
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

അഞഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ജൂലലൈ   19,   ടചഞവഞഴ

നമ്പര് 74
രഞവതിടലൈ 9.00-നന്  ടഡെപപ്യൂടതി സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള : 

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

ചടഞ്ചാം   64   അനുസരതിചള്ള പ്രസഞവന :

മനതിസഞനഞ്ചാം രഞജതിവച ശസ്പീ.  സജതി ടചറതിയഞന രഞജതിടയപ്പറതിയള്ള വതിശദസ്പീകേരണഞ്ചാം
നല്കേതിടക്കഞണന് ഒരു പ്രസഞവന നടതതി.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

കറഞഡുകേളുടട  അറകുറപ്പണതികേള  സമയബനതിതമഞയതി  പൂര്തതിയഞക്കഞതതുമൂലൈഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനടത  കറഞഡുകേള  ഗതഞഗതകയഞഗദ്ധ്യമലഞതഞയതുഞ്ചാം  അതന്  ജനങ്ങളക്കന്
ബുദതിമുട്ടുണഞക്കുന്നതുഞ്ചാംമൂലൈഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പടുന്ന  സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം
സഭഞനടപടതികേൾ നതിർതതിവചന് ചർച ടചയ്യണടമന്നന് ആവശദ്ധ്യടപ്പടന് ശസ്പീ.  എല്കദഞസന് പതി.
കുന്നപ്പതിള്ളതിലഞ്ചാം  മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന
അവതരണഞനുമതതിയന്  കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  ടപഞതുമരഞമതന്-വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്
ടഡെപപ്യുടതി സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.

(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലൈപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

(1) സഞ്ചാംസഞനടത  കേശുവണതി  വദ്ധ്യവസഞയ  കമഖലൈയതിടലൈ  ടതഞഴതിലൈഞളതികേള
കനരതിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള   പരതിഹരതിക്കഞന   നടപടതി   സസസ്പീകേരതികക്കണതതിടന
ആവശദ്ധ്യകേത  സഞ്ചാംബനതിചന്  ശസ്പീ.  പതി.  എസന്.  സുപഞല് നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,
കേയര്  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ കണതിച.  മനതി  അതന്  സഞ്ചാംബനതിചന്
ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 995/2022 (i).
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(2) സഞമൂഹദ്ധ്യമഞയഞ്ചാം  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസപരവുമഞയഞ്ചാം  പതിന്നഞക്കഞ്ചാം നതില്ക്കുന്നവരുടട  ജഞതതി  
ടസനസസന്  പതന്  വര്ഷതതിടലൈഞരതിക്കല്  നടതണടമന്ന  നതിയമവദ്ധ്യവസ  
നടപ്പതിലൈഞകക്കണതതിടന  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലൈക്കന്  ശസ്പീ.  യ.  എ.  ലൈതസ്പീഫന്  
പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ,  പതിന്നഞക്കവതിഭഞഗ  കകമവുഞ്ചാം  കദവസസവുഞ്ചാം  
പഞര്ലൈടമനറതികേഞരദ്ധ്യവുഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ കണതിച.  മനതി  അതന്  
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച:

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീ. വതി. ഡെതി. സതസ്പീശന വതിമഞനതതില് വചന്
കേകയ്യറഞ്ചാം ടചയ്തതന്

സഞ്ചാംബനതിച പരഞതതി 

മുഖദ്ധ്യമനതി

2 ശസ്പീ. കജഞബന് ലമക്കതിള ആതുരശുശ്രൂഷഞലൈയങ്ങള
പ്രവര്തതിക്കുന്ന ടകേഞകമഴദ്ധ്യല്
ടകേടതിടങ്ങളുടട ലലൈസനസന്

പുതുക്കന്നതതിനുള്ള
ഫസ്പീസതിലൈതിളവന്

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,

എലക്സൈസന്
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണതി

സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില് പഞലൈക്കഞടന്
നഗരസഭയതിടലൈയഞ്ചാം വതിവതിധ
പഞഞയത്തുകേളതിടലൈയഞ്ചാം

