
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

അഞഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

 ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ജൂലലൈ   18,   തതിങ്കളഞഴ

നമ്പര് 73
രഞവതിടലൈ 9.00-നന്  ടഡെപപ്യൂടതി സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള്   : 

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്  മൂടന്നണഞ്ചാം  സഭയതില്
കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലൈഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

ടകേ.എസന്.ഇ.ബതി.  കേഴതിഞ്ഞ  വര്ഷഞ്ചാം  1,400  കകേഞടതികയഞളഞ്ചാം  രൂപയടട  പ്രവര്ത്തന
ലൈഞഭഞ്ചാം  ലകേവരതിച  എന്നന്  അവകേഞശടപ്പെടുകമ്പഞഴഞ്ചാം  ലവദദ്യുതതി  നതിരക്കന്  വര്ധതിപ്പെതിചതന്  മൂലൈഞ്ചാം
ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപ്പെടുന്ന സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം സഭഞനടപടതികേൾ നതിർത്തതിവചന് ചർച
ടചയ്യണടമന്നന്  ആവശദ്ധ്യടപ്പെടന്  ശസ്പീ.  അനവര് സഞദത്തന്   ഉഞ്ചാം  മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു
അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിടന്റെ  അവതരണഞനുമതതിയന്  കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  ലവദദ്യുതതി
വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചത്തതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനന്  സസ്പീക്കര്
അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.

(ഇക്കഞരദ്ധ്യത്തതികന്മേല്  സര്ക്കഞര്  അനുവര്ത്തതിച  നതിലൈപഞടതില്  പ്രതതികഷധതിചന്
പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

(1) പുനലൂർ-മൂവഞറ്റുപുഴ ടകേ.എസന്.ടതി.പതി.  കറഞ ഡെന് നതിർമ്മേഞണത്തതിടന്റെ ഡെതിലസനതിടലൈ 
അപഞകേത  സഞ്ചാംബനതിചന്  ശസ്പീ.  ടകേ.  ബതി.  ഗകണഷ് കുമഞർ  ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം, യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന് 
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

(2) മനുഷദ്ധ്യക്കടത്തന്  തടയന്നതതിനന്  പുതതിയ  മഞർഗ്ഗനതിർകദ്ദേശങ്ങൾ   നടപ്പെതിലൈഞകക്കണ
തതിടന്റെയഞ്ചാം വദ്ധ്യഞജ റതിക്രൂടതിഞ്ചാംഗന്  ഏജൻസതികേളുടട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസഞനതിപ്പെതി  
കക്കണതതിടന്റെയഞ്ചാം ആവശദ്ധ്യകേതയതികലൈക്കന് ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന് മുഖദ്ധ്യമനതിയടട 
ശദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 945/2022 (i).
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 ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള്:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീ. ടകേ. കപ്രഞ്ചാംകുമഞര് ഒറപ്പെഞലൈത്തന് സഞഞ്ചാംസഞരതികേ
നതിലൈയഞ്ചാം

തകദ്ദേശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം, 

എലക്സൈസന് വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. സതി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന ടനയ്യഞര് ലൈയണ് സഫഞരതി
പഞര്ക്കതിടന്റെ പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം 

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. വതി. ശശതി വതികദശ പഠനത്തതിനന്
പടതികേജഞതതി വതികേസന

വകുപ്പെതിടന്റെ ധനസഹഞയഞ്ചാം

പടതികേജഞതതി, പടതികേവര്ഗ്ഗ, 
പതിന്നഞക്ക വതിഭഞഗകകമവഞ്ചാം

കദവസസ്വവഞ്ചാം
പഞര്ലൈടമന്റെറതികേഞരദ്ധ്യവഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. പതി. ടജ. കജഞസഫന് കകേരള പഞഠഞവലൈതി 
ഏഴഞഞ്ചാം കഞസതിടലൈ

