
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

നഞലഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   മഞര്ചച്ച്   17,   വവഞഴഞ്ചാം

നമ്പര് 60

രഞവതിടല 9.00-നച്ച് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദവങ്ങള : 

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

നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത കചഞദവത്തതിടന്റെ ഉത്തരത്തതിനുള്ള തതിരുത്തച്ച് :

പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  രണഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തതിടല  2021  ആഗസച്ച്
5 -ാാാ തസ്പീയതതിയതിടല  നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത  3504 -ാം  നമ്പര്  കചഞദവത്തതിടന്റെ
തതിരുത്തല് വരുത്തതിയ മറുപടതി ധനകേഞരവ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലകഗഞപഞല്
കമശപ്പുറത്തച്ച് വച.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടതി.സതി.-ടയ നതിഷതിയമഞക്കുന്നതതിനച്ച്  ടഷെഡഡ്യൂളുകേള ടവടതിക്കുറചഞ്ചാം,
സഞമ്പത്തതികേ പ്രതതിസനതിയതികലക്കച്ച് നയതിചഞ്ചാം, കകേഞര്പ്പകറഷെടന്റെ സ്ഥലവഞ്ചാം സമ്പതഞ്ചാം
വതിനതികയഞഗതിചച്ച്  പുതതിയ കേമ്പനതി  രൂപസ്പീകേരതിചഞ്ചാം  തകേര്ചയതികലക്കച്ച്  തള്ളതിവതിടതുമൂലഞ്ചാം
ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപ്പടുന്ന സ്ഥതിതതിവതികശഷെഞ്ചാം സഭഞനടപടതികേൾ നതിർത്തതിവചച്ച്
ചർച  ടചയ്യണടമന്നച്ച്  ആവശവടപ്പടച്ച്  ശസ്പീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണനുഞ്ചാം  മറച്ച്  അ ഞച്ച്
അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനച്ച്  കനഞടസ്പീസച്ച്  നലതിയതിരുന.  ഗതഞഗത
വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചത്തതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനച്ച്  സസ്പീക്കര്
അവതരണഞനുമതതി നതികഷെധതിച.  

(ഇക്കഞരവത്തതില്  സര്ക്കഞര്  അനുവര്ത്തതിച  നതിലപഞടതില്  പ്രതതികഷെധതിചച്ച്
പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

(1) നദതികേളതില്  അടതിഞ്ഞുകൂടതിയ  മണലഞ്ചാം  ടചളതിയഞ്ചാം  മഞലതിനവങ്ങളുഞ്ചാം  നസ്പീക്കഞ്ചാം
ടചയച്ച്  സസഞഭഞവതികേ  നസ്പീടരഞഴുക്കച്ച്  സുഗമമഞക്കുന്നതതിനച്ച്  നടപടതി
സസസ്പീകേരതികക്കണതതിടന്റെ  ആവശവകേതയതികലക്കച്ച്  ശസ്പീ.  ടസബഞസവന
കുളതങ്കല് ജലവതിഭവ വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ കണതിച.  മനതി  അതച്ച്
സഞ്ചാംബനതിചച്ച് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP.270/2022(i).
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(2) ആശസഞസകേതിരണഞ്ചാം പദതതിയതിടല ഗുണകഭഞകഞക്കള കനരതിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളതികലക്കുഞ്ചാം,
ഹസ്പീകമഞഫസ്പീലതിയ  കരഞഗതികേളക്കുള്ള  മരുനവതിതരണത്തതില്  കനരതിടുന്ന
തടസ്സങ്ങളതികലക്കുഞ്ചാം ശസ്പീ.  നജസ്പീബച്ച് കേഞന്തപുരഞ്ചാം ഉന്നതവതിദവഞഭവഞസ-സഞമൂഹവ നസ്പീതതി 
വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതച്ച് സഞ്ചാംബനതിചച്ച് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷെയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷെയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ
നമ്പര് അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരച്ച് വതിഷെയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന ഒഴതിവകേളക്കച്ച്
ആനുപഞതതികേമഞയതി

പതി.എസച്ച്.സതി. റഞങ്കച്ച് ലതിസച്ച്
തയ്യഞറഞക്കുന്നതതിനച്ച് നടപടതി

മുഖവമനതിക്കുകവണതി
തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എകക്സൈസച്ച് വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. ടതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന കപരഞമ്പ്രയതിടല
വതികല്ലേജുകേളതിടല ഭൂനതികുതതി

