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ഉള്ളടകന്റിം

                                                                                 കപജറ 

1.  സമനിതനിയുസട ഘടന                                        .. v

2.  റനികപഭാര്ട്ടേറ  ..    1

3.  2021 ഒകകഭാബര് 20-നറ കചേര്ന്ന കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനിയുസട       ..     7
     കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ
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കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനി
ഘടന

എകറ   -   ഒഫഫീകഷരഭാ സചേയര്മഭാന :

ശഫീ. എന്റിം. ബനി. രഭാകജഷറ (സഫീകര്).

അന്റിംഗങ്ങള :

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.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

സഭഭാ കനതഭാവന്റിം കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനിയന്റിംഗവമഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുസട നഭാലഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

2021  ഒകകഭാബര്  20-നറ  സഭ  അന്റിംഗഫീകേരനിച്ച  പകമയതനിസന  അടനിസഭാനതനില

2021  ഒകകഭാബര്  20,  21,  22  തഫീയതനികേളനിസല  സഭഭാസകമ്മേളനന്റിം  ഒഴനിവഭാകനിയ

സഭാഹചേരരതനില ഒകകഭാബര് 21-ാം തഫീയതനി വരഭാഴഭാഴ്ച സഭ പരനിഗണനികഭാനനിരുന്ന ബനില്ലുകേള

ഒകകഭാബര്  28-ാം  തഫീയതനി  വരഭാഴഭാഴ്ച  നനിശ്ചയനികസപട്ടേനിട്ടുള്ള  ബനില്ലുകേളുസട

പരനിഗണന  പൂര്തനിയഭായതനിനുകശഷന്റിം  അപരഭാഹ്ന  സകമ്മേളനന്റിം  കചേര്നസകേഭാണറ

പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചേയ്യുന. 

2021 ഒകകഭാബര്  29-ാം  തഫീയതനി  സവള്ളനിയഭാഴ്ചയനിസല  അനനൗകദേരഭാഗനികേഭാന്റിംഗങ്ങളുസട

കേഭാരരതനിനഭായുള്ള  സമയന്റിം  ഗവണ്സമനറ  കേഭാരരതനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനികണസമനന്റിം

അതനിനപകേഭാരന്റിം  2021 ഒകകഭാബര്  20 ബുധനഭാഴ്ച  സഭ  പരനിഗണനികഭാനനിരുന്ന  ബനില്ലുകേള

അകന്നദേനിവസന്റിം  പരനിഗണനികണസമനന്റിം  കേഭാരരപരനിപഭാടനിയുസട  പൂര്തഫീകേരണതനിനഭായനി

അപരഭാഹ്നസകമ്മേളനന്റിം  ഉച്ചയറ  കശഷന്റിം  2  മണനികറ  കചേരണസമനന്റിം  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചേയ്യുന. 

2021  ഒകകഭാബര്  5-ാം തഫീയതനി സഭ അന്റിംഗഫീകേരനിച്ച കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനിയുസട

മൂന്നഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശയുസട അടനിസഭാനതനില നനിശ്ചയനികസപട്ടേ ബനില്ലുകേളുസട

പരനിഗണന  സന്റിംബനനിച്ചറ   തഭാസഴപറയുന്ന  കഭദേഗതനികേള  കൂടനി  വരുകതണതഭാസണന്നറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചേയ്യുന.

(i) 2021  നവന്റിംബര്  1, 10  തഫീയതനികേളനില സഭ പരനിഗണനികഭാന നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള

ബനിലനിസന കപരറ   “2021-സല കകേരള ചുമട്ടു  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  (കഭദേഗതനി)  ബനില”

എന്നതറ  “2021-സല കകേരള ചുമട്ടു സതഭാഴനിലഭാളനി (കഭദേഗതനി) ബനില” എന്നറ മഭാകറണതഭാണറ.

