
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

അഞഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ജൂണ്   28,   ടചഞവഞഴ

നമ്പര് 63

രഞവതിടലെ 9.00 നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :

മറുപടതി പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില് അടഞണഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം
അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

മുഖദ്ധ്യമനതിയടട വതികദശ സന്ദര്ശനകവളയതില് കഡഞളര് കേടതന് നടന്നു എന്നന് സസ്വര്ണ
കേടത്തുകകേസതിടലെ  പ്രതതി,  സതി.ആര്.പതി.സതി.  ടസകന  164  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ടമഞഴതി  നല്കേതിയ
വതിവരഞ്ചാം  പുറത്തുവന്നതതിടന  തുടര്ന്നന്  പ്രസ്തുത  കകേസന്  അടതിമറതിക്കഞന  ശ്രമതിക്കുന്നതഞയതി
പറയടപ്പെടുന്നതുമൂലെഞ്ചാം ഉളവഞയതിട്ടുള്ള സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം സഭഞനടപടതികേൾ നതിർതതിവചന് ചർച
ടചയ്യണടമന്നന്  ആവശദ്ധ്യടപ്പെടന്  ശ്രസ്പീ.  ഷഞഫതി  പറമ്പതിലഞ്ചാം  മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു
അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന്റെ  അവതരണഞനുമതതിയന്  കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന്നു.  പ്രകമയഞ്ചാം
ചര്ചയ്ടക്കടുക്കഞന  മുഖദ്ധ്യമനതി  സന്നദത  അറതിയതിചതതിടന്റെ  അടതിസഞനതതില്
അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം ഉചയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം ഒരു മണതിയന് ചര്ച ടചയ്യുന്നതഞടണന്നന് സസ്പീക്കര് സഭടയ
അറതിയതിച.

ശ്രദ കണതിക്കല് :

1. സഞ്ചാംരകതിത വനങ്ങകളഞടന്  കചര്ന്നുള്ള ഒരു കേതികലെഞമസ്പീറര് പ്രകദശഞ്ചാം  പരതിസതിതതികലെഞലെ
കമഖലെയഞയതി  പ്രഖദ്ധ്യഞപതിക്കണടമന്ന  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതതി  ഉതരവന്  നടപ്പെതിലെഞക്കുന്നതതില്
നതിന്നുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനടത  ജനവഞസ  കമഖലെകേടള  ഒഴതിവഞക്കഞന  കകേന
സര്ക്കഞരതികനഞടന് ആവശദ്ധ്യടപ്പെകടണ്ടതതിടന്റെ ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെയന്  ശ്രസ്പീ.  സതി.  ടകേ.
ഹരസ്പീനന  വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി  വകുപ്പുമനതിയടട  ശ്രദ  കണതിച.  മനതി  അതന്
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

KNPP.730/2022(i).
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2. ശ്രസ്പീനഞരഞയണഗുരു  ഓപ്പെണ്  സര്വകേലെഞശഞലെ  ഒഴതിടകേയള്ള  സഞ്ചാംസഞനടത
സര്വകേലെഞശഞലെകേളതില് വതിദൂര വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-പപ്രവറന് രജതികസ്ട്രേഷന കകേഞഴ്സുകേളതികലെയ്ക്കുള്ള
പ്രകവശനഞ്ചാം  വതിലെക്കതിടക്കഞണ്ടുള്ള  സര്ക്കുലെര്  സൃഷതിചതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന്ന
പ്രതതിസനതിയതികലെക്കന് ശ്രസ്പീ.  ടതി.  വതി.  ഇബഞഹതിഞ്ചാം  ഉന്നതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി
വകുപ്പുമനതിയടട  ശ്രദ  കണതിച.  മനതി  അതന്  സഞ്ചാംബനതിചന്  ഒരു  പ്രസഞവന
ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശ്രസ്പീ. എഞ്ചാം. രഞജകഗഞപഞലെന കേഞസര്കഗഞഡന് സമഗ്ര വതികേസന
കരഖയന് അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

മുഖദ്ധ്യമനതി

2 ശ്രസ്പീ. ടകേ. പതി. 
കുഞ്ഞമ്മേദന്  കുടതി മഞസ്റ്റര്

പ്രസവടത തുടര്ന്നന് ദതിബതിഷ
മരണടപ്പെടതന് സഞ്ചാംബനതിച

അകനസ്വഷണഞ്ചാം

മുഖദ്ധ്യമനതി

3 ശ്രസ്പീ. ടകേ. ബതി. 
ഗകണഷന് കുമഞര്

പടഞഴതി പഞഞയതതിടലെ പവദദ്യുതതി
വവതരണതവലല തടസഞ്ചാം

പവദദ്യുതതി
വകുപ്പുമനതി

4 ശ്രസ്പീ. ആന്റെണതി കജഞണ് കകേഞടപ്പെടതി, പതിണ്ടതിമന, കുടമ്പുഴ,
ടവളങ്ങഞടന്, കേസ്പീരഞ്ചാംപഞറ

പഞഞയത്തുകേളതിടലെ കേഞടഞനശലെദ്ധ്യഞ്ചാം

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി

5 ശ്രസ്പീ. പതി. പതി. 
ചതിതരഞ്ജന

ടസഷദ്ധ്യല് സ്കൂളതിടലെ
അധദ്ധ്യഞപകേരുടടയഞ്ചാം

ആയമഞരുടടയഞ്ചാം  ഓണകററതിയഞ്ചാം

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

6 ശ്രസ്പീ. വഞഴൂര് കസഞമന കകേരള പബതികേന് സര്വസ്പീസന്
കേമ്മേസ്പീഷന മുകഖന തമതിഴന് മസ്പീഡതിയഞ്ചാം
യ.പതി. സ്കൂള അധദ്ധ്യഞപകേടര
ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതതിനുള്ള

മഞനദണഞ്ചാം

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

7 ശ്രസ്പീ. പതി. നന്ദകുമഞര് ഈശസ്വരമഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം ടവറതിനറതി
കതിനതിക്കതിടന്റെ പ്രവര്തനഞ്ചാം

മൃഗസഞ്ചാംരകണ-
കസ്പീരവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

8 ശ്രസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന കേഞഞ്ഞങ്ങഞടന് സസ്പീകേളുടടയഞ്ചാം
കുടതികേളുടടയഞ്ചാം ആശുപതതിയടട

പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

അതതു വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 
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കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെഞസ്സുകേള :

തഞടഴപ്പെറയന്ന കേടലെഞസുകേള കമശപ്പുറതന് വച:

(i) ചടഞ്ചാം 166 (1) പ്രകേഞരമുള്ള  കേടലെഞസുകേള

ക്രമ
നമ്പര്

എസന്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വതിജഞപനതതിടന്റെ 

നമ്പർ     തസ്പീയതതി 

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

1 497/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്50/2021/കഹഞഞ്ചാം 2-7-2021

2 197/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 18/2022/കഹഞഞ്ചാം 28-2-2022

3 212/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര്27/2022/കഹഞഞ്ചാം 16-2-2022

4 214/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്33/2022/കഹഞഞ്ചാം 23-2-2022

5 215/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്32/2022/കഹഞഞ്ചാം 22-2-2022

6 222/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.)നമ്പര്40/2022/കഹഞഞ്ചാം 7-3-2022

7 223/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്41/2022/കഹഞഞ്ചാം 7-3-2022

8 224/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്42/2022/കഹഞഞ്ചാം 7-3-2022

9 225/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്43/2022/കഹഞഞ്ചാം 7-3-2022

10 226/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്44/2022/കഹഞഞ്ചാം 7-3-2022

11 234/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 435/2022/കഹഞഞ്ചാം 18-2-2022

12 235/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 395/2022/കഹഞഞ്ചാം 14-2-2022

13 236/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 81/2021/കഹഞഞ്ചാം 28-12-2021
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(1) (2) (3) (4)

14 237/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 3375/2021/കഹഞഞ്ചാം 6-12-2021

15 249/2022 സ.ഉ.(പതി) നമ്പര്1/2022/കനഞര്ക്ക 14-3-2022

16 250/2022 സ.ഉ.(പതി) നമ്പര്2/2022/കനഞര്ക്ക 14-3-2022

17 251/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.)നമ്പര്47/2022/കഹഞഞ്ചാം 14-3-2022

18 258/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 727/2022/കഹഞഞ്ചാം 17-3-2022

19 261/2022 സ.ഉ.(പകേ) നമ്പര്.28/2022/ആഭദ്ധ്യന്തരഞ്ചാം 16-2-2022

20 265/2022 സ.ഉ.(പതി) നമ്പര്3/2022/കനഞര്ക്ക 18-3-2022

21 327/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.)നമ്പര്64/2022/കഹഞഞ്ചാം 25-3-2022

22 329/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്65/2022/കഹഞഞ്ചാം 25-3-2022

23 330/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്31/2022/കഹഞഞ്ചാം 31-3-2022

24 331/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്32/2022/കഹഞഞ്ചാം 31-3-2022

25 332/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 851/2022/കഹഞഞ്ചാം 25-3-2022

26 335/2022 കഹഞഞ്ചാം-എസന്.എസന്.എ.5/60/2022-കഹഞഞ്ചാം 1-4-2022

27 336/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്53/2022/കഹഞഞ്ചാം 18-3-2022

28 337/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്53/2022/കഹഞഞ്ചാം 18-3-2022

29 348/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്68/2022/കഹഞഞ്ചാം 1-4-2022

30 366/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്70/2022/കഹഞഞ്ചാം 2-4-2022

31 393/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 1133/2022/കഹഞഞ്ചാം 22-4-2022
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32 394/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്1140/2022/കഹഞഞ്ചാം 22-4-2022

33 395/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്1081/2022/കഹഞഞ്ചാം 18-4-2022

34 405/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്1196/2022/കഹഞഞ്ചാം 27-4-2022

35 413/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്35/2022/കഹഞഞ്ചാം 27-4-2022

36 415/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്36/2022/കഹഞഞ്ചാം 29-4-2022

37 418/2022 കഹഞഞ്ചാം-എസന്.എസന്.എ.4/62/2022-കഹഞഞ്ചാം 27-4-2022

38 419/2022 കഹഞഞ്ചാം-എസന്.എസന്.എ 1/251/2022-കഹഞഞ്ചാം 27-4-2022

39 428/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്37/2022/കഹഞഞ്ചാം 4-5-2022

40 429/2022 ആഭദ്ധ്യന്തരഞ്ചാം-എസന്.എസന്.എ 2/67/2021-ആഭദ്ധ്യന്തരഞ്ചാം 6-5-2022

41 430/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്38/2022/കഹഞഞ്ചാം 7-5-2022

42 433/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.)നമ്പര്54/2022/കഹഞഞ്ചാം 21-3-2022

43 441/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്1295/2022/കഹഞഞ്ചാം 7-5-2022

44 442/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര്1304/2022/കഹഞഞ്ചാം 9-5-2022

45 452/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 30/2022/കഹഞഞ്ചാം 31-3-2022

46 496/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര്83/2022/ജതി.എ.ഡതി 17-5-2022

47 517/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര്100/2022/കഹഞഞ്ചാം 17-5-2022

48 525/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 1488/2022/കഹഞഞ്ചാം 27-5-2022

49 541/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്46/2022/കഹഞഞ്ചാം 2-6-2022
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50 546/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 1568/2022/കഹഞഞ്ചാം 3-6-2022

51 547/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 47/2022/കഹഞഞ്ചാം 3-6-2022

52 577/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്49/2022/കഹഞഞ്ചാം 9-6-2022

53 593/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.)നമ്പര്108/2022/കഹഞഞ്ചാം 4-6-2022

54 68/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 2/2022/കഹഞഞ്ചാം 15-1-2022

55 74/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 3/2022/കഹഞഞ്ചാം 19-1-2022

56 150/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്405/2022/കഹഞഞ്ചാം 15-2-2022

57 151/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നമ്പര് 416/2022/കഹഞഞ്ചാം 16-2-2022

58 152/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്5/2022/കഹഞഞ്ചാം 15-2-2022

59 153/2022 കഹഞഞ്ചാം-എസന്.എസന്.എ.5/231/2021-കഹഞഞ്ചാം 17-2-2022

60 169/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്310/2022/കഹഞഞ്ചാം 7-2-2022

61 170/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 6/2022/കഹഞഞ്ചാം 23-2-2022

62 176/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 10/2022/കഹഞഞ്ചാം 26-2-2022

63 217/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നമ്പര് 590/2022/കഹഞഞ്ചാം 3-3-2022

64 244/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.)നമ്പര്49/2022/കഹഞഞ്ചാം 15-3-2022

65 283/2020 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്57/2020/റതി.ഡതി 21-4-2020

66 239/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്20/2022/റതി.ഡതി 26-2-2022

67 285/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്30/2022/തസസ്വഭവ 24-3-2022
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68 290/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്29/2022/തസസ്വഭവ 24-3-2022

69 328/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്33/2022/തസസ്വഭവ 30-3-2022

70 333/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്32/2022/തസസ്വഭവ 30-3-2022

71 341/2022 സ.ഉ(അചടതി)നമ്പര്34/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 31-3-2022

72 342/2022 സ.ഉ(അചടതി)നമ്പര്31/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 30-3-2022

73 363/2022 സ.ഉ(അചടതി)നമ്പര്35/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 2-4-2022

74 377/2022 സ.ഉ(അചടതി)നമ്പര്38/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 16-4-2022

75 471/2022 സ.ഉ(അചടതി)നമ്പര്41/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 6-5-2022

76 474/2022 സ.ഉ(അചടതി)നമ്പര്40/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 5-5-2022

77 487/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 52/2022/റതി.ഡതി. 13-5-2022

78 488/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്43/2022/റതി.ഡതി. 5-5-2022

79 493/2022 സ.ഉ(അചടതി)നമ്പര്44/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 17-5-2022

80 501/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്53/2022/റതി.ഡതി. 17-5-2022

81 530/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്54/2022/റതി.ഡതി. 18-5-2022

82 537/2022 സ.ഉ(അചടതി)നമ്പര്47/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 25-5-2022

83 114/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 13/2022/റതി.ഡതി. 22-1-2022

84 128/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്9/2022/എല്എസ്ജതിഡതി 2-2-2022

85 133/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്12/2022/എല്എസ്ജതിഡതി 9-2-2022
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86 147/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്16/2022/റതി.ഡതി. 9-2-2022

87 175/2022 സ.ഉ. (അചടതി)നമ്പര്21/2022/തസസ്വഭവ 24-2-2022

88 200/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്23/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ. 26-2-2022

89 207/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്26/2022/എല്.എസന്.ജതി.ഡതി. 3-3-2022

90 119/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്55/2022/ആര്.ഡതി. 7-2-2022

91 121/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്57/2022/ആര്.ഡതി 7-2-2022

92 142/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്68/2022/ആര്.ഡതി. 14-2-2022

93 143/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്67/2022/ആര്.ഡതി. 14-2-2022

94 158/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്65/2022/ആര്.ഡതി. 11-2-2022

95 172/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്74/2022/ആര്.ഡതി 23-2-2022

96 177/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 28/2022/ആര്.ഡതി 13-1-2022

97 178/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 66/2022/ആര്.ഡതി 13-2-2022

98 201/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 78/2022/ആര്.ഡതി. 26-2-2022

99 204/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 84/2022/ആര്.ഡതി. 2-3-2022

100 205/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 85/2022/ആര്.ഡതി. 2-3-2022

101 227/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 88/2022/ആര്.ഡതി. 9-3-2022

102 242/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്5/2022/എചന്എസ്ജതി 15-3-2022

103 255/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 97/2022/ആര്.ഡതി. 17-3-2022
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104 259/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 98/2022/ആര്.ഡതി. 17-3-2022

105 263/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്100/2022/ആര്.ഡതി. 18-3-2022

106 264/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 101/2022/ആര്.ഡതി. 18-3-2022

107 268/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്102/2022/ആര്.ഡതി. 19-3-2022

108 273/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 103/2022/ആര്.ഡതി. 19-3-2022

109 277/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്108/2022/ആര്.ഡതി. 22-3-2022

110 279/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്109/2022/ആര്.ഡതി. 23-3-2022

111 280/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്108/2022/ആര്.ഡതി. 22-3-2022

112 293/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 116/2022/ആര്.ഡതി. 26-3-2022

113 295/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 115/2022/ആര്.ഡതി. 26-3-2022

114 299/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്114/2022/ആര്.ഡതി. 26-3-2022

115 300/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 113/2022/ആര്.ഡതി. 26-3-2022

116 373/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്127/2022/ആര്.ഡതി. 9-4-2022

117 379/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്128/2022/ആര്.ഡതി. 9-4-2022

118 43/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്19/2022/ആര്ഡതി. 11-1-2022

119 46/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്20/2022/ആര്ഡതി 12-1-2022

120 63/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്30/2022/ആര്ഡതി 15-1-2022

121 69/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്32/2022/ആര്ഡതി 17-1-2022

KNPP.730/2022(i).
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122 86/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്40/2022/ആര്ഡതി 22-1-2022

123 102/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്43/2022/ആര്ഡതി 25-1-2022

124 103/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്42/2022/ആര്ഡതി 25-1-2022

125 104/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്45/2022/ആര്ഡതി 25-1-2022

126 179/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്4/2022/എചന്.എസന്.ജതി. 26-2-2022

127 190/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്1/2022/എചന്.എസന്.ജതി. 26-2-2022

128 - നമ്പര്1122/ഡതി(എഫന്&റതി)/2021/  ടകേ.എസന്.ഇ.ആര്.സതി. 27-1-2022

129 - 1204/ഡതി.(റതി)/2019/ടകേ.എസന്.ഇ.ആര്.സതി. 7-2-2020

130 351/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 1/2022/പവര് 4-4-2022

131 - 1234/സതിഒഎന ഇഎനജതിജതി/2021/ടകേ.എസന്.ഇ. ആര്.സതി. 16-11-2021

132 - 416/ഡതി(റതി)/2021/ടകേ.എസന്.ഇ.ആര്.സതി. 27-5-2021

133 428/2021 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര് 9/2021/വനഞ്ചാം 20-3-2021

134 243/2022 ജതി.ഒ(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്12/2022/എഫന്&ഡബദ്യു എല്ഡതി 14-3-2022

135 246/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്8/2022/എഫന്&ഡബദ്യുഎല്ഡതി 15-3-2022

136 254/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്9/2022/എഫന്&ഡബദ്യുഎല്ഡതി 16-3-2022

137 283/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്11/2022/എഫന്എല്ഡബദ്യുഡതി 22-3-2022

138 344/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്12/2022/എഫന്&ഡബദ്യുഎല്ഡതി 2-4-2022

139 374/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.)നമ്പര്18/2022/എഫന്&ഡബദ്യു എല്ഡതി 19-4-2022
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140 380/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്15/2022/എഫന്&ഡബദ്യുഎല്ഡതി 19-4-2022

141 382/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്14/2022/എഫന്&ഡബദ്യുഎല്ഡതി 19-4-2022

142 461/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്13/2022/വനഞ്ചാം 19-4-2022

143 475/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്17/2022/വനഞ്ചാം 11-5-2022

144 597/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്16/2022/വനഞ്ചാം 10-5-2022

145 115/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്5/2022/എഫന്&ഡബദ്യുഎല്ഡതി 2-2-2022

146 131/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 1/2022/എഫന്&ഡബദ്യുഎല്ഡതി 7-1-2022

147 136/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്6/2022/വനഞ്ചാം 7-2-2022

148 219/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 7/2022/എഫ്ഡബദ്യുഎല്ഡതി 7-3-2022

149 238/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്93/2022/ആര്.ഡതി 11-3-2022

150 245/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്1076/2022/ആര്.ഡതി 15-3-2022

151 260/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്95/2022/ആര്.ഡതി. 15-3-2022

152 408/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്1863/2022/ആര്.ഡതി. 25-4-2022

153 416/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്1949/2021/ആര്.ഡതി. 28-4-2022

154 - ടകേ.എഫന്.സതി/എചന്.ആര്/15/2021-22 11-11-2021

155 - ടകേ.എഫന്.സതി/എചന്.ആര്/16/2021-22 11-11-2021

156 407/2021 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്39/2021/ടഞക്സസന് 24-5-2021

157 247/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്21/2022/ടഞക്സസന് 11-3-2022
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158 248/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്22/2022/റതി.ഡതി 11-3-2022

159 291/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 25/2022/ടഞക്സസന് 25-3-2022

160 297/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 26/2022/ടഞക്സസന് 26-3-2022

161 304/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 28/2022/ടഞക്സസന് 30-3-2022

162 305/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്29/2022/ടഞക്സസന് 30-3-2022

163 306/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്27/2022/ടഞക്സസന് 30-3-2022

164 318/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്32/2022/ടഞക്സസന് 31-3-2022

165 323/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്33/2022/ടഞക്സസന് 31-3-2022

166 324/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 34/2022/ടഞക്സസന് 31-3-2022

167 325/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 35/2022/ടഞക്സസന് 31-3-2022

168 326/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്36/2022/ടഞക്സസന് 31-3-2022

169 376/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 38/2022/ടഞക്സസന് 19-4-2022

170 388/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 40/2022/ടഞക്സസന് 23-4-2022

171 414/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്41/2022/ടഞക്സസന് 28-4-2022

172 437/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്44/2022/ടഞക്സസന് 7-5-2022

173 443/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്46/2022/റതി.ഡതി. 9-5-2022

174 444/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്47/2022/ടഞക്സസന് 9-5-2022

175 472/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്51/2022/ടഞക്സസന് 13-5-2022
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176 473/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്50/2022/റതി.ഡതി 13-5-2022

177 524/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്55/2022/ടഞക്സസന് 27-5-2022

178 580/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്61/2022/ടഞക്സസന് 9-6-2022

179 598/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്62/2022/ടഞക്സസന് 13-6-2022

180 602/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്64/2022/ടഞക്സസന് 15-6-2022

181 381/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്9/2022/ഐഡതി 16-4-2022

182 396/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്24/2022/കലെഞ 22-4-2022

183 407/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്10/2022/കലെഞ 26-4-2022

184 417/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 1/2022/ഐ.ഡതി. 22-1-2022

185 294/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര് 8/2022/കൃഷതി 25-3-2022

186 345/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്16/2022/മ.തു.വ. 6-4-2022

187 262/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്19/2021/എസന്.ടജ.ഡതി 23-12-2021

188 426/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്1/2022/എസന്.ടജ.ഡതി 3-5-2022

189 253/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്29/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 16-3-2022

190 267/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്30/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 17-3-2022

