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ഉള്ളടകന്റിം
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കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനി
ഘടന

എകറ   -   ഒഫഫീകഷരഭാ സചേയര്മഭാന :

ശഫീ. എന്റിം. ബനി. രഭാകജഷറ (സഫീകര്).

അന്റിംഗങ്ങള്   :

ശഫീ. ഇ. ചേന്ദ്രകശഖരന

ശഫീ. പനി. സജ. കജഭാസഫറ

ശഫീ. പനി. സകേ. കുഞഭാലനിക്കുട്ടേനി

ശഫീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസറ

ശഫീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന

ശഫീ. കറഭാഷനി അഗസനിന

ശഫീ. വനി. ഡനി. സതഫീശന 

ശഫീ. പനിണറഭായനി വനിജയന

   നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശഫീ. എസ് . വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

സഭപ്പോ പനേതപ്പോവവും കപ്പോപരരപ്പോപപദേശക സമറിതറിയവുംഗവമപ്പോയ ഞപ്പോന് സമറിതറിയുടടെ മൂനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന.

പതറിനേഞപ്പോവും പകരള നേറിയമസഭയുടടെ നേടെപ്പുസപമ്മേളനേവും  2021  നേവവുംബര്  11,  വരപ്പോഴപ്പോഴ
അവസപ്പോനേറിപറികപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

2021  നേവവുംബര്  11,  വരപ്പോഴപ്പോഴ്ച്ച  കപ്പോരരപരറിപപ്പോടെറി  പൂര്തത്തീകരറിക്കുനതറിനേപ്പോയറി
ഉച്ചയ്ക്കുപശഷവവും സഭ സപമ്മേളറിക്കുനതറിനേട സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

2021  നേവവുംബര്  2,  ടചെപ്പോവപ്പോഴ  നേറിശ്ചയറിച്ചറിരുന  ഉപധനേപ്പോഭരര്ത്ഥനേകടള
സവുംബനറിക്കുന ചെര്ച്ചയുവും പവപ്പോടടടുപ്പുവും 2021 നേവവുംബര് 11, വരപ്പോഴപ്പോഴയറിപലേകട  മപ്പോറ്റുനതറിനേട
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

2021  നേവവുംബര്  11-നേട  നേറിശ്ചയറിച്ചറിട്ടുള്ള  ഉപധനേപ്പോഭരര്ത്ഥനേ  സവുംബനറിച്ച
ധനേവറിനേറിപയപ്പോഗബറില് ഉപധനേപ്പോഭരര്ത്ഥനേകള് പപ്പോസപ്പോയതറിനുപശഷവും  അവതരറിപറിച്ചട ചെര്ച്ച
കൂടെപ്പോടത പപ്പോസപ്പോക്കുനതറിനേട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

നേടെപട  സപമ്മേളനേതറിടലേ  2021  ഒപകപ്പോബര്  6  മുതലുള്ള  കപ്പോരരപരറിപപ്പോടെറികള്
തപ്പോടഴപറയുന പ്രകപ്പോരവും ക്രമത്തീകരറികണടമനവും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന:

2021 ഒപകപ്പോബര് 6, ബുധന് തപ്പോടഴപറയുന  ബറില്ലുകളുടടെ  അവതരണവവും  സബ്ജകട
കമ്മേറിററികട അയയ്ക്കണടമന പ്രപമയവവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  കയര്  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
പക്ഷേമനേറിധറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ പകരള സൂക്ഷ്മ - ടചെറുകറിടെ -  ഇടെതരവും
വരവസപ്പോയ  സപ്പോപനേങ്ങള്  സുഗമമപ്പോകല്
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

  (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  ധപ്പോതുകള്  (അവകപ്പോശങ്ങള്
നേറിക്ഷേറിപ്തമപ്പോകല്) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iv) 2021-ടലേ  പകരള  കള്ളട  വരവസപ്പോയ  വറികസനേ
പബപ്പോര്ഡട ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

1501/2021.
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2021 ഒപകപ്പോബര് 7, വരപ്പോഴവും തപ്പോടഴപറയുന  ബറില്ലുകളുടടെ  അവതരണവവും  സബ്ജകട
കമ്മേറിററികട അയയ്ക്കണടമന പ്രപമയവവും:

(i) 2021-ടലേ  സര്വകലേപ്പോശപ്പോലേപ്പോ  നേറിയമങ്ങള്
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  സര്വകലേപ്പോശപ്പോലേപ്പോ  നേറിയമങ്ങള്
(പഭദേഗതറി) ( 2-ാം നേമ്പര്) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 ഒപകപ്പോബര് 11, തറിങ്കള് 1. 2021-ടലേ പകരള സസപ്പോശ്രയ പകപ്പോപളജട അദരപ്പോപക –
അനേദരപ്പോപക  ജത്തീവനേകപ്പോര്  (നേറിയമനേവവും  പസവനേ
വരവസകളുവും)  ബറിലറിടന്റെ  അവതരണവവും  സബ്ജകട
കമ്മേറിററികട അയയ്ക്കണടമന പ്രപമയവവും.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2. സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
2021-ടലേ പകരള ഡറിജറിറല് ശപ്പോസ്ത്ര സപ്പോപങ്കതറിക നൂതനേ
വറിദേരപ്പോ സര്വകലേപ്പോശപ്പോലേപ്പോ ബറില് പരറിഗണനേടകടുകണ
ടമന പ്രപമയവവും അനേന്തര ഘടങ്ങളുവും.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 ഒപകപ്പോബര് 12, ടചെപ്പോവ സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തപ്പോടഴപറയുന ബറില്ലുകള് പരറിഗണനേടകടുകണടമന
പ്രപമയവവും അനേന്തരഘടങ്ങളുവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  ടതപ്പോഴറിലുറപട  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
പക്ഷേമനേറിധറി ബറില്

