
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

നഞലഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   മഞര്ചച്ച്   16,   ബുധന

 നമ്പര് 59 

രഞവതിടല 9.00 നച്ച് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.  

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള് : 

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

നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെ ഉത്തരത്തതിനുള്ള തതിരുത്തച്ച് : 

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയടട നഞലഞഞ്ചാം സകമ്മേളനത്തതിടല 2022 ടഫെബ്രുവരതി 22-  
തസ്പീയതതിയതിടല നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത 280-   നമ്പര് കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെ തതിരുത്തല് വരുത്തതിയ
മറുപടതി ഭകദ്ധ്യ-ടപഞതുവതിതരണ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ജതി. ആര്. അനതില് കമശപ്പുറത്തുവച.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  ടപഞതുവതിതരണ  സമ്പ്രദഞയത്തതിടന്റെ  തകേര്ചമൂലവഞ്ചാം  വതിപണതിയതില്
ഇടടപടച്ച്  വതില  നതിയനതിക്കഞത്തതതിനഞല്  നതികതദ്ധ്യഞപകയഞഗ  സഞധനങ്ങളുടട  വതില
കുതതിചയരുന്നതുമൂലവഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന്ന  സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം
സഭഞനടപടതികേൾ നതിർത്തതിവചച്ച് ചർച ടചയ്യണടമന്നച്ച് ആവശദ്ധ്യടപ്പെടച്ച് ശസ്പീ.  കറഞജതി എഞ്ചാം.  കജഞണഞ്ചാം
മറച്ച്  അ ഞച്ച്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനച്ച്  കനഞടസ്പീസച്ച്  നലതിയതിരുന.  ഭകദ്ധ്യ-
ടപഞതുവതിതരണ  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചത്തതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനച്ച്
സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

ശദ കണതിക്കല് :

(1) കേഞര്ഷതികേകമഖലയതില് കേഞര്ബണ് നന്യൂട്രല് എന്ന ആശയഞ്ചാം നടപ്പെതിലഞകക്കണ്ടതതിടന്റെ
ആവശദ്ധ്യകേതയതികലക്കച്ച്  ശസ്പീ.  പതി.  എസച്ച്.  സുപഞല്  കൃഷതി  വകുപ്പുമനതിയടട
ശദ കണതിച. മനതി അതച്ച് സഞ്ചാംബനതിചച്ച് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
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(2) തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളുടട  ആസതി  രജതിസ്റ്ററതിലഞ്ചാം  കമല്കനഞടത്തതിലമുള്ള
ഗഞമസ്പീണ  കറഞഡുകേള്  ടപഞതുമരഞമത്തച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  ഏടറടുത്തച്ച്
നവസ്പീകേരതികക്കണ്ടതതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലക്കച്ച്  ശസ്പീ.  സണതി  കജഞസഫെച്ച്
ടപഞതുമരഞമത്തച്ച്-വതികനഞദസഞഞര  വകുപ്പുമനതിയടട ശദ  കണതിച.
മനതി അതച്ച് സഞ്ചാംബനതിചച്ച് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള്:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴെ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച:

ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരച്ച് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം കലഞ കകേഞകളജതിടല 
സഞ്ചാംഘര്ഷഞ്ചാം 

മുഖദ്ധ്യമനതി

(കമല്  വതിഷയത്തതില്  മുഖദ്ധ്യമനതി  നല്കേതിയ  മറുപടതിയതില്  പ്രതതികഷധതിചച്ച്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരച്ച് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

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

2 ശസ്പീ. വതി. കജഞയതി കവനല്ക്കഞലത്തച്ച്  ഗഞര്ഹതികേ-
വദ്ധ്യവസഞയ-വഞണതിജദ്ധ്യ
കമഖലകേളതിലഞ്ചാം

വനപ്രകദശങ്ങളതിലഞ്ചാം ഉണ്ടഞകുന്ന
അഗതിബഞധ

മുഖദ്ധ്യമനതി

3 ശസ്പീ. ടകേ. യ. ജനസ്പീഷച്ച്  കുമഞര് വനഞതതിര്ത്തതി പങതിടുന്ന
ഭൂമതിയടട

കകേമഞറത്തതിനഞവശദ്ധ്യമഞയ 
എന.ഒ.സതി.

സഹകേരണ-
രജതികസ്ട്രേഷന
വകുപ്പുമനതി
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(1) (2) (3) (4)

4 ശസ്പീ. പതി. വതി. അനവര് കപഞത്തുകേലച്ച്ല, ചുങത്തറ

മലകയഞര കമഖലയതിടല

കേര്ഷകേരുടട പ്രശ്നങ്ങള്

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി

വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. ടകേ. എഞ്ചാം. സചതിനകദവച്ച് ആണ്-ടപണ് വതിദദ്ധ്യഞലയങ്ങള്

എന്ന കവര്തതിരതിവച്ച്

ഒഴെതിവഞക്കുന്നതതിനച്ച് നടപടതി

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-

ടതഞഴെതില്

വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. ഐ. ബതി. സതസ്പീഷച്ച് ഊരൂടമ്പലഞ്ചാം യ.പതി. സ്കൂള്,

പഞമതി യ.പതി. സ്കൂള് എന്നച്ച്

പുനര്നഞമകേരണഞ്ചാം ടചയ്യുന്നതതിനച്ച്

നടപടതി

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-

ടതഞഴെതില്

വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. പതി. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച് മുദതിയഞ്ചാം പഞലത്തതിടന്റെ

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തച്ച്-

വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

8 കഡഞ. മഞതത്യു കുഴെല്നഞടന മൂവഞറ്റുപുഴെയതില്  അകഗഞ പഞര്ക്കച്ച്-

കേഞ്ചാം-ഇന്റെകഗറഡച്ച് മഞര്ക്കറച്ച് 

ധനകേഞരദ്ധ്യ

വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. വഞഴൂര് കസഞമന കചഞറ്റുപഞറ-ഉളുപ്പൂണതി-

വണ്ടതിടപ്പെരതിയഞര്-സത്രഞ്ചാം കറഞഡച്ച്

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ധനകേഞരദ്ധ്യ

വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് ഇലഞതിയതിടല പഴെഞ്ചാം-പചക്കറതി

സഞ്ചാംസ്കരണശഞലയടട

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ഭകദ്ധ്യ-

ടപഞതുവതിതരണ

വകുപ്പുമനതി

അതതച്ച് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചച്ച് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 
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കമശപ്പുറത്തുവച കേടലഞസ്സുകേള്   :

തഞടഴെപ്പെറയന്ന കേടലഞസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.

(i)  ചടഞ്ചാം 236 (5) പ്രകേഞരഞ്ചാം

സബ്ജകച്ച് കേമ്മേതിറതി

കേഞലതഞമസപത്രതികേകേളുടട വതിശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം

സഞമ്പത്തതികേ
വര്ഷഞ്ചാം

റതികപ്പെഞര്ടച്ച്

നമ്പര്

ഖണതികേ

 നമ്പര്

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

V ― മരഞമത്തുഞ്ചാം ഗതഞഗതവഞ്ചാം വഞര്ത്തഞവതിനതിമയവഞ്ചാം 2017-2018 2 125

VIII―സഞമ്പത്തതികേ കേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2020-2021 5 48

IX―തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം  ഗഞമവതികേസനവഞ്ചാം   
         ഭവന നതിര്മ്മേഞണവഞ്ചാം 2020-2021 5 26-35

XIV ―ആഭദ്ധ്യന്തരകേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2020-2021 5 18, (iii)

XIV―ആഭദ്ധ്യന്തരകേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2019-2020 4 32, 35, 36

II―ഭൂനതികുതതിയഞ്ചാം കദവസസ്വവഞ്ചാം 2020-2021 5 2,4,5,28-30

XIII―സഞമൂഹദ്ധ്യകസവനഞ്ചാം
2016-2017 1 7

2019-2020 4 7-9, 11

VIII ―സഞമ്പത്തതികേ കേഞരദ്ധ്യങ്ങള്     
   

2019-2020 4 1-13

2020-2021 5 40-44

IV―വദ്ധ്യവസഞയവഞ്ചാം  ധഞതുക്കളുഞ്ചാം 2020-2021 5 8-19
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(1) (2) (3) (4)

XIV―ആഭദ്ധ്യന്തരകേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2020-2021 5

5-7, 23,46-
50, 56, 58,
62-65, 171-
177

VI―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം

2017-2018 2 60, 70

2018-2019 3 136

2020-2021 5 35, 36, 38,
58

VIII―സഞമ്പത്തതികേ  കേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2020-2021 5 6-12

 I―കൃഷതിയഞ്ചാം മൃഗസഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം മതദ്ധ്യബനനവഞ്ചാം 2019-2020 4 68, 69

VI―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം 2020-2021 5 96-144, 146

VII―വതിദത്യുച്ഛകതിയഞ്ചാം ടതഞഴെതിലഞ്ചാം ടതഞഴെതിലഞളതി കകമവഞ്ചാം
2019-2020 4 9, 12, 21

2020-2021 5 23, 52, 53

VI―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം 2020-2021 5 90, 91

 IX―തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം ഗഞമവതികേസനവഞ്ചാം        
           ഭവനനതിര്മ്മേഞണവഞ്ചാം 2019-2020 4 1,2 ,9