191 269/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്23/2022/ടഞക്സസന് 21-3-2022

192 270/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്24/2022/ടഞക്സസന് 21-3-2022

193 278/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്31/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18-3-2022
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194 281/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്27/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 15-3-2022

195 282/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്28/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 15-3-2022

196 284/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്32/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 25-3-2022

197 292/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്34/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 25-3-2022

198 301/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്5/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 6-1-2022

199 302/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്4/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 6-1-2022

200 303/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്144/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 24-9-2021

201 307/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്183/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 9-12-2021

202 308/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്146/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27-9-2021

203 309/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്8/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 10-1-2022

204 310/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്6/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 6-1-2022

205 311/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്35/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 26-3-2022

206 320/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്36/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 30-3-2022

207 338/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്37/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 1-4-2022

208 340/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്23/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 26-2-2022

209 343/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്50/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 5-4-2022

210 349/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്46/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 4-4-2022

211 350/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്51/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 6-4-2022
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212 356/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്59/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 11-4-2022

213 357/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്56/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 8-4-2022

214 358/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്57/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 8-4-2022

215 359/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്58/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 8-4-2022

216 369/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്60/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 15-4-2022

217 383/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്47/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 5-4-2022

218 440/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്67/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 7-5-2022

219 464/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്68/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 10-5-2022

220 465/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 69/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 10-5-2022

221 468/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്48/2022/ടഞക്സസന് 12-5-2022

222 469/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്49/2022/ടഞക്സസന് 12-5-2022

223 479/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്55/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 7-4-2022

224 480/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്70/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 13-5-2022

225 481/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്71/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 13-5-2022

226 489/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്38/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 2-4-2022

227 490/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്49/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 5-4-2022

228 491/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്61/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 20-4-2022

229 492/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്48/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 5-4-2022
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230 498/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്75/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18-5-2022

231 500/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്78/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19-5-2022

232 503/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്76/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18-5-2022

233 506/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്43/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 2-4-2022

234 508/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്39/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 2-4-2022

235 511/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്40/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 2-4-2022

236 513/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്45/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 2-4-2022

237 518/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്87/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 26-5-2022

238 519/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 83/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 24-5-2022

239 520/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്63/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 25-4-2022

240 521/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്44/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 2-4-2022

241 522/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്42/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 2-4-2022

242 523/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്41/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 2-4-2022

243 526/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്90/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27-5-2022

244 527/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്91/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27-5-2022

245 533/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 57/2022/ടഞക്സസന് 30-5-2022

246 534/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്56/2022/ടഞക്സസന് 30-5-2022

247 540/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്93/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 1-6-2022
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248 542/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്95/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 3-6-2022

249 544/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 89/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27-5-2022

250 556/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്97/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 4-6-2022

251 558/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്64/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27-4-2022

252 565/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്141/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന് 21-9-2021

253 566/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്73/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18-5-2022

254 567/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്74/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18-5-2022

255 568/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 88/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27-5-2022

256 569/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്72/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18-5-2022

257 570/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്100/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 8-6-2022

258 571/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്82/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 20-5-2022

259 572/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്92/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 28-5-2022

260 575/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്99/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 8-6-2022

261 585/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്85/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 25-5-2022

262 588/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്79/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19-5-2022

263 589/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്80/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19-5-2022

264 590/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്81/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19-5-2022

265 591/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്102/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 9-6-2022

KNPP.730/2022(i).
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266 603/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്103/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 13-6-2022

267 608/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്106/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 14-6-2022

268 609/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്105/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 14-6-2022

269 610/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്107/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 14-6-2022

270 44/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്138/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന് 21-9-2021

271 98/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്140/2021/സഹ 21-9-2021

272 125/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്181/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന് 29-11-2021

273 126/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്199/2021/കകേഞ-ഓപ്പെന് 30-12-2021

274 140/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്18/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 14-2-2022

275 141/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 14/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 9-2-2022

276 145/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 16/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 11-2-2022

277 154/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്19/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 15-2-2022

278 155/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്20/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 15-2-2022

279 159/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്21/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19-2-2022

280 164/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 17/2022/ടഞക്സസന് 22-2-2022

281 165/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്18/2022/ടഞക്സസന് 22-2-2022

282 167/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്22/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 22-2-2022

283 216/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്25/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 5-3-2022
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284 232/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്26/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 10-3-2022

285 298/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്12/2022/എഫന്&പതിഡതി 26-3-2022

286 353/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്15/2022 /എഫന്&പതി. 5-4-2022

287 409/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 18/2022/എഫന്&പതിഡതി 28-4-2022

288 434/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്19/2022/എഫന്&പതിഡതി 6-5-2022

289 463/2022 സ.ഉ.(പതി) നമ്പര് 17/2022/എഫന്&പതി 7-4-2022

290 484/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്22/2022/എഫന്&പതിഡതി 16-5-2022

291 576/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്24/2022/എഫന്&പതി.ഡതി 9-6-2022

292 447/2020 സ.ഉ(പതി) നമ്പര് 18/2020/മതുവ 25-6-2020

293 202/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്16/2022/എല്ബതിആര് 2-3-2022

294 206/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 17/2022/എല്.ബതി.ആര് 2-3-2022

295 208/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്19/2022/എല്ബതിആര് 4-3-2022

296 213/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്18/2022/ടതഞഴതില് 2-3-2022

297 230/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്20/2022/എല്ബതിആര് 9-3-2022

298 312/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്22/2022/എല്ബതിആര് 30-3-2022

299 370/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്24/2022/ടതഞഴതിൽ 18-4-2022

300 372/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്25/2022/എല്.ബതി.ആര് 18-4-2022

301 410/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്29/2022/എല്ബതിആര് 28-4-2022
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302 447/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്36/2022/എല്ബതിആര് 5-5-2022

303 462/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്31/2022/എല്.ബതി.ആര് 5-5-2022

304 470/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്30/2022/എല്.ബതി.ആര്. 22-4-2022

305 476/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്37/2022/എല്.ബതി.ആര്. 11-5-2022

306 495/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്41/2022/ടതഞഴതിൽ 19-5-2022

307 504/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്40/2022/എല്.ബതി.ആര് 17-5-2022

308 516/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്42/2022/ടതഞഴതിൽ 21-5-2022

309 550/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്45/2022/എല്.ബതി.ആര് 3-6-2022

310 41/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര് 1/2022/ടതഞഴതില് 2-1-2021

311 117/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്5/2022/എല്ബതിആര് 5-2-2022

312 137/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്6/2022/എല്ബതിആര് 10-2-2022

313 163/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്8/2022/ടതഞഴതില് 21-2-2022

314 168/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്10/2022/എല്.ബതി.ആര് 22-2-2022

315 180/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്12/2022/ടതഞഴതില് 24-2-2022

316 191/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്13/2022/എല്.ബതി.ആര് 24-2-2022

317 196/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര് 14/2022/ടതഞഴതില് 24-2-2022

318 211/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര് 7/2022/എല്.ബതി.ആര് 2-3-2022

319 213/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര്18/2022/ടതഞഴതില് 2-3-2022
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320 138/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്4/2022/ഡതിഡതി 11-2-2022

321 296/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്9/2022/ടഞനസന് 26-3-2022

322 321/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്10/2022/ടഞനസന് 31-3-2022

323 334/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്11/2022/ടഞനസന് 1-4-2022

324 361/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്12/2022/ടഞനസന് 12-4-2022

325 399/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്14/2022/ടഞനസന് 26-4-2022

326 400/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്13/2022/ടഞനസന് 26-4-2022

327 420/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്17/2022/ടഞനസന് 30-4-2022

328 423/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്15/2022/ടഞനസന് 29-4-2022

329 424/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്16/2022/ടഞനസന് 29-4-2022

330 483/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്18/2022/ടഞനസന് 17-5-2022

331 87/2022 ജതി.ഒ(പതി) നമ്പര്1/2022/ടഞനസന്. 22-1-2022

332 132/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്2/2022/ടഞനസന്. 7-2-2022

333 144/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്3/2022/ടഞനസന് 15-2-2022

334 166/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്5/2022/ടഞനസന് 22-2-2022

335 171/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്7/2022/ടഞനസന് 24-2-2022

336 293/2020 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്47/20/എചന്&എഫ്ഡബദ്യുഡതി 6-3-2020
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337 425/2020 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്8/2020/എസന്.ടജ.ഡതി. 26-6-2020

338 210/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്2/2022/ഡബദ്യുസതിഡതിഡതി 4-3-2022

339 378/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്14/2022/എചന്&എഫ്ഡബദ്യുഡതി 6-4-2022

340 384/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്5/2022/ഡബദ്യു.സതി.ഡതി.ഡതി 8-4-2022

341 512/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്7/2022/ഡബദ്യു.സതി.ഡതി.ഡതി 24-5-2022

342 6/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്1/2022/ എചന്&എഫ്ഡബദ്യുഡതി 1-1-2022

343 26/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്58/2021/എചന്&എഫ്ഡബദ്യുഡതി 23-12-2021

344 27/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്3/2022/ എചന്&എഫ്ഡബദ്യുഡതി 4-1-2022

345 274/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 1/2022/സതി.എ.ഡതി 19-3-2022

346 275/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്2/2022/സതി.എ.ഡതി. 19-3-2022

347 276/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്3/2022/സതി.എ.ഡതി. 19-3-2022

348 1009/2021 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്21/21/എഫന്&സതിഎസ്ഡതി 30-12-2021

349 633/2021 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്118/2021/ആര്.ഡതി. 17-8-2021

350 322/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 123/2022/ആര്.ഡതി. 31-3-2022

351 339/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്11/2022/ജതി.എ.ഡതി 30-3-2022

352 360/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര് 100/2022/ആര്.ഡതി. 12-4-2022
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(ii) ചടഞ്ചാം 166 (ബതി) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസ സുകേള 

ക്രമ
നമ്പര്

സഞപനഞ്ചാം റതികപ്പെഞർടതിടന്റെ 

വർഷഞ്ചാം     സസ്വഭഞവഞ്ചാം 

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

1 കകേരള  ബുക്കന്സന്  ആന്റെന്  പബതികക്കഷനസന്
ടസഞപസറതി

2012-13 മുതല് 
2019-20 വടര

വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേൾ

2 കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നന്യൂനപക
വതികേസന ധനകേഞരദ്ധ്യ കകേഞര്പ്പെകറഷന
ലെതിമതിറഡന്

2016-17 മുതല് 
2018-19 
വടര

വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

3 കകേരള സഞ്ചാംസഞന വതിമുക്തഭട വതികേസന
പുനരധതിവഞസ കകേഞര്പ്പെകറഷന 

2014-15  മുതല്
2019-20 വടര

വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

4 കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  മുന്നഞക്ക
സമുദഞയ  കകമ  കകേഞര്പ്പെകറഷന
ലെതിമതിറഡന് 

2015-16
2016-17

വഞര്ഷതികേ   റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

5 കകേരള സഞ്ചാംസഞന ഷതിപ്പെതിഞ്ചാംഗന്  ആന്റെന്
ഇനലെഞന്റെന് നഞവതികഗഷന കകേഞര്പ്പെകറഷന
ലെതിമതിറഡന്

2017-18 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

6 ഇനസ്റ്റതിറന്യൂടന്  ഒഞഫന്  മഞകനജ് ടമ ന്റെന്
ഇന ഗവണ്ടമന്റെന് 

2018-19 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

7 രഞജസ്പീവന്  ഗഞനതി  അക്കഞദമതി  കഫഞര്
ഏവതികയഷന ടടകകഞളജതി

2018-19 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

8 ടകേഞചതി ഇനകഫഞ പഞര്ക്കന് 2019-20 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

9 കകേരള പബതികേന് സര്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന 2019-20 വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം
ടമകമ്മേഞറഞണ്ടവഞ്ചാം

10 ഇന്തദ്ധ്യന  ഇനസ്റ്റതിറന്യൂടന്  ഓഫന്
ഇനഫര്കമഷന  ടടകകഞളജതി  ആന്റെന്
മഞകനജ് ടമ ന്റെന്-കകേരള

2019-20
2020-21

വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്
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11 കകേരള സ്റ്റഞര്ടപ്പെന് മതിഷന 2019-20
2020-21

വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

12 കകേരള  പ്രവഞസതി  കകേരളസ്പീയ  കകമ
കബഞര്ഡന്

2020-21 വഞർഷതികേ  റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

13 ടകേഞചതി ടമകടഞ ടറയതിൽ ലെതിമതിറഡന് 2020-21 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

14 ടടകകഞപഞര്ക്കന് 2020-21 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

15 ഇനഫര്കമഷന കകേരള മതിഷന 2018-19 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

16 മലെബഞര് ഡതിസ്റ്റലെറസ്പീസന് ലെതിമതിറഡന് 2020-21 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

17 ഇനസ്റ്റതിറന്യൂടന് ഓഫന് ലെഞൻഡന് ആൻഡന്
ഡതിസഞസ്റ്റര് മഞകനജ് ടമ ന്റെന്

2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

18 എനര്ജതി  മഞകനജ് ടമ ന്റെന് ടസന്റെര്  -
കകേരള

 2019-20
2020-21

വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

19 കകേരള  കസ്റ്ററന്  ഇലെകതിസതിറതി
കബഞര്ഡന് ലെതിമതിറഡന്

2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

20 ആറളഞ്ചാം  ഫഞമതിഞ്ചാംഗന്  കകേഞര്പ്പെകറഷന
(കകേരള) ലെതിമതിറഡന്

2010-11 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

21 കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  പടതികേജഞതതി
പടതികേകഗഞതവര്ഗ്ഗ കേമ്മേസ്പീഷന

2019-20 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

22 കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  പടതികേജഞതതി
പടതികേവര്ഗ്ഗ  വതികേസന കകേഞര്പ്പെകറഷന
ലെതിമതിറഡന്

2019-20 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

23 കേഞ്ചാംപന്  കടഞളര്  ആന്റെന്  ആഡതിറര്
ജനറല് ഒഞഫന് ഇനഡദ്ധ്യ

2020-21 2021  മഞര്ചന്  മഞസതതില്
അവസഞനതിച  വര്ഷടത
കകേരള  സര്ക്കഞരതിടന
സഞ്ചാംബനതിച  അനുവര്
തന ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ടന്
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24 കേഞ്ചാംപന്  കടഞളര്  ആന്റെന്  ആഡതിറര്

ജനറല് ഒഞഫന് ഇനഡദ്ധ്യ

2022 74-ാം  ഭരണഘടന

കഭദഗതതി  നതിയമതതിടന്റെ

നടപ്പെതിലെഞക്കലെതിടന്റെ

കേഞരദ്ധ്യകമത സഞ്ചാംബനതിച

പ്രകതദ്ധ്യകേ റതികപ്പെഞര്ടന്

25 ടപര്മനന്റെന്  കലെഞകേന്  അദഞലെതന്

കകേഞഴതികക്കഞടന്

2015-16 പ്രകതദ്ധ്യകേ  ആഡതിറന്

റതികപ്പെഞര്ടന്

26 കകേരള  ഖഞദതി  ഗ്രഞമ  വദ്ധ്യവസഞയ

കബഞര്ഡന്

2016-17 വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേൾ

27 കകേരള  കസ്റ്ററന്  ഇനഡസ്ട്രേതിയല്

എന്റെര്പപ്രസസന് ലെതിമതിറ ഡന്

2016-17

2017-18

വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

28 കകേരള ദതികനശന് ബസ്പീഡതി ടതഞഴതിലെഞളതി

കകേന സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം കതിപ്തഞ്ചാം

2018-19 പ്രവര്തന  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

29 ടപര്മനന്റെന്  കലെഞകേന്  അദഞലെതന്,

എറണഞകുളഞ്ചാം

2018-19 പ്രകതദ്ധ്യകേ ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ടന്

30 കകേരള  ഇന ഡസ്ട്രേതിയല്  ഇനഫഞസ്ട്രേക്ചര്

ടഡവലെപ്പെന്ടമന്റെന്

കകേഞര്പ്പെകറഷന(കേതിനഫ)

2019-20 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

31 കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കേശുവണ്ടതി

വതികേസന കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന്

2019-20 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

32 കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  വദ്ധ്യവസഞയ

വതികേസന കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന്

2019-20 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

33 കകേരള കസ്റ്ററന് കേയര് കകേഞര്പ്പെകറഷന

ലെതിമതിറഡന്

2019-20 വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേൾ

KNPP.730/2022(i).
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34 കകേരള കേഞഷദ്യു കബഞര്ഡന് ലെതിമതിറഡന് 2019-20 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

35 സ്റ്റസ്പീൽ  ആന്റെന്  ഇൻഡസ്ട്രേതിയൽ
കഫഞര്ജതിഞ്ചാംഗ്സന് ലെതിമതിറഡന്

2019-20 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

36 ദതി  ടഞവനകൂര്  ടകേഞചതിന
ടകേമതിക്കല്സന് ലെതിമതിറഡന്

2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

37 കകേരള മതിനറല്സന് ആന്റെന്  ടമറല്സന്
ലെതിമതിറഡന്

2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

38 ടകേല്കടഞണ്  ഇലെകകഞ  ടസറഞമതിക്സന്
ലെതിമതിറഡന്

2019-20 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

39 കകേരള  കസ്റ്ററന്  കഹഞര്ടതികേളചറല്
കപ്രഞഡകന്സന്  ടഡവലെപ്പെന്ടമന്റെന്
കകേഞര്പ്പെകറഷന  ലെതിമതിറഡന്
(കഹഞര്ടതികകേഞര്പ്പെന്)

2016-17 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

40 കകേരള  ലെഞന്റെന്  ടഡവലെപ്പെന്ടമന്റെന്
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന്

2017-18 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

41 ദതി  പഞകന്റെഷന  കകേഞര്പ്പെകറഷന
ഓഫന് കകേരള ലെതിമതിറഡന്

2019-20 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

42 കകേരള  കസ്റ്ററന്  ടവയര്ഹഹൗസതിഞ്ചാംഗന്
കകേഞര്പ്പെകറഷന

2019-20 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ഓഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

43 ഓയതില് പഞഞ്ചാം ഇന്തദ്ധ്യ ലെതിമതിറഡന് 2020-21 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

44 കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കേര്ഷകേ
കേടഞശസ്വഞസ കേമ്മേസ്പീഷന

2020-21 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

45 കസ്റ്ററന്  ഫഞമതിഞ്ചാംഗന്  കകേഞർപ്പെകറഷൻ
ഓഫന് കകേരള ലെതിമതിറഡന്

2020-21 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം
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46 കേണ്ണൂര് സര്വകേലെഞശഞലെ 2020 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

47 കേഞലെതിക്കറന് സര്വകേലെഞശഞലെ
2020-21 വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേൾ

2021 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

48 കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ഉന്നത
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ കേഹൗണ്സതില്

2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

49 കകേരള സര്വകേലെഞശഞലെ 2020-21 വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേൾ

50 കകേരള  ഇനസ്റ്റതിറന്യൂടന്  ഓഫന്  കലെബര്
ആന്റെന് എഞ്ചാംകപഞയന് ടമന്റെന് (കേതിടലെ)

2015-16 മുതല് 
2017-18 വടര

വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

51 കകേരള  ടകേടതിട  നതിർമ്മേഞണ
ടതഞഴതിലെഞളതി കകമ കബഞർഡന്

2017-18 ആഡതിറന്   റതികപ്പെഞര്ടന്

52 കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  അസഞ്ചാംഘടതിത
ടതഞഴതിലെഞളതി  സഞമൂഹദ്ധ്യ  സുരകഞ
കബഞർഡന്

2018-19
2019-20

വഞര്ഷതികേ   റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

53 കകേരള  കഷഞപന് സന്  &  കേകമഴദ്ധ്യൽ
എസ്റ്റഞബതിഷന് ടമന്റെന്സന്  ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി കബഞർഡന്

2018-19 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

54 കകേരള  കേര്ഷകേ  ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി കബഞര്ഡന്

2019-20 വഞര്ഷതികേ   റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

55 കകേരള  അക്കഞദമതി  കഫഞര്  സതില്സന്
എക്സലെനസന് 

2019-20 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

56 കകേരള  ആകടഞടമഞപബല്
വര്ക്കന്കഷഞപ്പെന്  ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി പദതതി

2020-21 വഞര്ഷതികേ   റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
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57 ഓവര്സസ്പീസന് ടഡവലെപ്ടമന്റെന് ആന്റെന്
എഞ്ചാംകപഞയ് ടമന്റെന്  ടപ്രഞകമഞഷന
കേൺസളടന്റെന്സന് ലെതിമതിറഡന്

2020-21 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ടന്

58 കകേരള  ആകടഞറതികഞ  ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി പദതതി

2020-21 വഞര്ഷതികേ   റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

59 കകേരള  കമഞകടഞര്  ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി കബഞര്ഡന്

2020-21 വഞര്ഷതികേ   റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ആഡതിറന്  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

60 റതിഹഞബതിലെതികറഷൻ  പഞകന്റെഷൻസന്
ലെതിമതിറഡന്

2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

61 കകേരള  റഞപ്പെതിഡന്  ടഞനസതിറന്
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന്

2014-15 മുതല്
 2016-17  വടര

വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

62 പ്രതസ്പീക  ബസന്  ടഷല്കറഴന്  കകേരള
ലെതിമതിറഡന്

2016-17 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

63 ആശസ്വഞസന്  പബതികേന്  അമതിനതിറസ്പീസന്
കകേരള ലെതിമതിറഡന്

2016-17 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

64 കകേരള  പലെവ്കസ്റ്റഞക്കന്  ടഡവലെപ്ടമന്റെന്
കബഞർഡന്

2016-17 വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

65 കകേരള  കസ്റ്ററന്  കറഞഡന്  ടഞനകസഞര്ടന്
കകേഞര്പ്പെകറഷന

2015-16 വഞര്ഷതികേ  കേണക്കുകേളുഞ്ചാം
ആഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

66 കകേരള വനതിതഞ കേമ്മേസ്പീഷന 2018-19 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

67 കകേരള  കസ്റ്ററന്  സതിവതില്  സപപസന്
കകേഞര്പ്പെകറഷന  ലെതിമതിറഡന്  
(സപപ കകേഞ)

2016-17 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

68 കകേരള കസ്റ്ററന് വഖഫന് കബഞർഡന് 2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്
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iii)  നതിയമസഭ  പഞസഞക്കതിയ  ബതില്ലുകേളതില്  ഗവര്ണറുടട  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം   ലെഭതിച  
തഞടഴപ്പെറയന്ന ആക്റ്റുകേള

ക്രമ
നമ്പര്

ആകതിടന്റെ

വര്ഷഞ്ചാം നമ്പര് കപരന്

1 2022 1 2022-ടലെ കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ ആകന്

2 2022 2 2022-ടലെ കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (2-ാം നമ്പര്) ആകന്

3 2022 3 2022-ടലെ കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (3-ാം നമ്പര്) ആകന്

4 2022 4 2022-ടലെ കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (4-ാം നമ്പര്) ആകന്

5 2022 5 2022-ടലെ കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (5-ാം നമ്പര്) ആകന്

6 2022 6 2022-ടലെ കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (6-ാം നമ്പര്) ആകന്

7 2022 7 2022-ടലെ കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ(കവഞടന് ഓണ് അക്കഹൗണ്ടന്)
ആകന്

iv)  ചടഞ്ചാം  47(2)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കേഞലെതഞമസപതതികേ  സഹതിതഞ്ചാം  തഞടഴപ്പെറയന്ന
കചഞദദ്ധ്യങ്ങളക്കുള്ള ഉതരങ്ങള.

