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അഞഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ജൂലലൈ   20,   ബുധനഞഴ

നമ്പര് 75

രഞവതിടലൈ 9.00-നന് ടഡെപപ്യൂടതി സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള് : 

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

 [യൂതന് കകേഞണ്ഗ്രസന് സഞ്ചാംസഞന ഉപഞദദ്ധ്യകന ശസ്പീ. ടകേ. എസന്. ശബരസ്പീനഞഥടന
ടകേഞലൈപഞതകേശമ  ഗൂഢഞകലൈഞചന  കകേസതില്ടപ്പെടുതതി  അറസന്  ടചയ്ത  നടപടതിമൂലൈഞ്ചാം
ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന്ന  ഗുരുതര  സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചന്
സഭഞനടപടതികേൾ നതിർതതിവചന് ചർച ടചയ്യണടമന്നന് ആവശദ്ധ്യടപ്പെടന് ശസ്പീ. ഷഞഫതി പറമ്പതിലഞ്ചാം
മറന് അഞന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തര പ്രകമയതതിടന്റെ അവതരണഞനുമതതിയ്ക്കുള്ള കനഞടസ്പീസന്
നലതിയതിരുന. പ്രസ്തുത കനഞടസ്പീസന് ക്രമപ്രകേഞരമടല്ലെന്നന് ടഡെപപ്യൂടതി സസ്പീക്കര് സഭടയ അറതിയതിച.
ഇതതില്  പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക  കേകതികേളതില്ടപ്പെട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  സഭയതില്
നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.]

ശദ കണതിക്കല് :

(1) കേരതിമണല്  ഖനനഞ്ചാം  സസ്വകേഞരദ്ധ്യ  കമഖലൈടയ  ഏല്പ്പെതിക്കുവഞനുള്ള  നസ്പീക്കതതില്
നതിന്നന്  പതിനഞറഞന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഞരതികനഞടന്  ആവശദ്ധ്യടപ്പെകടണ്ടതന്  സഞ്ചാംബനതിചന്
കഡെഞ.  സുജതിതന്  വതിജയനപതിള്ള നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനതിയടട
ശദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

(2)  കൃതതിമ  ജലൈപഞത  സലൈകമടറടുപ്പുമഞയതി  ബനടപ്പെടന്  കേണ്ണൂര്  ജതില്ലെയതില്
ജനങ്ങള്ക്കുണ്ടഞയതഞയതി  പറയടപ്പെടുന്ന  ആശങ്കകേളുഞ്ചാം  പ്രതതിസനതികേളുഞ്ചാം
പരതിഹരതികക്കണ്ടതതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലൈക്കന്  ശസ്പീ.  സണതി  കജഞസഫന്
മുഖദ്ധ്യമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP.1013/2022(i).
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   ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള്:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴെ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീ. വതി. ഡെതി. സതസ്പീശന പരതിസതിതതി സസൗഹൃദ
ഭൂവതിനതികയഞഗഞ്ചാം

റവനപ്യൂ-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലൈതിക്കുടതി വഖഫന് കബഞര്ഡെതിടലൈ
നതിയമനങ്ങള് 

മുഖദ്ധ്യമനതി

3 ശസ്പീ. സജതി ടചറതിയഞന നദസ്പീതസ്പീരങ്ങള്ക്കന്
സഞ്ചാംരകണ ഭതിതതി 

ജലൈവതിഭവ
വകുപ്പുമനതിക്കു

കവണ്ടതി റവനപ്യൂ-ഭവന
നതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. വതി. കജഞയതി വര്ക്കലൈ കതിഫന്
സഞ്ചാംരകതിക്കുന്നതതിനന്

നടപടതി

ജലൈവതിഭവ
വകുപ്പുമനതിക്കു

കവണ്ടതി റവനപ്യൂ-ഭവന
നതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന കേഞഞങ്ങഞടന് വദ്ധ്യവസഞയ
പഞര്ക്കന് 

നതിയമഞ്ചാം,
വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര്

വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. ലശലൈജ ടസ്പീചര് കേണ്ണൂര് ഇന്റെര്നഞഷണല്
എയര്കപഞര്ടതികലൈക്കുള്ള

കറഞഡുകേളുടട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. വതി. ടകേ. പ്രശഞന്തന് കപരൂര്ക്കട
മഞനസതികേഞകരഞഗദ്ധ്യകകേന്ദ്ര

തതിടന്റെ വതികേസനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി
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1 2 3 4

8 കഡെഞ. സുജതിതന് വതിജയനപതിള്ള മങ്കതികപഞകന് പ്രതതികരഞധഞ്ചാം ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. എ.ടകേ.എഞ്ചാം. അഷ്റഫന് മകഞശസ്വരടത സര്ക്കഞര്
ആശുപതതികേളുടട

പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. എഞ്ചാം. നസൗഷഞദന് സസ്വകേഞരദ്ധ്യ ഏജനസതികേള്
മുകഖനയള്ള ഹജന്

തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം

മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം,
കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫന്,

ഹജന് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് ബനടപ്പെട മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 

കമശപ്പുറത്തു വച കേടലൈഞസുകേള്   :

തഞടഴെപ്പെറയന്ന കേടലൈഞസുകേള് കമശപ്പുറതന് വച.

( i) ചടഞ്ചാം 166 (1) പ്രകേഞരമുള്ള  കേടലൈഞസുകേള് 

ക്രമ

നമ്പർ

എസന്.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വതിജഞപനതതിടന്റെ 

നമ്പർ     തസ്പീയതതി 

1 2 3 4

    1 182/2022 വതിജതി-സതി3/514/2021-I/വതിജതി 25-2-2022

    2 183/2022 വതിജതി-സതി3/514/2021-II/വതിജതി 25-2-2022

    3 184/2022 വതിജതി-സതി3/514/2021-III/വതിജതി 25-2-2022

    4 185/2022 വതിജതി-സതി3/514/2021-IV/വതിജതി 25-2-2022

    5 186/2022 വതിജതി-സതി3/5/2022-I/വതിജതി 25-2-2022

    6 187/2022 വതിജതി-സതി3/5/2022-II/വതിജതി 25-2-2022

    7 188/2022 വതിജതി-സതി3/5/2022-III/വതിജതി 25-2-2022

    8 189/2022 വതിജതി-സതി3/5/2022-IV/വതിജതി 25-2-2022
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    9 531/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര്1503/2022/കഹഞഞ്ചാം 29-5-2022

    10 545/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 1551/2022/കഹഞഞ്ചാം 3-6-2022

    11 551/2022 വതിജതി-സതി3/164/2022-I/വതിജതി 4-6-2022

    12 552/2022 വതിജതി-സതി3/164/2022-II/വതിജതി 4-6-2022

    13 553/2022 വതിജതി-സതി3/164/2022-III/വതിജതി 4-6-2022

    14 554/2022 വതിജതി-സതി3/164/2022-IV/വതിജതി 4-6-2022

    15 579/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര്113/2022/കഹഞഞ്ചാം 9-6-2022

    16 581/2022 വതിജതി-സതി3/74/2022-I/വതിജതി 9-6-2022

    17 582/2022 വതിജതി-സതി3/74/2022-II/വതിജതി 9-6-2022

    18 583/2022 വതിജതി-സതി3/74/2022-III/വതിജതി 9-6-2022

    19 584/2022 വതിജതി-സതി3/74/2022-IV/വതിജതി 9-6-2022

    20 640/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 1605/2022/കഹഞഞ്ചാം 8-6-2022

    21 641/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 1776/2022/കഹഞഞ്ചാം 27-6-2022

    22 646/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.)നമ്പര് 1789/2022/കഹഞഞ്ചാം 28-6-2022

    23 675/2022 ആഭദ്ധ്യന്തരഞ്ചാം-എസന്.എസന്.എ.2/66/2020-
ആഭദ്ധ്യന്തരഞ്ചാം

7-7-2022

    24 385/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്37/2022/തസസ്വഭവ 13-4-2022

    25 386/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്37/2022/തസസ്വഭവ 13-4-2022

    26 387/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്37/2022/തസസ്വഭവ 13-4-2022

    27 621/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്65/2022/റതി.ഡെതി. 18-6-2022

    28 622/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്66/2022/റതി.ഡെതി. 18-6-2022

    29 623/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്67/2022/റതി.ഡെതി. 18-6-2022

    30 624/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്68/2022/റതി.ഡെതി. 18-6-2022
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    31 625/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 69/2022/റതി.ഡെതി. 18-6-2022

    32 --- 297/ഡെതി(റതി)/2022/ടകേ.എസന്.ഇ.ആര്.സതി. 25-6-2022

    33 737/2021 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര് 32/2021/വനഞ്ചാം 14-9-2021

    34 651/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 19/2022/എഫന്&ഡെബബ്ല്യുഎല്ഡെതി 30-6-2022

    35 -- ടകേ.എഫന്.സതി/എചന്.ആര്/09/2021-22 23-9-2021

    36 647/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്77/2022/ഫതിന 28-6-2022

    37 926/2021 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര് 25/2021/വദ്ധ്യവ. 18-11-2021

    38 649/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 11/2022/ഐ.ഡെതി. 29-6-2022

    39 669/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 13/2022/ഐ.ഡെതി. 5-7-2022

    40 482/2022 സ.ഉ.(പതി) നമ്പര് 21/2022/മതുവ 13-5-2022

    41 564/2022 സ.ഉ.(അചടതി) നമ്പര്  23/2022/മതുവ 6-6-2022

    42 665/2022 സ.ഉ.(അചടതി)നമ്പര് 3/2022/സഞഞ്ചാം.കേഞ.വ. 21-6-2022

    43 442/2019 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്64/2019/കകേഞ-ഓപ്പെന് 4-6-2019

    44 443/2019 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 70/2019/കകേഞ-ഓപ്പെന് 21-6-2019

    45 499/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 77/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 19-5-2022

    46 599/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 108/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 14-6-2022

    47 618/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 111/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 18-6-2022

    48 633/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 71/2022/ടഞകസന് 25-6-2022

    49 634/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 72/2022/ടഞകസന് 25-6-2022

    50 635/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 73/2022/ടഞകസന് 25-6-2022

    51 636/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര്74/2022/ടഞകസന് 25-6-2022

    52 638/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 117/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27-6-2022

    53 639/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 118/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 27-6-2022
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    54 658/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 75/2022/ടഞകസന് 3-7-2022

    55 659/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 76/2022/ടഞകസന് 3-7-2022

    56 660/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്77/2022/ടഞകസന് 3-7-2022

    57 668/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 121/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 4-7-2022

    58 672/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 122/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 6-7-2022

    59 676/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്125/2022/കകേഞ-ഓപ്പെന് 8-7-2022

    60 574/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 44/2022/എല്ബതിആര് 2-6-2022

    61 611/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 48/2022/എല്ബതിആര് 13-6-2022

    62 613/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 52/2022/എല്.ബതി.ആര് 16-6-2022

    63 627/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 49/2022/എല്.ബതി.ആര് 15-6-2022

    64 637/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 57/2022/എല്.ബതി.ആര് 25-6-2022

    65 674/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 70/2022/എല്.ബതി.ആര് 7-7-2022

    66 697/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 73/2022/എല്.ബതി.ആര് 13-7-2022

    67 617/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര്20/2022/ടഞനസന് 18-6-2022

    68 696/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 11/2022/ഡെബബ്ല്യു.സതി.ഡെതി.ഡെതി. 12-7-2022

    69 497/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 1/2022/എഫന്&സതിഎസ്ഡെതി 7-4-2022

(ii) ചടഞ്ചാം 166 (ബതി) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലൈഞസുകേള്  

