
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

നഞലഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022,   ടഫെബ്രുവരതി   24,   വവഞഴഞ്ചാം 

നമ്പര് 55

രഞവതിടല 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.  

കചഞദവങ്ങള്   :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദവങ്ങളതില്  മൂടന്നണഞ്ചാം  സഭയതില്
കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  

[സസ്വര്ണക്കടത്തു  കകേസതിടല  പ്രധഞന  പ്രതതിയടട  പുതതിയ  ടവളതിടപ്പെടുത്തലതിടന
അടതിസഞനത്തതില്  അകനസ്വഷണഞ്ചാം  നടത്തഞന  തയഞറഞകേഞത്ത  സര്ക്കഞര്  നടപടതിമൂലഞ്ചാം
ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന്ന  ഗുരുതര  സതിതതിവതികശേഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ
നതിർത്തതിവചന്  ചർച  ടചയണടമന്നന്  ആവശേവടപ്പെടന്  ശസ്പീ.  ഷഞഫെതി  പറമ്പതിലഞ്ചാം  മറന്  അഞന്
അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനന്  കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  അടതിയന്തര
പ്രകമയത്തതിനന് നല്കേടപ്പെടതിരുന്ന കനഞടസ്പീസന് ക്രമപ്രകേഞരമടല്ലെന്നന്  സസ്പീക്കര് സഭടയ അറതിയതിച.  ഇതതില്
പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക  കേകതികേളതില്ടപ്പെട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്   മുദഞവഞകേവഞ്ചാം  മുഴക്കതി
സഭഞനടപടതികേൾ തടസ്സടപ്പെടുത്തഞൻ ശമതിച.]

ശദ കണതിക്കല് :

(1) മടണണ ലഭവത ഇല്ലെഞതഞക്കതിയതഞ്ചാം വതില വര്ദതിപ്പെതിചതഞ്ചാം മൂലഞ്ചാം മതവബന്ധന കമഖലയതില്
സൃഷതിക്കടപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഞരതിടന  ശദയതില്ടപ്പെടുകത്തണ്ടതതിടന
ആവശേവകേതയതികലക്കന് ശസ്പീ. പതി.  പതി. ചതിത്തരഞ് ജന മതവബന്ധനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,
യവജനകകമ വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച.  മനതി അതന് സഞ്ചാംബന്ധതിച  ഒരു
പ്രസഞവന ടചയ.

(കേഞരവവതിവരപടതികേയതിടല  രണ്ടഞമടത്ത  ശദകണതിക്കല്  അവതരതിപ്പെതിക്കടപ്പെടതില്ലെ.
അടതിയന്തര പ്രകമയത്തതിനന് കമല് സസ്വസ്പീകേരതിച  നതിലപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന് പ്രതതിപകകേകതി 
കേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള് തടസ്സടപ്പെടുത്തഞന ശമതിച.)
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ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള്  :

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കുഞ്ഞമ്മേദന് കുടതി

       മഞസ്റ്റര്

കുറവഞടതിയതില് ഫെയര് കസ്റ്റഷന

അനുവദതിക്കുന്നതതിനന് നടപടതി

മുഖവമനതി

2 ശസ്പീ. ജതി. എസന്.  ജയലഞല് കകേരള വഞടര് അകതഞറതിറതി

ജസ്പീവനക്കഞരുടട ശേമ്പളവഞ്ചാം

ടപനഷനുഞ്ചാം

പരതിഷ്കരതിക്കുന്നതതിനന് നടപടതി

ജലവതിഭവ 

വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീമതതി ടകേ. ശേഞന്തകുമഞരതി പൂകഞഞല ഓടക്കുന്നന്

പ്രകദശേത്തന് വവദദ്യുതതി

എത്തതിക്കുന്നതതിനന് നടപടതി

വവദദ്യുതതി 

വകുപ്പുമനതി

അതഞത വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 

(അടതിയന്തര പ്രകമയത്തതിനുകമല് സസ്വസ്പീകേരതിച നതിലപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന് പ്രതതിപക

കേകതികേളതിൽടപ്പെട  അഞ്ചാംഗങ്ങൾ  സസ്പീക്കറുടട  ഡയസ്സതിനു  മുന്നതില്  ബഞനര്

ഉയര്ത്തതിയതതിടനത്തുടര്ന്നന് രഞവതിടല 10.28 -നന് സഭ തഞലഞലതികേമഞയതി നതിറുത്തതിവച.)