(ii)  2021  ഒകകഭാബര്  27-നറ  സഭയനില  അവതരനിപനിക്കുവഭാന  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള

2021-സല  കകേരള  സപഭാതുജനഭാകരഭാഗര  ബനിലനിസന  അവതരണതനിനു  കശഷന്റിം  ബനില

ബനസപട്ടേ  സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനിയുസട  പരനിഗണനയറ  അയയണസമന്ന  പകമയന്റിം

അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനു  പകേരന്റിം  ബനില  ഒരു  സസലകറ  കേമ്മേനിറനിയുസട  പരനിഗണനയറ

അയയണസമന്ന  പകമയന്റിം  അവതരനിപനികതകവനിധന്റിം  മുന  തഫീരുമഭാനന്റിം  കഭദേഗതനി

സചേകയ്യേണതഭാണറ.
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2021  ഒകകഭാബര്  20,  21,  22  തഫീയതനികേളനിസല സഭഭാ സകമ്മേളനന്റിം ഒഴനിവഭായതനിസന
അടനിസഭാനതനില കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനിയുസട മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേള
പകേഭാരന്റിം നനിശ്ചയനിച്ചനിരുന്ന ഒകകഭാബര് 25-ാം തഫീയതനി മുതലുള്ള സകമ്മേളന ദേനിവസങ്ങളനിസല
ഗവണ്സമനറ  കേഭാരരങ്ങളകഭായുള്ള  സമയന്റിം  ചുവസട  കചേര്ക്കുന്റിം  പകേഭാരന്റിം
പുനനഃക്രമഫീകേരനികണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചേയ്യുന.

2021 ഒകകഭാബര് 25,
തനിങ്കള

1. 2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബജറനികലക്കുള്ള
 ഉപധനഭാഭരര്ത്ഥനകേളുസട കസററസമന്റുകേള കമശപ്പുറതറ വയല.

2. സബ്ജകറ കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ട്ടേറ സചേയ്ത പകേഭാരമുള്ള തഭാസഴപറയുന്ന
ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന  പകമയവന്റിം
അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i)2021-സല  കകേരള  കേയര്  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
   (കഭദേഗതനി) ബനില.

(ii)  2021-സല  കകേരള  സൂക-സചേറുകേനിട-ഇടതരന്റിം
   വരവസഭായ സഭാപനങ്ങള  സുഗമമഭാകല   (കഭദേഗതനി)
       ബനില.  
(iii)  2021-സല  കകേരള  ധഭാതുകള  (അവകേഭാശങ്ങള
       നനിക്ഷേനിപ്തമഭാകല) ബനില.
(iv) 2021-സല കകേരള കേള്ളറ വരവസഭായ വനികേസന കബഭാര്ഡറ
       ബനില.

2021 ഒകകഭാബര് 26,
സചേഭാവ

തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേളുസട  അവതരണവന്റിം  സബ്ജകറ
കേമ്മേനിറനികറ അയയണസമന്ന പകമയവന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i)  2021-സല കകേരള വനിദേരഭാഭരഭാസ (കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii)  2021-സല  കകേരള  കേശുവണനി  സതഭാഴനിലഭാളനി     
      ആശശഭാസ കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iii) 2021-സല കകേരള കേര്ഷകേ സതഭാഴനിലഭാളനി
       (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iv)  2021-സല  കകേരള  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
       (കഭദേഗതനി) ബനില.
(v)  2021-സല  കകേരള  തയ്യേല  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
       (കഭദേഗതനി) ബനില.
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2021 ഒകകഭാബര് 27,
ബുധന

1.  2021-സല  കകേരള  സപഭാതുജനഭാകരഭാഗര  ബനിലനിസന
    അവതരണവന്റിം  സസലകറ  കേമ്മേനിറനികറ  അയയണസമന്ന
    പകമയവന്റിം
    (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ)

2.  തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേളുസട  അവതരണവന്റിം  സബ്ജകറ
     കേമ്മേനിറനികറ അയയണസമന്ന പകമയവന്റിം 
     (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

  (i)  2021-സല  കകേരള  സന്റിംസഭാന  സമഡനികല
               പഭാകഫീഷകണഴറ ബനില.
  (ii) 2021-സല  കകേരള  കനിനനികല  സഭാപനങ്ങള
             (രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം നനിയന്ത്രണവന്റിം) (കഭദേഗതനി) ബനില.
    (iii)2021-സല  കകേരള  പബനികേറ  സര്വഫീസറ  കേമ്മേഫീഷന
       (വഖഫറ  കബഭാര്ഡനിസന കേഫീഴനിലുള്ള സര്വഫീസുകേള
              സന്റിംബനനിച്ച കൂടുതല ചുമതലകേള)  ബനില.