ക്രമ

നമ്പര്
സഞപനഞ്ചാം 

റതികപ്പെഞർടതിടന്റെ 

വർഷഞ്ചാം     സസ്വഭഞവഞ്ചാം 

1 2 3 4

1
കകേരള ഷതിപ്പെതിഞ്ചാംഗന് ആന്റെന് ഇനലൈഞനഡെന് 
നഞവതികഗഷന കകേഞര്പ്പെകറഷന ലൈതിമതിറഡെന്

2018-19
വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

2 ടസന്റെര് കഫഞര് ടഡെവലൈപ്പെന്ടമന്റെന് സഡെസ്പീസന് 2021-22 വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേൾ
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1 2 3 4

3
കകേരള സഞ്ചാംസഞന ബതിവകറജസന് 
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലൈതിമതിറഡെന്

2018-19 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

4
കകേരള കസറന് ഇലൈകതിസതിറതി ടറഗുകലൈററതി 
കേമ്മേസ്പീഷന 

2020-21
വഞര്ഷതികേ

റതികപ്പെഞര്ടതിടന്റെ
അനുബനഞ്ചാം

5 തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര് കദവസസ്വഞ്ചാം കബഞര്ഡെന്
2014-15

മുതല് 2017-18
വടര

വഞര്ഷതികേ ഭരണ
റതികപ്പെഞര്ടന്

6
കേഞ്ചാംപ് കടഞളര് ആന്റെന് ആഡെതിറര് ജനറല് 
ഒഞഫന് ഇനഡെദ്ധ്യ

2020-21

2021 മഞര്ചന്
മഞസതതില്

അവസഞനതിച
വര്ഷടത സഞ്ചാംസഞന
സമ്പദന് വദ്ധ്യവസടയ
ക്കുറതിചള്ള ഓഡെതിറന്

റതികപ്പെഞര്ടന്

7
കേഞ്ചാംപ് കടഞളര് ആന്റെന് ആഡെതിറര് ജനറല് 
ഒഞഫന് ഇനഡെദ്ധ്യ

2022

കകേരള
സര്വ്വകേലൈഞശഞലൈയടട

പ്രവര്തനഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച പ്രകതദ്ധ്യകേ

റതികപ്പെഞര്ടന്

8
കകേരള ടചറുകേതിട വദ്ധ്യവസഞയ വതികേസന 
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലൈതിമതിറഡെന് 

2014-15
വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

9 കകേരള സഞ്ചാംസഞന മനുഷദ്ധ്യഞവകേഞശ കേമ്മേസ്പീഷന
2017-18

2018-19

 പ്രകതദ്ധ്യകേ ആഡെതിറന്
റതികപ്പെഞര്ടന്

10 ടമറൽ ഇൻഡെസസ്പീസന് ലൈതിമതിറഡെന് 2018-19
വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

11
കകേരള കസറന് കേയര് ടമഷതിനറതി 
മഞനുഫഞക്ചറതിഞ്ചാംഗന് കേമ്പനതി ലൈതിമതിറഡെന്

2019-20
വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം
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1 2 3 4

12 കകേരള കേരകേസൗശലൈ വതികേസന 
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലൈതിമതിറഡെന് 2019-20 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

13  സസ്പീൽ ഇൻഡെസതിയൽസന് കകേരള ലൈതിമതിറഡെന് 2019-20 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

14 കകേരള കസറന് മതിനറല് ടഡെവലൈപ്ടമന്റെന് 
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലൈതിമതിറഡെന് 2020-21 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

ആഡെതിറന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

15 കകേരള സഞ്ചാംസഞന നഞളതികകേര വതികേസന 
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലൈതിമതിറഡെന് 2014-15 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

16 കകേരള ലൈഞനഡെന് ടഡെവലൈപ്പെന്ടമന്റെന് 
കകേഞര്പ്പെകറഷന ലൈതിമതിറഡെന് 2018-19 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം

കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

17
മഹഞതഞഗഞനതി 

സര്വ്വകേലൈഞശഞലൈ
2021 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

18
നഞഷണല് യൂണതികവഴതിറതി ഓഫന് 
അഡെസ്വഞനസ്ഡെന് ലൈസ്പീഗല് സഡെസ്പീസന് 
(നപ്യൂവല്സന്)

2021-22 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

19 കകേരള കസറന് കസഞര്ട്സന് കേസൗണ്സതില് 2019-20 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ടന്

(iii) ചടഞ്ചാം 47 (2) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലൈഞസുകേള്. 

നതിയമസഭ സകമ്മേളനഞ്ചാം നകത ചതിഹ്നമതിടഞത കചഞദദ്ധ്യനമ്പര്

13 14 5230

14 1 1256

10 4415

22 463, 486, 2357, 2359, 2370, 2212
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11 1461

15

2 4285

3 2695

4 116,  2110,  385,  459,  481,  2411,  2477,
1401

 (iv) ചടഞ്ചാം 236 (5) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലൈഞസുകേള്. 

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി

കേഞലൈതഞമസപതതികേകേളുടട വതിശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ

വര്ഷഞ്ചാം

റതികപ്പെഞര്ടന് 

നമ്പര്

ഖണതികേ

 നമ്പര്

 IV―വദ്ധ്യവസഞയവഞ്ചാം ധഞതുക്കളുഞ്ചാം
2020-21 5 24, 25, 26

I―കൃഷതിയഞ്ചാം  മൃഗസഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം

      മതദ്ധ്യബനനവഞ്ചാം
2019-20 4 4

IX―തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം

        ഗ്രഞമവതികേസനവഞ്ചാം, ഭവനനതിര്മ്മേഞണവഞ്ചാം
2017-18 2 16, 17

V―മരഞമത്തുഞ്ചാം  ഗതഞഗതവഞ്ചാം

       വഞര്തഞവതിനതിമയവഞ്ചാം
2020-21 5 1-10, 133

XII―ആകരഞഗദ്ധ്യവഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബകകമവഞ്ചാം 2019-20 4 46-51, 54

KNPP.1013/2022(i).
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 (v) ചടഞ്ചാം 236 (6) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലൈഞസുകേള്. 

ധനഞഭദ്ധ്യര്തന നമ്പര്
വഞര്ഷതികേ പ്രവര്തന റതികപ്പെഞര്ടതിടന്റെ വതിശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ വര്ഷഞ്ചാം വകുപ്പെന്/സഞപനഞ്ചാം

1 2 3

III―നസ്പീതതിനദ്ധ്യഞയ നതിർവ്വഹണഞ്ചാം 
2020-21

(കേഞലൈതഞമസ പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

ഉകദദ്ധ്യഞഗസ ഭരണ പരതിഷഞര
വകുപ്പെന് (കകേരള

അഡതിനതിസന് കടറസ്പീവന്
ടതിബപ്യൂണൽ )

XVII―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം , കേഞയതികേ
            വതികനഞദഞ്ചാം, കേലൈ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം 

,, ശഞസ്ത്രസഞകങ്കതതികേ വകുപ്പെന്
(കകേരള ശഞസ്ത്രസഞകങ്കതതികേ

പരതിസതിതതി കേസൗൺസതിൽ )

II―സഞ്ചാംസഞന ഭരണതലൈവനഞര്,
       മനതിമഞര്, ആസഞന ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

2021-22

  
ആസൂതണ സഞമ്പതതികേ

കേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പെന് (ടകേ - ഡെതിസന്) 

II―സഞ്ചാംസഞന ഭരണതലൈവനഞര്,
        മനതിമഞര്, ആസഞന
       ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

         

,,

 ഉകദദ്ധ്യഞഗസ ഭരണ
പരതിഷഞര വകുപ്പെന്
(ഐ.എഞ്ചാം.ജതി)

IV―ടതരടഞടുപ്പുകേൾ ,, ഇലൈകൻ വകുപ്പെന് 

XII―കപഞലൈസ്പീസന് ,, വതിജതിലൈൻസന്  വകുപ്പെന് 

XIII―ജയതിലകേൾ ,, ആഭദ്ധ്യന്തര വകുപ്പെന് 

XIV―കസഷനറതിയഞ്ചാം അചടതിയഞ്ചാം മറന്
           ഭരണപരമഞയ സർവ്വസ്പീസുകേളുഞ്ചാം           2021-22 ടപഞതുഭരണ (എ.ഐ.എസന്- എ)

വകുപ്പെന് 

XVII―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം, കേഞയതികേ
            വതികനഞദഞ്ചാം, കേലൈ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം ,,

ആസൂതണസഞമ്പതതികേകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പെന് (ടസന്റെർ കഫഞർ

ടഡെവലൈപ്ടമന്റെന് സഡെസ്പീസന്)

XXI―ഭവന നതിർമ്മേഞണഞ്ചാം ,, സഞമ്പതതികേ  സതിതതിവതിവര
ക്കണക്കന് വകുപ്പെന് 

XXIV―ടതഞഴെതിലഞ്ചാം ടതഞഴെതിലൈഞളതി
             കകമവഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം

,, കകേരളസ്പീയ പ്രവഞസതികേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പെന് 
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XXV―പടതികേജഞതതി /പടതികേവർഗ/
             മറ്റു പതിന്നഞക്ക/നപ്യൂനപക
            വതിഭഞഗങ്ങൾ എന്നതിവരുടട
            കകമഞ്ചാം 

       

2021-22

നപ്യൂനപക കകമ വകുപ്പെന്
(നപ്യൂനപക കകമ

ഡെയറകകററന്, കകേരള
സഞ്ചാംസഞന നപ്യൂനപക

കേമ്മേസ്പീഷൻ )

XXVIII―പലൈവകേ സഞമ്പതതികേ
                സർവ്വസ്പീസുകേൾ  ,, 

സഞമ്പതതികേ
സതിതതിവതിവരക്കണക്കന്

വകുപ്പെന് 

XXIX―കൃഷതി ,,  ,,

XXIX―കൃഷതി  ,,
  ആസൂതണസഞമ്പതതികേകേഞരദ്ധ്യ

വകുപ്പെന്   (കേഞസറകഗഞഡെന്
വതികേസന പഞകക്കജന്)

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങൾ ,,   സഞമ്പതതികേ സതിതതി
വതിവരക്കണക്കന്  വകുപ്പെന് 

XLV―പലൈവകേ വഞയ്പകേളുഞ്ചാം
            മുൻകൂറുകേളുഞ്ചാം  ,, ടപഞതുഭരണ(എ.ഐ.എസന്- സതി)

വകുപ്പെന് 

XLVI―സഞമൂഹദ്ധ്യ സുരകതിതതസ്വവഞ്ചാം
              കകമവഞ്ചാം  ,, ലസനതികേ കകമ  (എ )

വകുപ്പെന്  

XXII―നഗരവതികേസനഞ്ചാം 

2019- 20
(കേഞലൈതഞമസ പതതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

നഗര - ഗ്രഞമഞസൂതണ
വകുപ്പെന്

XXII―നഗരവതികേസനഞ്ചാം നഗരകേഞരദ്ധ്യ   വകുപ്പെന് 

XXVIII―പലൈവകേ  സഞമ്പതതികേ
                സർവ്വസ്പീസുകേൾ,

XXXV―പഞഞയതന്,

XLVI―സഞമൂഹദ്ധ്യ  സുരകതിതതസ്വവഞ്ചാം
              കകമവഞ്ചാം 

 തകദ്ദേശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെന്

         (പഞഞയതന്)

XXXVI―ഗ്രഞമ വതികേസനഞ്ചാം 
തകദ്ദേശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെന് 

(ഗ്രഞമ വതികേസന
കേമ്മേസ്പീഷണകററന്)
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IV―ടതരടഞടുപ്പുകേൾ 2021-22

തകദ്ദേശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെന്
(കകേരള സഞ്ചാംസഞന

തതിരടഞടുപ്പെന് കേമ്മേസ്പീഷൻ,
സഞ്ചാംസഞന ഡെസ്പീലൈതിമതികറഷൻ

കേമ്മേസ്പീഷൻ)