നതിയമസഭ സകമ്മേളനഞ്ചാം നകത ചതിഹ്നമതിടഞത കചഞദദ്ധ്യനമ്പര്

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
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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) ചടഞ്ചാം 236 (5) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി

കേഞലെതഞമസപതതികേകേളുടട വതിശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ
വര്ഷഞ്ചാം

റതികപ്പെഞ
ര്ടന് 

നമ്പര്

ഖണതികേ
 നമ്പര്

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

XIV-ആഭദ്ധ്യന്തരകേഞരദ്ധ്യങ്ങള 2019-20 4 91-95

IX-തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാം  ഭരണവഞ്ചാം
ഗ്രഞമവതികേസനവഞ്ചാം
ഭവനനതിർമഞണവഞ്ചാം

2017-18 2 ടപഞതുശതിപഞർശനമ്പര് 1

IV-വദ്ധ്യവസഞയവഞ്ചാം
ധഞതുക്കളുഞ്ചാം

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-കൃഷതിയഞ്ചാം  മൃഗസഞ്ചാംരകണ
വഞ്ചാം മതദ്ധ്യബനനവഞ്ചാം 

2019 -20 4 97 

VI–വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം
2020-21 5 61
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(1) (2) (3) (4)

XIII-സഞമൂഹദ്ധ്യകസവനഞ്ചാം 2019-20 4 17, 18, 24, 29, 30

VIII–സഞമ്പതതികേ
കേഞരദ്ധ്യങ്ങള

2019-20 4 17-19

I-കൃഷതിയഞ്ചാം മൃഗസഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം
മതദ്ധ്യബനനവഞ്ചാം

2019-20 4
70, 71, 78-80, 91, 92,
98-109

VI- വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം 2020-21 5 1-23,66-72

VII-വതിദദ്യുചന്ക്തതിയഞ്ചാം
ടതഞഴതിലഞ്ചാം
ടതഞഴതിലെഞളതികകമവഞ്ചാം 

2019-20 4
8, 11, 14, 19, 22, 37,
38, 39, 42, 43

II-ഭൂനതികുതതിയഞ്ചാം കദവസസ്വവഞ്ചാം 2019-20 4 ടപഞതുശതിപഞർശ  നമ്പര്
21, 22 

V-മരഞമത്തുഞ്ചാം  ഗതഞഗതവഞ്ചാം
വഞർതഞവതിനതിമയവഞ്ചാം 

2019-20 4 1-10, 107

vi) ചടഞ്ചാം 236 (6) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര്
വഞര്ഷതികേ പ്രവര്തന റതികപ്പെഞര്ടതിടന്റെ വതിശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ
വര്ഷഞ്ചാം

വകുപ്പെന്/സഞപനഞ്ചാം

(1) (2) (3)

II – സഞ്ചാംസഞന ഭരണതലെവനഞര്,
മനതിമഞര്,  ആസഞന
ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്,
XXXVII –വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള

2019-20
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

ഇലെകകഞണതിക്സന്  &  വതിവര
സഞകങ്കേതതികേ വതിദദ്ധ്യഞ വകുപ്പെന് 
(ഇന്തദ്ധ്യൻ  ഇൻസ്റ്റതിറന്യൂടന്  ഓഫന്
ഇൻഫർകമഷൻ ടടകകഞളജതി
 ആന്റെന് മഞകനജന് ടമന്റെന് -കകേരള )

XXXVII –വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള 2020-21
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

ഇലെകകഞണതിക്സന്  &  വതിവര
സഞകങ്കേതതികേ വതിദദ്ധ്യഞ വകുപ്പെന് 
 (ടടകേന് കനഞപഞർക്കന്,തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം)
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(1) (2) (3)

II-സഞ്ചാംസഞന  ഭരണതലെവനഞര്,
മനതിമഞര്, ആസഞന ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്
&  XXXVII –വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള

,, ഇലെകകഞണതിക്സന്  &  വതിവര
സഞകങ്കേതതികേ വതിദദ്ധ്യഞ വകുപ്പെന് 
(ഇന്തദ്ധ്യൻ ഇൻസ്റ്റതിറന്യൂടന് ഓഫന്
 ഇൻഫർകമഷൻ ടടകകഞളജതി
ആന്റെന് മഞകനജന് ടമന്റെന് -കകേരള )

II-സഞ്ചാംസഞന  ഭരണതലെവനഞര്,
മനതിമഞര്, ആസഞന ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

2021-22 ആസൂതണ  സഞമ്പതതികേകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പെന്  (സഞ്ചാംസഞന  ആസൂതണ
കബഞർഡന് ) 

II – സഞ്ചാംസഞന ഭരണതലെവനഞര്,
മനതിമഞര്,  ആസഞന  ഉകദദ്ധ്യഞഗസ
നഞര്

2021-22 ആസൂതണ  സഞമ്പതതികേകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പെന്  (ബന്യൂകറഞ  ഓഫന്  പബതികേന്
എന്റെർപപ്രസസന് )

,, ,, പദതതി  നതിർവഹണ  വതിലെയതിരുതൽ
നതിരസ്പീകണ വകുപ്പെന് 

,,
,, ഉകദദ്ധ്യഞഗസ  ഭരണപരതിഷഞര

(എ.ആർ.11 )വകുപ്പെന് 

,, ,, ടപഞതുഭരണ  (ബഡ്ജറന്   വതിഞ്ചാംഗന്)
വകുപ്പെന് 

 XII- കപഞലെസ്പീസന് 
,, ആഭദ്ധ്യന്തര വകുപ്പെന് ( കപഞലെസ്പീസന് )

XIV  -  കസ്റ്റഷനറതിയഞ്ചാം  അചടതിയഞ്ചാം
മറന് ഭരണപരമഞയ സർവസ്പീസുകേളുഞ്ചാം 

,, ടപഞതുഭരണ (സർവസ്പീസസന്) വകുപ്പെന് 

,, ,, ഉകദദ്ധ്യഞഗസ  ഭരണപരതിഷന് ക്കഞര
(ഔകദദ്ധ്യഞഗതികേ ഭഞഷ ) വകുപ്പെന് 

,, ,, ആഭദ്ധ്യന്തര വകുപ്പെന്  
(ഫയർ & ടറസന്യൂ )

XVI-ടപൻഷനുഞ്ചാം പലെവകേയഞ്ചാം ,, പസനതികേ  കകമ (എ )വകുപ്പെന് 
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(1) (2) (3)

XVII-വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം,
കേഞയതികേവതികനഞദഞ്ചാം, കേലെ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം

2021-22 ടപഞതുഭരണ (സർവസ്പീസസന്) വകുപ്പെന് 

XXI-ഭവന നതിർമ്മേഞണഞ്ചാം ,, പസനതികേ  കകമ  (എ )വകുപ്പെന് 

XXIII - വഞർതഞ വതിതരണവഞ്ചാം
പ്രചരണവഞ്ചാം 

,, വതിവര ടപഞതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പെന് 

XXVIII-പലെവകേ സഞമ്പതതികേ
സർവസ്പീസുകേൾ 

,, ആസൂതണ സഞമ്പതതികേകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പെന് 
(വതിഷൻ  വർക്കലെ  ഇൻഫഞസന് ടകേന് ചർ
ടഡവലെപ്ടമന്റെന്  കകേഞർപ്പെകറഷൻ
ലെതിമതിറഡന്  )

XXIX-കൃഷതി ,, ആസൂതണ സഞമ്പതതികേകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ഭൂവതിനതികയഞഗ
കബഞർഡന് ) 

,, ,, ആസൂതണ സഞമ്പതതികേകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പെന് 
(കകേരള സഞ്ചാംസഞന  വതിദൂര സഞ്ചാംകവദന
പരതിസതിതതി കകേനഞ്ചാം 

XXXVII –വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള ,, ആസൂതണ സഞമ്പതതികേകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പെന് 
(ബന്യൂകറഞ  ഓഫന്  പബതികേന്  
എന്റെർപപ്രസസന് )

XLVI-സഞമൂഹദ്ധ്യ സുരകതിതതസ്വവഞ്ചാം
കകമവഞ്ചാം 

,, ആഭദ്ധ്യന്തര വകുപ്പെന്  

XXIX-കൃഷതി(ടചറുകേതിട
ജലെകസചനഞ്ചാം) 

2018 -19  
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

കകേരള സഞ്ചാംസഞന ഭൂജലെവകുപ്പെന് 

,, 2020 -21
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

,,

V-ചരക്കു  കസവന  നതികുതതിയഞ്ചാം
കേഞർഷതികേഞദഞയ നതികുതതിയഞ്ചാം വതില്പന
നതികുതതിയഞ്ചാം 

2020-21
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

ഊർജ്ജ വകുപ്പെന് 
(ഇലെകതിക്കൽ ഇൻടസകകററന് )

KNPP.730/2022(i).
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XXXIX -പവദദ്യുത പദതതികേൾ 2020-21
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

ഊർജ്ജ വകുപ്പെന് 
(ഇലെകതിക്കൽ ഇൻടസകകററന് )

XXXIX -പവദദ്യുത പദതതികേൾ 2021-22 ഊർജ്ജ വകുപ്പെന് (എനർജതി മഞകനജ് ടമന്റെന്
ടസന്റെർ -കകേരള )

XXXIV - വനഞ്ചാം 2021-22 വനഞ്ചാം - വനദ്ധ്യജസ്പീവതി  വകുപ്പെന് 

II-സഞ്ചാംസഞന  ഭരണതലെവനഞര്,
മനതിമഞര്, ആസഞന ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

2021-22 പഞർലെടമന്റെറതികേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പെന് 

XXXVII -വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള 2012 -13 വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
[ടകേൽകടഞൺ കേഞ്ചാംകപഞണന്റെന് കകേഞഞ്ചാംപസന്
ലെതിമതിറഡന്  (ടകേ.സതി.സതി.എൽ.)]

2014 -15  

,,  2014-15 വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
[കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  വദ്ധ്യവസഞയ
വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലെതിമതിറഡന്
( ടകേ.എസന്.ഐ.ഡതി. സതി. )]

,, 2017-18 വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  ഖഞദതി  ഗ്രഞമ  വദ്ധ്യവസഞയ
കബഞർഡന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കേഞപ്പെക്സന്) 

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ബഞഞ്ചാംബ
കകേഞർപ്പെകറഷൻ  ലെതിമതിറഡന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള കേഞഷന്യൂ  കബഞർഡന് ലെതിമതിറഡന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വഞണതിജദ്ധ്യ വകുപ്പെന് 
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XXXVII –വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള 2018-19
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  ഖഞദതി  ഗ്രഞമ  വദ്ധ്യവസഞയ
കബഞർഡന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കേഞപ്പെക്സന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ബഞഞ്ചാംബ
കകേഞർപ്പെകറഷൻ  ലെതിമതിറഡന്)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള കേഞഷന്യൂ കബഞർഡന് ലെതിമതിറഡന്)

XXXVII –വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള

2019-20
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള ഖഞദതി ഗ്രഞമ വദ്ധ്യവസഞയ കബഞർഡന്)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കേഞപ്പെക്സന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ബഞഞ്ചാംബ
കകേഞർപ്പെകറഷൻ  ലെതിമതിറഡന്)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള കേഞഷന്യൂ  കബഞർഡന് ലെതിമതിറഡന്)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
[ടകേൽകടഞൺ കേഞ്ചാംകപഞണന്റെന് കകേഞഞ്ചാംപസന്
ലെതിമതിറഡന്  (ടകേ.സതി.സതി. എൽ.)]

വദ്ധ്യവസഞയ (എഫന്  )വകുപ്പെന് 
[കകേരള ടചറുകേതിട വദ്ധ്യവസഞയ വതികേസന
കകേഞർപ്പെകറഷൻ  (സതിഡന് കകേഞ )]

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരളഞ  കസ്റ്ററന്  ടടക്സന്പറൽ
കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലെതിമതിറഡന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  
(സസ്പീതഞറഞഞ്ചാം ടടക്സന്പറൽസന്  ലെതിമതിറഡന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(ടതിവഞൻഡഞ്ചാം  സതിന്നതിഞ്ചാംഗന്  മതിൽസന്
ലെതിമതിറഡന്  )
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II–  സഞ്ചാംസഞന ഭരണതലെവനഞര്,
മനതിമഞര്,  ആസഞന
ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞർ, 
      
 III-നസ്പീതതിനദ്ധ്യഞയ നതിർവഹണഞ്ചാം,
            
XIV-കസ്റ്റഷനറതിയഞ്ചാം  അചടതിയഞ്ചാം  മറന്
ഭരണപരമഞയ സർവസ്പീസുകേളുഞ്ചാം 

2020-21
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

നതിയമ (പഞർലെ. )വകുപ്പെന് 

XXXVII –വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള   2020-21
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  ഖഞദതി  ഗ്രഞമ  വദ്ധ്യവസഞയ
കബഞർഡന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  ഖഞദതി   ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി  കബഞർഡന്) 

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കേഞപ്പെക്സന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ബഞഞ്ചാംബ
കകേഞർപ്പെകറഷൻ  ലെതിമതിറഡന്)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  കേഞഷന്യൂ   കബഞർഡന്
ലെതിമതിറഡന്)

വദ്ധ്യവസഞയ  വഞണതിജദ്ധ്യ വകുപ്പെന് 

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  ഇലെകതിക്കൽ  ആന്റെന്
അപലെഡന്  എൻജതിനസ്പീയറതിഞ്ചാംഗന്
കേമ്പനതി ലെതിമതിറഡന് )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
[ടകേൽകടഞൺ കേഞ്ചാംകപഞണന്റെന് 
കകേഞഞ്ചാംപസന്  ലെതിമതിറഡന് 
(ടകേ.സതി.സതി.എൽ.)]
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XXXVII –വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള 2021-22 വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്
(കകേരള ഇനഡസ്ട്രേതിയല് 
ഇനഫഞസ്ട്രേക്ചര്  ഡവലെപ്പെന്ടമന്റെന്
കകേഞര്പ്പെകറഷന)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്
(കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കേശുമഞവന്  കൃഷതി
വതികേസന ഏജനസതി)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കേശുവണ്ടതി
വതികേസന കകേഞര്പ്പെകറഷന)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്
(കേഞപ്പെക്സന്)

XXIX –കൃഷതി
 

2015-16 മണന്  പരദ്ധ്യകവകണ  മണന്
സഞ്ചാംരകണ വകുപ്പെന് 
(പശ്ചതിമഘടടസൽ )

XXIX –കൃഷതി
 

2021 -22 കകേരള കേഞർഷതികേ സർവകേലെഞശഞലെ 

  XL- തുറമുഖങ്ങൾ 2020 -21
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

തുറമുഖ  വകുപ്പെന് 
(മഞരതിപടഞ്ചാം   കബഞർഡന്  ,  ഹഞർബർ
എഞതിനസ്പീയറതിഞ്ചാംഗന്  വകുപ്പെന്,
പഹകഡഞഗ്രഞഫതികേന് സർടവ വതിഞ്ചാംഗന് )

XXI-ഭവന നതിർമ്മേഞണഞ്ചാം 2017-18 ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ വകുപ്പെന് 

XXIV-ടതഞഴതിലഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമവഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം 

2018-19
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം )

ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന് 
(കകേരള  കേശുവണ്ടതി  ടതഞഴതിലെഞളതി
ആശസ്വഞസ കകമനതിധതി കബഞർഡന് )

XVII-
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം,കേഞയതികേവതികനഞദഞ്ചാം,
കേലെ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം 

2020-21
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ വകുപ്പെന് 
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XVIII-പവദദ്ധ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം
ടപഞതുജനഞകരഞഗദ്ധ്യവഞ്ചാം 

,, ഇൻഷുറൻസന്  ടമഡതിക്കൽ  സർവസ്പീസസന്
വകുപ്പെന് 

XXIV-ടതഞഴതിലഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമവഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം 

2020-21  വദ്ധ്യഞവസഞയതികേ പരതിശസ്പീലെന വകുപ്പെന്

,, 2020-21
(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം )

ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന് 
(കകേരള  ടചറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി കബഞർഡന് , കകേരള ആഭരണ
ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി കബഞർഡന് )

,, ,, ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന് 
[വദ്ധ്യഞവസഞയതികേ  ടതിബന്യൂണലകേൾ,
ടതഞഴതിൽ  കകേഞടതതികേൾ,  കേതിടലെ,
ഒടഡടപക്കന്,  നഞഷണൽ എഞ്ചാംകപഞയന് ടമന്റെന്
സർവസ്പീസന്  (കകേരള)]

XXIV-ടതഞഴതിലഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമവഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം 

2021-22 ഫഞകറസ്പീസന്   ആന്റെന്   കബഞയതികലെഴന്
വകുപ്പെന് 

,, ,, ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന് 
 ( കേതിടലെ  & ഒടഡടപക്കന് )

XXIV-ടതഞഴതിലഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമവഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം 

,, ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന് 
(കകേരള  സഞ്ചാംസഞന   അസഞ്ചാംഘടതിത
ടതഞഴതിലെഞളതി  സഞമൂഹദ്ധ്യ  സുരകഞ
കബഞർഡന് ,കകേരള  കേള്ളന്  വദ്ധ്യവസഞയ
ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി കബഞർഡന് )

,, ,, ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന് 
(കകേരള  പകേതറതി   ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി കബഞർഡന് )

,, ,, ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന് 
(കകേരള  കഷഞപന്  ആന്റെന്  കേകമഴദ്ധ്യൽ
എസ്റ്റഞബതിടഷ്മെന്റെന്സന്  ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി കബഞർഡന്

XXIV-ടതഞഴതിലഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതി 
കകമവഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം 

2021-22 ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന് 
(കകേരള  കേർഷകേ    ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി കബഞർഡന് )
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(1) (2) (3)

XXIV-ടതഞഴതിലഞ്ചാം  ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമവഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം 

2021-22 നഞഷണൽ  എഞ്ചാംകപഞയന് ടമന്റെന്  സർവസ്പീസന്
(കകേരളഞ്ചാം)  വകുപ്പെന് 

,,

,,

ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(കകേരള  ചുമടന്   ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമ
കബഞർഡന്, കകേരള കമഞകടഞർ ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമ നതിധതി കബഞർഡന്  ,  കകേരള തയ്യൽ
ടതഞഴതിലെഞളതി കകമ നതിധതി കബഞർഡന്)

,, ,, ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന് 
(വദ്ധ്യഞവസഞയതികേ  ടതിബന്യൂണലകേൾ  ,
ടതഞഴതിൽ കകേഞടതതികേൾ )

,, 2021-22 ടതഞഴതിലഞ്ചാം പനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പെന് 

(കകേരള  കേശുവണ്ടതി     ടതഞഴതിലെഞളതി
ആശസ്വഞസ  കകമനതിധതി കബഞർഡന്)

,, ,, വദ്ധ്യഞവസഞയതികേ  പരതിശസ്പീലെന  വകുപ്പെന്
[ടടയതിനതിഞ്ചാംഗന് ഡയറകകററന്  (പഞനതിഞ്ചാംഗന്)]

 XVI-ടപൻഷനുഞ്ചാം പലെവകേയഞ്ചാം 2021-22 നന്യൂനപക കകമ  വകുപ്പെന് 
(കകേരള സഞ്ചാംസഞന ഹജ്ജന് കേമ്മേതിറതി)

ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

2022-23    സഞമ്പതതികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറതിടലെ  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികനലള്ള

ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടടടുപ്പുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന  ഭരണതലെവനമഞര്,  മനതിമഞര്,  ആസഞന  ഉകദദ്ധ്യഞഗസനമഞര്  എന്ന

II - ാം  നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനയകടയഞ്ചാം,  നസ്പീതതിനദ്ധ്യഞയ നതിര്വഹണഞ്ചാം എന്ന  III - ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനയടടയഞ്ചാം  കനടര  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുടട  ലെതിസ്റ്റതിടലെ  7  - ാം കകേഞളതതില്

സൂചതിപ്പെതിചതിട്ടുള്ള തുകേ അനുവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം മുഖദ്ധ്യമനതി ശ്രസ്പീ.  പതിണറഞയതി വതിജയന

അവതരതിപ്പെതിച.
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പ്രസ്തുത ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേടള സഞ്ചാംബനതിചന് ചടഞ്ചാം  236 (3)  പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസഞവനകേള
ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലെകഗഞപഞലെതിനുകവണ്ടതി പടതികേജഞതതി, പടതികേവര്ഗ്ഗ,
പതിന്നഞക്കവതിഭഞഗ  കകമ,  പഞര്ലെടമന്റെറതികേഞരദ്ധ്യ-കദവസസ്വഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  രഞധഞകൃഷ്ണന
കമശപ്പുറത്തു വച.

II - ാം  നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണകനഞപകകപങ്ങളുടട  ലെതിസ്റ്റതിടലെ
3, 5,  9,  11,  12,  14,  15,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  26,  27,  29,  32,  35,  എന്നസ്പീ
ഖണകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം, III- ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണകനഞപകകപങ്ങളുടട
ലെതിസ്റ്റതിടലെ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 33 എന്നസ്പീ
ഖണകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.

തഞടഴപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കേടുത്തു:

ശ്രസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. പശലെജ ടസ്പീചര്

ശ്രസ്പീ. ടതി. സതിദ്ദേതിഖന്

ശ്രസ്പീ. പതി. എസന്. സുപഞല്

ശ്രസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞ്ഞഞലെതിക്കുടതി

ശ്രസ്പീ. കമഞനസന് കജഞസഫന്

ശ്രസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന

ശ്രസ്പീ. പതി.ടതി.എ. റഹസ്പീഞ്ചാം

ശ്രസ്പീ. രഞമചനന കേടന്നപ്പെള്ളതി

ശ്രസ്പീ. ടകേ. വതി. സുകമഷന്

ശ്രസ്പീ. എചന്. സലെഞഞ്ചാം

സസ്പീക്കറുടട റൂളതിഞ്ചാംഗന് :

മഞധദ്ധ്യമ  പ്രവര്തകേര്ക്കന്  നതിയമസഭയതില്  പ്രകവശതിക്കുന്നതതിനന്  നതിയനണഞ്ചാം
ഏര്ടപ്പെടുതതി,  സഭഞ  നടപടതികേളുടട  പൂര്ണമഞയ  ദൃശദ്ധ്യങ്ങള  സഞ്ചാംകപ്രകണഞ്ചാം  ടചയതില,
സഭയ്ക്കുള്ളതില്നതിന്നുഞ്ചാം  വസ്പീഡതികയഞ  ദൃശദ്ധ്യങ്ങള  ടമഞപബല്  കഫഞണതില്  പകേര്തതി  പുറത്തു
നല്കേതിയതന്  എന്നസ്പീ  കേഞരദ്ധ്യങ്ങളതില്  ഉയര്ന്നുവന്ന  പരഞതതികേള  സഞ്ചാംബനതിചന്  സസ്പീക്കര്
തഞടഴപ്പെറയന്ന റൂളതിഞ്ചാംഗന് നല്കേതി.
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“ഇന്നടലെ 2022 ജൂണ് 27-ാം തസ്പീയതതി തതിങ്കേളഞഴ സഭഞ സകമ്മേളനവമഞയതി ബനടപ്പെടന്
ഉയര്ന്നുവന്ന  ചതിലെ  ടപഞതുവഞയ  പരഞതതികേളതികനല്  ഒരു  വതിശദസ്പീകേരണഞ്ചാം
സഭഞതലെതതില്തടന്ന നല്കുന്നതന് ഉചതിതമഞയതിരതിക്കുടമന്നന് ടചയര് കേരുതുകേയഞണന്.

കേഴതിഞ്ഞ  ദതിവസഞ്ചാം  സഭഞ  സകമ്മേളനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനു  മുമ്പുതടന്ന  മഞധദ്ധ്യമങ്ങടള
നതിയമസഭയതില്  പ്രകവശതിക്കുന്നതതില്നതിന്നുഞ്ചാം  വതിലെക്കതിയതിരതിക്കുന്നു  എന്ന  തരതതിലള്ള
ടതറഞയ ഒരു വഞര്ത ആസൂതതിതമഞയതി ചഞനലകേളതിലൂടട സഞ്ചാംകപ്രകണഞ്ചാം ടചയ്യുകേയണ്ടഞയതി.
ഇക്കഞരദ്ധ്യഞ്ചാം  ശ്രദയതില്ടപ്പെട  ഉടനതടന്ന  ടചയര്  ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില്  വതിശദമഞയ  ഒരു
അകനസ്വഷണഞ്ചാം  നടത്തുകേയണ്ടഞയതി.  സമസ്പീപകേഞലെതന്  നതിയമസഭഞ  പരതിസരകതക്കുള്ള
പ്രകവശനഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് ചതിലെ വതിവഞദങ്ങള ഉണ്ടഞയ സഞഹചരദ്ധ്യതതില്, സഭഞ മന്ദതിരതതില്
പ്രകവശതിക്കുന്ന  മഞധദ്ധ്യമപ്രവര്തകേര്  ഉളടപ്പെടട  എലഞവരുകടയഞ്ചാം  പഞസന്  നതിര്ബനമഞയഞ്ചാം
പ്രദര്ശതിപ്പെതിക്കണടമന്ന  കേര്ശന  നതിലെപഞടന്  സസ്വസ്പീകേരതിചതതികന്റെയഞ്ചാം  ബഹുമഞനടപ്പെട
മനതിമഞരുകടയഞ്ചാം  ബഹുമഞനടപ്പെട  പ്രതതിപകകനതഞവതികന്റെയഞ്ചാം  ഓഫസ്പീസുകേളതികലെക്കുള്ള
മഞധദ്ധ്യമപ്രവര്തകേരുടട  പ്രകവശനതതിടന്റെ  കേഞരദ്ധ്യതതില്  സഞ്ചാംഭവതിച  ചതിലെ
ഇടടപടലകേളുകടയഞ്ചാം  ഫലെമഞയതിടഞണന്  ഇതരതതില്  ടപരുപ്പെതിച  നതിലെയതില്  ഒരു  വഞര്ത
പ്രചരതിക്കഞനതിടയഞയതന്  എന്നഞണന്  അകനസ്വഷണതതില്  വദ്ധ്യക്തമഞയതന്.  നതിയമസഭഞ
മന്ദതിരതതിടലെ  മസ്പീഡതിയഞ  റൂഞ്ചാം  ഒഴതിടകേയള്ള  സലെങ്ങളതില്  വസ്പീഡതികയഞ  ചതിതസ്പീകേരണതതിനന്
നതിബനനകേകളഞടട മഞതകമ കനരകതയഞ്ചാം അനുമതതി നല്കേഞറുള്ളൂ എന്നതഞണന് വസ്തുത. ഈ
വസ്തുത  തമസരതിചഞയതിരുന്നു  ഇന്നലെടത  മഞധദ്ധ്യമവഞര്തകേള.  വസ്പീഡതികയഞ  കേദ്ധ്യഞമറ
കൂടഞടതയഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  പ്രസന്  പഞസന്  പ്രദര്ശതിപ്പെതിചടകേഞണ്ടുഞ്ചാം  മഞധദ്ധ്യമ  പ്രവര്തകേര്ക്കന്
നതിയമസഭഞ  മന്ദതിരതതിനുള്ളതിടലെ  ഏടതഞരു  ഭഞഗകതക്കുഞ്ചാം  പ്രകവശതിക്കുന്നതതിനന്  നതിലെവതില്
യഞടതഞരു നതിയനണവഞ്ചാം ഏര്ടപ്പെടുതതിയതിടതിടലന്നന് അറതിയതിക്കുന്നു.

അഞഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനതതിടന്റെ  ആദദ്ധ്യ  ദതിവസമഞയ  തതിങ്കേളഞഴ  സഭഞ  ടതി.വതി.  വഴതി
സഞ്ചാംകപ്രഷണഞ്ചാം  ടചയ  നതിയമസഭഞ  നടപടതികേളതില്നതിന്നുഞ്ചാം  പ്രതതിപക  പ്രതതികഷധതതിടന്റെ
ദൃശദ്ധ്യങ്ങള  മനപ്പൂര്വഞ്ചാം  ഒഴതിവഞക്കതി  എന്ന  നതിലെയതില്   വതിവതിധ  മഞധദ്ധ്യമങ്ങളതില്  വഞര്ത
വന്നതതിനു പുറടമ യ.ഡതി.എഫന് പഞര്ലെടമന്റെറതി പഞര്ടതി ടസക്രടറതി ശ്രസ്പീ.  പതി.സതി.  വതിഷ്ണുനഞഥന്
പ്രകതദ്ധ്യകേ  പരഞതതിയഞ്ചാം  ടചയറതിനു  നല്കേതിയതിരുന്നു.  ഇക്കഞരദ്ധ്യവഞ്ചാം  ടചയര്  വതിശദമഞയതി
പരതികശഞധതിക്കുകേയണ്ടഞയതി.

സഭഞ  നടപടതികേള  ടടലെതികേഞസ്റ്റന്  ടചയ്യുന്നതന്  സഞ്ചാംബനതിചന്  നമ്മുടട  സഭയതില്
ആദദ്ധ്യമഞയതി  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറടപ്പെടുവതിചതന്  2002-ല്  ആണന്.  “Instructions  on
Broadcasting and Telecasting of Governor's Address and Assembly Proceedings''
എന്ന  കരഖ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേള  അനുസരതിചന്  ആര്ക്കഞകണഞ  സഞ്ചാംസഞരതിക്കുവഞന
അവസരഞ്ചാം  ലെഭദ്ധ്യമഞയതിരതിക്കുന്നതന്  അവരുടട  ദൃശദ്ധ്യങ്ങള  മഞതകമ  ആ  ആവസരതതില്

KNPP.730/2022(i).
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ടടലെതികേഞസ്റ്റന്  ടചയ്യഞന  പഞടുള്ളൂ.  ഇവതിടട  പരഞമര്ശവതികധയമഞയ  ഇന്നലെടത
കചഞകദദ്ധ്യഞതരകവളയതികലെക്കന്  കേടന്നകപ്പെഞള ശ്രസ്പീ.  എഞ്ചാം.  മുകകേഷതിടന്റെ  കചഞദദ്ധ്യതതിനന്  മറുപടതി
നല്കേഞന  ബഹുമഞനടപ്പെട  തകദ്ദേശ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എപക്സസന്
വകുപ്പുമനതിടയ  കണതിക്കുകേയഞ്ചാം  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  മറുപടതി  പറയഞന  എഴുകന്നല്ക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ
സഞഹചരദ്ധ്യതതിലെഞണന്  അകദ്ദേഹതതിടന്റെ  ദൃശദ്ധ്യങ്ങള  മഞതഞ്ചാം  സഞ്ചാംകപ്രഷണഞ്ചാം  ടചയതന്.
പ്രതതിപക  നതിരയതില്  പ്രതതികഷധതതിടന്റെ  ഭഞഗമഞയതിട്ടുള്ള  ക്രമമതിലഞയ്മ  നതിലെനതിന്നതിരുന്ന
സഞഹചരദ്ധ്യതതിലെഞണന്  ആ  ദൃശദ്ധ്യങ്ങടളഞന്നുഞ്ചാം  ടടലെതികേഞസ്റ്റന്  ടചയ്യഞതതിരുന്നതന്.
ഭരണപകത്തുനതിന്നുള്ള  പ്രതതികഷധ  ദൃശദ്ധ്യങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംകപ്രഷണഞ്ചാം  ടചയതിരുന്നതില  എന്ന
വസ്തുതയഞ്ചാം വതിസ്മരതിചകൂടഞ.  ഏതന് പകഞ്ചാം എന്നു കനഞക്കതിയല,  സഭഞനടപടതികേളനുസരതിചഞണന്
സഞ്ചാംകപ്രഷണഞ്ചാം.  ഇതന്  തതികേചഞ്ചാം  2002  -ടലെ  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങളുടട  ഭഞഗമഞയതിട്ടുകൂടതിയഞണന്.
പ്രസസുത മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങളതിടലെ ഖണതികേ 15, 19 എന്നതിവ തഞടഴപ്പെറയഞ്ചാം പ്രകേഞരമഞണന്.

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.

മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങളതില്  ഖണതികേ  20,  21  എന്നതിവയഞയതി  തഞടഴപ്പെറയഞ്ചാം  പ്രകേഞരവഞ്ചാം
വദ്ധ്യവസകേള  കചര്തതിട്ടുടണ്ടന്നന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുടട  ശ്രദയതില്ടപ്പെടുത്തുകേയഞണന്.  സഭഞ
ദൃശദ്ധ്യങ്ങള  വളടര  വദ്ധ്യഞപകേമഞയതി  ദുര്വതിനതികയഞഗഞ്ചാം  ടചയന്  ചതിലെ  മുതതിര്ന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങളുടട
അനഞകരഞഗദ്ധ്യവഞ്ചാം  അവശതയഞ്ചാംമൂലെമുള്ള  ബുദതിമുട്ടുകേടളകപ്പെഞലഞ്ചാം  ക്രൂരമഞയതി  പരതിഹസതിക്കുന്ന
പരതിപഞടതികേള മുഖദ്ധ്യധഞരഞ ചഞനലകേളതില് കേഞണതിചതഞയഞ്ചാം സഞമൂഹതികേ മഞധദ്ധ്യമങ്ങളതിലഞ്ചാം അതന്
വദ്ധ്യഞപകേമഞയതി  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതഞയഞ്ചാം  ടപഞതുജനമധദ്ധ്യതതില്  അവകഹളതിക്കുന്നതഞയഞ്ചാം
ഭരണ-പ്രതതിപക  കഭദമതിലഞടത  നതിരവധതി  അഞ്ചാംഗങ്ങള  ടചയറതികനഞടന്
പരഞതതിടപ്പെടതിട്ടുള്ളതഞണന്.  ഈ  സഞഹചരദ്ധ്യതതില്  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങളതിടലെ  തഞടഴപ്പെറയന്ന
ഖണതികേകേള ഏടറ പ്രസക്തമഞടണന്നന് ടചയര് കേരുതുകേയഞണന്.

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 സഞഹചരദ്ധ്യവഞ്ചാം  സഭഞ ടതി.വതി. വഴതിയള്ള സഞ്ചാംകപ്രഷണഞ്ചാം അനതിവഞരദ്ധ്യമഞക്കുന്നു.
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മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങളതില്  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  എന്നന്  ഖണതികേ  10-ല്

പരഞമര്ശതിചതിട്ടുള്ള സഞഹചരദ്ധ്യതതില് അതരഞ്ചാം  wide  angle  shot  കേള കൂടതി കേഞണതിക്കുന്ന

നതിലെവതിടലെ രസ്പീതതി ഭഞവതിയതിലഞ്ചാം തുടരുന്നതഞടണന്നുകൂടതി ഇതരുണതതില് അറതിയതിക്കുന്നു.

ഏറവഞ്ചാം ഒടുവതിലെഞയതി, 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  എന്നന് ഖണതികേ 24-ല്

വദ്ധ്യവസ  ടചയതിട്ടുണ്ടന്  എന്ന  കേഞരദ്ധ്യവഞ്ചാം  പ്രകതദ്ധ്യകേമഞയതി  ചൂണ്ടതിക്കഞണതിക്കുവഞന  ടചയര്

ആഗ്രഹതിക്കുകേയഞണന്.

സഭഞ  നടപടതികേളുടട  സഞ്ചാംകപ്രഷണവമഞയതി  ബനടപ്പെടന്  എലഞകപര്ക്കുഞ്ചാം  ഒരുകപഞടലെ

ബഞധകേമഞയ  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കന്  വതികധയമഞയതി  സഞ്ചാംകപ്രഷണഞ്ചാം  ടചയ  ദൃശദ്ധ്യങ്ങളതില്

അപഞകേത  ഉണ്ടഞയതിട്ടുള്ളതഞയ  ആകകപഞ്ചാം  വസ്തുതഞപരമടലന്നന്  ബഹു.  അഞ്ചാംഗങ്ങടള

അറതിയതിക്കുകേയഞണന്.

അകതഞടടഞപ്പെഞ്ചാം  ബഹുമഞനടപ്പെട  മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,  യവജനകകമ

വകുപ്പുമനതി  ശ്രസ്പീ.  സജതി  ടചറതിയഞന,  ടചയറതിനന്  നല്കേതിയ  കേതതില്  അഞഞഞ്ചാം

സകമ്മേളനതതിടന്റെ ആദദ്ധ്യ ദതിവസഞ്ചാം അസഞധഞരണമഞയ നടപടതികേളക്കഞണന്  സഭ സഞകദ്ധ്യഞ്ചാം

വഹതിചടതന്നുഞ്ചാം  സഭയടട  ചടങ്ങളുഞ്ചാം  നടപടതിക്രമങ്ങളുഞ്ചാം  പഞലെതിക്കുവഞന  ബഞധദ്ധ്യതടപ്പെട

പ്രതതിപക സഞമഞജതികേര് തതികേചഞ്ചാം നതിരുതരവഞദപരമഞയ സമസ്പീപനമഞണന് സഭഞതലെതതില്

സസ്വസ്പീകേരതിചടതന്നുഞ്ചാം  അറതിയതിചതിരുന്നു.  നതിയമസഭയ്ക്കുള്ളതില്  ടമഞപബല്  കഫഞണുകേള

ഉപകയഞഗതിചന്  ദൃശദ്ധ്യങ്ങള  പകേര്ത്തുന്നതന്  ടപരുമഞറചടങ്ങളുടട  ചടഞ്ചാം  4(xx)-ടന്റെ

ലെഞ്ചാംഘനമഞടണന്നതിരതികക്ക ചതിലെ അഞ്ചാംഗങ്ങള അപ്രകേഞരഞ്ചാം ദൃശദ്ധ്യങ്ങള പകേര്ത്തുകേയഞ്ചാം പുറടത

മഞധദ്ധ്യമങ്ങളക്കന് നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയതന് മൂലെഞ്ചാം സഭയടട അന്തസന് കേളങ്കേടപ്പെടുതതിയതിരതിക്കുകേയഞടണന്നുഞ്ചാം

അവര്ടക്കതതിടര  അവകേഞശലെഞ്ചാംഘനതതിനന്  നടപടതി  സസ്വസ്പീകേരതിക്കണടമന്നുഞ്ചാം  അകദ്ദേഹഞ്ചാം

ആവശദ്ധ്യടപ്പെടുകേയണ്ടഞയതി.  ടചയര്  ഇക്കഞരദ്ധ്യവഞ്ചാം  വതിശദമഞയതി  പരതികശഞധതിക്കുകേയണ്ടഞയതി.

സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളുടട  ഭഞഗത്തുനതിന്നു  മഞതമല   മസ്പീഡതിയഞ  ഗഞലെറതിയതിലെതിരുന്ന  ചതിലെ  മഞധദ്ധ്യമ

പ്രവര്തകേരുഞ്ചാം  ഇതരതതില്  ടമഞപബല്  കഫഞണതിലൂടട  ദൃശദ്ധ്യങ്ങള  പകേര്തതി

മഞധദ്ധ്യമങ്ങളക്കന് നല്കേതിയതഞയതിടഞണന് മനസതിലെഞക്കഞന കേഴതിഞ്ഞതന്. ഇതു രണ്ടുഞ്ചാം ടചയതഞയതി

ഇന്നന് ചതിലെ വഞര്തഞമഞധദ്ധ്യമങ്ങള തടന്ന റതികപ്പെഞര്ടന് ടചയതിട്ടുമുണ്ടന്.  ഇതന് അതസ്പീവ ഗഹൗരവമുള്ള

നടപടതിയഞയതിടഞണന് ടചയര് കേഞണുന്നതന്. 
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ഏടതങ്കേതിലഞ്ചാം  തരതതിലള്ള  പ്രതതികഷധതതിടന്റെ  ഭഞഗമഞടണങ്കേതില്ക്കൂടതി  സഭഞ

ഹഞളതിനുള്ളതിടലെ  ദൃശദ്ധ്യങ്ങള  പകേര്തതി,  അതു  സഭ  സകമ്മേളതിക്കുകമ്പഞഴഞടണങ്കേതിലഞ്ചാം

അടലങ്കേതിലഞ്ചാം,  ദൃശദ്ധ്യമഞധദ്ധ്യമങ്ങളക്കു  നല്കുന്നതന്  സഭകയഞടുള്ള  അവകഹളനമഞയതി

കേഞകണണ്ടതുതടന്നയഞണന്.  അതുകപഞടലെ  മഞധദ്ധ്യമ  പ്രവര്തകേര്  കൂടതി  ഇതരഞ്ചാം

പ്രവര്തനങ്ങളതില്  ഏര്ടപ്പെട്ടു  എന്നതന്  അകങ്ങയറഞ്ചാം  അപലെപനസ്പീയമഞയ  ഒരു  കേഞരദ്ധ്യമഞയതി

കേഞണുകേയഞണന്.  മഞധദ്ധ്യമ പ്രവര്തകേരതില് ചതിലെര് തങ്ങളക്കന് അനുവദതിചതിട്ടുള്ള സസ്വഞതനദ്ധ്യഞ്ചാം

ഈ  വതിധതതില്  ഒരു വശതന്  ദുരുപകയഞഗതിക്കുകേയഞ്ചാം  മറുവശതന്  സഭഞ  ചട  പ്രകേഞരമുള്ള

നടപടതികേടള  വതിലെക്കഞയതി  ചതിതസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം   ടചയ്യുന്നതന്  സതദ്ധ്യഞനന്തര  പ്രചരണ

രസ്പീതതിയഞണന്.  മഞധദ്ധ്യമ  സസ്വഞതനദ്ധ്യഞ്ചാം  ഉതരവഞദതിതസ്വകതഞടട  വതിനതികയഞഗതിക്കഞന  മഞധദ്ധ്യമ

പ്രവര്തകേര് ശ്രദതികക്കണ്ടതഞണന്.

ഭഞവതിയതില്  ഇതരതതിലള്ള  നതിരുതരവഞദപരമഞയ  നടപടതികേള  ആരുടട

ഭഞഗത്തുനതിന്നുണ്ടഞയഞലഞ്ചാം  അവര്ടക്കതതികര  അവകേഞശലെഞ്ചാംഘനതതിനുളടപ്പെടടയള്ള

നടപടതികേള പകേടക്കഞള്ളുന്നതഞടണന്നുകൂടതി ഓര്മ്മേതിപ്പെതിക്കുന്നു.

മഞധദ്ധ്യമങ്ങള അവരുടട സസ്വഞതനദ്ധ്യഞ്ചാം ഉതരവഞദതിതസ്വകതഞടടയഞ്ചാം നസ്പീതതിപൂര്വകേമഞയഞ്ചാം

വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനന്  ഒരു  തടസവഞ്ചാം  കകേരളനതിയമസഭയതില്  ഉണ്ടഞയതിരതിക്കതില.

ജനഞധതിപതദ്ധ്യപരമഞയ  സഞ്ചാംവഞദങ്ങളക്കു  കവദതിയഞകകേണ്ട  സഭഞതലെവഞ്ചാം  അതതിനഞയതി

വതിനതികയഞഗതിക്കടപ്പെകടണ്ട  വതിലെകയറതിയ  സമയവഞ്ചാം  കവണ്ടവതിധഞ്ചാം  വതിനതികയഞഗതിക്കഞന

അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  മഞധദ്ധ്യമ  പ്രവര്തകേരുഞ്ചാം  ഉളടപ്പെടടയള്ള  എലഞവരുകടയഞ്ചാം  പതിന്തുണ  ടചയര്

പ്രതസ്പീകതിക്കുകേയഞണന്.”

