
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
നഞലഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ടഫെബ്രുവരതി   22,   ടചഞവ

നമ്പര് 53

രഞവതിടല 9.00 നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :

മറുപടതി പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില് രടണ്ടെണഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം
അവയന് വഞങ്മൂലഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

ചരകമഞപചഞരഞ്ചാം : 

മുൻ  നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ  ഇ.  ശങ്കരന,  എ.  യൂനുസന്  കുഞന്,  പ്രശസ്ത  ഗഞയതികേ
ലതഞ മകങ്കഷ്കര് എന്നതിവരുടട നതിരദ്ധ്യഞണഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് സസ്പീക്കര് റഫെറനസന് നടതതി. പകരതകരഞടുള്ള
ആദരസൂചകേമഞയതി അഞ്ചാംഗങ്ങള അല്പകനരഞ്ചാം എഴുകന്നറ്റുനതിന്നന് മമൗനഞ്ചാം ആചരതിച.

ടചയര്മഞനമഞരുടട പഞനല് :

നടപ്പുസകമ്മേളനതതിടല  ടചയര്മഞനമഞരുടട  പഞനലതികലക്കന്  തഞടഴെപ്പറയന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങടള നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ടചയ.

 ശസ്പീ. ഡതി. ടകേ. മുരളതി

 ശസ്പീ. ജതി. എസന്. ജയലഞല്

 ശസ്പീ. മഞളഞഞ്ചാംകുഴെതി അലതി

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

കലഞകേഞയക്ത  അടക്കമുള്ള  സഞ്ചാംസഞനടത  അഴെതിമതതി  വതിരുദ  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങടള
ദുര്ബലടപ്പടുത്തുന്ന സര്ക്കഞറതിടന്റെ നടപടതി മൂലഞ്ചാം ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപ്പടുന്ന ഗുരുതര
സതിതതി  വതികശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചന്  ചർച  ടചയ്യണടമന്നന്  ആവശദ്ധ്യടപ്പടന്
ശസ്പീ.സണതി കജഞസഫഞ്ചാം മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്  കനഞടസ്പീസന്
നലതിയതിരുന.  നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പന് മനതിയടട മറുപടതിയടട ടവളതിചതതില്
അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പഞയതി.)
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ശദ കണതിക്കല് :

1. പഞഠഭഞഗങ്ങള  പൂര്തതിയഞക്കതി  എസന്.എസന്.എല്.സതി.,  പ്ലസന്  വണ,  പ്ലസന്  ടു
പരസ്പീകകേള  സുഗമമഞയതി  നടത്തുന്നതതിനന്  നടപടതി  സസസ്പീകേരതികക്കണ്ടെതതിടന്റെ
ആവശദ്ധ്യകേതയതികലയന് ശസ്പീ. ടകേ. എഞ്ചാം. സചതിനകദവന് ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴെതില്
വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസ്തഞവന ടചയ. 

2. ബഞങ്കന്  വഞയ്പകേളുടട  തതിരതിചടവതിനന്  ടമഞറകടഞറതിയഞ്ചാം  കേഞലഞവധതി  ദസ്പീര്ഘതിപ്പതികക്കണ്ടെതതിടന്റെയഞ്ചാം
കേഞര്ഷതികേ  വഞയ്പ  എഴുതതിതള്ളഞന  നടപടതി  സസസ്പീകേരതികക്കണ്ടെതതിടന്റെയഞ്ചാം
ആവശദ്ധ്യകേതയതികലക്കന്  ശസ്പീ.  ടതി.  സതിദ്ദേതിഖന്  ധനകേഞരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ
കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസ്തഞവന ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴെ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

(1) (2) (3) (4)

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന ഭൂമതി തരഞ്ചാം മഞറ്റുന്നതതിനുള്ള
അകപകകേളതികന്മേല്  നടപടതി 

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. വതി. ടകേ. പ്രശഞന്തന് അനന്തപുരതി എഫെന് എഞ്ചാം
പരതിപഞടതികേള