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ പകരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട  (പഭദേഗതറി)
ബറില്

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  നേഗര-ഗപ്പോമപ്പോസൂത്രണ
(പഭദേഗതറി) ബറില്

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iv) 2021-ടലേ  പകരള  മുനേറിസറിപപ്പോലേറിററി  (പഭദേഗതറി)
ബറില്

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)
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2021 ഒപകപ്പോബര് 13, ബുധന് തപ്പോടഴപറയുന  ബറില്ലുകളുടടെ  അവതരണവവും  സബ്ജകട
കമ്മേറിററികട അയയ്ക്കണടമന പ്രപമയവവും:

(i) 2021-ടലേ പകരള സഹകരണ സവുംഘവും  (രണപ്പോവും
പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  സസകപ്പോരര  വനേങ്ങള്
(നേറിക്ഷേറിപ്തമപ്പോകലുവും  പതറിച്ചു  ടകപ്പോടുകലുവും)
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  പദേവസസവും  ററിക്രൂടടടമന്റെട
പബപ്പോര്ഡട (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 ഒപകപ്പോബര് 20, ബുധന് സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തപ്പോടഴപറയുന ബറില്ലുകള് പരറിഗണനേടകടുകണടമന
പ്രപമയവവും അനേന്തരഘടങ്ങളുവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  സവുംസപ്പോനേ  ചെരക്കുപസവനേ
നേറികുതറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  ടപപ്പോതുവറില്പനേ  നേറികുതറി
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  ധനേസവുംബനമപ്പോയ
ഉതരവപ്പോദേറിത  (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 ഒപകപ്പോബര് 21, വരപ്പോഴവും തപ്പോടഴപറയുന  ബറില്ലുകളുടടെ  അവതരണവവും  സബ്ജകട
കമ്മേറിററികട അയയ്ക്കണടമന പ്രപമയവവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  മതരപലേലേവവും  വറിപണനേവവും
ഗുണനേറിലേവപ്പോര പരറിപപ്പോലേനേവവും ബറില്

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  ഫറിഷറത്തീസറിനുവും  സമുദ
പഠനേങ്ങള്ക്കുമുള്ള  സര്വകലേപ്പോശപ്പോലേ  (പഭദേഗതറി)
ബറില്

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)
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(iii) 2021-ടലേ  പകരള  സമുദ  മതരബനനേ
നേറിയന്ത്രണ (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iv) 2021-ടലേ  പകരള  ഉള്നേപ്പോടെന്   ഫറിഷറത്തീസുവും
അകസപ്പോകള്ച്ചറുവും (പഭദേഗതറി) ബറില്

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 ഒപകപ്പോബര് 25, തറിങ്കള് സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തപ്പോടഴപറയുന ബറില്ലുകള് പരറിഗണനേടകടുകണടമന
പ്രപമയവവും അനേന്തരഘടങ്ങളുവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  കയര്  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
പക്ഷേമനേറിധറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ പകരള സൂക്ഷ്മ - ടചെറുകറിടെ -  ഇടെതരവും
വരവസപ്പോയ  സപ്പോപനേങ്ങള്  സുഗമമപ്പോകല്
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  ധപ്പോതുകള്  (അവകപ്പോശങ്ങള്
നേറിക്ഷേറിപ്തമപ്പോകല്) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iv) 2021-ടലേ  പകരള  കള്ളട  വരവസപ്പോയ  വറികസനേ
പബപ്പോര്ഡട ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 ഒപകപ്പോബര് 26, ടചെപ്പോവ തപ്പോടഴപറയുന  ബറില്ലുകളുടടെ  അവതരണവവും  സബ്ജകട
കമ്മേറിററികട അയയ്ക്കണടമന പ്രപമയവവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  വറിദേരപ്പോഭരപ്പോസ  (പഭദേഗതറി)
ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  കശുവണറി  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
ആശസപ്പോസ പക്ഷേമനേറിധറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  കര്ഷക  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)
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(iv) 2021-ടലേ  പകരള  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി  പക്ഷേമനേറിധറി
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(v) 2021-ടലേ  പകരള  തയ്യല്  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
പക്ഷേമനേറിധറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 ഒപകപ്പോബര് 27, ബുധന് തപ്പോടഴപറയുന  ബറില്ലുകളുടടെ  അവതരണവവും  സബ്ജകട
കമ്മേറിററികട അയയ്ക്കണടമന പ്രപമയവവും:

(i) 2021-ടലേ പകരള പബറികട ടഹല്തട ബറില്.
(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  സവുംസപ്പോനേ  ടമഡറികല്
പ്രപ്പോകത്തീഷപണഴട ബറില്.