പഞഠപുസകേത്തതില് നതിന്നന്
ചഞവറയചടനക്കുറതിചള്ള
പഞഠഭഞഗഞ്ചാം ഒഴതിവഞക്കതിയ

നടപടതി

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

5 കഡെഞ. മഞതദ്യു കുഴല്നഞടന കേതിഫ്ബതി മുകഖനയള്ള
മൂവഞറ്റുപുഴ-കേടഞതതി-

കേഞരക്കുന്നഞ്ചാം ലബപ്പെഞസന്,
മൂവഞറ്റുപുഴ കസ്റ്റേഡെതിയഞ്ചാം

എന്നതിവയടട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

6 കഡെഞ. ടകേ. ടതി. ജലൈസ്പീല് തവനൂര്-തതിരുനഞവഞയ
പഞലൈത്തതിടന്റെ നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി
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1 2 3 4

7 ശസ്പീ. എല്കദഞസന് പതി.
       കുന്നപ്പെതിള്ളതില്

ടവകങ്ങഞലൈ ശഞകലൈഞ്ചാം -
ഊടതിമറഞ്ചാം കറഞഡെന്, മണ്ണൂര്-

കപഞക്കഞകശ്ശേരതി കറഞഡെന്
എന്നതിവയടട

പുനര്നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. പതി. വതി. ശസ്പീനതിജന മൂവഞറ്റുപുഴ-കേഞക്കനഞടന്
നഞലുവരതിപ്പെഞത

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന കസ്പീരകമഖലൈയതിടലൈ
കകമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

മൃഗസഞ്ചാംരകണ-
കസ്പീരവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. എന. എ. ടനലതിക്കുന്നന് സകന്തഞഷന് കടഞഫതി
കജതഞക്കടള

അനുകമഞദതിക്കുന്ന
ചടങ്ങതില്നതിനഞ്ചാം ടസ്പീഞ്ചാം

ഫതിസതികയഞടയ
ഒഴതിവഞക്കതിയ നടപടതി

മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം, കേഞയതികേഞ്ചാം,
വഖഫന്, ഹജന്

തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

അതഞതു വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് ബനടപ്പെട മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 

റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

i. സബ് ജകേ ന്ടന് കേമ്മേതിറതി  VIII-ടന്റെ 2021 ഏപ്രതില് 1 മുതൽ 2022 മഞർചന് 31 വടരയള്ള
ആനുകേഞലൈതികേ  റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം,  2021-22  സഞമ്പത്തതികേ  വർഷടത്ത  ധനഞഭദ്ധ്യർതനകേളുടട
പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച ഒന്നഞമതന് റതികപ്പെഞർടതിടലൈ ശതിപഞർകേളതികന്മേലുള്ള ആകൻ കടക്കൺ
റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

ii.  സബ് ജകേ ന്ടന് കേമ്മേതിറതി  X-ടന്റെ 2021 ഏപ്രതില് 1 മുതൽ 2022 മഞർചന് 31 വടരയള്ള
ആനുകേഞലൈതികേ  റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം,  2021-22  സഞമ്പത്തതികേ  വർഷടത്ത  ധനഞഭദ്ധ്യർതനകേളുടട
പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച ഒന്നഞമതന് റതികപ്പെഞർടതിടലൈ ശതിപഞർകേളതികന്മേലുള്ള ആകൻ കടക്കൺ
റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

iii. സബ് ജകേ ന്ടന് കേമ്മേതിറതി  XI-ടന്റെ 2021 ഏപ്രതില് 1 മുതൽ 2022 മഞർചന് 31 വടരയള്ള
ആനുകേഞലൈതികേ  റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം,  2021-22  സഞമ്പത്തതികേ  വർഷടത്ത  ധനഞഭദ്ധ്യർതനകേളുടട
പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച ഒന്നഞമതന് റതികപ്പെഞർടതിടലൈ ശതിപഞർകേളതികന്മേലുള്ള ആകൻ കടക്കൺ
റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.
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iv. സബ് ജകേ ന്ടന് കേമ്മേതിറതി  XII -ടന്റെ 2021 ഏപ്രതില് 1 മുതൽ 2022 മഞർചന് 31 വടരയള്ള

ആനുകേഞലൈതികേ  റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം,  2021-22  സഞമ്പത്തതികേ  വർഷടത്ത  ധനഞഭദ്ധ്യർതനകേളുടട

പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച ഒന്നഞമതന് റതികപ്പെഞർടതിടലൈ ശതിപഞർകേളതികന്മേലുള്ള ആകൻ കടക്കൺ

റതികപ്പെഞർട്ടുഞ്ചാം സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

v.  പ്രതിവതികലൈജസന്,  എഥതികേ ന്സന്  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  സമതിതതിയടട  ഒന്നഞമതന്

റതികപ്പെഞര്ടന് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

vi.  സസ്പീകേളുടടയഞ്ചാം  ടഞൻസ്ടജന്റെറുകേളുടടയഞ്ചാം  കുടതികേളുടടയഞ്ചാം  ഭതിന്നകശഷതിക്കഞരുടടയഞ്ചാം

കകമഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട മൂന്നഞമതന് റതികപ്പെഞര്ടന് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

2022-23   സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറതിടലൈ ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളതികന്മേലുള്ള 

ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടടടുപ്പുഞ്ചാം

I. ശുദജലൈവതിതരണവഞ്ചാം  ശുചസ്പീകേരണവഞ്ചാം  എന്ന  XX-  ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്തന,

ജലൈകസചനഞ്ചാം  എന്ന  XXXVIII-  ാം നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്തന  എന്നതിവയടട  കനടര

ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളുടട ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ 7-  ാം കകേഞളത്തതില് സൂചതിപ്പെതിചതിട്ടുള്ള തുകേ അനുവദതിക്കണടമന്ന

പ്രകമയഞ്ചാം ജലൈവതിഭവ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  കറഞഷതി അഗസ്റ്റേതിനുഞ്ചാം,  കൃഷതി എന്ന XXIX- ാം നമ്പര്

ധനഞഭദ്ധ്യര്തനയടട കനടര ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളുടട ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ  7-  ാം കകേഞളത്തതില് സൂചതിപ്പെതിചതിട്ടുള്ള

തുകേ അനുവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം കൃഷതി വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. പതി. പ്രസഞദഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.

പ്രസ്തുത ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേടള സഞ്ചാംബനതിചന് ചടഞ്ചാം  236 (3)  പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസഞവനകേള്

ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് കമശപ്പുറത്തു വച.

XX-  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്തന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട  ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ 1,

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36

എന്നസ്പീ  ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം,  XXIX-  ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്തന  സഞ്ചാംബനതിച

ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം, XXXVIII-  ാം

നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്തന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട  ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ 1, 2, 3, 5, 6, 7,

8,  11,  12,  13,  14,  16,  18,  19,  20,  21,  23,  24,  28,  29,  30,  31,  33,  36  എന്നസ്പീ

ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.
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തഞടഴപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങ്കടുത്തു:

ശസ്പീ. മുരളതി ടപരുടനലതി

ശസ്പീമതതി ഉമ കതഞമസന്

ശസ്പീ. പതി. എസന്. സുപഞൽ

ശസ്പീ. ടകേ.പതി.എ. മജസ്പീദന്

ശസ്പീ. ലൈതികന്റെഞ കജഞസഫന്

ശസ്പീ. ടസബഞസ്റ്റേദ്ധ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ

ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന്

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കുഞ്ഞമ്മേദന് കുടതി മഞസ്റ്റേർ

ശസ്പീമതതി യ. പ്രതതിഭ

ശസ്പീ. ടതി. ടജ. വതികനഞദന്

ശസ്പീ. ടകേ. എൻ. ഉണതിക്കൃഷ്ണൻ

ശസ്പീ. ടകേ. ബതി. ഗകണഷ്  കുമഞർ

ശസ്പീ. കുറുകക്കഞളതി ടമഞയസ്പീൻ

ശസ്പീ. പതി. ബഞലൈചന്ദ്രൻ

ശസ്പീ. സതി. എചന്. കുഞ്ഞമ

ശസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂർ രഞധഞകൃഷ്ണൻ.

ചര്ചയതില് ഉന്നയതിക്കടപ്പെട കേഞരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കന്  ജലൈവതിഭവ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  കറഞഷതി അഗസ്റ്റേതിനുഞ്ചാം,
കൃഷതി  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  പതി.  പ്രസഞദഞ്ചാം  മറുപടതി  നല്കേതി.  അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള് സഭ തള്ളതി. തുടര്ന്നന് ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേള് XX, XXIX, XXXVIII
എന്നതിവ കവഞടതിനതിടന് പഞസഞക്കതി.