പടയ പ്രശ്നഞ്ചാം

റവനപ്യൂ-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന കുറദ്ധ്യഞടതി ഇറതികഗഷന
പദതതി

ജലൈവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീമതതി യ. പ്രതതിഭ കേഞയഞ്ചാംകുളതന്  കകേരള
വഞടര് അകതഞറതിറതിയടട
ഡെതിവതിഷന ഓഫസ്പീസന് 

ജലൈവതിഭവ വകുപ്പുമനതി
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1 2 3 4

6 ശസ്പീ. ടകേ. യ. ജനസ്പീഷന് കുമഞര് നതിലൈയല് കുടതിടവള്ള
പദതതി

ജലൈവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. ടതി. ഐ. മധുസൂദനന ടപരതികങ്ങഞഞ്ചാം ഗവ.
ആര്ട്സന് & സയനസന്

കകേഞകളജന് ടകേടതിട
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ഉന്നത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (ടനനഞറ) ടനനഞറ-ടനലതിയഞമ്പതതി
കറഞഡെന് നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. ഐ. സതി. ബഞലൈകൃഷ്ണന ബതിനഞചതി-പനമരഞ്ചാം കറഞഡെന് ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. പതി. ഉലബദുള്ള മലൈപ്പുറടത വതിവതിധ
കറഞഡുകേള

ടപഞതുമരഞമതന് വകുപ്പന്
ഏടറടുക്കുന്നതതിനന് നടപടതി

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് ബനടപ്പട മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 

റതികപ്പഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പ്പണഞ്ചാം :

(i)  സബ് ജകേ ന്ടന് കേമ്മേതിറതി  I-ടന 2021  ഏപ്രതില് 1  മുതൽ 2022 മഞർചന്  31  വടരയള്ള
ആനുകേഞലൈതികേ  റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം  2021-22  സഞമ്പതതികേ  വർഷടത  ധനഞഭദ്ധ്യർത്ഥനകേളുടട
പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച ഒന്നഞമതന് റതികപ്പഞർടതിടലൈ ശതിപഞർകേളതികനലള്ള ആകൻ കടക്കൺ
റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം സഭയതില് സമര്പ്പതിച.

(ii) സബ് ജകേ ന്ടന് കേമ്മേതിറതി  IV-ടന 2021 ഏപ്രതില് 1 മുതൽ 2022 മഞർചന് 31 വടരയള്ള
ആനുകേഞലൈതികേ  റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം  2021-22  സഞമ്പതതികേ  വർഷടത  ധനഞഭദ്ധ്യർത്ഥനകേളുടട
പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച ഒന്നഞമതന് റതികപ്പഞർടതിടലൈ ശതിപഞർകേളതികനലള്ള ആകൻ കടക്കൺ
റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം സഭയതില് സമര്പ്പതിച.

(iii) സബ് ജകേ ന്ടന് കേമ്മേതിറതി  V-ടന 2021 ഏപ്രതില് 1 മുതൽ 2022 മഞർചന് 31 വടരയള്ള
ആനുകേഞലൈതികേ  റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം  2021-22  സഞമ്പതതികേ  വർഷടത  ധനഞഭദ്ധ്യർത്ഥനകേളുടട
പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച ഒന്നഞമതന് റതികപ്പഞർടതിടലൈ ശതിപഞർകേളതികനലള്ള ആകൻ കടക്കൺ
റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം സഭയതില് സമര്പ്പതിച.
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(iv)  സബ് ജകേ ന്ടന്  കേമ്മേതിറതി   XIV-ടന  2021  ഏപ്രതില്  1  മുതൽ  2022  മഞർചന്  31
വടരയള്ള  ആനുകേഞലൈതികേ  റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം  2021-22  സഞമ്പതതികേ  വർഷടത
ധനഞഭദ്ധ്യർത്ഥനകേളുടട  പരതികശഞധന  സഞ്ചാംബനതിച  ഒന്നഞമതന്  റതികപ്പഞർടതിടലൈ
ശതിപഞർകേളതികനലള്ള ആകൻ കടക്കൺ റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം സഭയതില് സമര്പ്പതിച.