നതിലനതിര്ത്തുന്നതതിനന് നടപടതി 

മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണ്ടെതി
തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എകക്സൈസന്
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. മഞളഞഞ്ചാംകുഴെതി അലതി ടപരതിന്തല്മണ-വളഞകഞരതി
റൂടതില് KSRTC ബസന്

സര്വസ്പീസന്
പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനന്

നടപടതി 

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന കേഞഞങ്ങഞടന് സസ്പീകേളുടടയഞ്ചാം
കുടതികേളുടടയഞ്ചാം

ആശുപതതിയടട പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. കതഞടതതില് രവസ്പീന്ദ്രന കകേഞഴെതികക്കഞടന് ബസ്പീചന് ജനറല്
ആശുപതതിയതിടല കേഞതന്
ലഞബതിടന്റെ പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി
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(1) (2) (3) (4)

6 ശസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന കകേഞടയഞ്ചാം ജതില്ലയതിടല 
FHC കേളതിടല സഞഫെന് കനഴന്
തസ്തതികേയതിടല ഒഴെതിവുകേള 

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. ടകേ. കപ്രഞ്ചാംകുമഞര് ഞഞവളതിന കേടവന് പഞലഞ്ചാം
നതിര്മ്മേഞണതതിനന് 

ലക്കതിടതി-കപരൂര് ഭഞഗടത
നതിലതതിനന് പരതിവര്തനഞനുമതതി

കൃഷതി വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു 
(തൃപ്പൂണതിത്തുറ)

ജലജസ്പീവന മതിഷന
പദതതിയതില് ഉദയഞ്ചാംകപരൂര്

പഞഞയതതിടന
ഉളടപ്പടുത്തുന്നതതിനന് നടപടതി 

ജലവതിഭവ
വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. എഞ്ചാം. രഞജകഗഞപഞലന തൃക്കരതിപ്പൂരതിടല തസ്പീരകദശ
ഗഞമങ്ങളതില് ഉപ്പുടവള്ളഞ്ചാം
കേയറുന്നതതിനന് ശഞശസത

പരതിഹഞരഞ്ചാം

ജലവതിഭവ
വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. സതി. എചന്. കുഞമ കേഞസര്കഗഞഡന്
മതിനതിഡഞമുകേളുടട  നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ജലവതിഭവ
വകുപ്പുമനതി

അതഞതു വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസ്തഞവന നടതതി. 

കമശപ്പുറത്തു വച കേടലഞസ്സുകേള   :

       തഞടഴെപറയന്ന ഓര്ഡതിനനസുകേള കമശപ്പുറത്തു വച.

ക്രമ
നമ്പര്

                    ഓര്ഡതിനനസതിടന്റെ

വര്ഷഞ്ചാം  നമ്പര് കപരന്

(1) (2) (3) (4)

1 2021 141 ദതി കകേരള പബതികേന് സര്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന (അഡസ്പീഷണല്
ഫെങ്ഷനസന് ആസന് ടറടസകന്സന് ടസര്ടയതിന

കകേഞര്പ്പകറഷനസന് ആന്റെന് കേമ്പനസ്പീസന്) അടമന്റെന്ടമന്റെന്
ഓര്ഡതിനനസന്, 2021

2 2022 3 ദതി കകേരള കലഞകേഞയക്ത (അടമന്റെന്ടമന്റെന്) ഓര്ഡതിനനസന്, 2022

3 2021 140 ദതി കകേരള കപ്രവറന് കഫെഞറസന്സന് (ടവസതിഞ്ചാംഗന് ആന്റെന്
അകസനടമന്റെന്) അടമന്റെന്ടമന്റെന് ഓര്ഡതിനനസന്, 2021
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(1) (2) (3) (4)