അടതിയന്തരപ്രകമയതതികനലള്ള ചര്ച :

"സഭ  ഇകപ്പെഞള  നതിര്തതിവയ്ക്കുന്നു"  എന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  ശ്രസ്പീ.  ഷഞഫതി  പറമ്പതില്

അവതരതിപ്പെതിച സഞ്ചാംസഞരതിച. 

തഞടഴപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കേടുത്തു.

ശ്രസ്പീ. വതി. കജഞയതി

കഡഞ. മഞതദ്യു കുഴല്നഞടന

ശ്രസ്പീ. പതി. ബഞലെചനന

ശ്രസ്പീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന
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ശ്രസ്പീ. ടസബഞസ്റ്റദ്ധ്യന കുളത്തുങ്കേല്

ശ്രസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീര്

ശ്രസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ

ശ്രസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന്

ശ്രസ്പീ. ടകേ. ബതി. ഗകണഷന് കുമഞര്

ശ്രസ്പീ. കമഞനസന് കജഞസഫന്

ശ്രസ്പീ. മഞതദ്യു ടതി. കതഞമസന്

കഡഞ. ടകേ. ടതി. ജലെസ്പീല്

ശ്രസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന, പ്രതതിപകകനതഞവന്.

ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപ്പെട  കേഞരദ്ധ്യങ്ങളക്കന്  മുഖദ്ധ്യമനതി  ശ്രസ്പീ.  പതിണറഞയതി  വതിജയന

മറുപടതി നല്കേതി. 

പ്രകമയഞ്ചാം സഭ തള്ളതി.

(സര്ക്കഞര്  മറുപടതിയതില്  പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക  കേകതികേളതില്ടപ്പെട  അഞ്ചാംഗങ്ങള

മുദഞവഞകേദ്ധ്യഞ്ചാം വതിളതിക്കുകേയഞ്ചാം, സഭഞനടപടതികേള തടസടപ്പെടുത്തുവഞന ശ്രമതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.)

ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

2022-23  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറതിടലെ  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികനലള്ള

ചര്ച തുടര്ന്നു.

തഞടഴപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ചര്ചയതില് പടങ്കേടുത്തു.

ശ്രസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന

(പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള പ്രതതികഷധഞ്ചാം തുടര്ന്നു.)

തുടര്ന്നന്  അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന  ഖണകനഞപകകപങ്ങള  സഭ  തള്ളുകേയഞ്ചാം,

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേള II, III എന്നതിവ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.
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2022   ജൂണ്   29,   ജൂപലെ   1      എന്നസ്പീ ദതിവസങ്ങളതിടലെ സഭഞ സകമ്മേളനഞ്ചാം ഒഴതിവഞക്കുന്നതന്

സഞ്ചാംബനതിച പ്രകമയഞ്ചാം   :

‘2022  ജൂണ്  29,  ജൂപലെ  1  എന്നസ്പീ  ദതിവസങ്ങളതിടലെ  സഭഞ  സകമ്മേളനഞ്ചാം
ഒഴതിവഞക്കുവഞനുഞ്ചാം,  ജൂണ്  29 - ാം  തസ്പീയതതി സഭ പരതിഗണതിക്കഞനതിരുന്ന  XII,  XIII,  XIV,
XXIII എന്നസ്പീ ഡതിമഞന്റുകേള ജൂപലെ 11- ാംതസ്പീയതതി അപരഞഹ്ന സകമ്മേളനഞ്ചാം കചര്ന്നുടകേഞണ്ടന്
അകന്ന ദതിവസടത ഡതിമഞന്റുകേളുടട പരതിഗണന പൂര്തസ്പീകേരതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുവഞനുഞ്ചാം
ഈ  സഭ  തസ്പീരുമഞനതിക്കുന്നു'  എന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  മുഖദ്ധ്യമനതി  ശ്രസ്പീ.  പതിണറഞയതി  വതിജയന
അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം സഭ അതന് അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

2022  ജൂണ്  30- ാം തസ്പീയതതി  വദ്ധ്യഞഴഞഴ  രഞവതിടലെ  9.00-നന്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി പവകുകന്നരഞ്ചാം 4.20 - നന് സഭ പതിരതിഞ.

കേവതിത ഉണതിതഞന, 
ടസക്രടറതി-ഇന-ചഞര്ജ്ജന്.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions:

Five Questions in the list of Questions posted for the day were answered
orally.

Adjournment Motion:

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.

Calling Attention :

1. Shri. C. K. Hareendran called the attention of the Minister for Forest and
Wildlife  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. The Minister
made a statement thereto.

2. Shri.  T.  V.  Ibrahim  called  the  attention  of  the  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.
The Minister made a statement thereto.

KNPP.730/2022(ii).
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The Matters under Rule 304:

The matters raised in the House by the Members under Rule 304 are listed
below; 

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. എഅം. രരാജപഗരാപേരാലന കരാസരപഗരാഡര സമഗ്ര വത്തികസന
പരഖയര അഅംഗശകരാരഅം

മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. നക. പേത്തി. 
കുഞ്ഞമ്മദര  കുടത്തി മരാസ്റ്റര

പ്രസവനത തുടരനര ദത്തിബത്തിഷ
മരണനപ്പെടതര സഅംബനത്തിച

അപനന്വേഷണഅം

മുഖഖ്യമനത്തി

3 ശശ. നക. ബത്തി. 
ഗപണഷര കുമരാര

പേടരാഴത്തി പേഞരായതത്തിനല വവദദ്യുതത്തി
വവതരണതവലല തടസഅം

വവദദ്യുതത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. ആന്റെണത്തി പജരാണ പകരാടപ്പെടത്തി, പേത്തിണത്തിമന, കുടമ്പുഴ,
നവളങരാടര, കശരഅംപേരാറ

പേഞരായത്തുകളത്തിനല കരാടരാനശലഖ്യഅം

വനഅം-വനഖ്യജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പേത്തി. പേത്തി. 
ചത്തിതരഞ്ജന

നസ്പെഷഖ്യല് സ്കൂളത്തിനല
അധഖ്യരാപേകരുനടയഅം

ആയമരാരുനടയഅം  ഓണപററത്തിയഅം

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
നതരാഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. വരാഴൂര പസരാമന പകരള പേബത്തികര സരവശസര
കമ്മശഷന മുപഖന തമത്തിഴര മശഡത്തിയഅം
യ.പേത്തി. സ്കൂള അധഖ്യരാപേകനര
നതരനഞ്ഞടുക്കുനതത്തിനുള

മരാനദണഅം

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ-
നതരാഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. പേത്തി. നന്ദകുമരാര ഈശന്വേരമഅംഗലഅം നവറത്തിനറത്തി
കത്തിനത്തികത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

മൃഗസഅംരക്ഷണ-
ക്ഷശരവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. ഇ. ചന്ദ്രപശഖരന കരാഞ്ഞങരാടര സശകളുനടയഅം
കുടത്തികളുനടയഅം ആശുപേതത്തിയനട

പ്രവരതനഅം

ആപരരാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 
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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
നമ്പര

എസര.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വത്തിജരാപേനതത്തിനന്റെ 

നമ്പർ     തശയതത്തി 

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

1 497/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര50/2021/പഹരാഅം 2-7-2021

2 197/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 18/2022/പഹരാഅം 28-2-2022

3 212/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.) നമ്പര27/2022/പഹരാഅം 16-2-2022

4 214/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര33/2022/പഹരാഅം 23-2-2022

5 215/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര32/2022/പഹരാഅം 22-2-2022

6 222/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.)നമ്പര40/2022/പഹരാഅം 7-3-2022

7 223/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര41/2022/പഹരാഅം 7-3-2022

8 224/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര42/2022/പഹരാഅം 7-3-2022

9 225/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര43/2022/പഹരാഅം 7-3-2022

10 226/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര44/2022/പഹരാഅം 7-3-2022

11 234/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 435/2022/പഹരാഅം 18-2-2022

12 235/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 395/2022/പഹരാഅം 14-2-2022

13 236/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 81/2021/പഹരാഅം 28-12-2021
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14 237/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 3375/2021/പഹരാഅം 6-12-2021

15 249/2022 സ.ഉ.(പേത്തി) നമ്പര1/2022/പനരാരക 14-3-2022

16 250/2022 സ.ഉ.(പേത്തി) നമ്പര2/2022/പനരാരക 14-3-2022

17 251/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.)നമ്പര47/2022/പഹരാഅം 14-3-2022

18 258/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 727/2022/പഹരാഅം 17-3-2022

19 261/2022 സ.ഉ.(വക) നമ്പര.28/2022/ആഭഖ്യന്തരഅം 16-2-2022

20 265/2022 സ.ഉ.(പേത്തി) നമ്പര3/2022/പനരാരക 18-3-2022

21 327/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.)നമ്പര64/2022/പഹരാഅം 25-3-2022

22 329/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര65/2022/പഹരാഅം 25-3-2022

23 330/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര31/2022/പഹരാഅം 31-3-2022

24 331/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര32/2022/പഹരാഅം 31-3-2022

25 332/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 851/2022/പഹരാഅം 25-3-2022

26 335/2022 പഹരാഅം-എസര.എസര.എ.5/60/2022-പഹരാഅം 1-4-2022

27 336/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര53/2022/പഹരാഅം 18-3-2022

28 337/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര53/2022/പഹരാഅം 18-3-2022

29 348/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര68/2022/പഹരാഅം 1-4-2022

30 366/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര70/2022/പഹരാഅം 2-4-2022

31 393/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 1133/2022/പഹരാഅം 22-4-2022
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32 394/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര1140/2022/പഹരാഅം 22-4-2022

33 395/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര1081/2022/പഹരാഅം 18-4-2022

34 405/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര1196/2022/പഹരാഅം 27-4-2022

35 413/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര35/2022/പഹരാഅം 27-4-2022

36 415/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര36/2022/പഹരാഅം 29-4-2022

37 418/2022 പഹരാഅം-എസര.എസര.എ.4/62/2022-പഹരാഅം 27-4-2022

38 419/2022 പഹരാഅം-എസര.എസര.എ 1/251/2022-പഹരാഅം 27-4-2022

39 428/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര37/2022/പഹരാഅം 4-5-2022

40 429/2022 ആഭഖ്യന്തരഅം-എസര.എസര.എ 2/67/2021-ആഭഖ്യന്തരഅം 6-5-2022

41 430/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര38/2022/പഹരാഅം 7-5-2022

42 433/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.)നമ്പര54/2022/പഹരാഅം 21-3-2022

43 441/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര1295/2022/പഹരാഅം 7-5-2022

44 442/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.) നമ്പര1304/2022/പഹരാഅം 9-5-2022

45 452/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 30/2022/പഹരാഅം 31-3-2022

46 496/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര83/2022/ജത്തി.എ.ഡത്തി 17-5-2022

47 517/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര) നമ്പര100/2022/പഹരാഅം 17-5-2022

48 525/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.) നമ്പര 1488/2022/പഹരാഅം 27-5-2022

49 541/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര46/2022/പഹരാഅം 2-6-2022
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50 546/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.) നമ്പര 1568/2022/പഹരാഅം 3-6-2022

51 547/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 47/2022/പഹരാഅം 3-6-2022

52 577/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര49/2022/പഹരാഅം 9-6-2022

53 593/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.)നമ്പര108/2022/പഹരാഅം 4-6-2022

54 68/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 2/2022/പഹരാഅം 15-1-2022

55 74/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 3/2022/പഹരാഅം 19-1-2022

56 150/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര405/2022/പഹരാഅം 15-2-2022

57 151/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നമ്പര 416/2022/പഹരാഅം 16-2-2022

58 152/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര5/2022/പഹരാഅം 15-2-2022

59 153/2022 പഹരാഅം-എസര.എസര.എ.5/231/2021-പഹരാഅം 17-2-2022

60 169/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര310/2022/പഹരാഅം 7-2-2022

61 170/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 6/2022/പഹരാഅം 23-2-2022

62 176/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 10/2022/പഹരാഅം 26-2-2022

63 217/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നമ്പര 590/2022/പഹരാഅം 3-3-2022

64 244/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.)നമ്പര49/2022/പഹരാഅം 15-3-2022

65 283/2020 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര57/2020/റത്തി.ഡത്തി 21-4-2020

66 239/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര20/2022/റത്തി.ഡത്തി 26-2-2022

67 285/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര30/2022/തസന്വേഭവ 24-3-2022
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68 290/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര29/2022/തസന്വേഭവ 24-3-2022

69 328/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര33/2022/തസന്വേഭവ 30-3-2022

70 333/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര32/2022/തസന്വേഭവ 30-3-2022

71 341/2022 സ.ഉ(അചടത്തി)നമ്പര34/2022/ത.സന്വേ.ഭ.വ 31-3-2022

72 342/2022 സ.ഉ(അചടത്തി)നമ്പര31/2022/ത.സന്വേ.ഭ.വ 30-3-2022

73 363/2022 സ.ഉ(അചടത്തി)നമ്പര35/2022/ത.സന്വേ.ഭ.വ 2-4-2022

74 377/2022 സ.ഉ(അചടത്തി)നമ്പര38/2022/ത.സന്വേ.ഭ.വ 16-4-2022

75 471/2022 സ.ഉ(അചടത്തി)നമ്പര41/2022/ത.സന്വേ.ഭ.വ 6-5-2022

76 474/2022 സ.ഉ(അചടത്തി)നമ്പര40/2022/ത.സന്വേ.ഭ.വ 5-5-2022

77 487/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 52/2022/റത്തി.ഡത്തി. 13-5-2022

78 488/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര43/2022/റത്തി.ഡത്തി. 5-5-2022

79 493/2022 സ.ഉ(അചടത്തി)നമ്പര44/2022/ത.സന്വേ.ഭ.വ 17-5-2022

80 501/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര53/2022/റത്തി.ഡത്തി. 17-5-2022

81 530/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര54/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-5-2022

82 537/2022 സ.ഉ(അചടത്തി)നമ്പര47/2022/ത.സന്വേ.ഭ.വ 25-5-2022

83 114/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 13/2022/റത്തി.ഡത്തി. 22-1-2022

84 128/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര9/2022/എല്എസ്ജത്തിഡത്തി 2-2-2022

85 133/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര12/2022/എല്എസ്ജത്തിഡത്തി 9-2-2022
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86 147/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര16/2022/റത്തി.ഡത്തി. 9-2-2022

87 175/2022 സ.ഉ. (അചടത്തി)നമ്പര21/2022/തസന്വേഭവ 24-2-2022

88 200/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര23/2022/ത.സന്വേ.ഭ.വ. 26-2-2022

89 207/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര26/2022/എല്.എസര.ജത്തി.ഡത്തി. 3-3-2022

90 119/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര55/2022/ആര.ഡത്തി. 7-2-2022

91 121/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര57/2022/ആര.ഡത്തി 7-2-2022

92 142/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര68/2022/ആര.ഡത്തി. 14-2-2022

93 143/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര67/2022/ആര.ഡത്തി. 14-2-2022

94 158/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര65/2022/ആര.ഡത്തി. 11-2-2022

95 172/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര74/2022/ആര.ഡത്തി 23-2-2022

96 177/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 28/2022/ആര.ഡത്തി 13-1-2022

97 178/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 66/2022/ആര.ഡത്തി 13-2-2022

98 201/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 78/2022/ആര.ഡത്തി. 26-2-2022

99 204/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 84/2022/ആര.ഡത്തി. 2-3-2022

100 205/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 85/2022/ആര.ഡത്തി. 2-3-2022

101 227/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 88/2022/ആര.ഡത്തി. 9-3-2022

102 242/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര5/2022/എചരഎസ്ജത്തി 15-3-2022

103 255/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 97/2022/ആര.ഡത്തി. 17-3-2022
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104 259/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 98/2022/ആര.ഡത്തി. 17-3-2022

105 263/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര100/2022/ആര.ഡത്തി. 18-3-2022

106 264/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 101/2022/ആര.ഡത്തി. 18-3-2022

107 268/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര102/2022/ആര.ഡത്തി. 19-3-2022

108 273/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 103/2022/ആര.ഡത്തി. 19-3-2022

109 277/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര108/2022/ആര.ഡത്തി. 22-3-2022

110 279/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര109/2022/ആര.ഡത്തി. 23-3-2022

111 280/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര108/2022/ആര.ഡത്തി. 22-3-2022

112 293/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 116/2022/ആര.ഡത്തി. 26-3-2022

113 295/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 115/2022/ആര.ഡത്തി. 26-3-2022

114 299/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര114/2022/ആര.ഡത്തി. 26-3-2022

115 300/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 113/2022/ആര.ഡത്തി. 26-3-2022

116 373/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര127/2022/ആര.ഡത്തി. 9-4-2022

117 379/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര128/2022/ആര.ഡത്തി. 9-4-2022

118 43/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര19/2022/ആരഡത്തി. 11-1-2022

119 46/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര20/2022/ആരഡത്തി 12-1-2022

120 63/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര30/2022/ആരഡത്തി 15-1-2022

121 69/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര32/2022/ആരഡത്തി 17-1-2022

KNPP.730/2022(ii).
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122 86/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര40/2022/ആരഡത്തി 22-1-2022

123 102/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര43/2022/ആരഡത്തി 25-1-2022

124 103/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര42/2022/ആരഡത്തി 25-1-2022

125 104/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര45/2022/ആരഡത്തി 25-1-2022

126 179/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര4/2022/എചര.എസര.ജത്തി. 26-2-2022

127 190/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര1/2022/എചര.എസര.ജത്തി. 26-2-2022

128 - നമ്പര1122/ഡത്തി(എഫര&റത്തി)/2021/  നക.എസര.ഇ.ആര.സത്തി. 27-1-2022

129 - 1204/ഡത്തി.(റത്തി)/2019/നക.എസര.ഇ.ആര.സത്തി. 7-2-2020

130 351/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 1/2022/പേവര 4-4-2022

131 - 1234/സത്തിഒഎന ഇഎനജത്തിജത്തി/2021/നക.എസര.ഇ. ആര.സത്തി. 16-11-2021

132 - 416/ഡത്തി(റത്തി)/2021/നക.എസര.ഇ.ആര.സത്തി. 27-5-2021

133 428/2021 സ.ഉ.(അചടത്തി) നമ്പര 9/2021/വനഅം 20-3-2021

134 243/2022 ജത്തി.ഒ(എഅം.എസര)നമ്പര12/2022/എഫര&ഡബദ്യു എല്ഡത്തി 14-3-2022

135 246/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര8/2022/എഫര&ഡബദ്യുഎല്ഡത്തി 15-3-2022

136 254/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര9/2022/എഫര&ഡബദ്യുഎല്ഡത്തി 16-3-2022

137 283/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര11/2022/എഫരഎല്ഡബദ്യുഡത്തി 22-3-2022

138 344/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര12/2022/എഫര&ഡബദ്യുഎല്ഡത്തി 2-4-2022

139 374/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.)നമ്പര18/2022/എഫര&ഡബദ്യു എല്ഡത്തി 19-4-2022
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140 380/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര15/2022/എഫര&ഡബദ്യുഎല്ഡത്തി 19-4-2022

141 382/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര14/2022/എഫര&ഡബദ്യുഎല്ഡത്തി 19-4-2022

142 461/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര13/2022/വനഅം 19-4-2022

143 475/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര17/2022/വനഅം 11-5-2022

144 597/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര16/2022/വനഅം 10-5-2022

145 115/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര5/2022/എഫര&ഡബദ്യുഎല്ഡത്തി 2-2-2022

146 131/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 1/2022/എഫര&ഡബദ്യുഎല്ഡത്തി 7-1-2022

147 136/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര6/2022/വനഅം 7-2-2022

148 219/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 7/2022/എഫര&ഡബദ്യുഎല്ഡത്തി 7-3-2022

149 238/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര93/2022/ആര.ഡത്തി 11-3-2022

150 245/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര1076/2022/ആര.ഡത്തി 15-3-2022

151 260/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര95/2022/ആര.ഡത്തി. 15-3-2022

152 408/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര1863/2022/ആര.ഡത്തി. 25-4-2022

153 416/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര1949/2021/ആര.ഡത്തി. 28-4-2022

154 - നക.എഫര.സത്തി/എചര.ആര/15/2021-22 11-11-2021

155 - നക.എഫര.സത്തി/എചര.ആര/16/2021-22 11-11-2021

156 407/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര39/2021/ടരാക്സസര 24-5-2021

157 247/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര21/2022/ടരാക്സസര 11-3-2022
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158 248/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര22/2022/റത്തി.ഡത്തി 11-3-2022

159 291/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 25/2022/ടരാക്സസര 25-3-2022

160 297/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 26/2022/ടരാക്സസര 26-3-2022

161 304/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 28/2022/ടരാക്സസര 30-3-2022

162 305/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര29/2022/ടരാക്സസര 30-3-2022

163 306/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര27/2022/ടരാക്സസര 30-3-2022

164 318/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര32/2022/ടരാക്സസര 31-3-2022

165 323/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര33/2022/ടരാക്സസര 31-3-2022

166 324/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 34/2022/ടരാക്സസര 31-3-2022

167 325/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 35/2022/ടരാക്സസര 31-3-2022

168 326/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര36/2022/ടരാക്സസര 31-3-2022

169 376/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 38/2022/ടരാക്സസര 19-4-2022

170 388/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 40/2022/ടരാക്സസര 23-4-2022

171 414/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര41/2022/ടരാക്സസര 28-4-2022

172 437/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര44/2022/ടരാക്സസര 7-5-2022

173 443/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര46/2022/റത്തി.ഡത്തി. 9-5-2022

174 444/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര47/2022/ടരാക്സസര 9-5-2022

175 472/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര51/2022/ടരാക്സസര 13-5-2022
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176 473/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര50/2022/റത്തി.ഡത്തി 13-5-2022

177 524/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര55/2022/ടരാക്സസര 27-5-2022

178 580/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര61/2022/ടരാക്സസര 9-6-2022

179 598/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര62/2022/ടരാക്സസര 13-6-2022

180 602/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര64/2022/ടരാക്സസര 15-6-2022

181 381/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര9/2022/ഐഡത്തി 16-4-2022

182 396/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര24/2022/പലരാ 22-4-2022

183 407/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര10/2022/പലരാ 26-4-2022

184 417/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 1/2022/ഐ.ഡത്തി. 22-1-2022

185 294/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി) നമ്പര 8/2022/കൃഷത്തി 25-3-2022

