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പതിനഞ്ചാം ക കേരള നിയമസഭ
ഏഴ്ചാം സക്മേളനചാം

മനിമ്ര് കാ്ദ്യങ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക്ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരചാം നല്കുന്നതിന് ക്ക് ഉത്തരം നല്കുന്നതിനദ്യങ്ങള്ക്ക്
നിശ്ചയിചിട്ടുള്ള ദ്യങിവസങ്ങള്ക്ക്

ക കേരള നിയമസഭ സസക്രകരട്ടേറിയിയറ്റദ്യങ്ങള്ക്ക്
തിരുവനന്തപുരചാം
 നവചാംബർ 2022

ക കേരള നിയമസഭ പിനിചാംഗ് ദ്യങ്ങള്ക്ക് പസ്സ്.ദ്യങ്ങള്ക്ക്.

പതിനഞ്ചാം ക കേരള നിയമസഭ
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ഏഴ്ചാം സക്മേളനചാം

ബുള്ളറ്റിന് - ഭ്ഗ് ചാം 2
2022 നവചാംബർ 17

നമ്പര് :- 310

     ഏഴ്ചാം സക്മേളന കേ്ലത്തദ്യങ്ങള്ക്ക്  മനിമ്ര് കാ്ദ്യങ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക്ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരചാം നല്കുന്നതിന് ക്ക് ഉത്തരം നല്കുന്നതിനദ്യങ്ങള്ക്ക്
നിശ്ചയിചിട്ടുള്ള ദ്യങിവസങ്ങള്ക്ക് ത്സഴ കാര്ങ്ങള് താഴെ ചേര്ക്കുന.

2022 ഡിസചാംബർ 5 ,12

മുഖ ചോദ്യമനി 
ആകര്ഗ്  ചോദ്യ-വനിത-ശിശുവി കേസന വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി
ഭക ചോദ്യ-സപ്തുവിതരണ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി
തക്ദേശ സ സ്വയചാംഭരണചാം- എക്സസദ്യങ്ങള്ക്ക് വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

2022 ഡിസചാംബർ 6,13
       

ധന കേ്ര ചോദ്യ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി
നിയമചാം, വ ചോദ്യവസ്യചാം,  കേയര് വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി
്വദ്യങ്യുതി വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി
സഹ കേരണ-രജിക്ട്രേഷന് , സ്ചാംസ്രി കേചാം  വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് 
മനി

2022  ഡിസചാംബർ 7,14

പരട്ടേി കേജ്തി, പരട്ടേി കേവര്വ, പിന്ന്ോ വിഭ്ഗ്  
കകമവചാം കദ്യങവസ സ്വവചാം പ്ർലസമനറിയി കേ്ര ചോദ്യവചാം  വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് 
മനി
വനചാം-വന ചോദ്യജജീവി വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക്  മനി
ജലവിഭവ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി 
മൃഗ് സചാംരകണ-കജീരവി കേസന വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

2022  ഡിസചാംബർ 8,15

സപ്തുമര്മത്തദ്യങ്ങള്ക്ക്-വികന്ദ്യങസഞ്രചാം, യുവജന കേ്ര ചോദ്യ 
വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക്  മനി
സപ്തുവിദ്യങ ചോദ്യ്ഭ ചോദ്യ്സ-സത്ഴില്കുന്നതിന്  വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി
റിയവന്-ഭവനനിര്്മേ്ണ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി
മത ചോദ്യബന്ധനചാം,  കേ്യി കേചാം, വഖഫദ്യങ്ങള്ക്ക്, ഹജദ്യങ്ങള്ക്ക് 
തജീര്്്ടനചാം വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

2022  ഡിസചാംബർ 9

കൃഷി വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി
ഉന്നതവിദ്യങ ചോദ്യ്ഭ ചോദ്യ്സ-സ്മൂഹ ചോദ്യനജീതി വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി 
ഗ് ത്ഗ് ത വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി
തുറിയമുഖചാം, മ്സിയചാം, പുര്വസ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

വിവിധ മനിമ്ര് ചുമതല വഹിങ്ങള് താഴെ ചേര്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുസട പരട്ടേി കേ
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ശജീ  .   പിണറിയ്യി വിജയന്   :   മുഖ ചോദ്യമനി