റതികപ്പഞര്ടന് പരതിഗണന :

പ്രതിവതികലൈജസന്,  എഥതികേ ന്സന് എന്നതിവ സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട ഒന്നഞമതന് റതികപ്പഞര്ടന്
പരതിഗണതിക്കുകേയഞ്ചാം അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

2022-23   സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറതിടലൈ ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികനലള്ള 
ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടടടുപ്പുഞ്ചാം

പടതികേജഞതതി/പടതികേവര്ഗ/മറ്റു പതിന്നഞക്ക/നപ്യൂനപക വതിഭഞഗങ്ങള എന്നതിവരുടട കകമഞ്ചാം
എന്ന  XXV-  ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനയടട  കനടര  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുടട  ലൈതിസതിടലൈ  7-  ാം
കകേഞളതതില് സൂചതിപ്പതിചതിട്ടുള്ള തുകേ അനുവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പടതികേജഞതതി, പടതികേവര്ഗ,
പതിന്നഞക്കവതിഭഞഗ കകമവുഞ്ചാം കദവസസവുഞ്ചാം പഞര്ലൈടമനറതികേഞരദ്ധ്യവുഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  രഞധഞകൃഷ്ണന
അവതരതിപ്പതിച.

പ്രസ്തുത  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനടയ  സഞ്ചാംബനതിചന്  ചടഞ്ചാം  236  (3)  പ്രകേഞരമുള്ള  പ്രസഞവന
ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് കമശപ്പുറത്തുവച.

XXV-  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട  ലൈതിസതിടലൈ
1,  2,  3,  4,  7,  8,  9,  11,  13,  17,  18,  19,  20,  21,  23,  26,  27,  30,  31,  33  എന്നസ്പീ
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള അവതരതിപ്പതിച.

 തഞടഴപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കെടുത്തു:

ശസ്പീ. പതി. ടതി. എ. റഹസ്പീഞ്ചാം

ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന്

ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വതിജയൻ

ശസ്പീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫന്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. എസന്. അരുൺ കുമഞർ
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ശസ്പീ. ടസബഞസദ്ധ്യൻ കുളത്തുങ്കെൽ

ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ

ശസ്പീ. ജതി. സസ്പീഫൻ

ശസ്പീ. പതി. പതി. സുകമഞദന്

ശസ്പീ. ഐ. സതി. ബഞലൈകൃഷ്ണൻ

ശസ്പീ. ഒ. ആർ. കകേളു

ശസ്പീ. കകേഞവൂർ കുഞ്ഞുകമഞൻ

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. എ. മജസ്പീദന്

ശസ്പീ. വതി. ആർ. സുനതിൽ കുമഞർ

ശസ്പീ. ടകേ. എഞ്ചാം. സചതിൻകദവന്

ശസ്പീ. എ. പതി. അനതിൽ കുമഞർ.

ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപ്പട  കേഞരദ്ധ്യങ്ങളക്കന്  പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ,  പതിന്നഞക്ക
വതിഭഞഗ കകമവുഞ്ചാം കദവസസവുഞ്ചാം പഞര്ലൈടമനറതികേഞരദ്ധ്യവുഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  രഞധഞകൃഷ്ണന
മറുപടതി  നല്കേതി.  അവതരതിപ്പതിചതിരുന്ന  ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള  സഭ  തള്ളതി.  തുടര്ന്നന്
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന XXV കവഞടതിനതിടന് പഞസഞക്കതി.

തുടർന്നന്,  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികനല്  കവഞടടടുപ്പന്  നടതഞനുള്ള  അവസഞന
ദതിവസമഞകേയഞല്  അതുവടര  കവഞടതിനതിടഞതതിരുന്ന  തഞടഴപ്പറയന്ന  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുടട
കനടര  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുടട  ലൈതിസതിടലൈ  7-  ാം കകേഞളതതില്  യഥഞക്രമഞ്ചാം  കേഞണതിചതിട്ടുള്ള
തുകേകേള സഭയടട കവഞടതിനന് സമർപ്പതിച.  

I ― സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ

IV ― ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകേള

VII ― മുദ്രപ്പത്രങ്ങളുഞ്ചാം രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം

X ― ട്രഷറതികേളുഞ്ചാം അക്കക്കൗണ്ടുകേളുഞ്ചാം

XVI ― ടപനഷനുഞ്ചാം പലൈവകേയഞ്ചാം

XLIII ― നഷ്ടപരതിഹഞരവുഞ്ചാം അവകേഞശ ലകേമഞറങ്ങളുഞ്ചാം 

XLV ―  പലൈവകേ വഞയ്പകേളുഞ്ചാം മുനകൂറുകേളുഞ്ചാം
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ധനഞഭദ്ധ്യർത്ഥന നമ്പർ I, IV, VII, X, XVI, XLIII, XLV എന്നതിവടയ  സഞ്ചാംബനതിചന്

ചടഞ്ചാം  236  (3)  പ്രകേഞരമുള്ള  പ്രസഞവനകേള  ധനകേഞരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.

ബഞലൈകഗഞപഞല് കമശപ്പുറത്തുവച. ധനഞഭദ്ധ്യർത്ഥന നമ്പർ I, IV, VII, X, XVI, XLIII, XLV

എന്നതിവ സഭ പഞസഞക്കതി. 

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പഞര്ടന് ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള    തഞടഴപ്പറയന്ന ബതില്ലുകേള   പരതിഗണനയന്

എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവുഞ്ചാം അനന്തരഘടങ്ങളുഞ്ചാം

(1) 2022-ടലൈ കകേരള ധനകേഞരദ്ധ്യ ബതില്, 2022 - ടലൈ കകേരള ധനകേഞരദ്ധ്യ (2  -  ാം നമ്പര്) ബതില്

ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പഞര്ടന്

ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  2022-ടലൈ  കകേരള  ധനകേഞരദ്ധ്യ  ബതില്ലുഞ്ചാം  2022-ടലൈ  കകേരള  ധനകേഞരദ്ധ്യ  

(2  -  ാം നമ്പര്) ബതില്ലുഞ്ചാം പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിച.

സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പഞർടതിൽ  വതികയഞജതിപ്പന്  കരഖടപ്പടുതതിയ  ശസ്പീ.  ടകേ.  ബഞബു

(തൃപ്പുണതിത്തുറ),  ശസ്പീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന,  ശസ്പീ.  എന.  ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന,  ശസ്പീമതതി   ഉമ

കതഞമസന്, ശസ്പീ. എന. എ. ടനലതിക്കുന്നന്, ശസ്പീ. സനസ്പീഷ് കുമഞര് കജഞസഫന് എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള

സഞ്ചാംസഞരതിച.

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പഞര്ടന്  ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള  2022-ടലൈ കകേരള ധനകേഞരദ്ധ്യ ബതില്

ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലൈറന് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി ശസ്പീ. എ. സതി.

ടമഞയ്തസ്പീന ചുമതലൈടപ്പടുതതിയ പ്രകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിജതിനുഞ്ചാം, ബതില് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകന്

കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയയണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി ടപ്രഞഫ. ആബതിദന് ഹുലസന

തങ്ങളുഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച. 

സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പഞര്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  2022-ടലൈ  കകേരള  ധനകേഞരദ്ധ്യ

(2  -  ാം നമ്പര്) ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലൈറന് ടചയ്യണടമന്ന

കഭദഗതതി  കഡെഞ.  സുജതിതന്  വതിജയനപതിള്ളയഞ്ചാം ബതില് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട

പരതിഗണനയന്  അയയണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  കറഞജതി  എഞ്ചാം.  കജഞണ

ചുമതലൈടപ്പടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണനുഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ധനകേഞരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിചതിരുന്ന  കഭദഗതതികേള

സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിനവലൈതിച. തുടര്ന്നന് ബതില്ലുകേള വകുപ്പന് തതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന്

എടുക്കുകേയഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 
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ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

(i) In section 16(4) proposed to be substituted in the Kerala State Goods and
Services Tax Acts, 2017 by clause 7(1)(b) for the words “thirtieth day” the words
and figure “30th     day” shall be substituted.