പടയപ്രശ്നഞ്ചാം

റവനഡ്യൂ-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. ടതി. ടജ. വതികനഞദച്ച് ഷെണ്മുഖപുരഞ്ചാം കകേഞളനതി
നതിവഞസതികേളുടട  പടയഞ്ചാം 

റവനഡ്യൂ-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന ആക്കുളഞ്ചാം കേഞയല്
പുനരുജസ്പീവനവഞ്ചാം

നസ്പീര്ത്തട സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തച്ച്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. ടതി. ഐ. മധുസൂദനന പയ്യന്നൂര് നഗരസഭഞ
കുടതിടവള്ള പദതതി

ജലവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ ജസതിസച്ച്  കഹമ കേമ്മേസ്പീഷെന
റതികപ്പഞര്ടതികന്മേല് തുടര്

നടപടതി

മതവബനനഞ്ചാം,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,

യവജനകകമ വകുപ്പുമനതി 

7 ശസ്പീ. വതി. ആര്. സുനതില്  കുമഞര് ടകേഞടുങ്ങല്ലൂര്,  കചറ്റുവ
ഹഞര്ബര് സബ്ഡതിവതിഷെന
ഓഫസ്പീസുകേളുടട പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

മതവബനനഞ്ചാം,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,

യവജനകകമ വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. പതി. ഉകബദുള്ള മലപ്പുറഞ്ചാം
ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടതി.സതി.
ടടര്മതിനല് കേഞ്ചാം കഷെഞപ്പതിഞ്ചാംഗച്ച്
കകേഞഞ്ചാംപ്ലക്സൈച്ച് നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു അരതിവഞള കകേഞശ
കരഞഗതികേളുടട പ്രശ്നങ്ങള 

ആകരഞഗവ-വനതിത-ശതിശ
വതികേസന വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. ജതി. സസ്പീഫന അരുവതിക്കരയതിടല
ആകരഞഗവസ്ഥഞപനങ്ങളുടട

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗവ-വനതിത-
ശതിശവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

അതതച്ച് വതിഷെയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചച്ച് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 
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റതികപ്പഞര്ടച്ച് സമര്പ്പണഞ്ചാം :

തഞടഴപ്പറയന്ന റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള സഭയതില് സമര്പ്പതിച:

i. എസതികമറച്ച്സച്ച് കേമ്മേതിറതിയടട ഒനഞ്ചാം, രണഞ്ചാം റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള.

ii. പടതികേജഞതതി-പടതികേവര്ഗ്ഗ കകമഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച കേമ്മേതിറതിയടട രണഞമതച്ച് റതികപ്പഞര്ടച്ച്.

iii. പ്രവഞസതി മലയഞളതികേളുടട കകമഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച കേമ്മേതിറതിയടട മൂന്നഞമതച്ച് റതികപ്പഞര്ടച്ച്.

iv ഔകദവഞഗതികേ ഭഞഷെ സഞ്ചാംബനതിച കേമ്മേതിറതിയടട ഒനഞ്ചാം, രണഞ്ചാം റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള.

v. കമശപ്പുറതവച കേടലഞസുകേള സഞ്ചാംബനതിച കേമ്മേതിറതിയടട മൂനഞ്ചാം, നഞലഞ്ചാം റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള.

ധനകേഞരവഞ്ചാം :

2021-2022    സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷെടത്ത ബജറതികലക്കുള്ള ഉപധനഞഭവര്ത്ഥനകേകളയഞ്ചാം  ,
2011-2012,  2012-2013,  2013-2014,  2014-2015,  2015-2016    എന്നസ്പീ  സഞമ്പത്തതികേ
വര്ഷെങ്ങളതിടല അധതികേ ധനഞഭവര്ത്ഥനകേകളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടടടുപ്പുഞ്ചാം

2021-2022  സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷെടത്ത ബജറതികലക്കുള്ള  II, III, V, VI, VII,  VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV,
XXVII,  XXVIII,  XXIX,  XXX,  XXXI,  XXXII,  XXXIII,  XXXIV,  XXXV,
XXXVII,  XXXVIII,  XXXIX,  XLI,  XLVI  എന്നസ്പീ  ധനഞഭവര്ത്ഥനകേളുടട  കപരതില്
ഉപധനഞഭവര്ത്ഥനകേള  അനുവദതിക്കണടമന്ന  പ്രകമയങ്ങള  ബനടപ്പട  മനതിമഞര്
അവതരതിപ്പതിച. 