2021 ഒകകഭാബര് 28,
വരഭാഴന്റിം

1.  സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
      തഭാസഴപറയുന്ന ബനില്ലുകേള പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
      പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
      (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :
  (i) 2021-സല  സര്വകേലഭാശഭാല  നനിയമങ്ങള
                  (കഭദേഗതനി) ബനില.
  (ii) 2021-സല  സര്വകേലഭാശഭാല  നനിയമങ്ങള
                  (കഭദേഗതനി) ( 2-ാം നമ്പര്) ബനില.
2.  തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേളുസട  അവതരണവന്റിം  സബ്ജകറ
      കേമ്മേനിറനികറ  അയയണസമന്ന പകമയവന്റിം 
       (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

    (i) 2021-സല  കകേരള  മതരകലലവന്റിം  വനിപണനവന്റിം
              ഗുണനനിലവഭാര പരനിപഭാലനവന്റിം ബനില
     (ii) 2021-സല  കകേരള  ഫനിഷറഫീസനിനുന്റിം  സമുദ
                പഠനങ്ങളക്കുമുള്ള സര്വകേലഭാശഭാല (കഭദേഗതനി) ബനില
    (iii) 2021-സല  കകേരള  സമുദ  മതരബനന
                 നനിയന്ത്രണ (കഭദേഗതനി) ബനില.
    (iv) 2021-സല  കകേരള  ഉളനഭാടന   ഫനിഷറഫീസുന്റിം
                 അകേശഭാകേളച്ചറുന്റിം (കഭദേഗതനി) ബനില 
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2021 ഒകകഭാബര് 29,
സവള്ളനി

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
 (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i)   2021-സല  കകേരള  സന്റിംസഭാന  ചേരക്കുകസവന  
      നനികുതനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii)   2021-സല  കകേരള  സപഭാതുവനിലപന  നനികുതനി
       (കഭദേഗതനി) ബനില.   
(iii)  2021-സല  കകേരള  ധനസന്റിംബനമഭായ
       ഉതരവഭാദേനിത  (കഭദേഗതനി) ബനില.

2021 നവന്റിംബര് 1,
തനിങ്കള

തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേളുസട  അവതരണവന്റിം  സബ്ജകറ
കേമ്മേനിറനികറ അയയണസമന്ന പകമയവന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i)  2021-സല  കകേരള  ഈറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  തഴ
      സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii)  2021-സല  കകേരള  കഷഭാപറ  ആനറ  കേകമഴരല
 എസഭാബനിസഷ്മെനറസറ  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
        (കഭദേഗതനി) ബനില.   
(iii) 2021-സല  കകേരള  സചേറുകേനിട  കതഭാട്ടേന്റിം  സതഭാഴനിലഭാളനി
      കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iv) 2021-സല  കകേരള  കഷഭാപറ  ആനറ  കേകമഴരല
       എസഭാബനിസഷ്മെനറസറ  (കഭദേഗതനി) ബനില.
(v)  2021-സല  കകേരള  ചുമട്ടു  സതഭാഴനിലഭാളനി  (കഭദേഗതനി)
      ബനില. 

2021 നവന്റിംബര് 2,
സചേഭാവ

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i) 2021-സല  കകേരള  സഹകേരണ  സന്റിംഘ  (രണഭാന്റിം
    കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii) 2021-സല  കകേരള  കദേവസശന്റിം  റനിക്രൂട്ടേറസമനറ  കബഭാര്ഡറ
     (കഭദേഗതനി) ബനില.
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2021 നവന്റിംബര് 3,
ബുധന

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i) 2021-സല  കകേരള  മതരകലലവന്റിം  വനിപണനവന്റിം
     ഗുണനനിലവഭാര പരനിപഭാലനവന്റിം ബനില
(ii) 2021-സല  കകേരള  ഫനിഷറഫീസനിനുന്റിം  സമുദ
     പഠനങ്ങളക്കുമുള്ള  സര്വകേലഭാശഭാല  (കഭദേഗതനി)
     ബനില
(iii)  2021-സല  കകേരള  സമുദ  മതരബനന
      നനിയന്ത്രണ (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iv) 2021-സല  കകേരള  ഉളനഭാടന  ഫനിഷറഫീസുന്റിം
      അകേശഭാകേളച്ചറുന്റിം (കഭദേഗതനി) ബനില

2021 നവന്റിംബര് 8,
തനിങ്കള

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
 (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i) 2021-സല കകേരള വനിദേരഭാഭരഭാസ (കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii)  2021-സല  കകേരള  കേശുവണനി  സതഭാഴനിലഭാളനി
      ആശശഭാസ കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.     
(iii) 2021-സല  കകേരള  കേര്ഷകേ  സതഭാഴനിലഭാളനി
      (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iv) 2021-സല  കകേരള  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
      (കഭദേഗതനി) ബനില.
(v)  2021-സല  കകേരള  തയ്യേല  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
     (കഭദേഗതനി) ബനില.