സപ്തുഭരണചാം

അഖികലന്ത ചോദ്യ് സര് ജീസു കേള്ക്ക്

ആസൂത്രണവചാം സ്മ്പത്തി കേ  കേ്ര ചോദ്യവചാം

ശ്സ ത്രചാം, സ്ക്കേതി കേശ്സ ത്രചാം, പരിസിതി

മലിനജീ കേരണ നിയനണചാം

സയനിഫി കേദ്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ഇിറ്റ്ട്ടു കേള്ക്ക്

കപഴ്സണല്കുന്നതിന്  ആനദ്യങ്ങള്ക്ക് അഡ്മിനിനിക്ട്രേറ്റജീവദ്യങ്ങള്ക്ക് റിയികഫ്ചാംസദ്യങ്ങള്ക്ക്

സതരസ്ഞെടുപദ്യങ്ങള്ക്ക്

ഇനകറഗ്രേഷന്

ഇന്ഫര്കമഷന് സടക്്ളജി

്സനി കേകകമചാം

ദുരിത്ശ സ്വ്സചാം

കഇറ്റദ്യങ്ങള്ക്ക് കഹ്സ്പിിറ്റ്ലിറ്റി

എയര്കപ്ര്രസദ്യങ്ങള്ക്ക്

സമക്് സറിയയില്കുന്നതിന് 

അന്തര്സചാംസ്ന നദ്യങജീജലചാം

ക കേ്ഇല്കുന്നതിന്  ഷിപിചാംഗ് ദ്യങ്ങള്ക്ക് ആനദ്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ല്നദ്യങ്ങള്ക്ക് ന്വികഗ് ഷന് 

ക കേരള കഇറ്റദ്യങ്ങള്ക്ക്  ഇന്ല്നദ്യങ്ങള്ക്ക് ന്വികഗ് ഷന് ക കേ്ര്പകറിയഷന്

ഇന്ഫര്കമഷന് ആനദ്യങ്ങള്ക്ക് പബ്ലിക് ി കേദ്യങ്ങള്ക്ക് റിയികലഷന്സദ്യങ്ങള്ക്ക്

കന്ര്ോ

ആഭ ചോദ്യന്തരചാം

വിജിലന്സദ്യങ്ങള്ക്ക്

അഡ്മിനിനിക്ട്രേഷന് ഓഫദ്യങ്ങള്ക്ക് സിവില്കുന്നതിന്  ആനദ്യങ്ങള്ക്ക് ക്രിമിനല്കുന്നതിന്  ജഇിസദ്യങ്ങള്ക്ക്

അഗിശമനചാം220

ജയിലു കേള്ക്ക്

അചടിയുചാം കഇഷനറിയിയുചാം

ന്നപകകകമചാം

നയപരമ്യി പധ്നസപരട്ടേ എല്ലാ ് വിഷയങ്ങളുചാം 
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മസറ്റങചാം പര്മര്ശിചിരട്ടേില്ലാ ്ത്ത വിഷയങ്ങള്ക്ക്

ശജീ  .   വി  .   അബ്ദുറിയഹിമ്ന്   :   മത ചോദ്യബന്ധനചാം  ,    കേ്യി കേചാം  ,   വഖഫദ്യങ്ങള്ക്ക്  ,   ഹജദ്യങ്ങള്ക്ക് തജീര്്്ടന വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് 

മനി

മത ചോദ്യബന്ധനചാം

ഹ്ര്ബര് എഞിനജീയറിയിചാംഗ് ദ്യങ്ങള്ക്ക്

ഫിഷറിയജീസദ്യങ്ങള്ക്ക് സര്വ കേല്ശ്ല

 കേ്യി കേചാം

വഖഫചാം ഹജദ്യങ്ങള്ക്ക് തജീര്്്ടനവചാം 

 കേമ്പിത്തപ്ല്കുന്നതിന് 

സറിയയില്കുന്നതിന് കവ

ശജീ. അഹ്മേദ്യങദ്യങ്ങള്ക്ക് കദ്യങവര്ക കേ്വില്കുന്നതിന്  : തുറിയമുഖചാം, മ്സിയചാം, പുര്വസ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

തുറിയമുഖചാം

 കേ്ഴ്ചബചാംഗള്വ കേള്ക്ക്

പുര്വസ

പുര്കരഖ

ശജീ  .   ജി  .  ആര്   .   അനില്കുന്നതിന്    :   ഭക ചോദ്യ  -  സപ്തുവിതരണ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