തഞടഴപ്പറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കടുത:

ശസ്പീ. സതി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന

കഡഞ. എഞ്ചാം. ടകേ. മുനസ്പീര്

ശസ്പീമതതി സതി. ടകേ. ആശ

ശസ്പീ. അനവര് സഞദത്തച്ച്

ശസ്പീ. ടസബഞസവന കുളതങ്കല്

ശസ്പീ. പതി. പതി. സുകമഞദച്ച്

ശസ്പീ. കമഞനസച്ച് കജഞസഫച്ച്

ശസ്പീ. ടതി. ഐ. മധുസൂദനന
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ശസ്പീ. ടതി. ടജ. വതികനഞദച്ച്

ശസ്പീ. ലതികന്റെഞ കജഞസഫച്ച്

ശസ്പീ. ആന്റെണതി കജഞണ

ശസ്പീ. മഞതത്യു ടതി. കതഞമസച്ച്

ശസ്പീ. പതി. ഉകബദുള്ള

ശസ്പീ. വതി. ശശതി

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. രഞജകഗഞപഞലന

ശസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന

ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപ്പട  കേഞരവങ്ങളക്കച്ച്  ധനകേഞരവ  വകുപ്പുമനതി
ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലകഗഞപഞല് മറുപടതി നല്കേതി.

തുടര്ന്നച്ച് II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII,
XIX,  XX,  XXI,  XXII,  XXIV,  XXV,  XXVII,  XXVIII,  XXIX,  XXX,  XXXI,
XXXII,  XXXIII,  XXXIV,  XXXV,  XXXVII,  XXXVIII,  XXXIX,  XLI,  XLVI
എന്നസ്പീ ധനഞഭവര്ത്ഥനകേള സഭ കവഞടതിനതിടച്ച് പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം I, XVI, XLIII, XLV എന്നസ്പീ
ധനഞഭവര്ത്ഥനകേളുടട  കപരതിലള്ള ഉപധനഞഭവര്ത്ഥനകേള  ചര്ച കൂടഞടത പഞസ്സഞക്കുകേയമുണഞയതി.
അതതിനുകശഷെഞ്ചാം,  2011-2012,  2012-2013,  2013-2014,  2014-2015,  2015-2016
എന്നസ്പീ  സഞമ്പത്തതികേ  വര്ഷെങ്ങളതിടല  അധതികേധനഞഭവര്ത്ഥനകേള  ചര്ചകൂടഞടത
പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരവഞ്ചാം :

2022-  ടല  കകേരള  ധനവതിനതികയഞഗ  ബതില്  ,  2022-  ടല  കകേരള  ധനവതിനതികയഞഗ
(2-  ാം  നമ്പര്  )    ബതില്  ,  2022-  ടല  കകേരള  ധനവതിനതികയഞഗ    (3-  ാം  നമ്പര്  )    ബതില്  ,
2022-  ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ   (4-  ാം നമ്പര്  )   ബതില്  , 2022-  ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ
(5-  ാം നമ്പര്  )   ബതില്  , 2022-  ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ   (6-  ാം നമ്പര്  )   ബതില് എന്നതിവയടട
അവതരണവഞ്ചാം   അനന്തരഘടങ്ങളുഞ്ചാം

ധനകേഞരവ  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.  ബഞലകഗഞപഞല്  2022 -ടല  കകേരള
ധനവതിനതികയഞഗ  ബതില്,  2022-ടല  കകേരള  ധനവതിനതികയഞഗ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബതില്,
2022-ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (3-ാം നമ്പര്) ബതില്, 2022-ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ
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(4-ാം നമ്പര്) ബതില്, 2022-ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (5-ാം നമ്പര്) ബതില്, 2022-ടല
കകേരള  ധനവതിനതികയഞഗ  (6-ാം  നമ്പര്)  ബതില്  എന്നതിവ  പരതിഗണനയച്ച്  എടുക്കണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിച.

തഞടഴപ്പറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കടുത :

ശസ്പീ.  ഡതി. ടകേ. മുരളതി

(ചര്ചയതിടയതില്  പ്രതതിപക  കനതഞവച്ച്  ടകേ-ടറയതിലതിടനതതിടര  സമരഞ്ചാം
ടചയ്യുന്നവര്ടക്കതതിടരയള്ള  കപഞലസ്പീസച്ച്  നടപടതിയമഞയതി  ബനടപ്പട  വതിഷെയഞ്ചാം
ഉന്നയതിക്കുകേയഞ്ചാം,  തുടര്ന്നച്ച്  പ്രതതിപക  കേകതികേളതില്ടപ്പട  അഞ്ചാംഗങ്ങള  സഭയതില്  നതിന്നച്ച്
ഇറങ്ങതികപഞകുകേയഞ്ചാം ടചയ.)

ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന

ചർചയതിൽ ഉന്നയതിക്കടപ്പട കേഞരവങ്ങൾക്കച്ച്  ധനകേഞരവ വകുപ്പുമനതി മറുപടതി പറഞ്ഞു. 

തുടർന്നച്ച് 2022-ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ ബതില്, 2022-ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ
(2-ാം നമ്പര്) ബതില്, 2022-ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ (3-ാം നമ്പര്) ബതില്, 2022-ടല
കകേരള  ധനവതിനതികയഞഗ  (4-ാം  നമ്പര്)  ബതില്,  2022-ടല  കകേരള  ധനവതിനതികയഞഗ
(5-ാം നമ്പര്)  ബതില്, 2022-ടല കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ  (6-ാം നമ്പര്)  ബതില് എന്നതിവ
വകുപ്പച്ച് തതിരതിചള്ള പരതിഗണനയച്ച് എടുക്കുകേയഞ്ചാം പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

2022  മഞര്ചച്ച് 18-  തസ്പീയതതി  ടവള്ളതിയഞഴ്ച  രഞവതിടല  9.00-നച്ച്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിയ്ക്കുന്നതതിനഞയതി ഉചയച്ച് കശഷെഞ്ചാം 4.20-നച്ച് സഭ പതിരതിഞ്ഞു.

എസ് . വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്, 
ടസക്രടറതി.
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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.  3504 dated  5th  August
2021 of Second session of Fifteenth Kerala Legislative Assembly was laid on the
Table by Shri K. N. Balagopal, Minister for Finance.

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Transport, the Speaker withheld consent to the
moving of an adjournment motion given notice of by Shri  Thiruvanchoor Radhakrishnan
and five other Members regarding the situation reported to have arisen consequent
to the leading of  K.S.R.T.C. into destruction by scaling down the schedule of
service, making way for its financial crisis and using its land and assets for the
formation of a new company.

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

Calling Attention :

1. Shri Sebastian Kulathunkal called the attention of the Minister for Water
 Resources  to  the  necessity  to  take  steps  to  remove  silt,  sand  and
 pollutants  from  rivers  to  facilitate  natural  flow. The  Minister  made

a statement thereto.

KNPP.270/2022(ii).
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2. Shri Najeeb Kanthapuram called the attention of the Minister for Higher 
Education and Social Justice to the problems faced by the beneficiaries 
of the 'Aswasakiranam Project' and to the disruptions in the distribution 
of medicines to Haemophilia patients. 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 ഒഴത്തിവുകള്കര
ആനുപേപാതത്തികമപായത്തി

പേത്തി.എസര.സത്തി. റപാങര ലത്തിസര
തയപാറപാക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി 

മുഖഖ്യമനത്തിക്കുപവണത്തി
തപദ്ദേശ സസ്വയഅംഭരണഅം,

ഗപാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. ടത്തി. പേത്തി. രപാമകൃഷ്ണന പപേരപാമ്പ്രയത്തിനല
വത്തിപല്ലേജുകളത്തിനല ഭൂനത്തികുതത്തി

പേട്ടയപ്രശഅം

റവനന-ഭവനനത്തിരമപാണ
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. ടത്തി. നജ. വത്തിപനപാദര ഷണ്മുഖപുരഅം പകപാളനത്തി
നത്തിവപാസത്തികളുനട  പേട്ടയഅം 

റവനന-ഭവനനത്തിരമപാണ
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. കടകഅംപേളത്തി സുപരന്ദ്രന ആക്കുളഅം കപായല
പുനരുജശവനവുഅം

നശരതട സഅംരക്ഷണവുഅം

നപേപാതുമരപാമതര-
വത്തിപനപാദസഞപാര

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. ടത്തി. ഐ. മധുസൂദനന പേയന്നൂര നഗരസഭപാ
കുടത്തിനവള പേദ്ധതത്തി

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശമതത്തി നക. നക. രമ ജസത്തിസര  പഹേമ കമശഷന
റത്തിപപപാരട്ടത്തിപന്മേല തുടര

നടപേടത്തി

മതഖ്യബന്ധനഅം,
സപാഅംസപാരത്തികഅം,

യുവജനപക്ഷമ വകുപ്പുമനത്തി 

7 ശശ. വത്തി. ആര. സുനത്തില  കുമപാര നകപാടുങ്ങല്ലൂര,  പചേറ്റുവ
ഹേപാരബര സബ്ഡത്തിവത്തിഷന
ഓഫശസുകളുനട പ്രവരതനഅം

