
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ആറഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ടസപ്റഞ്ചാംബര്   1,   വവഞഴഞ്ചാം

നമ്പര് 83
രഞവതിടലെ 9-00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദവങ്ങള :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദവങ്ങളതില്  മൂടന്നണ്ണവഞ്ചാം,  ഒന്നഞഞ്ചാം  നമ്പര്
അടതിയന്തര കചഞദവവഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

കകേരളതതിടലെ എലഞ വനവജസ്പീവതി സകങ്കേതങ്ങളുടടയഞ്ചാം കദശസ്പീയ ഉദവഞനങ്ങളുടടയഞ്ചാം ഒരു
കേതികലെഞമസ്പീറര്  ചുറളവതില്  വരുന്ന  മനുഷവവഞസകകേന്ദ്രങ്ങള  ഉളടപ്പെടടയള്ള  പ്രകദശങ്ങളതില്
ഇകക്കഞടസനസതിറസ്പീവന്  കസഞണ്  നതിര്ബന്ധമഞക്കണടമന്ന  31-10-2019-ടലെ  സര്ക്കഞര്
ഉതരവന്  റദഞക്കഞതതഞ്ചാം,  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതതി  ഉതരവതിടന  തടര്ന്നന്  പരതിസതിതതികലെഞലെ
കമഖലെയഞക്കതിയഞല് ബഞധതിക്കുന്ന നതിര്മ്മേതിതതികേളുഞ്ചാം മറ്റു വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച റതികപ്പെഞര്ടന്
മൂന്നുമഞസതതിനകേഞ്ചാം  സമര്പ്പെതിക്കണടമന്ന  വവവസ  പഞലെതിക്കഞതതഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി
പറയടപ്പെടുന്ന  ഗുരുതര  സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചന്  ചർച
ടചയ്യണടമന്നന്  ആവശവടപ്പെടന്  കഡഞ.  മഞതത്യു  കുഴല്നഞടനുഞ്ചാം  മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു
അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന്റെ  അവതരണഞനുമതതിയന്  കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന്നു.  നതിയമഞ്ചാം,
വവവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതിയടട മറുപടതിയടട ടവളതിചതതില് അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്
സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

(ഇക്കഞരവതതികന്മേല്  സര്ക്കഞര്  അനുവര്തതിച  നതിലെപഞടതില്  പ്രതതികഷധതിചന്
പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

ശ്രദ കണതിക്കല് :

(1) വവദത്യുതതി  നതിരക്കന്  എലഞ  മഞസവഞ്ചാം  കൂട്ടുന്നതതിനന്  വവദത്യുതതി  വതിതരണ  
കേമ്പനതികേളക്കന് അനുമതതി നല്കുന്ന കേരടന് ചട കഭദഗതതിയതില് നതിന്നന് പതിന്മേഞറഞന 
കകേന്ദ്രസര്ക്കഞരതികനഞടന്  ആവശവടപ്പെകടണ്ടതതികലെക്കന്  ശ്രസ്പീ.  എ.  പ്രഭഞകേരന
വവദത്യുതതി  വകുപ്പുമനതിയടട  ശ്രദ കണതിച.  മനതി  അതന്  സഞ്ചാംബന്ധതിചന്
ഒരു  പ്രസഞവന ടചയ. 

KNPP. 1251/2022 (i).
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(2) സഞ്ചാംസഞനടത  കറഞ ഡുകേള  ഉന്നതനതിലെവഞരതതില്  നവസ്പീകേരതിചന്
സഞ്ചാംരകതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ജനങ്ങളുടട  യഞതഞ  കക്ലേശഞ്ചാം  അവസഞനതിപ്പെതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി
ഒരു ടസഷവല്  വതികേസന  പഞകക്കജന്  ആവതിഷ്കരതിചന്  നടപ്പെതിലെഞകക്കണ്ടതതിടന്റെ
ആവശവകേതയതികലെക്കന്  ശ്രസ്പീ.  കമഞനസന്  കജഞസഫന്  ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം, യവജനകേഞരവ വകുപ്പുമനതിയടട ശ്രദ കണതിച. മനതി
അതന് സഞ്ചാംബന്ധതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:
ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച:

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശ്രസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന ആലെത്തൂര് ഫയര് കസ്റ്റേഷനന്
പുതതിയ ടകേടതിടഞ്ചാം

മുഖവമനതി

2 ശ്രസ്പീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന ജതിലഞതലെ കപഞലെസ്പീസന്
കേണ്സളകടറസ്പീവന് കേമ്മേതിറതി

മുഖവമനതി

3 ശ്രസ്പീ. ടകേ. ബഞബു 
       (ടനന്മേഞറ)

ടനന്മേഞറ ഐ.റതി.ഐ.ക്കന്
സലെഞ്ചാം ലെഭവമഞക്കഞന

നടപടതി

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

4 ശ്രസ്പീ. ടകേ. ടജ. മഞകതി ഇതര സഞ്ചാംസഞനങ്ങളതില്
നതിന്നന് വന്ന

സതിരതഞമസക്കഞര്ക്കന്
വതിവതിധ സര്ടതിഫതിക്കറ്റുകേള

ലെഭവമഞക്കഞന നടപടതി

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

5 ശ്രസ്പീ. പ്രകമഞദന് നഞരഞയണ് റഞന്നതിയതില് മഴടക്കടുതതി
മൂലെഞ്ചാം നഷഞ്ചാം സഞ്ചാംഭവതിച

വവഞപഞരതികേളക്കന് പ്രകതവകേ
പഞകക്കജന്

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

6 ശ്രസ്പീ. പതി. പതി. ചതിതരഞ്ജന മടയഞ്ചാംകതഞടന്
നതിവഞസതികേളക്കന് പടയഞ്ചാം

ലെഭവമഞക്കല്

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി
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7 ശ്രസ്പീ. ടതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം MLA പ്രഞകദശതികേ
വതികേസന ഫണ്ടന്, ആസതി

വതികേസന ഫണ്ടന്
മുകഖനയള്ള

പ്രവൃതതികേളുടട GST
നതിരക്കന്

ധനകേഞരവ വകുപ്പുമനതി

8 ശ്രസ്പീ. രകമശന് ടചന്നതിതലെ അപ്പെര് കുടനഞടന്
ടഡവലെപ്പെന്ടമന്റെന്

അകതഞറതിറതി

കൃഷതി വകുപ്പുമനതി 

9 ശ്രസ്പീ. പതി. ഉവബദുള്ള മലെപ്പുറഞ്ചാം ഗവ. വനതിതഞ
കകേഞകളജതിനന് ടകേടതിടഞ്ചാം

ഉന്നതവതിദവഞഭവഞസ-
സഞമൂഹവനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതി

10 ശ്രസ്പീ. നജസ്പീബന് കേഞന്തപുരഞ്ചാം വടപ്പെന് വണ് ഡയബറതിസന്
ആയ വതിദവഞര്തതികേളക്കുള്ള

ഇനസുലെതിന 

ഉന്നത വതിദവഞഭവഞസ-
സഞമൂഹവനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതി

11 ശ്രസ്പീ. കകേഞവൂര് 
       കുഞ്ഞുകമഞന

എഞ്ചാം.എല്.എ. ഫണ്ടന്
ഉപകയഞഗതിച വഞങ്ങതിയ

സ്കൂള ബസ്സുകേള

ടപഞതവതിദവഞഭവഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

12 ശ്രസ്പീ. ടതി. സതിദതിഖന് കതഞടഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതികേളുടട
ആനുകൂലെവങ്ങള

ടപഞതവതിദവഞഭവഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

13 ശ്രസ്പീ. പതി. പതി. സുകമഞദന് പുതകക്കഞടന് സര്വ്വജന
എചന്.എസന്.എസന് ടകേടതിട

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതവതിദവഞഭവഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

14 ശ്രസ്പീ. ടതി. ഐ. മധുസൂദനന ടപരുമ്പ പഞലെഞ്ചാം
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി
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15 ശ്രസ്പീ. ഐ. ബതി. സതസ്പീഷന് കേരമന-ടവള്ളറട കറഞഡന്
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

16 ശ്രസ്പീ.  എല്കദഞസന്  പതി.
കുന്നപ്പെതിള്ളതില്

ടപരുമ്പഞവൂര് വബപ്പെഞസന്
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

17 ശ്രസ്പീ. പതി.ടതി.എ. റഹസ്പീഞ്ചാം കകേഞഴതികക്കഞടന് എന.ഐ.ടതി.
അണ്ടര്പഞസന്

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

18 ശ്രസ്പീ. സതി. സതി. മുകുന്ദന നഞടതികേയതിടലെ കറഞഡുകേളുടട
പുനരുദഞരണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

19 ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴതി അലെതി വളഞകഞരതി-അങ്ങഞടതിപ്പുറഞ്ചാം-
വണ്ടൂര്-വടപുരഞ്ചാം കറഞഡന്

നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

20 ശ്രസ്പീ. പതി. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദന് കദശസ്പീയപഞത 66-ല്
ഇടതിമുഴതിക്കല് - തലെപ്പെഞറ

കറഞഡന് നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

21 ശ്രസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന കൂത്തുപറമ്പതിടലെ വതിവതിധ
കറഞഡുകേളുടട

പുനരുദഞരണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി
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22 ശ്രസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിനടസന്റെന് കേരമന-കേളതിയതിക്കഞവതിള
കറഞഡന് വതികേസനതതിടന്റെ

ഭഞഗമഞയ ടകേഞടതിനട-
വഴതിമുക്കന് മൂന്നഞഞ്ചാംഘട

പ്രവൃതതി

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

23 ശ്രസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ കുഞ്ഞതിപ്പെള്ളതി കടഞള പഞസ  ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

24 ശ്രസ്പീ. പതി. ബഞലെചന്ദ്രന പുലെതിക്കളതി സഞ്ചാംഘങ്ങളക്കന്
ധനസഹഞയഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

25 ശ്രസ്പീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം.
        അഷ്റഫന്