VIII―എലകസന് ,, നതികുതതി വകുപ്പെന് (എലകസന്)

XX―ശുദജലൈവതിതരണവഞ്ചാം  
         ശുചസ്പീകേരണവഞ്ചാം 2021-22

ജലൈവതിഭവ വകുപ്പെന് [കകേരള
ഗ്രഞമസ്പീണ ശുദജലൈവതിതരണ

ശുചതിതസ്വ ഏജൻസതി
(ജലൈനതിധതി - KRWSA)]

V―ചരക്കു  കസവന  നതികുതതിയഞ്ചാം,
       കേഞർഷതികേഞദഞയ  നതികുതതിയഞ്ചാം
       വതില്പന നതികുതതിയഞ്ചാം 

2021-22
ഊർജ വകുപ്പെന്
(ഇലൈകതിക്കൽ

ഇൻടസകകററന് )

XXXIX―ലവദബ്ല്യുത പദതതികേൾ   ,,  ,,

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

2020-21
(കേഞലൈതഞമസ പതതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

   പടതികേജഞതതി വതികേസന
വകുപ്പെന് 

   

II―സഞ്ചാംസഞന  ഭരണതലൈവനഞര്,
        മനതിമഞര്,  ആസഞന
       ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

   2021-22        ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പെന് 

XVI―ടപൻഷനുഞ്ചാം പലൈവകേയഞ്ചാം   ,,  കകേരളസഞ്ചാംസഞന ഭഞഗദ്ധ്യക്കുറതി
വകുപ്പെന് (നതികുതതി)

XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്
2019-20

(കേഞലൈതഞമസ പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 

(കകേരള കേരകേസൗശലൈ
വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ )
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XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള്
2020-21

(കേഞലൈതഞമസ പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 

[കകേരള ടചറുകേതിട വദ്ധ്യവസഞയ
വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ

(സതിഡെന് കകേഞ )]

  ,,  2021-22 വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  (കകേരള
കേഞഷപ്യൂ  കബഞർഡെന് ലൈതിമതിറഡെന് )

   ,,   ,, 
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  

(ദതി  ടഞവൻകൂർ സതിടമന്റെന്സന്
ലൈതിമതിറഡെന് )

  ,,   ,,  

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  
(കകേരള ഇലൈകതിക്കൽ ആന്റെന്

അലലൈഡെന് എഞതിനസ്പീയറതിഞ്ചാംഗന്
കേമ്പനതി ലൈതിമതിറഡെന് ) 

  ,,  ,,  

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  
[കകേരള ടചറുകേതിട വദ്ധ്യവസഞയ
വതികേസന കകേഞർപ്പെകറഷൻ

(സതിഡെന് കകേഞ )]

  ,,  ,,  

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  
[കകേരള കസറന്
ഇലൈകകഞണതികന്
ടഡെവലൈപ്ടമന്റെന്

കകേഞർപ്പെകറഷൻ ലൈതിമതിറഡെന്
(ടകേൽകടഞൺ )]

,,  ,,  

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്
[ടകേൽകടഞൺ കേഞ്ചാംകപഞണന്റെന്

കകേഞഞ്ചാംപ്ലസന് ലൈതിമതിറഡെന് 

(ടകേ.സതി.സതി.എൽ.)]

,,  ,,  
വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന് 

ആകടഞകേഞസന് ലൈതിമതിറഡെന്  
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XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള് 2021-22

വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെന്  
[സസ്പീൽ ആൻഡെന് ഇൻഡെസതിയൽ

കഫഞർജതിഞ്ചാംഗന് സന് ലൈതിമതിറഡെന്
(എസന്.ഐ.എഫന്.എൽ )]

XVII―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം,  കേഞയതികേ
            വതികനഞദഞ്ചാം, കേലൈ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം 2016-17 സഞഞ്ചാംസഞരതികേ വകുപ്പെന് 

XXVII―സഹകേരണഞ്ചാം 2021-22 സഹകേരണ വകുപ്പെന്

XXIV―ടതഞഴെതിലഞ്ചാം  ടതഞഴെതിലൈഞളതി
              കകമവഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം 2021-22 ടതഞഴെതിലഞ്ചാം ലനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം

വകുപ്പെന് 

XLVI―സഞമൂഹദ്ധ്യ
             സുരകതിതതസ്വവഞ്ചാം കകമവഞ്ചാം 

2018- 19
(കേഞലൈതഞമസ പതതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)

വനതിതഞശതിശു
വതികേസനവകുപ്പെന് 

XVIII―ലവദദ്ധ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം
             ടപഞതുജനഞകരഞഗദ്ധ്യവഞ്ചാം 

  2019- 20
(കേഞലൈതഞമസ പതതികേ

സഹതിതഞ്ചാം)
ആയഷന് വകുപ്പെന് 

XXX―ഭകദ്ധ്യഞ്ചാം 
2020- 21

(കേഞലൈതഞമസ പതതികേ
സഹതിതഞ്ചാം)

ഭകദ്ധ്യ-ടപഞതുവതിതരണ
ഉപകഭഞക്തൃകേഞരദ്ധ്യ  വകുപ്പെന് 

റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പ്പെണഞ്ചാം : 

(i) കലൈഞക്കല് ഫണ്ടന് അക്കസൗണ്ടന്സന് കേമ്മേതിറതിയടട ഇരുപതു മുതല് ഇരുപതതിമൂന്നന് 
വടരയള്ള റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

(ii) എസതികമറന് കേമ്മേതിറതിയടട മൂന മുതല് അഞന് വടരയള്ള റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സഭയതില്
സമര്പ്പെതിച.

(iii)  യവജനകകമവഞ്ചാം യവജനകേഞരദ്ധ്യവഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച കേമ്മേതിറതിയടട രണഞ്ചാം മൂനഞ്ചാം   
റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

(iv)  പടതികേജഞതതി-പടതികേവര്ഗ  കകമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  കേമ്മേതിറതിയടട മൂന്നഞമതന്  റതികപ്പെഞര്ടന് 
സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.
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സസ്പീക്കറുടട റൂളതിഞ്ചാംഗന് :

2022  ജൂലലൈ  14-  ാം  തസ്പീയതതി  ധനഞഭദ്ധ്യര്തന  ചര്ചയതില്  പടങ്കടുത്തുടകേഞണ്ടന്
സഞ്ചാംസഞരതിക്കകവ  ശസ്പീ. എഞ്ചാം. എഞ്ചാം. മണതി നടതതിയ പരഞമര്ശതതികനലഞ്ചാം അതന് സഞ്ചാംബനതിചന്
സഭയതില് ഉണ്ടഞയ സഞ്ചാംഭവങ്ങളതികനലഞ്ചാം സസ്പീക്കര് തഞടഴെപ്പെറയന്ന റൂളതിഞ്ചാംഗന് നല്കേതി. 

"ബഹുമഞനടപ്പെട  വനതിതഞ  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ശസ്പീമതതി  ടകേ.ടകേ.രമ-യടട  പ്രസഞ്ചാംഗടത
മുനനതിര്തതി  തുടര്ന്നന്  സഞ്ചാംസഞരതിച  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  എഞ്ചാം.  മണതി  നടതതിയ  പരഞമര്ശഞ്ചാം
ആകകപകേരമഞയതതിനഞല് അതന് ചടഞ്ചാം  307  പ്രകേഞരഞ്ചാം സഭഞ നടപടതികേളതില്നതിനഞ്ചാം നസ്പീക്കഞ്ചാം
ടചകയ്യണ്ടതഞടണന്നന്  ബഹുമഞനടപ്പെട  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ശസ്പീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന
അകപ്പെഞള്തടന്ന  ഒരു  ക്രമപ്രശ്നതതിലൂടട  ടചയറതികനഞടന്  ആവശദ്ധ്യടപ്പെടുകേയണ്ടഞയതി.
ബഹുമഞനടപ്പെട പ്രതതിപക കനതഞവഞ്ചാം ശസ്പീ.  രകമശന് ടചന്നതിതലൈയഞ്ചാം സമഞനമഞയ ആവശദ്ധ്യഞ്ചാം
ഉന്നയതിചതിരുന.  ഇക്കഞരദ്ധ്യഞ്ചാം പരതികശഞധതിചന് ഉചതിതമഞയ നടപടതി സസ്വസ്പീകേരതിക്കഞടമന്നന് ടചയര്
സഭടയ  അറതിയതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ്തതിരുന.  സമഞനമഞയ  സന്ദര്ഭങ്ങളതില്  നമ്മുടട  സഭയതില്
സസ്വസ്പീകേരതിച വരുന്ന നടപടതിക്രമഞ്ചാം രണ സമസ്പീപകേഞലൈ ഉദഞഹരണങ്ങള് സഹതിതഞ്ചാം ടതഞടടുത
ദതിവസമഞയ  ജൂടടലൈ  15-നു  തടന്ന  ടചയര്  സഭയതില്  വദ്ധ്യക്തമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പ്രതദ്ധ്യകതതില്
അണ്പഞര്ലൈതിടമന്റെറതിയല്ലെഞതതുഞ്ചാം  എന്നഞല്  എതതിര്പ്പുള്ളതുമഞയ  പരഞമര്ശങ്ങളതില്  സഭഞ
കരഖകേള്  വതിശദമഞയതി  പരതികശഞധതിചന്  പതിന്നസ്പീടന്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പതിക്കലൈഞണന്  രസ്പീതതിടയന്നന്
അറതിയതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ്തതിരുന. 