4 2021 142 2021-ടല കകേരള വദ്ധ്യവസഞയ ഏകേജഞലകേ കതിയറനസന്
കബഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം വദ്ധ്യവസഞയ നഗരപ്രകദശ വതികേസനവുഞ്ചാം (കഭദഗതതി)

ഓര്ഡതിനനസന്

5 2022 2 2022-ടല കകേരള  മഞരതികടഞ്ചാം കബഞര്ഡന് (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനനസന്

6 2022 1 ദതി കകേരള കകേഞ-ഓപ്പകററസ്പീവന് ടസഞകസറസ്പീസന് (അടമന്റെന്ടമന്റെന്)
ഓര്ഡതിനനസന്, 2022

7 2021 139 2021-ടല കകേരള ആഭരണ ടതഞഴെതിലഞളതി കകമനതിധതി (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനനസന്

8 2021 143 2021-ടല കകേരള കേനകേഞലതിതസ്പീറ, കകേഞഴെതിതസ്പീറ, ധഞതുലവണ
മതിശതിതഞ്ചാം (ഉല്പഞദനവുഞ്ചാം വതില്പനയഞ്ചാം നതിയനതിക്കല്)

ഓർഡതിനൻസന്

9 2021 144 ദതി കകേരള പബതികേന് ടഹല്തന് ഓർഡതിനൻസന്, 2021

റതികപ്പഞര്ടന് സമര്പ്പണഞ്ചാം :

സഭഞ കനതഞവുഞ്ചാം കേഞകരദ്ധ്യഞപകദശകേ സമതിതതി അഞ്ചാംഗവുമഞയ ശസ്പീ.  പതിണറഞയതി വതിജയന
സമതിതതിയടട അഞഞമതന് റതികപ്പഞര്ടന് സമര്പ്പതിച.

റതികപ്പഞര്ടന് പരതിഗണന :

കേഞകരദ്ധ്യഞപകദശകേ സമതിതതിയടട അഞഞമതന്  റതികപ്പഞർടന് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച.

ഗവര്ണറുടട പ്രസഞ്ചാംഗതതിനന് നനതികരഖടപ്പടുത്തുന്ന പ്രകമയതതികന്മേലുള്ള ചര്ച :

2022  ടഫെബ്രുവരതി  18-നന്  ഗവര്ണര്  സഭയതില്  ടചയ്ത  പ്രസഞ്ചാംഗതതിനന്  നനതി
കരഖടപ്പടുതതിടകേഞണ്ടെന് ശസ്പീ. ടതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന തഞടഴെപ്പറയന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിച.

“2022 ടഫെബ്രുവരതി 18-ാ തസ്പീയതതി ഗവര്ണര് കകേരള നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങകളഞടന് നടതതിയ
പ്രസഞ്ചാംഗതതിനന് നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള നനതി കരഖടപ്പടുത്തുന.”

പ്രകമയഞ്ചാം പതിനതഞങ്ങടപ്പട്ടു.

        തഞടഴെപ്പറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള പ്രകമയതതികന്മേല് കഭദഗതതികേള അവതരതിപ്പതിച. 

ശസ്പീ. പതി. ടകേ. ബഷസ്പീര് 

ശസ്പീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന

            ശസ്പീ. പതി. ഉകബദ്ദുള്ള
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ശസ്പീ. കുറുകക്കഞളതി ടമഞയ്തസ്പീന

ശസ്പീ. നജസ്പീബന് കേഞന്തപുരഞ്ചാം

ശസ്പീ. എ.ടകേ.എഞ്ചാം. അഷ്റഫെന്

ശസ്പീ. പതി. അബ്ദുള ഹമസ്പീദന്

ശസ്പീ. എന. എ. ടനല്ലതിക്കുന്നന് 

ശസ്പീ. ടകേ.പതി.എ. മജസ്പീദന്

ശസ്പീ. ടതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം

ശസ്പീ. മഞളഞഞ്ചാംകുഴെതി അലതി

ശസ്പീ. അനവര് സഞദതന്

ശസ്പീ. ടതി. ടജ. വതികനഞദന്

ശസ്പീ. ഷഞഫെതി പറമ്പതില്

ശസ്പീ. സനസ്പീഷ്കുമഞര് കജഞസഫെന്

     ശസ്പീ. സണതി കജഞസഫെന്

 ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ)

 ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന്

     കഡഞ. മഞതത്യു കുഴെല്നഞടന

      ശസ്പീ. ടതി. സതിദ്ദേതിഖന്     

     തുടര്ന്നന് പ്രകമയ അവതഞരകേൻ ശസ്പീ.  ടതി.  പതി.  രഞമകൃഷ്ണന സഞ്ചാംസഞരതിച.  തഞടഴെപ്പറയന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കടുത്തു. 

  ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന

      ശസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന

      ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

      ശസ്പീ. മഞളഞഞ്ചാംകുഴെതി അലതി

              കഡഞ. എന. ജയരഞജന്

              ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന്
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             ശസ്പീ.  ഒ. ആര്. കകേളു

             ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന്

             ശസ്പീ. എ. പ്രഭഞകേരന

             ശസ്പീ. ടതി. സതിദ്ദേതിഖന്

             ശസ്പീമതതി കേഞനതതില് ജമസ്പീല

             ശസ്പീ. പതി. വതി. അനവര്

             ശസ്പീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന

             ശസ്പീ. വതി. ആര്. സുനതില്കുമഞര്

             ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന്

             ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീര്

        ചര്ച പൂര്തതിയഞയതില്ല.

    നനതി പ്രകമയ ചര്ചയതിടയതില് ശസ്പീ.  പതി.  സതി.  വതിഷ്ണുനഞഥന്  മുനകൂടതി കനഞടസ്പീസന്  നല്കേതി
ഉന്നയതിച ആകരഞപണങ്ങളക്കന് ബഹ. ആകരഞഗദ്ധ്യഞ്ചാം-വനതിത-ശതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതി മറുപടതി
നല്കേതി.

2022  ടഫെബ്രുവരതി 23-ാ  തസ്പീയതതി,  ബുധനഞഴ്ച്ച  രഞവതിടല  9.00-നന്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിയ്ക്കുന്നതതിനഞയതി കവകേതിടന് 4.03-നന് സഭ പതിരതിഞ.

എസന് . വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്,

                                    ടസക്രടറതി.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions :

Two Questions in the list of Questions posted for the day were answered
orally.

Obituary Reference :

The Speaker made reference on the demise of E. Sankaran, A. Younus Kunju
former Members of Kerala Legislative Assembly and Lata Mangeshkar, famous
playback singer.  As a mark of respect  to the deceased,  the members stood in
silence for a while. 

Panel of Chairmen :

The following members were nominated to the Panel of Chairmen for the
current Session of the Assembly. 

 Shri D. K. Murali

 Shri G. S. Jayalal

 Shri Manjalamkuzhi Ali

Adjournment Motion :

After hearing the Minister for Law, Industries and Coir the Speaker withheld
consent to the moving of an adjournment motion given notice of by Shri Sunny Joseph
and five other Members regarding the serious situation reported to have arisen
consequent  to  the  alleged  measures  taken  by  the  Government  to  weaken  the
anti-corruption systems in the state, including the Lokayukta.

(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members
belonging to the opposition staged a walkout)

KNPP.138/2022(ii).
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Calling Attention :

1. Shri K. M. Sachindev called the attention of the Minister  for General
Education  and  Labour  to  the  necessity  to  take  steps  to  complete  the
syllabus and conduct the SSLC, Plus-One and Plus-Two exams hassle-
free. The Minister made a statement thereto.

2. Shri T. Siddique called the attention of the Minister for Finance to the
necessity to extent the moratorium on repayment of bank loans and take
steps to write off the agricultural loans. The Minister made a statement
thereto.

