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 161/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 29-10-2021

   55 809/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 162/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 29-10-2021

   56 810/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 163/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 29-10-2021

   57 811/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 155/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 27-10-2021

   58 812/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 156/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 27-10-2021

   59 813/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 157/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 27-10-2021

   60 615/2021 സ. ഉ. (അചടതി) നമ്പര് 7/2021/കേഞ.യ.വ. 13-8-2021

   61 749/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 20/2021/എഫന്. & പതി.ഡതി. 11-10-2021

   62 683/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 70/2021/എല്.ബതി.ആർ. 9-9-2021

   63 712/2021 സ. ഉ. (അചടതി) നമ്പര് 75/2021/ടതഞഴതില് 23-9-2021

   64 735/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 78/2021/എല്.ബതി.ആർ. 4-10-2021

   65 763/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 80/2021/എല്.ബതി.ആർ. 20-10-2021

   66 718/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 28/2021/ടഞൻസന് 30-9-2021

   67 - ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 13/2021/എചന്. & എഫന്.ഡബന.ഡതി. 10-2-2021

   68 740/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 23/2021/ജതി.എ.ഡതി. 11-8-2021

   69 746/2021 ജതി. ഒ. (പതി.) നമ്പര് 24/2021/ജതി.എ.ഡതി. 16-9-2021
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(ii) ചട്ടഞ്ചാം 166 ബതി പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള :

ക്രമ
നമ്പര്

സഞപനഞ്ചാം റതികപ്പെഞർട്ടതിടന്റെ 

വർഷഞ്ചാം സസ്വഭഞവഞ്ചാം 

1 കകേരള കലെഞകേന് ആയക 2018 വഞര്ഷതികേ സമഞഹൃത
റതികപ്പെഞര്ട്ടന്

2 കേഞ്ചാംപ് കടഞളര് ആന്റെന് ആഡതിറര്
ജനറല് ഓഫന് ഇന്തവ

2019-20 സഞ്ചാംസഞന സമ്പദന്
വവവസടയ
സഞ്ചാംബന്ധതിചന്

3 കേഞ്ചാംപ് കടഞളര് ആന്റെന് ആഡതിറര്
ജനറല് ഓഫന് ഇന്തവ

2021 കകേരളതതിടലെ
പ്രളയങ്ങള-

മുടനഞരുക്കവുഞ്ചാം
പ്രതതികരഞധവുഞ്ചാം

4 ടതിവഞനഡഞ്ചാം സതിനതിഞ്ചാംഗന് മതില്സന്
ലെതിമതിറഡന്

2007-08 
2008-09

  വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടന്

5 കകേരള സഞ്ചാംസഞന മനുഷവഞവകേഞശ
കേമ്മേസ്പീഷന

2008-09 മുതല്
2015-16 വടര

  വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടന്

6 കകേരള അഡസ്വകക്കറന്സന് 
 ടവല്ടഫയര് ഫണ്ടെന് ടസ്റ്റേതി കേമ്മേതിറതി

2011-12 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടഞ്ചാം
ആ ഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ടഞ്ചാം

7 കകേരള വഹ സസ്പീഡന് ടറയതില്
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന്

2018-19 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടന്

8 ടകേല്കടഞണ് ഇലെകകഞ ടസറഞമതിക്സൈന്
ലെതിമതിറഡന്

2018-19 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടന്

9 കകേരള ടൂറതിസഞ്ചാം ടഡവലെപ് ടമന്റെന്
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന്

2017-18 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

10 കകേരള സഞ്ചാംസഞന ബഞലെഞവകേഞശ
സഞ്ചാംരകണ കേമ്മേസ്പീഷന

2018-19 
& 

2019-20

വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടന്

 2022/2021(i).
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(iii) ചട്ടഞ്ചാം 47 (2) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള :

നതിയമസഭ സകമ്മേളനഞ്ചാം നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത കചഞദവനമ്പര്

13 13 33

14
14 163

16 3676

19 1750, 1758

15 1 272, 312

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

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

റതികപ്പെഞര്ട്ടന് സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

യവജനകകമവുഞ്ചാം യവജനകേഞരവവുഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച സമതിതതിയടട ഒനഞമടത റതികപ്പെഞര്ട്ടന്

സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

ചട്ടങ്ങളക്കുള്ള കഭദഗതതിയടട പരതിഗണന :

(കനഞട്ടസ്പീസന്  നല്കേതിയതിരുന  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ഹഞജരഞകേഞതതതിനഞല്  സഭയതില്

അവതരതിപ്പെതിക്കടപ്പെട്ടതില.)

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരവഞ്ചാം :

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞര്ട്ടന് ടചയ പ്രകേഞരമുള്ള 2021-ടലെ കകേരള സസ്വഞശയ കകേഞകളജന്

അദവഞപകേ-അനദവഞപകേ ജസ്പീവനക്കഞര് (നതിയമനവുഞ്ചാം കസവന വവവസകേളുഞ്ചാം) 

ബതില് പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന പ്രകമയവുഞ്ചാം അനന്തര ഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം

ഉനതവതിദവഞഭവഞസ-സഞമൂഹവനസ്പീതതി വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടെതി പട്ടതികേജഞതതി,  പട്ടതികേവര്ഗ,

പതിനഞക്ക വതിഭഞഗ കകമ-കദവസസ്വഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  രഞധഞകൃഷ്ണന സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി

റതികപ്പെഞർട്ടന്  ടചയ  പ്രകേഞരമുള്ള  2021-ടലെ  കകേരള  സസ്വഞശയ  കകേഞകളജന്  അദവഞപകേ-

അനദവഞപകേ  ജസ്പീവനക്കഞർ  (നതിയമനവുഞ്ചാം  കസവനവവവസകേളുഞ്ചാം)  ബതിൽ  പരതിഗണനയന്

എടുക്കണടമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
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2021-ടലെ  കകേരള  സസ്വഞശയ  കകേഞകളജന്  അദവഞപകേ-അനദവഞപകേ  ജസ്പീവനക്കഞർ
(നതിയമനവുഞ്ചാം  കസവനവവവസകേളുഞ്ചാം)  ബതിൽ  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുനതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലെറന് ടചയണടമന കഭദഗതതി ശസ്പീ.  ടകേ.  ടജ.  മഞക്സൈതി ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്
കഡഞ. ടകേ. ടതി.  ജലെസ്പീല് അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയയണടമന മടറഞരു കഭദഗതതി ശസ്പീ.  ജതി.  എസന്.  ജയലെഞല്
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. മുഹമ്മേദന് മുഹസതിന അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ചർചയ്ക്കുഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച  കഭദഗതതികേള  സഭയടട
അനുമതതികയഞടട പതിൻവലെതിച. തുടര്നന് ബതില് വകുപ്പുതതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം
തഞടഴപ്പെറയന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

ദസ്പീര്ഘ ശസ്പീര്ഷകേഞ്ചാം

(i) ദസ്പീര്ഘശസ്പീര്ഷകേതതില്  "സഞ്ചാംസഞനതന്”എനതന് ഒഴതിവഞക്കുകേ.

(ii) പസ്പീഠതികേയതില്  "സഞ്ചാംസഞനതന്" എനതന് ഒഴതിവഞക്കുകേ.

രണ്ടെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) ഖണഞ്ചാം 2 (ബതി)-ല്  "ടചയ്യുനതുഞ്ചാം" എനതതിനന് കശഷഞ്ചാം "അങ്ങടനയള്ള സസ്വഞശയ
കകേഞകളജന് അഫതിലെതികയറന് ടചയ " എനന് കചര്ക്കുകേ.