186 345/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര16/2022/മ.തു.വ. 6-4-2022

187 262/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര19/2021/എസര.നജ.ഡത്തി 23-12-2021

188 426/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര1/2022/എസര.നജ.ഡത്തി 3-5-2022

189 253/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര29/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 16-3-2022

190 267/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര30/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 17-3-2022

191 269/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര23/2022/ടരാക്സസര 21-3-2022

192 270/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര24/2022/ടരാക്സസര 21-3-2022

193 278/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര31/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 18-3-2022
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194 281/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര27/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 15-3-2022

195 282/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര28/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 15-3-2022

196 284/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര32/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 25-3-2022

197 292/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര34/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 25-3-2022

198 301/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര5/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 6-1-2022

199 302/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര4/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 6-1-2022

200 303/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര144/2021/പകരാ-ഓപ്പെര. 24-9-2021

201 307/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര183/2021/പകരാ-ഓപ്പെര. 9-12-2021

202 308/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര146/2021/പകരാ-ഓപ്പെര 27-9-2021

203 309/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര8/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 10-1-2022

204 310/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര6/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 6-1-2022

205 311/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര35/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 26-3-2022

206 320/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര36/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 30-3-2022

207 338/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര37/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 1-4-2022

208 340/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര23/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 26-2-2022

209 343/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര50/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 5-4-2022

210 349/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര46/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 4-4-2022

211 350/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര51/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 6-4-2022
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212 356/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര59/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 11-4-2022

213 357/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര56/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 8-4-2022

214 358/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര57/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 8-4-2022

215 359/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര58/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 8-4-2022

216 369/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര60/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 15-4-2022

217 383/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര47/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 5-4-2022

218 440/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര67/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 7-5-2022

219 464/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര68/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 10-5-2022

220 465/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 69/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 10-5-2022

221 468/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര48/2022/ടരാക്സസര 12-5-2022

222 469/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര49/2022/ടരാക്സസര 12-5-2022

223 479/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര55/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 7-4-2022

224 480/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര70/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 13-5-2022

225 481/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര71/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 13-5-2022

226 489/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര38/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 2-4-2022

227 490/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര49/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 5-4-2022

228 491/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര61/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 20-4-2022

229 492/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര48/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 5-4-2022



16

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

230 498/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര75/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 18-5-2022

231 500/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര78/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 19-5-2022

232 503/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര76/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 18-5-2022

233 506/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര43/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 2-4-2022

234 508/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര39/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 2-4-2022

235 511/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര40/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 2-4-2022

236 513/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര45/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 2-4-2022

237 518/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര87/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 26-5-2022

238 519/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 83/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 24-5-2022

239 520/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര63/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 25-4-2022

240 521/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര44/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 2-4-2022

241 522/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര42/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 2-4-2022

242 523/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര41/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 2-4-2022

243 526/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര90/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 27-5-2022

244 527/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര91/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 27-5-2022

245 533/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 57/2022/ടരാക്സസര 30-5-2022

246 534/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര56/2022/ടരാക്സസര 30-5-2022

247 540/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര93/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 1-6-2022
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248 542/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര95/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 3-6-2022

249 544/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 89/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 27-5-2022

250 556/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര97/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 4-6-2022

251 558/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര64/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 27-4-2022

252 565/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര141/2021/പകരാ-ഓപ്പെര 21-9-2021

253 566/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര73/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 18-5-2022

254 567/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര74/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 18-5-2022

255 568/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 88/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 27-5-2022

256 569/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര72/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 18-5-2022

257 570/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര100/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 8-6-2022

258 571/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര82/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 20-5-2022

259 572/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര92/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 28-5-2022

260 575/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര99/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 8-6-2022

261 585/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര85/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 25-5-2022

262 588/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര79/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 19-5-2022

263 589/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര80/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 19-5-2022

264 590/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര81/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 19-5-2022

265 591/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര102/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 9-6-2022

KNPP.730/2022(ii).
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266 603/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര103/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 13-6-2022

267 608/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര106/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 14-6-2022

268 609/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര105/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 14-6-2022

269 610/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര107/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 14-6-2022

270 44/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര138/2021/പകരാ-ഓപ്പെര 21-9-2021

271 98/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര140/2021/സഹ 21-9-2021

272 125/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര181/2021/പകരാ-ഓപ്പെര 29-11-2021

273 126/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര199/2021/പകരാ-ഓപ്പെര 30-12-2021

274 140/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര18/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 14-2-2022

275 141/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 14/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 9-2-2022

276 145/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 16/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 11-2-2022

277 154/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര19/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 15-2-2022

278 155/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര20/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 15-2-2022

279 159/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര21/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 19-2-2022

280 164/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 17/2022/ടരാക്സസര 22-2-2022

281 165/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര18/2022/ടരാക്സസര 22-2-2022

282 167/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര22/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 22-2-2022

283 216/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര25/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 5-3-2022
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284 232/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര26/2022/പകരാ-ഓപ്പെര 10-3-2022

285 298/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര12/2022/എഫര&പേത്തിഡത്തി 26-3-2022

286 353/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര15/2022 /എഫര&പേത്തി. 5-4-2022

287 409/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 18/2022/എഫര&പേത്തിഡത്തി 28-4-2022

288 434/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര19/2022/എഫര&പേത്തിഡത്തി 6-5-2022

289 463/2022 സ.ഉ.(പേത്തി) നമ്പര 17/2022/എഫര&പേത്തി 7-4-2022

290 484/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര22/2022/എഫര&പേത്തിഡത്തി 16-5-2022

291 576/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര24/2022/എഫര&പേത്തി.ഡത്തി 9-6-2022

292 447/2020 സ.ഉ(പേത്തി) നമ്പര 18/2020/മതുവ 25-6-2020

293 202/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര16/2022/എല്ബത്തിആര 2-3-2022

294 206/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 17/2022/എല്.ബത്തി.ആര 2-3-2022

295 208/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര19/2022/എല്ബത്തിആര 4-3-2022

296 213/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര18/2022/നതരാഴത്തില് 2-3-2022

297 230/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര20/2022/എല്ബത്തിആര 9-3-2022

298 312/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര22/2022/എല്ബത്തിആര 30-3-2022

299 370/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി) നമ്പര24/2022/നതരാഴത്തിൽ 18-4-2022

300 372/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര25/2022/എല്.ബത്തി.ആര 18-4-2022

301 410/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര29/2022/എല്ബത്തിആര 28-4-2022
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302 447/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര36/2022/എല്ബത്തിആര 5-5-2022

303 462/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര31/2022/എല്.ബത്തി.ആര 5-5-2022

304 470/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര30/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 22-4-2022

305 476/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര37/2022/എല്.ബത്തി.ആര. 11-5-2022

306 495/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര41/2022/നതരാഴത്തിൽ 19-5-2022

307 504/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര40/2022/എല്.ബത്തി.ആര 17-5-2022

308 516/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര42/2022/നതരാഴത്തിൽ 21-5-2022

309 550/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര45/2022/എല്.ബത്തി.ആര 3-6-2022

310 41/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര 1/2022/നതരാഴത്തില് 2-1-2021

311 117/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര5/2022/എല്ബത്തിആര 5-2-2022

312 137/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര6/2022/എല്ബത്തിആര 10-2-2022

313 163/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര8/2022/നതരാഴത്തില് 21-2-2022

314 168/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര10/2022/എല്.ബത്തി.ആര 22-2-2022

315 180/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര12/2022/നതരാഴത്തില് 24-2-2022

316 191/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര13/2022/എല്.ബത്തി.ആര 24-2-2022

317 196/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി) നമ്പര 14/2022/നതരാഴത്തില് 24-2-2022

318 211/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര 7/2022/എല്.ബത്തി.ആര 2-3-2022

319 213/2022 സ.ഉ.(അചടത്തി)നമ്പര18/2022/നതരാഴത്തില് 2-3-2022
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320 138/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര4/2022/ഡത്തിഡത്തി 11-2-2022

321 296/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര9/2022/ടരാനസര 26-3-2022

322 321/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര10/2022/ടരാനസര 31-3-2022

323 334/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര11/2022/ടരാനസര 1-4-2022

324 361/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര12/2022/ടരാനസര 12-4-2022

325 399/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര14/2022/ടരാനസര 26-4-2022

326 400/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര13/2022/ടരാനസര 26-4-2022

327 420/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര17/2022/ടരാനസര 30-4-2022

328 423/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര15/2022/ടരാനസര 29-4-2022

329 424/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര16/2022/ടരാനസര 29-4-2022

330 483/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര18/2022/ടരാനസര 17-5-2022

331 87/2022 ജത്തി.ഒ(പേത്തി) നമ്പര1/2022/ടരാനസര. 22-1-2022

332 132/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര2/2022/ടരാനസര. 7-2-2022

333 144/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര3/2022/ടരാനസര 15-2-2022

334 166/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര5/2022/ടരാനസര 22-2-2022

335 171/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര7/2022/ടരാനസര 24-2-2022

336 293/2020 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര47/20/എചര&എഫ്ഡബദ്യുഡത്തി 6-3-2020



22

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

337 425/2020 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര8/2020/എസര.നജ.ഡത്തി. 26-6-2020

338 210/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര2/2022/ഡബദ്യുസത്തിഡത്തിഡത്തി 4-3-2022

339 378/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര14/2022/എചര&എഫ്ഡബദ്യുഡത്തി 6-4-2022

340 384/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര5/2022/ഡബദ്യു.സത്തി.ഡത്തി.ഡത്തി 8-4-2022

341 512/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര7/2022/ഡബദ്യു.സത്തി.ഡത്തി.ഡത്തി 24-5-2022

342 6/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര1/2022/ എചര&എഫ്ഡബദ്യുഡത്തി 1-1-2022

343 26/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര58/2021/എചര&എഫ്ഡബദ്യുഡത്തി 23-12-2021

344 27/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര3/2022/ എചര&എഫ്ഡബദ്യുഡത്തി 4-1-2022

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

346 275/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര2/2022/സത്തി.എ.ഡത്തി. 19-3-2022

347 276/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര3/2022/സത്തി.എ.ഡത്തി. 19-3-2022

348 1009/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര21/21/എഫര&സത്തിഎസ്ഡത്തി 30-12-2021

349 633/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര118/2021/ആര.ഡത്തി. 17-8-2021

350 322/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 123/2022/ആര.ഡത്തി. 31-3-2022

351 339/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര11/2022/ജത്തി.എ.ഡത്തി 30-3-2022

352 360/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര 100/2022/ആര.ഡത്തി. 12-4-2022
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(ii) Papers as per Rule 166 (B)

ക്രമ
നമ്പര

സരാപേനഅം റത്തിപപ്പെരാർടത്തിനന്റെ 

വർഷഅം     സന്വേഭരാവഅം 

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

1 പകരള  ബുകരസര  ആന്റെര
പേബത്തിപകഷനസര നസരാവസറത്തി

2012-13 മുതല് 
2019-20 വനര

വരാരഷത്തിക കണക്കുകൾ

2 പകരള  സഅംസരാന  നന്യൂനപേക്ഷ
വത്തികസന ധനകരാരഖ്യ പകരാരപ്പെപറഷന
ലത്തിമത്തിറഡര

2016-17 മുതല് 
2018-19 വനര

വരാർഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാർടഅം
ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പെരാരടഅം

3 പകരള സഅംസരാന വത്തിമുക്തഭട വത്തികസന
പുനരധത്തിവരാസ പകരാരപ്പെപറഷന 

2014-15  മുതല്
2019-20 വനര

വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടര

4 പകരള  സഅംസരാന  മുനരാക
സമുദരായ  പക്ഷമ  പകരാരപ്പെപറഷന
ലത്തിമത്തിറഡര 

2015-16
2016-17

വരാരഷത്തിക   റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

5 പകരള സഅംസരാന ഷത്തിപ്പെത്തിഅംഗര  ആന്റെര
ഇനലരാന്റെര നരാവത്തിപഗഷന പകരാരപ്പെപറഷന
ലത്തിമത്തിറഡര

2017-18 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

6 ഇനസ്റ്റത്തിറന്യൂടര  ഒരാഫര  മരാപനജ് നമ ന്റെര
ഇന ഗവണനമന്റെര 

2018-19 വരാർഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാർടര

7 രരാജശവര  ഗരാനത്തി  അകരാദമത്തി  പഫരാര
ഏവത്തിപയഷന നടപകരാളജത്തി

2018-19 വരാർഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാർടര

8 നകരാചത്തി ഇനപഫരാ പേരാരകര 2019-20 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടര

9 പകരള പേബത്തികര സരവശസര കമ്മശഷന 2019-20 വരാർഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാർടഅം
നമപമ്മരാറരാണവഅം

10 ഇന്തഖ്യന  ഇനസ്റ്റത്തിറന്യൂടര  ഓഫര
ഇനഫരപമഷന  നടപകരാളജത്തി  ആന്റെര
മരാപനജ് നമ ന്റെര-പകരള

2019-20
2020-21

വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടര
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11 പകരള സ്റ്റരാരടപ്പെര മത്തിഷന 2019-20
2020-21

വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടര

12 പകരള  പ്രവരാസത്തി  പകരളശയ  പക്ഷമ
പബരാരഡര

2020-21 വരാർഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാർടഅം
ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പെരാരടഅം

13 നകരാചത്തി നമപടരാ നറയത്തിൽ ലത്തിമത്തിറഡര 2020-21 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടര

14 നടപകരാപേരാരകര 2020-21 വരാർഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാർടര

15 ഇനഫരപമഷന പകരള മത്തിഷന 2018-19 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

16 മലബരാര ഡത്തിസ്റ്റലറശസര ലത്തിമത്തിറഡര 2020-21 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

17 ഇനസ്റ്റത്തിറന്യൂടര ഓഫര ലരാൻഡര ആൻഡര
ഡത്തിസരാസ്റ്റര മരാപനജ് നമ ന്റെര

2020-21 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

18 എനരജത്തി  മരാപനജ് നമ ന്റെര നസന്റെര  -
പകരള

 2019-20
2020-21

വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

19 പകരള  പസ്റ്ററര  ഇലകത്തിസത്തിറത്തി
പബരാരഡര ലത്തിമത്തിറഡര

2020-21 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

20 ആറളഅം  ഫരാമത്തിഅംഗര  പകരാരപ്പെപറഷന
(പകരള) ലത്തിമത്തിറഡര

2010-11 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

21 പകരള  സഅംസരാന  പേടത്തികജരാതത്തി
പേടത്തികപഗരാതവരഗ്ഗ കമ്മശഷന

2019-20 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

22 പകരള  സഅംസരാന  പേടത്തികജരാതത്തി
പേടത്തികവരഗ്ഗ  വത്തികസന പകരാരപ്പെപറഷന
ലത്തിമത്തിറഡര

2019-20 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

23 കഅംപേര  പടരാളര  ആന്റെര  ആഡത്തിറര
ജനറല് ഒരാഫര ഇനഡഖ്യ

2020-21 2021  മരാരചര  മരാസതത്തില്
അവസരാനത്തിച  വരഷനത
പകരള  സരകരാരത്തിനന
സഅംബനത്തിച  അനുവര
തന ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പെരാരടര
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24 കഅംപേര  പടരാളര  ആന്റെര  ആഡത്തിറര

ജനറല് ഒരാഫര ഇനഡഖ്യ

2022 74-ാം  ഭരണഘടന

പഭദഗതത്തി  നത്തിയമതത്തിനന്റെ

നടപ്പെത്തിലരാകലത്തിനന്റെ

കരാരഖ്യക്ഷമത സഅംബനത്തിച

പ്രപതഖ്യക റത്തിപപ്പെരാരടര

25 നപേരമനന്റെര  പലരാകര  അദരാലതര

പകരാഴത്തിപകരാടര

2015-16 പ്രപതഖ്യക  ആഡത്തിറര

റത്തിപപ്പെരാരടര

26 പകരള  ഖരാദത്തി  ഗ്രരാമ  വഖ്യവസരായ

പബരാരഡര

2016-17 വരാരഷത്തിക കണക്കുകൾ

27 പകരള  പസ്റ്ററര  ഇനഡസത്തിയല്

എന്റെരവപ്രസസര ലത്തിമത്തിറ ഡര

2016-17

2017-18

വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

28 പകരള ദത്തിപനശര ബശഡത്തി നതരാഴത്തിലരാളത്തി

പകന്ദ്ര സഹകരണ സഅംഘഅം കത്തിപഅം

2018-19 പ്രവരതന  റത്തിപപ്പെരാരടഅം

കണക്കുകളുഅം

29 നപേരമനന്റെര  പലരാകര  അദരാലതര,

എറണരാകുളഅം

2018-19 പ്രപതഖ്യക ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പെരാരടര

30 പകരള  ഇന ഡസത്തിയല്

ഇനഫരാസക്ചര  നഡവലപ്പെരനമന്റെര

പകരാരപ്പെപറഷന(കത്തിനഫ)

2019-20 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

31 പകരള  സഅംസരാന  കശുവണത്തി

വത്തികസന പകരാരപ്പെപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര

2019-20 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം

ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പെരാരടഅം

32 പകരള  സഅംസരാന  വഖ്യവസരായ

വത്തികസന പകരാരപ്പെപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര

2019-20 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

33 പകരള പസ്റ്ററര കയര പകരാരപ്പെപറഷന

ലത്തിമത്തിറഡര

2019-20 വരാരഷത്തിക കണക്കുകൾ

KNPP.730/2022(ii).
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34 പകരള കരാഷദ്യു പബരാരഡര ലത്തിമത്തിറഡര 2019-20 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

35 സ്റ്റശൽ  ആന്റെര  ഇൻഡസത്തിയൽ
പഫരാരജത്തിഅംഗ്സര ലത്തിമത്തിറഡര

2019-20 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

36 ദത്തി  ടരാവനകൂര  നകരാചത്തിന
നകമത്തികല്സര ലത്തിമത്തിറഡര

2020-21 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

37 പകരള മത്തിനറല്സര ആന്റെര നമറല്സര
ലത്തിമത്തിറഡര

2020-21 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

38 നകല്പടരാണ  ഇലപകരാ  നസറരാമത്തിക്സര
ലത്തിമത്തിറഡര

2019-20 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

39 പകരള  പസ്റ്ററര  പഹരാരടത്തികളചറല്
പപ്രരാഡകരസര  നഡവലപ്പെരനമന്റെര
പകരാരപ്പെപറഷന  ലത്തിമത്തിറഡര
(പഹരാരടത്തിപകരാരപ്പെര)

2016-17 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

40 പകരള  ലരാന്റെര  നഡവലപ്പെരനമന്റെര
പകരാരപ്പെപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര

2017-18 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

41 ദത്തി  പരാപന്റെഷന  പകരാരപ്പെപറഷന
ഓഫര പകരള ലത്തിമത്തിറഡര

2019-20 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

42 പകരള  പസ്റ്ററര  നവയരഹഹൗസത്തിഅംഗര
പകരാരപ്പെപറഷന

2019-20 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
ഓഡത്തിറര  റത്തിപപ്പെരാരടഅം

43 ഓയത്തില് പേരാഅം ഇന്തഖ്യ ലത്തിമത്തിറഡര 2020-21 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

44 പകരള  സഅംസരാന  കരഷക
കടരാശന്വേരാസ കമ്മശഷന

2020-21 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

45 പസ്റ്ററര  ഫരാമത്തിഅംഗര  പകരാർപ്പെപറഷൻ
ഓഫര പകരള ലത്തിമത്തിറഡര

2020-21 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം
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46 കണ്ണൂര സരവകലരാശരാല 2020 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

47 കരാലത്തികറര സരവകലരാശരാല
2020-21 വരാരഷത്തിക കണക്കുകൾ

2021 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

48 പകരള  സഅംസരാന  ഉനത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ കഹൗണസത്തില്

2020-21 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

49 പകരള സരവകലരാശരാല 2020-21 വരാരഷത്തിക കണക്കുകൾ

50 പകരള  ഇനസ്റ്റത്തിറന്യൂടര  ഓഫര  പലബര
ആന്റെര എഅംപപരായര നമന്റെര (കത്തിനല)

2015-16 മുതല് 
2017-18 വനര

വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
ആഡത്തിറര  റത്തിപപ്പെരാരടഅം

51 പകരള  നകടത്തിട  നത്തിർമ്മരാണ
നതരാഴത്തിലരാളത്തി പക്ഷമ പബരാർഡര

2017-18 ആഡത്തിറര   റത്തിപപ്പെരാരടര

52 പകരള  സഅംസരാന  അസഅംഘടത്തിത
നതരാഴത്തിലരാളത്തി  സരാമൂഹഖ്യ  സുരക്ഷരാ
പബരാർഡര

2018-19
2019-20

വരാരഷത്തിക   റത്തിപപ്പെരാരടഅം
ആഡത്തിറര  റത്തിപപ്പെരാരടഅം

53 പകരള  പഷരാപേര സര  &  കപമഴഖ്യൽ
എസ്റ്റരാബത്തിഷര നമന്റെരസര  നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാർഡര

2018-19 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
ആഡത്തിറര  റത്തിപപ്പെരാരടഅം

54 പകരള  കരഷക  നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാരഡര

2019-20 വരാരഷത്തിക   റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

55 പകരള അകരാദമത്തി  പഫരാര  സത്തില്സര
എക്സലനസര 

2019-20 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടര

56 പകരള  ആപടരാനമരാവബല്
വരകരപഷരാപ്പെര  നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പേദ്ധതത്തി

2020-21 വരാരഷത്തിക   റത്തിപപ്പെരാരടഅം
ആഡത്തിറര  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
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57 ഓവരസശസര നഡവലപ്നമന്റെര ആന്റെര
എഅംപപരായ് നമന്റെര  നപ്രരാപമരാഷന
കൺസളടന്റെരസര ലത്തിമത്തിറഡര

2020-21 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടര

58 പകരള  ആപടരാറത്തിക്ഷരാ  നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പേദ്ധതത്തി

2020-21 വരാരഷത്തിക   റത്തിപപ്പെരാരടഅം
ആഡത്തിറര  റത്തിപപ്പെരാരടഅം

59 പകരള  പമരാപടരാര  നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാരഡര

2020-21 വരാരഷത്തിക   റത്തിപപ്പെരാരടഅം
ആഡത്തിറര  റത്തിപപ്പെരാരടഅം

60 റത്തിഹരാബത്തിലത്തിപറഷൻ  പരാപന്റെഷൻസര
ലത്തിമത്തിറഡര

2020-21 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

61 പകരള  റരാപ്പെത്തിഡര  ടരാനസത്തിറര
പകരാരപ്പെപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര

2014-15 മുതല്
 2016-17  വനര

വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

62 പ്രതശക്ഷ  ബസര  നഷല്പറഴര  പകരള
ലത്തിമത്തിറഡര

2016-17 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

63 ആശന്വേരാസര  പേബത്തികര  അമത്തിനത്തിറശസര
പകരള ലത്തിമത്തിറഡര

2016-17 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

64 പകരള  വലവ്പസ്റ്റരാകര  നഡവലപ്നമന്റെര
പബരാർഡര

2016-17 വരാരഷത്തിക  റത്തിപപ്പെരാരടഅം
കണക്കുകളുഅം

65 പകരള  പസ്റ്ററര  പറരാഡര  ടരാനപസ്പെരാരടര
പകരാരപ്പെപറഷന

2015-16 വരാരഷത്തിക  കണക്കുകളുഅം
ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പെരാരടഅം

66 പകരള വനത്തിതരാ കമ്മശഷന 2018-19 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

67 പകരള  പസ്റ്ററര  സത്തിവത്തില്  സവപസര
പകരാരപ്പെപറഷന  ലത്തിമത്തിറഡര  
(സവപപകരാ)

2016-17 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര

68 പകരള പസ്റ്ററര വഖഫര പബരാർഡര 2020-21 വരാരഷത്തിക റത്തിപപ്പെരാരടര
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(iii) Act passed by the Assembly:

ക്രമ
നമ്പര

ആകത്തിനന്റെ

വരഷഅം നമ്പര പപേരര

1 2022 1 2022-നല പകരള ധനവത്തിനത്തിപയരാഗ ആകര

2 2022 2 2022-നല പകരള ധനവത്തിനത്തിപയരാഗ (2-ാം നമ്പര) ആകര

3 2022 3 2022-നല പകരള ധനവത്തിനത്തിപയരാഗ (3-ാം നമ്പര) ആകര

4 2022 4 2022-നല പകരള ധനവത്തിനത്തിപയരാഗ (4-ാം നമ്പര) ആകര

5 2022 5 2022-നല പകരള ധനവത്തിനത്തിപയരാഗ (5-ാം നമ്പര) ആകര

6 2022 6 2022-നല പകരള ധനവത്തിനത്തിപയരാഗ (6-ാം നമ്പര) ആകര

7 2022 7 2022-നല പകരള ധനവത്തിനത്തിപയരാഗ(പവരാടര ഓണ അകഹൗണര)
ആകര

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

നത്തിയമസഭ സപമ്മളനഅം നക്ഷത ചത്തിഹ്നമത്തിടരാത പചരാദഖ്യനമ്പര

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
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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).