The Matters under Rule 304 :

The matters raised in the House by the Members under Rule 304 are listed
below; 

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

(1) (2) (3) (4)

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന ഭൂമത്തി തരഅം മമാറ്റുന്നതത്തിനുള
അപപേക്ഷകളത്തിപന്മേല  നടപേടത്തി 

റവനന-
ഭവനനത്തിരമമാണ

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. വത്തി. നക. പ്രശമാനര അനനപുരത്തി എഫര എഅം
പേരത്തിപേമാടത്തികള

നത്തിലനത്തിരത്തുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി 

മുഖഖ്യമനത്തിക്കുപവണത്തി
തപദ്ദേശ

സസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗമാമവത്തികസനഅം,

എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. മഞ്ഞളമാഅംകുഴത്തി അലത്തി നപേരത്തിനലമണ-വളമാപഞ്ചേരത്തി
റൂടത്തില KSRTC ബസര

സരവശസര
പുനരമാരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര

നടപേടത്തി 

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. ഇ. ചന്ദ്രപശഖരന കമാഞ്ഞങമാടര സശകളുനടയഅം
കുടത്തികളുനടയഅം

ആശുപേതത്തിയനട പ്രവരതനഅം

ആപരമാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പതമാടതത്തില രവശന്ദ്രന പകമാഴത്തിപകമാടര ബശചര ജനറല
ആശുപേതത്തിയത്തിനല കമാതര
ലമാബത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

ആപരമാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

6 ശശ. തത്തിരുവഞ്ചൂര രമാധമാകൃഷ്ണന പകമാടയഅം ജത്തില്ലയത്തിനല 
FHC കളത്തിനല സമാഫര പനഴര
തസത്തികയത്തിനല ഒഴത്തിവുകള 

ആപരമാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. നക. പപ്രഅംകുമമാര ഞമാവളത്തിന കടവര പേമാലഅം
നത്തിരമമാണതത്തിനര 

ലകത്തിടത്തി-പപേരൂര ഭമാഗനത
നത്തിലതത്തിനര പേരത്തിവരതനമാനുമതത്തി

കൃഷത്തി വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. നക. ബമാബു 
(തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ)

ജലജശവന മത്തിഷന
പേദ്ധതത്തിയത്തില ഉദയഅംപപേരൂര

പേഞ്ചേമായതത്തിനന
ഉളനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി 

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. എഅം. രമാജപഗമാപേമാലന തൃകരത്തിപ്പൂരത്തിനല തശരപദശ
ഗമാമങളത്തില ഉപ്പുനവളഅം
കയറുന്നതത്തിനര ശമാശസ്വത

പേരത്തിഹമാരഅം

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. സത്തി. എചര. കുഞ്ഞമ കമാസരപഗമാഡര
മത്തിനത്തിഡമാമുകളുനട  നത്തിരമമാണഅം

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Papers laid on the table :

The following Ordinances were laid on the Table.

ക്രമ
നമ്പര

ഓരഡത്തിനനസത്തിനന്റെ

വരഷഅം  നമ്പര പപേരര

(1) (2) (3) (4)

1 2021 141 ദത്തി പകരള പേബത്തികര സരവശസര കമശഷന (അഡശഷണല
ഫങ്ഷനസര ആസര നറനസ്പെകരസര നസരടയത്തിന

പകമാരപ്പെപറഷനസര ആന്റെര കമ്പനശസര) അനമന്റെരനമന്റെര
ഓരഡത്തിനനസര, 2021

2 2022 3 ദത്തി പകരള പലമാകമായക്ത (അനമന്റെരനമന്റെര) ഓരഡത്തിനനസര, 2022

3 2021 140 ദത്തി പകരള കപ്രവറര പഫമാറസരസര (നവസത്തിഅംഗര ആന്റെര
അകസനനമന്റെര) അനമന്റെരനമന്റെര ഓരഡത്തിനനസര, 2021
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(1) (2) (3) (4)