II. സഹകേരണഞ്ചാം എന്ന  XXVII- ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്തനയടട  കനടര
ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളുടട ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ  7-  ാംകകേഞളത്തതില് സൂചതിപ്പെതിചതിട്ടുള്ള തുകേ അനുവദതിക്കണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന, സഞഞ്ചാംസഞരതികേ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. വതി. എന. വഞസവനുഞ്ചാം,
വനഞ്ചാം എന്ന XXXIV- ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്തനയടട കനടര ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളുടട ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ
7- ാം കകേഞളത്തതില് സൂചതിപ്പെതിചതിട്ടുള്ള തുകേ അനുവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീന്ദ്രനുഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.
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പ്രസ്തുത ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേടള സഞ്ചാംബനതിചന് ചടഞ്ചാം  236 (3)  പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസഞവനകേള്
ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് കമശപ്പുറത്തു വച.

XXVII- ാം നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്തന  സഞ്ചാംബനതിച  ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട
ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ 1, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33,  34,  36  എന്നസ്പീ  ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം,  XXXIV  -  ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്തന
സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16,  17,  18,  19,  20,  21,  23,  24,  25,  27,  29,  30,  31,  34,  36  എന്നസ്പീ
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.

തഞടഴപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങ്കടുത്തു:

ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന

ശസ്പീ. സണതി കജഞസഫന്

ശസ്പീ. വഞഴൂര് കസഞമന 

ശസ്പീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന

ശസ്പീ. ആന്റെണതി കജഞണ്

ശസ്പീ. പ്രകമഞദന് നഞരഞയണ്

ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു

ശസ്പീ. എ. പ്രഭഞകേരന

ശസ്പീ. സജസ്പീവന് കജഞസഫന്

ശസ്പീ. എ. രഞജ

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന

ശസ്പീ. സതി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന

ശസ്പീ. പതി. ഉലബദള്ള

ശസ്പീ. ജതി. എസന്. ജയലൈഞല്

ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (ടനന്മേഞറ)

ശസ്പീ. ടതി. സതിദ്ദേതിഖന്.
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ചര്ചയതില് ഉന്നയതിക്കടപ്പെട  കേഞരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കന്  സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേ

വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  വതി.  എന.  വഞസവനുഞ്ചാം,  വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രനുഞ്ചാം

മറുപടതി  നല്കേതി.  അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന  ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള്  സഭ  തള്ളതി.  തുടര്ന്നന്

ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേള് XXVII, XXXIV എന്നതിവ കവഞടതിനതിടന് പഞസഞക്കതി.

2022 ജൂലലൈ 19-  ാം തസ്പീയതതി ടചഞവഞഴ രഞവതിടലൈ 9.00-നന് വസ്പീണഞ്ചാം സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി

ലവകുകന്നരഞ്ചാം 7.35 -നന് സഭ പതിരതിഞ.

കേവതിത ഉണതിത്തഞന,
ടസക്രടറതി-ഇന-ചഞര്ജന്.
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  Monday, July 18, 2022

No. 73

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

Questions:

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

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Electricity, the Speaker withheld consent to
the moving of an adjournment motion given notice of by Shri. Anwar Sadath and
five  other  Members  regarding  the  serious  situation  reported  to  have  arisen
consequent to the increase in the electricity charges in spite of KSEB claiming to
have made an operating profit of ₹ 1400 crore in the last year.

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

Calling Attention :

1. Shri K. B. Ganesh Kumar called the attention of the Minister for Public 
Works, Tourism and Youth Affairs regarding the defect in the design of 
the  Punalur-Moovattupuzha  KSTP  Road  construction. The  Minister  
made a statement thereto.

2. Shri  Anoop Jacob  called  the  attention of  the  Chief  Minister  to  the  
necessity to implement new guidelines to prevent human trafficking and 
to end the activities of fake recruiting agencies. The Minister made a  
statement thereto.