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  കറിനേറികല്  സപ്പോപനേങ്ങള്
(രജറിപസ്ട്രേഷനുവും  നേറിയന്ത്രണവവും)  (പഭദേഗതറി)
ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iv) 2021-ടലേ പകരള പബറികട സര്വത്തീസട കമ്മേത്തീഷന്
(വഖഫട പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ കത്തീഴറിലുള്ള സര്വത്തീസുകള്
സവുംബനറിച്ച കൂടുതല് ചുമതലേകള്)  ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 ഒപകപ്പോബര് 28, വരപ്പോഴവും സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തപ്പോടഴപറയുന ബറില്ലുകള് പരറിഗണനേടകടുകണടമന
പ്രപമയവവും അനേന്തരഘടങ്ങളുവും:

(i)  2021-ടലേ  സര്വകലേപ്പോശപ്പോലേപ്പോ  നേറിയമങ്ങള്
(പഭദേഗതറി) ബറില്

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട) 

(ii)  2021-ടലേ  സര്വകലേപ്പോശപ്പോലേപ്പോ  നേറിയമങ്ങള്
(പഭദേഗതറി)  (2-ാം നേമ്പര്)ബറില്

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട) 



6

2021 നേവവുംബര് 1, തറിങ്കള് തപ്പോടഴപറയുന  ബറില്ലുകളുടടെ  അവതരണവവും  സബ്ജകട
കമ്മേറിററികട അയയ്ക്കണടമന പ്രപമയവവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  ഈറ,  കപ്പോട്ടുവള്ളറി,  തഴ
ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി പക്ഷേമനേറിധറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  പഷപ്പോപട  ആന്റെട  കപമഴരല്
എസപ്പോബറിടഷ്മെന്റെടസട  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി  പക്ഷേമനേറിധറി
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ പകരള ടചെറുകറിടെ പതപ്പോടവും ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
പക്ഷേമനേറിധറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iv) 2021-ടലേ  പകരള  പഷപ്പോപട  ആന്റെട  കപമഴരല്
എസപ്പോബറിടഷ്മെന്റെടസട  (പഭദേഗതറി) ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(v) 2021-ടലേ പകരള ചുമട്ടു ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി പക്ഷേമനേറിധറി
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 നേവവുംബര് 2, ടചെപ്പോവ സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തപ്പോടഴപറയുന ബറില്ലുകള് പരറിഗണനേടകടുകണടമന
പ്രപമയവവും അനേന്തരഘടങ്ങളുവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  സഹകരണ സവുംഘ  (രണപ്പോവും
പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  സസകപ്പോരര  വനേങ്ങള്
(നേറിക്ഷേറിപ്തമപ്പോകലുവും  പതറിച്ചു  ടകപ്പോടുകലുവും)
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  പദേവസസവും  ററിക്രൂടടടമന്റെട
പബപ്പോര്ഡട (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)
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2021 നേവവുംബര് 3, ബുധന് സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തപ്പോടഴപറയുന ബറില്ലുകള് പരറിഗണനേടകടുകണടമന
പ്രപമയവവും അനേന്തരഘടങ്ങളുവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  മതരപലേലേവവും  വറിപണനേവവും
ഗുണനേറിലേവപ്പോര പരറിപപ്പോലേനേവവും ബറില്

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  ഫറിഷറത്തീസറിനുവും  സമുദ
പഠനേങ്ങള്ക്കുമുള്ള  സര്വകലേപ്പോശപ്പോലേ  (പഭദേഗതറി)
ബറില്

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  സമുദ  മതരബനനേ
നേറിയന്ത്രണ (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iv) 2021-ടലേ  പകരള  ഉള്നേപ്പോടെന്   ഫറിഷറത്തീസുവും
അകസപ്പോകള്ച്ചറുവും (പഭദേഗതറി) ബറില്

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 നേവവുംബര് 8, തറിങ്കള് സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തപ്പോടഴപറയുന ബറില്ലുകള് പരറിഗണനേടകടുകണടമന
പ്രപമയവവും അനേന്തരഘടങ്ങളുവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  വറിദേരപ്പോഭരപ്പോസ  (പഭദേഗതറി)
ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  കശുവണറി  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
ആശസപ്പോസ പക്ഷേമനേറിധറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  കര്ഷക  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iv) 2021-ടലേ  പകരള  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി  പക്ഷേമനേറിധറി
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(v) 2021-ടലേ  പകരള  തയ്യല്  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
പക്ഷേമനേറിധറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)
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2021 നേവവുംബര് 9, ടചെപ്പോവ സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തപ്പോടഴപറയുന ബറില്ലുകള് പരറിഗണനേടകടുകണടമന
പ്രപമയവവും അനേന്തരഘടങ്ങളുവും:

(i) 2021-ടലേ പകരള പബറികട ടഹല്തട ബറില്.
(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  സവുംസപ്പോനേ  ടമഡറികല്
പ്രപ്പോകത്തീഷപണഴട ബറില്.

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ  പകരള  കറിനേറികല്  സപ്പോപനേങ്ങള്
(രജറിപസ്ട്രേഷനുവും  നേറിയന്ത്രണവവും)  (പഭദേഗതറി)
ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iv) 2021-ടലേ പകരള പബറികട സര്വത്തീസട കമ്മേത്തീഷന്
(വഖഫട പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ കത്തീഴറിലുള്ള സര്വത്തീസുകള്
സവുംബനറിച്ച കൂടുതല് ചുമതലേകള്)  ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2021 നേവവുംബര് 10, ബുധന് സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തപ്പോടഴപറയുന ബറില്ലുകള് പരറിഗണനേടകടുകണടമന
പ്രപമയവവും അനേന്തരഘടങ്ങളുവും:

(i) 2021-ടലേ  പകരള  ഈറ,  കപ്പോട്ടുവള്ളറി,  തഴ
ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി പക്ഷേമനേറിധറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(ii) 2021-ടലേ  പകരള  പഷപ്പോപട  ആന്റെട  കപമഴരല്
എസപ്പോബറിടഷ്മെന്റെടസട  ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി  പക്ഷേമനേറിധറി
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

     (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iii) 2021-ടലേ പകരള ടചെറുകറിടെ പതപ്പോടവും ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി
പക്ഷേമനേറിധറി (പഭദേഗതറി) ബറില്.

(ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(iv) 2021-ടലേ  പകരള  പഷപ്പോപട  ആന്റെട  കപമഴരല്
എസപ്പോബറിടഷ്മെന്റെടസട  (പഭദേഗതറി) ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

(v) 2021-ടലേ പകരള ചുമട്ടു ടതപ്പോഴറിലേപ്പോളറി പക്ഷേമനേറിധറി
(പഭദേഗതറി) ബറില്.

 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)
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2021 നേവവുംബര് 11, വരപ്പോഴവും 1. സബ്ജകട  കമ്മേറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
2021-ടലേ പകരള സസപ്പോശ്രയ പകപ്പോപളജട അദരപ്പോപക –
അനേദരപ്പോപക  ജത്തീവനേകപ്പോര്  (നേറിയമനേവവും  പസവനേ
വരവസകളുവും)  ബറില്  പരറിഗണനേടകടുകണടമന
പ്രപമയവവും അനേന്തര ഘടങ്ങളുവും.
 (ചെര്ച്ച അവസപ്പോനേറിപറിക്കുനതപ്പോണട)

2. 2021-2022 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ബജററിപലേക്കുള്ള
ഉപധനേപ്പോഭരര്ത്ഥനേകടള  സവുംബനറിക്കുന  ചെര്ച്ചയുവും
പവപ്പോടടടുപ്പുവും

3. 2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത  ബജററിപലേക്കുള്ള
ഉപധനേപ്പോഭരര്ത്ഥനേകടള  സവുംബനറിക്കുന  ധനേവറിനേറിപയപ്പോഗ
ബറിലറിടന്റെ അവതരണവവും അനേന്തര ഘടങ്ങളുവും

(ചെര്ച്ച കൂടെപ്പോടത പപ്പോസപ്പോക്കുനതപ്പോണട)

പറിണറപ്പോയറി വറിജയന്,
പകരള നേറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട, സഭപ്പോ പനേതപ്പോവവും 
തറിരുവനേന്തപുരവും. കപ്പോപരരപ്പോപപദേശക സമറിതറി അവുംഗവവും.     
2021 ഒപകപ്പോബര് 05.
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 2021 ഒകകക്ടോബര് 4 -നന്  കചേര്ന്ന കക്ടോകരരക്ടോപകദേശക സമമിതമിയുടട
കയക്ടോഗനടപടമിക്കുറമിപന് 

കക്ടോകരരക്ടോപകദേശക സമമിതമിയുടട ഒരു കയക്ടോഗഗം 2021 ഒകകക്ടോബര് 4 തമിങ്കളക്ടോഴ
ഉച്ചയന് കശഷഗം 12.25-നന് നമിയമസഭക്ടോ മനമിരതമിടലെ ബമി. എ. സമി. ഹക്ടോളമില് (റഗം നമ്പര് 520)
കചേര്ന. ബഹുമക്ടോനടപട്ട സസ്പീക്കര് അദരക്ഷത വഹമിച്ച കയക്ടോഗതമില് തക്ടോടഴെപറയുന്ന
അഗംഗങ്ങള് കയക്ടോഗതമില് സന്നമിഹതരക്ടോയമിരുന: 

ശസ്പീ. ഇ.ചേന്ദ്രകശഖരന

ശസ്പീ. പമി. ടക. കുഞക്ടോലെമിക്കുട്ടമി 

ശസ്പീ. മക്ടോതത്യു ടമി. കതക്ടോമസന് 

ശസ്പീ. ടക. രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

ശസ്പീ. കറക്ടോഷമി അഗസമിന 

ശസ്പീ. വമി. ഡമി. സതസ്പീശന 

ശസ്പീ. പമിണറക്ടോയമി വമിജയന 

ശസ്പീ. ടക. ബക്ടോബു (തൃപ്പൂണമിത്തുറ)  (പ്രകതരക ക്ഷണപ്രകക്ടോരഗം) 

ശസ്പീ. ടക. ബമി. ഗകണഷന് കുമക്ടോര് (പ്രകതരക ക്ഷണപ്രകക്ടോരഗം) 

കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജന് (പ്രകതരക ക്ഷണപ്രകക്ടോരഗം) 

ശസ്പീ. ടക. രക്ടോജന  (പ്രകതരക ക്ഷണപ്രകക്ടോരഗം) 

ശസ്പീ. ടമി. പമി. രക്ടോമകൃഷ്ണന (പ്രകതരക ക്ഷണപ്രകക്ടോരഗം) 

ശസ്പീ. എ.ടക. ശശസ്പീന്ദ്രന  (പ്രകതരക ക്ഷണപ്രകക്ടോരഗം). 

