
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
നഞലഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   മഞര്ചച്ച്   14,   തതിങ്കള

നമ്പര് 57

രഞവതിടല 9.00 നച്ച് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള : 

മറുപടതി പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില് നഞടലണഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം
അവയച്ച് വഞങ്മൂലഞ്ചാം ഉത്തരഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെ ഉത്തരത്തതിനുള്ള തതിരുത്തച്ച് :

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയടട മൂന്നഞഞ്ചാം സകമ്മേളനത്തതിടല  2021  ഒകകഞബര് 25-ാ
തസ്പീയതതിയതിടല നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത  3398-ാ നമ്പര് കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെ തതിരുത്തല് വരുത്തതിയ
മറുപടതി  തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസതിയഞ്ചാം,  പുരഞവസ്തു  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  അഹമ്മേദച്ച്  കദവര്കകേഞവതില്
കമശപ്പുറത്തുവച.

ഗവര്ണറുടട സകന്ദേശഞ്ചാം :

2022  ടഫെബ്രുവരതി  24-നച്ച്  സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച നന്ദേതിപ്രകമയത്തതിനച്ച്  ഗവര്ണര് നല്കേതിയ
മറുപടതി സസ്പീക്കര് സഭടയ അറതിയതിച. 

ചരകമഞപചഞരഞ്ചാം : 

ഇനദ്ധ്യന  യൂണതിയന  മുസ് ലതിഞ്ചാം  ലസ്പീഗച്ച്  സഞ്ചാംസഞന  പ്രസതിഡന്റെച്ച്  പഞണക്കഞടച്ച്  സയതിദച്ച്
ഹഹദരലതി  ശതിഹഞബച്ച്  തങ്ങളുടട  നതിരദ്ധ്യഞണഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചച്ച്  സസ്പീക്കര് റഫെറനസച്ച്  നടത്തതി.
പകരതകനഞടുള്ള ആദരസൂചകേമഞയതി അഞ്ചാംഗങ്ങള അല്പകനരഞ്ചാം എഴുകന്നറ്റുനതിന്നച്ച് മമൗനഞ്ചാം ആചരതിച.

അടതിയനര പ്രകമയഞ്ചാം :

പരതിസതിതതിക്കച്ച് ആഘഞതഞ്ചാം സൃഷതിക്കുന്നതുഞ്ചാം കകേരളത്തതിടന്റെ സഞമ്പത്തതികേ അവസയച്ച്
തഞങ്ങഞനഞവഞത്തതുമഞയ സതില്വര് ഹലന പദതതിടക്കതതിരഞയതി ഉയര്ന്നുവരുന്ന പ്രതതികഷേധങ്ങടള
അവഗണതിചടകേഞണച്ച് മുകന്നഞടച്ച്  കപഞകേഞനുള്ള സര്ക്കഞരതിടന്റെ തസ്പീരുമഞനഞ്ചാംമൂലഞ്ചാം ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി
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പറയടപ്പെടുന്ന  സതിതതിവതികശഷേഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർത്തതിവചച്ച്  ചർച  ടചയണടമന്നച്ച്
ആവശദ്ധ്യടപ്പെടച്ച് ശസ്പീ.  പതി.  സതി.  വതിഷ്ണുനഞഥഞ്ചാം മറച്ച് അഞച്ച് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിനരപ്രകമയത്തതിനച്ച്
കനഞടസ്പീസച്ച്  നല്കേതിയതിരുന്നു.  പ്രകമയഞ്ചാം ചര്ചയ്ടക്കടുക്കഞന മുഖദ്ധ്യമനതി സന്നദത അറതിയതിചതതിടന്റെ
അടതിസഞനത്തതില് അടതിയനരപ്രകമയഞ്ചാം ഉചയ്ക്കുകശഷേഞ്ചാം ഒരു മണതിയച്ച് ചര്ച ടചയഞവുന്നതഞടണന്നച്ച്
സസ്പീക്കര് സഭടയ അറതിയതിച.  