മഞസ്കുമഞരതി-കുരുഡപ്പെദവന്
കറഞഡതിനന് കേതിഫ്ബതി

അനുമതതി

ധനകേഞരവ വകുപ്പുമനതി

26. ശ്രസ്പീ. കസവവര്  
       ചതിറതിലെപ്പെതിള്ളതി

തൃശ്ശൂര്
ടനഞ്ചുകരഞഗഞശുപതതിയടട

പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗവ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

27 ശ്രസ്പീ. ജതി. സ്റ്റേസ്പീഫന കേഞടഞക്കട സതി.എചന്.സതി.-
യടട പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗവ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

28 ശ്രസ്പീ. അനവര് സഞദതന് ആലുവ ജതിലഞ
ആശുപതതിയടട

പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗവ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

29 ശ്രസ്പീ. ഡതി. ടകേ. മുരളതി കേലറ, പഞകലെഞടന്,
വഞമനപുരഞ്ചാം

സതി.എചന്.സതി.കേളുടട
പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗവ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി
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30 ശ്രസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിജതിന കേണ്ണൂര് ഗവ. ടമഡതിക്കല്
കകേഞകളജന് ജസ്പീവനക്കഞരുടട

കവതന വവവസകേള

ആകരഞഗവ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

31 ശ്രസ്പീ. ലെതികന്റെഞ കജഞസഫന് തതിരുവമ്പഞടതി കസ്റ്റേഡതിയഞ്ചാം
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

മതവബന്ധനഞ്ചാം,
കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫന്,

ഹജന് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചന് ബന്ധടപ്പെട മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 
കമശപ്പുറത്തു വച കേടലെഞസ്സുകേള :

തഞടഴപ്പെറയന്ന കേടലെഞസുകേള കമശപ്പുറതന് വച.
(i) ചടഞ്ചാം 166 (1) പ്രകേഞരമുള്ള  കേടലെഞസുകേള

ക്രമ
നമ്പർ

എസന്.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വതിജഞപനതതിടന്റെ 

നമ്പർ     തസ്പീയതതി 

1 2 3 4

    1 332/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.944/2021/കഹഞഞ്ചാം 26-3-2021

    2 333/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1001/2021/കഹഞഞ്ചാം 31-3-2021

    3 334/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1009/2021/കഹഞഞ്ചാം 31-3-2021

    4 335/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1010/2021/കഹഞഞ്ചാം 31-3-2021

    5 336/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1011/2021/കഹഞഞ്ചാം 31-3-2021

    6 337/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1012/2021/കഹഞഞ്ചാം 31-3-2021

    7 339/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.998/2021/കഹഞഞ്ചാം 31-3-2021

    8 340/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1018/2021/കഹഞഞ്ചാം 3-4-2021

    9 342/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1017/2021/കഹഞഞ്ചാം 3-4-2021

    10 343/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1020/2021/കഹഞഞ്ചാം 3-4-2021

    11 344/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നഞ്ചാം. 1028/2021/കഹഞഞ്ചാം 3-4-2021

    12 345/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1027/2021/കഹഞഞ്ചാം 3-4-2021
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    13 346/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1019/2021/കഹഞഞ്ചാം 3-4-2021

    14 347/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1025/2021/കഹഞഞ്ചാം 3-4-2021

    15 348/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1026/2021/കഹഞഞ്ചാം 3-4-2021

    16 349/2021 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി)നഞ്ചാം.1024/2021/കഹഞഞ്ചാം 3-4-2021

    17 648/2022 സ.ഉ.(പതി)നഞ്ചാം.16/2022/ടപഞ.ഭ.വ 28-6-2022

    18 764/2022 വതിജന്-സതി1/85/2022-വതിജന് 29-7-2022

    19 791/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നഞ്ചാം.171/2022/ജതി.എ.ഡതി. 8-8-2022

    20 808/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.)നഞ്ചാം.174/2022/ജതി.എ.ഡതി. 12-8-2022

    21 820/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നഞ്ചാം.169/2022/കഹഞഞ്ചാം 16-8-2022

    22 827/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നഞ്ചാം.2316/2022/കഹഞഞ്ചാം 20-8-2022

    23 736/2022 സ.ഉ(അചടതി) നഞ്ചാം. 62/2022/തസസ്വഭവ 26-7-2022

    24 773/2022 സ.ഉ(അചടതി) നഞ്ചാം. 64/2022/തസസ്വഭവ 2-8-2022

    25 814/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നഞ്ചാം.65/2022/തസസ്വഭവ 9-8-2022

    26 809/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.215/2022/ആര്.ഡതി. 12-8-2022

    27 828/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നഞ്ചാം.8/2022/എചന്എസ്ജതി 21-8-2022

    28 812/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.16/2022/കലെഞ 17-8-2022

    29 813/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.16/2022/കലെഞ 17-8-2022

    30 825/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.15/2022/ഐ.ഡതി. 20-8-2022

    31 769/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.139/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 2-8-2022

    32 780/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.140/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 5-8-2022

    33 799/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.112/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 22-6-2022

    34 800/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.109/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 15-6-2022

    35 801/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.116/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 23-6-2022

    36 804/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.127/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 15-7-2022

    37 805/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.128/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 15-7-2022
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    38 823/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.130/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 22-7-2022

    39 824/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.145/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന്. 17-8-2022

    40 790/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നഞ്ചാം.78/2022/എല്.ബതി.ആര്. 2-8-2022

    41 792/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നഞ്ചാം.79/2022/എല്.ബതി.ആര്. 4-8-2022

    42 796/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നഞ്ചാം.80/2022/എല്.ബതി.ആര്. 4-8-2022

    43 667/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നഞ്ചാം.8/2022/ഡതി.ഡതി. 29-6-2022

    44 701/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.9/2022/ഡതി.ഡതി. 6-7-2022

    45 797/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം. 10/2022/ഡതി.ഡതി. 11-8-2022

(ii) ചടഞ്ചാം 166 ബതി പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസ്സുകേള :

ക്രമ
നമ്പർ സഞപനഞ്ചാം 

റതികപ്പെഞർടതിടന്റെ 

വർഷഞ്ചാം     സസ്വഭഞവഞ്ചാം 

1 2 3

1 ഇനസ്റ്റേതിറനടന്  ഓഫന്  മഞകനജ് ടമന്റെന്  ഇന
ഗവണ്ടമന്റെന്

 2019-20 വഞര്ഷതികേ 
റതികപ്പെഞര്ടന്

2 കകേരള വഞടര് അകതഞറതിറതി 2015-16
2016-17

ആ ഡതിറന് റതികപ്പെഞര്ടന്

3 കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  പടതികേ  ജഞതതി  പടതികേ
കഗഞതവര്ഗ്ഗ കേമ്മേസ്പീഷന 

2017-18 പ്രകതവകേ ആഡതിറന്
റതികപ്പെഞര്ടന്

4 സഞ്ചാംസഞന ഓഡതിറന് വകുപ്പെന് 2018-19   സമഞഹൃത ഓഡതിറന്
റതികപ്പെഞർടതികന്മേലുള്ള
തതിരുതൽ പതതികേ

5 ആകടഞകേഞസ്റ്റേന് ലെതിമതിറഡന് 2019-20 വഞർഷതികേ റതികപ്പെഞർടന്

6 കകേരള  ലെഞൻഡന്  ടഡവലെപ്ടമന്റെന്
കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലെതിമതിറഡന് 2016-17

വഞർഷതികേ
റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം
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7 കകേരള ഫസ്പീഡ്സന് ലെതിമതിറഡന് 2019-20 വഞര്ഷതികേ    
റതികപ്പെഞര്ടന്

8 കകേരള കറഷന വവഞപഞരതി കകമനതിധതി 2018-19
2019-20

ഓഡതിറന് 
റതികപ്പെഞര്ടന്

  
(iii) ചടഞ്ചാം 47 (2) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള:

നതിയമസഭ സകമ്മേളനഞ്ചാം നകത ചതിഹ്നമതിടഞത കചഞദവനമ്പര്

13 14 257

14

2 3360

5 197

14 2681

19 1669

15 2 1379, 1401, 3479

5 54,  334,  402,  489,  523,  555,  2064,  2389,

2391, 2392, 3710, 3714, 4081, 4095

(iv) ചടഞ്ചാം 236 (5) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള:

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി
കേഞലെതഞമസപതതികേകേളുടട വതിശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ
വര്ഷഞ്ചാം

റതികപ്പെഞര്ടന് 
നമ്പര്

ഖണതികേ
 നമ്പര്

XIV ― ആഭവന്തരകേഞരവങ്ങള 2020-21 5
67, 68, പുതതിയ
ശസ്പീർഷകേഞ്ചാം ( i )

I―കൃഷതിയഞ്ചാം മൃഗസഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം
     മതവബന്ധനവഞ്ചാം

2019-20 4 30, 35, 36

1251/2022 (i).
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(v) ചടഞ്ചാം 236 (6) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള:

ധനഞഭവര്തന നമ്പര്

വഞര്ഷതികേ പ്രവര്തന റതികപ്പെഞര്ടതിടന്റെ
വതിശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ
വര്ഷഞ്ചാം

വകുപ്പെന്/സഞപനഞ്ചാം

1 2 3

XVI―ടപൻഷനുഞ്ചാം പലെവകേയഞ്ചാം 
2021-22 ടപഞതഭരണ (ടപഞളതിറതിക്കൽ)

വകുപ്പെന് 

XVII―വതിദവഞഭവഞസഞ്ചാം,കേഞയതികേ വതികനഞദഞ്ചാം,
           കേലെ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം &  
XX―ശുദജലെവതിതരണവഞ്ചാം
         ശുചസ്പീകേരണവഞ്ചാം 

,,
      പരതിസതിതതി വകുപ്പെന്

XVIII―വവദവസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം
             ടപഞതജനഞകരഞഗവവഞ്ചാം

,,

ആഭവന്തര വകുപ്പെന്
(ടകേമതിക്കൽ

എകേന് സഞമതികനഴന് സന്
ലെകബഞറടറതി )