2021 നവന്റിംബര് 9,
സചേഭാവ

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
 (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i) 2021-സല  കകേരള  സന്റിംസഭാന  സമഡനികല
     പഭാകഫീഷകണഴറ ബനില. 
(ii) 2021-സല  കകേരള  കനിനനികല  സഭാപനങ്ങള
     (രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം നനിയന്ത്രണവന്റിം) (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iii) 2021-സല  കകേരള  പബനികേറ  സര്വഫീസറ  കേമ്മേഫീഷന
       (വഖഫറ  കബഭാര്ഡനിസന  കേഫീഴനിലുള്ള  സര്വഫീസുകേള   
       സന്റിംബനനിച്ച കൂടുതല ചുമതലകേള)  ബനില.
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2021 നവന്റിംബര് 10,
ബുധന

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണ  സമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i)  2021-സല  കകേരള  ഈറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  തഴ
     സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii) 2021-സല  കകേരള  കഷഭാപറ  ആനറ  കേകമഴരല
      എസഭാബനിസഷ്മെനറസറ  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
      (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iii) 2021-സല  കകേരള  സചേറുകേനിട  കതഭാട്ടേന്റിം  സതഭാഴനിലഭാളനി
      കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iv) 2021-സല  കകേരള  കഷഭാപറ  ആനറ  കേകമഴരല
      എസഭാബനിസഷ്മെനറസറ  (കഭദേഗതനി) ബനില.
(v)  2021-സല  കകേരള  ചുമട്ടു  സതഭാഴനിലഭാളനി  (കഭദേഗതനി)
       ബനില.

2021 നവന്റിംബര് 11,
വരഭാഴന്റിം

1. സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള  2021-സല
   കകേരള  സശഭാശയ  കകേഭാകളജറ  അദരഭാപകേ  അനദരഭാപകേ
 ജഫീവനകഭാര്  (നനിയമനവന്റിം  കസവന  വരവസകേളുന്റിം)
   ബനില  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന  പകമയവന്റിം
   അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം.
   (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ)

2. 2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബജറനികലക്കുള്ള
    ഉപധനഭാഭരര്ത്ഥനകേസള  സന്റിംബനനിക്കുന്ന  ചേര്ച്ചയുന്റിം
    കവഭാസട്ടേടുപ്പുന്റിം
3. 2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബജറനികലക്കുള്ള
    ഉപധനഭാഭരര്ത്ഥനകേസള സന്റിംബനനിക്കുന്ന ധനവനിനനികയഭാഗ
    ബനിലനിസന അവതരണവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം
    (ചേര്ച്ച കൂടഭാസത പഭാസഭാക്കുന്നതഭാണറ)

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ, പനിണറഭായനി വനിജയന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സഭഭാ കനതഭാവന്റിം
2021 ഒകകഭാബര് 25. കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനി അന്റിംഗവന്റിം. 
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2021 ഒകകഭാബര് 20-നറ  കചേര്ന്ന കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനിയുസട
കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ

കേഭാകരരഭാപകദേശകേ  സമനിതനിയുസട  ഒരു  കയഭാഗന്റിം  2021  ഒകകഭാബര്  20,  ബുധനഭാഴ്ച,

രഭാവനിസല  9.15-നറ  നനിയമസഭഭാ  മനനിരതനിസല  ബനി.എ.സനി.  ഹഭാളനില  (റന്റിം  നമ്പര്  520)

കചേര്ന.  ബഹുമഭാനസപട്ടേ  സഫീകര്  അദരക്ഷേത  വഹനിച്ച  കയഭാഗതനില  തഭാസഴപറയുന്ന

അന്റിംഗങ്ങള സന്നനിഹനിതരഭായനിരുന.