ശദ കണതിക്കല് :

1. കകേഞഴച്ച്  പൂര്ത്തതിയഞകേഞടത  യഹക്രൈനതില്  നതിന്നുഞ്ചാം  മടങ്ങതിവന്ന  വതിദദ്ധ്യഞര്തതികേളുടട
തുടര്ന്നുള്ള  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസത്തതിടല  അനതിശ്ചതിതഞവസയഞ്ചാം  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ  വഞയ്പമൂലമുള്ള
ബുദതിമുട്ടുഞ്ചാം പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഞരതികനഞടച്ച്  ആവശദ്ധ്യടപ്പെകടണതതിടന്റെ
ആവശദ്ധ്യകേതയതികലക്കച്ച് ശസ്പീ.  സതി.  ടകേ.  ഹരസ്പീന്ദ്രന മുഖദ്ധ്യമനതിയടട ശദ കണതിച.
മുഖദ്ധ്യമനതി അതച്ച് സഞ്ചാംബനതിചച്ച് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

2. ടപഞതുജനങ്ങളക്കച്ച് കേഞയതികേകമത ഹകേവരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ആകരഞഗദ്ധ്യപരതിപഞലന
ത്തതിനുമഞയതി  സഞ്ചാംസഞനടത്ത  ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞലയങ്ങളതിടല  ഗമൗണ്ടുകേള  പ്രവൃത്തതി
സമയത്തതിനുകശഷേഞ്ചാം വതിട്ടുനല്കകേണതതിടന്റെ ആവശദ്ധ്യകേതയതികലക്കച്ച് ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതിനടസന്റെച്ച്
കേഞയതികേഞ്ചാം,  വഖഫെച്ച്,  ഹജച്ച് തസ്പീര്തഞടന വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച.  മനതി
അതച്ച് സഞ്ചാംബനതിചച്ച് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷേയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴെ പറയന്ന വതിഷേയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രൈമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരച്ച് വതിഷേയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

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

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന ഹലഫെച്ച് മതിഷേൻ
പദതതിക്കുകവണതി
ഗുണകഭഞകഞക്കള
വഞങ്ങുന്ന സലഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനതിച നതിബനന 

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,

എഹക്സൈസച്ച്
വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. പതി. ടകേ. ബഷേസ്പീര് ടപഞതു ആവശദ്ധ്യത്തതിനച്ച്
വദ്ധ്യകതികേള

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങളക്കച്ച് ഭൂമതി
വതിട്ടുനല്കുന്നതതിനുള്ള

നടപടതിക്രൈമഞ്ചാം 

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,

എഹക്സൈസച്ച്
വകുപ്പുമനതി



3

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

3 ശസ്പീ. ഡതി. ടകേ. മുരളതി പഞകലഞടച്ച് കകേന്ദ്രമഞക്കതി
ജനഹമത്രതി ഹട്രൈബല്

എഹക്സൈസച്ച് കറഞച്ച് ഓഫെസ്പീസച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,

എഹക്സൈസച്ച് വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീമതതി കേഞനത്തതില് ജമസ്പീല ടകേഞയതിലഞണതി ഗവണ്ടമന്റെച്ച്
ഐ.ടതി.ഐ.-യടട

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴെതില് വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. കസവദ്ധ്യര് ചതിറതിലപ്പെതിള്ളതി വടകക്കക്കുളഞ്ചാം പഞകന്റെഷേന
ലതിമതിറഡതില്നതിന്നച്ച്
ഏടറടുത്ത മതിചഭൂമതി

ഭൂരഹതിതര്ക്കച്ച് വതിതരണഞ്ചാം
ടചയ്യുന്നതതിനച്ച് നടപടതി

റവനമ്യൂ-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന കുറദ്ധ്യഞടതി വലതുകേര
കേനഞലതില് കകേഞണ്ക്രൈസ്പീറച്ച്