XLVI―സഞമൂഹവ സുരകതിതതസ്വവഞ്ചാം കകമവഞ്ചാം ,,

ടപഞതഭരണ (ഫസ്പീഡഞ്ചാം
വഫകറഴന് ടപൻഷൻ )വകുപ്പെന്
(ലെഞന്റെന്  റവനന കേമ്മേസ്പീഷണർ,
ട്രഷറതി വകുപ്പെന് എന്നതിവയടട
നതിയനണതതിലുള്ളതന് ) 

XXII―നഗരവതികേസനഞ്ചാം 

2020-21
 (കേഞലെതഞമസ

പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

തകദശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെന്
പഞനതിഞ്ചാംഗന്

,, നഗരകേഞരവ വകുപ്പെന് 

XXXV―പഞഞയതന് 
             &
XXVIII―പലെവകേ  സഞമ്പതതികേ
                സർവ്വസ്പീസുകേൾ 

പഞഞയതന് വകുപ്പെന് 
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XXXVI ―ഗഞമ വതികേസനഞ്ചാം 
തകദശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെന് 

(ഗഞമ വതികേസന
കേമ്മേസ്പീഷണകററന് )

XXXVII―വവവസഞയങ്ങള
2010-11 വവവസഞയ വകുപ്പെന് 

(കകേരള സഞ്ചാംസഞന കേശുവണ്ടതി
വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ)

,, 2011-12 ,,

,,
,,

വവവസഞയ വകുപ്പെന്
[കകേരള കസ്റ്റേറന് ഹഞന്റെതി ക്രഞഫന് സന്
അപ്പെകന് സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം

(സുരഭതി )]

,,
2012-13 വവവസഞയ വകുപ്പെന് 

(കകേരള സഞ്ചാംസഞന കേശുവണ്ടതി
വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ)

XXXVII―വവവസഞയങ്ങള 2014-15
  വവവസഞയ വകുപ്പെന് 

(കകേരള സഞ്ചാംസഞന കേശുവണ്ടതി
വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ)

,,
വകേതറതി - വസ്ത്ര വകുപ്പെന് 

,, 2015-16
വവവസഞയ വകുപ്പെന് 

(കകേരള സഞ്ചാംസഞന കേശുവണ്ടതി
വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ)

,,
2016-17 ,,

,,

2018-19
 (കേഞലെതഞമസ

പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

,,
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XXXVII―വവവസഞയങ്ങള

2019-20
 (കേഞലെതഞമസ

പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

വവവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള സഞ്ചാംസഞന

കേശുവണ്ടതി
വതികേസന

കകേഞർപ്പെകറഷൻ)

,,

2020-21
 (കേഞലെതഞമസ

പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

,,

,,
       2021-22

വവവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള സഞ്ചാംസഞന ബഞഞ്ചാംബ
കകേഞർപ്പെകറഷൻ  ലെതിമതിറഡന് )

,, ,,
വവവസഞയ വകുപ്പെന് 

(കകേരള ഖഞദതി ഗഞമ വവവസഞയ
കബഞർഡന് )

,, ,,
വവവസഞയ വകുപ്പെന് 

(കകേരള കേരകേകൗശലെ വതികേസന
കകേഞർപ്പെകറഷൻ  )

,, ,,

വവവസഞയ വകുപ്പെന് 
(കകേരള ദതികനശന് ബസ്പീഡതി

ടതഞഴതിലെഞളതി കകേന്ദ്ര സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘഞ്ചാം )

,, ,,
വവവസഞയ വകുപ്പെന് 

[സ്റ്റേസ്പീൽ ഇൻഡസതിയൽസന്
കകേരള ലെതിമതിറഡന്( സതിൽക്കന് )]

 XXXVII―വവവസഞയങ്ങള   2021-22
വവവസഞയ വകുപ്പെന് 

(ടകേൽകട്രഞൺ ഇലെകകഞ
ടസറഞമതികന് ലെതിമതിറഡന് )
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 XXXVII  ― വവവസഞയങ്ങള   2021-22
വവവസഞയ വകുപ്പെന് 

(ടമറൽ ഇൻഡസസ്പീസന് ലെതിമതിറഡന്)

,, ,,

വവവസഞയ വകുപ്പെന് 
[കകേരള കസ്റ്റേറന് ആർടതിസഞൻസന്

ടഡവലെപ്ടമന്റെന് കകേഞർപ്പെകറഷൻ
ലെതിമതിറഡന് (കേഞഡന് കകേഞ )]

,, ,,

വവവസഞയ വകുപ്പെന്
[കകേരള കസ്റ്റേറന് ഹഞന്റെതി ക്രഞഫന് സന്
അപ്പെകന് സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം

(സുരഭതി )]

XXIX ― കൃഷതി 2017-18

കേഞർഷതികേ വതികേസന
കേർഷകേകകമ വകുപ്പെന് , 

മണ്ണന് പരവകവകണ 
മണ്ണന് സഞ്ചാംരകണ വകുപ്പെന് 

XXIX―കൃഷതി 
 XXX―ഭകവഞ്ചാം 
XXXIX-വവദത്യുത പദതതികേൾ 

2021-22
കേഞർഷതികേ വതികേസന

കേർഷകേകകമ വകുപ്പെന് 

XXIX―കൃഷതി ,,

കേഞർഷതികേ വതികേസന
കേർഷകേകകമ വകുപ്പെന് 

(സഞ്ചാംസഞന
കഹഞർടതിക്കൾചർ മതിഷൻ

കകേരള )

,, ,,
മണ്ണന് പരവകവകണ 

മണ്ണന് സഞ്ചാംരകണ വകുപ്പെന് 

VII―മുദ്രപ്പെതങ്ങളുഞ്ചാം     രജതിസന് കട്രഷനുഞ്ചാം

2020-21
 (കേഞലെതഞമസ

പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

നതികുതതി വകുപ്പെന് 
(രജതികസഷൻ

ഇൻസന് ടപകർ ജനറൽ
ഓഫസ്പീസന് , ട്രഷറതി

ഡയറകകററന്, ലെഞൻഡന്
റവനന  കേമ്മേസ്പീഷണകററന് )
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XVIII―വവദവസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം
            ടപഞതജനഞകരഞഗവവഞ്ചാം

2021-22
ഇൻഷുറൻസന് ടമഡതിക്കൽ

സർവ്വസ്പീസസന് വകുപ്പെന് 

XXXI ― മൃഗസഞ്ചാംരകണഞ്ചാം 

2021-22
 (കേഞലെതഞമസ

പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

മൃഗസഞ്ചാംരകണവകുപ്പെന് 

,,
കകേരള വലെവ്കസ്റ്റേഞക്കന്

ടഡവലെപ്പെന്ടമന്റെന്  കബഞർഡന് 

,,
കകേരള ഫസ്പീഡ്സന് ലെതിമതിറഡന് 

XVII―വതിദവഞഭവഞസഞ്ചാം,  കേഞയതികേവതികനഞദഞ്ചാം,
            കേലെ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം 

2019-20
 (കേഞലെതഞമസ

പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

കേഞയതികേ യവജനകേഞരവ
വകുപ്പെന് 

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരവഞ്ചാം :

സബ്ജകന്  കേമ്മേറതി  റതികപ്പെഞര്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  തഞടഴപ്പെറയന്ന  ബതില്ലുകേള
പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘടങ്ങളുഞ്ചാം:

(1) 2022-  ടലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

ഉന്നതവതിദവഞഭവഞസ-സഞമൂഹവനസ്പീതതി വകുപ്പുമനതി കഡഞ.  ആര്.  ബതിന്ദു  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി
റതികപ്പെഞർടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  2022 -ടലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള  (കഭദഗതതി)  ബതില്
പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി
റതികപ്പെഞർടതിൽ  വതികയഞജതിപ്പെന്  കരഖടപ്പെടുതതിയ  ടപ്രഞഫ.  ആബതിദന്  ഹുവസന  തങ്ങള,
ശ്രസ്പീ.  ടതി.  വതി.  ഇബഞഹതിഞ്ചാം  എന്നസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള  സഞ്ചാംസഞരതിച.  2022-ടലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
നതിയമങ്ങള  (കഭദഗതതി)  ബതില് ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്
ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശ്രസ്പീ.  എഞ്ചാം.  നകൗഷഞദന്  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്
ശ്രസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതിജതിന  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശ്രസ്പീ.  അനവര്  സഞദതന്
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്  ശ്രസ്പീ.  രകമശന്  ടചന്നതിതലെ  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.
ചർചയഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  ബതില്  ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി
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സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം, ബതിൽ
വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭ
തള്ളുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

(ബതില്  പരതിഗണനയന്  എടുതതതില്  പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക  കേകതികേളതില്ടപ്പെട
അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

തടര്ന്നന്  ബതില്  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള  പരതിഗണനയന്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം  തഞടഴപ്പെറയന്ന
കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ ഐകേകേകണവന പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

ഒന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

In Clause 1(2) for the figure and superscript “Ist” the figure and superscript
“1st ” shall be substituted.  

രണ്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

In section 10(1)  proposed to be substituted in the Kerala University Act,
1974, by  clause 2(b) (i)

(1)  item (i), shall be recast as follows:

 “ (i) One person nominated by the Government - Convenor;”

(2)  item (iii), shall be recast as follows :

“(iii)  One  person  nominated  by the  Vice-Chairman,  Kerala  State  Higher
Education Council;”

മൂന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

In Section 10(1) proposed to be substituted in the Calicut University Act,
1975  by Clause 3(b)(i)

(1) item (i), shall be recast as follows

‘'(i)  One person nominated by the Government- Convenor,’’

(2) item (iii), shall be recast as follows

‘‘(iii)  One person nominated  by the  Vice-Chairman,  Kerala  State  Higher
Education Council;’’
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നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

Section 10(1) proposed to substituted in the Mahatma Gandhi University Act,
1985 by clause 4(b)(i) item (i) shall be recast as follows:-

(1) “(i) One person nominated by the Government – Convenor;”

(2)  item(iii) shall be recast as follows:-

“(iii)  One  person  nominated  by  the  Vice-Chairman,  Kerala  State
Higher Education Council;”

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

In section 24(3)(a)  proposed to be substituted in the  Sree  Sankaracharya
University of Sanskrit Act, 1994 by clause 5. 