ശഫീ. ഇ. ചേന്ദ്രകശഖരന

ശഫീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസറ

ശഫീ. സകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന

ശഫീ. കറഭാഷനി അഗസനിന

ശഫീ. പനിണറഭായനി വനിജയന

ശഫീ. സകേ. ബഭാബു (തൃപ്പൂണനിത്തുറ)  (പകതരകേ ക്ഷേണപകേഭാരന്റിം)

ശഫീ. സകേ. ബനി. ഗകണഷറ കുമഭാര് (പകതരകേ ക്ഷേണപകേഭാരന്റിം)

കഡഭാ. എന. ജയരഭാജറ (പകതരകേ ക്ഷേണപകേഭാരന്റിം)

ശഫീ. സകേ. രഭാജന  (പകതരകേ ക്ഷേണപകേഭാരന്റിം)

ശഫീ. ടനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന (പകതരകേ ക്ഷേണപകേഭാരന്റിം)

ശഫീ. എ. സകേ. ശശഫീന്ദ്രന  (പകതരകേ ക്ഷേണപകേഭാരന്റിം)

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശഫീ. ആര്. കേനികഷഭാര് കുമഭാര്, സസഷരല സസക്രട്ടേറനി

ശഫീ. ഡനി. ഡനി. കഗഭാഡ്ഫനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശഫീമതനി റഫീന വനി. ആര്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശഫീമതനി രജനി ഡനി. ഒ., അണര് സസക്രട്ടേറനി
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2021 ഒകകഭാബര് 20-നറ സഭ അന്റിംഗഫീകേരനിച്ച പകമയതനിസന അടനിസഭാനതനില 2021

ഒകകഭാബര്  20, 21, 22  തഫീയതനികേളനിസല സഭഭാസകമ്മേളനന്റിം ഒഴനിവഭാകനിയ സഭാഹചേരരതനില

ഒകകഭാബര് 21-ാം തഫീയതനി വരഭാഴഭാഴ്ച സഭ പരനിഗണനികഭാനനിരുന്ന ബനില്ലുകേള ഒകകഭാബര് 28-ാം

തഫീയതനി വരഭാഴഭാഴ്ച നനിശ്ചയനികസപട്ടേനിട്ടുള്ള ബനില്ലുകേളുസട പരനിഗണന പൂര്തനിയഭായതനിനു കശഷന്റിം

അപരഭാഹ്ന  സകമ്മേളനന്റിം  കചേര്നസകേഭാണറ  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്നറ  ശനിപഭാര്ശ

സചേയ്യേഭാന സമനിതനി തഫീരുമഭാനനിച. 

2021 ഒകകഭാബര്  29-ാം  തഫീയതനി  സവള്ളനിയഭാഴ്ചയനിസല  അനനൗകദേരഭാഗനികേഭാന്റിംഗങ്ങളുസട

കേഭാരരതനിനഭായുള്ള  സമയന്റിം  ഗവണ്സമനറ  കേഭാരരതനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനികണസമനന്റിം

അതനിനപകേഭാരന്റിം  2021 ഒകകഭാബര്  20 ബുധനഭാഴ്ച  സഭ  പരനിഗണനികഭാനനിരുന്ന  ബനില്ലുകേള

അകന്നദേനിവസന്റിം  പരനിഗണനികണസമനന്റിം  കേഭാരരപരനിപഭാടനിയുസട  പൂര്തഫീകേരണതനിനഭായനി

അപരഭാഹ്നസകമ്മേളനന്റിം  ഉച്ചയറ  കശഷന്റിം  2  മണനികറ  കചേരണസമനന്റിം  ശനിപഭാര്ശ  സചേയ്യേഭാന

സമനിതനി തഫീരുമഭാനനിച. 

2021  ഒകകഭാബര്  5-ാം തഫീയതനി സഭ അന്റിംഗഫീകേരനിച്ച കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനിയുസട

മൂന്നഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശയുസട അടനിസഭാനതനില നനിശ്ചയനികസപട്ടേ ബനില്ലുകേളുസട

പരനിഗണന  സന്റിംബനനിച്ചറ   തഭാസഴപറയുന്ന  കഭദേഗതനികേള  കൂടനി  വരുകതണതഭാസണന്നറ

ശനിപഭാര്ശ സചേയ്യേഭാനുന്റിം സമനിതനി തഫീരുമഭാനനിച.

(i)  2021  നവന്റിംബര്  1,  10  തഫീയതനികേളനില  സഭ  പരനിഗണനികഭാന  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള

ബനിലനിസന കപരറ   “2021-സല കകേരള ചുമട്ടു  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  (കഭദേഗതനി)  ബനില”

എന്നതറ  “2021-സല കകേരള ചുമട്ടു സതഭാഴനിലഭാളനി (കഭദേഗതനി) ബനില” എന്നറ മഭാകറണതഭാണറ.