(ii) ഖണഞ്ചാം 2 ( ഡതി)-ല് "നതിയമതിക്കുകേയഞ്ചാം" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം “നതിയമതിക്കടപ്പെടുകേയഞ്ചാം”
എനന് കചര്ക്കുകേ.

(iii) ഖണഞ്ചാം 2(ഡതി)-ല്  "ടചയ് തതുമഞയ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം  "ടചയടപ്പെട്ടതുമഞയ" എനന്
കചര്ക്കുകേ.

(iv)  ഖണഞ്ചാം  2(ടഎ)-ല്  "അഫതിലെതികയറന്  ടചയതു"  എനതതിനന്  കശഷ ഞ്ചാം
"സര്വകേലെഞശഞലെ" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(v)  ഖണഞ്ചാം 2(ടകേ)-ല് "ടചയതുമഞയ"  എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം  "ടചയടപ്പെട്ടതുമഞയ'' എനന്
കചര്ക്കുകേ.

(vi)  ഖണഞ്ചാം 2(എല്)-ല് "നതിയമതിക്കുകേയഞ്ചാം" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "നതിയമതിക്കടപ്പെടുകേയഞ്ചാം”
എനന് കചര്ക്കുകേ.

(vii)  ഖണഞ്ചാം  2(എല്)-ല്  "ടചയതുമഞയ"  എനതതിനന്  പകേരഞ്ചാം  "ടചയടപ്പെട്ടതുമഞയ”
എനന് കചര്ക്കുകേ.
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മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i)  ഖണഞ്ചാം  3(1)-ല്  "അകപക  വതിദവഞഭവഞസ  ഏജനസതി  വതിജഞപനഞ്ചാം  മൂലെഞ്ചാം"
എനതതിനന്  പകേരഞ്ചാം  "വതിദവഞഭവഞസ  ഏജനസതി  വതിജഞപനഞ്ചാം  മൂലെഞ്ചാം  അകപക"  എനന്
കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  3(2)-ല്  "തസതികേളതികലെയന്"  എനതതിനന്  കശഷഞ്ചാം  "നതിയമതിക്കടപ്പെടുന
ഏടതഞരഞളക്കുഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(iii)  ഖണഞ്ചാം  3(3)-ല്  "കശഷഞ്ചാം"  എനതതിനന്  കശഷഞ്ചാം  "നതിര്ണയതിക്കടപ്പെടഞവുനതതിന
പ്രകേഞരഞ്ചാം അകപകകേരുടട അഭതിമുഖഞ്ചാം നടതതി കയഞഗവതകേള കബഞധവടപ്പെട്ടതതിന പ്രകേഞരഞ്ചാം"
എനന് കചര്ക്കുകേ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i)  ഖണഞ്ചാം  4(1)-ടന്റെ  കതിപ്തനതിബന്ധനയതില്  “അധതികേഞരഞ്ചാം"  എനതതിനന്  പകേരഞ്ചാം
"അധതികേഞരടത” എനന് കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  4(3)-ല്  "കകേഞകളജന്"  എനതതിനന്  പകേരഞ്ചാം   "കകേഞകളജതിടലെ'' എനന്
കചര്ക്കുകേ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം  8(1)  (ii)-ല്  "അകസഞസതികയഷന"  എനതതിനന്  പകേരഞ്ചാം  "സമതിതതി”  എനന്
കചര്ക്കുകേ.

പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം  10-ല് “അധതികേഞരസഞനതതികനഞ"  എനതതിനന്  മുനപന്  "ഏടതങതിലുഞ്ചാം” എനന്
കചര്ക്കുകേ.

ധനകേഞരവഞ്ചാം :

2021-2022 സഞമ്പതതികേ വര്ഷടത ബജറതികലെക്കുള്ള 
ഉപധനഞഭവര്തനകേളുടട ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടട്ടടുപ്പുഞ്ചാം

2021-2022  സഞമ്പതതികേവര്ഷടത ബജറതികലെക്കുള്ള  II,  XI,  XV,  XXI,  XXII,
XXV, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII,  XLI  എനസ്പീ ധനഞഭവര്തനകേളുടട കപരതില്
ഉപധനഞഭവര്തനകേള  അനുവദതിക്കണടമന  പ്രകമയങ്ങള  ബന്ധടപ്പെട്ട  മനതിമഞര്
അവതരതിപ്പെതിച. 
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തഞടഴപ്പെറയന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങടുത്തു:

ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. വശലെജ ടസ്പീചര്

ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന

ശസ്പീ. പതി. ടതി. എ. റഹസ്പീഞ്ചാം

കഡഞ. എന. ജയരഞജന്

ശസ്പീ. പതി. നന്ദകുമഞര്

ശസ്പീ. മുരളതി ടപരുടനലതി

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. എഞ്ചാം. മണതി

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന

ശസ്പീ. ജതി. എസന്. ജയലെഞല്

ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന.

ചര്ചയതില്  ഉനയതിക്കടപ്പെട്ട  കേഞരവങ്ങളക്കന്  ധനകേഞരവ  വകുപ്പുമനതി
ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലെകഗഞപഞല് മറുപടതി നല്കേതി.

തുടര്നന്  II, XI, XV, XXI, XXII, XXV, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XLI എനസ്പീ ധനഞഭവര്തനകേള സഭ പഞസ്സഞക്കുകേയമുണ്ടെഞയതി. 

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരവഞ്ചാം :

2021-ടലെ കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (4- ാനമ്പര്) ബതിലതിടന്റെ അവതരണവുഞ്ചാം
അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം

ധനകേഞരവ  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.  ബഞലെകഗഞപഞല്  2021-ടലെ  കകേരള
ധനവതിനതികയഞഗ  (4 - ാ നമ്പര്)  ബതിലഞ്ചാം,  ബതില് പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന പ്രകമയവുഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിച. തുടര്നന് ചർച കൂടഞടത  ബതില് വകുപ്പു തതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം
പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന പ്രശ്നങ്ങള :

(I) ടചയറതിടന്റെ പരതിഗണനയതിലുള്ള അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന കനഞട്ടസ്പീസുകേള

(i)  പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളന  കേഞലെയളവതില്
2021  ഒകകഞബര്  7-ടലെ കചഞകദവഞതരകവളയതില് നതിയമസഭഞ സഞമഞജതികേര്  കേരഞറുകേഞടര കൂട്ടതി
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മനതിമഞടര  കേഞണഞന വരരുടതനന്  ബഹുമഞനടപ്പെട്ട ടപഞതുമരഞമത്തുഞ്ചാം വതികനഞദസഞഞരവുഞ്ചാം
വകുപ്പെന്  മനതി  മറുപടതി  നല്കുകേയണ്ടെഞടയനഞ്ചാം,  ഈ  പരഞമര്ശഞ്ചാം  നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളുടട
പ്രകതവകേ അവകേഞശങ്ങളുടട ലെഞ്ചാംഘനമഞടണനഞ്ചാം കേഞണതിചന് ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ)
എഞ്ചാം.എല്.എ. നൽകേതിയ കനഞട്ടസ്പീസന്.

(ii) പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയടട മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളന കേഞലെയളവതില് തഞന
2021 ഒകകഞബര്  27-നന്  ഉനയതിച   നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത  കചഞദവതതിനന്  വവകതയള്ള
മറുപടതി  നല്കേഞതതിരുനതന്  ഒരു  നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗടമന  നതിലെയതിലുള്ള  തടന്റെ  പ്രകതവകേ
അവകേഞശങ്ങളുടട  ലെഞ്ചാംഘനമഞടണനന്  കേഞണതിചന്  ശസ്പീമതതി  ടകേ.  ടകേ.  രമ,  എഞ്ചാം.എൽ.എ.
ബഹുമഞനടപ്പെട്ട മുഖവമനതിടക്കതതിടര നൽകേതിയ കനഞട്ടസ്പീസന്.