4 2021 142 2021-നല പകരള വഖ്യവസമായ ഏകജമാലക കത്തിയറനസര
പബമാരഡുകളുഅം വഖ്യവസമായ നഗരപ്രപദശ വത്തികസനവുഅം (പഭദഗതത്തി)

ഓരഡത്തിനനസര

5 2022 2 2022-നല പകരള  മമാരത്തികടഅം പബമാരഡര (പഭദഗതത്തി)
ഓരഡത്തിനനസര

6 2022 1 ദത്തി പകരള പകമാ-ഓപ്പെപററശവര നസമാകസറശസര (അനമന്റെരനമന്റെര)
ഓരഡത്തിനനസര, 2022

7 2021 139 2021-നല പകരള ആഭരണ നതമാഴത്തിലമാളത്തി പക്ഷമനത്തിധത്തി
(പഭദഗതത്തി) ഓരഡത്തിനനസര

8 2021 143 2021-നല പകരള കന്നുകമാലത്തിതശറ, പകമാഴത്തിതശറ, ധമാതുലവണ
മത്തിശത്തിതഅം (ഉലപേമാദനവുഅം വത്തിലപേനയഅം നത്തിയനത്തികല)

ഓർഡത്തിനൻസര

9 2021 144 ദത്തി പകരള പേബത്തികര നഹലതര ഓർഡത്തിനൻസര, 2021

 Presentation of Report :

        Shri Pinarayi Vijayan, Leader of the House and Member, Business Advisory
Committee presented the Fifth Report of the Business Advisory Committee.      

 Consideration of Report :

 The Fifth Report of the Business Advisory Committee was adopted.

Discussion on the motion of thanks to the Governor's Address :

Shri T. P. Ramakrishnan moved the following motion thanking the Governor
for his address to the Members of Kerala Legislative Assembly on 18th February,
2022. 

"2022  നഫബ്രുവരത്തി  18-ാം തശയതത്തി ഗവരണര പകരള നത്തിയമസഭമാഅംഗങപളമാടര നടതത്തിയ
പ്രസഅംഗതത്തിനര നത്തിയമസഭമാഅംഗങള നനത്തി പരഖനപ്പെടുത്തുന്നു.”

The motion was seconded.

The following Members moved amendments to the motion:

Shri P. K. Basheer

Shri N. Samsudheen

Shri P. Ubaidulla
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Shri Kurukkoli Moideen

Shri Najeeb Kanthapuram

Shri A.K.M. Ashraf

Shri P. Abdul Hameed

Shri N. A. Nellikkunnu

Shri K.P.A. Majeed

Shri T. V. Ibrahim

Shri Manjalamkuzhi Ali

Shri Anwar Sadath

Shri T. J. Vinod

Shri Shafi Parambil

Shri Saneeshkumar Joseph

Shri Sunny Joseph

Shri K. Babu (Thripoonithura)

Shri P. C. Vishnunadh

DR. Mathew Kuzhalnadan

Shri T. Siddique

Discussion on the Motion of Thanks commenced with Shri T. P. Ramakrishnan.
The following members took part in the discussion: 

Shri Kadakampally Surendran

Shri Thiruvanchoor Radhakrishnan

Shri E. Chandrasekharan

Shri Manjalamkuzhi Ali

DR. N. Jayaraj

Shri Anoop Jacob

Shri O. R. Kelu
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Shri Thomas K. Thomas

Shri A. Prabhakaran

Shri T. Siddique

Smt. Kanathil Jameela

Shri P. V. Anvar

Shri N. Samsudheen

Shri V. R. Sunil Kumar

Shri P. C. Vishnunadh

Shri A. N. Shamseer

The discussion was inconclusive. 

The  Minister  for  Health,  Woman and  Child  Development  replied  to  the
allegations for which prior notice was given and raised by Shri P. C. Vishnunadh
during his speech on the discussion on the Motion of Thanks.

The House adjourned at 4.03 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Wednesday,
February 23, 2022.

               

                                                             S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
    Secretary.