സഞബച്ച് തകേര്ന്നതുമൂലമുള്ള
നഞശനഷങ്ങള 

ജലവതിഭവ
വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥച്ച് കുണറയതിടല
കുടതിടവള്ളകഞമഞ്ചാം

ജലവതിഭവ
വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രഞമചന്ദ്രന അറപ്പെതിള്ളതി ടറഗുകലറര്-കേഞ്ചാം-
ബതിഡ്ജച്ച് നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ജലവതിഭവ
വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. എചച്ച്. സലഞഞ്ചാം ടനല് ടകേഞയഞ്ചാം ടനലച്ച്ല
സഞ്ചാംഭരണവുഞ്ചാം

സുഗമമഞക്കുന്നതതിനച്ച്
നടപടതി

കൃഷേതി വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. എല്കദഞസച്ച് പതി. കുന്നപ്പെതിള്ളതില് കേഞലടതി സമഞനര
പഞലത്തതിടന്റെ നതിര്മ്മേഞണ

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തച്ച്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

അതതച്ച്  വതിഷേയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചച്ച് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 

റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

കമശപ്പുറത്തുവച കേടലഞസുകേള സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട ഒന്നുഞ്ചാം രണ്ടുഞ്ചാം റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള
സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.
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ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം   :

2022-2023 സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷേകത്തക്കുള്ള ബഡ്ജറതിടന സഞ്ചാംബനതിച ടപഞതുചര്ച
ആരഞ്ചാംഭതിച. തഞടഴെപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കടുത്തു: 

ശസ്പീ. ചതിറയഞ്ചാം കഗഞപകുമഞര്, ടഡപമ്യൂടതി സസ്പീക്കര്

ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര്

ശസ്പീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര്

ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന

ടപ്രഞഫെ. ആബതിദച്ച് ഹുഹസന തങ്ങള

കഡഞ. എന. ജയരഞജച്ച്

ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ

ശസ്പീ. ടകേ. എന. ഉണതിക്കൃഷ്ണന.

അടതിയനരപ്രകമയത്തതികന്മേലുള്ള ചര്ച   :

“സഭ ഇകപ്പെഞള നതിര്ത്തതിവയ്ക്കുന്നു" എന്ന പ്രകമയഞ്ചാം ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥച്ച് അവതരതിപ്പെതിച
സഞ്ചാംസഞരതിച. 

തഞടഴെപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കടുത്തു.

ശസ്പീ. എ. എന. ഷേഞ്ചാംസസ്പീര്

ശസ്പീ. രകമശച്ച് ടചന്നതിത്തല

ശസ്പീ. പതി. എസച്ച്. സുപഞല്

കഡഞ. എഞ്ചാം. ടകേ. മുനസ്പീര്

ശസ്പീ. കജഞബച്ച് ഹമക്കതിള

ശസ്പീ. പതി. ടജ. കജഞസഫെച്ച്

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന

ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്

ശസ്പീ. വതി. കജഞയതി

ശസ്പീ. രഞമചന്ദ്രന കേടന്നപ്പെള്ളതി

ശസ്പീ. കതഞമസച്ച് ടകേ. കതഞമസച്ച്

കഡഞ. ടകേ. ടതി. ജലസ്പീല്

ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന, പ്രതതിപക കനതഞവച്ച്.
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ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപ്പെട  കേഞരദ്ധ്യങ്ങളക്കച്ച്  മുഖദ്ധ്യമനതി  ശസ്പീ.  പതിണറഞയതി  വതിജയന
മറുപടതി നല്കേതി. 

(സര്ക്കഞര് മറുപടതിയതില്  പ്രതതികകധതിചച്ച്  പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പെട  അഞ്ചാംഗങ്ങള
സഭയതില് നതിന്നച്ച് ഇറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

പ്രകമയഞ്ചാം സഭ തള്ളതി.

ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

2022-23 സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷേത്തതികലക്കുള്ള ബജറതിടന സഞ്ചാംബനതിചള്ള ടപഞതുചര്ച
തുടര്ന്നു.