(iii)  പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളന  കേഞലെയളവതില്
2021  ഒകകഞബര്  28-നന്  നതിയമനതിര്മ്മേഞണകവളയതില്,  തടന അവകഹളതിക്കുന തരതതില് 
ബഹുമഞനടപ്പെട്ട  പ്രതതിപകകനതഞവന്  ഒരു പരഞമര്ശഞ്ചാം നടതതിടയനഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത പരഞമര്ശഞ്ചാം
ഒരു സഭഞഞ്ചാംഗടമന  നതിലെയതിലുള്ള  തടന്റെ  അവകേഞശങ്ങളുടട  ലെഞ്ചാംഘനമഞടണനഞ്ചാം  കേഞണതിചന്
ശസ്പീ. എചന്. സലെഞഞ്ചാം, എഞ്ചാം.എൽ.എ. നൽകേതിയ കനഞട്ടസ്പീസന്.

(iv)  പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളന  കേഞലെയളവതില്
വലെഫന്  മതിഷന  സഞ്ചാംബന്ധതിച  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന്റെ  ചര്ചഞകവളയതില്  സഭടയ
ടതറതിദരതിപ്പെതിക്കുന  തരതതിലുള്ള  ഒരു  പ്രസഞവന  നടതതിയ  ബഹുമഞനടപ്പെട്ട തകദ്ദേശ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എവക്സൈസന്  വകുപ്പുമനതി ടക്കതതിടര  അവകേഞശലെഞ്ചാംഘനതതിനന്
നടപടതി സസ്വസ്പീകേരതിക്കണടമനഞവശവടപ്പെടടകേഞണ്ടെന് ശസ്പീ.  പതി.  സതി വതിഷ്ണുനഞഥന്,  എഞ്ചാം.എല്.എ.
നൽകേതിയ കനഞട്ടസ്പീസന്.

(v) പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയടട മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളന കേഞലെയളവതില് 2021
നവഞ്ചാംബര്  1-നന്  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന്റെ  ചര്ചഞകവളയതില്  ജലെവതിഭവ  വകുപ്പുമനതി
സഭയതില്  പറഞ്ഞ  കേഞരവതതില്  നതിനഞ്ചാം  ഭതിനമഞയതി  ടപഞതുജനടത  ടതറതിദരതിപ്പെതിക്കുന
തരതതില്   മഞധവമങ്ങകളഞടന്  പ്രസഞവന  നടതതിയതന്  സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളക്കുള്ള  പ്രകതവകേ
അവകേഞശങ്ങളുടട   ലെഞ്ചാംഘനമഞടണനന് കേഞണതിചന് ശസ്പീ.  പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന്, എഞ്ചാം.എല്.എ
ബഹുമഞനടപ്പെട്ട ജലെവതിഭവ വകുപ്പെന് മനതിടക്കതതിടര നൽകേതിയ കനഞട്ടസ്പീസന്. 

(II) അനുമതതി നതികഷധതിച അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന പ്രശ്ന കനഞട്ടസ്പീസന്

തടന്റെ  മണലെതതിടലെ  ഒരു  വതികേസന  പദതതിയമഞയതി  ബന്ധടപ്പെട്ടന്  ബഹുമഞനടപ്പെട്ട
ടപഞതുമരഞമതന്-വതികനഞദസഞഞര  വകുപ്പുമനതി,  ബഹുമഞനടപ്പെട്ട  വനഞ്ചാം-വനവജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി  എനതിവരുടട  കനതൃതസ്വതതില്  2021  ടസപ്റഞ്ചാംബര്  15-നന്  വതിളതിചകചര്ത
ഉനതതലെ  കയഞഗതതില്  സലെഞ്ചാം  എഞ്ചാം.എല്.എ.-യഞയ  തടന  കണതിചതിരുനതിടലനഞ്ചാം,
ആയതന്  ഒരു സഭഞഞ്ചാംഗടമന നതിലെയതിലുള്ള തടന്റെ അവകേഞശങ്ങളുടട   ലെഞ്ചാംഘനമഞടണനഞ്ചാം,
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ആയതതിനഞല്  ബഹുമഞനടപ്പെട്ട മനതിമഞര്ടക്കതതിടര  അവകേഞശലെഞ്ചാംഘനതതിനന്  നടപടതി
സസ്വസ്പീകേരതിക്കണടമനഞ്ചാം  ആവശവടപ്പെടടകേഞണ്ടെന്  ശസ്പീ.  സജസ്പീവന്  കജഞസഫന്,  എഞ്ചാം.എൽ.എ.
നൽകേതിയ കനഞട്ടസ്പീസന്.

(III) പതതിനഞലെഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  കേഞലെയളവതില്  പരതികശഞധന  പൂര്തതിയഞകേഞത
തഞടഴ  പറയന  അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന  കനഞട്ടസ്പീസുകേളതിനകമല്  പരതികശഞധന
തുടരുവഞന അനുമതതി നല്കേതി

പതതിനഞലെഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയടട പ്രതിവതികലെജസന്,  എഥതിക്സൈന് എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച
കേമ്മേതിറതി  പരതികശഞധന  നടതതി  വനതിരുന  അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന  കനഞട്ടസ്പീസുകേളതിനകമല്
കേമ്മേതിറതിയടട നടപടതികേള പൂര്തതിയഞക്കഞതതഞയ എനകഫഞഴന്ടമന്റെന് ഡയറകര്ടക്കതതിടരയഞ്ചാം,
കേസ്റ്റേഞ്ചാംസന്  പ്രതിവന്റെസ്പീവന്  കേമ്മേസ്പീഷണര്  ഉളടപ്പെടടയള്ളവര്ടക്കതതിടരയഞ്ചാം  ഉള്ള  രണ്ടെന്
അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന  കനഞട്ടസ്പീസുകേളുടട  പരതികശഞധന  തുടര്നഞ്ചാം  നടത്തുനതതിനന്
അവസരടമഞരുക്കണടമന  നതിലെവതിടലെ  പ്രതിവതികലെജസന്,  എഥതിക്സൈന്  എനതിവ  സഞ്ചാംബന്ധതിച
കേമ്മേതിറതിയടട ശതിപഞര്ശയടട അടതിസഞനതതി  ല്  ആയതതിനന് അനുമതതി നല്കേതി. 

സഭ  അനതിശ്ചതിതകേഞലെകതക്കന്  പതിരതിയണടമന  പ്രകമയഞ്ചാം  മുഖവമനതി
അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനടതക്കുറതിചന്  സസ്പീക്കര്
ഹ്രസസ്വമഞയ ഒരു അവകലെഞകേനഞ്ചാം നടതതി.

സഭഞ നടപടതികേളുടട അവസഞനഞ്ചാം കദശസ്പീയഗഞനഞ്ചാം ആലെപതിച.

ഉചയന് 2.55-നന് സഭ അനതിശ്ചതിതകേഞലെകതക്കന് പതിരതിഞ.

എസ് . വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്, 
ടസക്രട്ടറതി.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions:

Two Questions  in  the  list  of  Questions  posted  for  the  day  were

answered orally.