(1) item (i) shall be recast as follows

“(i) One Person nominated by the Government- Convenor;”

(2)  item (iii) shall be recast as follows 

“(iii)  One  person  nominated  by  the  Vice-Chairman,  Kerala  State
Higher Education Council;”

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

Section 10 (1)(i) proposed to be substituted in the Kannur University Act,
1996 by clause 6 (b) (i) shall be recast as follows:

“(i) One person nominated by the Government-Convenor;”

Item (iii) shall be recast as follows:

“(iii)  One  person  nominated  by  the  Vice-Chairman,  Kerala  State
Higher Education Council;”

(2) 2022-  ടലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉതരവഞദതിത   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

ധനകേഞരവ വകുപ്പുമനതി  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  എന.  ബഞലെകഗഞപഞല് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർടന്
ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള  2022-ടലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉതരവഞദതിത  (കഭദഗതതി)  ബതില്
പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി
റതികപ്പെഞർടതിൽ വതികയഞജതിപ്പെന്  കരഖടപ്പെടുതതി  ശ്രസ്പീ.  എന.  ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന  സഞ്ചാംസഞരതിച.  2022-ടലെ
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കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉതരവഞദതിത  (കഭദഗതതി)  ബതില് ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശ്രസ്പീ.  ജതി.  എസന്.  ജയലെഞല്
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശ്രസ്പീ.  പതി.  ബഞലെചന്ദ്രന അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത
ബതിൽ  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു
കഭദഗതതി  ശ്രസ്പീ.  എല്കദഞസന്  പതി.  കുന്നപ്പെതിള്ളതില്  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ചർചയഞ്ചാം
മനതിയടട മറുപടതിക്കുഞ്ചാം കശഷഞ്ചാം ബതില് ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന്
ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതിൽ  വസ്പീണഞ്ചാം
അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭ  തള്ളുകേയഞ്ചാം
ടചയ.  തടര്ന്നന്  ബതില്  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള  പരതിഗണനയന്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം  തഞടഴപ്പെറയന്ന
കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

രണ്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) ഖണഞ്ചാം 2 പ്രകേഞരഞ്ചാം 2003-ടലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉതരവഞദതിത ആകതില്
പകേരഞ്ചാം കചര്ക്കഞനുകദശതിക്കുന്ന വകുപ്പെന്  4(2)(എ)-ല്  “വര്ദതിപ്പെതികക്കണ്ടതഞണന്."  എന്നതതിനന്
പകേരഞ്ചാം "വര്ദതിപ്പെതികക്കണ്ടതഞ്ചാം" എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  2  പ്രകേഞരഞ്ചാം  2003-ടലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉതരവഞദതിത
ആകതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദശതിക്കുന്ന വകുപ്പെന്  4(2)(എ)-ല്  “ടചലെവഴതികക്കണ്ടതഞണന്"
എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം “ടചലെവഴതികക്കണ്ടതമഞണന്" എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

(iii)  ഖണഞ്ചാം  2  പ്രകേഞരഞ്ചാം  2003-ടലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉതരവഞദതിത
ആകതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദശതിക്കുന്ന  വകുപ്പെന്  4(2)(ബതി)-യടട  കുറതിപ്പെന്  (i)-ൽ
"ഊർജകമഖലെയതിടലെ” എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ഊർജ കമഖലെയതിടലെ"  എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

(iv)  ഖണഞ്ചാം  2  പ്രകേഞരഞ്ചാം  2003-ടലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉതരവഞദതിത
ആകതില്  പകേരഞ്ചാം   കചര്ക്കഞനുകദശതിക്കുന്ന  വകുപ്പെന്  4(2)(ബതി)യടട  കുറതിപ്പെന്  (i)-ൽ
"കമല്പ്പെരഞമര്ശതിച” എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം "കമല് പരഞമര്ശതിച"  എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

(v)  ഖണഞ്ചാം 2 പ്രകേഞരഞ്ചാം  2003-ടലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉതരവഞദതിത ആകതിൽ
പകേരഞ്ചാം  കചർക്കഞനുകദശതിക്കുന്ന  വകുപ്പെന്  4(2)(ബതി)-യടട  കുറതിപ്പെന്  (ii)-ൽ
"മൂലെധനടചലെവതിനധതിഷതിതമഞയ"  എന്നതതിനന്  പകേരഞ്ചാം  "മൂലെധന  ടചലെവതിനതതി
ലെധതിഷതിതമഞയ" എന്നന് കചർക്കുകേ.

(vi)  ഖണഞ്ചാം  2  പ്രകേഞരഞ്ചാം  2003-ടലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉതരവഞദതിത
ആകതിൽ  പകേരഞ്ചാം  കചർക്കഞനുകദശതിക്കുന്ന  വകുപ്പെന്  4(2)(ബതി)-യടട   കുറതിപ്പെന്  (ii)-ൽ
"ഊർജകമഖലെയതിടലെ" എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ഊർജ കമഖലെയതിടലെ" എന്നന് കചർക്കുകേ.

1251/2022 (i).
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(vii)  ഖണഞ്ചാം  2  പ്രകേഞരഞ്ചാം  2003-ടലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉതരവഞദതിത
ആകതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദശതിക്കുന്ന  വകുപ്പെന്  4(2)(ബതി)-യടട  കുറതിപ്പെന്  (iii)-ല്,
“ഊര്ജകമഖലെയതിടലെ” എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം  “ഊര്ജ കമഖലെയതിടലെ”എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

(3) 2022 -   ടലെ കകേരള പബതികേന് സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന   (  വഖഫന് കബഞര്ഡതിടന്റെ കേസ്പീഴതിലുള്ള 
സര്വ്വസ്പീസുകേടള സഞ്ചാംബന്ധതിച കൂടുതല് ചുമതലെകേള  )   റദഞക്കല് ബതില്

(സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച  കേഞകരവഞപകദശകേ  സമതിതതിയടട  ഏഴഞമതന്  റതികപ്പെഞര്ടതിടലെ
ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല് ഭഞഗതികേമഞയതി കഭദഗതതി വരുതതിടക്കഞണ്ടന്,  2022-ടലെ കകേരള പബതികേന്
സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന (വഖഫന് കബഞര്ഡതിടന്റെ കേസ്പീഴതിലുള്ള സര്വ്വസ്പീസുകേടള സഞ്ചാംബന്ധതിച കൂടുതല്
ചുമതലെകേള) റദഞക്കല് ബതില് ഇകന്ന ദതിവസഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം അനന്തര നടപടതികേള
സസ്വസ്പീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സഭ  തസ്പീരുമഞനതിക്കുന്നുടവന്ന  പ്രകമയവഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത  ബതില്  സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയയഞടത  അവതരതിപ്പെതിച  ദതിവസഞ്ചാം  തടന്ന
പഞസഞക്കുന്നതതികലെക്കഞയതി  നതിയമസഭയടട  കേഞരവനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം  നടപടതിക്രമങ്ങളുഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച  ചടങ്ങളതിടലെ  ബന്ധടപ്പെട  ചടങ്ങള  തഞത്കേഞലെതികേമഞയതി  സടസന്റെന്
ടചയ്യണടമന്ന  പ്രകമയവഞ്ചാം  മതവബന്ധനഞ്ചാം,  കേഞയതികേഞ്ചാം,  വഖഫന്,  ഹജന്  തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ. വതി. അബ്ദുറഹതിമഞന അവതരതിപ്പെതിച. പ്രകമയങ്ങള സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച.)

മതവബന്ധനഞ്ചാം,  കേഞയതികേഞ്ചാം,  വഖഫന്,  ഹജന്  തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി
ശ്രസ്പീ.  വതി.  അബ്ദുറഹതിമഞന സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർടന്  ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള  2022-ടലെ കകേരള
പബതികേന് സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന (വഖഫന് കബഞര്ഡതിടന്റെ കേസ്പീഴതിലുള്ള സര്വ്വസ്പീസുകേടള സഞ്ചാംബന്ധതിച
കൂടുതല്  ചുമതലെകേള)  റദഞക്കല്  ബതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില് പരതിഗണനയന്
എടുക്കണമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തടര്ന്നന്  ബതില്  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള
പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം കഭദഗതതികേടളഞന്നുഞ്ചാം കൂടഞടത സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന പ്രശ്നങ്ങള :

സസ്പീക്കര്  തഞടഴപ്പെറയന്ന  അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന  പ്രശ്നഞ്ചാം  ടചയറതിടന്റെ
പരതിഗണനയതിലെഞടണന്നന് അറതിയതിച :

പ്രവഞസതി  മലെയഞളതികേളുടട  കകമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച  നതിയമസഭഞ  സമതിതതിയടട
അഖതികലെന്തവഞ  പഠനപരവടനതതിടന്റെ  ഭഞഗമഞയതി  ജമ്മു  കേഞശസ്പീര്  സന്ദര്ശതിച  കവളയതില്
സമതിതതി അഞ്ചാംഗമഞയ കഡഞ.  ടകേ.  ടതി.  ജലെസ്പീല്,  എഞ്ചാം.എല്.എ.  രഞജവതതിടന്റെ അഖണതടയ
കചഞദവഞ്ചാം ടചയ്യുന്ന തരതതില്  12-8-2022-നന്  കഫസ്ബുക്കതില് കപഞസ്റ്റേന്  ടചയ്ത കുറതിപ്പെതിലൂടട
നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളുടട  ടപരുമഞറചടതതിടലെ  ചടഞ്ചാം  27,  49  എന്നതിവയന്  വതിരുദമഞയതി
പ്രവര്തതിചതിരതിക്കുന്നുടവന്നന് ആകരഞപതിചടകേഞണ്ടന്  കഡഞ.  മഞതത്യു കുഴല്നഞടന, എഞ്ചാം.എല്.എ.
നല്കേതിയ ടപരുമഞറചട ലെഞ്ചാംഘന കനഞടസ്പീസന്.
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തടര്ന്നന്,  സഭ  അനതിശ്ചതിതകേഞലെകതക്കന്  പതിരതിയണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  മുഖവമനതിക്കുകവണ്ടതി
പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ്ഗ,  പതിന്നഞക്കവതിഭഞഗകകമ-കദവസസ്വഞ്ചാം,  പഞര്ലെടമന്റെറതികേഞരവ
വകു പ്പുമനതി  അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  ആറഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനടതക്കുറതിചന്  സസ്പീക്കര്
ഹ്രസസ്വമഞയ ഒരു അവകലെഞകേനഞ്ചാം നടതതി.