നമ്മുടട  സഭയതില്  ഉപകയഞഗതിക്കഞന  പഞടതില്ലെഞതതന്  എന്നന്  ടപഞതുവതില്
അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിചതിട്ടുള്ള  ചതിലൈ  വഞക്കുകേളുണ്ടന്.  അണ്പഞര്ലൈതിടമന്റെറതിയഞയ  അതരഞ്ചാം  വഞക്കുകേള്
ഉപകയഞഗതിചതിടല്ലെങ്കതിലഞ്ചാം  ചതിലൈ  പരഞമര്ശങ്ങള്  അനുചതിതവഞ്ചാം  അസസ്വസ്പീകേഞരദ്ധ്യവമഞകേഞഞ്ചാം.  മുമ്പന്
സഞധഞരണമഞയതി  ഉപകയഞഗതിചതിരുന്ന  ചതിലൈ  വഞക്കുകേളുഞ്ചാം  പ്രകയഞഗങ്ങളുഞ്ചാം  തടന്ന  ഇന്നടത
കേഞലൈതന്  ഉപകയഞഗതിക്കഞന പഞടതില്ലെഞതവയഞയതി  കേണക്കഞക്കുനണ്ടന്.  വഞക്കുകേളുടട കവരുഞ്ചാം
അര്തവഞ്ചാം  അതതിടന്റെ  സഞമൂഹതികേ  സഞഹചരദ്ധ്യതതിലൈഞണന്.  ഒകര  വഞക്കതിനു  തടന്ന  എല്ലെഞ
സഞമൂഹതികേ  സഞഹചരദ്ധ്യങ്ങളതിലഞ്ചാം  ഒകര  അര്തമഞവണടമന്നതില്ലെ.  വഞക്കുകേള്  അതതു
കേഞലൈതതിടന്റെ മൂലൈദ്ധ്യകബഞധടതയഞണന്  പ്രതതിനതിധസ്പീകേരതിക്കുന്നതന്.  ഫപ്യൂഡെല് മൂലൈദ്ധ്യകബഞധടത
പ്രതതിനതിധസ്പീകേരതിക്കുന്ന വഞക്കുകേളുഞ്ചാം പ്രകയഞഗങ്ങളുഞ്ചാം ആധുനതികേ ജനഞധതിപതദ്ധ്യ കലൈഞകേതതിടന്റെ
മൂലൈദ്ധ്യകബഞധതതിനന്  വതിരുദമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.  അതുടകേഞണ്ടഞണന്  കനരടത  സഞര്വതതികേമഞയതി
ഉപകയഞഗതിചതിരുന്ന  പഴെടഞഞല്ലുകേള്,  തമഞശകേള്,  പ്രഞകദശതികേ  വഞങ്ടമഞഴെതികേള്  എന്നതിവ
പലൈതുഞ്ചാം ഇന്നന് കേഞലൈഹരണടപ്പെടതുഞ്ചാം ഉപകയഞഗതിച കൂടഞതതുമഞകുന്നതന്.  മനുഷദ്ധ്യരുടട നതിറഞ്ചാം,
ശഞരസ്പീരതികേ പ്രകതദ്ധ്യകേതകേള്, പരതിമതിതതികേള്, ടചയ്യുന്ന ടതഞഴെതില്, കുടുഞ്ചാംബപശ്ചഞതലൈഞ്ചാം, ജഞതതി,
മതഞ്ചാം,  ലൈതിഞ്ചാംഗപരമഞയ സവതികശഷതകേള്, ജസ്പീവതിതഞവസകേള് എന്നതിവടയ മുനനതിര്തതിയള്ള
പരതിഹഞസ  പരഞമര്ശങ്ങള്,  ആണതകഘഞഷണങ്ങള്  എന്നതിവടയല്ലെഞഞ്ചാം   ആധുനതികേ
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കലൈഞകേതന്  അപരതിഷ്കൃതമഞയതിടഞണന്  കേണക്കഞക്കടപ്പെടുന്നതന്.  അവടയല്ലെഞഞ്ചാം  സഞമൂഹതികേ
വളര്ചയ്ക്കുഞ്ചാം  ജനഞധതിപതദ്ധ്യ  കബഞധതതിടന്റെ  വതികേഞസതതിനുമനുസരതിചന്
ഉകപകതിക്കടപ്പെകടണ്ടവയഞണന്  എന്ന  ഒരു  അവകബഞധഞ്ചാം  സമൂഹതതിലൈഞടകേ  വളര്ന
വരുനണ്ടന്.  സ്ത്രസ്പീകേള്,  ടഞനസന് ടജന്റെറുകേള്,  അഞ്ചാംഗപരതിമതിതര്,  കേഞഴപരതിമതിതര്,
പഞര്ശസ്വവല്കൃത  ജനവതിഭഞഗങ്ങള്  എന്നതിവടരക്കുറതിചന്  പരഞമര്ശതിക്കുകമ്പഞള്  പ്രകതദ്ധ്യകേതിചഞ്ചാം
ഈ  പരതിഗണന  പ്രധഞനമഞണന്.  എന്നഞല്  ജനപ്രതതിനതിധതികേളതില്  പലൈര്ക്കുഞ്ചാം  ഈ  മഞറഞ്ചാം
കവണ്ടത  മനസതിലൈഞക്കഞനഞയതിടതില്ലെ.  ഇക്കഞരദ്ധ്യങ്ങടളല്ലെഞഞ്ചാം  മുമ്പതില്ലെഞതവതിധഞ്ചാം  സഞമൂഹതികേ
ഓ ഡെതിറതിങ്ങതിനന്  ഇന്നന്  വതികധയമഞകുനണ്ടന് എനഞ്ചാം എല്ലെഞവരുഞ്ചാം ഓര്കക്കണ്ടതഞണന്.  നമ്മുടട
സഭയന് ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് കേഞലൈതതിടന്റെ മഞറഞ്ചാം ഉള്ടക്കഞള്ളഞനഞവണഞ്ചാം. വഞക്കുകേള് വതിലൈക്കഞനുഞ്ചാം
നതികരഞധതിക്കഞനുമുള്ള  ടചയറതിടന്റെ  അധതികേഞരഞ്ചാം  പ്രകയഞഗതിചന്  അടതികചല്പതികക്കണ്ടതഞണന്  ആ
മഞറഞ്ചാം  എന്നന്  കേരുതുന്നതില്ലെ.  സസ്വയഞ്ചാം  തതിരുതലകേളുഞ്ചാം  നവസ്പീകേരണവഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളുടട
ഭഞഗത്തുനതിന്നന് നതിരന്തരമഞയതി ഉണ്ടഞവകേയഞണന് കവണ്ടതന്. 

മുകേളതില്  പറഞ  കേഞഴപ്പെഞടതിടന്റെ  അടതിസഞനതതില്  വസ്പീകതിക്കുകമ്പഞള്
ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  എഞ്ചാം.  മണതിയടട പ്രസഞ്ചാംഗതതില് ടതറഞയ ഒരു ആശയഞ്ചാം അന്തര്ലൈസ്പീനമഞയതിട്ടുണ്ടന്
എനതടന്നയഞണന് ടചയറതിടന്റെ അഭതിപ്രഞയഞ്ചാം. അതന് പുകരഞഗമനപരമഞയ മൂലൈദ്ധ്യകബഞധവമഞയതി
കചര്ന  കപഞകുന്നതല്ലെ.  ടചയര്  കനരകത  വദ്ധ്യക്തമഞക്കതിയതുകപഞടലൈ  പ്രതദ്ധ്യകതതില്
അണ്പഞര്ലൈതിടമന്റെറതിയഞയ പരഞമര്ശങ്ങള് ടചയര് കനരതിടന് നസ്പീക്കഞ്ചാം ടചയ്യുന്നതുഞ്ചാം അല്ലെഞതവ
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  സസ്വകമധയഞ  പതിനവലൈതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ്യുകേ  എന്നതുമഞണന്  നമ്മുടട  നടപടതിക്രമഞ്ചാം.
ഏതഞനുഞ്ചാം ദതിവസഞ്ചാം മുമ്പന് നമ്മുടട സഭയതില്തടന്ന ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതിനടസന്റെന് നടതതിയ ഒരു
ഉപമടയ സഞ്ചാംബനതിചന്  ശസ്പീമതതി  കേഞനതതില് ജമസ്പീലൈ ക്രമപ്രശ്നഞ്ചാം ഉന്നയതിചതതിടന തുടര്ന്നന്
ശസ്പീ.  വതിനടസന്റെന്  സസ്വയഞ്ചാം  അതു  പതിനവലൈതിച  അനുഭവമുണ്ടന്.  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  എഞ്ചാം.  മണതിയഞ്ചാം
ടചയറതിടന്റെ  നതിരസ്പീകണതതിടന്റെ  അടതിസഞനതതില്  അനുചതിതമഞയ  പ്രകയഞഗഞ്ചാം
പതിനവലൈതിക്കുടമന്നന് ടചയര് പ്രതസ്പീകതിക്കുന. 

ഒരു കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം കൂടതി ഇതുമഞയതി ബനടപ്പെടന് പരഞമര്ശതികക്കണ്ടതിയതിരതിക്കുന. ജൂടടലൈ 15-നന്
ഈ  പ്രശ്നഞ്ചാം  ബഹുമഞനടപ്പെട  പ്രതതിപക  കനതഞവന്  ഉന്നയതിച  സന്ദര്ഭതതില്  ടചയര്
നടപടതിക്രമങ്ങള്  വദ്ധ്യക്തമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പ്രശ്നഞ്ചാം  പരതികശഞധതിക്കുടമന്നന്  അറതിയതിക്കുകേയഞ്ചാം
ടചയ്തതിരുന.  ബഹുമഞനടപ്പെട  പ്രതതിപക  കനതഞവന്  ടചയറതിടന്റെ  വതിശദസ്പീകേരണഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ്തതഞണന്.  അതതിനു കശഷഞ്ചാം മടറഞരു മുതതിര്ന്ന അഞ്ചാംഗഞ്ചാം പുറതതിറങ്ങതി
മഞധദ്ധ്യമങ്ങകളഞടന്  പ്രകതദ്ധ്യകേതിചന്  പ്രകകേഞപനടമഞനമതില്ലെഞടത  ടചയറതിടന  സഞ്ചാംബനതിചന്
അകങ്ങയറഞ്ചാം  ദുസ്സൂചനകയഞടട  ചതിലൈ  പരഞമര്ശങ്ങള്  നടതതിയതന്  മഞധദ്ധ്യമങ്ങളതില്
കേഞണുകേയണ്ടഞയതി.  ബഹുമഞനടപ്പെട  പ്രതതിപക  കനതഞവന്  സഭയതില്  പറഞതതിനന്
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വതിരുദമഞയതി  പ്രതതിപകടത  ഈ  മുതതിര്ന്ന  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ടചയറതിടനതതിടര  പറഞതതിടന്റെ
കചകതഞവതികേഞരഞ്ചാം അജഞതമഞണന്.  സസൗമദ്ധ്യനുഞ്ചാം മതിതഭഞഷതിയടമന്നന് കേരുതടപ്പെടുന്ന അകദ്ദേഹഞ്ചാം
സഭയ്ക്കു പുറതന് ടചയറതിടന സഞ്ചാംബനതിചന്  നടതതിയ പരഞമര്ശങ്ങള് ഉചതിതമഞകയഞ എന്നന്
ശഞന്തമഞയതി സസ്വയഞ്ചാം വതിലൈയതിരുതടട എന മഞതകമ അഭതിപ്രഞയടപ്പെടുനള.  അകതഞടടഞപ്പെഞ്ചാം
ജൂടടലൈ  14-നന്  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  എഞ്ചാം.  മണതിയടട പ്രസഞവനയതില് പ്രതതികഷധതിക്കുന്ന കവളയതില്
ചതിലൈ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  സഭയടട  അന്തസതിനന്  കചരഞത  മുദഞവഞകേദ്ധ്യങ്ങള്  വതിളതിചതുഞ്ചാം
ഡെയസതികലൈക്കു തള്ളതിക്കയറഞന ശമതിചതുഞ്ചാം തതികേചഞ്ചാം ദസൗര്ഭഞഗദ്ധ്യകേരമഞയതികപ്പെഞയതി എനകൂടതി
ഈ സന്ദര്ഭതതില് ചൂണ്ടതിക്കഞണതിക്കടട.  

വഞക്കതിലഞ്ചാം  പ്രവൃതതിയതിലഞ്ചാം  ടപരുമഞറതതിലഞ്ചാം  സഭയടട അന്തസഞ്ചാം ഉന്നത മൂലൈദ്ധ്യങ്ങളുഞ്ചാം
ഉയര്തതിപ്പെതിടതിക്കഞന  എല്ലെഞ  ബഹുമഞനദ്ധ്യ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ജഞഗ്രത  പുലൈര്തണടമന്നന്  ടചയര്
ഒരതിക്കല്ക്കൂടതി ഓര്മ്മേതിപ്പെതിക്കുന.” 

ചടഞ്ചാം   288   പ്രകേഞരമുള്ള വതിശദസ്പീകേരണഞ്ചാം   :

2022  ജൂലലൈ  14-  ാം  തസ്പീയതതി  ധനഞഭദ്ധ്യര്തന  ചര്ചയതില്  പടങ്കടുത്തുടകേഞണ്ടന്
സഞ്ചാംസഞരതിക്കകവ  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  എഞ്ചാം.  മണതി  നടതതിയ  പരഞമര്ശഞ്ചാം   പതിനവലൈതിക്കുന്നതഞയതി
അകദ്ദേഹഞ്ചാം സഭടയ അറതിയതിച. 

ഡെയറകന   1A   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയഞ്ചാം :

2022 ജൂലലൈ 13-നന് തകദ്ദേശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, എലകസന്, ഗ്രഞമവതികേസനഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി
സഭയതില്  നടതതിയ  ഒരു  പ്രസഞവന  ടതറഞടണന്നന്  പറയടപ്പെടുന്ന  കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം
ചൂണ്ടതിക്കഞണതിചടകേഞണ്ടന്  പ്രതതിപക കനതഞവന്  ശസ്പീ.  വതി.  ഡെതി.  സതസ്പീശന സഭയടട  ശദ
കണതിച.  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതി.  കഗഞവതിന്ദന  മഞസര്,  തകദ്ദേശ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എലകസന്,
ഗ്രഞമവതികേസനഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി  പ്രതതിപക  കനതഞവന്  ഉന്നയതിച  വതിഷയതതിനകമല്  മറുപടതി
പ്രസഞവന നടതതി. 

ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം : 

2022-23   സഞമ്പതതികേ വര്ഷടത ബജറതികലൈക്കുള്ള ഉപധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളുടട 

ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടടടുപ്പുഞ്ചാം 

2022-23  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷടത ബജറതികലൈക്കുള്ള  II,  III,  V,  XI,  XII,  XIII,
XVII,  XVIII,  XX,  XXIV,  XXVII,  XXIX,  XXX,  XXXII,  XXXVII,  XXXVIII,
XLII,  XLVI  എന്നസ്പീ  ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളുടട  കപരതില്  ഉപധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേള്
അനുവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയങ്ങള് ബനടപ്പെട മനതിമഞര് അവതരതിപ്പെതിച. 

1013/2022(i)
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 തഞടഴെപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങ്കടുത്തു: 

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീര്

ശസ്പീ. രകമശന് ടചന്നതിതലൈ

ശസ്പീ. ഇ. ടതി. ലടസണ് മഞസര്

ശസ്പീ. പതി. ടകേ. ബഷസ്പീര്

ശസ്പീ. എചന്. സലൈഞഞ്ചാം

ശസ്പീ. ടസബഞസദ്ധ്യന കുളത്തുങ്കല്

ശസ്പീ. വതി. കജഞയതി

ശസ്പീ. എ. പ്രഭഞകേരന

ശസ്പീ. കസവദ്ധ്യര് ചതിറതിലൈപ്പെതിള്ളതി

ശസ്പീ. ടകേ. ആനസലൈന

ശസ്പീ. മഞളഞഞ്ചാംകുഴെതി അലൈതി

ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന്

ശസ്പീമതതി സതി. ടകേ. ആശ

ശസ്പീ. എ. സതി. ടമഞയ്തസ്പീന 

ശസ്പീ. വതി. ഡെതി. സതസ്പീശന 

ചര്ചയതില് ഉന്നയതിക്കടപ്പെട കേഞരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കന് ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.
ബഞലൈകഗഞപഞല് മറുപടതി നല്കേതി. 

തുടര്ന്നന്  II, III, V, XI, XII, XIII, XVII, XVIII, XX, XXIV, XXVII, XXIX,
XXX,  XXXII,  XXXVII,  XXXVIII,  XLII,  XLVI  എന്നസ്പീ  ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേള്  സഭ
കവഞടതിനതിടന്  പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,  X,  XVI,  എന്നസ്പീ  ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളുടട  കപരതിലള്ള
ഉപധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേള് ചര്ച കൂടഞടത പഞസഞക്കുകേയമുണ്ടഞയതി.  

2022  ജൂലലൈ  21-  ാം  തസ്പീയതതി  വദ്ധ്യഞഴെഞഴ  രഞവതിടലൈ  9.00-നന്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി ലവകുകന്നരഞ്ചാം  4.06 - നന് സഭ പതിരതിഞ.  

കേവതിത ഉണതിതഞന, 
 ടസക്രടറതി-ഇന-ചഞര്ജന്.
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No. 75

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.

[A  notice   for  leave  to  introduce  Adjournment  Motion  was  given  by

Shri  Shafi  Parambil  and  five  other  Members  regarding  the  serious  situation

reported to have arisen consequent to the  arrest of Mr. K. S. Sabrinathan  State

Vice  President,  Youth  Congress  in  the  attempt  to  murder  conspiracy  case.

The  Deputy  Speaker  informed  the  House  that  the  notice  was  not  in  order.

In protest against this, the Members belonging to the opposition staged a walkout.]

Calling Attention :

(1) Dr.  Sujith  Vijayanpillai  called  the  attention  of  the  Minister  for  

Law,  Industries  and  Coir  to  the  necessity  to  urge  the  Central  

Government  to  withdraw  from  the  move  to  hand  over  black  

sand mining to the private sector. The Minister made a statement thereto.

(2) Shri  Sunny  Joseph  called  the  attention  of  the  Chief  Minister  to

the  necessity  to  resolve  the  problems  and  concerns  reportedly

faced by the people of Kannur district regarding the land acquisition

for artificial waterways. The Minister made a  statement thereto.

KNPP.1013/2022(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. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന പേരത്തിസത്തിതത്തി സസൗഹൃദ
ഭൂവത്തിനത്തിപയയോഗഅം

റവനന-
ഭവനനത്തിരമയോണ

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. പേത്തി. നക. കുഞയോലത്തിക്കുടത്തി വഖഫര പബയോരഡത്തിനല
നത്തിയമനങ്ങള് 

മുഖഖ്യമനത്തി

3 ശശ. സജത്തി നചെറത്തിയയോന നദശതശരങ്ങള്കര
സഅംരക്ഷണ ഭത്തിതത്തി 

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി റവനന-ഭവന
നത്തിരമയോണ
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. വത്തി. പജയോയത്തി വരകല കത്തിഫര
സഅംരക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനര

നടപേടത്തി

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തിക്കു

പവണത്തി റവനന-ഭവന
നത്തിരമയോണ
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. ഇ. ചെന്ദ്രപശഖരന കയോഞങ്ങയോടര വഖ്യവസയോയ
പേയോരകര 

നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസയോയഅം, കയര

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശമതത്തി നക. നക. ശശലജ ടശച്ചര കണ്ണൂര ഇന്റെരനയോഷണല
എയരപപേയോരടത്തിപലക്കുള

പറയോഡുകളുനട നത്തിരമയോണഅം

നപേയോതുമരയോമതര-
വത്തിപനയോദസഞയോരഅം,

യുവജനകയോരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. വത്തി. നക. പ്രശയോനര പപേരൂരകട
മയോനസത്തികയോപരയോഗഖ്യപകന്ദ്ര

തത്തിനന്റെ വത്തികസനഅം

ആപരയോഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി
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1 2 3 4

8 പഡയോ. സുജത്തിതര വത്തിജയനപേത്തിള മങത്തിപപേയോകര പ്രതത്തിപരയോധഅം ആപരയോഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. എ.നക.എഅം. അഷ്റഫര മപഞശശ്വരനത സരകയോര
ആശുപേതത്തികളുനട

പ്രവരതനഅം

ആപരയോഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. എഅം. നസൗഷയോദര സശ്വകയോരഖ്യ ഏജനസത്തികള്
മുപഖനയുള ഹജര

തശരതയോടനഅം

മതഖ്യബന്ധനഅം,
കയോയത്തികഅം, വഖഫര,

ഹജര തശരതയോടനഅം
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.  

Papers laid on the table :

The following papers were laid on the Table.

(i) Papers as per rule 166 (1) :

ക്രമ

നമ്പർ

എസര.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വത്തിജയോപേനതത്തിനന്റെ 

നമ്പർ     തശയതത്തി 

1 2 3 4

    1 182/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-I/വത്തിജത്തി 25-2-2022

    2 183/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-II/വത്തിജത്തി 25-2-2022

    3 184/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-III/വത്തിജത്തി 25-2-2022

    4 185/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/514/2021-IV/വത്തിജത്തി 25-2-2022

    5 186/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-I/വത്തിജത്തി 25-2-2022

    6 187/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-II/വത്തിജത്തി 25-2-2022

    7 188/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-III/വത്തിജത്തി 25-2-2022

    8 189/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/5/2022-IV/വത്തിജത്തി 25-2-2022
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    9 531/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര1503/2022/പഹയോഅം 29-5-2022

    10 545/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 1551/2022/പഹയോഅം 3-6-2022

    11 551/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-I/വത്തിജത്തി 4-6-2022

    12 552/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-II/വത്തിജത്തി 4-6-2022

    13 553/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-III/വത്തിജത്തി 4-6-2022

    14 554/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/164/2022-IV/വത്തിജത്തി 4-6-2022

    15 579/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പര113/2022/പഹയോഅം 9-6-2022

    16 581/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-I/വത്തിജത്തി 9-6-2022

    17 582/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-II/വത്തിജത്തി 9-6-2022

    18 583/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-III/വത്തിജത്തി 9-6-2022

    19 584/2022 വത്തിജത്തി-സത്തി3/74/2022-IV/വത്തിജത്തി 9-6-2022

    20 640/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 1605/2022/പഹയോഅം 8-6-2022

    21 641/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 1776/2022/പഹയോഅം 27-6-2022

    22 646/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പര 1789/2022/പഹയോഅം 28-6-2022

    23 675/2022 ആഭഖ്യനരഅം-എസര.എസര.എ.2/66/2020-
ആഭഖ്യനരഅം

7-7-2022

    24 385/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നമ്പര37/2022/തസശ്വഭവ 13-4-2022

    25 386/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നമ്പര37/2022/തസശ്വഭവ 13-4-2022

    26 387/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നമ്പര37/2022/തസശ്വഭവ 13-4-2022

    27 621/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര65/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

    28 622/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര66/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

    29 623/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര67/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

    30 624/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര68/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022
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    31 625/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 69/2022/റത്തി.ഡത്തി. 18-6-2022

    32 --- 297/ഡത്തി(റത്തി)/2022/നക.എസര.ഇ.ആര.സത്തി. 25-6-2022

    33 737/2021 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നമ്പര 32/2021/വനഅം 14-9-2021

    34 651/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 19/2022/എഫര&ഡബബ്ല്യുഎലഡത്തി 30-6-2022

    35 -- നക.എഫര.സത്തി/എച്ചര.ആര/09/2021-22 23-9-2021

    36 647/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര77/2022/ഫത്തിന 28-6-2022

    37 926/2021 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നമ്പര 25/2021/വഖ്യവ. 18-11-2021

    38 649/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 11/2022/ഐ.ഡത്തി. 29-6-2022

    39 669/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 13/2022/ഐ.ഡത്തി. 5-7-2022

    40 482/2022 സ.ഉ.(പേത്തി) നമ്പര 21/2022/മതുവ 13-5-2022

    41 564/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി) നമ്പര  23/2022/മതുവ 6-6-2022

    42 665/2022 സ.ഉ.(അച്ചടത്തി)നമ്പര 3/2022/സയോഅം.കയോ.വ. 21-6-2022

    43 442/2019 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര64/2019/പകയോ-ഓപര 4-6-2019

    44 443/2019 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 70/2019/പകയോ-ഓപര 21-6-2019

    45 499/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 77/2022/പകയോ-ഓപര 19-5-2022

    46 599/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 108/2022/പകയോ-ഓപര 14-6-2022

    47 618/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 111/2022/പകയോ-ഓപര 18-6-2022

    48 633/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 71/2022/ടയോകസര 25-6-2022

    49 634/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 72/2022/ടയോകസര 25-6-2022

    50 635/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 73/2022/ടയോകസര 25-6-2022

    51 636/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര74/2022/ടയോകസര 25-6-2022

    52 638/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 117/2022/പകയോ-ഓപര 27-6-2022

    53 639/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 118/2022/പകയോ-ഓപര 27-6-2022
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    54 658/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 75/2022/ടയോകസര 3-7-2022

    55 659/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 76/2022/ടയോകസര 3-7-2022

    56 660/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര77/2022/ടയോകസര 3-7-2022

    57 668/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 121/2022/പകയോ-ഓപര 4-7-2022

    58 672/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 122/2022/പകയോ-ഓപര 6-7-2022

    59 676/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര125/2022/പകയോ-ഓപര 8-7-2022

    60 574/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 44/2022/എലബത്തിആര 2-6-2022

    61 611/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 48/2022/എലബത്തിആര 13-6-2022

    62 613/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 52/2022/എല.ബത്തി.ആര 16-6-2022

    63 627/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 49/2022/എല.ബത്തി.ആര 15-6-2022