Statement by Minister (Correction of answer to Starred Question):

Statement  correcting  answer  and  the  Corrected  answer  to  Starred

question  No.  529  dated  9th  November  2021  of  Third  session  of

Fifteenth  Kerala  Legislative  Assembly  was  laid  on  the  Table  by

Shri  K.  Krishnankutty,  Minister  for  Electricity on behalf  of  Minister  for

Water Resources.

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Finance, the Speaker withheld consent

to the moving of an adjournment motion given notice of by Shri K. Babu

(Thripoonithura)  and  five other  Members  regarding  the  serious situation

reported  to  have  arisen  consequent  on the  unwillingness  of  the  State

Government  to  reduce  fuel  prices  even  though  other  States  and  Union

Territories have reduced fuel taxes or given up additional revenue in view of

the difficulties faced by the people due to spiraling Petrol and Diesel prices

and the Central Government giving only a nominal tax relief in this regard.

(As  a  mark  of  protest  against  the  attitude  of  the  Government,  the

Members  belonging  to  the  opposition  started  shouting  slogans  and

obstructed the proceedings.)

KNPP. 2022/2021(ii).
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Calling Attention :

(1) Shri  K.  N. Unnikrishnan called the attention of the Minister for Law,

Industries and Coir to the necessity to urge the Central Government to

withdraw  the  decisions  taken  for  the  sale  of  Central  Public  Sector

Undertakings in the State and to transfer public assets such as highways

and railways to private sector. The Minister made a statement there to.

(2) (The second  notice was not raised in the House.)

(The  members  belonging  to  the  opposition  parties  boycotted  rest  of  the

proceedings.)

The Matters under Rule 304:

The  Minister concerned laid on the table the reply to following notices of

Members under Rule 304:

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 2 3 4

1 ശശ. വത്തി.  ഡത്തി. സതശശന പുന്ന നനൗഷഷാദര നകഷാലപക്കേസര
പ്രതത്തികനളെ അറസര

നചെയ്യുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. ഇ. ടത്തി. ടടസണ് മഷാസര അടത്തിയന്തര പ്രവൃതത്തികള്ക്കേര
പേഞഷായത്തുകള്ക്കേര

അനുവദത്തിക്കേഷാവുന്ന തുകയുനട
പേരത്തിധത്തി ഉയരത്തുന്നതത്തിനര

നടപേടത്തി

തപദ്ദേശ
സസ്വയഅംഭരണഅം,

ഗഷാമവത്തികസനഅം,
എടക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശമതത്തി നദലശമ അരൂരത്തിനല ജനവഷാസ
പമഖലയത്തിനല നവള്ളനക്കേടര
ഒഴത്തിവഷാക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

തപദ്ദേശ
സസ്വയഅംഭരണഅം,

ഗഷാമവത്തികസനഅം,
എടക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. കടകഅംപേള്ളത്തി സുപരന്ദ്രന കഴക്കൂടഅം ആസഷാനമഷായത്തി
പുതത്തിയ തഷാലൂക്കേര

റവനന-
ഭവനനത്തിരമഷാണ

വകുപ്പുമനത്തി
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5 ശശ. ലത്തിപന്റെഷാ പജഷാസഫര തത്തിരുവമ്പഷാടത്തിയത്തില് സരപവ-റശ
സരപവ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കേര

നസ്പെഷഖ്യല് ഓഫശസര

റവനന-
ഭവനനത്തിരമഷാണ

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശമതത്തി യു. പ്രതത്തിഭ കഷായഅംകുളെഅം സബ്ട്രഷറത്തിയുനട
സമശപേമുള്ള പുറപമ്പഷാക്കേര
സലഅം ട്രഷറത്തി വകുപത്തിനര
ടകമഷാറഅം നചെയ്യുന്നതത്തിനര

നടപേടത്തി

റവനന-
ഭവനനത്തിരമഷാണ

വകുപ്പുമനത്തി

7 നപ്രഷാഫ. ആബത്തിദര ഹുടസന
തങ്ങള്

കുറത്തിപ്പുറഅം ടനൗണത്തിനന നഞ
വത്തിഭഷാഗതത്തില്നത്തിനഅം
മഷാറ്റുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

റവനന-
ഭവനനത്തിരമഷാണ

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. പേത്തി. ഉടബദുള്ള വത്തിവത്തിധ സരടത്തിഫത്തിക്കേറര
പസവനങ്ങളുനട പേരത്തിഷ്കരണഅം

റവനന-
ഭവനനത്തിരമഷാണ

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. മഞ്ഞളെഷാഅംകുഴത്തി അലത്തി നഷ്ടനപട്ടുപപേഷായ നക.എല്.യു.
ഉതരവത്തിനന്റെ പേകരപര

റവനന-
ഭവനനത്തിരമഷാണ

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ആന്റെണത്തി പജഷാണ് പഷാമുടത്തി പ്രപദശനത പുലത്തി
ആക്രമണഅം

വനഅം -
വനഖ്യജശവത്തി

വകുപ്പുമനത്തി 

11 ശശ. ടത്തി. പേത്തി. രഷാമകൃഷ്ണന ചെക്കേത്തിടപേഷാറ  പമഷാഡല്
റസത്തിഡനഷഖ്യല് സ്കൂളെത്തിനന്റെയുഅം

പസ്പെഷാരട്സര അക്കേഷാദമത്തിയുനടയുഅം
പ്രവരതനഅം

പേടത്തികജഷാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നഷാക്കേ

വത്തിഭഷാഗപക്ഷേമ-
പദവസസ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

12 ശശ. രപമശര നചെന്നത്തിതല പേടത്തികജഷാതത്തി, പേടത്തികവരഗ
വത്തികസന വകുപത്തിനുകശഴത്തിലുള്ള

ഐ.ടത്തി.ഐ.-കളുനടയുഅം
ഐ.ടത്തി.സത്തി.-കളുനടയുഅം

പ്രവരതനഅം 

പേടത്തികജഷാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നഷാക്കേ

വത്തിഭഷാഗപക്ഷേമ-
പദവസസ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി
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13 ശശ. പേത്തി. പേത്തി. സുപമഷാദര വടക്കേപഞരത്തി കമനണത്തിറത്തി
പകഷാപളെജര നകടത്തിട നത്തിരമഷാണഅം

പേടത്തികജഷാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നഷാക്കേ

വത്തിഭഷാഗപക്ഷേമ-
പദവസസ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

14 ശശ. പ്രപമഷാദര നഷാരഷായണ് കുരുമ്പനമൂഴത്തി ആദത്തിവഷാസത്തി
പമഖലയത്തില് ഉരുള്നപേഷാടലത്തില്

തകരന്ന പേഷാലങ്ങള് പുനര
നത്തിരമത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

പേടത്തികജഷാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നഷാക്കേ

വത്തിഭഷാഗപക്ഷേമ-
പദവസസ്വഅം

വകുപ്പുമനത്തി

15 പഡഷാ. സുജത്തിതര വത്തിജയനപേത്തിള്ള ചെവറ നഷാചെസ്വറല് ടഫബര
പേഷാരക്കേര 

നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസഷായഅം,

കയര
വകുപ്പുമനത്തി

16 ശശ. പജഷാബര ടമക്കേത്തിള് മഴയത്തില് തകരന്ന
കൃഷത്തിസലങ്ങള് കൃഷത്തിപയഷാഗഖ്യ
മഷാക്കുന്നതത്തിനുഅം നഷ്ടപേരത്തിഹഷാരഅം