KNPP. 945/2022 (ii).
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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 2 3 4

1 ശശ. നക. പപഅംകുമമാര ഒറ്റപമാലതര സമാഅംസമാരത്തിക
നത്തിലയഅം

തപദ്ദേശ സസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗമാമവത്തികസനഅം, 

എകക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. സത്തി. നക. ഹരശന്ദ്രന നനയമാര ലയണ് സഫമാരത്തി
പേമാരകത്തിനന്റെ പവരതനഅം 

വനഅം-വനന്യജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. വത്തി. ശശത്തി വത്തിപദേശ പേഠനതത്തിനര
പേടത്തികജമാതത്തി വത്തികസന

വകുപത്തിനന്റെ ധനസഹമായഅം

പേടത്തികജമാതത്തി, പേടത്തികവരഗ, 
പേത്തിനമാക വത്തിഭമാഗപക്ഷേമവഅം

പദേവസസ്വവഅം
പേമാരലനമന്റെറത്തികമാരന്യവഅം

വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. പേത്തി. നജ. പജമാസഫര പകരള പേമാഠമാവലത്തി 
ഏഴമാഅം കമാസത്തിനല

പേമാഠപുസ്തകതത്തില് നത്തിനര
ചമാവറയചനനക്കുറത്തിച്ചുള
പേമാഠഭമാഗഅം ഒഴത്തിവമാകത്തിയ

നടപേടത്തി

നപേമാതുവത്തിദേന്യമാഭന്യമാസ-
നതമാഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

5 പഡമാ. മമാതത്യു കുഴല്നമാടന കത്തിഫ്ബത്തി മുപഖേനയുള
മൂവമാറ്റുപുഴ-കടമാതത്തി-

കമാരക്കുനഅം കബപമാസര,
മൂവമാറ്റുപുഴ പസ്റ്റേഡത്തിയഅം

എനത്തിവയുനട നത്തിരമമാണഅം

ധനകമാരന്യ വകുപ്പുമനത്തി

6 പഡമാ. നക. ടത്തി. ജലശല് തവനൂര-തത്തിരുനമാവമായ
പേമാലതത്തിനന്റെ നത്തിരമമാണഅം

നപേമാതുമരമാമതര-
വത്തിപനമാദേസഞമാരഅം,

യുവജനകമാരന്യ വകുപ്പുമനത്തി
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7 ശശ. എല്പദേമാസര പേത്തി.
       കുനപത്തിളത്തില്

നവപങമാല ശമാപലഅം -
ഊടത്തിമറ്റഅം പറമാഡര, മണ്ണൂര-

പപേമാകമാപശ്ശേരത്തി പറമാഡര
എനത്തിവയുനട

പുനരനത്തിരമമാണഅം

നപേമാതുമരമാമതര-
വത്തിപനമാദേസഞമാരഅം,

യുവജനകമാരന്യ വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. പേത്തി. വത്തി. ശശനത്തിജന മൂവമാറ്റുപുഴ-കമാകനമാടര
നമാലുവരത്തിപമാത

നപേമാതുമരമാമതര-
വത്തിപനമാദേസഞമാരഅം,

യുവജനകമാരന്യ വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. നക. പേത്തി. പമമാഹനന ക്ഷേശരപമഖേലയത്തിനല
പക്ഷേമപവരതനങള

മൃഗസഅംരക്ഷേണ-
ക്ഷേശരവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. എന. എ. നനലത്തിക്കുനര സപനമാഷര പടമാഫത്തി
പജതമാകനള

അനുപമമാദേത്തിക്കുന
ചടങത്തില്നത്തിനഅം ടശഅം

ഫത്തിസത്തിപയമാനയ
ഒഴത്തിവമാകത്തിയ നടപേടത്തി

മതന്യബന്ധനഅം, കമായത്തികഅം,
വഖേഫര, ഹജര

തശരതമാടനഅം വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Presentation of Reports :

i.  The  Periodical  Report from  1st April 2021 to 31st March 2022 and the
Report on the action taken on the First report regarding the scrutiny of demands for
grants for the year 2021-2022 of the Subject Committee - VIII were presented.

ii.  The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st March 2022 and the
Report on the action taken on the First report regarding the scrutiny of demands for
grants for the year 2021-2022 of the Subject Committee - X were presented.

iii.  The Periodical Report from 1st  April 2021 to 31st March 2022 and the
Report on the action taken on the First report regarding the scrutiny of demands for
grants for the year 2021-2022 of the Subject Committee -XI were presented.

iv.  The Periodical Report from 1st April 2021 to 31st   March 2022 and the
Report on the action taken on the First report regarding the scrutiny of demands for
grants for the year 2021-2022 of the Subject Committee - XII were presented.
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v. The First report of the Committee on Privileges and Ethics was presented.

vi.  The  Third  report  of  the  Committee  on  the  Welfare  of  Women,

Transgenders, Children and Differently Abled was presented.