XIV―ആഭദ്ധ്യന്തരകേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2020-2021 5 180

XII ―ആകരഞഗദ്ധ്യവഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബകകമവഞ്ചാം 2019-2020 4 22, 25, 26,
30-45

XIII―സഞമൂഹദ്ധ്യകസവനഞ്ചാം 2019-2020 4 31-33, 35,
36, 39

II―ഭൂനതികുതതിയഞ്ചാം  കദവസസ്വവഞ്ചാം 2020-2021 5 18

VIII―സഞമ്പത്തതികേ കേഞരദ്ധ്യങ്ങള് 2020-2021 5 50
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(ii) ചടഞ്ചാം 236 (6) പ്രകേഞരഞ്ചാം 

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര്

വഞര്ഷതികേ പ്രവര്ത്തന റതികപ്പെഞര്ടതിടന്റെ
വതിശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം

 സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷഞ്ചാം  വകുപ്പെച്ച്/സഞപനഞ്ചാം

(1) (2) (3)

II―സഞ്ചാംസഞന  ഭരണത്തലവനഞര്,
         മനതിമഞര്, ആസഞന ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

2017-2018 ഇലകകഞണതികച്ച് &
വതിവരസഞകങതതികേവതിദദ്ധ്യ
വകുപ്പെച്ച് ( സതി -ഡതിറച്ച് )

II―സഞ്ചാംസഞന  ഭരണത്തലവനഞര്,
        മനതിമഞര്, ആസഞന ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

2018-2019
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

ഇലകകഞണതികച്ച് &
വതിവരസഞകങതതികേവതിദദ്ധ്യ
വകുപ്പെച്ച് ( സതി -ഡതിറച്ച് )

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്
2018-2019

(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

ഇലകകഞണതികച്ച് &
വതിവരസഞകങതതികേ
വതിദദ്ധ്യ വകുപ്പെച്ച്  

(ഇന്തദ്ധ്യൻ ഇൻസ്റ്റതിറന്യൂടച്ച്
ഓഫെച്ച്  ഇൻഫെർകമഷൻ
ടടകകഞളജതി ആന്റെച്ച്
മഞകനജച്ച് ടമന്റെച്ച് -കകേരള)

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്
2018-2019

(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

ഇലകകഞണതികച്ച് &
വതിവരസഞകങതതികേവതിദദ്ധ്യ

വകുപ്പെച്ച്
(കസബർപഞർക്കച്ച് ,
കകേഞഴെതികക്കഞടച്ച്)

II―സഞ്ചാംസഞന  ഭരണത്തലവനഞര്,
         മനതിമഞര്, ആസഞന ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

2019-2020
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

ഇലകകഞണതികച്ച് &
വതിവരസഞകങതതികേവതിദദ്ധ്യ
വകുപ്പെച്ച്  ( സതി -ഡതിറച്ച് )
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(1) (2) (3)

II―സഞ്ചാംസഞന ഭരണത്തലവനഞര്, 
         മനതിമഞര്, ആസഞന ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

ഉകദദ്ധ്യഞഗസ ഭരണ
പരതിഷഞര  വകുപ്പെച്ച്
(നഞലഞഞ്ചാം ഭരണ

പരതിഷഞര കേമ്മേസ്പീഷൻ )

XIV―കസ്റ്റഷനറതിയഞ്ചാം  അചടതിയഞ്ചാം  മറച്ച്
           ഭരണപരമഞയ സര്വസ്പീസുകേളുഞ്ചാം

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)
 ഉന്നത വതിദദ്ധ്യഞഭഞസ

വകുപ്പെച്ച്  
(കസ്റ്റഷനറതി  വകുപ്പെച്ച് )

 XVI―ടപൻഷനുഞ്ചാം പലവകേയഞ്ചാം 

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

കേഞയതികേ  യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പെച്ച്   (രഞജസ്പീവച്ച്
ഗഞനതി  അക്കഞഡമതി
കഫെഞർ ഏവതികയഷൻ
ടടകകഞളജതി )

XVI―ടപൻഷനുഞ്ചാം പലവകേയഞ്ചാം 
2020-2021

(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

ടപഞതുഭരണ
(ടപഞളതിറതിക്കൽ) വകുപ്പെച്ച്

XVII―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം  , കേഞയതികേ
            വതികനഞദഞ്ചാം,  കേല, സഞ്ചാംസ്കഞരഞ്ചാം & 
XX―ശുദജല വതിതരണവഞ്ചാം    
          ശുചസ്പീകേരണവഞ്ചാം 

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)
പരതിസതിതതി വകുപ്പെച്ച് 

XXV―പടതികേജഞതതി/പടതികേവർഗ/
             മറ്റു  പതിന്നഞക്ക/നന്യൂനപക
              വതിഭഞഗങ്ങൾ എന്നതിവരുടട കകമഞ്ചാം

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)
നന്യൂനപക  കകമ വകുപ്പെച്ച്

IV―തതിരടഞടുപ്പുകേൾ 

2019 -2020
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

     തകദ്ദേശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
വകുപ്പെച്ച് (കകേരള
സഞ്ചാംസഞന
തതിരടഞടുപ്പെച്ച്
കേമ്മേസ്പീഷൻ )
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VIII―എകേച്ച് കസസച്ച് 
2020-2021

(കേഞലതഞമസ  പത്രതികേ
സഹതിതഞ്ചാം )

നതികുതതി വകുപ്പെച്ച്  
( എകേച്ച് കസസച്ച്  )

VI―ഭൂനതികുതതി &
XI―ജതിലഞ ഭരണവഞ്ചാം പലവകേയഞ്ചാം 

2020 -2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)
റവനന്യൂ  വകുപ്പെച്ച് 

XI―ജതിലഞ ഭരണവഞ്ചാം പലവകേയഞ്ചാം  &
XVI―ടപൻഷനുഞ്ചാം പലവകേയഞ്ചാം 

2020 -2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

റവനന്യൂ വകുപ്പെച്ച് 
(ലഞൻഡച്ച് റവനന്യൂ
കേമ്മേസ്പീഷണകററച്ച് )

XXXVIII―ജലകസചനഞ്ചാം 

2020 -2021  

(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ
സഹതിതഞ്ചാം )

ജലവതിഭവ വകുപ്പെച്ച് 
(കുടനഞടച്ച്  പഞകക്കജച്ച് )

XXXIX―കവദത്യുത പദതതികേൾ 
2019-2020
(കേഞലതഞമസ

പത്രതികേ സഹതിതഞ്ചാം )

ഊർജ്ജ വകുപ്പെച്ച് 
(എനർജതി മഞകനജച്ച് ടമന്റെച്ച്
ടസന്റെർ -കകേരള )

XXXIX―കവദത്യുത പദതതികേൾ 
2020-2021
(കേഞലതഞമസ

പത്രതികേ സഹതിതഞ്ചാം )

ഊർജ്ജ വകുപ്പെച്ച് 
(എനർജതി മഞകനജച്ച് ടമന്റെച്ച്
ടസന്റെർ -കകേരള )

XXV―പടതികേജഞതതി/പടതികേവർഗ/  മറ്റു
             പതിന്നഞക്ക/നന്യൂനപക വതിഭഞഗങ്ങൾ 
             എന്നതിവരുടട കകമഞ്ചാം 

2019-2020
(കേഞലതഞമസ  പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം )

 പടതികേജഞതതി വതികേസന
വകുപ്പെച്ച് 

XXV―പടതികേജഞതതി/പടതികേവർഗ/   
              മറ്റു  പതിന്നഞക്ക   /നന്യൂനപക
              വതിഭഞഗങ്ങൾ എന്നതിവരുടട കകമഞ്ചാം

2020-2021
(കേഞലതഞമസ  പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം )

 പതിന്നഞക്ക  വതിഭഞഗ
വതികേസന വകുപ്പെച്ച് 
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 XXXVII ―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്

2010 –2011
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെച്ച് 

[കകേരള കസ്റ്ററച്ച്
ഹഞന്റെതിക്രഞഫച്ച് സച്ച്
അടപ്പെകച്ച് സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘഞ്ചാം](സുരഭതി)

      2012-2013

2013-2014

2017-18

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്

       2010-2011 വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെച്ച് 

[കകേരള ദതികനശച്ച് ബസ്പീഡതി
ടതഞഴെതിലഞളതി കകേന
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം]

        2011-2012

        2017-2018

 XXXVII ―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്       

       2010-2011 വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെച്ച് 

[കകേരളഞ  കസ്റ്ററച്ച് കേഞഷത്യു
വർകക്കഴച്ച് അടപ്പെകച്ച്
ഇൻഡസ്ട്രേതിയൽ കകേഞ-
ഓപ്പെകററസ്പീവച്ച്
ടസഞകസറസ്പീസച്ച്

ലതിമതിറഡച്ച്]  (കേഞടപ്പെകച്ച് )

       2011-2012

       2015-2016

       2016-2017

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്        2017-2018
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെച്ച്
(കകേരള കേരകേകൗശല

വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ )

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്
2019-2020
(കേഞലതഞമസ

പത്രതികേ സഹതിതഞ്ചാം )

വദ്ധ്യവസഞയ  വകുപ്പെച്ച്
(കകേത്തറതി- യനത്തറതി
വദ്ധ്യവസഞയങ്ങൾ)