നല്കുന്നതത്തിനുഅം നടപേടത്തി

കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

17 ശശ. കുറുപക്കേഷാളെത്തി നമഷായശന തഷാനൂര ഗവനണ്മെന്റെര
പകഷാപളെജത്തിനര നകടത്തിടഅം

ഉന്നത
വത്തിദഖ്യഷാഭഖ്യഷാസ-
സഷാമൂഹഖ്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

18 ശശ. നക. വത്തി. സുപമഷര അഴത്തിക്കേല് ഹഷാരബര
വത്തികസനഅം

ബഹു.
മതഖ്യബന്ധനഅം,
സഷാഅംസഷാരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷേമ
വകുപ്പുമനത്തി

19 ശശ. എന. നക. അക്ബര ബശഡത്തി വഖ്യവസഷായ പമഖലയുനട
സഅംരക്ഷേണഅം

നപേഷാതുവത്തിദഖ്യഷാഭഖ്യഷാസ-
നതഷാഴത്തില് 
വകുപ്പുമനത്തി

20 ശശ. മുരളെത്തി നപേരുനനലത്തി മഴുവപഞരത്തി - ചൂണ്ടല്
നഷാലുവരത്തിപഷാത നത്തിരമഷാണഅം

നപേഷാതുമരഷാമതര-
വത്തിപനഷാദസഞഷാര

വകുപ്പുമനത്തി
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21 ശശ. അനവര സഷാദതര നകഷാചത്തി എയരപപേഷാരടര- 
സശ പപേഷാരടര പറഷാഡര

പൂരതശകരണഅം

നപേഷാതുമരഷാമതര-
വത്തിപനഷാദസഞഷാര

വകുപ്പുമനത്തി

22 ശശ. ജത്തി. സശഫന പബഷാണക്കേഷാടര-അഅംബഷാസമുദഅം-
തത്തിരുനനല്പവലത്തി പേഷാത

നത്തിരമഷാണഅം

നപേഷാതുമരഷാമതര-
വത്തിപനഷാദസഞഷാര

വകുപ്പുമനത്തി

23 ശശ. ഇ. ചെന്ദ്രപശഖരന പേരപയത്തില് ഓപടഷാപമറഡര
നവഹത്തിക്കേത്തിള് നടസത്തിഅംഗര

പസഷന 

ഗതഷാഗത
വകുപ്പുമനത്തി

24 ശശ. എചര. സലഷാഅം ആലപ്പുഴ നമഡത്തിക്കേല്
പകഷാപളെജത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

ആപരഷാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

25 ശശമതത്തി ശഷാന്തകുമഷാരത്തി നക. പകഷാങ്ങഷാടര കമനണത്തിറത്തി
നഹല്തര നസന്റെറത്തിനന്റെ

പ്രവരതനഅം

ആപരഷാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

26 ശശ. മുഹമദര മുഹസത്തിന വത്തിളെയൂരത്തില് പഹഷാമത്തിപയഷാ
ഡത്തിനസ്പെനസറത്തി 

ആപരഷാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

27 ശശ. എഅം. എസര. അരുണ് കുമഷാര നൂറനഷാടര നലപ്രസത്തി
സഷാനത്തിപറഷാറത്തിയതത്തിനര പുതത്തിയ

നകടത്തിടഅം

ആപരഷാഗഖ്യ-
വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

28 ശശ. പേത്തി. നക. കുഞ്ഞഷാലത്തിക്കുടത്തി പകഷാഴത്തിപക്കേഷാടര അന്തഷാരഷാഷ
വത്തിമഷാനതഷാവളെതത്തില് ഹജര
എമ്പഷാരപക്കേഷന പപേഷായത്തിന്റെര

പുനനഃസഷാപേത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടപേടത്തി

കഷായത്തികഅം,
വഖഫര, ഹജര
തശരതഷാടന
വകുപ്പുമനത്തി

29 ശശ. എ.സത്തി. നമഷായശന നറയത്തില്പവ ടത്തിക്കേറര നത്തിരക്കേത്തില്
പ്രപതഖ്യക വത്തിഭഷാഗങ്ങള്ക്കുള്ള

കണ്സഷന
പുനരഷാരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

കഷായത്തികഅം,
വഖഫര, ഹജര
തശരതഷാടന
വകുപ്പുമനത്തി

30 ശശ. സത്തി. എചര. കുഞ്ഞമ പകഷാടത്തിക്കുളെഅം നറയത്തില്പവ
പമല്പഷാലഅം

കഷായത്തികഅം,
വഖഫര, ഹജര
തശരതഷാടന
വകുപ്പുമനത്തി
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Papers laid on the Table :

The following papers were laid on the Table:          

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

ക്രമ
നമ്പർ

എസര.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വത്തിജഷാപേനതത്തിനന്റെ

നമ്പർ തശയതത്തി

1 2 3 4

   1 323/2021 ജത്തി. ഒ. (ആർറത്തി.) നമ്പര 916/2021/പഹഷാഅം 23-3-2021

   2 327/2021 ജത്തി. ഒ. (ആർറത്തി.) നമ്പര 941/2021/പഹഷാഅം 26-3-2021

   3 352/2021 ജത്തി. ഒ. (ആർറത്തി.) നമ്പര നമ്പര952/2021/പഹഷാഅം 26-3-2021

   4 706/2021 ജത്തി. ഒ. (ആർറത്തി.) നമ്പര 2458/2021/പഹഷാഅം 13-9-2021

   5 782/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 71/2021/പഹഷാഅം 29-10-2021

   6 784/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 69/2021/പഹഷാഅം 28-10-2021

   7 398/2020 സ. ഉ. (അചടത്തി) നമ്പര 44/2020/ത.സസ്വ.ഭ.വ. 5-6-2020

   8 758/2021 ജത്തി. ഒ. (എഅംഎസര.) നമ്പര 69/2021/ടഷാക്സൈസര 20-10-2021

   9 764/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 104/2021/ടത്തി.ഡത്തി. 23-10-2021

   10 765/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 105/2021/ടത്തി.ഡത്തി. 23-10-2021

   11 656/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 70/2021/ആ ർ.ഡത്തി. 18-6-2021

   12 657/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 72/2021/ആ ർ.ഡത്തി. 18-6-2021

   13 658/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 71/2021/ആ ർഡത്തി. 18-6-2021

   14 719/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 139/2021/ആ ർ.ഡത്തി. 30-9-2021

   15 736/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 143/2021/ആ ർ.ഡത്തി. 6-10-2021

   16 162/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 2/2021/എഫര.ഡബന.എല്.ഡത്തി. 12-2-2021

   17 226/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 3/2021/വനഅം 15-2-2021

   18 296/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 5/2021/വനഅം 9-3-2021

   19 318/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 14/2021/വനഅം 24-3-2021
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   20 319/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 11/2021/വനഅം 24.-3-2021

   21 320/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 12/2021/വനഅം 24-3-2021

   22 324/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 13/2021/വനഅം 24-3-2021

   23 326/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 15/2021/വനഅം 24-3-2021

   24 373/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 18/2021/വനഅം 20-4-2021

   25 374/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 19/2021/വനഅം 21-4-2021

   26 375/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 20/2021/വനഅം 22-4-2021

   27 317/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 32/2021/ടഷാക്സൈസര 30-3-2021

   28 744/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 97/2021/ടഷാക്സൈസര 11-10-2021

   29 752/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 101/2021/ടഷാക്സൈസര 16-10-2021

   30 753/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 102/2021/ടഷാക്സൈസര 16-10-2021

   31 754/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 103/2021/ടഷാക്സൈസര 16-10-2021

   32 793/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 114/2021/ടഷാക്സൈസര 1-11-2021

   33 458/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 14/2021/മ.തു.വ. 16-6-2021