(ii) In Section 34 (2) proposed to be substituted in the Kerala State Goods
and Services Tax Act, 2017 by Clause 7(3), for the words  “the thirtieth day of
November”  the  words  and  figures  “the  30th day  of  November”  shall  be
substituted.

(iii) In Section 37(3) proposed to be amended in the Kerala State Goods and
Services Tax Act, 2017 by Clause 7(4)(c)(ii), for the words “the thirtieth day of
November”  the  words  and  figures  “the   30th day  of  November”  shall  be
substituted.

(iv) In section 39(9) proposed to be amended in the Kerala State Goods and
Services Tax Act, 2017 by Clause 7(6)(c)(ii) for the words  “the thirtieth day of
November”  the  words  and  figure  “the  30th day  of  November”  shall  be
substituted.

(v) In the proviso to section 52(6) proposed to be substituted in the Kerala
State Goods and Services Tax Act, 2017 by Clause 7(13), for the words “thirtieth
day  of  November” the  words  and  figure  “30th day  of  November” shall  be
substituted. 

vi.  ഖണ്ഡഞ്ചാം 7-ല് In item (b) of sub-clause (2), before the words “continuous
period of six months”,  the word  “a” shall be inserted.

ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 9-നന് കശഷഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ. 

“10. Validation.―Notwithstanding anything contained in the Kerala Motor
Vehicles Taxation Act, 1976 (Act 19 of 1976) any reduction of tax granted by
virtue  of  the  provisions  of  the  Kerala  Finance  Bill,  2022 (Bill  No.99 of  the
Fifteenth Kerala Legislative Assembly)  in respect of the period with effect from
1st April, 2022 to the date of publication of this Act, shall be deemed to have been
validly done and any tax collected or paid at higher rates shall be deemed to have
been validly collected or paid and the tax so collected shall not refunded.”
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2. 2022-ടലൈ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി) ബതില്

സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേ വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  വതി.  എന.  വഞസവന
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പഞർടന്  ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള  2022 -  ടലൈ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ
(കഭദഗതതി) ബതില് പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പഞർടതിൽ  വതികയഞജതിപ്പന്  കരഖടപ്പടുതതിയ  ശസ്പീ.  പതി.  അബ്ദുല്
ഹമസ്പീദന്, കഡെഞ. മഞതപ്യു കുഴല്നഞടന, ശസ്പീ. സജസ്പീവന് കജഞസഫന് എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള സഞ്ചാംസഞരതിച.

2022-ടലൈ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലൈറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  സജസ്പീവന്  കജഞസഫന്
ചുമതലൈടപ്പടുതതിയതനുസരതിചന്  കഡെഞ.  മഞതപ്യു  കുഴല്നഞടന  അവതരതിപ്പതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.
പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയക്കണടമന്ന മടറഞരു
കഭദഗതതി ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രനുഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ചര്ചയതില് ഉന്നയതിക്കടപ്പട  കേഞരദ്ധ്യങ്ങളക്കന്  സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേ
വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. വതി. എന. വഞസവന മറുപടതി നല്കേതി.

(സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേ വകുപ്പുമനതിയടട മറുപടതിയതില് പ്രതതികഷധതിചന്
പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പഞയതി.)

മനതിയടട മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിച കഭദഗതതികേള സഭയടട അനുമതതികയഞടട
പതിൻവലൈതിച.  തുടര്ന്നന്  ബതില് വകുപ്പുതതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന
കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

(i)   In Clause 2, after the brackets, number and symbol “(8),”, the word “the”
shall be inserted.

(ii)  In  the  proviso  proposed  to  be  added  to  Sec.  28  (8)  of  the  Kerala
Co-operative Societies Act, 1969 by clause 2, after the words “an Administrator
or”, the word “an” shall be inserted.