    64 637/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പര 57/2022/എല.ബത്തി.ആര 25-6-2022

    65 674/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 70/2022/എല.ബത്തി.ആര 7-7-2022

    66 697/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 73/2022/എല.ബത്തി.ആര 13-7-2022

    67 617/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര20/2022/ടയോനസര 18-6-2022

    68 696/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 11/2022/ഡബബ്ല്യു.സത്തി.ഡത്തി.ഡത്തി. 12-7-2022

    69 497/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 1/2022/എഫര&സത്തിഎസ്ഡത്തി 7-4-2022

(ii) Papers as per Rule 166 (B) :  

ക്രമ

നമ്പര
സയോപേനഅം 

റത്തിപപയോർടത്തിനന്റെ 

വർഷഅം     സശ്വഭയോവഅം 

1 2 3 4

1
പകരള ഷത്തിപത്തിഅംഗര ആന്റെര ഇനലയോനഡര 
നയോവത്തിപഗഷന പകയോരപപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര

2018-19
വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടഅം

കണക്കുകളുഅം

2 നസന്റെര പഫയോര നഡവലപരനമന്റെര സ്റ്റഡശസര 2021-22 വയോരഷത്തിക കണക്കുകൾ
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1 2 3 4

3
പകരള സഅംസയോന ബത്തിവപറജസര 
പകയോരപപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര

2018-19 വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടര

4
പകരള പസ്റ്ററര ഇലകത്തിസത്തിറത്തി നറഗുപലററത്തി 
കമശഷന 

2020-21
വയോരഷത്തിക

റത്തിപപയോരടത്തിനന്റെ
അനുബന്ധഅം

5 തത്തിരുവത്തിതയോഅംകൂര പദവസശ്വഅം പബയോരഡര
2014-15

മുതല 2017-18
വനര

വയോരഷത്തിക ഭരണ
റത്തിപപയോരടര

6
കഅംപേര പടയോളര ആന്റെര ആഡത്തിറര ജനറല 
ഒയോഫര ഇനഡഖ്യ

2020-21

2021 മയോരച്ചര
മയോസതത്തില

അവസയോനത്തിച്ച
വരഷനത സഅംസയോന
സമ്പദര വഖ്യവസനയ
ക്കുറത്തിച്ചുള ഓഡത്തിറര

റത്തിപപയോരടര

7
കഅംപേര പടയോളര ആന്റെര ആഡത്തിറര ജനറല 
ഒയോഫര ഇനഡഖ്യ

2022

പകരള
സരവ്വകലയോശയോലയുനട

പ്രവരതനഅം
സഅംബന്ധത്തിച്ച പ്രപതഖ്യക

റത്തിപപയോരടര

8
പകരള നചെറുകത്തിട വഖ്യവസയോയ വത്തികസന 
പകയോരപപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര 

2014-15
വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടഅം

കണക്കുകളുഅം

9 പകരള സഅംസയോന മനുഷഖ്യയോവകയോശ കമശഷന
2017-18

2018-19

 പ്രപതഖ്യക ആഡത്തിറര
റത്തിപപയോരടര

10 നമറൽ ഇൻഡസശസര ലത്തിമത്തിറഡര 2018-19
വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടഅം

കണക്കുകളുഅം

11
പകരള പസ്റ്ററര കയര നമഷത്തിനറത്തി 
മയോനുഫയോക്ചെറത്തിഅംഗര കമ്പനത്തി ലത്തിമത്തിറഡര

2019-20
വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടഅം

കണക്കുകളുഅം
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1 2 3 4

12 പകരള കരകസൗശല വത്തികസന 
പകയോരപപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര 2019-20 വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടഅം

കണക്കുകളുഅം

13  സ്റ്റശൽ ഇൻഡസത്തിയൽസര പകരള ലത്തിമത്തിറഡര 2019-20 വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടഅം
കണക്കുകളുഅം

14 പകരള പസ്റ്ററര മത്തിനറല നഡവലപ്നമന്റെര 
പകയോരപപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര 2020-21 വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടഅം

ആഡത്തിറര റത്തിപപയോരടഅം

15 പകരള സഅംസയോന നയോളത്തിപകര വത്തികസന 
പകയോരപപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര 2014-15 വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടര

16 പകരള ലയോനഡര നഡവലപരനമന്റെര 
പകയോരപപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര 2018-19 വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടഅം

കണക്കുകളുഅം

17
മഹയോതയോഗയോന്ധത്തി 

സരവ്വകലയോശയോല
2021 വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടര

18
നയോഷണല യൂണത്തിപവഴത്തിറത്തി ഓഫര 
അഡശ്വയോനസ്ഡര ലശഗല സ്റ്റഡശസര 
(നനവലസര)

2021-22 വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടര

19 പകരള പസ്റ്ററര പസയോരട്സര കസൗണ്സത്തില 2019-20 വയോരഷത്തിക റത്തിപപയോരടര

(iii) Answer to the questions below with delay statements as per Rule 47 (2) :

നത്തിയമസഭ സപമളനഅം നക്ഷത ചെത്തിഹ്നമത്തിടയോത പചെയോദഖ്യനമ്പര

1 2 3

13 14 5230

14 1 1256

10 4415



9

22 463, 486, 2357, 2359, 2370, 2212

11 1461

15

2 4285

3 2695

4 116,  2110,  385,  459,  481,  2411,  2477,
1401

(iv) Papers as per Rule 236 (5) :

സബ്ജകര കമത്തിറത്തി

കയോലതയോമസപേതത്തികകളുനട വത്തിശദയോഅംശഅം

സയോമ്പതത്തിക

വരഷഅം

റത്തിപപയോരടര 

നമ്പര

ഖണത്തിക

 നമ്പര

 IV―വഖ്യവസയോയവഅം ധയോതുകളുഅം
2020-21 5 24, 25, 26

I―കൃഷത്തിയുഅം  മൃഗസഅംരക്ഷണവഅം

     മതഖ്യബന്ധനവഅം
2019-20 4 4

IX―തപദ്ദേശസശ്വയഅംഭരണവഅം

        ഗയോമവത്തികസനവഅം, ഭവന നത്തിരമയോണവഅം
2017-18 2 16, 17

V―മരയോമതഅം  ഗതയോഗതവഅം

      വയോരതയോവത്തിനത്തിമയവഅം
2020-21 5 1-10, 133

XII―ആപരയോഗഖ്യവഅം കുടഅംബപക്ഷമവഅം 2019-20 4 46-51, 54

1013/2022(ii).
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 (v) Papers as per Rule 236 (6) :

ധനയോഭഖ്യരതന നമ്പര
വയോരഷത്തിക പ്രവരതന റത്തിപപയോരടത്തിനന്റെ വത്തിശദയോഅംശഅം

സയോമ്പതത്തിക വരഷഅം വകുപര/സയോപേനഅം

1 2 3

III―നശതത്തിനഖ്യയോയ നത്തിർവ്വഹണഅം 
2020-21

(കയോലതയോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

ഉപദഖ്യയോഗസ ഭരണ പേരത്തിഷയോര
വകുപര (പകരള

അഡത്തിനത്തിസര പടറശവര
ടത്തിബനണൽ )

XVII―വത്തിദഖ്യയോഭഖ്യയോസഅം , കയോയത്തിക
            വത്തിപനയോദഅം, കല, സഅംസയോരഅം 

,, ശയോസ്ത്രസയോപങതത്തിക വകുപര
(പകരള ശയോസ്ത്രസയോപങതത്തിക

പേരത്തിസത്തിതത്തി കസൗൺസത്തിൽ )

II―സഅംസയോന ഭരണതലവനയോര,
       മനത്തിമയോര, ആസയോന ഉപദഖ്യയോഗസനയോര

2021-22
  

ആസൂതണ സയോമ്പതത്തിക
കയോരഖ്യ വകുപര (നക - ഡത്തിസര) 

II―സഅംസയോന ഭരണതലവനയോര,
        മനത്തിമയോര, ആസയോന
       ഉപദഖ്യയോഗസനയോര

         
,,

 ഉപദഖ്യയോഗസ ഭരണ
പേരത്തിഷയോര വകുപര
(ഐ.എഅം.ജത്തി)

IV―നതരനഞടപ്പുകൾ ,, ഇലക്ഷൻ വകുപര 

XII―പപേയോലശസര ,, വത്തിജത്തിലൻസര  വകുപര 

XIII―ജയത്തിലുകൾ ,, ആഭഖ്യനര വകുപര 

XIV―പസ്റ്റഷനറത്തിയുഅം അച്ചടത്തിയുഅം മറര
           ഭരണപേരമയോയ സർവ്വശസുകളുഅം           2021-22 നപേയോതുഭരണ (എ.ഐ.എസര-

എ)   വകുപര 

XVII―വത്തിദഖ്യയോഭഖ്യയോസഅം, കയോയത്തിക
            വത്തിപനയോദഅം, കല, സഅംസയോരഅം ,,

ആസൂതണസയോമ്പതത്തികകയോരഖ്യ
വകുപര (നസന്റെർ പഫയോർ

നഡവലപ്നമന്റെര സ്റ്റഡശസര)

XXI―ഭവന നത്തിർമയോണഅം ,, സയോമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തിവത്തിവര
കണകര വകുപര 

XXIV―നതയോഴത്തിലുഅം നതയോഴത്തിലയോളത്തി
             പക്ഷമവഅം പ്രവയോസത്തി പക്ഷമവഅം

,, പകരളശയ പ്രവയോസത്തികയോരഖ്യ
വകുപര 
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XXV―പേടത്തികജയോതത്തി /പേടത്തികവർഗ/
             മറ്റു പേത്തിന്നയോക/നനനപേക്ഷ
            വത്തിഭയോഗങ്ങൾ എന്നത്തിവരുനട
            പക്ഷമഅം 

       

2021-22

നനനപേക്ഷ പക്ഷമ വകുപര
(നനനപേക്ഷ പക്ഷമ

ഡയറകപററര, പകരള
സഅംസയോന നനനപേക്ഷ

കമശഷൻ )

XXVIII―പേലവക സയോമ്പതത്തിക
                സർവ്വശസുകൾ  ,, 

സയോമ്പതത്തിക
സത്തിതത്തിവത്തിവരകണകര

വകുപര 

XXIX―കൃഷത്തി ,,  ,,

XXIX―കൃഷത്തി  ,,
  ആസൂതണസയോമ്പതത്തികകയോരഖ്യ

വകുപര   (കയോസറപഗയോഡര
വത്തികസന പേയോപകജര)

XXXVII―വഖ്യവസയോയങ്ങൾ ,,   സയോമ്പതത്തിക സത്തിതത്തി
വത്തിവരകണകര  വകുപര 

XLV―പേലവക വയോയ്പകളുഅം
            മുൻകൂറുകളുഅം  ,, നപേയോതുഭരണ(എ.ഐ.എസര-

സത്തി)   വകുപര 

XLVI―സയോമൂഹഖ്യ സുരക്ഷത്തിതതശ്വവഅം
              പക്ഷമവഅം  ,, ശസനത്തിക പക്ഷമ  (എ )

വകുപര  

XXII―നഗരവത്തികസനഅം 

2019- 20
(കയോലതയോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

നഗര - ഗയോമയോസൂതണ
വകുപര

XXII―നഗരവത്തികസനഅം നഗരകയോരഖ്യ   വകുപര 

XXVIII―പേലവക  സയോമ്പതത്തിക
                സർവ്വശസുകൾ,

XXXV―പേഞയോയതര,

XLVI―സയോമൂഹഖ്യ  സുരക്ഷത്തിതതശ്വവഅം
              പക്ഷമവഅം 

 തപദ്ദേശ സശ്വയഅംഭരണ വകുപര

         (പേഞയോയതര)