ശസ്പീ. കകേഞവൂര് കുഞ്ഞുകമഞന

ശസ്പീ. ഐ. ബതി. സതസ്പീഷേച്ച്

കഡഞ. മഞതത്യു കുഴെല്നഞടന

ശസ്പീ. കതഞടത്തതില് രവസ്പീന്ദ്രന

ശസ്പീ. എചച്ച്. സലഞഞ്ചാം

ശസ്പീ. എന. എ. ടനലതിക്കുന്നച്ച്

ശസ്പീ. മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസതിന

ശസ്പീ. കറഞജതി എഞ്ചാം. കജഞണ്

ശസ്പീ. പതി. നന്ദേകുമഞര്

              ചര്ച പൂര്ത്തതിയഞയതില.    

2022 മഞര്ചച്ച് 15- ാതസ്പീയതതി ടചഞവഞഴ്ച രഞവതിടല 9.00-നച്ച് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം സകമ്മേളതിയ്ക്കുന്നതതിനഞയതി
ടടവകുകന്നരഞ്ചാം  5.49 - നച്ച് സഭ പതിരതിഞ്ഞു.

എസ് . വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്, 

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

Questions :

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

Correction of answer to Unstarred Question :

The Corrected answer to Unstarred question No. 3398 dated 25th October
2021 of Third session of Fifteenth Kerala Legislative Assembly was laid on the
Table  by  Shri  Ahammad  Devarkovil,  Minister  for  Ports,  Museums  and
Archaeology.

Message from the Governor :

The Speaker reported to the Assembly the Governor's reply to the Motion of
Thanks which was adopted by the House on 24th February 2022. 

Obituary Reference :

The  Speaker  made  reference  on  the  demise  of  Sayed  Hyderali  Shihab
Thangal,  former Kerala State President of Indian Union Muslim League. As a
mark of respect to the deceased, the Members stood in silence for a while. 

Adjournment Motion :

The Speaker informed the House that Shri P. C. Vishnunadh and five other
Members had given a notice for moving an adjournment  motion regarding the
situation reported to have arisen consequent to the decision of the Government to

KNPP. 234/2022(ii).
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go ahead with the Silver Line project which is causing environmental impact and
unsustainable for the economic condition of Kerala ignoring the protests against
the project. As the Chief Minister expressed his willingness to discuss the motion,
the Speaker granted permission to move the adjournment motion and announced
that the motion would be taken up at 1.00 p.m.

Calling Attention :

1. Shri C. K. Hareendran called the attention of the Chief Minister to the
necessity  to  urge  the  Central  Government  to  solve  the  ensuing
educational uncertainty and difficulties due to educational loans faced by
students who have returned from Ukraine before completing their course.
The Chief Minister made a statement thereto.

2. Shri M. Vincent called the attention of the Minister for Sports, Wakf and
Haj Pilgrimage to the necessity to make available play grounds of public
schools  in the State after  school  time to the public for  their  physical
fitness and healthcare. 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 ലലൈഫര മത്തിഷൻ
പേദ്ധതത്തിക്കുപവണത്തി
ഗുണപഭഭോകഭോക്കള
വഭോങ്ങുന്ന സ്ഥലൈഅം

സഅംബനത്തിച നത്തിബനന 

തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗഭോമവത്തികസനഅം,

എലക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. പേത്തി. നക. ബഷശര നപേഭോതു ആവശശ്യതത്തിനര
വശ്യകത്തികള

തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണ
സ്ഥഭോപേനങ്ങളക്കര ഭൂമത്തി
വത്തിട്ടുനല്കുന്നതത്തിനുള

നടപേടത്തിക്രമഅം 

തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗഭോമവത്തികസനഅം,

എലക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

3 ശശ. ഡത്തി. നക. മുരളത്തി പേഭോപലൈഭോടര പകന്ദ്രമഭോക്കത്തി
ജനലമതത്തി ലട്രൈബല്

എലക്സൈസര പറേഞര ഓഫശസര

തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗഭോമവത്തികസനഅം,

എലക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശമതത്തി കഭോനതത്തില് ജമശലൈ നകഭോയത്തിലൈഭോണത്തി ഗവണ്നമന്റെര
ഐ.ടത്തി.ഐ.-യുനട

