
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
നഞലഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   മഞര്ചച്ച്   15,   ടചഞവ

നമ്പര് 58

രഞവതിടല 9.00-നച്ച് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള : 

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

[ടവഞഞറമൂടച്ച്  ഇരട്ടടക്കഞലപഞതകേ  കകേസതിടന്റെ  ഗ ഗൂഢഞകലഞചനയതികലക്കച്ച്  കപഞലസ്പീസച്ച്
അകനന്വേഷണഞ്ചാം  നടത്തതിയതിട്ടതിടല്ലെന്ന  ടവളതിടപ്പെടുത്തലതിടന്റെ  അടതിസഞനത്തതില്  തുടരകനന്വേഷണത്തതിനച്ച്
തയഞറഞകേഞടത  കകേസച്ച്  അട്ടതിമറതിക്കുന്നതച്ച്  കേഞരണഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന്ന
സതിതതിവതികശേഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേള  നതിര്ത്തതിവചച്ച്  ചര്ച  ടചയണടമന്നഞവശേദ്ധ്യടപ്പെട്ടച്ച്
ശസ്പീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില്-ഉഞ്ചാം മറച്ച് അഞച്ച് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനച്ച് കനഞട്ടസ്പീസച്ച്
നലതിയതിരുന.  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനച്ച്  നല്കേടപ്പെട്ടതിരുന്ന  കനഞട്ടസ്പീസച്ച്  ക്രമപ്രകേഞരമടല്ലെന്നച്ച്
സസ്പീക്കര് സഭടയ അറതിയതിച.  ഇതതില് പ്രതതികഷധതിചച്ച് പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള
സഭഞനടപടതികേൾ തടസ്സടപ്പെടുത്തഞൻ ശമതിച.]

ശദ കണതിക്കല് :

1. ടപഞതുകമഖലയഞ്ചാം  ടപഞതു  ആസതികേളുഞ്ചാം  വതില്ക്കുന്ന  സന്വേകേഞരദ്ധ്യവല്ക്കരണ  നയഞ്ചാം
തതിരുത്തണടമന്നച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഞരതികനഞടച്ച്  ആവശേദ്ധ്യടപ്പെകടണ്ടതതിടന്റെയഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസഞനടത്ത
ചുമട്ടുടതഞഴതിലഞളതികേളുടട  ടതഞഴതിലവകേഞശേങ്ങള  സഞ്ചാംരകതികക്കണ്ടതതിടന്റെയഞ്ചാം  ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലക്കച്ച്
ശസ്പീ.  പതി.  നന്ദകുമഞര് ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച.
മനതി അതച്ച് സഞ്ചാംബനതിചച്ച് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

(അടതിയന്തര  പ്രകമയ  കനഞട്ടസ്പീസതിനുകമല്  അനുവര്ത്തതിച  നതിലപഞടതില്  പ്രതതികഷധതിചച്ച്
പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

2. എഞ്ചാം.ഡതി.എഞ്ചാം.എ.  എന്ന മയക്കുമരുന്നതിടന്റെ ഉപകയഞഗഞ്ചാം തടയന്നതതിനച്ച് നടപടതികേള
സന്വേസ്പീകേരതികക്കണ്ടതതിടന്റെ   ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലക്കച്ച്  ശസ്പീ.  എന.  എ.  ടനല്ലെതിക്കുന്നച്ച്
തകദ്ദേശേസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എകക്സൈസച്ച്  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ
കണതിച. മനതി അതച്ച് സഞ്ചാംബനതിചച്ച് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 257/2022(i).
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ചട്ടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള :

ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച :

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരച്ച് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 കഡഞ. സുജതിതച്ച് വതിജയനപതിള്ള കദശേസ്പീയപഞത വതികേസനത്തതിനച്ച്
വസ്പീടുഞ്ചാം സലവഞ്ചാം വഞണതിജദ്ധ്യ

സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം
വതിട്ടുടകേഞടുത്തവര്ക്കച്ച് പുതതിയ
നതിര്മ്മേഞണത്തതിനച്ച് അനുമതതി

തകദ്ദേശേ
സന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എകക്സൈസച്ച്
വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന ആലത്തൂരതിടല ലഞന്റെച്ച്
ടതിബബ്യൂണല് പട്ടയഞ്ചാം 

റവനബ്യൂ-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശേന എല്ലെഞ ജതില്ലെകേളതിലഞ്ചാം മതിഠഞയതി
കതിനതിക്കുകേൾ

ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനച്ച് നടപടതി

ഉന്നത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. പതി. പതി. ചതിത്തരഞ്ജന ആലപ്പുഴയതിടല  കുടതിടവള്ളകഞമഞ്ചാം ജലവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. ഇ. ടതി. കടസണ് മഞസ്റ്റര് കേയ്പമഞ്ചാംഗലത്തച്ച് കേടലഞക്രമണഞ്ചാം
തടയന്നതതിനച്ച് നടപടതി

ജലവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. മുരളതി ടപരുടനല്ലെതി കേസ്പീടബഞധമൂലമുള്ള  ടനല്
കൃഷതി നഞശേത്തതിനച്ച് നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം

കൃഷതി വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. കമഞനസച്ച് കജഞസഫച്ച് കേടുത്തുരുത്തതിയതില് കകേന്ദ്രസ്പീയ
വതിദദ്ധ്യഞലയവഞ്ചാം സര്ക്കഞര്

സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം 
നതിര്മ്മേതിക്കുന്നതതിനുള്ള

ഭൂമതിക്കച്ച് പരതിവര്ത്തനഞനുമതതി 

കൃഷതി വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. സതി. ആര്. മകഹഷച്ച് കേരുനഞഗപ്പെള്ളതി കഫ്ലൈ ഓവര് ടപഞതുമരഞമത്തച്ച്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

9 കഡഞ. എന. ജയരഞജച്ച് ചതിറയല്പഞറ,  ടചറുവള്ളതി
പഞലങ്ങളുടട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം 

ടപഞതുമരഞമത്തച്ച്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. നജസ്പീബച്ച് കേഞന്തപുരഞ്ചാം പട്ടഞമ്പതി കറഞഡതിടന്റെ
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തച്ച്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

അതതച്ച് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചച്ച് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 
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റതികപ്പെഞര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

i) ഹര്ജതികേള സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട രണ്ടഞമതച്ച് റതികപ്പെഞര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെതിച.

ii) പട്ടതികേജഞതതി - പട്ടതികേവര്ഗ്ഗ കകമഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട ഒന്നഞമതച്ച് റതികപ്പെഞര്ട്ടച്ച്
സമര്പ്പെതിച.

നതിയമസഭഞ കയഞഗങ്ങളതില് ഹഞജരഞകേഞതതിരതിയ്ക്കുവഞന അനുവഞദഞ്ചാം :

നഞലഞഞ്ചാം സകമ്മേളന കേഞലയളവതില് സഭയതില് ഹഞജരഞകേഞതതിരതിയ്ക്കുന്നതതിനച്ച് ചട്ടഞ്ചാം  170(1)
അനുസരതിചച്ച് ശസ്പീ.  യ.  എ.  ലത്തസ്പീഫച്ച് സമര്പ്പെതിചതിരുന്ന അകപക ബഹ. സസ്പീക്കര് സഭയതില്
വഞയതിച.  നതിയമസഭഞ  കയഞഗങ്ങളതില്  ഹഞജരഞകേഞതതിരതിക്കഞന  ശസ്പീ.  യ.  എ.  ലത്തസ്പീഫതിനച്ച്
അനുമതതി നല്കേതി.

ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

2022-2023 സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബഡ്ജറതിടന സഞ്ചാംബനതിച ടപഞതു ചര്ച
പുനരഞരഞ്ചാംഭതിച. തഞടഴപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കെടുത്തു. 

ശസ്പീ. വതി. ടകേ. പ്രശേഞന്തച്ച്

ശസ്പീ. സനസ്പീഷച്ച് കുമഞര് കജഞസഫച്ച്

ശസ്പീ. പതി. എസച്ച്. സുപഞല്

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. എ. മജസ്പീദച്ച്

ശസ്പീ. കജഞബച്ച് കമക്കതിള

ശസ്പീ. പതി. ടജ. കജഞസഫച്ച്

ശസ്പീമതതി യ. പ്രതതിഭ

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. മുകകേഷച്ച് 

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിനടസന്റെച്ച്

ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രഞമചന്ദ്രന

ശസ്പീ. ടകേ. വതി. സുകമഷച്ച്

ശസ്പീ. പതി. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച് 
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ശസ്പീ. പതി. വതി. ശസ്പീനതിജതിന

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. എസച്ച്. അരുണ് കുമഞര്

ശസ്പീ.  ടതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം

ശസ്പീ. വഞഴൂര് കസഞമന

ശസ്പീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില്

കഡഞ. ടകേ. ടതി. ജലസ്പീല്

ചര്ച പൂര്ത്തതിയഞയതില്ലെ    

2022  മഞര്ചച്ച്  16-ാംതസ്പീയതതി ബുധനഞഴ്ച രഞവതിടല  9.00-നച്ച്  വസ്പീണഞ്ചാം സകമ്മേളതിയ്ക്കുന്നതതിനഞയതി
ഉചയച്ച് കശേഷഞ്ചാം 2.42 - നച്ച് സഭ പതിരതിഞ.

എസ് . വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്, 
                                                                          ടസക്രട്ടറതി.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions :

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

[A notice of Adjournment Motion was given by Shri Shafi Parambil and five
other Members regarding the serious situation reported to have arisen consequent
on  the  toppling  of  the  Venjaramoodu  twin  murder  case  by  not  conducting
reinvestigation on the basis of the revelation that investigation was not conducted
on the conspiracy angle of the case. The Speaker informed the House that the
notice was not in order.  In protest  against this,  the members belonging to the
opposition tried to obstruct the proceedings of the House.]