(ii) 2021 ഒകകഭാബര് 27-നറ സഭയനില അവതരനിപനിക്കുവഭാന നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള 2021-സല

കകേരള സപഭാതുജനഭാകരഭാഗര ബനിലനിസന അവതരണതനിനു കശഷന്റിം ബനില ബനസപട്ടേ സബ്ജകറ

കേമ്മേനിറനിയുസട പരനിഗണനയറ അയയണസമന്ന പകമയന്റിം അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനു പകേരന്റിം ബനില

ഒരു  സസലകറ  കേമ്മേനിറനിയുസട  പരനിഗണനയറ  അയയണസമന്ന  പകമയന്റിം

അവതരനിപനികതകവനിധന്റിം മുന തഫീരുമഭാനന്റിം കഭദേഗതനി സചേകയ്യേണതഭാണറ.

2021  ഒകകഭാബര്  20,  21,  22  തഫീയതനികേളനിസല സഭഭാ സകമ്മേളനന്റിം ഒഴനിവഭായതനിസന

അടനിസഭാനതനില കേഭാകരരഭാപകദേശകേ സമനിതനിയുസട മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേള

പകേഭാരന്റിം നനിശ്ചയനിച്ചനിരുന്ന ഒകകഭാബര് 25-ാം തഫീയതനി മുതലുള്ള സകമ്മേളന ദേനിവസങ്ങളനിസല

ഗവണ്സമനറ  കേഭാരരങ്ങളകഭായുള്ള  സമയന്റിം  ചുവസട  കചേര്ക്കുന്റിം  പകേഭാരന്റിം

പുനനഃക്രമഫീകേരനികണസമന്നറ  ശനിപഭാര്ശ സചേയ്യേഭാനുന്റിം സമനിതനി തഫീരുമഭാനനിച.
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2021 ഒകകഭാബര് 25,
തനിങ്കള

1. 2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബജറനികലക്കുള്ള
 ഉപധനഭാഭരര്ത്ഥനകേളുസട കസററസമന്റുകേള കമശപ്പുറതറ വയല.

2. സബ്ജകറ കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ട്ടേറ സചേയ്ത പകേഭാരമുള്ള തഭാസഴപറയുന്ന
ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന  പകമയവന്റിം
അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i) 2021-സല  കകേരള  കേയര്  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
     (കഭദേഗതനി) ബനില.

(ii)  2021-സല  കകേരള  സൂക-സചേറുകേനിട-ഇടതരന്റിം
   വരവസഭായ സഭാപനങ്ങള  സുഗമമഭാകല   (കഭദേഗതനി)
       ബനില.  
(iii)  2021-സല  കകേരള  ധഭാതുകള  (അവകേഭാശങ്ങള
       നനിക്ഷേനിപ്തമഭാകല) ബനില.
(iv) 2021-സല കകേരള കേള്ളറ വരവസഭായ വനികേസന കബഭാര്ഡറ
       ബനില.

2021 ഒകകഭാബര് 26,
സചേഭാവ

തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേളുസട  അവതരണവന്റിം  സബ്ജകറ
കേമ്മേനിറനികറ അയയണസമന്ന പകമയവന്റിം 
        (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :
(i)  2021-സല കകേരള വനിദേരഭാഭരഭാസ (കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii)  2021-സല  കകേരള  കേശുവണനി  സതഭാഴനിലഭാളനി  ആശശഭാസ
       കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iii) 2021-സല  കകേരള  കേര്ഷകേ  സതഭാഴനിലഭാളനി  (കഭദേഗതനി)
       ബനില.
(iv)  2021-സല  കകേരള  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
       (കഭദേഗതനി) ബനില.
(v)  2021-സല  കകേരള  തയ്യേല  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
       (കഭദേഗതനി) ബനില.

2021 ഒകകഭാബര് 27,
ബുധന

1.  2021-സല  കകേരള  സപഭാതുജനഭാകരഭാഗര  ബനിലനിസന
    അവതരണവന്റിം  സസലകറ  കേമ്മേനിറനികറ  അയയണസമന്ന
    പകമയവന്റിം
    (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ)
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2.  തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേളുസട  അവതരണവന്റിം  സബ്ജകറ
     കേമ്മേനിറനികറ അയയണസമന്ന പകമയവന്റിം 
     (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

  (i)2021-സല  കകേരള  സന്റിംസഭാന  സമഡനികല
              പഭാകഫീഷകണഴറ ബനില.
  (ii) 2021-സല  കകേരള  കനിനനികല  സഭാപനങ്ങള
             (രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം നനിയന്ത്രണവന്റിം) (കഭദേഗതനി) ബനില.
    (iii)2021-സല  കകേരള  പബനികേറ  സര്വഫീസറ  കേമ്മേഫീഷന
       (വഖഫറ  കബഭാര്ഡനിസന കേഫീഴനിലുള്ള സര്വഫീസുകേള
              സന്റിംബനനിച്ച കൂടുതല ചുമതലകേള)  ബനില.