ഭക ചോദ്യവചാം സിവില്കുന്നതിന്  സ്ല് സപ്ലൈസുചാം

ഉപകഭ്ക്തൃ കേ്ര ചോദ്യചാം

ലജീഗ് ല്കുന്നതിന്  സമക്്ളജി

ശജീ  .   ആനണി ര്ജു   :   ഗ് ത്ഗ് ത വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

കറിയ്ഡദ്യങ്ങള്ക്ക് ഗ് ത്ഗ് തചാം

കമ്കരട്ടേ്ര് വ്ഹനങ്ങള്ക്ക്

ജലഗ് ത്ഗ് തചാം

ശജീ  .   സ കേ  .  എന്   .   ബ്ലകഗ് ്പ്ല്കുന്നതിന്    :   ധന കേ്ര ചോദ്യ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

ധന കേ്ര ചോദ്യചാം

ന്ഷണല്കുന്നതിന്  കസവിചാംഗസദ്യങ്ങള്ക്ക്

കഇ്ര് പര്കചസദ്യങ്ങള്ക്ക്

വ്ണിജ ചോദ്യനിക്ക് ഉത്തരം നല്കുതി

 കേ്ര്ഷി കേ്ദ്യങ്യ നിക്ക് ഉത്തരം നല്കുതി



5

്ഷറിയി കേള്ക്ക്

കല്രട്ടേറിയി

കഇറ്റദ്യങ്ങള്ക്ക് ഓഡിറ്റദ്യങ്ങള്ക്ക്

ക കേരള കഇറ്റദ്യങ്ങള്ക്ക് ഫിന്ന്ഷ ചോദ്യല്കുന്നതിന്  എനര്്പസസദ്യങ്ങള്ക്ക്

കഇറ്റദ്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്്റ് ഇന്ഷുറിയന്സദ്യങ്ങള്ക്ക്

ക കേരള ഫിന്ന്ഷ ചോദ്യല്കുന്നതിന്  ക കേ്ര്പകറിയഷന്

ഇ്മ്പദ്യങ്ങള്ക്ക് ആനദ്യങ്ങള്ക്ക് ഇ്മ്പദ്യങ്ങള്ക്ക് ഡ്രട്ടേി

കഡ്  .   ആര്   .   ബിന്ദു   :   ഉന്നത വിദ്യങ ചോദ്യ്ഭ ചോദ്യ്സ  -  സ്മൂഹ ചോദ്യനജീതി വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി 

  ക കേ്കളജദ്യങ്ങള്ക്ക് വിദ്യങ ചോദ്യ്ഭ ചോദ്യ്സചാം

സ്ക്കേതി കേ വിദ്യങ ചോദ്യ്ഭ ചോദ്യ്സചാം

സര്വ കേല്ശ്ല കേള്ക്ക് ( കേ്ര്ഷി കേ,  സവറ്ററിയിനറിയി,  ഫിഷറിയജീസദ്യങ്ങള്ക്ക്,  സമഡിോല്കുന്നതിന്  ,  ഡിജിറ്റല്കുന്നതിന്  

സര്വ കേല്ശ്ല കേള്ക്ക് ഒഴിസ കേ)

പകവശന പരജീക കേള്ക്ക് 

എന് .സി.സി. 

അസ്പദ്യങ്ങള്ക്ക് (ASAP)

സ്മൂഹ ചോദ്യനജീതി

ശജീമതി  സജ  .   ാിഞ്ചുറിയ്ണി   :   മൃഗ് സചാംരകണ  -  കജീരവി കേസന വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

മൃഗ് സചാംരകണചാം

കജീരവി കേസനചാം, കജീരസഹ കേരണ സ്പനങ്ങള്ക്ക്

മൃഗ് ശ്ല കേള്ക്ക്

സവറ്ററിയിനറിയി ആനദ്യങ്ങള്ക്ക് അനിമല്കുന്നതിന്  സയന്സസദ്യങ്ങള്ക്ക് സര്  കേല്ശ്ല

ശജീ  .   സ കേ  .   കൃഷ്ണന്ക്ക് ഉത്തരം നല്കുരട്ടേി   :   ്വദ്യങ്യുതി   വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

വിദ്യങ്യുച്ഛക്തി

അസനര്രട്ടേദ്യങ്ങള്ക്ക്

ശജീ  .   പി  .   എ  .   മുഹ്മേദ്യങദ്യങ്ങള്ക്ക് റിയിയ്സദ്യങ്ങള്ക്ക്   :   സപ്തുമര്മത്തദ്യങ്ങള്ക്ക്  -  വികന്ദ്യങസഞ്രചാം  ,   യുവജന കേ്ര ചോദ്യ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക്  