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്
2019-2020

(കേഞലതഞമസ  പത്രതികേ
സഹതിതഞ്ചാം )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെച്ച്
[കകേരള  ഇൻഡസ്ട്രേതിയൽ
ഇൻഫഞസ്ട്രേക്ചർ
ടഡവലപ്പെച്ച്ടമന്റെച്ച്
കകേഞർപ്പെകറഷൻ ]
(കേതിൻഫ ) 
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XXXVII ―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്        
2020-2021

(കേഞലതഞമസ
പത്രതികേ സഹതിതഞ്ചാം )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെച്ച് 

( സ്റ്റസ്പീൽ ആന്റെച്ച്
ഇൻഡസ്ട്രേതിയൽ

കഫെഞർജതിഞ്ചാംഗച്ച് സച്ച് ലതിമതിറഡച്ച് )

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്
 2020-2021
(കേഞലതഞമസ

പത്രതികേ സഹതിതഞ്ചാം )

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെച്ച്  
 (ദതി കകേരള സതിറഞമതികച്ച്

ലതിമതിറഡച്ച് )

XXIX―കൃഷതി
 

2020 –2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

കേഞർഷതികേവതികേസന
കേർഷകേകകമ  വകുപ്പെച്ച്
(സഞ്ചാംസഞന

കഹഞർടതിക്കൾചർ മതിഷൻ
കകേരള )

XXIX―കൃഷതി
 

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

കേഞർഷതികേവതികേസന
കേർഷകേകകമ  വകുപ്പെച്ച്
(കകേരള അകഗഞ
ടമഷതിനറതി
കകേഞർപ്പെകറഷൻ
ലതിമതിറഡച്ച് )

XVII―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം , കേഞയതികേ വതികനഞദഞ്ചാം,
           കേല, സഞ്ചാംസ്കഞരഞ്ചാം 

2019-2020
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

ഉന്നതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ
വകുപ്പെച്ച് 

 XVII―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം , കേഞയതികേ വതികനഞദഞ്ചാം, 
             കേല, സഞ്ചാംസ്കഞരഞ്ചാം 

2020 -2021

(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

ഉന്നതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ
വകുപ്പെച്ച് 

 VII―മുദ്രപ്പെത്രങ്ങളുഞ്ചാം രജതിസച്ച് കട്രഷനുഞ്ചാം 2016-2017

 നതികുതതി വകുപ്പെച്ച്
(രജതികസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പെച്ച്,
ട്രഷറതി  ഡയറകകററച്ച്,
ലഞൻഡച്ച് റവനന്യൂ
കേമ്മേസ്പീഷണകററച്ച് )
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VII―മുദ്രപ്പെത്രങ്ങളുഞ്ചാം രജതിസച്ച് കട്രഷനുഞ്ചാം 2017-2018

നതികുതതി വകുപ്പെച്ച്
(രജതികസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പെച്ച്,
ട്രഷറതി  ഡയറകകററച്ച്,
ലഞൻഡച്ച് റവനന്യൂ
കേമ്മേസ്പീഷണകററച്ച് )

VII―മുദ്രപ്പെത്രങ്ങളുഞ്ചാം രജതിസച്ച് കട്രഷനുഞ്ചാം 
2018-2019
(കേഞലതഞമസ

പത്രതികേ സഹതിതഞ്ചാം )

നതികുതതി വകുപ്പെച്ച്
(രജതികസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പെച്ച്,
ട്രഷറതി  ഡയറകകററച്ച്,
ലഞൻഡച്ച് റവനന്യൂ
കേമ്മേസ്പീഷണകററച്ച് )

VII―മുദ്രപ്പെത്രങ്ങളുഞ്ചാം രജതിസച്ച് കട്രഷനുഞ്ചാം 
2019-2020
(കേഞലതഞമസ
പത്രതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

നതികുതതി വകുപ്പെച്ച്
(രജതികസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പെച്ച്,
ട്രഷറതി  ഡയറകകററച്ച്,
ലഞൻഡച്ച് റവനന്യൂ
കേമ്മേസ്പീഷണകററച്ച് )

XXIV―ടതഞഴെതിലഞ്ചാം ടതഞഴെതിലഞളതി  കകമവഞ്ചാം
              പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം 

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

ടതഞഴെതിലഞ്ചാം കനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം
വകുപ്പെച്ച് (കലബർ
ഡതിപ്പെഞർടച്ച് ടമന്റെച്ച് )

XXIV― ടതഞഴെതിലഞ്ചാം ടതഞഴെതിലഞളതി കകമവഞ്ചാം

               പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം 

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

ടതഞഴെതിലഞ്ചാം കനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം
വകുപ്പെച്ച് (കകേരള കഷഞപച്ച്
ആന്റെച്ച് കേകമഴദ്ധ്യൽ
എസ്റ്റഞബതിടഷ്മെന്റെച്ച്സച്ച്
ടതഞഴെതിലഞളതി കകമനതിധതി

കബഞർഡച്ച് )

XXIV―ടതഞഴെതിലഞ്ചാം  ടതഞഴെതിലഞളതി
               കകമവഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം 

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

  ടതഞഴെതിലഞ്ചാം കനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം
വകുപ്പെച്ച്  (കകേരള കേശുവണ്ടതി
ടതഞഴെതിലഞളതി  ആശസ്വഞസ
കകമനതിധതി കബഞര്ഡച്ച്)

XV―ടപഞതുമരഞമത്തച്ച് 
2020-2021

(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

ടപഞതുമരഞമത്തച്ച്  വകുപ്പെച്ച്
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 XXI―ഭവന  നതിർമ്മേഞണഞ്ചാം 
2020-2021

(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

ടപഞതുമരഞമത്തച്ച്  വകുപ്പെച്ച്

XXXI―മൃഗസഞ്ചാംരകണഞ്ചാം
2014 -2015

മൃഗസഞ്ചാംരകണ വകുപ്പെച്ച്

(കകേരള കലവ്കസ്റ്റഞക്കച്ച്
ടഡവലപ്പെച്ച്ടമന്റെച്ച്
കബഞര്ഡച്ച് ലതിമതിറഡച്ച്)

XXXII―കസ്പീരവതികേസനഞ്ചാം 2012-2013

മൃഗസഞ്ചാംരകണ വകുപ്പെച്ച്

(കകേരള കലവ്കസ്റ്റഞക്കച്ച്
ടഡവലപ്പെച്ച്ടമന്റെച്ച്
കബഞര്ഡച്ച് ലതിമതിറഡച്ച്)

 XLI―ഗതഞഗതഞ്ചാം 

    

2016-2017 

ഗതഞഗത വകുപ്പെച്ച് 

[ടകേ. എസച്ച്. ആർ . ടതി .
സതി.]

2017-2018 

2018-2019
(കേഞലതഞമസ  പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

2019-2020
(കേഞലതഞമസ  പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം) 

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

XLVI―സഞമൂഹദ്ധ്യ  സുരകതിതതസ്വവഞ്ചാം
              കകമവഞ്ചാം 

2019-2020
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

വനതിത-ശതിശു വതികേസന
വകുപ്പെച്ച്

XXVIII―പലവകേ  സഞമ്പത്തതികേ
                സർവസ്പീസുകേൾ 

2020-2021
(കേഞലതഞമസ പത്രതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

 ലസ്പീഗൽ ടമകട്രഞളജതി
വകുപ്പെച്ച് 
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റതികപ്പെഞര്ടച്ച് സമര്പ്പെണഞ്ചാം : 

തഞടഴെപ്പെറയന്ന റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച: 

(i)  പബതികേച്ച്  അക്കകൗണ്ടച്ച്സച്ച്  കേമ്മേതിറതിയടട ഒന്നച്ച്  മുതല്  പതതിമൂന്നച്ച്  വടരയള്ള
റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള്.

(ii)  ടപഞതുകമഖലഞ സഞപനങ്ങടള സഞ്ചാംബനതിച കേമ്മേതിറതിയടട ഒന്നച്ച് മുതല് നഞലച്ച്
വടരയള്ള റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള്.

(iii)  സകബഞര്ഡതികനറച്ച്  ടലജതികസ്ലേഷന  കേമ്മേതിറതിയടട  ഒന്നച്ച്  മുതല്  അഞച്ച്  വടരയള്ള
റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള്.

(iv)  മതദ്ധ്യടത്തഞഴെതിലഞളതികേളുടടയഞ്ചാം അനുബന ടതഞഴെതിലഞളതികേളുടടയഞ്ചാം കകമഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
സമതിതതിയടട ഒന്നഞമതച്ച് റതികപ്പെഞര്ടച്ച്.

(v) പതികന്നഞക്കസമുദഞയകകമഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട ഒന്നഞമതച്ച് റതികപ്പെഞര്ടച്ച്.