നമിയമസഭക്ടോ ടസക്രകട്ടറമിയറന്   :

ശസ്പീ. എസന്. വമി. ഉണമികൃഷ്ണന നക്ടോയര്, ടസക്രട്ടറമി 

ശസ്പീ. ഡമി. ഡമി. കഗക്ടോഡ്ഫമി, കജക്ടോയമിനന് ടസക്രട്ടറമി 

ശസ്പീമതമി റസ്പീന വമി. ആര്., ടഡപപ്യൂട്ടമി ടസക്രട്ടറമി 

ശസ്പീമതമി രജമി ഡമി. ഒ., അണ്ടര് ടസക്രട്ടറമി.
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പതമിനഞക്ടോഗം  കകരള  നമിയമസഭയുടട  നടപ്പുസകമ്മേളനഗം  2021  നവഗംബര്  11,
വരക്ടോഴെക്ടോഴ അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതമിനന് ശമിപക്ടോര്ശ ടചേയക്ടോന സമമിതമി തസ്പീരുമക്ടോനമിച.

2021  നവഗംബര്  11,  വരക്ടോഴെക്ടോഴ്ച്ച  കക്ടോരരപരമിപക്ടോടമി  പൂര്തസ്പീകരമിക്കുന്നതമിനക്ടോയമി
ഉച്ചയകശഷവഗം സഭ സകമ്മേളമിക്കുന്നതമിനന് ശമിപക്ടോര്ശ ടചേയക്ടോന സമമിതമി തസ്പീരുമക്ടോനമിച.

2021  നവഗംബര്  2,  ടചേക്ടോവക്ടോഴ  നമിശ്ചയമിച്ചമിരുന്ന  ഉപധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകടള
സഗംബനമിക്കുന്ന ചേര്ച്ചയുഗം കവക്ടോടട്ടടുപ്പുഗം 2021 നവഗംബര് 11, വരക്ടോഴെക്ടോഴയമികലെക്കന്  മക്ടോറ്റുന്നതമിനന്
ശമിപക്ടോര്ശ ടചേയക്ടോന സമമിതമി തസ്പീരുമക്ടോനമിച. 

2021  നവഗംബര്  11-നന്  നമിശ്ചയമിച്ചമിട്ടുള്ള  ഉപധനക്ടോഭരര്ത്ഥന  സഗംബനമിച്ച  ധന
വമിനമികയക്ടോഗബമില്  ഉപധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകള്  പക്ടോസക്ടോയതമിനുകശഷഗം  അവതരമിപമിച്ചന്  ചേര്ച്ച
കൂടക്ടോടത  പക്ടോസക്ടോക്കുന്നതമിനന്  ശമിപക്ടോര്ശ  ടചേയക്ടോന  സമമിതമി  തസ്പീരുമക്ടോനമിച.  നടപന്
സകമ്മേളനതമിടലെ  2021  ഒകകക്ടോബര്  6  മുതലുള്ള  കക്ടോരരപരമിപക്ടോടമികള്  തക്ടോടഴെപറയുന്ന
പ്രകക്ടോരഗം ക്രമസ്പീകരമിക്കണടമന്നന്  ശമിപക്ടോര്ശ ടചേയക്ടോനുഗം സമമിതമി തസ്പീരുമക്ടോനമിച. 

2021 ഒകകക്ടോബര്  6, ബുധന തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകളുടട  അവതരണവഗം  സബ്ജകന്
കമ്മേമിറമിക്കന് അയയ്ക്കണടമന്ന പ്രകമയവഗം:

 (i) 2021-ടലെ  കകരള  കയര്  ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി
കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii) 2021-ടലെ കകരള സൂക്ഷ്മ - ടചേറുകമിട - ഇടതരഗം
വരവസക്ടോയ സക്ടോപനങ്ങള് സുഗമമക്ടോക്കല്  (കഭദേഗതമി)
ബമില്.

     (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii) 2021-ടലെ  കകരള  ധക്ടോതുക്കള്  (അവകക്ടോശങ്ങള്
നമിക്ഷമിപ്തമക്ടോക്കല്) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iv) 2021-ടലെ കകരള  കള്ളന്  വരവസക്ടോയ വമികസന
കബക്ടോര്ഡന് ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)
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2021 ഒകകക്ടോബര്  7, വരക്ടോഴെഗം തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകളുടട  അവതരണവഗം  സബ്ജകന്
കമ്മേമിറമിക്കന് അയയ്ക്കണടമന്ന പ്രകമയവഗം:

(i) 2021-ടലെ  സര്വകലെക്ടോശക്ടോലെക്ടോ  നമിയമങ്ങള്
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii) 2021-ടലെ  സര്വകലെക്ടോശക്ടോലെക്ടോ  നമിയമങ്ങള്
(കഭദേഗതമി)  ( 2-ാം നമ്പര്) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 ഒകകക്ടോബര് 11, തമിങ്കള് 1. 2021-ടലെ  കകരള  സസക്ടോശയ  കകക്ടോകളജന്
അദരക്ടോപക  –അനദരക്ടോപക  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്
(നമിയമനവഗം കസവന വരവസകളുഗം) ബമിലമിടന
അവതരണവഗം  സബ്ജകന്  കമ്മേമിറമിക്കന്
അയയ്ക്കണടമന്ന പ്രകമയവഗം.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2.  സബ്ജകന് കമ്മേമിറമി റമികപക്ടോര്ട്ടന് ടചേയ്ത പ്രകക്ടോരമുള്ള
2021-ടലെ കകരള ഡമിജമിറല് ശക്ടോസ്ത്ര സക്ടോകങ്കതമിക
നൂതന  വമിദേരക്ടോ  സര്വകലെക്ടോശക്ടോലെക്ടോ  ബമില്
പരമിഗണനടക്കടുക്കണടമന്ന  പ്രകമയവഗം
അനന്തര ഘട്ടങ്ങളുഗം.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 ഒകകക്ടോബര് 12, ടചേക്ടോവ സബ്ജകന്  കമ്മേമിറമി  റമികപക്ടോര്ട്ടന്  ടചേയ്ത  പ്രകക്ടോരമുള്ള
തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകള് പരമിഗണനയ്ടക്കടു
ക്കണടമന്ന  പ്രകമയവഗം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഗം: 

(i) 2021-ടലെ  കകരള  ടതക്ടോഴെമിലുറപന്  ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി
കക്ഷമനമിധമി ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)
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(ii) 2021-ടലെ കകരള പഞക്ടോയതന് രക്ടോജന് (കഭദേഗതമി)
ബമില്.