മനി

സപ്തുമര്മത്തദ്യങ്ങള്ക്ക്

വികന്ദ്യങസഞ്രചാം

യുവജന കേ്ര ചോദ്യചാം
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ശജീ  .   പി  .   പസ്ദ്യങദ്യങ്ങള്ക്ക്   :   കൃഷി വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

കൃഷി

കസ്യില്കുന്നതിന്  സര്സവ

കസ്യില്കുന്നതിന്   കേണസര്കവഷന്

 കേ്ര്ഷി കേ സര്വ കേല്ശ്ല

സവയര്ഹഹൗസിചാംഗ് ദ്യങ്ങള്ക്ക് ക കേ്ര്പകറിയഷന്

ശജീ  .   സ കേ  .   ര്ധ്കൃഷ്ണന്   :   പരട്ടേി കേജ്തി  ,   പരട്ടേി കേവര്വ  ,   പിന്ന്ോ വിഭ്ഗ്  കകമവചാം 
കദ്യങവസ സ്വവചാം പ്ർലസമനറിയി കേ്ര ചോദ്യവചാം വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

പരട്ടേി കേജ്തികകമചാം

പരട്ടേി കേവര്വകകമചാം

പിന്ന്ോസമുദ്യങ്യകകമചാം

കദ്യങവസ സ്വചാം

പ്ര്ലസമനറിയി കേ്ര ചോദ്യചാം

ശജീ  .   സ കേ  .   ര്ജന്   :   റിയവന്  -  ഭവനനിര്്മേ്ണ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

ല്നദ്യങ്ങള്ക്ക് റിയവന്

സര്സവയുചാം ല്നദ്യങ്ങള്ക്ക് സറിയകോ്ര്െസുചാം

ല്നദ്യങ്ങള്ക്ക് റിയികഫ്ചാംസദ്യങ്ങള്ക്ക്

ഭവനനിര്്മേ്ണചാം

ശജീ  .   പി  .   ര്ജജീവദ്യങ്ങള്ക്ക്   :   നിയമചാം  ,   വ ചോദ്യവസ്യചാം  ,    കേയര് വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

നിയമചാം

വ ചോദ്യവസ്യചാം  (സഹ കേരണ വ ചോദ്യവസ്യ സ്പനങ്ങള്ക്ക് ഉള്ക്ക്സപസട)

വ്ണിജ ചോദ്യചാം

്മനിചാംഗ് ദ്യങ്ങള്ക്ക് ആനദ്യങ്ങള്ക്ക് ജികയ്ളജി

് കേത്തറിയിയുചാം സടക്ഇല്കുന്നതിന് സുചാം

ഖ്ദ്യങി ആനദ്യങ്ങള്ക്ക് വികല്ലാ ജദ്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ഡ്ട്രേജീസദ്യങ്ങള്ക്ക്

 കേയര്

 കേശുവണി വ ചോദ്യവസ്യചാം

ല് സപ്ലൈ്കനഷന് ഡയറിയക്ടകറിയറ്റദ്യങ്ങള്ക്ക്
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ശജീ  .   എചാം  .   ബി  .   ര്കജഷ    :   തക്ദേശസ സ്വയചാംഭരണചാം  ,   എക്സസദ്യങ്ങള്ക്ക് വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

പഞ്യത്തു കേളുചാം മുനിസിപ്ലിറ്റി കേളുചാം ക കേ്ര്പകറിയഷനു കേളുചാം

ടഹൗണ ല് സപ്ലൈ്നിചാംഗ് ദ്യങ്ങള്ക്ക്

പ്കദ്യങശി കേ വി കേസന അകത്റിയിറ്റി കേള്ക്ക്

 കേില

എക്സസദ്യങ്ങള്ക്ക്

ശജീ  .   കറിയ്ഷി അഗ് ഇിന്   :   ജലവിഭവ വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

ജലകസാനചാം

 കേമ്ന്ഡദ്യങ്ങള്ക്ക് ഏരിയ സഡവലപസമനദ്യങ്ങള്ക്ക് അകത്റിയിറ്റി

ഭൂജല വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക്

ശുദ്ധജലവിതരണവചാം ശുാജീ കേരണവചാം

ശജീ  .   എ  .   സ കേ  .   ശശജീന്ദ്രന്   :   വനചാം  -  വന ചോദ്യജജീവി വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക്  മനി

