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ഘടന

അദദക്ഷന :

ശതീ. പകമഭാദറ നഭാരഭായണ

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. സനി. എച്ചറ . കുഞ്ഞമ

ശതീ. സനി. ആര്. മകഹേഷറ 

ശതീ. കുറുകകഭാളനി സമഭായതീന

ശതീ. സകേ. കപന്റിംകുമഭാര്

ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷറ

ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര്.
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ശതീ. എ.എന്റിം. ബഷതീര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. പനി. ഹേരനി, കജഭായനിനറ  സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ആര്. ഷഭാജനി, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ദതീപകേറ എസറ . വനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

അനനൗപദദപ്പോഗറിക ബറില്ലുകളളും പ്രപമേയങ്ങളളും സളുംബനറിച്ച സമേറിതറിയുടടെ അദദക്ഷനപ്പോയ

ഞപ്പോന, സമേറിതറി അധറികപ്പോരടപടുതറിയതനുസരറിച്ചട സമേറിതറിയുടടെ  ഏഴപ്പോമേതട ററിപപപ്പോര്ടട സമേര്പറിക്കുന.

2. 2022 ഡറിസളുംബര് 9-  തതീയതറി ടവെളറിയപ്പോഴ്ച സഭയറില് ചര്ച്ചയ്ക്കുവെരുന്ന അനനൗപദദപ്പോഗറിക

ബറില്ലുകള്കട സമേയപരറിധറി നറിര്ണ്ണയറിക്കുന്ന കപ്പോരദളും 2022  ഡറിസളുംബര്  7-  തതീയതറി ബുധനപ്പോഴ്ച

പചര്ന്ന സമേറിതറി  പയപ്പോഗളും പരറിഗണറിച. ബറില്ലുകളടടെ  അവെതരണപ്പോനുമേതറിക്കുള പ്രപമേയളും

അവെതരറിപറിക്കുന്നതറിനട സമേറിതറി തപ്പോടഴപറയുന്ന പ്രകപ്പോരളും സമേയപരറിധറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

ക്രമേ

നമ്പര്

ബറില് സമേയളും

1 2021-ടലെ പകരള പഹപ്പോസറിറ്റല് ടഡവെലെപടടമേനട ടസപ്പോസസറ്ററി ജതീവെനകപ്പോരുടടെ

പവെതനവളും ആനുകൂലെദങ്ങളളും പസവെന വെദവെസ്ഥയുളും നറിശ്ചയറികല് ബറില്

(ശതീ. എച്ചട. സലെപ്പോളും,  എളും.എല്.എ. പനപ്പോടതീസട  നല്കറിയതട )

12 മേറിനറിറ്റട 

2 2022-ടലെ  പകരള ആധുനറിക സപ്പോമൂഹദ സഹകരണ കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോല്പന്ന

സളുംസ്കരണവളും -വെറിപണനവളും സുഗമേമേപ്പോകല് ബറില്

(ശതീ. എ. സറി. ടമേപ്പോയതീന, എളും.എല്.എ. പനപ്പോടതീസട  നല്കറിയതട )

12 മേറിനറിറ്റട

3 2022-ടലെ പകരള ദുരന്തനറിവെപ്പോരണ സന്നദപ്രവെര്തകര് സളുംരക്ഷണ ബറില്

(ശതീ. ടെറി. സറിദറിഖ്  , എളും. എല് . എ. പനപ്പോടതീസട  നല്കറിയതട)
12 മേറിനറിറ്റട

4 2022-ടലെ പകരള വെപനതര പ്രപദശങ്ങളറിടലെ വൃക്ഷ സളുംരക്ഷണ ബറില്

(ശതീ. ഇ. ടക. വെറിജയന, എളും. എല് . എ. പനപ്പോടതീസട  നല്കറിയതട)
12 മേറിനറിറ്റട

5  2021-ടലെ പ്രവെപ്പോസറി പകരളതീയരുടടെ  പക്ഷമേ (പഭദഗതറി) ബറില്

(ടപ്രപ്പോഫ. ആബറിദട ഹുസസന തങ്ങള്, എളും.എല്.എ. പനപ്പോടതീസട  നല്കറിയതട)
12 മേറിനറിറ്റട



2

3. കൂടെപ്പോടത,  മേറ്റട  മൂന്നട  ബറില്ലുകളടടെ  അവെതരണപ്പോനുമേതറിക്കുള  പ്രപമേയതറിടന  

തുടെര്ചര്ച്ചയട  സമേറിതറി തപ്പോടഴപറയുന്ന പ്രകപ്പോരളും സമേയപരറിധറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

ക്രമേ
നമ്പര്

ബറില് സമേയളും

1

2021-ടലെ പകരള സളുംസ്ഥപ്പോന വെപ്പോതറില്പടെറി പസവെനരളുംഗതട പജപ്പോലെറി 

ടചയ്യുന്നവെര്ക്കുള പക്ഷമേനറിധറി  ബറില്

(ശതീ. പറി. എസട. സുപപ്പോല്, എളും.എല്.എ. പനപ്പോടതീസട  നല്കറിയതട)

20 മേറിനറിറ്റട 

2
 2021-ടലെ പകരള മേറിശവെറിവെപ്പോഹറിത കുടുളുംബ സളുംരക്ഷണ ബറില് 

(ശതീ. എളും. രപ്പോജപഗപ്പോപപ്പോലെന, എളും.എല്.എ. പനപ്പോടതീസട  നല്കറിയതട) 20 മേറിനറിറ്റട

3

2021–ടലെ പകരള  അതറിഥറി ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി പക്ഷമേനറിധറി പബപ്പോര്ഡട
രൂപതീകരണ  ബറില്
(ശതീ.  എല്പദപ്പോസട  പറി.  കുന്നപറിളറില്,  എളും.എല്.എ.  പനപ്പോടതീസട   
നല്കറിയതട)

20 മേറിനറിറ്റട

4.   മുകളറില്  ടകപ്പോടുതറിരറിക്കുന്ന  ഏടതങറിലളും  ബറിലറിനട  അനുവെദറിച്ചറിട്ടുളള  സമേയളും
മുഴുവെനുളും അതറിനട ആവെശദമേറിലപ്പോടത വെരുന്നപക്ഷളും പശഷറിക്കുന്ന സമേയളും മേറ്ററിനങ്ങള്ക്കുപവെണറി
യഥപ്പോര്ഹളും വെറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോവന്നതപ്പോടണനളും സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

5. 2022 ഡറിസളുംബര് 7- തതീയതറി ബുധനപ്പോഴ്ച പചര്ന്ന പയപ്പോഗളും  ഈ ററിപപപ്പോര്ടട അളുംഗതീകരറിച .

6.  2022  ഡറിസളുംബര്  9- തതീയതറി  ടവെളറിയപ്പോഴ്ച  ചര്ച്ചയ്ക്കുവെരുന്ന  ബറില്ലുകളടടെ  
പകര്പ്പുകള് അളുംഗങ്ങള്കട വെറിതരണളും ടചയറിട്ടുണട .

തറിരുവെനന്തപുരളും,  പ്രപമേപ്പോദട  നപ്പോരപ്പോയണ,
2022 ഡറിസളുംബര് 7. അദദക്ഷന ,

അനനൗപദദപ്പോഗറിക ബറില്ലുകളളും പ്രപമേയങ്ങളളും
സളുംബനറിച്ച സമേറിതറി .