(iii)  In  the  proviso  proposed  to  be  added  to  Sec.  28  (8)  of  the  Kerala
 Co-operative Societies Act, 1969 by clause 2, for the word “the” coming after the
words  “Administrative Committee of” the word “a” shall be substituted.

2022  ജൂലലൈ 20-  ാംതസ്പീയതതി ബുധനഞഴ രഞവതിടലൈ 9.00-നന് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം സകമ്മേളതിക്കുന്ന
തതിനഞയതി ലവകുകന്നരഞ്ചാം 7.44 - നന് സഭ പതിരതിഞ്ഞു.

കേവതിത ഉണതിതഞന, 

ടസക്രടറതി-ഇന-ചഞര്ജന്.
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No. 74

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.

Statement as per Rule 64 :

Shri Saji Cherian, who had resigned the office of Minister made a statement

in explanation of his resignation.

Adjournment Motion :

After hearing the Minister for Public works, Tourism and Youth Affairs, the

Deputy Speaker withheld consent to the moving of an adjournment motion given

notice of by Shri. Eldose P. Kunnappillil and five other Members regarding the

serious  situation  reported  to  have  arisen  consequent  to  the  roads  becoming

unmotorable  and  the  resultant  suffering  of  the  people  due  to  the non-timely

completion of the maintenance of the roads in the state.

(As a mark of protest against the attitude of the Government in the matter, the

Members belonging to the opposition staged a walkout.)

Calling Attention :

(1) Shri  P. S. Supal called the attention of the Minister for Law, Industries

and Coir to the necessity to take steps to resolve the crisis faced by the

workers  of  the  cashew  industry  in  the  State. The  Minister  made  a

statement thereto.

KNPP. 995/2022 (ii).
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(2) Shri  U.  A.  Lathif  called the  attention of  the Minister  for  Welfare  of  

Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Devaswoms and 

Parliamentary Affairs to the necessity to implement a legal  system to  

conduct cast based census of the socially and educationally backward  

classes once in ten years. 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 വത്തിമമാനതത്തില് വചര
കപയ്യേറഅം നചെയ്തതര

സഅംബനത്തിച പേരമാതത്തി 

മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. പജമാബര മമകത്തിള ആതുരശുശ്രൂഷമാലയങ്ങള
പ്രവരതത്തിക്കുന്ന നകമാപമഴഖ്യല്
നകടത്തിടങ്ങളുനട മലസനസര

പുതുകന്നതത്തിനുള
ഫശസത്തിലത്തിളവര

തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗമാമവത്തികസനഅം,

എമക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തിക്കുപവണത്തി

സഹകരണ-രജത്തിപസ്ട്രേഷന,
സമാഅംസമാരത്തികഅം വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. ഷമാഫത്തി പേറമ്പത്തില് പേമാലകമാടര
നഗരസഭയത്തിനലയഅം വത്തിവത്തിധ
പേഞമായത്തുകളത്തിനലയഅം

പേടയ പ്രശഅം

റവനന-ഭവനനത്തിരമമാണ
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. ഇ. നക. വത്തിജയന കുറഖ്യമാടത്തി ഇറത്തിപഗഷന
പേദ്ധതത്തി

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശമതത്തി യ. പ്രതത്തിഭ കമായഅംകുളതര  പകരള
വമാടര അപതമാറത്തിറത്തിയനട
ഡത്തിവത്തിഷന ഓഫശസര 

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി
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1 2 3 4

6 ശശ. നക. യ. ജനശഷര കുമമാര നത്തിലയ്ക്കല് കുടത്തിനവള
പേദ്ധതത്തി

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. ടത്തി. ഐ. മധുസൂദനന നപേരത്തിപങ്ങമാഅം ഗവ.
ആരട്സര & സയനസര

പകമാപളജര നകടത്തിട
നത്തിരമമാണഅം

ഉന്നത വത്തിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ-
സമാമൂഹഖ്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. നക. ബമാബു (നനനമാറ) നനനമാറ-നനലത്തിയമാമ്പതത്തി
പറമാഡര നത്തിരമമാണഅം