Financial Business :

Discussion and Voting on Demands for Grants in the Budget for the 

financial year 2022-23 

I.  Shri  Roshy  Augustine,  Minister  for  Water  Resources  moved  Demand

No. XX-Water Supply and Sanitation and Demand No. XXXVIII-Irrigation and

Shri. P. Prasad, Minister for Agriculture moved Demand No. XXIX-Agriculture for

the amounts shown respectively against them under column No. 7 in the list of

Demands for Grants.

Shri   K.  N.  Balagopal,  Minister  for  Finance laid on the  Table statements

under Rule 236 (3) relating to Demand Nos. XX, XXIX and XXXVIII.

The cut motion Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25,

27, 29, 30, 31, 32, 33, 36 in the list of cut motions for Demand No.  XX,   cut

motion Nos. 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30,

31, 32, 34, 36 in the list of cut motions for Demand No. XXIX and cut motion Nos.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 36 in

the list of cut motions for Demand No. XXXVIII were moved.

The following Members took part in the discussion; 

Shri Murali Perunelli

Smt. Uma Thomas

Shri P. S. Supal

Shri K. P. A. Majeed

Shri Linto Joseph

Shri Sebastian Kulathunkal

Shri  Anoop Jacob
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Shri K. P. Kunhammed Kutti Master

Smt. U. Prathibha

Shri T. J. Vinod

Shri K. N. Unnikrishnan

Shri K. B. Ganesh Kumar

Shri Kurukkoli Moideen

Shri P. Balachandran

Shri C. H. Kunhambu

Shri  Thiruvanchoor Radhakrishnan

Shri  Roshy Augustine,  Minister  for  Water  Rresources  and  Shri  P.  Prasad,

Minister for Agriculture replied to the points raised during the discussion. The cut

motions were declared lost. Then the Demand Nos  XX, XXIX and XXXVIII were

put to vote and passed.

II. Shri V. N. Vasavan, Minister for Co-operation, Registration and Culture

moved Demand No. XXVII-Co-operation and Shri  A. K. Saseendran, Minister for

Forest  and Wildlife moved Demand No.  XXXIV-Forest  for  the amounts shown

respectively against them under column No. 7 in the list of Demands for Grants.

Shri   K.  N.  Balagopal,  Minister  for  Finance laid on the  Table statements

under Rule 236 (3) relating to Demand Nos XXVII and XXXIV.

The cut motion Nos. 1, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 in the list of cut motions for Demand No. XXVII and

cut motion Nos. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,

25, 27, 29, 30, 31, 34, 36 in the list of cut motions for Demand No. XXXIV were

moved.

The following Members took part in the discussion; 

Shri Kadakampally Surendran

Shri Sunny Joseph
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Shri Vazhoor Soman

Shri  N. Samsudheen

Shri  Antony John

Shri Pramod Narayan

Shri O. R. Kelu

Shri A. Prabhakaran

Shri  Sajeev Joseph

Shri  A. Raja

Shri K. P. Mohanan

Shri C. K. Hareendran

Shri  P. Ubaidulla

Shri G. S. Jayalal

Shri K. Babu (Nenmara)

Shri T. Siddique.

Shri   V.  N.  Vasavan,  Minister  for  Co-operation,  Registration  and  Culture

and  Shri.  A.  K.  Saseendran,  Minister  for  Forest  and  Wildlife  replied  to  the

points raised during the discussion. The cut motions were declared lost. Then the

Demand Nos. XXVII and XXXIV were put to vote and passed.

The House adjourned at 7.35 p.m. to meet again at  9.00 a.m on Tuesday,

July 19, 2022.

KAVITHA UNNITHAN,
     Secretary-in-Charge.