പ്രവരതനഅം

നപേഭോതുവത്തിദശ്യഭോഭശ്യഭോസ-
നതഭോഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പസവശ്യര ചത്തിറത്തിലൈപത്തിളത്തി വടപക്കക്കുളഅം പഭോപന്റെഷന
ലൈത്തിമത്തിറഡത്തില്നത്തിന്നര
ഏനറടുത മത്തിചഭൂമത്തി

ഭൂരഹത്തിതരക്കര വത്തിതരണഅം
നചയ്യുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

റേവനന-
ഭവനനത്തിരമഭോണ

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. ഇ. നക. വത്തിജയന കുറശ്യഭോടത്തി വലൈതുകര
കനഭോലൈത്തില് പകഭോണ്ക്രശറര

സഭോബര തകരന്നതുമൂലൈമുള
നഭോശനഷ്ടങ്ങള 

ജലൈവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. പേത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനഭോഥര കുണറേയത്തിനലൈ
കുടത്തിനവളകഭോമഅം

ജലൈവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. നക. നക. രഭോമചന്ദ്രന അറപത്തിളത്തി നറേഗുപലൈറര-കഅം-
ബത്തിഡ്ജര നത്തിരമഭോണഅം

ജലൈവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. എചര. സലൈഭോഅം നനല് നകഭോയഅം നനലൈരല
സഅംഭരണവഅം

സുഗമമഭോക്കുന്നതത്തിനര
നടപേടത്തി

കൃഷത്തി വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. എല്പദഭോസര പേത്തി. കുന്നപത്തിളത്തില് കഭോലൈടത്തി സമഭോന്തര
പേഭോലൈതത്തിനന്റെ നത്തിരമഭോണ

പ്രവരതനഅം

നപേഭോതുമരഭോമതര-
വത്തിപനഭോദസഞഭോര

വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.

Presentation of Reports :

The First and Second Reports of the Committee on Papers Laid on Table
were presented.
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Financial Business :

The  General  discussion  on  the  budget  for  the  financial  year  2022-23
commenced.  The following members took part in the discussion: 

Shri Chittayam Gopakumar, Deputy Speaker

Smt. K. K. Shailaja Teacher

Shri A. P. Anil Kumar

Shri E. K. Vijayan

Prof. Abid Hussain Thangal

DR. N. Jayaraj

Smt. K. K. Rema

Shri K. N. Unnikrishnan

Discussion on Adjournment motion :

Shri P. C. Vishnunadh moved the following motion and spoke:

“The House do now adjourn.”

The following Members took part in the discussion:

Shri  A. N. Shamseer

Shri Ramesh Chennithala

Shri P. S. Supal

Dr. M. K. Muneer

Shri Job Maichil

Shri P. J. Joseph

Shri K. P. Mohanan

Shri Anoop Jacob

Shri V. Joy

Shri Ramachandran Kadannappalli 

Shri Thomas K. Thomas

DR. K. T. Jaleel

Shri V. D. Satheesan, Leader of Opposition.
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Shri  Pinarayi  Vijayan,  Chief  Minister  replied  to  the  points  raised  during
discussion.

(In protest against the reply of the Government, the Members belonging to
opposition staged a walkout.)

The motion moved was declared lost.

Financial Business :

The  general  disucssion  on  the  budget  for  the  financial  year  2022-23
continued.

Shri Kovoor Kunjumon

Shri I. B. Satheesh

DR. Mathew Kuzhalnadan

Shri Thottathil Ravindran

Shri H. Salam

Shri N. A. Nellikkunnu

Shri Muhammed Muhassin

Shri Roji M. John

Shri P. Nandakumar

The Discussion was inconclusive.

The House adjourned at 5.49 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Tuesday,
March 15, 2022.

               

                                                               S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
  Secretary.