ഉചയന് 2.27-നന് സഭ അനതിശ്ചതിതകേഞലെകതക്കന് പതിരതിഞ്ഞു.

കദശസ്പീയഗഞനഞ്ചാം

എ. എഞ്ചാം. ബഷസ്പീര്, 
ടസക്രടറതി.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions:

Three Questions in the list of Questions posted for the day and short notice

question No. 1 were answered orally.

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Law, Industries and Coir, the Speaker withheld

consent to the moving of an adjournment motion given notice of by DR. Mathew

Kuzhalnadan and five other Members regarding the serious situation reported to

have  arisen  consequent  to  the  non-revocation  of  the  Government  order  dated

31-10-2019  to  make  ecosensitive  zone  mandatory  in  areas  including  human

settlements  within  one  kilometer  radius  of  all  wildlife  sanctuaries  and  national

parks in Kerala and the failure to comply with the condition of submitting a report

within three months regarding the constructions and other information affected by

the environment sensitive zone following the order of the Supreme Court.

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

belong to opposition staged a walkout.)

Calling Attention :

(1) Shri A. Prabhakaran called the attention of the Minister for Electricity to 

the necessity to urge the Central Government to take back from the move

to amend the draft rule which allows electricity distribution companies to

increase electricity rates every month. The Minister made a statement  

there to.

KNPP. 1251/2022 (ii).
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(2) Shri  Mons Joseph called the attention of the Minister for Public Works, 

Tourism and Youth Affairs to the necessity to formulate and implement a

special development package to upgrade and protect the roads in the  

State to high standard and to cease the travel hardship of the people. The 

Minister made a statement there to.

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 2 3 4

1 ശശ. നക. ഡത്തി. പ്രപസേനന ആലത്തൂര ഫയര പസ്റ്റേഷനര
പുതത്തിയ നകടത്തിടഅം

മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. എന. ഷഅംസുദശന ജത്തിലല്ലാതല പപേല്ലാലശസേര
കണ്സേള്പടറശവര കമത്തിറത്തി

മുഖഖ്യമനത്തി

3 ശശ. നക. ബല്ലാബ
       (നനനല്ലാറ)

നനനല്ലാറ ഐ.റത്തി.ഐ.-കര
സ്ഥലഅം ലഭഖ്യമല്ലാകല്ലാന

നടപേടത്തി

റവനന-ഭവനനത്തിരമല്ലാണ
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. നക. നജ. മല്ലാകത്തി ഇതര സേഅംസ്ഥല്ലാനങ്ങളത്തില
നത്തിനര വന

സ്ഥത്തിരതല്ലാമസേകല്ലാരകര
വത്തിവത്തിധ സേരടത്തിഫത്തികറ്റുകള്

ലഭഖ്യമല്ലാകല്ലാന നടപേടത്തി

റവനന-ഭവനനത്തിരമല്ലാണ
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പ്രപമല്ലാദര നല്ലാരല്ലായണ് റല്ലാനത്തിയത്തില മഴനകടുതത്തി
മൂലഅം നഷഅം സേഅംഭവത്തിച

വഖ്യല്ലാപേല്ലാരത്തികള്കര പ്രപതഖ്യക
പേല്ലാപകജര

റവനന-ഭവനനത്തിരമല്ലാണ
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പേത്തി. പേത്തി. ചത്തിതരഞ്ജന മടയഅംപതല്ലാടര
നത്തിവല്ലാസേത്തികള്കര പേടയഅം

ലഭഖ്യമല്ലാകല

റവനന-ഭവനനത്തിരമല്ലാണ
വകുപ്പുമനത്തി
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1 2 3 4

7 ശശ. ടത്തി. വത്തി. ഇബല്ലാഹത്തിഅം MLA പ്രല്ലാപദശത്തിക
വത്തികസേന ഫണര, ആസത്തി

വത്തികസേന ഫണര
മുപഖനയുള

പ്രവൃതത്തികളുനട GST
നത്തിരകര

ധനകല്ലാരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. രപമശര നചനത്തിതല അപ്പര കുടനല്ലാടര
നഡവലപ്പരനമന്റെര

അപതല്ലാറത്തിറത്തി

കൃഷത്തി വകുപ്പുമനത്തി 

9 ശശ. പേത്തി. ഉബബദുള മലപ്പുറഅം ഗവ. വനത്തിതല്ലാ
പകല്ലാപളജത്തിനര നകടത്തിടഅം

ഉനതവത്തിദഖ്യല്ലാഭഖ്യല്ലാസേ-
സേല്ലാമൂഹഖ്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. നജശബര കല്ലാന്തപുരഅം ബടപ്പര വണ് ഡയബറത്തിസേര
ആയ വത്തിദഖ്യല്ലാരതത്തികള്ക്കുള

ഇനസുലത്തിന 

ഉനത വത്തിദഖ്യല്ലാഭഖ്യല്ലാസേ-
സേല്ലാമൂഹഖ്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

11 ശശ. പകല്ലാവൂര
       കുഞ്ഞുപമല്ലാന

എഅം.എല.എ. ഫണര
ഉപേപയല്ലാഗത്തിച്ചു വല്ലാങ്ങത്തിയ

സ്കൂള് ബസ്സുകള്

നപേല്ലാതുവത്തിദഖ്യല്ലാഭഖ്യല്ലാസേ-
നതല്ലാഴത്തില വകുപ്പുമനത്തി

12 ശശ. ടത്തി. സേത്തിദത്തിഖര പതല്ലാടഅം നതല്ലാഴത്തിലല്ലാളത്തികളുനട
ആനുകൂലഖ്യങ്ങള്

നപേല്ലാതുവത്തിദഖ്യല്ലാഭഖ്യല്ലാസേ-
നതല്ലാഴത്തില വകുപ്പുമനത്തി

13 ശശ. പേത്തി. പേത്തി. സുപമല്ലാദര പുതുപകല്ലാടര സേരവ്വജന
എചര.എസേര.എസര നകടത്തിട

നത്തിരമല്ലാണഅം

നപേല്ലാതുവത്തിദഖ്യല്ലാഭഖ്യല്ലാസേ-
നതല്ലാഴത്തില വകുപ്പുമനത്തി

14 ശശ. ടത്തി. ഐ. മധുസൂദനന നപേരുമ്പ പേല്ലാലഅം
നത്തിരമല്ലാണഅം

നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി
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15 ശശ. ഐ. ബത്തി. സേതശഷര കരമന-നവളറട പറല്ലാഡര
നത്തിരമല്ലാണഅം

നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

16 ശശ.  എലപദല്ലാസേര  പേത്തി.
കുനപ്പത്തിളത്തില

നപേരുമ്പല്ലാവൂര ബബപ്പല്ലാസേര
നത്തിരമല്ലാണഅം

നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

17 ശശ. പേത്തി.ടത്തി.എ. റഹശഅം പകല്ലാഴത്തിപകല്ലാടര എന.ഐ.ടത്തി.
അണരപേല്ലാസേര

നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

18 ശശ. സേത്തി. സേത്തി. മുകുന്ദന നല്ലാടത്തികയത്തിനല പറല്ലാഡുകളുനട
പുനരുദല്ലാരണഅം

നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

19 ശശ. മഞ്ഞളല്ലാഅംകുഴത്തി അലത്തി വളല്ലാപഞരത്തി-അങ്ങല്ലാടത്തിപ്പുറഅം-
വണ്ടൂര-വടപുരഅം പറല്ലാഡര

നവശകരണഅം

നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

20 ശശ. പേത്തി. അബ്ദുല ഹമശദര പദശശയപേല്ലാത 66-ല
ഇടത്തിമുഴത്തികല - തലപ്പല്ലാറ

പറല്ലാഡര നത്തിരമല്ലാണഅം

നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

21 ശശ. നക. പേത്തി. പമല്ലാഹനന കൂത്തുപേറമ്പത്തിനല വത്തിവത്തിധ
പറല്ലാഡുകളുനട

പുനരുദല്ലാരണഅം

നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി
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22 ശശ. എഅം. വത്തിനനസേന്റെര കരമന-കളത്തിയത്തികല്ലാവത്തിള
പറല്ലാഡര വത്തികസേനതത്തിനന്റെ

ഭല്ലാഗമല്ലായ നകല്ലാടത്തിനട-
വഴത്തിമുകര മൂനല്ലാഅംഘട

പ്രവൃതത്തി

നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

23 ശശമതത്തി നക. നക. രമ കുഞ്ഞത്തിപ്പളത്തി പടല്ലാള് പല്ലാസേ ബഹ. നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

24 ശശ. പേത്തി. ബല്ലാലചന്ദ്രന പുലത്തികളത്തി സേഅംഘങ്ങള്കര
ധനസേഹല്ലായഅം

നപേല്ലാതുമരല്ലാമതര-
വത്തിപനല്ലാദസേഞല്ലാരഅം,

യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

25 ശശ. എ. നക. എഅം.
       അഷ്റഫര

മല്ലാസ്കുമല്ലാരത്തി-കുരുഡപ്പദവര
പറല്ലാഡത്തിനര കത്തിഫ്ബത്തി

അനുമതത്തി

ധനകല്ലാരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

26 ശശ. പസേവഖ്യര  
       ചത്തിറത്തിലപ്പത്തിളത്തി

തൃശ്ശൂര
നനഞ്ചുപരല്ലാഗല്ലാശുപേതത്തിയുനട

പ്രവരതനഅം

ആപരല്ലാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസേന

വകുപ്പുമനത്തി

27 ശശ. ജത്തി. സ്റ്റേശഫന കല്ലാടല്ലാകട സേത്തി.എചര.സേത്തി.-
യുനട പ്രവരതനഅം

ആപരല്ലാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസേന

വകുപ്പുമനത്തി

28 ശശ. അനവര സേല്ലാദതര ആലുവ ജത്തിലല്ലാ
ആശുപേതത്തിയുനട

പ്രവരതനഅം

ആപരല്ലാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസേന

വകുപ്പുമനത്തി

29 ശശ. ഡത്തി. നക. മുരളത്തി കലറ, പേല്ലാപലല്ലാടര,
വല്ലാമനപുരഅം സേത്തി.എചര.സേത്തി.-

കളുനട പ്രവരതനഅം

ആപരല്ലാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസേന

വകുപ്പുമനത്തി
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30 ശശ. എഅം. വത്തിജത്തിന കണ്ണൂര ഗവ. നമഡത്തികല
പകല്ലാപളജര ജശവനകല്ലാരുനട

പവതന വഖ്യവസ്ഥകള്

ആപരല്ലാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസേന

വകുപ്പുമനത്തി

31 ശശ. ലത്തിപന്റെല്ലാ പജല്ലാസേഫര തത്തിരുവമ്പല്ലാടത്തി പസ്റ്റേഡത്തിയഅം
നത്തിരമല്ലാണഅം

മതഖ്യബന്ധനഅം,
കല്ലായത്തികഅം, വഖഫര,

ഹജര തശരതല്ലാടനഅം
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.