   34 468/2020 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 66/2020/പകഷാ-ഓപര. 15-7-2020

   35 111/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 7/2021/പകഷാ-ഓപര. 10-1-2021

   36 309/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 60/2021/പകഷാ-ഓപര. 24-3-2021

   37 355/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 66/2021/പകഷാ-ഓപര. 30-3-2021

   38 365/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 71/2021/പകഷാ-ഓപര. 16-4-2021

   39 370/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 73/2021/പകഷാ-ഓപര. 19-4-2021

   40 647/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 100/2021/പകഷാ-ഓപര. 30-6-2021

   41 650/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 120/2021/പകഷാ-ഓപര. 2-8-2021

   42 715/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 143/2021/പകഷാ-ഓപര. 24-9-2021

   43 733/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 87/2021/ടഷാക്സൈസര 1-10-2021

   44 734/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 88/2021/ടഷാക്സൈസര 1-10-2021
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   45 769/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 153/2021/പകഷാ-ഓപര. 25-10-2021

   46 770/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 133/2021/പകഷാ-ഓപര. 6-9-2021

   47 771/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 122/2021/പകഷാ-ഓപര. 3-8-2021

   48 772/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 154/2021/പകഷാ-ഓപര. 26-10-2021

   49 796/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 160/2021/പകഷാ-ഓപര. 28-10-2021

   50 797/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 115/2021/ടഷാക്സൈസര 2-11-2021

   51 798/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 158/2021/പകഷാ-ഓപര. 27-10-2021

   52 799/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 159/2021/പകഷാ-ഓപര. 28-10-2021

   53 807/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 164/2021/പകഷാ-ഓപര. 1-11-2021

   54 808/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 161/2021/പകഷാ-ഓപര. 29-10-2021

   55 809/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 162/2021/പകഷാ-ഓപര. 29-10-2021

   56 810/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 163/2021/പകഷാ-ഓപര. 29-10-2021

   57 811/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 155/2021/പകഷാ-ഓപര. 27-10-2021

   58 812/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 156/2021/പകഷാ-ഓപര. 27-10-2021

   59 813/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 157/2021/പകഷാ-ഓപര. 27-10-2021

   60 615/2021 സ. ഉ. (അചടത്തി) നമ്പര 7/2021/കഷാ.യു.വ. 13-8-2021

   61 749/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 20/2021/എഫര. & പേത്തി.ഡത്തി. 11-10-2021

   62 683/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 70/2021/എല്.ബത്തി.ആർ. 9-9-2021

   63 712/2021 സ. ഉ. (അചടത്തി) നമ്പര 75/2021/നതഷാഴത്തില് 23-9-2021

   64 735/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 78/2021/എല്.ബത്തി.ആർ. 4-10-2021

   65 763/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 80/2021/എല്.ബത്തി.ആർ. 20-10-2021

   66 718/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 28/2021/ട്രഷാൻസര 30-9-2021

   67 - ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 13/2021/എചര. & എഫര.ഡബന.ഡത്തി. 10-2-2021

   68 740/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 23/2021/ജത്തി.എ.ഡത്തി. 11-8-2021

   69 746/2021 ജത്തി. ഒ. (പേത്തി.) നമ്പര 24/2021/ജത്തി.എ.ഡത്തി. 16-9-2021
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 (ii) Papers as per Rule 166 B:

ക്രമ
നമ്പര

സഷാപേനഅം റത്തിപപഷാർടത്തിനന്റെ 

വർഷഅം സസ്വഭഷാവഅം 

1 പകരളെ പലഷാകര ആയുക 2018 വഷാരഷത്തിക സമഷാഹൃത
റത്തിപപഷാരടര

2 കഅംപ് പട്രഷാളെര ആന്റെര ആഡത്തിറര
ജനറല് ഓഫര ഇന്തഖ്യ

2019-20 സഅംസഷാന സമ്പദര
വഖ്യവസനയ
സഅംബന്ധത്തിചര

3 കഅംപ് പട്രഷാളെര ആന്റെര ആഡത്തിറര
ജനറല് ഓഫര ഇന്തഖ്യ

2021 പകരളെതത്തിനല
പ്രളെയങ്ങള്-

മുനന്നഷാരുക്കേവുഅം
പ്രതത്തിപരഷാധവുഅം

4 ട്രത്തിവഷാനഡഅം സ്പെത്തിന്നത്തിഅംഗര മത്തില്സര
ലത്തിമത്തിറഡര

2007-08 
2008-09

  വഷാരഷത്തിക റത്തിപപഷാരടര

5 പകരളെ സഅംസഷാന മനുഷഖ്യഷാവകഷാശ
കമശഷന

2008-09 മുതല്
2015-16 വനര

  വഷാരഷത്തിക റത്തിപപഷാരടര

6 പകരളെ അഡസ്വപക്കേറരസര 
 നവല്നഫയര ഫണ്ടര ട്രസത്തി കമത്തിറത്തി

2011-12 വഷാരഷത്തിക റത്തിപപഷാരട്ടുഅം
ആ ഡത്തിറര റത്തിപപഷാരട്ടുഅം

7 പകരളെ ടഹ സ്പെശഡര നറയത്തില്
പകഷാരപപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര

2018-19 വഷാരഷത്തിക റത്തിപപഷാരടര

8 നകല്പട്രഷാണ് ഇലപകഷാ നസറഷാമത്തിക്സൈര
ലത്തിമത്തിറഡര

2018-19 വഷാരഷത്തിക റത്തിപപഷാരടര

9 പകരളെ ടൂറത്തിസഅം നഡവലപ് നമന്റെര
പകഷാരപപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര

2017-18 വഷാരഷത്തിക റത്തിപപഷാരട്ടുഅം
കണക്കുകളുഅം

10 പകരളെ സഅംസഷാന ബഷാലഷാവകഷാശ
സഅംരക്ഷേണ കമശഷന

2018-19 
& 

2019-20

വഷാരഷത്തിക റത്തിപപഷാരടര

2022/2021(ii).
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(iii) Papers as per Rule 47 (2) :

നത്തിയമസഭ സപമളെനഅം നക്ഷേത്രചെത്തിഹ്നമത്തിടഷാത പചെഷാദഖ്യനമ്പര

13 13 33

14
14 163

16 3676

19 1750, 1758

15 1 272, 312

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

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

Presentation of Report :

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

was presented.

Consideration of Amendments to Rules :

(As the Member who gave notice for Amendment to Rules was not present,

the notice was not moved.)

Legislative Business :

Motion for consideration and further stages of The Kerala Self Financing College

Teaching and Non-Teaching Employees (Appointment and Conditions of 

Service) Bill, 2021 as reported by the Subject Committee

Shri K. Radhakrishnan, Minister for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled

Tribes and Backward Classes and Devaswoms on behalf of  Minister for Higher

Education and Social  Justice moved the motion that The Kerala Self Financing

College Teaching and Non-Teaching Employees (Appointment and Conditions of

Service)  Bill,  2021  as  reported  by  the  Subject  Committee  be  taken  up  for

consideration and spoke.
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DR K. T. Jaleel as authorised by Shri K. J. Maxy moved an amendment to

circulate  The  Kerala  Self  Financing  College  Teaching  and  Non-Teaching

Employees  (Appointment  and  Conditions  of  Service)  Bill,  2021  for  obtaining

public opinion and spoke. Shri. Muhammed Muhassin as authorised by Shri. G. S.

Jayalal  moved  another  amendment  to  recommit  the  Bill  to  the  same  Subject

Committee and spoke.