ഗവണ്ടമന്റെച്ച് പ്രകമയഞ്ചാം   (  ചടഞ്ചാം    118):  

മുഖദ്ധ്യമനതി  ശസ്പീ.  പതിണറഞയതി  വതിജയന ചടഞ്ചാം  118  പ്രകേഞരഞ്ചാം  തഞടഴെപ്പെറയന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിച:

“ടപഞതുകമഖലയതില്  മതികേച  നതിലയതില്  പ്രവര്ത്തതിചവരുന്ന  എല്.ഐ.സതി.  അഞ്ചുകകേഞടതി
രൂപ  മുതല്മുടക്കതില്  1-9-1956-നഞണച്ച്  ആരഞ്ചാംഭതിചതച്ച്.  കേണക്കുകേള് പ്രകേഞരഞ്ചാം  എല്.ഐ.സതി.  യടട
ആസതി  31-3-2021-നച്ച്  38,04,610  കകേഞടതി  രൂപയഞണച്ച്.  ഈ  തുകേ  കകേന  സര്ക്കഞരതിടന്റെ  ഒരു
വര്ഷടത്ത  ആടകേ  ബജറച്ച്  എസ്റ്റതികമറതിനച്ച്  തുലദ്ധ്യമഞണച്ച്  എന്നതച്ച്  എല്.ഐ.സതി.യടട  കേരുത്തുഞ്ചാം
വലതിപ്പെവഞ്ചാം വദ്ധ്യകമഞക്കുന. ആടകേ വരുമഞനത്തതില് നതിനഞ്ചാം എലഞ ടചലവകേളുഞ്ചാം നതിറകവറതികേഴെതിഞഞല്
ശരഞശരതി നഞലലകഞ്ചാം കകേഞടതി രൂപകയഞളഞ്ചാം ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം എല്.ഐ.സതി.  മതിചമുണ്ടഞക്കുന.  ഈ
പണമത്രയഞ്ചാം  നഞടതിടന്റെ  വതികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കഞണച്ച്  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതച്ച്.  സമൂഹത്തതിനച്ച്
ഗുണകേരമഞകുന്നവതിധഞ്ചാം  ഇതുവടര  എല്.ഐ.സതി.  നടത്തതിയ  നതികകപഞ്ചാം  36,76,170.31  കകേഞടതി
രൂപയഞണച്ച്.  ഈ ബൃഹത്തഞയ വതിഭവ കസഞതസഞണച്ച് എല്.ഐ.സതി.  യടട സസ്വകേഞരദ്ധ്യവല്ക്കരണകത്തഞടട
ഇലഞതഞവകേ. 

കപഞളതിസതികേളുടട  എണത്തതിലഞ്ചാം  ടക്ലെയതിഞ്ചാം  തസ്പീര്പ്പെഞക്കുന്നതതിടല  മതികേവതിലഞ്ചാം
കലഞകേത്തതിടലതടന്ന മുനനതിര  സഞപനമഞണച്ച്  എല്.ഐ.സതി.  ടപഞതുകമഖലഞ  സഞപനഞ്ചാം
എന്ന നതിലയതില് എകപ്പെഞഴഞ്ചാം എല്.ഐ.സതി.യടട ഊന്നല് കപഞളതിസതി ഉടമകേളുടട തഞല്പ്പെരദ്ധ്യഞ്ചാം
സഞ്ചാംരകതിക്കുന്നതതിലഞണച്ച്.  കപഞളതിസതി  ഉടമകേള്ക്കച്ച്  കബഞണസഞയതി  എല്.ഐ.സതി.
നല്കുന്നതച്ച്  ലഞഭത്തതിടന്റെ  95  ശതമഞനമഞണച്ച്.  ഇതച്ച്  സസ്വകേഞരദ്ധ്യ  കേമ്പനതികേള്
നല്കുന്നതതികനക്കഞള്  ഉയര്ന്ന  നതിരക്കഞണച്ച്.  എല്.ഐ.സതി.  യടട  ഓഫെസ്പീസുകേളതില്  24
ശതമഞനവഞ്ചാം ഗഞമസ്പീണ കമഖലയതിലഞകുകമ്പഞള് സസ്വകേഞരദ്ധ്യ കേമ്പനതികേളുടട ഗഞമസ്പീണ സഞന്നതിദദ്ധ്യഞ്ചാം
3 ശതമഞനമഞടണന്നതുഞ്ചാം പ്രകതദ്ധ്യകേ പ്രഞധഞനദ്ധ്യമര്ഹതിക്കുന. 
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ഐ.പതി.ഒ.  വഴെതി  5  ശതമഞനഞ്ചാം ഓഹരതികേള് മഞത്രമഞണച്ച് ഇകപ്പെഞള് വതില്ക്കുന്നടതനഞ്ചാം
അതച്ച്  സസ്വകേഞരദ്ധ്യവല്ക്കരണഞ്ചാം  അല  എനഞ്ചാം  പ്രചരതിപ്പെതിചച്ച്  ഓഹരതി  വതില്പ്പെനടയ
നദ്ധ്യഞയസ്പീകേരതിക്കഞനഞണച്ച്  കകേന  സര്ക്കഞര്  ശമതിക്കുന്നതച്ച്.  എന്നഞല്,  ഓഹരതി  വതില്പ്പെന
സസ്വകേഞരദ്ധ്യവല്ക്കരണത്തതിടന്റെ  ആദദ്ധ്യ  ചുവടഞടണനഞ്ചാം  സര്ക്കഞരതിടന്റെ  യഥഞര്ത്ഥ  ലകദ്ധ്യഞ്ചാം
സസ്വകേഞരദ്ധ്യവല്ക്കരണമഞടണന്നതുഞ്ചാം വദ്ധ്യകമഞണച്ച്. 

സസ്വകേഞരദ്ധ്യ  കേമ്പനതികേളുടട  ചൂഷണത്തതില് നതിനഞ്ചാം  ഓഹരതി  ഉടമകേടള സഞ്ചാംരകതിക്കുകേ,
പതികന്നഞക്ക  പ്രകദശങ്ങളതിലഞ്ചാം  ദുര്ബല  ജനവതിഭഞഗങ്ങളതികലക്കുഞ്ചാം  ഇനഷൂറനസച്ച്  പരതിരക
എത്തതിക്കുകേ  എന്നസ്പീ  ലകദ്ധ്യങ്ങകളഞടടയഞണച്ച്  എല്.ഐ.സതി.  കദശസഞല്ക്കരതിക്കടപ്പെടതച്ച്.
ജനങ്ങളുടട  സമ്പഞദദ്ധ്യടത്ത നഞടതിടന്റെ  വതികേസനത്തതിനച്ച്  ഉപകയഞഗതിക്കുകേ എന്ന ലകദ്ധ്യവഞ്ചാം
ഇതതിനച്ച്  പതിന്നതിലണ്ടഞയതിരുന.  ഈ  കേമ്പനതിടയയഞണച്ച്  സസ്വകേഞരദ്ധ്യവല്ക്കരതിക്കുന്നതതിനച്ച്
പഞര്ലടമന്റെതില്കപഞലഞ്ചാം  വതിശദമഞയ  ചര്ചയഞ്ചാം  പരതികശഞധനയഞ്ചാം  അവസരഞ്ചാം  നല്കേഞടത
ഫെതിനഞനസച്ച്  ബതിലതില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തതി  എല്.ഐ.സതി.  ആകച്ച്  കകേന  സര്ക്കഞര്  കഭദഗതതി
ടചയ്തതച്ച്. 

നഞടതിടന്റെ വതികേസനവഞ്ചാം ജനങ്ങളുടട കകമവഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുന്നതതില് സ്തുതദ്ധ്യര്ഹമഞയ പങ്കുവഹതിച
വരുന്ന  ഒരു  സഞപനടത്ത  സസ്വകേഞരദ്ധ്യനതികകപകേരുടട  തഞല്പ്പെരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കച്ച്  വതിട്ടുടകേഞടുക്കുന്നതതിനച്ച്
നഞടതികനഞ  സമൂഹത്തതികനഞ  ഗുണകേരമല  എന്നച്ച്  ഈ  സഭ  വതിലയതിരുത്തുന.  അതുടകേഞണ്ടുതടന്ന,
എല്.ഐ.സതി.യടട  ഓഹരതി  വതില്പ്പെന  നടപടതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  പതിന്തതിരതിയണടമനഞ്ചാം  കലഫെച്ച്
ഇനഷൂറനസച്ച് കകേഞര്പ്പെകറഷടന ടപഞതുകമഖലയതില്തടന്ന നതിലനതിര്ത്തണടമനഞ്ചാം കകേന സര്ക്കഞരതികനഞടച്ച്
ഈ സഭ ഐകേകേകണദ്ധ്യന ആവശദ്ധ്യടപ്പെടുന. ”

ശസ്പീ.  എൻ.  ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീൻ  പ്രകമയത്തതിനുകമല്  കഭദഗതതികേൾ  അവതരതിപ്പെതിച.  അവതരതിപ്പെതിച
കഭദഗതതികേള് സഭ തള്ളതി. പ്രകമയഞ്ചാം സഭ ഐകേകേകണദ്ധ്യന പഞസഞക്കതി.

ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം   : 

     2022 - 2023 സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബഡ്ജറതിടന സഞ്ചാംബനതിച ടപഞതു ചര്ച
പുനരഞരഞ്ചാംഭതിച. തഞടഴെപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങടുത്തു:  

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കുഞമ്മേദച്ച് കുടതി മഞസ്റ്റര്

ശസ്പീ.  മഞണതി സതി. കേഞപ്പെന

ശസ്പീ. സജസ്പീവച്ച് കജഞസഫെച്ച്

ശസ്പീ. ജതി. എസച്ച്. ജയലഞല്

ശസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലതിക്കുടതി

ശസ്പീ.  പ്രകമഞദച്ച് നഞരഞയണ്

ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്
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ശസ്പീമതതി ഒ. എസച്ച്. അഞ്ചാംബതികേ

ശസ്പീ. ടകേ. യ. ജനസ്പീഷച്ച് കുമഞര്

ശസ്പീ. കതഞമസച്ച് ടകേ. കതഞമസച്ച് 

ശസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന

ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന, പ്രതതിപകകനതഞവച്ച് 

  ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപ്പെട  കേഞരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കച്ച്  ധനകേഞരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമനതി
ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലകഗഞപഞല്  മറുപടതി പറ ഞ. 

ചടഞ്ചാം സടസന്റെച്ച് ടചയ്യുന്നതതിനുള്ള പ്രകമയഞ്ചാം :

പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ,  പതിന്നഞക്ക വതിഭഞഗ കകമ,  കദവസസ്വഞ്ചാം,  പഞര്ലടമന്റെറതികേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. രഞധഞകൃഷ്ണന അവതരതിപ്പെതിച തഞടഴെപ്പെറയന്ന പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച: 

“2022-2023  സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറതിടല ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികനല്
സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേതിറതികേള്  നടകത്തണ്ട  പരതികശഞധന  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്
പൂര്ത്തതിയഞക്കഞന  സഞദദ്ധ്യമലഞത്ത  സഞഹചരദ്ധ്യഞ്ചാം  പരതിഗണതിചച്ച്  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേതിറതികേള്ക്കച്ച്
പ്രസസ്തുത  കൃതദ്ധ്യഞ്ചാം  നതിര്വഹതിക്കുന്നതതിനുള്ള  സകൗകേരദ്ധ്യഞ്ചാം  ലഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി  കകേരള
നതിയമസഭയടട നടപടതിക്രമവഞ്ചാം കേഞരദ്ധ്യനതിര്വഹണവഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച ചടങ്ങളതിടല  236 -  
ചടത്തതിടന്റെ  (2)-   ഉപചടഞ്ചാം  അടുത്ത  സകമ്മേളനത്തതിടന്റെ  പ്രഞരഞ്ചാംഭഞ്ചാംവടര  സടസന്റെച്ച്
ടചയ്യുന്നതതിനച്ച് ഈ സഭ തസ്പീരുമഞനതിക്കുന.” 

2022  മഞര്ചച്ച് 17-   തസ്പീയതതി  വദ്ധ്യഞഴെഞഴ്ച  രഞവതിടല  9.00-നച്ച്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം
സകമ്മേളതിയന്നതതിനഞയതി ഉചയച്ച് കശഷഞ്ചാം  3.34 - നച്ച് സഭ പതിരതിഞ. 

                                                         എസ് . വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്,
                                                                                      ടസക്രടറതി.



 FIFTEENTH  KERALA  LEGISLATIVE ASSEMBLY

 Fourth Session

BULLETIN ―PART I

 ( Brief Record of Proceedings )

Wednesday, March 16, 2022.

No. 59 

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.

Correction of answer to Unstarred Question:

The Corrected answer to  Unstarred question No.  280 dated 22nd February

2022 of Fourth session of Fifteenth Kerala Legislative Assembly was laid on the

Table by Shri  G. R. Anil, Minister for Food and Civil Supplies.

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Food and Civil Supplies, the Speaker withheld

consent to the moving of an adjournment motion given notice of by Shri Roji M. John and

five  other  Members  regarding  the  serious  situation  reported  to  have  arisen

consequent to the collapse of the public distribution system and the lack of market

intervention causing the spiraling price of essential commodities in the State.

Calling Attention :

(1) Shri P. S. Supal called the attention of the Minister for Agriculture 

to  the necessity to implement the concept of Carbon Neutral in  

Agricultural Sector. The Minister made a statement thereto.
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2. Shri Sunny Joseph called the attention of the Minister for Public  

Works and Tourism to the necessity to take over and renovate the 

rural roads included in asset register and under the supervision of 

Local  Self  Government  Institution  by  the  Public  Works  

Department. 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 ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന തത്തിരുവനന്തപുരഅം പലലോ പകലോപളേജത്തിനല 
സഅംഘരഷഅം 

മുഖഖ്യമനത്തി

 (In protest against the reply by the Chief Minister in the matter, the Members

belonging to opposition staged a walkout.) 

ക്രമ

നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

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

2 ശശ. വത്തി. പജലോയത്തി പവനല്കലോലതര  ഗലോരഹത്തിക-
വഖ്യവസലോയ-വലോണത്തിജഖ്യ
പമഖലകളേത്തിലഅം

വനപ്രപദേശങ്ങളേത്തിലഅം ഉണലോകുന
അഗത്തിബലോധ

മുഖഖ്യമനത്തി

3 ശശ. നക. യ. ജനശഷര  കുമലോര വനലോതത്തിരതത്തി പേങത്തിടുന
ഭൂമത്തിയനട

കകമലോറ്റതത്തിനലോവശഖ്യമലോയ 
എന.ഒ.സത്തി.

സഹകരണ-
രജത്തിപസ്ട്രേഷന
വകുപ്പുമനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

4 ശശ. പേത്തി. വത്തി. അനവര പപേലോത്തുകലരല, ചുങതറ

മലപയലോര പമഖലയത്തിനല

കരഷകരുനട പ്രശ്നങ്ങള

വനഅം-വനഖ്യജശവത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. നക. എഅം. സചത്തിനപദേവര ആണ-നപേണ വത്തിദേഖ്യലോലയങ്ങള

എന പവരതത്തിരത്തിവര

ഒഴത്തിവലോക്കുനതത്തിനര നടപേടത്തി

നപേലോതുവത്തിദേഖ്യലോഭഖ്യലോസ-

നതലോഴത്തില്

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. ഐ. ബത്തി. സതശഷര ഊരൂട്ടമ്പലഅം യ.പേത്തി. സ്കൂള,

പേഞ്ചമത്തി യ.പേത്തി. സ്കൂള എനര

പുനരനലോമകരണഅം നചെയ്യുനതത്തിനര

നടപേടത്തി

നപേലോതുവത്തിദേഖ്യലോഭഖ്യലോസ-

നതലോഴത്തില്

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. പേത്തി. അബ്ദുല് ഹമശദേര മുദേത്തിയഅം പേലോലതത്തിനന്റെ

നത്തിരമലോണഅം

നപേലോതുമരലോമതര-

വത്തിപനലോദേസഞ്ചലോര

വകുപ്പുമനത്തി

8 പഡലോ. മലോതത്യു കുഴല്നലോടന മൂവലോറ്റുപുഴയത്തില്  അപഗലോ പേലോരകര-

കഅം- ഇന്റെപഗറ്റഡര മലോരകറ്റര 

ധനകലോരഖ്യ

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. വലോഴൂര പസലോമന പചെലോറ്റുപേലോറ-ഉളുപ്പൂണത്തി-

വണത്തിനപ്പെരത്തിയലോര-സതഅം പറലോഡര

നത്തിരമലോണഅം

ധനകലോരഖ്യ

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. അനൂപേര പജകബര ഇലഞത്തിയത്തിനല പേഴഅം-പേചകറത്തി

സഅംസ്കരണശലോലയനട

പ്രവരതനഅം

ഭകഖ്യ-

നപേലോതുവത്തിതരണ

വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.
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Papers laid on the Table :

The following papers were laid on the Table:   

(i) As per rule 236 (5) 

സബ്ജകര കമത്തിറ്റത്തി

കലോലതലോമസപേതത്തികകളുനട വത്തിശദേലോഅംശഅം

സലോമ്പതത്തിക
വരഷഅം

റത്തിപപ്പെലോരട്ടര

നമ്പര

ഖണത്തിക

 നമ്പര

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

V ― മരലോമത്തുഅം ഗതലോഗതവഅം വലോരതലോവത്തിനത്തിമയവഅം 2017-2018 2 125

VIII―സലോമ്പതത്തിക കലോരഖ്യങ്ങള 2020-2021 5 48

IX―തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണവഅം  ഗലോമവത്തികസനവഅം   
         ഭവന നത്തിരമലോണവഅം 2020-2021 5 26-35

XIV ―ആഭഖ്യന്തരകലോരഖ്യങ്ങള 2020-2021 5 18, (iii)

XIV―ആഭഖ്യന്തരകലോരഖ്യങ്ങള 2019-2020 4 32, 35, 36

II―ഭൂനത്തികുതത്തിയഅം പദേവസസ്വവഅം 2020-2021 5 2,4,5,28-30

XIII―സലോമൂഹഖ്യപസവനഅം
2016-2017 1 7

2019-2020 4 7-9, 11

VIII ―സലോമ്പതത്തിക കലോരഖ്യങ്ങള     
   

2019-2020 4 1-13

2020-2021 5 40-44

IV―വഖ്യവസലോയവഅം  ധലോതുകളുഅം 2020-2021 5 8-19
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(1) (2) (3) (4)