     (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii) 2021-ടലെ  കകരള  നഗര  –  ഗക്ടോമക്ടോസൂത്രണ
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iv) 2021-ടലെ  കകരള  മുനസമിപക്ടോലെമിറമി  (കഭദേഗതമി)
ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 ഒകകക്ടോബര് 13, ബുധന തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകളുടട  അവതരണവഗം  സബ്ജകന്
കമ്മേമിറമിക്കന് അയയ്ക്കണടമന്ന പ്രകമയവഗം:

(i) 2021-ടലെ കകരള സഹകരണ സഗംഘ  (രണ്ടക്ടോഗം
കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii) 2021-ടലെ  കകരള  സസകക്ടോരര  വനങ്ങള്
(നമിക്ഷമിപ്തമക്ടോക്കലുഗം  പതമിച  ടകക്ടോടുക്കലുഗം)
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

     (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii) 2021-ടലെ  കകരള  കദേവസസഗം  റമിക്രൂട്ടന്ടമനന്
കബക്ടോര്ഡന് (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 ഒകകക്ടോബര് 20, ബുധന സബ്ജകന് കമ്മേമിറമി  റമികപക്ടോര്ട്ടന്  ടചേയ്ത പ്രകക്ടോരമുള്ള
തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകള് പരമിഗണനയ്ടക്കടു
ക്കണടമന്ന  പ്രകമയവഗം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഗം:
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(i) 2021-ടലെ കകരള സഗംസക്ടോന ചേരക്കുകസവന
നമികുതമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii) 2021-ടലെ കകരള ടപക്ടോതുവമില്പന നമികുതമി
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

  (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii)  2021-ടലെ  കകരള  ധനസഗംബനമക്ടോയ
ഉതരവക്ടോദേമിത  (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 ഒകകക്ടോബര് 21, വരക്ടോഴെഗം തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകളുടട  അവതരണവഗം
സബ്ജകന്  കമ്മേമിറമിക്കന്  അയയ്ക്കണടമന്ന
പ്രകമയവഗം:

(i)  2021-ടലെ  കകരള  മതരകലെലെവഗം
വമിപണനവഗം  ഗുണനമിലെവക്ടോര  പരമിപക്ടോലെനവഗം
ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii)  2021-ടലെ  കകരള  ഫമിഷറസ്പീസമിനുഗം  സമുദ
പഠനങ്ങള്ക്കുമുള്ള സര്വകലെക്ടോശക്ടോലെ  (കഭദേഗതമി)
ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii)   2021-ടലെ  കകരള  സമുദ  മതരബനന
നമിയന്ത്രണ (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iv) 2021-ടലെ കകരള ഉള്നക്ടോടന  ഫമിഷറസ്പീസുഗം
അകസക്ടോകള്ച്ചറുഗം (കഭദേഗതമി) ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)
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2021 ഒകകക്ടോബര് 25, തമിങ്കള് സബ്ജകന് കമ്മേമിറമി  റമികപക്ടോര്ട്ടന്  ടചേയ്ത പ്രകക്ടോരമുള്ള

തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകള് പരമിഗണനയ്ടക്കടു

ക്കണടമന്ന  പ്രകമയവഗം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഗം:

(i)  2021-ടലെ  കകരള  കയര്  ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി

കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii)  2021-ടലെ  കകരള  സൂക്ഷ്മ  -  ടചേറുകമിട  -

ഇടതരഗം  വരവസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങള്

സുഗമമക്ടോക്കല്  (കഭദേഗതമി) ബമില്.

     (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii)  2021-ടലെ  കകരള  ധക്ടോതുക്കള്  (അവകക്ടോശങ്ങള്

നമിക്ഷമിപ്തമക്ടോക്കല്) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iv)  2021-ടലെ  കകരള  കള്ളന്  വരവസക്ടോയ

വമികസന കബക്ടോര്ഡന് ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 ഒകകക്ടോബര് 26, ടചേക്ടോവ തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകളുടട  അവതരണവഗം
സബ്ജകന് കമ്മേമിറമിക്കന് അയയ്ക്കണടമന്ന പ്രകമയവഗം:

(i) 2021-ടലെ കകരള വമിദേരക്ടോഭരക്ടോസ (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii)  2021-ടലെ കകരള കശുവണ്ടമി ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി
ആശസക്ടോസ കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

   (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii)   2021-ടലെ കകരള കര്ഷക ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)
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(iv) 2021-ടലെ കകരള ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി കക്ഷമനമിധമി
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(v)  2021-ടലെ  കകരള  തയല്  ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി
കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 ഒകകക്ടോബര് 27, ബുധന തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകളുടട  അവതരണവഗം

സബ്ജകന്  കമ്മേമിറമിക്കന്  അയയ്ക്കണടമന്ന

പ്രകമയവഗം:

(i) 2021-ടലെ കകരള പബമികന് ടഹല്തന് ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii)  2021-ടലെ കകരള സഗംസക്ടോന ടമഡമിക്കല്

പ്രക്ടോകസ്പീഷകണഴന് ബമില്.