After  discussion  and  reply  of  the  Minister  the  amendments  moved  were

withdrawn with the leave of the House. Then the Bill as reported by the Subject

Committee was  taken up for  clause  by clause  consideration and  passed  by the

House with the following amendments.

Long Title

(i) ദശരഘശശരഷകതത്തില്  "സഅംസഷാനതര”എന്നതര ഒഴത്തിവഷാക്കുക.

(ii) പേശഠത്തികയത്തില്  "സഅംസഷാനതര" എന്നതര ഒഴത്തിവഷാക്കുക.

Clause  2

(i) ഖണഅം 2 (ബത്തി)-ല്  "നചെയ്യുന്നതുഅം" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "അങ്ങനനയുള്ള സസ്വഷാശയ
പകഷാപളെജര അഫത്തിലത്തിപയറര നചെയ " എന്നര പചെരക്കുക.

(ii) ഖണഅം 2 ( ഡത്തി)-ല് "നത്തിയമത്തിക്കുകയുഅം" എന്നതത്തിനര പേകരഅം “നത്തിയമത്തിക്കേനപടുകയുഅം”
എന്നര പചെരക്കുക.

(iii) ഖണഅം 2(ഡത്തി)-ല്  "നചെയ് തതുമഷായ" എന്നതത്തിനര പേകരഅം  "നചെയ്യനപടതുമഷായ" എന്നര
പചെരക്കുക.

(iv)  ഖണഅം  2  (നഎ)-ല്   "അഫത്തിലത്തിപയറര  നചെയതു"  എന്നതത്തിനര  പശഷ അം
"സരവകലഷാശഷാല" എന്നര പചെരക്കുക.

(v)  ഖണഅം 2(നക)-ല് "നചെയതുമഷായ"  എന്നതത്തിനര പേകരഅം  "നചെയ്യനപടതുമഷായ'' എന്നര
പചെരക്കുക.

(vi)  ഖണഅം  2(എല്)-ല്  "നത്തിയമത്തിക്കുകയുഅം"  എന്നതത്തിനര  പേകരഅം
"നത്തിയമത്തിക്കേനപടുകയുഅം” എന്നര പചെരക്കുക.

(vii)  ഖണഅം  2(എല്)-ല്  "നചെയതുമഷായ"  എന്നതത്തിനര  പേകരഅം  "നചെയ്യനപടതുമഷായ”
എന്നര പചെരക്കുക.
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Clause 3

(i)  ഖണഅം  3(1)-ല്  "അപപേക്ഷേ  വത്തിദഖ്യഷാഭഖ്യഷാസ  ഏജനസത്തി  വത്തിജഷാപേനഅം  മൂലഅം"
എന്നതത്തിനര  പേകരഅം  "വത്തിദഖ്യഷാഭഖ്യഷാസ  ഏജനസത്തി  വത്തിജഷാപേനഅം  മൂലഅം  അപപേക്ഷേ"  എന്നര
പചെരക്കുക.

(ii)  ഖണഅം  3(2)-ല്  "തസത്തികളെത്തിപലയര"  എന്നതത്തിനര  പശഷഅം  "നത്തിയമത്തിക്കേനപടുന്ന
ഏനതഷാരഷാള്ക്കുഅം" എന്നര പചെരക്കുക.

(iii)  ഖണഅം  3(3)-ല്  "പശഷഅം"  എന്നതത്തിനര  പശഷഅം  "നത്തിരണ്ണയത്തിക്കേനപടഷാവുന്നതത്തിന
പ്രകഷാരഅം അപപേക്ഷേകരുനട അഭത്തിമുഖഅം നടതത്തി പയഷാഗഖ്യതകള് പബഷാധഖ്യനപടതത്തിന പ്രകഷാരഅം  "
എന്നര പചെരക്കുക.

Clause  4

(i)  ഖണഅം  4(1)-നന്റെ  കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില്  “അധത്തികഷാരഅം"  എന്നതത്തിനര  പേകരഅം
"അധത്തികഷാരനത” എന്നര പചെരക്കുക.

(ii)  ഖണഅം  4(3)-ല്  "പകഷാപളെജര"  എന്നതത്തിനര  പേകരഅം   "പകഷാപളെജത്തിനല'' എന്നര
പചെരക്കുക.

Clause 8

 ഖണണ 8(1)  (ii)-  ല "അസസസസസസയഷന"    എനതസനന പകരണ " ”  സമസതസ എനന
സചരകക.

Clause 10

 ഖണണ 10-  “ല അധസകസരസസനതസസനസ"    എനതസനന മനപന " ”  ഏതതങസലണ എനന
സചരകക.

Financial Business :

Discussion and Voting on the Supplementary Demands for Grants 

in the Budget for the financial Year 2021-2022

Motions for the Supplementary Demands for Grants in the Budget for the

Financial Year 2021-2022 in respect of the Demands II, XI, XV, XXI, XXII, XXV,

XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLI were moved by the respective Ministers.
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The following Members took part in the discussion:

Smt. K. K. Shailaja Teacher

Shri E. K. Vijayan

Shri P. T. A. Rahim

DR. N. Jayaraj

Shri P. Nandakumar

Shri Murali Perunelly

Shri A. N. Shamseer

Shri M. M. Mani

Shri K. P. Mohanan

Shri G. S. Jayalal

Shri Kadakampally Surendran.

Shri K. N. Balagopal, Minister for Finance replied to the points raised during
the discussion.

Then the Supplementary  demands  in  Demand Numbers  II,  XI,  XV,  XXI,
XXII, XXV, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLI were passed by the House. 

Legislative Business :

Introduction and further stages of the Kerala Appropriation 
(No. 4) Bill, 2021

Shri  K.  N.  Balagopal,  Minister  for  Finance  introduced  the  Kerala
Appropriation  (No.  4)  Bill,  2021  and  moved  that  the  Bill  be  taken  into
consideration. Then, the Bill was taken up for clause by clause consideration and
passed without discussion. 

Question of Breach of Privilege : 

(I) The Speaker  informed that  t  he  following notices  of  Question of  breach  of  
Privilege were under consideration of the Chair

(i)  പേതത്തിനഞഷാഅം  പകരളെ  നത്തിയമസഭയുനട  മൂന്നഷാഅം  സപമളെന  കഷാലയളെവത്തില്  2021
ഒപകഷാബര  7-നല  പചെഷാപദഖ്യഷാതരപവളെയത്തില് നത്തിയമസഭഷാ  സഷാമഷാജത്തികര   കരഷാറുകഷാനര  കൂടത്തി
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മനത്തിമഷാനര  കഷാണഷാന വരരുനതന്നര  ബഹുമഷാനനപട നപേഷാതുമരഷാമത്തുഅം വത്തിപനഷാദസഞഷാരവുഅം
വകുപര  മനത്തി  മറുപേടത്തി  നല്കുകയുണ്ടഷാനയനഅം,  ഈ  പേരഷാമരശഅം  നത്തിയമസഭഷാഅംഗങ്ങളുനട
പ്രപതഖ്യക അവകഷാശങ്ങളുനട ലഅംഘനമഷാനണനഅം കഷാണത്തിചര ശശ. നക. ബഷാബു (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ)
എഅം.എല്.എ. നൽകത്തിയ പനഷാടശസര.

