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പതിനഞ്ചാം കേ രള നിയമസഭ – മൂന്നാം സകേ ളനം
(04.10.2021 മുതല് 11.11.2021 വരെര) (ആരെ സിറ്റിംഗ് -21)
അംഗങ്ങള് പരെ(ടുത്ത പ്രധാന സഭാ നടപടി ള് സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്തം

അംഗത്തിരെ3 കേപര് :

ശ്രീ. രെ . ബാബു (തൃപ്പുണിത്തുറ)
അടിയന്തര പ്രകേമയം
വിഷയം

ഹാജര് :

21

പങ്കെ ടുത്ത സമയം

തീയതി

12 മി.
13 മി.

12.01.2021
11.11.2021

പങ്കെ ടുത്ത സമയം

തീയതി

2 മി.

07.10.2021

2 മി.

01.11.2021

പങ്കെ ടുത്ത സമയം

തീയതി

1. 2021-ങ്കെല ദേകരള ധാതുക്കള് (അവകാശങ്ങള് നിക്ഷിപ്തമാക്കല് ) ബില്

19 മി.

06.10.2021

2. 2021-ങ്കെല ദേകരള കള്ള് വ്യവസായ വികസന ദേബാര്ഡ് ബില് ഓര്ഡിനന്സ് നിരാകരണ പ്രദേമയം

18 മി.

06.10.2021

3. 2021-ങ്കെല ദേകരള സഹകരണ സംഘം (രണ്ടാം ദേF ഗതി) ബില്

27 മി.

13.10.2021

4. 2021-ങ്കെല ദേകരള കയര് ങ്കെതാഴിലാളി ദേക്ഷമനിധി (ദേF ഗതി) ബില്

21 മി.

25.10.2021

5. 2021-ങ്കെല ദേകരള കള്ള് വ്യവസായ വികസന ദേബാര്ഡ് ബില്

10 മി.

25.10.2021

6. 2021-ങ്കെല ദേകരള തയ്യല് ങ്കെതാഴിലാളി ദേക്ഷമനിധി (ദേF ഗതി) ഓര്ഡിനന്സ് നിരാകരണ പ്രദേമയം

22 മി.

26.10.2021

7. 2021-ങ്കെല ദേകരള പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷന് (വഖഫ് ദേബാര്ഡിങ്കെQ കീഴിലുള്ള സര്വ്വീസുകള്
സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് ചുമതലകള് ) ബില്

22 മി.

27.10.2021

8. 2021-ങ്കെല ദേകരള ഉള്നാടന് ഫിഷറീസും അക്വാകള്ച്ചറും (ദേF ഗതി) ഓര്ഡിനന്സ് നിരാകരണ
പ്രദേമയം

16 മി.

28.10.2021

13 മി.

29.10.2021

16 മി.

01.11.2021

11. 2021-ങ്കെല ദേകരള ചുമട്ടുങ്കെതാഴിലാളി ദേക്ഷമനിധി (ദേF ഗതി) ഓര്ഡിനന്സ് നിരാകരണ പ്രദേമയം

12 മി.

01.11.2021

12. 2021-ങ്കെല ദേകരള ഉള്നാടന് ഫിഷറീസും അക്വാകള്ച്ചറും (ദേF ഗതി) ബില്

16 മി.

03.11.2021

13.2021-ങ്കെല ദേകരള കശുവണ്ടി ങ്കെതാഴിലാളി ആശ്വാസ ദേക്ഷമനിധി (ദേF ഗതി) ബില്

16 മി.

08.11.2021

പങ്കെ ടുത്ത സമയം

തീയതി

2 മി.

04.10.2021

2 മി.

11.10.2021

-

25.10.2021

3 മി

26.10.2021

1. തീരദേ ശ പരിപാലന പദ്ധതി
2. ങ്കെപദേ ാള് , ഡീസല് വില വര്ദ്ധനവ്

സബ്മിഷൻ
വിഷയം

1. ഭൂമി തരംമാറ്റ അദേപക്ഷകളിദേ*ല് തീരുമാനം
2. തൃപ്പൂണിത്തുറ എസ്. എന്. ജംഗ്ഷന് വികസനം

നിയമ നിര് ാണ

ാര്യം

വിഷയം

9. 2021-ങ്കെല ദേകരള ധനസംബന്ധമായ ഉത്തരവാ ിത്ത (ദേF ഗതി) ബില്
10. 2021-ങ്കെല ദേകരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, തഴ ങ്കെതാഴിലാളി ദേക്ഷമനിധി (ദേF ഗതി) ഓര്ഡിനന്സ്
നിരാകരണ പ്രദേമയം

ക്രമപ്രശ്നം
വിഷയം

1. 2021-ങ്കെല ദേകരള ങ്കെതാഴിലുറപ്പ് ങ്കെതാഴിലാളി ദേക്ഷമനിധി ബില്ലിങ്കെല വ്യവസ്ഥകള് ദേകന്ദ്രനിയമത്തിന്
വിരുദ്ധം
2. 2021-ങ്കെല ദേകരള സ്വാശ്രയ ദേകാദേളജ് അദ്ധ്യാപക-അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാര് (നിയമവും
ദേസവനവ്യവസ്ഥകളും) ബില്ലിങ്കെല അപാകത
3. B.A.C. റിദേപ്പാര്ട്ട് മുന്കൂറായി സര്ക്കുദേലറ്റ് ങ്കെoയ്തത് സംബന്ധിച്ച്
4. 2021-ങ്കെല ദേകരള തയ്യല് ങ്കെതാഴിലാളി ദേക്ഷമനിധി (ദേF ഗതി) ബില്ലിങ്കെല
ധനകാര്യങ്കെമദേമ്മാറാണ്ടത്തിങ്കെല അവ്യക്തത

5. 2021 ങ്കെല ദേകരള മത്സ്യദേലലവും വിപണനവും ഗുണനിലവാര പരിപാലനവും ബില്ലിങ്കെല
ധനകാര്യങ്കെമദേമ്മാറാണ്ടത്തിങ്കെല അവ്യക്തത

1 മി.

28.10.2021

പങ്കെ ടുത്ത സമയം

തീയതി

4 മി.

20.10.2021

ചരകേമാപചാരം
വിഷയം

അപ്രതീക്ഷിത മഴങ്കെക്കടുതിയും പ്രകൃതിദേക്ഷാFവും മൂലമുണ്ടായ മരണം