     (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii)  2021-ടലെ  കകരള  കമിനമിക്കല്  സക്ടോപനങ്ങള്

(രജമികസ്ട്രേഷനുഗം നമിയന്ത്രണവഗം) (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iv)  2021-ടലെ  കകരള  പബമികന്  സര്വസ്പീസന്

കമ്മേസ്പീഷന  (വഖഫന്  കബക്ടോര്ഡമിടന  കസ്പീഴെമിലുള്ള

സര്വസ്പീസുകള്  സഗംബനമിച്ച  കൂടുതല്

ചുമതലെകള്)  ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 ഒകകക്ടോബര് 28, വരക്ടോഴെഗം

സബ്ജകന്  കമ്മേമിറമി  റമികപക്ടോര്ട്ടന്  ടചേയ്ത പ്രകക്ടോരമുള്ള

തക്ടോടഴെപറയുന്ന ബമില്ലുകള് പരമിഗണനയ്ടക്കടുക്ക

ണടമന്ന  പ്രകമയവഗം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഗം:
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(i)  2021-ടലെ  സര്വകലെക്ടോശക്ടോലെക്ടോ  നമിയമങ്ങള്

(കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii)  2021-ടലെ  സര്വകലെക്ടോശക്ടോലെക്ടോ  നമിയമങ്ങള്

(കഭദേഗതമി) ( 2-ാം നമ്പര്) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 നവഗംബര് 1, തമിങ്കള് തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകളുടട  അവതരണവഗം
സബ്ജകന്  കമ്മേമിറമിക്കന്  അയയ്ക്കണടമന്ന
പ്രകമയവഗം:

 (i)  2021-ടലെ കകരള  ഈറ,  കക്ടോട്ടുവള്ളമി,  തഴെ
ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii) 2021-ടലെ കകരള കഷക്ടോപന് ആനന് കകമഴരല്
എസക്ടോബമിടഷ്മെനന്സന്  ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി  കക്ഷമനമിധമി
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

     (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii)   2021-ടലെ  കകരള  ടചേറുകമിട  കതക്ടോട്ടഗം
ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iv) 2021-ടലെ കകരള കഷക്ടോപന് ആനന് കകമഴരല്
എസക്ടോബമിടഷ്മെനന്സന്  (കഭദേഗതമി) ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(v)  2021-ടലെ  കകരള  ചുമട്ടു  ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി
കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 നവഗംബര്  2, ടചേക്ടോവ സബ്ജകന് കമ്മേമിറമി  റമികപക്ടോര്ട്ടന്  ടചേയ്ത പ്രകക്ടോരമുള്ള
തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകള് പരമിഗണനയ്ടക്കടു
ക്കണടമന്ന  പ്രകമയവഗം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഗം:
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(i)  2021-ടലെ  കകരള  സഹകരണ  സഗംഘ
(രണ്ടക്ടോഗം കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii)  2021-ടലെ  കകരള  സസകക്ടോരര  വനങ്ങള്
(നമിക്ഷമിപ്തമക്ടോക്കലുഗം  പതമിച  ടകക്ടോടുക്കലുഗം)
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

     (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii)   2021-ടലെ കകരള കദേവസസഗം  റമിക്രൂട്ടന്ടമനന്
കബക്ടോര്ഡന് (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 നവഗംബര്  3, ബുധന സബ്ജകന് കമ്മേമിറമി  റമികപക്ടോര്ട്ടന്  ടചേയ്ത പ്രകക്ടോരമുള്ള
തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകള് പരമിഗണനയ്ടക്കടു
ക്കണടമന്ന  പ്രകമയവഗം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഗം:

(i)  2021-ടലെ  കകരള  മതരകലെലെവഗം
വമിപണനവഗം ഗുണനമിലെവക്ടോര പരമിപക്ടോലെനവഗം ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii)  2021-ടലെ  കകരള  ഫമിഷറസ്പീസമിനുഗം  സമുദ
പഠനങ്ങള്ക്കുമുള്ള സര്വകലെക്ടോശക്ടോലെ  (കഭദേഗതമി)
ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii)   2021-ടലെ  കകരള  സമുദ  മതരബനന
നമിയന്ത്രണ (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iv) 2021-ടലെ കകരള ഉള്നക്ടോടന  ഫമിഷറസ്പീസുഗം
അകസക്ടോകള്ച്ചറുഗം (കഭദേഗതമി) ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)
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2021 നവഗംബര് 8, തമിങ്കള് സബ്ജകന് കമ്മേമിറമി  റമികപക്ടോര്ട്ടന്  ടചേയ്ത പ്രകക്ടോരമുള്ള
തക്ടോടഴെപറയുന്ന ബമില്ലുകള് പരമിഗണനയ്ടക്കടുക്ക
ണടമന്ന  പ്രകമയവഗം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഗം:

(i)  2021-ടലെ  കകരള  വമിദേരക്ടോഭരക്ടോസ  (കഭദേഗതമി)
ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii)  2021-ടലെ കകരള കശുവണ്ടമി ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി
ആശസക്ടോസ കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

     (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii)   2021-ടലെ കകരള കര്ഷക ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iv) 2021-ടലെ കകരള ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി കക്ഷമനമിധമി
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(v)  2021-ടലെ  കകരള  തയല്  ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി
കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 നവഗംബര് 9, ടചേക്ടോവ സബ്ജകന് കമ്മേമിറമി  റമികപക്ടോര്ട്ടന്  ടചേയ്ത പ്രകക്ടോരമുള്ള
തക്ടോടഴെപറയുന്ന ബമില്ലുകള് പരമിഗണനയ്ടക്കടുക്ക
ണടമന്ന  പ്രകമയവഗം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഗം:

(i) 2021-ടലെ കകരള പബമികന് ടഹല്തന് ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii)  2021-ടലെ കകരള സഗംസക്ടോന ടമഡമിക്കല്
പ്രക്ടോകസ്പീഷകണഴന് ബമില്.