രഞവതിടല 11.01-നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് സഭ പുനനഃരഞരഞ്ചാംഭതിച.

(സഭ  പുനനഃരഞരഞ്ചാംഭതിചകപ്പെഞള്  പ്രതതിപക  കനതഞവന്  അടതിയന്തര  പ്രകമയത്തതിനുകമല്

സസ്വസ്പീകേരതിച  നതിലപഞടതില്  പ്രതതികഷധഞ്ചാം  കരഖടപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം,  പ്രതതിപക  കേകതികേളതിൽടപ്പെട

അഞ്ചാംഗങ്ങൾ തടർനള്ള സഭഞനടപടതികേൾ ബഹതിഷ്കരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.)

ചടഞ്ചാം  304  പ്രകേഞരഞ്ചാം  തഞടഴപ്പെറയന്ന  വതിഷയങ്ങളതികന്മേലള്ള  മറുപടതി  സഞ്ചാംബന്ധതിച

കസ്റ്ററന്ടമനന് ബന്ധടപ്പെട മനതിമഞര് കമശേപ്പുറത്തന് വച.
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ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. മഞതദ്യു ടതി. കതഞമസന് കകേഞമളഞ്ചാം പഞലത്തതിടനയഞ്ചാം  

സമസ്പീപനപഞതയടടയഞ്ചാം 

പുനര്നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമത്തന്- 

വതികനഞദസഞഞര 

വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീര് മയഴതി - കേനകേമല വടരയള്ള 

ടൂറതിസഞ്ചാം കകേഞറതികഡഞര്

ടപഞതമരഞമത്തന്- 

വതികനഞദസഞഞര 

വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീമതതി യ. പ്രതതിഭ ഗതഞഗത നതിയമലഞ്ചാംഘന  

നതിയനണഞ്ചാം

ഗതഞഗത 

വകുപ്പുമനതി

റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പ്പെണഞ്ചാം   :

കലഞക്കല്  ഫെണ്ടന്  അക്കക്കൗണ്ടന്സന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പതതികനഴന്  മുതല്  പടത്തഞനപതന്
വടരയള്ള റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച. 

ഗവര്ണറുടട പ്രസഞ്ചാംഗത്തതിനന് നനതികരഖടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയത്തതികന്മേലള്ള ചര്ച   : 

ഗവര്ണറുടട  പ്രസഞ്ചാംഗത്തതിനന്  നനതികരഖടപ്പെടുത്തുന്ന  പ്രകമയത്തതികന്മേലള്ള  ചര്ച
പുനരഞരഞ്ചാംഭതിച. തഞടഴപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങ്കെടുത്തു. 

ശസ്പീ. സതി. എചന്. കുഞ്ഞമ്പു 

ശസ്പീ. വതി. ശേശേതി 

ശസ്പീ. കജഞബന് വമക്കതിള് 

ശസ്പീ. ടകേ. ആനസലന 

ശസ്പീമതതി ടദലസ്പീമ 

ശസ്പീ. മഞതദ്യു ടതി. കതഞമസന് 

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. എഞ്ചാം. മണതി
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 ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപ്പെട  കേഞരവങ്ങള്ക്കന്  വവദദ്യുതതി  വകുപ്പുമനതി
ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷണനകുടതി, മുഖവമനതി ശസ്പീ. പതിണറഞയതി വതിജയന എന്നതിവര് മറുപടതി നല്കേതി.
തടര്ന്നന്,  നനതിപ്രകമയത്തതിനകമല്  അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന  കഭദഗതതികേള്  സഭ  തള്ളുകേയഞ്ചാം,
നനതിപ്രകമയഞ്ചാം ഐകേകേകണവന അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  

2022  മഞര്ചന് 11-  ാം തസ്പീയതതി,  ടവള്ളതിയഞഴ്ച്ച  രഞവതിടല  9.00-നന്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിയ്ക്കുന്നതതിനഞയതി ഉചയന്  01.22-നന് സഭ പതിരതിഞ. 

എസ് . വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്,  
 ടസക്രടറതി.



                     

FIFTEENTH  KERALA  LEGISLATIVE ASSEMBLY

Fourth Session

BULLETIN―PART I

( Brief Record of Proceedings )

Thursday, February 24, 2022.