Calling Attention :

1. Shri  P.  Nandakumar  called  the  attention  of  the  Minister  for  General
Education and Labour to the necessity to urge the Central Government to
rectify the privatisation policy of selling public sector and public assets
and to protect the employment rights of head load workers in the State.
The Minister made a statement thereto.

(As a mark of protest against the attitude on the notice of Adjournment
motion, the Members belonging to the opposition staged a walkout.)

2. Shri N. A. Nellikkunnu called the attention of the Minister for Local Self
Governments,  Rural  Development  and Excise  to the  necessity  to take
steps  to  prevent  the  use  of  MDMA.  The  Minister  made  a  statement
thereto.

KNPP. 257/2022(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 പഡഡ. സുജത്തിതര വത്തിജയന്പേത്തിള പദേശശീയപേഡത വത്തികസനതത്തിനര
വശീടഅം സ്ഥലവഅം വഡണത്തിജജ

സ്ഥഡപേനങ്ങളഅം
വത്തിട്ടുനകഡടതവരകര പുതത്തിയ
നത്തിരമഡണതത്തിനര അനുമതത്തി

തപദ്ദേശ
സസ്വയഅംഭരണഅം,

ഗഡമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശീ. നക. ഡത്തി. പ്രപസനന് ആലത്തൂരത്തിനല ലഡന്റെര
ടത്തിബബ്യൂണല് പേട്ടയഅം 

റവനബ്യൂ-
ഭവനനത്തിരമഡണ

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശീ. വത്തി. ഡത്തി. സതശീശന് എലഡ ജത്തിലകളത്തിലഅം മത്തിഠഡയത്തി
കത്തിനത്തിക്കുകൾ

ആരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

ഉന്നത വത്തിദേജഡഭജഡസ-
സഡമൂഹജനശീതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശീ. പേത്തി. പേത്തി. ചത്തിതരഞ്ജന് ആലപ്പുഴയത്തിനല  കുടത്തിനവളകഡമഅം ജലവത്തിഭവ വകുപ്പു മനത്തി

5 ശശീ. ഇ. ടത്തി. കടസണ് മഡസ്റ്റര കയ്പമഅംഗലതര കടലഡക്രമണഅം
തടയുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശീ. മുരളത്തി നപേരുനനലത്തി കശീടബഡധമൂലമുള  നനല്
കൃഷത്തി നഡശതത്തിനര നഷ്ടപേരത്തിഹഡരഅം

കൃഷത്തി വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശീ. പമഡന്സര പജഡസഫര കടത്തുരുതത്തിയത്തില് പകനശീയ
വത്തിദേജഡലയവഅം സരകഡര

സ്ഥഡപേനങ്ങളഅം 
നത്തിരമത്തിക്കുന്നതത്തിനുള

ഭൂമത്തികര പേരത്തിവരതനഡനുമതത്തി 

കൃഷത്തി വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശീ. സത്തി. ആര. മപഹഷര കരുനഡഗപ്പളത്തി കഫ്ലൈ ഓവര നപേഡതുമരഡമതര-
വത്തിപനഡദേസഞഡര

വകുപ്പുമനത്തി

9 പഡഡ. എന്. ജയരഡജര ചത്തിറയ്ക്കല്പേഡറ,  നചറുവളത്തി
പേഡലങ്ങളനട നത്തിരമഡണഅം 

നപേഡതുമരഡമതര-
വത്തിപനഡദേസഞഡര

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശീ. നജശീബര കഡന്തപുരഅം പേട്ടഡമ്പത്തി പറഡഡത്തിനന്റെ
നത്തിരമഡണഅം

നപേഡതുമരഡമതര-
വത്തിപനഡദേസഞഡര

വകുപ്പുമനത്തി

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

 i) The Second Report of the Committee on Petitions was presented. 

ii) The First Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes
and Scheduled Tribes was presented.

Leave of Absence from sittings of the House :

The Speaker read out the request from Shri U. A. Lathif for leave of absence
from the sittings of the Fourth Session as per Rule 170 (1). The House granted
leave of absence from the sittings of the House to Shri U. A. Lathif.

Financial Business:

The  General  discussion on the  Budget  for  the  financial  year  2022-2023
resumed.  The following members took part in the discussion. 

Shri  V. K. Prasanth

Shri  Saneeshkumar Joseph

Shri  P. S. Supal

Shri  K. P. A. Majeed

Shri Job Maichil

Shri  P. J. Joseph

Smt. U. Prathibha

Shri K. P. Mohanan

Shri M. Mukesh

Shri M. Vincent

Shri K. K. Ramachandran

Shri K. V. Sumesh

Shri  P. Abdul Hameed
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Shri  P. V. Sreenijin

Shri  M. S. Arun Kumar

Shri T. V. Ibrahim 

Shri Vazhoor Soman

Shri Shafi Parambil

DR. K. T. Jaleel

      The discussion was inconclusive.

The  House  adjourned  at  2.42  p.m.  to  meet  again  at  9.00  a.m.  on
Wednesday, March 16, 2022.

               

                                                              S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
                                            Secretary.