XIV―ആഭഖ്യന്തരകലോരഖ്യങ്ങള 2020-2021 5
5-7, 23,46-
50, 56, 58,
62-65, 171-
177

VI―വത്തിദേഖ്യലോഭഖ്യലോസഅം

2017-2018 2 60, 70

2018-2019 3 136

2020-2021 5 35, 36, 38,
58

VIII―സലോമ്പതത്തിക  കലോരഖ്യങ്ങള 2020-2021 5 6-12

 I―കൃഷത്തിയഅം മൃഗസഅംരകണവഅം മതഖ്യബന്ധനവഅം 2019-2020 4 68, 69

VI―വത്തിദേഖ്യലോഭഖ്യലോസഅം 2020-2021 5 96-144, 146

VII―വത്തിദേത്യുച്ഛകത്തിയഅം നതലോഴത്തിലഅം നതലോഴത്തിലലോളേത്തി പകമവഅം
2019-2020 4 9, 12, 21

2020-2021 5 23, 52, 53

VI―വത്തിദേഖ്യലോഭഖ്യലോസഅം 2020-2021 5 90, 91

 IX―തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണവഅം ഗലോമവത്തികസനവഅം        
           ഭവനനത്തിരമലോണവഅം 2019-2020 4 1,2 ,9

XIV―ആഭഖ്യന്തരകലോരഖ്യങ്ങള 2020-2021 5 180

XII ―ആപരലോഗഖ്യവഅം കുടുഅംബപകമവഅം 2019-2020 4 22, 25, 26,
30-45

XIII―സലോമൂഹഖ്യപസവനഅം 2019-2020 4 31-33, 35,
36, 39

II―ഭൂനത്തികുതത്തിയഅം  പദേവസസ്വവഅം 2020-2021 5 18

VIII―സലോമ്പതത്തിക കലോരഖ്യങ്ങള 2020-2021 5 50
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(ii) As per rule 236 (6) 

ധനലോഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര

വലോരഷത്തിക പ്രവരതന റത്തിപപ്പെലോരട്ടത്തിനന്റെ
വത്തിശദേലോഅംശഅം

 സലോമ്പതത്തിക വരഷഅം  വകുപ്പെര/സലോപേനഅം

(1) (2) (3)

II―സഅംസലോന  ഭരണതലവനലോര,
         മനത്തിമലോര, ആസലോന ഉപദേഖ്യലോഗസനലോര

2017-2018 ഇലപകലോണത്തികര &
വത്തിവരസലോപങതത്തികവത്തിദേഖ്യ
വകുപ്പെര ( സത്തി -ഡത്തിറ്റര )

II―സഅംസലോന  ഭരണതലവനലോര,
        മനത്തിമലോര, ആസലോന ഉപദേഖ്യലോഗസനലോര

2018-2019
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

ഇലപകലോണത്തികര &
വത്തിവരസലോപങതത്തികവത്തിദേഖ്യ
വകുപ്പെര ( സത്തി -ഡത്തിറ്റര )

XXXVII―വഖ്യവസലോയങ്ങള
2018-2019

(കലോലതലോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

ഇലപകലോണത്തികര &
വത്തിവരസലോപങതത്തിക
വത്തിദേഖ്യ വകുപ്പെര  

(ഇന്തഖ്യൻ ഇൻസത്തിറ്ററ്റ്യൂട്ടര
ഓഫര  ഇൻഫർപമഷൻ
നടപകലോളേജത്തി ആന്റെര
മലോപനജര നമന്റെര -പകരളേ)

XXXVII―വഖ്യവസലോയങ്ങള
2018-2019

(കലോലതലോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

ഇലപകലോണത്തികര &
വത്തിവരസലോപങതത്തികവത്തിദേഖ്യ

വകുപ്പെര
(കസബർപേലോർകര ,
പകലോഴത്തിപകലോടര)

II―സഅംസലോന  ഭരണതലവനലോര,
         മനത്തിമലോര, ആസലോന ഉപദേഖ്യലോഗസനലോര

2019-2020
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

ഇലപകലോണത്തികര &
വത്തിവരസലോപങതത്തികവത്തിദേഖ്യ
വകുപ്പെര  ( സത്തി -ഡത്തിറ്റര )
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(1) (2) (3)

II―സഅംസലോന  ഭരണതലവനലോര,
         മനത്തിമലോര, ആസലോന ഉപദേഖ്യലോഗസനലോര

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

ഉപദേഖ്യലോഗസ ഭരണ
പേരത്തിഷലോര  വകുപ്പെര
(നലോലലോഅം ഭരണ

പേരത്തിഷലോര കമശഷൻ )

XIV―പസഷനറത്തിയഅം  അചടത്തിയഅം  മറ്റര
           ഭരണപേരമലോയ സരവശസുകളുഅം

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

 ഉനത വത്തിദേഖ്യലോഭലോസ
വകുപ്പെര  

(പസഷനറത്തി  വകുപ്പെര )

 XVI―നപേൻഷനഅം പേലവകയഅം 

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

കലോയത്തിക  യവജനകലോരഖ്യ
വകുപ്പെര   (രലോജശവര
ഗലോന്ധത്തി  അകലോഡമത്തി
പഫലോർ ഏവത്തിപയഷൻ
നടപകലോളേജത്തി )

XVI―നപേൻഷനഅം പേലവകയഅം 
2020-2021

(കലോലതലോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

നപേലോതുഭരണ
(നപേലോളേത്തിറ്റത്തികൽ) വകുപ്പെര

XVII―വത്തിദേഖ്യലോഭഖ്യലോസഅം  , കലോയത്തിക
            വത്തിപനലോദേഅം,  കല, സഅംസ്കലോരഅം & 
XX―ശുദ്ധജല വത്തിതരണവഅം    
          ശുചെശകരണവഅം 

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)
പേരത്തിസത്തിതത്തി വകുപ്പെര 

XXV―പേട്ടത്തികജലോതത്തി/പേട്ടത്തികവർഗ/
             മറ്റു  പേത്തിനലോക/നറ്റ്യൂനപേക
              വത്തിഭലോഗങ്ങൾ എനത്തിവരുനട പകമഅം

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)
നറ്റ്യൂനപേക  പകമ വകുപ്പെര

IV―തത്തിരനഞടുപ്പുകൾ 

2019 -2020
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

     തപദ്ദേശ സസ്വയഅംഭരണ
വകുപ്പെര (പകരളേ
സഅംസലോന
തത്തിരനഞടുപ്പെര
കമശഷൻ )
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(1) (2) (3)

VIII―എകര കസസര 
2020-2021

(കലോലതലോമസ  പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം )

നത്തികുതത്തി വകുപ്പെര  
( എകര കസസര  )

VI―ഭൂനത്തികുതത്തി &
XI―ജത്തിലലോ ഭരണവഅം പേലവകയഅം 

2020 -2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)
റവനറ്റ്യൂ  വകുപ്പെര 

XI―ജത്തിലലോ ഭരണവഅം പേലവകയഅം  &
XVI―നപേൻഷനഅം പേലവകയഅം 

2020 -2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പെര 
(ലലോൻഡര റവനറ്റ്യൂ
കമശഷണപററ്റര )

XXXVIII―ജലപസചെനഅം 

2020 -2021  

(കലോലതലോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം )

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പെര 
(കുട്ടനലോടര  പേലോപകജര )

XXXIX―കവദേത്യുത പേദ്ധതത്തികൾ 
2019-2020
(കലോലതലോമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം )

ഊർജ്ജ വകുപ്പെര 
(എനർജത്തി മലോപനജര നമന്റെര
നസന്റെർ -പകരളേ )

XXXIX―കവദേത്യുത പേദ്ധതത്തികൾ 
2020-2021
(കലോലതലോമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം )

ഊർജ്ജ വകുപ്പെര 
(എനർജത്തി മലോപനജര നമന്റെര
നസന്റെർ -പകരളേ )

XXV―പേട്ടത്തികജലോതത്തി/പേട്ടത്തികവർഗ/  മറ്റു
             പേത്തിനലോക/നറ്റ്യൂനപേക വത്തിഭലോഗങ്ങൾ 
             എനത്തിവരുനട പകമഅം 

2019-2020
(കലോലതലോമസ  പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം )

 പേട്ടത്തികജലോതത്തി വത്തികസന
വകുപ്പെര 

XXV―പേട്ടത്തികജലോതത്തി/പേട്ടത്തികവർഗ/   
              മറ്റു  പേത്തിനലോക   /നറ്റ്യൂനപേക
              വത്തിഭലോഗങ്ങൾ എനത്തിവരുനട പകമഅം

2020-2021
(കലോലതലോമസ  പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം )

 പേത്തിനലോക  വത്തിഭലോഗ
വത്തികസന വകുപ്പെര 
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(1) (2) (3)

 XXXVII ―വഖ്യവസലോയങ്ങള

2010 –2011
വഖ്യവസലോയ വകുപ്പെര 

[പകരളേ പസറ്റര
ഹലോന്റെത്തിക്രലോഫര സര
അനപ്പെകര സഹകരണ
സഅംഘഅം](സുരഭത്തി)

      2012-2013

2013-2014

2017-18

XXXVII―വഖ്യവസലോയങ്ങള

       2010-2011 വഖ്യവസലോയ വകുപ്പെര 

[പകരളേ ദേത്തിപനശര ബശഡത്തി
നതലോഴത്തിലലോളേത്തി പകന
സഹകരണ സഅംഘഅം]