മതഖ്യബന്ധനഅം,
സപാഅംസപാരത്തികഅം,

യുവജനപക്ഷമ വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. പേത്തി. ഉകബദുള മലപ്പുറഅം നക.എസര.ആര.ടത്തി.സത്തി.
നടരമത്തിനല കഅം പഷപാപത്തിഅംഗര
പകപാഅംപ്ലക്സൈര നത്തിരമപാണഅം

ഗതപാഗത വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. ഒ. ആര. പകളു അരത്തിവപാള് പകപാശ
പരപാഗത്തികളുനട പ്രശങ്ങള് 

ആപരപാഗഖ്യ-വനത്തിത-ശത്തിശ
വത്തികസന വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ജത്തി. സശഫന അരുവത്തികരയത്തിനല
ആപരപാഗഖ്യസപാപേനങ്ങളുനട

പ്രവരതനഅം

ആപരപാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

          The Ministers concerned made statements on the respective subjects.
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Presentation of Reports:

The following reports were presented:

i. The First and Second Reports of the Committee on Estimates.

ii. The Second Report of the Committee on on the Welfare of Scheduled
Castes and Scheduled Tribes.

iii. The  Third  Report  of  the  Committee  on  the  Welfare  of  Non  Resident
Keralites (Pravasi Malayalees).

iv. The First and Second Reports of the Committee on Official Language.

v.  The Third and Fourth Reports of the Committee on Papers Laid on the
Table.

Financial Business :

Discussion and Voting on the Final Supplementary Demands for Grants in
the Budget for the Financial Year 2021-2022 and Demands for Excess Grants for
the  Financial  Years  2011-2012,  2012-2013,  2013-2014,  2014-2015  and
2015-2016.

Motions for the Final Supplementary Demands for Grants in the Budget for
the Financial Year 2021-2022 in respect of the Demands II, III, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV,
XXVII,  XXVIII,  XXIX,  XXX,  XXXI,  XXXII,  XXXIII,  XXXIV,  XXXV,
XXXVII,  XXXVIII,  XXXIX,  XLI  and  XLVI  were  moved  by  the  respective
Ministers.

The following Members took part in the discussion:

Shri  C. K. Hareendran

Dr. M. K. Muneer

Smt. C. K. Asha

Shri  Anwar Sadath

Shri Sebastian Kulathunkal
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Shri P. P. Sumod

Shri  Mons Joseph

Shri T. I. Madhusoodanan

Shri T. J. Vinod

Shri Linto Joseph

Shri Antony John

Shri  Mathew T. Thomas

Shri P. Ubaidulla

Shri  V. Sasi

Shri M. Rajagopalan

Shri  Thiruvanchoor Radhakrishnan

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

Then the Supplementary demands in Demand Numbers II, III, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV,
XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVII,  XXXVIII,  XXXIX, XLI and XLVI were  put  to vote and passed by
the House. The Supplementary demands in Demand Numbers I, XVI, XLIII and
XLV  were also passed without any discussion. Then the Demands for Excess
Grants for the Financial Years 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 and
2015-2016 were passed without any discussion.

Legislative Business :

Introduction  and  further  stages  of  the    Kerala  Appropriation  Bill,  2022,
The   Kerala Appropriation (No. 2) Bill,     2022,   The   Kerala Appropriation (No. 3)
Bill,  2022,  T  he    Kerala  Appropriation  (No.  4)  Bill,  2022,  T  he    Kerala
Appropriation (No. 5) Bill, 2022 and   The   Kerala Appropriation (No. 6) Bill, 2022.
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Shri  K.  N.  Balagopal,  Minister  for  Finance  introduced  the  Kerala
Appropriation Bill, 2022, the Kerala Appropriation (No. 2) Bill, 2022, the Kerala
Appropriation (No. 3) Bill, 2022, the Kerala Appropriation (No. 4) Bill, 2022, the
Kerala Appropriation (No. 5) Bill,  2022 and the Kerala Appropriation (No. 6)
Bill, 2022 and moved that the Bills be taken into consideration.

The following Members took part in the discussion : 

Shri   D. K. Murali

(During the discussion, the Leader of the Opposition raised the matter of
Police  action  against  protesters  of  K-Rail  in  the  House  and  the  Members
belonging to opposition boycotted the rest of the proceedings.)

Shri  E. K. Vijayan

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

Then the Kerala Appropriation Bill, 2022, the Kerala Appropriation (No. 2)
Bill, 2022, the Kerala Appropriation (No. 3) Bill, 2022, the Kerala Appropriation
(No. 4) Bill, 2022, the Kerala Appropriation (No. 5) Bill, 2022 and the Kerala
Appropriation (No. 6) Bill, 2022 were taken up for clause by clause consideration
and passed. 

The House adjourned at 4.20 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Friday,
March 18, 2022.

               

 S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.