നപേമാതുമരമാമതര-
വത്തിപനമാദസഞമാരഅം,

യവജനകമാരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. ഐ. സത്തി. ബമാലകൃഷ്ണന ബത്തിനമാചത്തി-പേനമരഅം പറമാഡര നപേമാതുമരമാമതര-
വത്തിപനമാദസഞമാരഅം,

യവജനകമാരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. പേത്തി. ഉമബദുള മലപ്പുറനത വത്തിവത്തിധ
പറമാഡുകള

നപേമാതുമരമാമതര വകുപര
ഏനറടുക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

നപേമാതുമരമാമതര-
വത്തിപനമാദസഞമാരഅം,

യവജനകമാരഖ്യ 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 - I 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 - IV 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 - V 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 - XIV were presented.
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Consideration of Report :

The First Report of the Committee of Privileges and Ethics was considered

and adopted by the House.

Financial Business :

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

2022-23 

Shri  K. Radhakrishnan, Minister for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled

Tribes  and  Backward  Classes,  Devaswoms  and  Parliamentary  Affairs  moved

Demand No. XXV-Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward

Classes and Minorities for the amount shown respectively against it 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 Demands No. XXV.

The cut motion Nos. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27,

30, 31, 33 in the list of cut motions for Demand No. XXV were moved.

The following members took part in the discussion: 

Shri  P. T. A. Rahim

Shri P. C. Vishnunadh

Shri E. K. Vijayan

Shri  A. K. M. Ashraf

Shri M. S. Arun Kumar

Shri Sebastian Kulathunkal

Smt. K. K. Rema

Shri G. Steephen

Shri P.  P. Sumod

Shri I. C. Balakrishnan
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Shri  O. R. Kelu

Shri  Kovoor Kunjumon

Shri  K. P. A. Majeed

Shri  V. R. Sunil Kumar

Shri K. M. Sachindev

Shri A. P. Anil Kumar.

Shri K. Radhakrishnan, Minister for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled

Tribes and Backward Classes, Devaswoms and Parliamentary Affairs replied to the

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

Demand No. XXV was put to vote and passed.

Being  the  last  day  allotted  for  voting  on  Demands  for  Grants,  all  the

remaining Demands given below were guillotined in the following order for the

amounts shown respecively against them in column 7 in the list of Demands for

Grants. 

I ― State Legislature

IV ― Elections 

VII ― Stamps and Registrations

X ― Treasury and Accounts

XVI ― Pension and Miscellaneous 

XLIII ― Compensation and Assignments 

XLV  ― Miscellaneous Loans and Advances. 

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

Rule  236  (3)  relating  to  Demands  Nos.  I,  IV,  VII,  X,  XVI,  XLIII  and  XLV.

Then the Demand Nos. I, IV, VII, X, XVI, XLIII and XLV were passed.
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Legislative Business:

Motion for consideration and further stages of the following Bills as reported by

the Subject Committee

1.  The Kerala Finance Bill, 2022 and the Kerala Finance (No. 2) Bill, 2022

Shri  K. N. Balagopal, Minister for Finance moved the motion that the Kerala

Finance Bill, 2022 and the Kerala Finance (No. 2) Bill, 2022 as reported by the

Subject Committee be taken up for consideration.

Shri  K.  Babu  (Thripoonithura),  Shri  Thiruvanchoor  Radhakrishnan,

Shri N. Samsudheen, Smt. Uma Thomas, Shri. N. A. Nellikunnu and Shri Saneesh

Kumar Joseph who recorded their dissent to the Subject Committee Report spoke. 

Shri M. Vijin, as authorised by Shri  A. C. Moideen moved an amendment to

circulate the Kerala Finance Bill, 2022 as reported by the Subject Committee for

obtaining  public  opinion  and  Prof.  Abid  Hussain  Thangal  moved  another

amendment to recommit the bill to the same Subject Committee and spoke. 

Dr. Sujith Vijayanpillai moved an amendment to circulate the Kerala Finance

(No.  2)  Bill,  2022  as  reported  by the  Subject  Committee  for  obtaining  public

opinion and  Shri  Thiruvanchoor  Radhakrishnan as  authorised by Shri.  Roji  M.