        2011-2012

        2017-2018

 XXXVII ―വഖ്യവസലോയങ്ങള       

       2010-2011 വഖ്യവസലോയ വകുപ്പെര 

[പകരളേലോ  പസറ്റര കലോഷത്യു
വർപകഴര അനപ്പെകര
ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ പകലോ-
ഓപ്പെപററ്റശവര
നസലോകസറ്റശസര

ലത്തിമത്തിറ്റഡര]  (കലോനപ്പെകര )

       2011-2012

       2015-2016

       2016-2017

XXXVII―വഖ്യവസലോയങ്ങള        2017-2018
വഖ്യവസലോയ വകുപ്പെര
(പകരളേ കരകകൗശല

വത്തികസന പകലോർപ്പെപറഷൻ )

XXXVII―വഖ്യവസലോയങ്ങള
2019-2020
(കലോലതലോമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം )

വഖ്യവസലോയ  വകുപ്പെര
(കകതറത്തി- യനതറത്തി
വഖ്യവസലോയങ്ങൾ)

XXXVII―വഖ്യവസലോയങ്ങള
2019-2020

(കലോലതലോമസ  പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം )

വഖ്യവസലോയ വകുപ്പെര
[പകരളേ  ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ
ഇൻഫലോസ്ട്രേക്ചെർ
നഡവലപ്പെരനമന്റെര
പകലോർപ്പെപറഷൻ ]
(കത്തിൻഫ ) 
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XXXVII ―വഖ്യവസലോയങ്ങള        
2020-2021

(കലോലതലോമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം )

വഖ്യവസലോയ വകുപ്പെര 

( സശൽ ആന്റെര
ഇൻഡസ്ട്രേത്തിയൽ

പഫലോർജത്തിഅംഗര സര ലത്തിമത്തിറ്റഡര )

XXXVII―വഖ്യവസലോയങ്ങള
 2020-2021
(കലോലതലോമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം )

വഖ്യവസലോയ വകുപ്പെര  
 (ദേത്തി പകരളേ സത്തിറലോമത്തികര

ലത്തിമത്തിറ്റഡര )

XXIX―കൃഷത്തി
 

2020 –2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

കലോർഷത്തികവത്തികസന
കർഷകപകമ  വകുപ്പെര
(സഅംസലോന

പഹലോർട്ടത്തികൾചർ മത്തിഷൻ
പകരളേ )

XXIX―കൃഷത്തി
 

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

കലോർഷത്തികവത്തികസന
കർഷകപകമ  വകുപ്പെര
(പകരളേ അപഗലോ
നമഷത്തിനറത്തി
പകലോർപ്പെപറഷൻ
ലത്തിമത്തിറ്റഡര )

XVII―വത്തിദേഖ്യലോഭഖ്യലോസഅം , കലോയത്തിക വത്തിപനലോദേഅം,
           കല, സഅംസ്കലോരഅം 

2019-2020
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

ഉനതവത്തിദേഖ്യലോഭഖ്യലോസ
വകുപ്പെര 

 XVII―വത്തിദേഖ്യലോഭഖ്യലോസഅം , കലോയത്തിക വത്തിപനലോദേഅം, 
             കല, സഅംസ്കലോരഅം 

2020 -2021

(കലോലതലോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

ഉനതവത്തിദേഖ്യലോഭഖ്യലോസ
വകുപ്പെര 

 VII―മുദ്രപ്പെതങ്ങളുഅം രജത്തിസര പട്രേഷനഅം 2016-2017

 നത്തികുതത്തി വകുപ്പെര
(രജത്തിപസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പെര,
ട്രേഷറത്തി  ഡയറകപററ്റര,
ലലോൻഡര റവനറ്റ്യൂ
കമശഷണപററ്റര )
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VII―മുദ്രപ്പെതങ്ങളുഅം രജത്തിസര പട്രേഷനഅം 2017-2018

നത്തികുതത്തി വകുപ്പെര
(രജത്തിപസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പെര,
ട്രേഷറത്തി  ഡയറകപററ്റര,
ലലോൻഡര റവനറ്റ്യൂ
കമശഷണപററ്റര )

VII―മുദ്രപ്പെതങ്ങളുഅം രജത്തിസര പട്രേഷനഅം 
2018-2019
(കലോലതലോമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം )

നത്തികുതത്തി വകുപ്പെര
(രജത്തിപസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പെര,
ട്രേഷറത്തി  ഡയറകപററ്റര,
ലലോൻഡര റവനറ്റ്യൂ
കമശഷണപററ്റര )

VII―മുദ്രപ്പെതങ്ങളുഅം രജത്തിസര പട്രേഷനഅം 
2019-2020
(കലോലതലോമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം )

നത്തികുതത്തി വകുപ്പെര
(രജത്തിപസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പെര,
ട്രേഷറത്തി  ഡയറകപററ്റര,
ലലോൻഡര റവനറ്റ്യൂ
കമശഷണപററ്റര )

XXIV― നതലോഴത്തിലഅം നതലോഴത്തിലലോളേത്തി പകമവഅം

               പ്രവലോസത്തി പകമവഅം 

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

നതലോഴത്തിലഅം കനപുണഖ്യവഅം
വകുപ്പെര (പലബർ
ഡത്തിപ്പെലോർട്ടര നമന്റെര )

XXIV― നതലോഴത്തിലഅം നതലോഴത്തിലലോളേത്തി പകമവഅം
                പ്രവലോസത്തി പകമവഅം 

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

നതലോഴത്തിലഅം കനപുണഖ്യവഅം
വകുപ്പെര (പകരളേ പഷലോപര
ആന്റെര കപമഴഖ്യൽ
എസലോബത്തിനഷ്മെന്റെരസര
നതലോഴത്തിലലോളേത്തി പകമനത്തിധത്തി

പബലോർഡര )

XXIV―നതലോഴത്തിലഅം നതലോഴത്തിലലോളേത്തി  പകമവഅം
              പ്രവലോസത്തി പകമവഅം 

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

  നതലോഴത്തിലഅം കനപുണഖ്യവഅം
വകുപ്പെര  (പകരളേ കശുവണത്തി
നതലോഴത്തിലലോളേത്തി  ആശസ്വലോസ
പകമനത്തിധത്തി പബലോരഡര)

XV―നപേലോതുമരലോമതര 
2020-2021

(കലോലതലോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

നപേലോതുമരലോമതര  വകുപ്പെര
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 XXI―ഭവന  നത്തിർമലോണഅം 
2020-2021

(കലോലതലോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

നപേലോതുമരലോമതര  വകുപ്പെര

XXXI―മൃഗസഅംരകണഅം
2014 -2015

മൃഗസഅംരകണ വകുപ്പെര

(പകരളേ കലവ്പസലോകര
നഡവലപ്പെരനമന്റെര
പബലോരഡര ലത്തിമത്തിറ്റഡര)

XXXII―കശരവത്തികസനഅം 2012-2013

മൃഗസഅംരകണ വകുപ്പെര

(പകരളേ കലവ്പസലോകര
നഡവലപ്പെരനമന്റെര
പബലോരഡര ലത്തിമത്തിറ്റഡര)

 XLI―ഗതലോഗതഅം 

    

2016-2017 

ഗതലോഗത വകുപ്പെര 

[നക. എസര. ആർ . ടത്തി .
സത്തി.]

2017-2018 

2018-2019
(കലോലതലോമസ  പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം )

2019-2020
(കലോലതലോമസ  പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം) 

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

XLVI―സലോമൂഹഖ്യ  സുരകത്തിതതസ്വവഅം
              പകമവഅം 

2019-2020
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

വനത്തിത-ശത്തിശു വത്തികസന
വകുപ്പെര

XXVIII―പേലവക  സലോമ്പതത്തിക
                സർവശസുകൾ 

2020-2021
(കലോലതലോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)
ലശഗൽ നമപട്രേലോളേജത്തി

വകുപ്പെര 
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Presentation of Reports:

The following reports were presented:

(i)  The First to Thirteenth Reports of the Committee on Public Accounts.

(ii)  The  First  to  Fourth  Reports  of  the  Committee  on  Public
Undertakings.

(iii) The First to Fifth Reports of the Committee on Subordinate Legislation.

(iv) The First Report of the Committee on Welfare of Fishermen and
Allied Workers.

(v) The First Report of the Committee on the Welfare of Backward
Class Communities.

Government Resolution (Rule 118) : 

          Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister moved the following Resolution under rule 118:

“നപേലോതുപമഖലയത്തില്  മത്തികച  നത്തിലയത്തില്  പ്രവരതത്തിച്ചുവരുന  എല്.ഐ.സത്തി.  അഞ്ചുപകലോടത്തി
രൂപേ മുതല്മുടകത്തില്  1-9-1956-നലോണര  ആരഅംഭത്തിചതര.  കണക്കുകള പ്രകലോരഅം  എല്.ഐ.സത്തി.  യനട
ആസത്തി  31-3-2021-നര  38,04,610  പകലോടത്തി  രൂപേയലോണര.  ഈ  തുക  പകന  സരകലോരത്തിനന്റെ  ഒരു
വരഷനത  ആനക  ബജറ്റര  എസത്തിപമറ്റത്തിനര  തുലഖ്യമലോണര  എനതര  എല്.ഐ.സത്തി.യനട  കരുത്തുഅം
വലത്തിപ്പെവഅം വഖ്യകമലോക്കുന.  ആനക വരുമലോനതത്തില് നത്തിനഅം എലലോ നചെലവകളുഅം നത്തിറപവറ്റത്തികഴത്തിഞലോല്
ശരലോശരത്തി  നലോലലകഅം പകലോടത്തി രൂപേപയലോളേഅം ഓപരലോ വരഷവഅം എല്.ഐ.സത്തി.  മത്തിചമുണലോക്കുന.  ഈ
പേണമതയഅം  നലോടത്തിനന്റെ  വത്തികസന  പ്രവരതനങ്ങളകലോണര  വത്തിനത്തിപയലോഗത്തിക്കുനതര.  സമൂഹതത്തിനര
ഗുണകരമലോകുനവത്തിധഅം ഇതുവനര  എല്.ഐ.സത്തി.  നടതത്തിയ  നത്തിപകപേഅം  36,76,170.31  പകലോടത്തി
രൂപേയലോണര.  ഈ  ബൃഹതലോയ  വത്തിഭവ  പസലോതസലോണര  എല്.ഐ.സത്തി.  യനട
സസ്വകലോരഖ്യവല്കരണപതലോനട ഇലലോതലോവക. 