 No. 55

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

Questions:

Three Questions in the list of Questions posted for the day were answered

orally.  

[A notice of an Adjournment Motion was given by Shri. Shafi Parambil and

five other Members regarding the serious situation reported to have arisen in the

State  consequent  to  the  Government's  unwillingness  to  investigate  the  gold

smuggling case based on the latest revelation of the main accused in the case. The

Speaker informed the House that the notice was not in order.   In protest against

this,  the members belonging to the opposition shouted slogans and tried to obstruct

the proceedings of the House. ]

Calling Attention :

1. Shri  P.  P.  Chitharanjan  called  the  attention  of  the  Minister  for

Fisheries, Culture and Youth Affairs to the necessity to bring to the

notice of  the  Central  Government  to  the  problems in the  fisheries

sector due to the curtailment of kerosene supply and the increase in

its price. The Minister made a statement thereto.

(The Second notice listed in the List of Business was not moved. The

members belonging to the opposition tried to obstruct the proceedings

in protest  against  the stand taken  with regard to  the notice of  the

Adjournment motion.)
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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 ശശ. നക. പേത്തി. കുഞ്ഞമ്മദര കുടത്തി

       മമാസ്റ്റര

കുററമാടത്തിയത്തില് ഫയര പസ്റ്റഷന

അനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

മുഖറമനത്തി

2 ശശ. ജത്തി. എസര.  ജയലമാല് പകരള വമാടര അപതമാറത്തിറത്തി

ജശവനകമാരുനട ശമ്പളവഅം

നപേനഷനുഅം

പേരത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

ജലവത്തിഭവ 

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശമതത്തി നക. ശമാന്തകുമമാരത്തി പൂപഞമാല ഓടക്കുന്നര

പ്രപദശതര വവദദ്യുതത്തി

എതത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

വവദദ്യുതത്തി 

വകുപ്പുമനത്തി

 The Ministers concerned made statements on the respective subjects.

(The  Speaker  temporarily  adjourned  the  House  at  10.28  a.m.  after  the

Members belonging to the Opposition raised a banner in front of the Speaker's Dias

in protest against the stand taken with regard to the notice of  adjournment motion.)

The House re-assembled at 11.01 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

(When the House reassembled, the Leader of the Opposition spoke in protest

against  the  stand taken with regard to  the notice of   adjournment  motion   and

members belonging to Opposition boycotted the proceedings.)

The statements regarding the reply to the following matters under Rule 304

were laid on the Table by the Ministers concerned.  
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ക്രമ

നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. മമാതദ്യു ടത്തി. പതമാമസര പകമാമളഅം പേമാലതത്തിനന്റെയഅം  

സമശപേനപേമാതയനടയഅം 

പുനരനത്തിരമ്മമാണഅം

നപേമാതുമരമാമതര- 

വത്തിപനമാദസഞമാര 

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. എ. എന. ഷഅംസശര മയ്യഴത്തി - കനകമല വനരയള്ള 

ടൂറത്തിസഅം പകമാറത്തിപഡമാര

നപേമാതുമരമാമതര- 

വത്തിപനമാദസഞമാര 

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശമതത്തി യ. പ്രതത്തിഭ ഗതമാഗത നത്തിയമലഅംഘന  

നത്തിയനണഅം

ഗതമാഗത 

വകുപ്പുമനത്തി

 Presentation of Reports:

The  Seventeenth  to  Nineteenth  Reports  of  the  Committee  on  Local  fund

Accounts were presented.

Discussion on the Motion of Thanks to the Governor's Address :

Discussion on the Motion of Thanks to the Governor's address resumed. The

following members took part in the discussion: 

Shri  C. H. Kunhambu

Shri  V.  Sasi

Shri  Job Maichil

Shri  K.  Ansalan

Smt.  Daleema

Shri  Mathew T.  Thomas

Shri  M.  M.  Mani
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Shri  K.  Krishnankutty,  Minister  for  Electricity  and  Shri  Pinarayi  Vijayan,

Chief  Minister  replied  to  the  points  raised  in  the  discussion.  The amendments

moved were declared lost. The Motion of Thanks was unanimously adopted by the

House. 

The House  adjourned at  1.22 p.m.  to  meet  again at  9.00 a.m.  on Friday,

March 11, 2022.

               

                                                               S. V.  UNNIKRISHNAN NAIR, 

 Secretary.