2021 ഒകകഭാബര് 28,
വരഭാഴന്റിം

1.  സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
      തഭാസഴപറയുന്ന ബനില്ലുകേള പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
      പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
      (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

   (i) 2021-സല  സര്വകേലഭാശഭാല  നനിയമങ്ങള
                   (കഭദേഗതനി) ബനില.
   (ii) 2021-സല  സര്വകേലഭാശഭാല  നനിയമങ്ങള
                    (കഭദേഗതനി) ( 2-ാം നമ്പര്) ബനില.
2.  തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേളുസട  അവതരണവന്റിം  സബ്ജകറ
      കേമ്മേനിറനികറ  അയയണസമന്ന പകമയവന്റിം 
       (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :
   (i) 2021-സല  കകേരള  മതരകലലവന്റിം  വനിപണനവന്റിം
              ഗുണനനിലവഭാര പരനിപഭാലനവന്റിം ബനില.
          (ii) 2021-സല  കകേരള  ഫനിഷറഫീസനിനുന്റിം  സമുദ
                പഠനങ്ങളക്കുമുള്ള സര്വകേലഭാശഭാല (കഭദേഗതനി) ബനില
  (iii)  2021-സല  കകേരള  സമുദ  മതരബനന
                 നനിയന്ത്രണ (കഭദേഗതനി) ബനില.
    (iv) 2021-സല  കകേരള  ഉളനഭാടന   ഫനിഷറഫീസുന്റിം
                 അകേശഭാകേളച്ചറുന്റിം (കഭദേഗതനി) ബനില.

2021 ഒകകഭാബര് 29,
സവള്ളനി

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
 (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :
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(i)   2021-സല  കകേരള  സന്റിംസഭാന  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി
      (കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii)   2021-സല  കകേരള  സപഭാതുവനിലപന  നനികുതനി
       (കഭദേഗതനി) ബനില.   
(iii)  2021-സല  കകേരള  ധനസന്റിംബനമഭായ
       ഉതരവഭാദേനിത  (കഭദേഗതനി) ബനില.

2021 നവന്റിംബര് 1,
തനിങ്കള

തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേളുസട  അവതരണവന്റിം  സബ്ജകറ
കേമ്മേനിറനികറ അയയണസമന്ന പകമയവന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i)  2021-സല  കകേരള  ഈറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  തഴ
      സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii)  2021-സല  കകേരള  കഷഭാപറ  ആനറ  കേകമഴരല
 എസഭാബനിസഷ്മെനറസറ  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
        (കഭദേഗതനി) ബനില.   
(iii) 2021-സല  കകേരള  സചേറുകേനിട  കതഭാട്ടേന്റിം  സതഭാഴനിലഭാളനി
      കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iv) 2021-സല  കകേരള  കഷഭാപറ  ആനറ  കേകമഴരല
       എസഭാബനിസഷ്മെനറസറ  (കഭദേഗതനി) ബനില.
(v)  2021-സല  കകേരള  ചുമട്ടു  സതഭാഴനിലഭാളനി  (കഭദേഗതനി)
      ബനില. 

2021 നവന്റിംബര് 2,
സചേഭാവ

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i) 2021-സല  കകേരള  സഹകേരണ  സന്റിംഘ  (രണഭാന്റിം
    കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii) 2021-സല  കകേരള  കദേവസശന്റിം  റനിക്രൂട്ടേറസമനറ  കബഭാര്ഡറ
     (കഭദേഗതനി) ബനില.