Papers laid on the table :

The following papers were laid on the Table.  

    (i) Papers as per Rule 166 (1)

ക്രമ
നമ്പർ

എസേര.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വത്തിജല്ലാപേനതത്തിനന്റെ 

നമ്പർ     തശയതത്തി 

1 2 3 4

    1 332/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.944/2021/പഹല്ലാഅം 26-3-2021

    2 333/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1001/2021/പഹല്ലാഅം 31-3-2021

    3 334/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1009/2021/പഹല്ലാഅം 31-3-2021

    4 335/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1010/2021/പഹല്ലാഅം 31-3-2021

    5 336/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1011/2021/പഹല്ലാഅം 31-3-2021

    6 337/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1012/2021/പഹല്ലാഅം 31-3-2021

    7 339/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.998/2021/പഹല്ലാഅം 31-3-2021

    8 340/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1018/2021/പഹല്ലാഅം 3-4-2021

    9 342/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1017/2021/പഹല്ലാഅം 3-4-2021

    10 343/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1020/2021/പഹല്ലാഅം 3-4-2021

    11 344/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നഅം. 1028/2021/പഹല്ലാഅം 3-4-2021

    12 345/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1027/2021/പഹല്ലാഅം 3-4-2021
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    13 346/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1019/2021/പഹല്ലാഅം 3-4-2021

    14 347/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1025/2021/പഹല്ലാഅം 3-4-2021

    15 348/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1026/2021/പഹല്ലാഅം 3-4-2021

    16 349/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി)നഅം.1024/2021/പഹല്ലാഅം 3-4-2021

    17 648/2022 സേ.ഉ.(പേത്തി)നഅം.16/2022/നപേല്ലാ.ഭ.വ 28-6-2022

    18 764/2022 വത്തിജര-സേത്തി1/85/2022-വത്തിജര 29-7-2022

    19 791/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസേര)നഅം.171/2022/ജത്തി.എ.ഡത്തി. 8-8-2022

    20 808/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസേര.)നഅം.174/2022/ജത്തി.എ.ഡത്തി. 12-8-2022

    21 820/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസേര)നഅം.169/2022/പഹല്ലാഅം 16-8-2022

    22 827/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നഅം.2316/2022/പഹല്ലാഅം 20-8-2022

    23 736/2022 സേ.ഉ(അചടത്തി) നഅം. 62/2022/തസേസ്വഭവ 26-7-2022

    24 773/2022 സേ.ഉ(അചടത്തി) നഅം. 64/2022/തസേസ്വഭവ 2-8-2022

    25 814/2022 സേ.ഉ.(അചടത്തി)നഅം.65/2022/തസേസ്വഭവ 9-8-2022

    26 809/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.215/2022/ആര.ഡത്തി. 12-8-2022

    27 828/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസേര)നഅം.8/2022/എചരഎസ്ജത്തി 21-8-2022

    28 812/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.16/2022/പലല്ലാ 17-8-2022

    29 813/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.16/2022/പലല്ലാ 17-8-2022

    30 825/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.15/2022/ഐ.ഡത്തി. 20-8-2022

    31 769/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.139/2022/പകല്ലാ-ഓപ്പര. 2-8-2022

    32 780/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.140/2022/പകല്ലാ-ഓപ്പര. 5-8-2022

    33 799/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.112/2022/പകല്ലാ-ഓപ്പര. 22-6-2022

    34 800/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.109/2022/പകല്ലാ-ഓപ്പര. 15-6-2022

    35 801/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.116/2022/പകല്ലാ-ഓപ്പര. 23-6-2022

    36 804/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.127/2022/പകല്ലാ-ഓപ്പര. 15-7-2022

    37 805/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.128/2022/പകല്ലാ-ഓപ്പര. 15-7-2022
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    38 823/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.130/2022/പകല്ലാ-ഓപ്പര. 22-7-2022

    39 824/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.145/2022/പകല്ലാ-ഓപ്പര. 17-8-2022

    40 790/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നഅം.78/2022/എല.ബത്തി.ആര. 2-8-2022

    41 792/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നഅം.79/2022/എല.ബത്തി.ആര. 4-8-2022

    42 796/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നഅം.80/2022/എല.ബത്തി.ആര. 4-8-2022

    43 667/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നഅം.8/2022/ഡത്തി.ഡത്തി. 29-6-2022

    44 701/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം.9/2022/ഡത്തി.ഡത്തി. 6-7-2022

    45 797/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നഅം. 10/2022/ഡത്തി.ഡത്തി. 11-8-2022

(ii) Papers as per Rule 166 B:

ക്രമ
നമ്പർ സ്ഥല്ലാപേനഅം 

റത്തിപപ്പല്ലാർടത്തിനന്റെ 

വർഷഅം     സേസ്വഭല്ലാവഅം 

1 2 3

1 ഇനസ്റ്റേത്തിറനടര  ഓഫര  മല്ലാപനജ് നമന്റെര  ഇന
ഗവണ്നമന്റെര  2019-20 വല്ലാരഷത്തിക 

റത്തിപപ്പല്ലാരടര

2 പകരള വല്ലാടര അപതല്ലാറത്തിറത്തി 2015-16
2016-17 ആ ഡത്തിറര റത്തിപപ്പല്ലാരടര

3 പകരള  സേഅംസ്ഥല്ലാന  പേടത്തിക  ജല്ലാതത്തി  പേടത്തിക
പഗല്ലാത വരഗ്ഗ കമശഷന 2017-18 പ്രപതഖ്യക ആഡത്തിറര

റത്തിപപ്പല്ലാരടര

4 സേഅംസ്ഥല്ലാന ഓഡത്തിറര വകുപ്പര 2018-19
  സേമല്ലാഹൃത ഓഡത്തിറര
റത്തിപപ്പല്ലാർടത്തിപനലുള
തത്തിരുതൽ പേതത്തിക

5 ആപടല്ലാകല്ലാസ്റ്റേര ലത്തിമത്തിറഡര 2019-20 വല്ലാർഷത്തിക റത്തിപപ്പല്ലാർടര

6 പകരള  ലല്ലാൻഡര  നഡവലപ്നമന്റെര
പകല്ലാർപ്പപറഷൻ ലത്തിമത്തിറഡര 2016-17

വല്ലാർഷത്തിക
റത്തിപപ്പല്ലാർടഅം

കണക്കുകളുഅം
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7 പകരള ഫശഡ്സേര ലത്തിമത്തിറഡര 2019-20 വല്ലാരഷത്തിക    
റത്തിപപ്പല്ലാരടര

8 പകരള പറഷന വഖ്യല്ലാപേല്ലാരത്തി പക്ഷേമനത്തിധത്തി 2018-19
2019-20

ഓഡത്തിറര 
റത്തിപപ്പല്ലാരടര

(iii) As per Rule 47 (2) :

നത്തിയമസേഭ സേപമളനഅം നക്ഷേത ചത്തിഹ്നമത്തിടല്ലാത പചല്ലാദഖ്യനമ്പര

13 14 257

14

2 3360

5 197

14 2681

19 1669

15 2 1379, 1401, 3479

5 54,  334,  402,  489,  523,  555,  2064,  2389,
2391, 2392, 3710, 3714, 4081, 4095

     (iv) Papers as per Rule 236 (5) :

സേബ്ജകര കമത്തിറത്തി

കല്ലാലതല്ലാമസേപേതത്തികകളുനട വത്തിശദല്ലാഅംശഅം

സേല്ലാമ്പതത്തിക

വരഷഅം

റത്തിപപ്പല്ലാരടര 

നമ്പര

ഖണത്തിക

 നമ്പര

XIV ― ആഭഖ്യന്തരകല്ലാരഖ്യങ്ങള് 2020-21 5
67, 68, പുതത്തിയ

ശശർഷകഅം ( i )

I―കൃഷത്തിയുഅം മൃഗസേഅംരക്ഷേണവഅം

     മതഖ്യബന്ധനവഅം
2019-20 4 30, 35, 36

 1251/2022 (ii).
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(v) Papers as per Rule 236 (6) :

ധനല്ലാഭഖ്യരതന നമ്പര

വല്ലാരഷത്തിക പ്രവരതന റത്തിപപ്പല്ലാരടത്തിനന്റെ
വത്തിശദല്ലാഅംശഅം

സേല്ലാമ്പതത്തിക
വരഷഅം

വകുപ്പര/സ്ഥല്ലാപേനഅം

1 2 3

XVI―നപേൻഷനുഅം പേലവകയുഅം 
2021-22 നപേല്ലാതുഭരണ (നപേല്ലാളത്തിറത്തികൽ)