John  moved  another  amendment  to  recommit  the  bill  to  the  same  Subject

Committee and spoke. 

After the reply by the Minister for Finance, the amendments moved were

withdrawn by the leave of the House. The Bills were then taken up for clause by

clause consideration and passed with the following amendments.

Clause 7

(i)  In section 16(4) proposed to be substituted in the Kerala State Goods and

Services Tax Acts, 2017 by clause 7(1)(b) for the words “thirtieth day” the words

and figure  “30th  day” shall be substituted.

(ii)  In Section 34(2) proposed to be substituted in the Kerala State Goods and

Services  Tax  Act,  2017  by  Clause  7(3),  for  the  words  “the  thirtieth  day  of

November” the words and figures “the 30th  day of November” shall be substituted.
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(iii)   In Section 37(3) proposed to be amended in the Kerala State Goods and

Services Tax Act, 2017 by Clause 7(4)(c)(ii), for the words “the thirtieth day of

November” the words and figures “the 30th  day of November” shall be substituted.

(iv)  In section 39(9) proposed to be amended in the Kerala State Goods and

Services Tax Act, 2017 by Clause 7(6)(c)(ii) for the words “the thirtieth day of

November” the words and figure “the 30th  day of November” shall be substituted.

(v) In the proviso to section 52(6) proposed to be substituted in the Kerala

State Goods and Services Tax Act, 2017 by Clause 7(13), for the words “thirtieth

day  of  November”  the  words  and  figure  “30th  day  of  November”  shall  be

substituted. 

(vi)  ഖണണ 7-  ല In item (b) of sub-clause (2), before the words “continuous

period of six months”,  the word “a” shall be inserted.

Clause 9

(i) ഖണഅം 9-നര പശഷഅം തമാനഴെപറയന്ന ഖണഅം പചെരക്കുക. 

“10. Validation.―Notwithstanding anything contained in the Kerala Motor

Vehicles  Taxation Act,  1976 (Act  19 of  1976) any reduction of  tax granted by

virtue  of  the  provisions  of  the  Kerala  Finance  Bill,  2022  (Bill  No.99  of  the

Fifteenth Kerala Legislative Assembly)  in respect of the period with effect from

1st  April, 2022 to the date of publication of this Act, shall be deemed to have been

validly done and any tax collected or paid at higher rates shall be deemed to have

been validly collected or paid and the tax so collected shall not refunded.”

2.  The Kerala Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022

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

moved the motion that The Kerala Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022

as reported by the Subject Committee be taken up for consideration.

Shri P. Abdul Hameed, DR. Mathew Kuzhalnadan and Shri. Sajeev Joseph

who recorded their dissent to the Subject Committee Report spoke.  

DR.  Mathew  Kuzhalnadan  as  authorised  by  Shri.  Sajeev  Joseph  moved

an  amendment  to  circulate  The  Kerala  Co-operative  Societies  (Amendment)



8

Bill, 2022 for obtaining public opinion and spoke. Shri Kadakampally Surendran

moved another amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee

and spoke.

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

replied to the points raised during the discussion. 

(In protest against the Minister for Co-operation, Registration and Culture's

reply, the Members belonging to the opposition staged a walkout.)

After the reply of the Minister, the amendments moved were withdrawn with

the leave of the House. Then the Bill as reported by the Subject Committee was

taken  up  for  consideration  and  was  passed  by  the  House  with  the  following

amendments.

Clause - 2

(i)  In Clause 2, after the brackets, number and symbol “(8),”, the word “the”

shall be inserted.

(ii)  In  the  proviso  proposed  to  be  added  to  Sec.  28  (8)  of  the  Kerala

Co-operative Societies Act, 1969 by clause 2, after the words “an Administrator

or”, the word “an” shall be inserted.

(iii)  In  the  proviso  proposed  to  be  added  to  Sec.  28  (8)  of  the  Kerala

Co-operative Societies Act, 1969 by clause 2, for the word “the” coming after the

words  “Administrative Committee of” the word “a” shall be substituted.

The House adjourned at 7.44 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Wednesday,

July 20, 2022.

KAVITHA UNNITHAN,
Secretary-in-Charge.