(ii) പേതത്തിനഞഷാഅം പകരളെ നത്തിയമസഭയുനട മൂന്നഷാഅം സപമളെന കഷാലയളെവത്തില് തഷാന 2021
ഒപകഷാബര  27-നര  ഉന്നയത്തിച  നക്ഷേത്രചെത്തിഹ്നമത്തിടഷാത പചെഷാദഖ്യതത്തിനര  വഖ്യകതയുള്ള മറുപേടത്തി
നല്കഷാതത്തിരുന്നതര  ഒരു  നത്തിയമസഭഷാഅംഗനമന്ന  നത്തിലയത്തിലുള്ള  തനന്റെ  പ്രപതഖ്യക
അവകഷാശങ്ങളുനട  ലഅംഘനമഷാനണന്നര കഷാണത്തിചര  ശശമതത്തി.  നക.  നക.  രമ,  എഅം.എൽ.എ.  
ബഹുമഷാനനപട മുഖഖ്യമനത്തിനക്കേതത്തിനര നൽകത്തിയ പനഷാടശസര.

(iii)  പേതത്തിനഞഷാഅം  പകരളെ നത്തിയമസഭയുനട  മൂന്നഷാഅം  സപമളെന കഷാലയളെവത്തില്  2021-
ഒപകഷാബര  28-നര  നത്തിയമനത്തിരമഷാണപവളെയത്തില്,  തനന്ന  അവപഹളെത്തിക്കുന്ന  തരതത്തില് 
ബഹുമഷാനനപട  പ്രതത്തിപേക്ഷേപനതഷാവര  ഒരു പേരഷാമരശഅം നടതത്തിനയനഅം,  പ്രസ്തുത പേരഷാമരശഅം
ഒരു സഭഷാഅംഗനമന്ന നത്തിലയത്തിലുള്ള തനന്റെ അവകഷാശങ്ങളുനട  ലഅംഘനമഷാനണനഅം കഷാണത്തിചര
ശശ. എചര.സലഷാഅം, എഅം.എൽ.എ. നൽകത്തിയ പനഷാടശസര.

(iv)  പേതത്തിനഞഷാഅം പകരളെ നത്തിയമസഭയുനട മൂന്നഷാഅം സപമളെന കഷാലയളെവത്തില് ടലഫര
മത്തിഷന സഅംബന്ധത്തിച അടത്തിയന്തരപ്രപമയതത്തിനന്റെ  ചെരചഷാപവളെയത്തില്  സഭനയ  നതറത്തിദ്ധരത്തിപത്തിക്കുന്ന
തരതത്തിലുള്ള  ഒരു  പ്രസഷാവന  നടതത്തിയ  ബഹുമഷാനനപട തപദ്ദേശ  സസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗഷാമവത്തികസനഅം,എടക്സൈസര  വകുപര  മനത്തി നക്കേതത്തിനര  അവകഷാശലഅംഘനതത്തിനര  നടപേടത്തി
സസ്വശകരത്തിക്കേണനമന്നഷാവശഖ്യനപട്ടുനകഷാണ്ടര  ശശ.  പേത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനഷാഥര,  എഅം.എല്.എ.
നൽകത്തിയ പനഷാടശസര.

(v)  പേതത്തിനഞഷാഅം  പകരളെ  നത്തിയമസഭയുനട  മൂന്നഷാഅം  സപമളെന  കഷാലയളെവത്തില്  2021
നവഅംബര  1-നര  അടത്തിയന്തരപ്രപമയതത്തിനന്റെ  ചെരചഷാപവളെയത്തില്   ജലവത്തിഭവ  വകുപര  മനത്തി
സഭയത്തില്  പേറഞ്ഞ  കഷാരഖ്യതത്തില്  നത്തിനഅം  ഭത്തിന്നമഷായത്തി  നപേഷാതുജനനത  നതറത്തിദ്ധരത്തിപത്തിക്കുന്ന
തരതത്തില്   മഷാധഖ്യമങ്ങപളെഷാടര  പ്രസഷാവന  നടതത്തിയതര  സഭഷാഅംഗങ്ങള്ക്കുള്ള  പ്രപതഖ്യക
അവകഷാശങ്ങളുനട   ലഅംഘനമഷാനണന്നര കഷാണത്തിചര ശശ.  പേത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനഷാഥര, എഅം.എല്.എ.
ബഹുമഷാനനപട ജലവത്തിഭവ വകുപര മനത്തിനക്കേതത്തിനര നൽകത്തിയ പനഷാടശസര. 

(II)  The Speaker informed that consent was withheld for the following notice of
Question of breach of Privilege

തനന്റെ  മണലതത്തിനല  ഒരു  വത്തികസന  പേദ്ധതത്തിയുമഷായത്തി  ബന്ധനപടര  ബഹുമഷാനനപട
നപേഷാതുമരഷാമതര  വത്തിപനഷാദസഞഷാര  വകുപ്പുമനത്തി,  ബഹുമഷാനനപട  വനഅം-വനഖ്യജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി  എന്നത്തിവരുനട  പനതൃതസ്വതത്തില്  2021  നസപ്റഅംബര  15-നര  വത്തിളെത്തിച്ചു  പചെരത
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ഉന്നതതല  പയഷാഗതത്തില്  സലഅം  എഅം.എല്.എ.-യഷായ  തനന്ന  ക്ഷേണത്തിചത്തിരുന്നത്തിനലനഅം,
ആയതര  ഒരു സഭഷാഅംഗനമന്ന നത്തിലയത്തിലുള്ള തനന്റെ അവകഷാശങ്ങളുനട   ലഅംഘനമഷാനണനഅം,
ആയതത്തിനഷാല്  ബഹുമഷാനനപട  മനത്തിമഷാരനക്കേതത്തിനര  അവകഷാശലഅംഘനതത്തിനര  നടപേടത്തി
സസ്വശകരത്തിക്കേണനമനഅം  ആവശഖ്യനപട്ടുനകഷാണ്ടര  ശശ.  സജശവര  പജഷാസഫര,  എഅം.എൽ.എ.
നൽകത്തിയ പനഷാടശസര. 

(III)  Grant of Permission for continuing the consideration of following notices of

Breach  of  Privilege  which  were  pending  before  the  Fourteenth  Kerala

Legislative Assembly

പേതത്തിനഷാലഷാഅം പകരളെ നത്തിയമസഭയുനട പ്രത്തിവത്തിപലജസര , എഥത്തിക്സൈര എന്നത്തിവ സഅംബന്ധത്തിച കമത്തിറത്തി
പേരത്തിപശഷാധന  നടതത്തി  വന്നത്തിരുന്ന  അവകഷാശലഅംഘന  പനഷാടശസുകളെത്തിനപമല്  കമത്തിറത്തിയുനട
നടപേടത്തികള് പൂരതത്തിയഷാക്കേഷാതതഷായ എനപഫഷാഴരനമന്റെര  ഡയറകരനക്കേതത്തിനരയുഅം,  കസഅംസര
പ്രത്തിവന്റെശവര  കമശഷണര  ഉള്നപനടയുള്ളവരനക്കേതത്തിനരയുഅം  ഉള്ള  രണ്ടര  അവകഷാശലഅംഘന
പനഷാടശസുകളുനട പേരത്തിപശഷാധന തുടരനഅം നടത്തുന്നതത്തിനര അവസരനമഷാരുക്കേണനമന്ന നത്തിലവത്തിനല
പ്രത്തിവത്തിപലജസര , എഥത്തിക്സൈര എന്നത്തിവ സഅംബന്ധത്തിച കമത്തിറത്തിയുനട ശത്തിപേഷാരശയുനട അടത്തിസഷാനതത്തി  ല്
 ആയതത്തിനര അനുമതത്തി നല്കത്തി. 

The Chief Minister moved a resolution that the House may be adjourned sine

die and the same was adopted by the House.

The Speaker made a brief review of the Third Session of the Fifteenth Kerala

Legislative Assembly.

National Anthem was sung. 

The House adjourned sine die at 2.55 p.m.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,

Secretary.