XXXVI―ഗയോമ വത്തികസനഅം 
തപദ്ദേശ സശ്വയഅംഭരണ വകുപര 

(ഗയോമ വത്തികസന
കമശഷണപററര)
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IV―നതരനഞടപ്പുകൾ 2021-22

തപദ്ദേശ സശ്വയഅംഭരണ വകുപര
(പകരള സഅംസയോന

തത്തിരനഞടപര കമശഷൻ,
സഅംസയോന ഡശലത്തിമത്തിപറഷൻ

കമശഷൻ)

VIII―എശകസര ,, നത്തികുതത്തി വകുപര (എശകസര)

XX―ശുദ്ധജലവത്തിതരണവഅം  
         ശുചെശകരണവഅം 2021-22

ജലവത്തിഭവ വകുപര [പകരള
ഗയോമശണ ശുദ്ധജലവത്തിതരണ

ശുചെത്തിതശ്വ ഏജൻസത്തി
(ജലനത്തിധത്തി - KRWSA)]

V―ചെരക്കു  പസവന  നത്തികുതത്തിയുഅം,
       കയോർഷത്തികയോദയോയ  നത്തികുതത്തിയുഅം
       വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയുഅം 

2021-22
ഊർജ വകുപര
(ഇലകത്തികൽ

ഇൻനസകപററര )

XXXIX―ശവദബ്ല്യുത പേദ്ധതത്തികൾ   ,,  ,,

XXV―പേടത്തികജയോതത്തി/  പേടത്തികവർഗ/
            മറ്റു    പേത്തിന്നയോക/നനനപേക്ഷ
            വത്തിഭയോഗങ്ങൾ  എന്നത്തിവരുനട
            പക്ഷമഅം 

2020-21
(കയോലതയോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

   പേടത്തികജയോതത്തി വത്തികസന
വകുപര 

   

II―സഅംസയോന  ഭരണതലവനയോര,
        മനത്തിമയോര,  ആസയോന
       ഉപദഖ്യയോഗസനയോര

   2021-22        ധനകയോരഖ്യ വകുപര 

XVI―നപേൻഷനുഅം പേലവകയുഅം   ,,  പകരളസഅംസയോന ഭയോഗഖ്യക്കുറത്തി
വകുപര (നത്തികുതത്തി)

XXXVII―വഖ്യവസയോയങ്ങള്
2019-20

(കയോലതയോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

വഖ്യവസയോയ വകുപര 

(പകരള കരകസൗശല
വത്തികസന പകയോർപപറഷൻ )
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XXXVII―വഖ്യവസയോയങ്ങള്
2020-21

(കയോലതയോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

വഖ്യവസയോയ വകുപര 

[പകരള നചെറുകത്തിട വഖ്യവസയോയ
വത്തികസന പകയോർപപറഷൻ

(സത്തിഡര പകയോ )]

  ,,  2021-22 വഖ്യവസയോയ വകുപര  (പകരള
കയോഷന  പബയോർഡര ലത്തിമത്തിറഡര )

   ,,   ,, 
വഖ്യവസയോയ വകുപര  

(ദത്തി  ടയോവൻകൂർ സത്തിനമന്റെരസര
ലത്തിമത്തിറഡര )

  ,,   ,,  

വഖ്യവസയോയ വകുപര  
(പകരള ഇലകത്തികൽ ആന്റെര

അശലഡര എഞത്തിനശയറത്തിഅംഗര
കമ്പനത്തി ലത്തിമത്തിറഡര ) 

  ,,  ,,  

വഖ്യവസയോയ വകുപര  
[പകരള നചെറുകത്തിട വഖ്യവസയോയ
വത്തികസന പകയോർപപറഷൻ

(സത്തിഡര പകയോ )]

  ,,  ,,  

വഖ്യവസയോയ വകുപര  
[പകരള പസ്റ്ററര
ഇലപകയോണത്തികര
നഡവലപ്നമന്റെര

പകയോർപപറഷൻ ലത്തിമത്തിറഡര
(നകൽപടയോൺ )]

,,  ,,  

വഖ്യവസയോയ വകുപര
[നകൽപടയോൺ കഅംപപേയോണന്റെര

പകയോഅംപ്ലസര ലത്തിമത്തിറഡര 

(നക.സത്തി.സത്തി.എൽ.)]

,,  ,,  
വഖ്യവസയോയ വകുപര 

ആപടയോകയോസ്റ്റര ലത്തിമത്തിറഡര  
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XXXVII―വഖ്യവസയോയങ്ങള് 2021-22

വഖ്യവസയോയ വകുപര  
[സ്റ്റശൽ ആൻറര ഇൻഡസത്തിയൽ

പഫയോർജത്തിഅംഗര സര ലത്തിമത്തിറഡര
(എസര.ഐ.എഫര.എൽ )]

XVII―വത്തിദഖ്യയോഭഖ്യയോസഅം,  കയോയത്തിക
            വത്തിപനയോദഅം, കല, സഅംസയോരഅം 2016-17 സയോഅംസയോരത്തിക വകുപര 

XXVII―സഹകരണഅം 2021-22 സഹകരണ വകുപര

XXIV―നതയോഴത്തിലുഅം  നതയോഴത്തിലയോളത്തി
              പക്ഷമവഅം പ്രവയോസത്തി പക്ഷമവഅം 2021-22 നതയോഴത്തിലുഅം ശനപുണഖ്യവഅം

വകുപര 

XLVI―സയോമൂഹഖ്യ
             സുരക്ഷത്തിതതശ്വവഅം പക്ഷമവഅം 

2018- 19
(കയോലതയോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)

വനത്തിതയോശത്തിശു
വത്തികസനവകുപര 

XVIII―ശവദഖ്യസഹയോയരഅംഗവഅം
             നപേയോതുജനയോപരയോഗഖ്യവഅം 

  2019- 20
(കയോലതയോമസ പേതത്തിക

സഹത്തിതഅം)
ആയുഷര വകുപര 

XXX―ഭക്ഷഖ്യഅം 
2020- 21

(കയോലതയോമസ പേതത്തിക
സഹത്തിതഅം)

ഭക്ഷഖ്യ-നപേയോതുവത്തിതരണ
ഉപേപഭയോക്തൃകയോരഖ്യ  വകുപര 

Presentation of Reports :

(i) The Twentieth to Twenty Third reports of the Committee on Local fund
Accounts were presented.

(ii)  The  Third  to  Fifth  reports  of  the  Committee  on  Estimates  were
presented.

(iii) The Second and Third reports of the Committee on Welfare of Youth
and Youth Affairs were presented.

(iv)  The Third report of the Committee on Welfare of Scheduled Castes and
Scheduled Tribes were presented. 
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Ruling of Speaker :

The Speaker gave the following ruling on Shri M. M. Mani's remarks during
the discussion of Demands for Grants on 14th  July 2022 and the subsequent
events in the House.

"ബഹുമയോനനപട  വനത്തിതയോ  അഅംഗഅം  ശശമതത്തി  നക.  നക.  രമയുനട  പ്രസഅംഗനത
മുനനത്തിരതത്തി  തുടരന്നര  സഅംസയോരത്തിച്ച  ശശ.  എഅം.  എഅം.  മണത്തി  നടതത്തിയ  പേരയോമരശഅം
ആപക്ഷപേകരമയോയതത്തിനയോല അതര ചെടഅം  307  പ്രകയോരഅം സഭയോ നടപേടത്തികളത്തിലനത്തിനഅം നശകഅം
നചെപയ്യേണതയോനണന്നര  ബഹുമയോനനപട  അഅംഗഅം  ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര  രയോധയോകൃഷ്ണന
അപപയോള്തനന്ന  ഒരു  ക്രമപ്രശ്നതത്തിലൂനട  നചെയറത്തിപനയോടര  ആവശഖ്യനപടകയുണയോയത്തി.
ബഹുമയോനനപട പ്രതത്തിപേക്ഷപനതയോവഅം ശശ.  രപമശര നചെന്നത്തിതലയുഅം സമയോനമയോയ ആവശഖ്യഅം
ഉന്നയത്തിച്ചത്തിരുന.  ഇകയോരഖ്യഅം പേരത്തിപശയോധത്തിച്ചര ഉചെത്തിതമയോയ നടപേടത്തി സശ്വശകരത്തികയോനമന്നര നചെയര
സഭനയ  അറത്തിയത്തിക്കുകയുഅം  നചെയത്തിരുന.  സമയോനമയോയ  സന്ദരഭങ്ങളത്തില  നമ്മുനട  സഭയത്തില
സശ്വശകരത്തിച്ചു വരുന്ന നടപേടത്തിക്രമഅം രണ്ടു സമശപേകയോല ഉദയോഹരണങ്ങള് സഹത്തിതഅം നതയോടടത
ദത്തിവസമയോയ  ജൂലയോയര  15  നുതനന്ന  നചെയര  സഭയത്തില  വഖ്യക്തമയോക്കുകയുഅം  പ്രതഖ്യക്ഷതത്തില
അണ്പേയോരലത്തിനമന്റെറത്തിയലയോതതുഅം  എന്നയോല  എതത്തിരപ്പുളതുമയോയ  പേരയോമരശങ്ങളത്തില  സഭയോ
പരഖകള്  വത്തിശദമയോയത്തി  പേരത്തിപശയോധത്തിച്ചര  പേത്തിന്നശടര  തശരപ്പുകല്പത്തികലയോണര  രശതത്തിനയന്നര
അറത്തിയത്തിക്കുകയുഅം നചെയത്തിരുന. 