   (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)
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(iii)  2021-ടലെ  കകരള  കമിനമിക്കല്
സക്ടോപനങ്ങള്  (രജമികസ്ട്രേഷനുഗം  നമിയന്ത്രണവഗം)
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iv)  2021-ടലെ  കകരള  പബമികന്  സര്വസ്പീസന്
കമ്മേസ്പീഷന  (വഖഫന്  കബക്ടോര്ഡമിടന  കസ്പീഴെമിലുള്ള
സര്വസ്പീസുകള്  സഗംബനമിച്ച  കൂടുതല്
ചുമതലെകള്)  ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2021 നവഗംബര് 10, ബുധന സബ്ജകന് കമ്മേമിറമി  റമികപക്ടോര്ട്ടന്  ടചേയ്ത പ്രകക്ടോരമുള്ള
തക്ടോടഴെപറയുന്ന  ബമില്ലുകള് പരമിഗണനയ്ടക്കടു
ക്കണടമന്ന  പ്രകമയവഗം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഗം:

(i)  2021-ടലെ  കകരള  ഈറ,  കക്ടോട്ടുവള്ളമി,  തഴെ
ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(ii) 2021-ടലെ കകരള കഷക്ടോപന് ആനന് കകമഴരല്
എസക്ടോബമിടഷ്മെനന്സന്  ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി  കക്ഷമനമിധമി
(കഭദേഗതമി) ബമില്.

     (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iii)   2021-ടലെ  കകരള  ടചേറുകമിട  കതക്ടോട്ടഗം
ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

(ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(iv) 2021-ടലെ കകരള കഷക്ടോപന് ആനന് കകമഴരല്
എസക്ടോബമിടഷ്മെനന്സന്  (കഭദേഗതമി) ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

(v)  2021-ടലെ  കകരള  ചുമട്ടു  ടതക്ടോഴെമിലെക്ടോളമി
കക്ഷമനമിധമി (കഭദേഗതമി) ബമില്.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)



22

2021 നവഗംബര് 11, വരക്ടോഴെഗം 1. സബ്ജകന് കമ്മേമിറമി റമികപക്ടോര്ട്ടന് ടചേയ്ത പ്രകക്ടോരമുള്ള
2021-ടലെ  കകരള  സസക്ടോശയ  കകക്ടോകളജന്
അദരക്ടോപക-അനദരക്ടോപക ജസ്പീവനക്കക്ടോര് (നമിയമനവഗം
കസവനവരവസകളുഗം)  ബമില്  പരമിഗണനയന്
ടക്കടുക്കണടമന്ന  പ്രകമയവഗം  അനന്തര
ഘട്ടങ്ങളുഗം.

 (ചേര്ച്ച അവസക്ടോനമിപമിക്കുന്നതക്ടോണന്)

2.  2021-2022  സക്ടോമ്പതമിക  വര്ഷടത
ബജറമികലെക്കുള്ള   ഉപധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകടള
സഗംബനമിക്കുന്ന ചേര്ച്ചയുഗം കവക്ടോടട്ടടുപ്പുഗം 

3.  2021-2022  സക്ടോമ്പതമിക  വര്ഷടത
ബജറമികലെക്കുള്ള   ഉപധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകടള
സഗംബനമിക്കുന്ന  ധനവമിനമികയക്ടോഗ  ബമിലമിടന
അവതരണവഗം അനന്തര ഘട്ടങ്ങളുഗം

(ചേര്ച്ച കൂടക്ടോടത പക്ടോസക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്)

   പുതമിയ നമിയമനമിര്മ്മേക്ടോണതമിനുള്ള ബമില്ലുകള് ഉള്ടപടട മൂന്നമിലെധമികഗം ബമില്ലുകള് ഒകര
ദേമിവസഗം  ക്രമസ്പീകരമിച്ചതന്  നമിയമനമിര്മ്മേക്ടോണ  പ്രക്രമിയടയ  കദേക്ടോഷകരമക്ടോയമി  ബക്ടോധമിക്കു
ടമന്നതമിനക്ടോല് കമല്പറഞ നമിര്കദ്ദേശങ്ങള് സസസ്പീകരമിക്കുന്നതമികനക്ടോടന്  ശസ്പീ.  വമി.  ഡമി.  സതസ്പീശന,
ശസ്പീ.  പമി.  ടക.  കുഞക്ടോലെമിക്കുട്ടമി, ശസ്പീ.  ടക.  ബക്ടോബു  (തൃപ്പൂണമിത്തുറ)  എന്നമിവര് വമികയക്ടോജമിപന്
കരഖടപടുതമി.

കയക്ടോഗഗം  ഉച്ചയ്ക്കന് 12.55 -നന് അവസക്ടോനമിച.