സബ്ജകര കമ്മത്തിറത്തി

കരാലതരാമസപേതത്തികകളുനട വത്തിശദരാഅംശഅം

സരാമ്പതത്തിക

വരഷഅം

റത്തിപപ്പെരാ

രടര 

നമ്പര

ഖണത്തിക

 നമ്പര

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

XIV-ആഭഖ്യന്തരകരാരഖ്യങള 2019-20 4 91-95

IX-തപദ്ദേശസന്വേയഅം  ഭരണവഅം

ഗ്രരാമവത്തികസനവഅം

ഭവനനത്തിർമരാണവഅം

2017-18 2 നപേരാതുശത്തിപേരാർശനമ്പര 1

IV-വഖ്യവസരായവഅം

ധരാതുകളുഅം
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-കൃഷത്തിയഅം  മൃഗസഅംരക്ഷണ

വഅം മതഖ്യബനനവഅം 
2019 -20 4 97 

VI–വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസഅം
2020-21 5 61
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(1) (2) (3) (4)

XIII-സരാമൂഹഖ്യപസവനഅം 2019-20 4 17, 18, 24, 29, 30

VIII–സരാമ്പതത്തിക
കരാരഖ്യങള

2019-20 4 17-19

I-കൃഷത്തിയഅം  മൃഗസഅംരക്ഷണവഅം
മതഖ്യബനനവഅം

2019-20 4
70, 71, 78-80, 91, 92,
98-109

VI- വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസഅം 2020-21 5 1-23,66-72

VII-വത്തിദദ്യുചരക്തത്തിയഅം
നതരാഴത്തിലഅം
നതരാഴത്തിലരാളത്തിപക്ഷമവഅം 

2019-20 4
8, 11, 14, 19, 22, 37,
38, 39, 42, 43

II-ഭൂനത്തികുതത്തിയഅം പദവസന്വേവഅം 2019-20 4 നപേരാതുശത്തിപേരാർശ  നമ്പര
21, 22 

V-മരരാമത്തുഅം  ഗതരാഗതവഅം
വരാർതരാവത്തിനത്തിമയവഅം 

2019-20 4 1-10, 107

(v) Papers as per Rule 236 (5).

ധനരാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വരാരഷത്തിക പ്രവരതന റത്തിപപ്പെരാരടത്തിനന്റെ വത്തിശദരാഅംശഅം

സരാമ്പതത്തിക
വരഷഅം

വകുപ്പെര/സരാപേനഅം

(1) (2) (3)

II – സഅംസരാന ഭരണതലവനരാര,
മനത്തിമരാര,  ആസരാന
ഉപദഖ്യരാഗസനരാര,
XXXVII –വഖ്യവസരായങള

2019-20
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

ഇലപകരാണത്തിക്സര  &  വത്തിവര
സരാപങ്കേതത്തിക വത്തിദഖ്യരാ വകുപ്പെര 
(ഇന്തഖ്യൻ  ഇൻസ്റ്റത്തിറന്യൂടര  ഓഫര
ഇൻഫർപമഷൻ നടപകരാളജത്തി
 ആന്റെര മരാപനജര നമന്റെര -പകരള )

XXXVII –വഖ്യവസരായങള 2020-21
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

ഇലപകരാണത്തിക്സര  &  വത്തിവര
സരാപങ്കേതത്തിക വത്തിദഖ്യരാ വകുപ്പെര 
 (നടകര പനരാപേരാർകര,തത്തിരുവനന്തപുരഅം)
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(1) (2) (3)

II-സഅംസരാന  ഭരണതലവനരാര,
മനത്തിമരാര, ആസരാന ഉപദഖ്യരാഗസനരാര
&  XXXVII –വഖ്യവസരായങള

,, ഇലപകരാണത്തിക്സര  &  വത്തിവര
സരാപങ്കേതത്തിക വത്തിദഖ്യരാ വകുപ്പെര 
(ഇന്തഖ്യൻ ഇൻസ്റ്റത്തിറന്യൂടര ഓഫര
 ഇൻഫർപമഷൻ നടപകരാളജത്തി
ആന്റെര മരാപനജര നമന്റെര -പകരള )

II-സഅംസരാന  ഭരണതലവനരാര,
മനത്തിമരാര, ആസരാന ഉപദഖ്യരാഗസനരാര

2021-22 ആസൂതണ  സരാമ്പതത്തികകരാരഖ്യ
വകുപ്പെര  (സഅംസരാന  ആസൂതണ
പബരാർഡര ) 

II – സഅംസരാന ഭരണതലവനരാര,
മനത്തിമരാര,  ആസരാന  ഉപദഖ്യരാഗസ
നരാര

2021-22 ആസൂതണ  സരാമ്പതത്തികകരാരഖ്യ
വകുപ്പെര  (ബന്യൂപറരാ  ഓഫര  പേബത്തികര
എന്റെർവപ്രസസര )

,, ,, പേദ്ധതത്തി  നത്തിർവഹണ  വത്തിലയത്തിരുതൽ
നത്തിരശക്ഷണ വകുപ്പെര 

,,
,, ഉപദഖ്യരാഗസ  ഭരണപേരത്തിഷരാര

(എ.ആർ.11 )വകുപ്പെര 

,, ,, നപേരാതുഭരണ  (ബഡ്ജറര   വത്തിഅംഗര)
വകുപ്പെര 

 XII- പപേരാലശസര 
,, ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പെര ( പപേരാലശസര )

XIV  -  പസ്റ്റഷനറത്തിയഅം  അചടത്തിയഅം
മറര ഭരണപേരമരായ സർവശസുകളുഅം 

,, നപേരാതുഭരണ (സർവശസസര) വകുപ്പെര 

,, ,, ഉപദഖ്യരാഗസ  ഭരണപേരത്തിഷര കരാര
(ഔപദഖ്യരാഗത്തിക ഭരാഷ ) വകുപ്പെര 

,, ,, ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പെര  
(ഫയർ & നറസന്യൂ )

XVI-നപേൻഷനുഅം പേലവകയഅം ,, വസനത്തിക  പക്ഷമ (എ )വകുപ്പെര 
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XVII-വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസഅം,
കരായത്തികവത്തിപനരാദഅം, കല, സഅംസരാരഅം

2021-22 നപേരാതുഭരണ (സർവശസസര) വകുപ്പെര 

XXI-ഭവന നത്തിർമ്മരാണഅം ,, വസനത്തിക  പക്ഷമ  (എ )വകുപ്പെര 

XXIII - വരാർതരാ വത്തിതരണവഅം
പ്രചരണവഅം 

,, വത്തിവര നപേരാതുജന സമ്പർക വകുപ്പെര 

XXVIII-പേലവക സരാമ്പതത്തിക
സർവശസുകൾ 

,, ആസൂതണ സരാമ്പതത്തികകരാരഖ്യ വകുപ്പെര 
(വത്തിഷൻ  വർകല  ഇൻഫരാസര ടകര ചർ
നഡവലപ്നമന്റെര  പകരാർപ്പെപറഷൻ
ലത്തിമത്തിറഡര  )

XXIX-കൃഷത്തി ,, ആസൂതണ സരാമ്പതത്തികകരാരഖ്യ വകുപ്പെര 
(പകരള  സഅംസരാന  ഭൂവത്തിനത്തിപയരാഗ
പബരാർഡര ) 

,, ,, ആസൂതണ സരാമ്പതത്തികകരാരഖ്യ വകുപ്പെര 
(പകരള സഅംസരാന  വത്തിദൂര സഅംപവദന
പേരത്തിസത്തിതത്തി പകന്ദ്രഅം 

XXXVII –വഖ്യവസരായങള ,, ആസൂതണ സരാമ്പതത്തികകരാരഖ്യ വകുപ്പെര 
(ബന്യൂപറരാ  ഓഫര  പേബത്തികര  
എന്റെർവപ്രസസര )

XLVI-സരാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷത്തിതതന്വേവഅം
പക്ഷമവഅം 

,, ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പെര  

XXIX-കൃഷത്തി(നചറുകത്തിട
ജലപസചനഅം) 

2018 -19  
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

പകരള സഅംസരാന ഭൂജലവകുപ്പെര 

,, 2020 -21
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

,,

V-ചരക്കു  പസവന  നത്തികുതത്തിയഅം
കരാർഷത്തികരാദരായ നത്തികുതത്തിയഅം വത്തില്പന
നത്തികുതത്തിയഅം 

2020-21
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

ഊർജ്ജ വകുപ്പെര 
(ഇലകത്തികൽ ഇൻനസ്പെകപററര )

KNPP.730/2022(ii).
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XXXIX -വവദദ്യുത പേദ്ധതത്തികൾ 2020-21
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

ഊർജ്ജ വകുപ്പെര 
(ഇലകത്തികൽ ഇൻനസ്പെകപററര )

XXXIX -വവദദ്യുത പേദ്ധതത്തികൾ 2021-22 ഊർജ്ജ വകുപ്പെര (എനർജത്തി മരാപനജ് നമന്റെര
നസന്റെർ -പകരള )

XXXIV - വനഅം 2021-22 വനഅം - വനഖ്യജശവത്തി  വകുപ്പെര 

II-സഅംസരാന  ഭരണതലവനരാര,
മനത്തിമരാര, ആസരാന ഉപദഖ്യരാഗസനരാര

2021-22 പേരാർലനമന്റെറത്തികരാരഖ്യ വകുപ്പെര 

XXXVII -വഖ്യവസരായങള 2012 -13 വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
[നകൽപടരാൺ കഅംപപേരാണന്റെര പകരാഅംപസര
ലത്തിമത്തിറഡര  (നക.സത്തി.സത്തി.എൽ.)]

2014 -15  

,,  2014-15 വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
[പകരള  സഅംസരാന  വഖ്യവസരായ
വത്തികസന പകരാർപ്പെപറഷൻ ലത്തിമത്തിറഡര
( നക.എസര.ഐ.ഡത്തി. സത്തി. )]

,, 2017-18 വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  ഖരാദത്തി  ഗ്രരാമ  വഖ്യവസരായ
പബരാർഡര )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(കരാപ്പെക്സര) 

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  സഅംസരാന  ബരാഅംബ
പകരാർപ്പെപറഷൻ  ലത്തിമത്തിറഡര )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള കരാഷന്യൂ  പബരാർഡര ലത്തിമത്തിറഡര )

വഖ്യവസരായ വരാണത്തിജഖ്യ വകുപ്പെര 
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XXXVII –വഖ്യവസരായങള 2018-19
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  ഖരാദത്തി  ഗ്രരാമ  വഖ്യവസരായ
പബരാർഡര )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര  (കരാപ്പെക്സര )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  സഅംസരാന  ബരാഅംബ
പകരാർപ്പെപറഷൻ  ലത്തിമത്തിറഡര)

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള കരാഷന്യൂ പബരാർഡര ലത്തിമത്തിറഡര)

XXXVII –വഖ്യവസരായങള

2019-20
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള ഖരാദത്തി ഗ്രരാമ വഖ്യവസരായ പബരാർഡര)

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര  (കരാപ്പെക്സര )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  സഅംസരാന  ബരാഅംബ
പകരാർപ്പെപറഷൻ  ലത്തിമത്തിറഡര)

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള കരാഷന്യൂ  പബരാർഡര ലത്തിമത്തിറഡര)

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
[നകൽപടരാൺ കഅംപപേരാണന്റെര പകരാഅംപസര
ലത്തിമത്തിറഡര  (നക.സത്തി.സത്തി. എൽ.)]

വഖ്യവസരായ (എഫര  )വകുപ്പെര 
[പകരള നചറുകത്തിട വഖ്യവസരായ വത്തികസന
പകരാർപ്പെപറഷൻ  (സത്തിഡര പകരാ )]

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരളരാ  പസ്റ്ററര  നടക്സരവറൽ
പകരാർപ്പെപറഷൻ ലത്തിമത്തിറഡര )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര  
(സശതരാറരാഅം നടക്സരവറൽസര  ലത്തിമത്തിറഡര )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(ടത്തിവരാൻഡഅം  സ്പെത്തിനത്തിഅംഗര  മത്തിൽസര
ലത്തിമത്തിറഡര  )
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II–  സഅംസരാന ഭരണതലവനരാര,
മനത്തിമരാര,  ആസരാന
ഉപദഖ്യരാഗസനരാർ, 
      
 III-നശതത്തിനഖ്യരായ നത്തിർവഹണഅം,
            
XIV-പസ്റ്റഷനറത്തിയഅം  അചടത്തിയഅം  മറര
ഭരണപേരമരായ സർവശസുകളുഅം 

2020-21
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

നത്തിയമ (പേരാർല. )വകുപ്പെര 

XXXVII –വഖ്യവസരായങള   2020-21
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  ഖരാദത്തി  ഗ്രരാമ  വഖ്യവസരായ
പബരാർഡര )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  ഖരാദത്തി   നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി  പബരാർഡര) 

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(കരാപ്പെക്സര )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  സഅംസരാന  ബരാഅംബ
പകരാർപ്പെപറഷൻ  ലത്തിമത്തിറഡര)

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  കരാഷന്യൂ   പബരാർഡര
ലത്തിമത്തിറഡര)

വഖ്യവസരായ  വരാണത്തിജഖ്യ വകുപ്പെര 

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  ഇലകത്തികൽ  ആന്റെര
അവലഡര  എൻജത്തിനശയറത്തിഅംഗര
കമ്പനത്തി ലത്തിമത്തിറഡര )

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
[നകൽപടരാൺ കഅംപപേരാണന്റെര 
പകരാഅംപസര  ലത്തിമത്തിറഡര 
(നക.സത്തി.സത്തി.എൽ.)]
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XXXVII –വഖ്യവസരായങള 2021-22 വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര
(പകരള ഇനഡസത്തിയല് 
ഇനഫരാസക്ചര  ഡവലപ്പെരനമന്റെര
പകരാരപ്പെപറഷന)

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര
(പകരള  സഅംസരാന  കശുമരാവര  കൃഷത്തി
വത്തികസന ഏജനസത്തി)

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര 
(പകരള  സഅംസരാന  കശുവണത്തി
വത്തികസന പകരാരപ്പെപറഷന)

വഖ്യവസരായ വകുപ്പെര
(കരാപ്പെക്സര)

XXIX –കൃഷത്തി
 

2015-16 മണര  പേരഖ്യപവക്ഷണ  മണര
സഅംരക്ഷണ വകുപ്പെര 
(പേശത്തിമഘടനസൽ )

XXIX –കൃഷത്തി
 

2021 -22 പകരള കരാർഷത്തിക സർവകലരാശരാല 

  XL- തുറമുഖങൾ 2020 – 21
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

തുറമുഖ  വകുപ്പെര 
(മരാരത്തിവടഅം   പബരാർഡര  ,  ഹരാർബർ
എഞത്തിനശയറത്തിഅംഗര  വകുപ്പെര,
വഹപഡരാഗ്രരാഫത്തികര സർനവ വത്തിഅംഗര )

XXI-ഭവന നത്തിർമ്മരാണഅം 2017-18 നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ വകുപ്പെര 

XXIV-നതരാഴത്തിലഅം നതരാഴത്തിലരാളത്തി 
പക്ഷമവഅം പ്രവരാസത്തി പക്ഷമവഅം 

2018-19
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം )

നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര 
(പകരള  കശുവണത്തി  നതരാഴത്തിലരാളത്തി
ആശന്വേരാസ പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാർഡര )

XVII-
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസഅം,കരായത്തികവത്തിപനരാദഅം,
കല, സഅംസരാരഅം 

2020-21
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

നപേരാതുവത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസ വകുപ്പെര 
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XVIII-വവദഖ്യസഹരായരഅംഗവഅം
നപേരാതുജനരാപരരാഗഖ്യവഅം 

,, ഇൻഷുറൻസര  നമഡത്തികൽ  സർവശസസര
വകുപ്പെര 

XXIV-നതരാഴത്തിലഅം നതരാഴത്തിലരാളത്തി 
പക്ഷമവഅം പ്രവരാസത്തി പക്ഷമവഅം 

2020-21  വഖ്യരാവസരായത്തിക പേരത്തിശശലന വകുപ്പെര

,, 2020-21
(കരാലതരാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം )

നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര 
(പകരള  നചറുകത്തിട പതരാടഅം നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാർഡര , പകരള ആഭരണ
നതരാഴത്തിലരാളത്തി  പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാർഡര )

,, ,, നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര 
[വഖ്യരാവസരായത്തിക  ടത്തിബന്യൂണലകൾ,
നതരാഴത്തിൽ  പകരാടതത്തികൾ,  കത്തിനല,
ഒനഡനപേകര,  നരാഷണൽ എഅംപപരായര നമന്റെര
സർവശസര  (പകരള)]

XXIV-നതരാഴത്തിലഅം നതരാഴത്തിലരാളത്തി 
പക്ഷമവഅം പ്രവരാസത്തി പക്ഷമവഅം 

2021-22 ഫരാകറശസര   ആന്റെര  &  പബരായത്തിപലഴര
വകുപ്പെര 

,, ,, നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര 
 ( കത്തിനല  & ഒനഡനപേകര )

XXIV-നതരാഴത്തിലഅം നതരാഴത്തിലരാളത്തി 
പക്ഷമവഅം പ്രവരാസത്തി പക്ഷമവഅം 

,, നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര 
(പകരള  സഅംസരാന   അസഅംഘടത്തിത
നതരാഴത്തിലരാളത്തി  സരാമൂഹഖ്യ  സുരക്ഷരാ
പബരാർഡര ,പകരള  കളര  വഖ്യവസരായ
നതരാഴത്തിലരാളത്തി പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാർഡര )

,, ,, നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര 
(പകരള  വകതറത്തി   നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാർഡര )

,, ,, നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര 
(പകരള  പഷരാപര  ആന്റെര  കപമഴഖ്യൽ
എസ്റ്റരാബത്തിനഷ്മെന്റെരസര  നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാർഡര

XXIV-നതരാഴത്തിലഅം നതരാഴത്തിലരാളത്തി 
പക്ഷമവഅം പ്രവരാസത്തി പക്ഷമവഅം 

2021-22 നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര 
(പകരള  കർഷക    നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാർഡര )
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XXIV-നതരാഴത്തിലഅം നതരാഴത്തിലരാളത്തി 
പക്ഷമവഅം പ്രവരാസത്തി പക്ഷമവഅം 

2021-22 നരാഷണൽ  എഅംപപരായര നമന്റെര  സർവശസര
(പകരളഅം)  വകുപ്പെര 

,,

,,

നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര
(പകരള  ചുമടര   നതരാഴത്തിലരാളത്തി  പക്ഷമ
പബരാർഡര, പകരള പമരാപടരാർ നതരാഴത്തിലരാളത്തി
പക്ഷമ നത്തിധത്തി പബരാർഡര  ,  പകരള തയ്യൽ
നതരാഴത്തിലരാളത്തി പക്ഷമ നത്തിധത്തി പബരാർഡര)

,, ,, നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര 
(വഖ്യരാവസരായത്തിക  ടത്തിബന്യൂണലകൾ  ,
നതരാഴത്തിൽ പകരാടതത്തികൾ )

,, 2021-22 നതരാഴത്തിലഅം വനപുണഖ്യവഅം വകുപ്പെര 
(പകരള  കശുവണത്തി     നതരാഴത്തിലരാളത്തി
ആശന്വേരാസ  പക്ഷമനത്തിധത്തി പബരാർഡര)

,, ,, വഖ്യരാവസരായത്തിക  പേരത്തിശശലന  വകുപ്പെര
[നടയത്തിനത്തിഅംഗര ഡയറകപററര  (പരാനത്തിഅംഗര)]

 XVI-നപേൻഷനുഅം പേലവകയഅം 2021-22 നന്യൂനപേക്ഷ പക്ഷമ  വകുപ്പെര 
(പകരള സഅംസരാന ഹജ്ജര കമ്മത്തിറത്തി)

Financial Business:

Discussion  and  Voting  on  Demands  for  Grants  in  the  Budget  for  the

financial year 2022-23

Shri  Pinarayi  Vijayan,  Chief  Minister  moved Demand No. II  -  Heads of

States, Ministers and Headquarters Staff and Demand No. III - Administration of

Justice for the amounts shown respectively against them under column No. 7 in

the list of Demands for Grants.
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Shri.  K.  Radhakrishnan,  Minister  for  Welfare  of  Scheduled  Castes,

Scheduled Tribes and Backward Classes, Devaswoms and Parliamentary Affairs,

on behalf of Shri. K. N. Balagopal, Minister for Finance, laid on the table the

statements under Rule 236 (3) relating to Demands Nos II and III.