വകുപ്പര 

XVII―വത്തിദഖ്യല്ലാഭഖ്യല്ലാസേഅം,കല്ലായത്തിക വത്തിപനല്ലാദഅം,
           കല, സേഅംസല്ലാരഅം &  
XX―ശുദജലവത്തിതരണവഅം
         ശുചശകരണവഅം 

,,       പേരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി വകുപ്പര

XVIII―ബവദഖ്യസേഹല്ലായരഅംഗവഅം
             നപേല്ലാതുജനല്ലാപരല്ലാഗഖ്യവഅം

,,

      ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പര
(നകമത്തികൽ

എകര സേല്ലാമത്തിപനഴര സേര
ലപബല്ലാറടറത്തി )

XLVI―സേല്ലാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷേത്തിതതസ്വവഅം പക്ഷേമവഅം ,,

നപേല്ലാതുഭരണ (ഫശഡഅം
ബഫപറഴര നപേൻഷൻ )വകുപ്പര
(ലല്ലാന്റെര  റവനന കമശഷണർ,
ട്രഷറത്തി വകുപ്പര എനത്തിവയുനട
നത്തിയനണതത്തിലുളതര ) 

XXII―നഗരവത്തികസേനഅം 
  

2020-21
 (കല്ലാലതല്ലാമസേ

പേതത്തിക
സേഹത്തിതഅം)

തപദശ സേസ്വയഅംഭരണ വകുപ്പര
പല്ലാനത്തിഅംഗര

,, നഗരകല്ലാരഖ്യ വകുപ്പര 

XXXV―പേഞല്ലായതര 
             &
XXVIII―പേലവക സേല്ലാമ്പതത്തിക
                സേർവ്വശസുകൾ 

പേഞല്ലായതര വകുപ്പര 
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XXXVI ―ഗല്ലാമ വത്തികസേനഅം 

2020-21
 (കല്ലാലതല്ലാമസേ

പേതത്തിക
സേഹത്തിതഅം)

തപദശ സേസ്വയഅംഭരണ വകുപ്പര 
(ഗല്ലാമ വത്തികസേന
കമശഷണപററര )

XXXVII―വഖ്യവസേല്ലായങ്ങള്
2010-11 വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 

(പകരള സേഅംസ്ഥല്ലാന കശുവണത്തി
വത്തികസേന പകല്ലാർപ്പപറഷൻ)

,, 2011-12 ,,

,,
,,

വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര
[പകരള പസ്റ്റേറര ഹല്ലാന്റെത്തി ക്രല്ലാഫര സേര
അപ്പകര സേഹകരണ സേഅംഘഅം

(സുരഭത്തി )]

,,
2012-13 വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 

(പകരള സേഅംസ്ഥല്ലാന കശുവണത്തി
വത്തികസേന പകല്ലാർപ്പപറഷൻ)

XXXVII―വഖ്യവസേല്ലായങ്ങള് 2014-15
  വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 

(പകരള സേഅംസ്ഥല്ലാന കശുവണത്തി
വത്തികസേന പകല്ലാർപ്പപറഷൻ)

,,
” ബകതറത്തി - വസ്ത്ര വകുപ്പര 

,, 2015-16
വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 

(പകരള സേഅംസ്ഥല്ലാന കശുവണത്തി
വത്തികസേന പകല്ലാർപ്പപറഷൻ)

,,
2016-17 ,,

,,

2018-19
 (കല്ലാലതല്ലാമസേ

പേതത്തിക
സേഹത്തിതഅം)

,,
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XXXVII―വഖ്യവസേല്ലായങ്ങള്

2019-20
 (കല്ലാലതല്ലാമസേ

പേതത്തിക
സേഹത്തിതഅം)

വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 
(പകരള സേഅംസ്ഥല്ലാന

കശുവണത്തി
വത്തികസേന

പകല്ലാർപ്പപറഷൻ)

,,

2020-21
 (കല്ലാലതല്ലാമസേ

പേതത്തിക
സേഹത്തിതഅം)

,,

,,
2021-22

വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 
(പകരള സേഅംസ്ഥല്ലാന ബല്ലാഅംബ
പകല്ലാർപ്പപറഷൻ  ലത്തിമത്തിറഡര )

,, ,,
വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 

(പകരള ഖല്ലാദത്തി ഗല്ലാമ വഖ്യവസേല്ലായ
പബല്ലാർഡര )

,, ,,
വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 

(പകരള കരകകൗശല വത്തികസേന
പകല്ലാർപ്പപറഷൻ  )

,, ,,

വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 
(പകരള ദത്തിപനശര ബശഡത്തി

നതല്ലാഴത്തിലല്ലാളത്തി പകന്ദ്ര സേഹകരണ
സേഅംഘഅം )

,, ,,
വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 

[സ്റ്റേശൽ ഇൻഡസത്തിയൽസേര
പകരള ലത്തിമത്തിറഡര( സേത്തിൽകര )]

 XXXVII―വഖ്യവസേല്ലായങ്ങള്   2021-22
വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 

(നകൽപട്രല്ലാൺ ഇലപകല്ലാ
നസേറല്ലാമത്തികര ലത്തിമത്തിറഡര )
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 XXXVII  ― വഖ്യവസേല്ലായങ്ങള്   2021-22
വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 

(നമറൽ ഇൻഡസശസേര ലത്തിമത്തിറഡര)

,, ,,

വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര 
[പകരള പസ്റ്റേറര ആർടത്തിസേല്ലാൻസേര

നഡവലപ്നമന്റെര പകല്ലാർപ്പപറഷൻ
ലത്തിമത്തിറഡര (കല്ലാഡര പകല്ലാ )]

,, ,,

വഖ്യവസേല്ലായ വകുപ്പര
[പകരള പസ്റ്റേറര ഹല്ലാന്റെത്തി ക്രല്ലാഫര സേര
അപ്പകര സേഹകരണ സേഅംഘഅം

(സുരഭത്തി )]

XXIX ― കൃഷത്തി 2017-18

കല്ലാർഷത്തിക വത്തികസേന
കർഷകപക്ഷേമ വകുപ്പര , 

മണര പേരഖ്യപവക്ഷേണ 
മണര സേഅംരക്ഷേണ വകുപ്പര 

XXIX―കൃഷത്തി 
 XXX―ഭക്ഷേഖ്യഅം 
XXXIX-ബവദദ്യുത പേദതത്തികൾ 

2021-22
കല്ലാർഷത്തിക വത്തികസേന

കർഷകപക്ഷേമ വകുപ്പര 

XXIX―കൃഷത്തി ,,

കല്ലാർഷത്തിക വത്തികസേന
കർഷകപക്ഷേമ വകുപ്പര 

(സേഅംസ്ഥല്ലാന
പഹല്ലാർടത്തികൾചർ മത്തിഷൻ

പകരള )

,, ,,
മണര പേരഖ്യപവക്ഷേണ 

മണര സേഅംരക്ഷേണ വകുപ്പര 

VII―മുദ്രപ്പതങ്ങളുഅം     രജത്തിസേര പട്രഷനുഅം

2020-21
 (കല്ലാലതല്ലാമസേ

പേതത്തിക
സേഹത്തിതഅം)

നത്തികുതത്തി വകുപ്പര 
(രജത്തിപസഷൻ

ഇൻസേര നപേകർ ജനറൽ
ഓഫശസേര , ട്രഷറത്തി

ഡയറകപററര, ലല്ലാൻഡര
റവനന  കമശഷണപററര )
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XVIII―ബവദഖ്യസേഹല്ലായരഅംഗവഅം
            നപേല്ലാതുജനല്ലാപരല്ലാഗഖ്യവഅം

2021-22
ഇൻഷുറൻസേര നമഡത്തികൽ

സേർവ്വശസേസേര വകുപ്പര 

XXXI ― മൃഗസേഅംരക്ഷേണഅം 

2021-22
 (കല്ലാലതല്ലാമസേ

പേതത്തിക
സേഹത്തിതഅം)

മൃഗസേഅംരക്ഷേണവകുപ്പര 

,,
പകരള ബലവ്പസ്റ്റേല്ലാകര

നഡവലപ്പരനമന്റെര  പബല്ലാർഡര 

,,
പകരള ഫശഡ്സേര ലത്തിമത്തിറഡര 

XVII―വത്തിദഖ്യല്ലാഭഖ്യല്ലാസേഅം,  കല്ലായത്തികവത്തിപനല്ലാദഅം,
            കല, സേഅംസല്ലാരഅം 

2019-20
 (കല്ലാലതല്ലാമസേ

പേതത്തിക
സേഹത്തിതഅം)

കല്ലായത്തിക യുവജനകല്ലാരഖ്യ
വകുപ്പര 

Legislative Business :

Motion for Consideration and further stages of the following Bills as reported

by the Subject Committee :

(1) The University Laws (Amendment) Bill, 2022.

DR. R. Bindhu, Minister for Higher Education and Social Justice moved the

motion  that  The  University  Laws  (Amendment)  Bill,  2022 as  reported  by  the

Subject Committee be taken up for consideration. Prof. Abid Hussain Thangal and

Shri. T. V. Ibrahim who recorded their dissent to the Subject Committee Report

spoke. Shri. M. Vijin as authorised by Shri. M. Noushad moved an amendment to

circulate  The  University  Laws  (Amendment)  Bill,  2022 for  obtaining  public

opinion and spoke. Shri. Ramesh Chennithala as authorised by Shri. Anwar Sadath

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

and spoke. After discussion and reply of the Minister the amendment to circulate
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the Bill for obtaining public opinion was withdrawn by the leave of the House and

the  amendment  to  recommit  the  Bill  to  the  same  Subject  Committee  was  

declared lost.

(The  Members  belonging  to  the  Opposition  parties  staged  a  walk  out  in

protest against the consideration of the Bill.)

Then  the  Bill  as  reported  by  the  Subject  Committee  was  taken  into

consideration and was passed unanimously with the following amendments.

 ഒനനന വകപപ

In Clause 1(2) for the figure and superscript  “Ist” the figure and superscript

“1st ” shall be substituted.  