വനചാം

വന ചോദ്യജജീവി സചാംരകണചാം

ശജീ  .   വി  .   ശിവന്ക്ക് ഉത്തരം നല്കുരട്ടേി   :   സപ്തുവിദ്യങ ചോദ്യ്ഭ ചോദ്യ്സ  -  സത്ഴില്കുന്നതിന്  വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

സപ്തുവിദ്യങ ചോദ്യ്ഭ ചോദ്യ്സചാം

സ്കരത് മിഷന്

സത്ഴില്കുന്നതിന് 

സത്ഴിലുചാം പരിശജീലനവചാം

്നപുണ ചോദ്യചാം

പുനരധിവ്സചാം

ഫ്ക്റ്ററിയജീസദ്യങ്ങള്ക്ക് ആനദ്യങ്ങള്ക്ക് കബ്യികലഴ്സദ്യങ്ങള്ക്ക്

ഇന്്റ് ഇന്ഷുറിയന്സദ്യങ്ങള്ക്ക് സമഡിോല്കുന്നതിന്  സര്വജീസദ്യങ്ങള്ക്ക്

ഇന്ഡ്ട്രേിയല്കുന്നതിന്  ്ിബ്ണല്കുന്നതിന് സദ്യങ്ങള്ക്ക്

കലബര് ക കേ്ടതി കേള്ക്ക്
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ശജീ  .   വി  .  എന്   .   വ്സവന്   :   സഹ കേരണ  -  രജിക്ട്രേഷന്   ,   സ്ചാംസ്രി കേചാം  വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

സഹ കേരണചാം

രജിക്ട്രേഷന്

സ്ചാംസ്രി കേചാം

ക കേരള കഇറ്റദ്യങ്ങള്ക്ക് ഫിലിചാം സഡവലപസമനദ്യങ്ങള്ക്ക് ക കേ്ര്പകറിയഷന്

ക കേരള ാലചിത്ര അോ്ദ്യങമി

ക കേരള സചാംസ്ന സ്ചാംസ്രി കേ പവര്ത്ത കേ കകമനിധി കബ്ര്ഡദ്യങ്ങള്ക്ക്

ശജീമതി  വജീണ് കജ്ര്ജദ്യങ്ങള്ക്ക് : ആകര്ഗ്  ചോദ്യ-വനിത-ശിശുവി കേസന വക്ക് ഉത്തരം നല്കുപദ്യങ്ങള്ക്ക് മനി

ആകര്ഗ്  ചോദ്യചാം

ക്ക് ഉത്തരം നല്കുടുചാംബകകമചാം

സമഡിോല്കുന്നതിന്  വിദ്യങ ചോദ്യ്ഭ ചോദ്യ്സചാം

സമഡിോല്കുന്നതിന്  സര്വ കേല്ശ്ല

ഇന്ഡിജിനസദ്യങ്ങള്ക്ക് സമഡിസിന്

ആയുഷദ്യങ്ങള്ക്ക്

ഡ്രഗസദ്യങ്ങള്ക്ക്  കേണക്്ള്ക്ക്

വനിത-ശിശു കകമചാം

ഭക ചോദ്യസുരക

                                                                                    എ. എചാം. ബഷജീർ,
                    സസക്രരട്ടേറിയി
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FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY 
SEVENTH SESSION
BULLETIN – PART II
2022 NOVEMBER 17

No:-310 
The allotment of days for answering questions by the Ministers during the

Seventh Session is given below:

2022 December 5,12

Chief Minister

Minister  for  Health  and  Woman  and  Child
Development

Minister for Food and Civil Supplies 

Minister for Local Self Governments and Excise

2022  December 6,13

Minister for Finance

Minister for Law, Industries and Coir 

Minister for Electricity

Minister for Co-operation, Registration and Culture

2022  December 7,14

Minister for Welfare of Scheduled Castes, 
Scheduled   Tribes, Backward Classes, Devaswoms
& Parliamentary Affairs

Minister for Forest and Wildlife 

Minister for Water Resources 

Minister  for  Animal  Husbandry  and  Dairy
Development

2022  December 8,15

Minister  for  Public  Works,  Tourism  and  Youth
Affairs

Minister for General Education and Labour

Minister for Revenue and Housing

Minister  for  Fisheries,  Sports,  Wakf  and  Hajj
Pilgrimage 

2022  December 9

       