2021 നവന്റിംബര് 3,
ബുധന

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :
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(i) 2021-സല  കകേരള  മതരകലലവന്റിം  വനിപണനവന്റിം
     ഗുണനനിലവഭാര പരനിപഭാലനവന്റിം ബനില.
(ii) 2021-സല  കകേരള  ഫനിഷറഫീസനിനുന്റിം  സമുദ
     പഠനങ്ങളക്കുമുള്ള  സര്വകേലഭാശഭാല  (കഭദേഗതനി)
     ബനില.
(iii)  2021-സല  കകേരള  സമുദ  മതരബനന
      നനിയന്ത്രണ (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iv) 2021-സല  കകേരള  ഉളനഭാടന  ഫനിഷറഫീസുന്റിം
      അകേശഭാകേളച്ചറുന്റിം (കഭദേഗതനി) ബനില.

2021 നവന്റിംബര് 8,
തനിങ്കള

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i) 2021-സല കകേരള വനിദേരഭാഭരഭാസ (കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii)  2021-സല  കകേരള  കേശുവണനി  സതഭാഴനിലഭാളനി
      ആശശഭാസ കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.     
(iii) 2021-സല  കകേരള  കേര്ഷകേ  സതഭാഴനിലഭാളനി
      (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iv) 2021-സല  കകേരള  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
      (കഭദേഗതനി) ബനില.
(v)  2021-സല  കകേരള  തയ്യേല  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
     (കഭദേഗതനി) ബനില.

2021 നവന്റിംബര് 9,
സചേഭാവ

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i) 2021-സല  കകേരള  സന്റിംസഭാന  സമഡനികല
     പഭാകഫീഷകണഴറ ബനില. 
(ii) 2021-സല  കകേരള  കനിനനികല  സഭാപനങ്ങള
     (രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം നനിയന്ത്രണവന്റിം) (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iii) 2021-സല  കകേരള  പബനികേറ  സര്വഫീസറ  കേമ്മേഫീഷന
       (വഖഫറ  കബഭാര്ഡനിസന  കേഫീഴനിലുള്ള  സര്വഫീസുകേള   
       സന്റിംബനനിച്ച കൂടുതല ചുമതലകേള)  ബനില.
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2021 നവന്റിംബര് 10,
ബുധന

സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള
തഭാസഴപറയുന്ന  ബനില്ലുകേള  പരനിഗണനയ്സകടുകണസമന്ന
പകമയവന്റിം അനന്തരഘട്ടേങ്ങളുന്റിം 
(ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ) :

(i)  2021-സല  കകേരള  ഈറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  തഴ
     സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(ii) 2021-സല  കകേരള  കഷഭാപറ  ആനറ  കേകമഴരല
      എസഭാബനിസഷ്മെനറസറ  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
      (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iii) 2021-സല  കകേരള  സചേറുകേനിട  കതഭാട്ടേന്റിം  സതഭാഴനിലഭാളനി
      കക്ഷേമനനിധനി (കഭദേഗതനി) ബനില.
(iv) 2021-സല  കകേരള  കഷഭാപറ  ആനറ  കേകമഴരല
      എസഭാബനിസഷ്മെനറസറ  (കഭദേഗതനി) ബനില.
(v)  2021-സല  കകേരള  ചുമട്ടു  സതഭാഴനിലഭാളനി  (കഭദേഗതനി)
       ബനില.

2021 നവന്റിംബര് 11,
വരഭാഴന്റിം

1. സബ്ജകറ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സചേയ്ത  പകേഭാരമുള്ള  2021-സല
  കകേരള  സശഭാശയ  കകേഭാകളജറ  അദരഭാപകേ  അനദരഭാപകേ
   ജഫീവനകഭാര്  (നനിയമനവന്റിം കസവന വരവസകേളുന്റിം)  ബനില
   പരനിഗണനസകടുകണസമന്ന  പകമയവന്റിം  അനന്തര
   ഘട്ടേങ്ങളുന്റിം.
   (ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണറ)

2. 2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബജറനികലക്കുള്ള
    ഉപധനഭാഭരര്ത്ഥനകേസള  സന്റിംബനനിക്കുന്ന  ചേര്ച്ചയുന്റിം
    കവഭാസട്ടേടുപ്പുന്റിം
3. 2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബജറനികലക്കുള്ള
    ഉപധനഭാഭരര്ത്ഥനകേസള സന്റിംബനനിക്കുന്ന ധനവനിനനികയഭാഗ
    ബനിലനിസന അവതരണവന്റിം അനന്തര ഘട്ടേങ്ങളുന്റിം
    (ചേര്ച്ച കൂടഭാസത പഭാസഭാക്കുന്നതഭാണറ)

കയഭാഗന്റിം  രഭാവനിസല 9.25-നറ അവസഭാനനിച.