 രണനന വകപപ

In  section  10(1)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala  University  Act,

1974, by  clause 2(b) (i)

(1)  item (i), shall be recast as follows:

“ (i) One person nominated by the Government - Convenor;”

(2)  item (iii), shall be recast as follows :

“(iii) One person nominated by the Vice-Chairman, Kerala State Higher

Education Council;”

 മനനന വകപപ

In Section 10(1) proposed to be substituted in the Calicut University Act,

1975  by Clause 3(b)(i)

(1) item (i), shall be recast as follows

‘‘(i)  One person nominated by the Government- Convenor,’’

(2) item (iii), shall be recast as follows

‘‘(iii) One person nominated by the Vice-Chairman, Kerala State Higher

Education Council;’’
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 നനലനന വകപപ

Section 10(1) proposed to substituted in the Mahatma Gandhi University Act,

1985 by clause 4(b)(i) item (i) shall be recast as follows:-

(1) “(i) One person nominated by the Government – Convenor;”

(2)  item(iii) shall be recast as follows:-

“(iii)  One  person  nominated  by  the  Vice-Chairman,  Kerala  State

Higher Education Council;”

 അഞനന വകപപ

In  section  24(3)(a)  proposed  to  be  substituted  in  the  Sree  Sankaracharya

University of Sanskrit Act, 1994 by clause 5. 

(1) item (i) shall be recast as follows

“(i) One Person nominated by the Government- Convenor;”

(2)  item (iii) shall be recast as follows 

“(iii) One person nominated by the Vice-Chairman, Kerala State Higher

Education Council;”

 ആറനന വകപപ

Section 10 (1)(i) proposed to be substituted in the Kannur University Act,

1996 by clause 6 (b) (i) shall be recast as follows:

“(i) One person nominated by the Government – Convenor;”

Item (iii) shall be recast as follows:

“(iii) One person nominated by the Vice-Chairman, Kerala State Higher

Education Council;”

(2) The Kerala Fiscal Responsibility (Amendment) Bill, 2022

Shri K. N. Balagopal, Minister for Finance moved the motion that The Kerala

Fiscal  Responsibility  (Amendment)  Bill,  2022 as  reported  by  the  Subject
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Committee be taken up for consideration. Shri N. Samsudheen who recorded his

dissent to the Subject Committee Report spoke. Shri P. Balachandran as authorised

by  Shri  G.  S.  Jayalal  moved  an  amendment  to  circulate  The  Kerala  Fiscal

Responsibility (Amendment) Bill,  2022 for obtaining public opinion and spoke.

Shri  Eldose P. Kunnappillil moved another amendment to recommit the Bill to the

same Subject Committee and spoke. After discussion and reply of the Minister the

amendment to circulate the Bill for obtaining public opinion was withdrawn by the

leave of the House and the amendment to recommit the Bill to the same Subject

Committee was declared lost. Then the Bill as reported by the Subject Committee

was taken into consideration and was passed with the following amendments.

 രണനന വകപപ

(i) ഖണഅം  2  പ്രകല്ലാരഅം  2003-നല  പകരള  ധനസേഅംബന്ധമല്ലായ ഉതരവല്ലാദത്തിത
ആകത്തില  പേകരഅം  പചരകല്ലാനുപദശത്തിക്കുന  വകുപ്പര  4(2)(എ)-ല  “വരദത്തിപ്പത്തിപകണതല്ലാണര."
എനതത്തിനര പേകരഅം "വരദത്തിപ്പത്തിപകണതുഅം" എനര പചരക്കുക.

(ii)  ഖണഅം  2  പ്രകല്ലാരഅം  2003-നല പകരള ധനസേഅംബന്ധമല്ലായ ഉതരവല്ലാദത്തിത
ആകത്തില പേകരഅം  പചരകല്ലാനുപദശത്തിക്കുന വകുപ്പര  4(2)(എ)-ല  “നചലവഴത്തിപകണതല്ലാണര"
എനതത്തിനര പേകരഅം “നചലവഴത്തിപകണതുമല്ലാണര" എനര പചരക്കുക.

(iii)  ഖണഅം  2  പ്രകല്ലാരഅം  2003-നല പകരള ധനസേഅംബന്ധമല്ലായ ഉതരവല്ലാദത്തിത
ആകത്തില  പേകരഅം  പചരകല്ലാനുപദശത്തിക്കുന  വകുപ്പര  4(2)(ബത്തി)-യുനട  കുറത്തിപ്പര  (i)-ൽ
"ഊർജപമഖലയത്തിനല” എനതത്തിനര പേകരഅം "ഊർജ പമഖലയത്തിനല"  എനര പചരക്കുക.

(iv)  ഖണഅം  2  പ്രകല്ലാരഅം  2003-നല പകരള ധനസേഅംബന്ധമല്ലായ ഉതരവല്ലാദത്തിത
ആകത്തില  പേകരഅം   പചരകല്ലാനുപദശത്തിക്കുന  വകുപ്പര  4(2)(ബത്തി)-യുനട  കുറത്തിപ്പര  (i)-ൽ
"പമലപ്പരല്ലാമരശത്തിച” എനതത്തിനര പേകരഅം "പമല പേരല്ലാമരശത്തിച"  എനര പചരക്കുക.

(v)  ഖണഅം  2  പ്രകല്ലാരഅം  2003-നല പകരള ധനസേഅംബന്ധമല്ലായ ഉതരവല്ലാദത്തിത
ആകത്തിൽ  പേകരഅം  പചർകല്ലാനുപദശത്തിക്കുന  വകുപ്പര  4(2)(ബത്തി)-യുനട   കുറത്തിപ്പര  (ii)-ൽ
"മൂലധനനചലവത്തിനധത്തിഷത്തിതമല്ലായ"  എനതത്തിനര  പേകരഅം  "മൂലധന  നചലവത്തിനതത്തി
ലധത്തിഷത്തിതമല്ലായ" എനര പചർക്കുക.

(vi)  ഖണഅം  2  പ്രകല്ലാരഅം  2003-നല പകരള ധനസേഅംബന്ധമല്ലായ ഉതരവല്ലാദത്തിത
ആകത്തിൽ  പേകരഅം  പചർകല്ലാനുപദശത്തിക്കുന  വകുപ്പര  4(2)  (ബത്തി)-യുനട   കുറത്തിപ്പര  (ii)-ൽ
"ഊർജപമഖലയത്തിനല" എനതത്തിനര പേകരഅം "ഊർജ പമഖലയത്തിനല" എനര പചർക്കുക.

 1251/2022 (ii).
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(vii) ഖണഅം 2 പ്രകല്ലാരഅം 2003 -നല പകരള ധനസേഅംബന്ധമല്ലായ ഉതരവല്ലാദത്തിത
ആകത്തില  പേകരഅം  പചരകല്ലാനുപദശത്തിക്കുന  വകുപ്പര  4(2)(ബത്തി)-യുനട  കുറത്തിപ്പര  (iii)-ല,
“ഊരജപമഖലയത്തിനല” എനതത്തിനര പേകരഅം  “ഊരജ പമഖലയത്തിനല”എനര പചരക്കുക.

(3) The   Kerala Public Service Commission (Additional Charges in respect of
Services under Waqf Board) Repeal Bill, 2022

(Shri  V.  Abdurahiman,  Minister  for  Fisheries,  Sports,  Waqf  and  Hajj

Pilgrimage moved the motions that  the House resolves  to  introduce the Kerala

Public Service Commission (Additional Charges in respect of Services under Waqf

Board)  Repeal  Bill,  2022  and  take  further  steps  by  partially  amending  the

recommendations of the Seventh Report of the Advisory Committee adopted by the

House and that  the Bill  be taken into consideration on the day of introduction

without referring it to the Subject Committee for consideration by suspending the

Rules concerned. The House adopted the motions.)

Shri  V.  Abdurahiman,  Minister  for  Fisheries,  Sports,  Waqf  and  Hajj

Pilgrimage introduced the Kerala Public Service Commission (Additional Charges

in respect of Services under Waqf Board) Repeal Bill, 2022 and moved the motion

that Bill  be taken up for consideration. Then the Bill was taken into clause by

clause consideration and passed by the House without any amendment.

Questions of Breach of Privilage :

The Speaker informed that the following notice of Questions of breach of

Privilege was under consideration of the Chair :

പ്രവല്ലാസേത്തി  മലയല്ലാളത്തികളുനട  പക്ഷേമഅം  സേഅംബന്ധത്തിച  നത്തിയമസേഭല്ലാ  സേമത്തിതത്തിയുനട

അഖത്തിപലന്തഖ്യല്ലാ  പേഠനപേരഖ്യടനതത്തിനന്റെ  ഭല്ലാഗമല്ലായത്തി  ജമ്മു  കല്ലാശശര  സേന്ദരശത്തിച  പവളയത്തില

സേമത്തിതത്തി അഅംഗമല്ലായ പഡല്ലാ.  നക.  ടത്തി.  ജലശല,  എഅം.എല.എ.  രല്ലാജഖ്യതത്തിനന്റെ അഖണതനയ

പചല്ലാദഖ്യഅം  നചയ്യുന തരതത്തില  12-8-2022-നര  പഫസ്ബകത്തില പപേല്ലാസ്റ്റേര നചയ്ത കുറത്തിപ്പത്തിലൂനട

നത്തിയമസേഭല്ലാഅംഗങ്ങളുനട  നപേരുമല്ലാറചടതത്തിനല  ചടഅം  27,  49  എനത്തിവയര  വത്തിരുദമല്ലായത്തി

പ്രവരതത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നുനവനര ആപരല്ലാപേത്തിച്ചുനകല്ലാണര  പഡല്ലാ.  മല്ലാതദ്യു കുഴലനല്ലാടന, എഅം.എല.എ.

നലകത്തിയ നപേരുമല്ലാറചട ലഅംഘന പനല്ലാടശസേര.
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Then the Minister for Welfare of Scheduled Castes,  Scheduled Tribes and

Backward Classes, Devaswoms and Parliamentary Affairs on behalf of the Chief

Minister moved a resolution that  the House may be adjourned sine die and the

same was adopted by the House.

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

Legislative Assembly.

The House adjurned sine die at 2.27 p.m.  

National Anthem.

A. M. BASHEER,
Secretary.