Minister for Agriculture

Minister for Higher Education and Social Justice

Minister for Transport                                   
Minister for Ports, Museums and Archaeology
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Allotment of the Business of the Government among the Ministers

Shri. Pinarayi Vijayan : Chief Minister

General Administration

All India Services

Planning and Economic Affairs

Science, Technology and Environment

Pollution Control

Scientific Institutes

Personnel and Administrative Reforms

Election

Integration

Information Technology

Sainik Welfare

Distress Relief

State Hospitality

Airports

Metro Rail

Inter - State River Waters

Coastal Shipping and Inland Navigation

Kerala State Inland Navigation Corporation

Information and Public Relations

Non- Resident Keralites’ Affairs

Home

Vigilance

Administration of Civil and Criminal Justice

Fire and Rescue Services

Prisons

Printing and Stationery

Welfare of Minorities

All important policy matters

Subjects not mentioned elsewhere
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Shri. V. Abdurahiman :   Minister for Fisheries, Sports, Wakf and Haj Pilgrimage

Fisheries

Harbour Engineering

Fisheries University

Sports

Wakf and Hajj Pilgrimage

Posts & Telegraphs

Railways

Shri. Ahammad Devarkovil :   Minister for Ports, Museums and Archaeology

Ports

Museums

Archaeology

Archives

Shri. G. R. Anil :   Minister for Food and Civil Supplies 

Food and Civil Supplies

Consumer Affairs

Legal Metrology

Shri. Antony Raju :   Minister for Transport

Road Transport

Motor Vehicles

Water Transport

Shri. K. N. Balagopal :   Minister for Finance 

Finance

National Savings

Stores Purchase

Commercial Taxes, Agricultural Income Tax

Treasuries

Lotteries
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State Audit

Kerala State Financial Enterprises

State Insurance

Kerala Financial Corporation

Stamps and Stamp Duties

D  R  . R. Bindu :   Minister for Higher Education and Social Justice

Collegiate Education

Technical Education

Universities (Except Agriculture, Veterinary, Fisheries, Medical and

Digital Universities)

Entrance Examinations

National Cadet Corps

Additional Skill Acquisition Programme 

Social Justice

Smt. J. Chinchurani :   Minister for Animal Husbandry and Dairy Development

Animal Husbandry

Dairy Development, Milk Co-operatives

Zoos

Kerala Veterinary & Animal Sciences University

Shri. K. Krishnankutty :   Minister for Electricity

Electricity

ANERT

Shri.  P.  A. Mohamed Riyas :    Minister for Public Works,  Tourism and Youth

Affairs 

Public Works 

Tourism

Youth Affairs
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Shri. P. Prasad :   Minister for Agriculture

Agriculture

Soil Survey & Soil Conservation

Kerala Agriculture University

Warehousing Corporation

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

Tribes, Backward Classes, Devaswoms & Parliamentary Affairs

Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes

Devaswoms

Parliamentary Affairs

Shri. K. Rajan : Minister for Revenue and Housing

Land Revenue

Survey and Land Records

Land Reforms

Housing

Shri. P. Rajeeve :   Minister for Law, Industries and Coir 

Law

Industries (Including Industrial co-operatives)

Commerce

Mining and Geology

Handlooms and Textiles

Khadi and Village Industries

Coir

Cashew Industry

Plantation Directorate



15

Shri. M. B. Rajesh :   Minister for Local Self Governments  and Excise

Local Self Governments – Panchayats, Municipalities and Corporations

Town Planning

Regional Development Authorities

KILA

Excise

Shri. Roshy Augustine :   Minister for Water Resources

Irrigation

Command Area Development Authority

Ground Water Department

Water Supply and Sanitation

Shri. A. K. Saseendran :   Minister for Forest and Wildlife 

Forests

Wild Life Protection

Shri. V. Sivankutty :   Minister for General Education and Labour

General Education

Literacy Movement

Labour

Employment and Training

Skills

Rehabilitation

Factories and Boilers

Insurance Medical Service

Industrial Tribunals

Labour Courts
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Shri. V. N. Vasavan :   Minister for Co-operation, Registration and Culture 

Co-operation

Registration

Culture

Kerala State Film Development Corporation

Kerala State Chalachitra Academy

Kerala State Cultural Activists Welfare Fund Board

Smt. Veena George :   Minister for Health and Woman and Child Development

Health

Family Welfare

Medical Education

Medical University

Indigenous Medicine

AYUSH

Drugs Control

Woman & Child Welfare

Food Safety

A. M. BASHEER,
Secretary.