നമ്മുനട  സഭയത്തില  ഉപേപയയോഗത്തികയോന  പേയോടത്തിലയോതതര  എന്നര  നപേയോതുവത്തില
അഅംഗശകരത്തിച്ചത്തിടള  ചെത്തില  വയോക്കുകളുണര.  അണ്പേയോരലത്തിനമന്റെറത്തിയയോയ  അതരഅം  വയോക്കുകള്
ഉപേപയയോഗത്തിച്ചത്തിനലങത്തിലുഅം  ചെത്തില  പേരയോമരശങ്ങള്  അനുചെത്തിതവഅം  അസശ്വശകയോരഖ്യവമയോകയോഅം.  മുമ്പര
സയോധയോരണമയോയത്തി  ഉപേപയയോഗത്തിച്ചത്തിരുന്ന  ചെത്തില  വയോക്കുകളുഅം  പ്രപയയോഗങ്ങളുഅം  തനന്ന  ഇന്നനത
കയോലതര  ഉപേപയയോഗത്തികയോന പേയോടത്തിലയോതവയയോയത്തി  കണകയോക്കുനണര.  വയോക്കുകളുനട പവരുഅം
അരതവഅം  അതത്തിനന്റെ  സയോമൂഹത്തിക  സയോഹചെരഖ്യതത്തിലയോണര.  ഒപര  വയോകത്തിനു  തനന്ന  എലയോ
സയോമൂഹത്തിക  സയോഹചെരഖ്യങ്ങളത്തിലുഅം  ഒപര  അരതമയോവണനമന്നത്തില.  വയോക്കുകള്  അതതു
കയോലതത്തിനന്റെ മൂലഖ്യപബയോധനതയയോണര  പ്രതത്തിനത്തിധശകരത്തിക്കുന്നതര.  ഫനഡല മൂലഖ്യപബയോധനത
പ്രതത്തിനത്തിധശകരത്തിക്കുന്ന വയോക്കുകളുഅം പ്രപയയോഗങ്ങളുഅം ആധുനത്തിക ജനയോധത്തിപേതഖ്യ പലയോകതത്തിനന്റെ
മൂലഖ്യപബയോധതത്തിനര  വത്തിരുദ്ധമയോയത്തിരത്തിക്കുഅം.  അതുനകയോണയോണര  പനരനത  സയോരവതത്തികമയോയത്തി
ഉപേപയയോഗത്തിച്ചത്തിരുന്ന  പേഴനഞയോല്ലുകള്,  തമയോശകള്,  പ്രയോപദശത്തിക  വയോങ്നമയോഴത്തികള്  എന്നത്തിവ
പേലതുഅം ഇന്നര കയോലഹരണനപടതുഅം ഉപേപയയോഗത്തിച്ചു കൂടയോതതുമയോകുന്നതര.  മനുഷഖ്യരുനട നത്തിറഅം,
ശയോരശരത്തിക പ്രപതഖ്യകതകള്, പേരത്തിമത്തിതത്തികള്, നചെയ്യുന്ന നതയോഴത്തില, കുടഅംബപേശയോതലഅം, ജയോതത്തി,
മതഅം,  ലത്തിഅംഗപേരമയോയ സവത്തിപശഷതകള്, ജശവത്തിതയോവസകള് എന്നത്തിവനയ മുനനത്തിരതത്തിയുള
പേരത്തിഹയോസ  പേരയോമരശങ്ങള്,  ആണതപഘയോഷണങ്ങള്  എന്നത്തിവനയലയോഅം   ആധുനത്തിക
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പലയോകതര  അപേരത്തിഷ്കൃതമയോയത്തിടയോണര  കണകയോകനപടന്നതര.  അവനയലയോഅം  സയോമൂഹത്തിക
വളരച്ചയഅം  ജനയോധത്തിപേതഖ്യ  പബയോധതത്തിനന്റെ  വത്തികയോസതത്തിനുമനുസരത്തിച്ചര
ഉപപേക്ഷത്തികനപപടണവയയോണര  എന്ന  ഒരു  അവപബയോധഅം  സമൂഹതത്തിലയോനക  വളരന
വരുനണര.  സ്ത്രശകള്,  ടയോനസര നജന്റെറുകള്,  അഅംഗപേരത്തിമത്തിതര,  കയോഴ്ചപേരത്തിമത്തിതര,
പേയോരശശ്വവലകൃത  ജനവത്തിഭയോഗങ്ങള്  എന്നത്തിവനരക്കുറത്തിച്ചര  പേരയോമരശത്തിക്കുപമ്പയോള്  പ്രപതഖ്യകത്തിച്ചുഅം
ഈ  പേരത്തിഗണന  പ്രധയോനമയോണര.  എന്നയോല  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളത്തില  പേലരക്കുഅം  ഈ  മയോറഅം
പവണത  മനസത്തിലയോകയോനയോയത്തിടത്തില.  ഇകയോരഖ്യങ്ങനളലയോഅം  മുമ്പത്തിലയോതവത്തിധഅം  സയോമൂഹത്തിക
ഓ ഡത്തിറത്തിങ്ങത്തിനര  ഇന്നര  വത്തിപധയമയോകുനണര എനഅം എലയോവരുഅം ഓരപകണതയോണര.  നമ്മുനട
സഭയര ഇകയോരഖ്യതത്തില കയോലതത്തിനന്റെ മയോറഅം ഉള്നകയോളയോനയോവണഅം. വയോക്കുകള് വത്തിലകയോനുഅം
നത്തിപരയോധത്തികയോനുമുള  നചെയറത്തിനന്റെ  അധത്തികയോരഅം  പ്രപയയോഗത്തിച്ചര  അടത്തിപച്ചല്പത്തിപകണതയോണര  ആ
മയോറഅം  എന്നര  കരുതുന്നത്തില.  സശ്വയഅം  തത്തിരുതലുകളുഅം  നവശകരണവഅം  അഅംഗങ്ങളുനട
ഭയോഗതനത്തിന്നര നത്തിരനരമയോയത്തി ഉണയോവകയയോണര പവണതര. 

മുകളത്തില  പേറഞ  കയോഴ്ചപയോടത്തിനന്റെ  അടത്തിസയോനതത്തില  വശക്ഷത്തിക്കുപമ്പയോള്
ശശ.  എഅം.  എഅം.  മണത്തിയുനട പ്രസഅംഗതത്തില നതറയോയ ഒരു ആശയഅം അനരലശനമയോയത്തിടണര
എനതനന്നയയോണര നചെയറത്തിനന്റെ അഭത്തിപ്രയോയഅം. അതര പുപരയോഗമനപേരമയോയ മൂലഖ്യപബയോധവമയോയത്തി
പചെരന  പപേയോകുന്നതല.  നചെയര  പനരപത  വഖ്യക്തമയോകത്തിയതുപപേയോനല  പ്രതഖ്യക്ഷതത്തില
അണ്പേയോരലത്തിനമന്റെറത്തിയയോയ പേരയോമരശങ്ങള് നചെയര പനരത്തിടര നശകഅം നചെയ്യുന്നതുഅം അലയോതവ
അഅംഗഅം  സശ്വപമധയയോ  പേത്തിനവലത്തിക്കുകയുഅം  നചെയ്യുക  എന്നതുമയോണര  നമ്മുനട  നടപേടത്തിക്രമഅം.
ഏതയോനുഅം ദത്തിവസഅം മുമ്പര നമ്മുനട സഭയത്തിലതനന്ന ശശ.  എഅം.  വത്തിനനസന്റെര നടതത്തിയ ഒരു
ഉപേമനയ സഅംബന്ധത്തിച്ചര  ശശമതത്തി  കയോനതത്തില ജമശല ക്രമപ്രശ്നഅം ഉന്നയത്തിച്ചതത്തിനന തുടരന്നര
ശശ.  വത്തിനനസന്റെര  സശ്വയഅം  അതു  പേത്തിനവലത്തിച്ച  അനുഭവമുണര.  ശശ.  എഅം.  എഅം.  മണത്തിയുഅം
നചെയറത്തിനന്റെ  നത്തിരശക്ഷണതത്തിനന്റെ  അടത്തിസയോനതത്തില  അനുചെത്തിതമയോയ  പ്രപയയോഗഅം
പേത്തിനവലത്തിക്കുനമന്നര നചെയര പ്രതശക്ഷത്തിക്കുന. 

ഒരു കയോരഖ്യഅം കൂടത്തി ഇതുമയോയത്തി ബന്ധനപടര പേരയോമരശത്തിപകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ജൂലയോയര 15 നര

ഈ  പ്രശ്നഅം  ബഹുമയോനനപട  പ്രതത്തിപേക്ഷ  പനതയോവര  ഉന്നയത്തിച്ച  സന്ദരഭതത്തില  നചെയര

നടപേടത്തിക്രമങ്ങള്  വഖ്യക്തമയോക്കുകയുഅം  പ്രശ്നഅം  പേരത്തിപശയോധത്തിക്കുനമന്നര  അറത്തിയത്തിക്കുകയുഅം

നചെയത്തിരുന.  ബഹുമയോനനപട  പ്രതത്തിപേക്ഷപനതയോവര  നചെയറത്തിനന്റെ  വത്തിശദശകരണഅം

അഅംഗശകരത്തിക്കുകയുഅം നചെയതയോണര.  അതത്തിനു പശഷഅം മനറയോരു മുതത്തിരന്ന അഅംഗഅം പുറതത്തിറങ്ങത്തി

മയോധഖ്യമങ്ങപളയോടര  പ്രപതഖ്യകത്തിച്ചര  പ്രപകയോപേനനമയോനമത്തിലയോനത  നചെയറത്തിനന  സഅംബന്ധത്തിച്ചര

അപങ്ങയറഅം  ദുസ്സൂചെനപയയോനട  ചെത്തില  പേരയോമരശങ്ങള്  നടതത്തിയതര  മയോധഖ്യമങ്ങളത്തില

കയോണുകയുണയോയത്തി.  ബഹുമയോനനപട  പ്രതത്തിപേക്ഷപനതയോവര  സഭയത്തില  പേറഞതത്തിനര
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വത്തിരുദ്ധമയോയത്തി  പ്രതത്തിപേക്ഷനത  ഈ  മുതത്തിരന്ന  അഅംഗഅം  നചെയറത്തിനനതത്തിനര  പേറഞതത്തിനന്റെ

പചെപതയോവത്തികയോരഅം അജയോതമയോണര.  സസൗമഖ്യനുഅം മത്തിതഭയോഷത്തിയുനമന്നര കരുതനപടന്ന അപദ്ദേഹഅം

സഭയ പുറതര നചെയറത്തിനന സഅംബന്ധത്തിച്ചര  നടതത്തിയ പേരയോമരശങ്ങള് ഉചെത്തിതമയോപയയോ എന്നര

ശയോനമയോയത്തി സശ്വയഅം വത്തിലയത്തിരുതനട എന മയോതപമ അഭത്തിപ്രയോയനപടനള.  അപതയോനടയോപഅം

ജൂലയോയര  14  നര ശശ.  എഅം.  എഅം.  മണത്തിയുനട പ്രസയോവനയത്തില പ്രതത്തിപഷധത്തിക്കുന്ന പവളയത്തില

ചെത്തില  അഅംഗങ്ങള്  സഭയുനട  അനസത്തിനര  പചെരയോത  മുദയോവയോകഖ്യങ്ങള്  വത്തിളത്തിച്ചതുഅം

ഡയസത്തിപലക്കു തളത്തികയറയോന ശമത്തിച്ചതുഅം തത്തികച്ചുഅം ദസൗരഭയോഗഖ്യകരമയോയത്തിപപയോയത്തി എനകൂടത്തി

ഈ സന്ദരഭതത്തില ചൂണത്തികയോണത്തികനട. 

വയോകത്തിലുഅം  പ്രവൃതത്തിയത്തിലുഅം  നപേരുമയോറതത്തിലുഅം  സഭയുനട അനസഅം  ഉന്നത മൂലഖ്യങ്ങളുഅം

ഉയരതത്തിപത്തിടത്തികയോന  എലയോ  ബഹുമയോനഖ്യ  അഅംഗങ്ങളുഅം  ജയോഗത  പുലരതണനമന്നര  നചെയര

ഒരത്തികലക്കൂടത്തി ഓരമത്തിപത്തിക്കുന.”

Personal Explanation as per Rule 288 :

Shri M. M. Mani informed the House that he was withdrawing the remarks

made in his speech during the discussion of Demands for Grants on 14th July,

2022.

Matter under Direction 1A :

Shri V. D. Satheesan, Leader of Opposition invited the attention of the House

to  the  reported  incorrect  statement  made  by  Minister  for  Local  Self  Government,

Rural Development and Excise on 13th July 2022. Shri M. V. Govindan Master,

Minister  for  Local  Self  Government,  Rural  Development  and  Excise  made  a

statement in reply to the points raised by the Leader of Opposition.

Financial Business : 

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

for the financial Year 2022-23 

Motions for the Supplementary Demands for Grants in the Budget for the

Financial Year 2022-23 in respect of the Demands II, III, V, XI, XII, XIII, XVII,

XVIII, XX, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXVII, XXXVIII, XLII and

XLVI were moved by the respective Ministers. 

1013/2022(ii).
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The following Members took part in the discussion: 

Shri  A. N. Shamseer

Shri  Ramesh Chennithala

Shri  E. T. Taison Master

Shri  P. K. Basheer

Shri  H. Salam

Shri  Sebastian Kulathunkal

Shri  V. Joy

Shri  A. Prabhakaran

Shri  Xavier Chittilappilly 

Shri  K. Ansalan

Shri  Manjalamkuzhi Ali

Shri  Thomas K. Thomas 

Smt. C. K. Asha

Shri  A. C. Moideen 

Shri  V. D. Satheesan    

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, XI, XII,
XIII,  XVII,  XVIII,  XX,  XXIV,  XXVII,  XXIX,  XXX,  XXXII,  XXXVII,
XXXVIII,  XLII  and  XLVI  were  put  to  vote  and  passed  by  the  House.  The
Supplementary  demands  in  Demand  Numbers  X  and  XVI  were  also  passed
without any discussion. 

The House adjourned at 4.06 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Thursday,
July 21, 2022.  

 KAVITHA UNNITHAN,
Secretary-in-Charge.