The cut motion Nos. 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,

29, 32, 35 in the list of cut motions for Demand No. II, cut motion Nos. 1, 3, 5, 6,

7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 33 in the list of cut motions for

Demand No. III were moved.

The following Members took part in the discussion; 

Smt. K. K. Shailaja Teacher

Shri. T. Siddique

Shri. P. S. Supal

Shri. P. K. Kunhalikutty

Shri. Mons Joseph

Shri. K. D. Prasenan

Shri. P.T.A. Rahim

Shri. Ramachandran Kadnnappalli

Shri. K. V. Sumesh

Shri. H. Salam

Ruling by the Speaker :

1)  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.
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“ഇനനല 2022 ജൂണ 27-ാം തശയതത്തി തത്തിങ്കേളരാഴ്ച സഭരാ സപമ്മളനവമരായത്തി ബനനപ്പെടര
ഉയരന്നുവന ചത്തില നപേരാതുവരായ പേരരാതത്തികളത്തിപനല് ഒരു വത്തിശദശകരണഅം സഭരാതലതത്തില്തനന
നല്കുനതര ഉചത്തിതമരായത്തിരത്തിക്കുനമനര നചയര കരുതുകയരാണര.

കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസഅം  സഭരാ  സപമ്മളനഅം  ആരഅംഭത്തിക്കുനതത്തിനു  മുമ്പുതനന  മരാധഖ്യമങനള
നത്തിയമസഭയത്തില്  പ്രപവശത്തിക്കുനതത്തില്നത്തിന്നുഅം  വത്തിലകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നു  എന  തരതത്തിലള
നതറരായ ഒരു വരാരത ആസൂതത്തിതമരായത്തി ചരാനലകളത്തിലൂനട സഅംപപ്രക്ഷണഅം നചയ്യുകയണരായത്തി.
ഇകരാരഖ്യഅം  ശദ്ധയത്തില്നപ്പെട  ഉടനതനന  നചയര  ഇകരാരഖ്യതത്തില്  വത്തിശദമരായ  ഒരു
അപനന്വേഷണഅം  നടത്തുകയണരായത്തി.  സമശപേകരാലതര  നത്തിയമസഭരാ  പേരത്തിസരപതക്കുള
പ്രപവശനഅം സഅംബനത്തിചര ചത്തില വത്തിവരാദങള ഉണരായ സരാഹചരഖ്യതത്തില്, സഭരാ മന്ദത്തിരതത്തില്
പ്രപവശത്തിക്കുന  മരാധഖ്യമപ്രവരതകര  ഉളനപ്പെനട  എലരാവരുപടയഅം  പേരാസര  നത്തിരബനമരായഅം
പ്രദരശത്തിപ്പെത്തികണനമന  കരശന  നത്തിലപേരാടര  സന്വേശകരത്തിചതത്തിപന്റെയഅം  ബഹുമരാനനപ്പെട
മനത്തിമരാരുപടയഅം  ബഹുമരാനനപ്പെട  പ്രതത്തിപേക്ഷപനതരാവത്തിപന്റെയഅം  ഓഫശസുകളത്തിപലക്കുള
മരാധഖ്യമപ്രവരതകരുനട  പ്രപവശനതത്തിനന്റെ  കരാരഖ്യതത്തില്  സഅംഭവത്തിച  ചത്തില
ഇടനപേടലകളുപടയഅം  ഫലമരായത്തിടരാണര  ഇതരതത്തില്  നപേരുപ്പെത്തിച  നത്തിലയത്തില്  ഒരു  വരാരത
പ്രചരത്തികരാനത്തിടയരായതര  എനരാണര  അപനന്വേഷണതത്തില്  വഖ്യക്തമരായതര.  നത്തിയമസഭരാ
മന്ദത്തിരതത്തിനല  മശഡത്തിയരാ  റഅം  ഒഴത്തിനകയള  സലങളത്തില്  വശഡത്തിപയരാ  ചത്തിതശകരണതത്തിനര
നത്തിബനനകപളരാനട മരാതപമ പനരപതയഅം അനുമതത്തി നല്കരാറുള്ളൂ എനതരാണര വസ്തുത. ഈ
വസ്തുത  തമസരത്തിചരായത്തിരുന്നു  ഇനലനത  മരാധഖ്യമവരാരതകള.  വശഡത്തിപയരാ  കഖ്യരാമറ
കൂടരാനതയഅം  അഅംഗശകൃത  പ്രസര  പേരാസര  പ്രദരശത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകരാണഅം  മരാധഖ്യമ  പ്രവരതകരകര
നത്തിയമസഭരാ  മന്ദത്തിരതത്തിനുളത്തിനല  ഏനതരാരു  ഭരാഗപതക്കുഅം  പ്രപവശത്തിക്കുനതത്തിനര  നത്തിലവത്തില്
യരാനതരാരു നത്തിയനണവഅം ഏരനപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തിനലനര അറത്തിയത്തിക്കുന്നു.

അഞരാഅം  സപമ്മളനതത്തിനന്റെ  ആദഖ്യ  ദത്തിവസമരായ  തത്തിങ്കേളരാഴ്ച  സഭരാ  ടത്തി.വത്തി.  വഴത്തി
സഅംപപ്രഷണഅം  നചയ്ത  നത്തിയമസഭരാ  നടപേടത്തികളത്തില്നത്തിന്നുഅം  പ്രതത്തിപേക്ഷ  പ്രതത്തിപഷധതത്തിനന്റെ
ദൃശഖ്യങള  മനപ്പൂരവഅം  ഒഴത്തിവരാകത്തി  എന  നത്തിലയത്തില്   വത്തിവത്തിധ  മരാധഖ്യമങളത്തില്  വരാരത
വനതത്തിനു പുറനമ യ.ഡത്തി.എഫര പേരാരലനമന്റെറത്തി പേരാരടത്തി നസക്രടറത്തി ശശ.  പേത്തി.സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനരാഥര
പ്രപതഖ്യക  പേരരാതത്തിയഅം  നചയറത്തിനു  നല്കത്തിയത്തിരുന്നു.  ഇകരാരഖ്യവഅം  നചയര  വത്തിശദമരായത്തി
പേരത്തിപശരാധത്തിക്കുകയണരായത്തി.

സഭരാ  നടപേടത്തികള  നടലത്തികരാസ്റ്റര  നചയ്യുനതര  സഅംബനത്തിചര  നമ്മുനട  സഭയത്തില്
ആദഖ്യമരായത്തി  മരാരഗ്ഗനത്തിരപദ്ദേശങള  പുറനപ്പെടുവത്തിചതര  2002-ല്  ആണര.  “Instructions  on
Broadcasting and Telecasting of Governor's Address and Assembly Proceedings''
എന  പരഖ  പ്രകരാരഅം  സഭരാനടപേടത്തികള  അനുസരത്തിചര  ആരകരാപണരാ  സഅംസരാരത്തിക്കുവരാന
അവസരഅം  ലഭഖ്യമരായത്തിരത്തിക്കുനതര  അവരുനട  ദൃശഖ്യങള  മരാതപമ  ആ  ആവസരതത്തില്

KNPP.730/2022(ii).
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നടലത്തികരാസ്റ്റര  നചയ്യരാന  പേരാടുള്ളൂ.  ഇവത്തിനട  പേരരാമരശവത്തിപധയമരായ  ഇനലനത
പചരാപദഖ്യരാതരപവളയത്തിപലകര  കടനപപ്പെരാള  ശശ.  എഅം.  മുപകഷത്തിനന്റെ  പചരാദഖ്യതത്തിനര  മറുപേടത്തി
നല്കരാന  ബഹുമരാനനപ്പെട  തപദ്ദേശ  സന്വേയഅംഭരണഅം,  ഗ്രരാമവത്തികസനഅം,  എവക്സസര
വകുപ്പുമനത്തിനയ  ക്ഷണത്തിക്കുകയഅം  അപദ്ദേഹഅം  മറുപേടത്തി  പേറയരാന  എഴുപനല്ക്കുകയഅം  നചയ്ത
സരാഹചരഖ്യതത്തിലരാണര  അപദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  ദൃശഖ്യങള  മരാതഅം  സഅംപപ്രഷണഅം  നചയ്തതര.
പ്രതത്തിപേക്ഷ  നത്തിരയത്തില്  പ്രതത്തിപഷധതത്തിനന്റെ  ഭരാഗമരായത്തിടള  ക്രമമത്തിലരായ്മ  നത്തിലനത്തിനത്തിരുന
സരാഹചരഖ്യതത്തിലരാണര  ആ  ദൃശഖ്യങനളരാന്നുഅം  നടലത്തികരാസ്റ്റര  നചയ്യരാതത്തിരുനതര.
ഭരണപേക്ഷത്തുനത്തിന്നുള  പ്രതത്തിപഷധ  ദൃശഖ്യങളുഅം  സഅംപപ്രഷണഅം  നചയ്തത്തിരുനത്തില  എന
വസ്തുതയഅം വത്തിസ്മരത്തിച്ചുകൂടരാ.  ഏതര പേക്ഷഅം എന്നു പനരാകത്തിയല,  സഭരാനടപേടത്തികളനുസരത്തിചരാണര
സഅംപപ്രഷണഅം.  ഇതര  തത്തികച്ചുഅം  2002-നല  മരാരഗ്ഗനത്തിരപദ്ദേശങളുനട  ഭരാഗമരായത്തിടകൂടത്തിയരാണര.
പ്രസസ്തുത മരാരഗ്ഗനത്തിരപദ്ദേശങളത്തിനല ഖണത്തിക 15, 19 എനത്തിവ തരാനഴപ്പെറയഅം പ്രകരാരമരാണര.

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.

മരാരഗ്ഗനത്തിരപദ്ദേശങളത്തില്  ഖണത്തിക  20,  21  എനത്തിവയരായത്തി  തരാനഴപ്പെറയഅം  പ്രകരാരവഅം
വഖ്യവസകള  പചരതത്തിടനണനര  അഅംഗങളുനട  ശദ്ധയത്തില്നപ്പെടുത്തുകയരാണര.  സഭരാ
ദൃശഖ്യങള  വളനര  വഖ്യരാപേകമരായത്തി  ദുരവത്തിനത്തിപയരാഗഅം  നചയ്തര  ചത്തില  മുതത്തിരന  അഅംഗങളുനട
അനരാപരരാഗഖ്യവഅം  അവശതയഅംമൂലമുള  ബുദ്ധത്തിമുടകനളപപ്പെരാലഅം  ക്രൂരമരായത്തി  പേരത്തിഹസത്തിക്കുന
പേരത്തിപേരാടത്തികള മുഖഖ്യധരാരരാ ചരാനലകളത്തില് കരാണത്തിചതരായഅം സരാമൂഹത്തിക മരാധഖ്യമങളത്തിലഅം അതര
വഖ്യരാപേകമരായത്തി  ഉപേപയരാഗത്തിക്കുനതരായഅം  നപേരാതുജനമധഖ്യതത്തില്  അവപഹളത്തിക്കുനതരായഅം
ഭരണ-പ്രതത്തിപേക്ഷ  പഭദമത്തിലരാനത  നത്തിരവധത്തി  അഅംഗങള  നചയറത്തിപനരാടര
പേരരാതത്തിനപ്പെടത്തിടളതരാണര.  ഈ  സരാഹചരഖ്യതത്തില്  മരാരഗ്ഗനത്തിരപദ്ദേശങളത്തിനല  തരാനഴപ്പെറയന
ഖണത്തികകള ഏനറ പ്രസക്തമരാനണനര നചയര കരുതുകയരാണര.

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 സരാഹചരഖ്യവഅം  സഭരാ ടത്തി.വത്തി. വഴത്തിയള സഅംപപ്രഷണഅം അനത്തിവരാരഖ്യമരാക്കുന്നു.
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മരാരഗ്ഗനത്തിരപദ്ദേശങളത്തില്  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  എനര  ഖണത്തിക  10-ല്

പേരരാമരശത്തിചത്തിടള സരാഹചരഖ്യതത്തില് അതരഅം  wide angle shot  കള കൂടത്തി കരാണത്തിക്കുന

നത്തിലവത്തിനല രശതത്തി ഭരാവത്തിയത്തിലഅം തുടരുനതരാനണന്നുകൂടത്തി ഇതരുണതത്തില് അറത്തിയത്തിക്കുന്നു.

ഏറവഅം ഒടുവത്തിലരായത്തി, 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  എനര ഖണത്തിക 24-ല്

വഖ്യവസ  നചയ്തത്തിടണര  എന  കരാരഖ്യവഅം  പ്രപതഖ്യകമരായത്തി  ചൂണത്തികരാണത്തിക്കുവരാന  നചയര

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയരാണര.

സഭരാ  നടപേടത്തികളുനട  സഅംപപ്രഷണവമരായത്തി  ബനനപ്പെടര  എലരാപപേരക്കുഅം  ഒരുപപേരാനല

ബരാധകമരായ  മരാരഗ്ഗനത്തിരപദ്ദേശങളകര  വത്തിപധയമരായത്തി  സഅംപപ്രഷണഅം  നചയ്ത  ദൃശഖ്യങളത്തില്

അപേരാകത  ഉണരായത്തിടളതരായ  ആപക്ഷപേഅം  വസ്തുതരാപേരമനലനര  ബഹു.  അഅംഗങനള

അറത്തിയത്തിക്കുകയരാണര.

അപതരാനടരാപ്പെഅം  ബഹുമരാനനപ്പെട  മതഖ്യബനനഅം,  സരാഅംസരാരത്തികഅം,  യവജനപക്ഷമ

വകുപ്പുമനത്തി  ശശ.  സജത്തി  നചറത്തിയരാന,  നചയറത്തിനര  നല്കത്തിയ  കതത്തില്  അഞരാഅം

സപമ്മളനതത്തിനന്റെ ആദഖ്യ ദത്തിവസഅം അസരാധരാരണമരായ നടപേടത്തികളകരാണര  സഭ സരാക്ഷഖ്യഅം

വഹത്തിചനതന്നുഅം  സഭയനട  ചടങളുഅം  നടപേടത്തിക്രമങളുഅം  പേരാലത്തിക്കുവരാന  ബരാധഖ്യതനപ്പെട

പ്രതത്തിപേക്ഷ സരാമരാജത്തികര തത്തികച്ചുഅം നത്തിരുതരവരാദപേരമരായ സമശപേനമരാണര  സഭരാതലതത്തില്

സന്വേശകരത്തിചനതന്നുഅം  അറത്തിയത്തിചത്തിരുന്നു.  നത്തിയമസഭയ്ക്കുളത്തില്  നമരാവബല്  പഫരാണുകള

ഉപേപയരാഗത്തിചര  ദൃശഖ്യങള  പേകരത്തുനതര  നപേരുമരാറചടങളുനട  ചടഅം  4(xx)-നന്റെ

ലഅംഘനമരാനണനത്തിരത്തിപക ചത്തില അഅംഗങള അപ്രകരാരഅം ദൃശഖ്യങള പേകരത്തുകയഅം പുറനത

മരാധഖ്യമങളകര  നല്കുകയഅം  നചയ്തതര  മൂലഅം  സഭയനട  അന്തസര

കളങ്കേനപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയരാനണന്നുഅം  അവരനകതത്തിനര  അവകരാശലഅംഘനതത്തിനര  നടപേടത്തി

സന്വേശകരത്തികണനമന്നുഅം അപദ്ദേഹഅം ആവശഖ്യനപ്പെടുകയണരായത്തി. നചയര ഇകരാരഖ്യവഅം വത്തിശദമരായത്തി

പേരത്തിപശരാധത്തിക്കുകയണരായത്തി.  സഭരാഅംഗങളുനട  ഭരാഗത്തുനത്തിന്നു  മരാതമല   മശഡത്തിയരാ

ഗരാലറത്തിയത്തിലത്തിരുന ചത്തില മരാധഖ്യമ പ്രവരതകരുഅം ഇതരതത്തില് നമരാവബല് പഫരാണത്തിലൂനട

ദൃശഖ്യങള പേകരതത്തി മരാധഖ്യമങളകര  നല്കത്തിയതരായത്തിടരാണര  മനസത്തിലരാകരാന കഴത്തിഞ്ഞതര.

ഇതു രണഅം നചയ്തതരായത്തി  ഇനര  ചത്തില വരാരതരാമരാധഖ്യമങള തനന റത്തിപപ്പെരാരടര നചയ്തത്തിടമുണര.

ഇതര അതശവ ഗഹൗരവമുള നടപേടത്തിയരായത്തിടരാണര നചയര കരാണുനതര. 
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ഏനതങ്കേത്തിലഅം  തരതത്തിലള  പ്രതത്തിപഷധതത്തിനന്റെ  ഭരാഗമരാനണങ്കേത്തില്ക്കൂടത്തി  സഭരാ

ഹരാളത്തിനുളത്തിനല  ദൃശഖ്യങള  പേകരതത്തി,  അതു  സഭ  സപമ്മളത്തിക്കുപമ്പരാഴരാനണങ്കേത്തിലഅം

അനലങ്കേത്തിലഅം,  ദൃശഖ്യമരാധഖ്യമങളക്കുനല്കുനതര  സഭപയരാടുള  അവപഹളനമരായത്തി

കരാപണണതുതനനയരാണര.  അതുപപേരാനല  മരാധഖ്യമ  പ്രവരതകര  കൂടത്തി  ഇതരഅം

പ്രവരതനങളത്തില്  ഏരനപ്പെട  എനതര  അപങയറഅം  അപേലപേനശയമരായ  ഒരു  കരാരഖ്യമരായത്തി

കരാണുകയരാണര.  മരാധഖ്യമ പ്രവരതകരത്തില് ചത്തിലര തങളകര അനുവദത്തിചത്തിടള സന്വേരാതനഖ്യഅം

ഈ  വത്തിധതത്തില്  ഒരു  വശതര  ദുരുപേപയരാഗത്തിക്കുകയഅം  മറുവശതര  സഭരാ  ചട  പ്രകരാരമുള

നടപേടത്തികനള  വത്തിലകരായത്തി  ചത്തിതശകരത്തിക്കുകയഅം   നചയ്യുനതര  സതഖ്യരാനന്തര  പ്രചരണ

രശതത്തിയരാണര.  മരാധഖ്യമ  സന്വേരാതനഖ്യഅം  ഉതരവരാദത്തിതന്വേപതരാനട  വത്തിനത്തിപയരാഗത്തികരാന  മരാധഖ്യമ

പ്രവരതകര ശദ്ധത്തിപകണതരാണര.

ഭരാവത്തിയത്തില്  ഇതരതത്തിലള  നത്തിരുതരവരാദപേരമരായ  നടപേടത്തികള  ആരുനട

ഭരാഗത്തുനത്തിന്നുണരായരാലഅം  അവരനകതത്തിപര  അവകരാശലഅംഘനതത്തിനുളനപ്പെനടയള

നടപേടത്തികള വകനകരാള്ളുനതരാനണന്നുകൂടത്തി ഓരമ്മത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നു.

മരാധഖ്യമങള അവരുനട സന്വേരാതനഖ്യഅം ഉതരവരാദത്തിതന്വേപതരാനടയഅം നശതത്തിപൂരവകമരായഅം

വത്തിനത്തിപയരാഗത്തിക്കുനതത്തിനര  ഒരു  തടസവഅം  പകരളനത്തിയമസഭയത്തില്  ഉണരായത്തിരത്തികത്തില.

ജനരാധത്തിപേതഖ്യപേരമരായ  സഅംവരാദങളക്കു  പവദത്തിയരാപകണ  സഭരാതലവഅം  അതത്തിനരായത്തി

വത്തിനത്തിപയരാഗത്തികനപ്പെപടണ  വത്തിലപയറത്തിയ  സമയവഅം  പവണവത്തിധഅം  വത്തിനത്തിപയരാഗത്തികരാന

അഅംഗങളുഅം  മരാധഖ്യമ  പ്രവരതകരുഅം  ഉളനപ്പെനടയള  എലരാവരുപടയഅം  പേത്തിന്തുണ  നചയര

പ്രതശക്ഷത്തിക്കുകയരാണര.”

Discussion on Adjournment motion:

Shri. Shafi Parambil moved the following motion and spoke:

“The House do now adjourn.”

The following Members took part in the discussion:

Shri.  V. Joy

DR. Mathew Kuzhalnadan

Shri. P. Balachandran
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Shri. N. Samsudheen

Shri. Sebastian Kulathunkal

Shri. A. N. Shamseer

Smt. K. K. Rema

Shri. Thomas K. Thomas

Shri. K. B. Ganesh Kumar

Shri. Mons Joseph

Shri. Mathew T. Thomas

DR. K. T. Jaleel 

Shri. V. D. Satheesan, Leader of Opposition.

Shri.  Pinarayi Viyajan,  Chief Minister  replied to the points  raised during

discussion.

The motion moved was declared lost.

(In protest against the reply of the Government, the Members belonging to

opposition started shouting slogans and tried to disrupt the proceedings.)

Financial Business:

Discussion  and  Voting  on  Demands  for  Grants  in  the  Budget  for  the

financial year 2022-23 continued.

The following Members took part in the discussion:

 Shri.  E. Chandrasekharan

(Members belonging to the Opposition parties continued their protest.)

Then the cut motions were declared lost and the Demand No. II, III were

passed.
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Motion regarding the Cancellation of the Assembly sittings on June 29 and July 1, 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.

The House adjourned at 4.20 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Thursday

June 30, 2022.

KAVITHA UNNITHAN,

     Secretary-in-Charge.

                            