പപേലോളേത്തിസത്തികളുനട  എണ്ണതത്തിലഅം  നക്ലെയത്തിഅം  തശരപ്പെലോക്കുനതത്തിനല  മത്തികവത്തിലഅം
പലലോകതത്തിനലതനന മുനനത്തിര  സലോപേനമലോണര  എല്.ഐ.സത്തി.  നപേലോതുപമഖലലോ  സലോപേനഅം
എന നത്തിലയത്തില് എപപ്പെലോഴഅം എല്.ഐ.സത്തി.യനട ഊനല് പപേലോളേത്തിസത്തി ഉടമകളുനട തലോല്പ്പെരഖ്യഅം
സഅംരകത്തിക്കുനതത്തിലലോണര.  പപേലോളേത്തിസത്തി  ഉടമകളകര  പബലോണസലോയത്തി  എല്.ഐ.സത്തി.
നല്കുനതര  ലലോഭതത്തിനന്റെ  95  ശതമലോനമലോണര.  ഇതര  സസ്വകലോരഖ്യ  കമ്പനത്തികള
നല്കുനതത്തിപനകലോള  ഉയരന  നത്തിരകലോണര.  എല്.ഐ.സത്തി.  യനട  ഓഫശസുകളേത്തില്  24
ശതമലോനവഅം ഗലോമശണ പമഖലയത്തിലലോകുപമ്പലോള സസ്വകലോരഖ്യ കമ്പനത്തികളുനട ഗലോമശണ സലോനത്തിദ്ധഖ്യഅം
3 ശതമലോനമലോനണനതുഅം പ്രപതഖ്യക പ്രലോധലോനഖ്യമരഹത്തിക്കുന. 
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ഐ.പേത്തി.ഒ.  വഴത്തി  5  ശതമലോനഅം ഓഹരത്തികള മലോതമലോണര ഇപപ്പെലോള വത്തില്ക്കുനനതനഅം
അതര സസ്വകലോരഖ്യവല്കരണഅം അല എനഅം പ്രചെരത്തിപ്പെത്തിചര ഓഹരത്തി വത്തില്പ്പെനനയ നഖ്യലോയശകരത്തികലോനലോണര
പകന സരകലോര ശമത്തിക്കുനതര.  എനലോല്,  ഓഹരത്തി വത്തില്പ്പെന സസ്വകലോരഖ്യവല്കരണതത്തിനന്റെ
ആദേഖ്യ ചുവടലോനണനഅം സരകലോരത്തിനന്റെ യഥലോരത്ഥ ലകഖ്യഅം സസ്വകലോരഖ്യവല്കരണമലോനണനതുഅം
വഖ്യകമലോണര. 

സസ്വകലോരഖ്യ  കമ്പനത്തികളുനട  ചൂഷണതത്തില് നത്തിനഅം  ഓഹരത്തി  ഉടമകനളേ  സഅംരകത്തിക്കുക,
പേത്തിപനലോക  പ്രപദേശങ്ങളേത്തിലഅം  ദുരബല  ജനവത്തിഭലോഗങ്ങളേത്തിപലക്കുഅം  ഇനഷൂറനസര  പേരത്തിരക
എതത്തിക്കുക  എനശ  ലകഖ്യങ്ങപളേലോനടയലോണര  എല്.ഐ.സത്തി.  പദേശസലോല്കരത്തികനപ്പെട്ടതര.
ജനങ്ങളുനട  സമ്പലോദേഖ്യനത നലോടത്തിനന്റെ  വത്തികസനതത്തിനര  ഉപേപയലോഗത്തിക്കുക എന ലകഖ്യവഅം
ഇതത്തിന  പേത്തിനത്തിലണലോയത്തിരുന.  ഈ  കമ്പനത്തിനയയലോണര  സസ്വകലോരഖ്യവല്കരത്തിക്കുനതത്തിനര
പേലോരലനമന്റെത്തില്പപേലോലഅം  വത്തിശദേമലോയ  ചെരചയഅം  പേരത്തിപശലോധനയഅം  അവസരഅം  നല്കലോനത
ഫത്തിനലോനസര ബത്തിലത്തില് ഉളനപ്പെടുതത്തി എല്.ഐ.സത്തി. ആകര പകന സരകലോര പഭദേഗതത്തി നചെയ്തതര. 

നലോടത്തിനന്റെ  വത്തികസനവഅം  ജനങ്ങളുനട  പകമവഅം  ഉറപ്പെലോക്കുനതത്തില്  സ്തുതഖ്യരഹമലോയ
പേങ്കുവഹത്തിച്ചുവരുന ഒരു സലോപേനനത സസ്വകലോരഖ്യനത്തിപകപേകരുനട തലോല്പ്പെരഖ്യങ്ങളകര  വത്തിട്ടുനകലോടുക്കുനതത്തിനര
നലോടത്തിപനലോ  സമൂഹതത്തിപനലോ  ഗുണകരമല  എനര  ഈ  സഭ  വത്തിലയത്തിരുത്തുന.  അതുനകലോണ്ടുതനന,
എല്.ഐ.സത്തി.യനട  ഓഹരത്തി  വത്തില്പ്പെന  നടപേടത്തിയത്തില്  നത്തിനഅം  പേത്തിന്തത്തിരത്തിയണനമനഅം  കലഫര
ഇനഷൂറനസര  പകലോരപ്പെപറഷനന  നപേലോതുപമഖലയത്തില്തനന  നത്തിലനത്തിരതണനമനഅം  പകന
സരകലോരത്തിപനലോടര ഈ സഭ ഐകകപണഖ്യന ആവശഖ്യനപ്പെടുന. ”

Shri N. Samsudheen moved amendments to the resolution. The amendments moved

were declared lost. The resolution was adopted by the House unanimously. 

Financial Business:

The  General  discussion  on  the  budget  for  the  financial  year  2022-2023

resumed.  The following members took part in the discussion: 

Shri  K. P. Kunhammed Kutti Master

Shri  Mani C. Kappan

Shri  Sajeev Joseph

Shri  G. S. Jayalal

Shri  P. K. Kunhalikutty

Shri  Pramod Narayan 
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Shri Anoop Jacob

Smt. O. S. Ambika

Shri K. U. Jenish Kumar

Shri  Thomas K. Thomas

Shri  K. D. Prasenan

Shri  V. D. Satheesan, Leader of Opposition 

Shri  K. N. Balagopal, Minister for Finance replied to the points raised during

the discussion. 

Motion for Suspension of Rule: 

The following motion moved by Shri K. Radhakrishnan, Minister for Welfare

of  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes,  Backward  Classes,  Devaswoms  and

Parliamentary Affairs was adopted by the House.

“2022-2023  സലോമ്പതത്തിക  വരഷപതക്കുള്ള  ബജറ്റത്തിനല  ധനലോഭഖ്യരത്ഥനകളേത്തിപനല്
സബ്ജകര  കമത്തിറ്റത്തികള  നടപതണ  പേരത്തിപശലോധന  നത്തിരദ്ദേത്തിഷ്ട  സമയപേരത്തിധത്തിക്കുള്ളത്തില്
പൂരതത്തിയലോകലോന  സലോദ്ധഖ്യമലലോത  സലോഹചെരഖ്യഅം  പേരത്തിഗണത്തിചര  സബ്ജകര  കമത്തിറ്റത്തികളകര
പ്രസസ്തുത  കൃതഖ്യഅം  നത്തിരവഹത്തിക്കുനതത്തിനള്ള  സകൗകരഖ്യഅം  ലഭത്തിക്കുനതത്തിനലോയത്തി  പകരളേ
നത്തിയമസഭയനട നടപേടത്തിക്രമവഅം കലോരഖ്യനത്തിരവഹണവഅം സഅംബന്ധത്തിച ചെട്ടങ്ങളേത്തിനല  236-  
ചെട്ടതത്തിനന്റെ  (2)-  ഉപേചെട്ടഅം  അടുത  സപമളേനതത്തിനന്റെ  പ്രലോരഅംഭഅംവനര  സനസ്പെന്റെര
നചെയ്യുനതത്തിനര ഈ സഭ തശരുമലോനത്തിക്കുന.” 

The House adjourned at 3.34 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Thursday,

March 17, 2022.

              

 

S. V.  UNNIKRISHNAN NAIR,  
Secretary.


