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അഞഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബളറതിന ഭഞഗഞ്ചാം ― I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022 ജൂലലൈ 13, ബധനഞഴ

നമ്പര് 70

രഞവതിടലൈ 9.00 നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള് : 

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

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

ഇരതിടതി  മുനതിസതിപഞലൈതിറതിയതിടലൈ  ചഞവകശ്ശേരതിയതില്  ആകതി  ടപറുക്കുന്നതതിനതിടട  ലൈഭതിച
സസ്പീല് പഞത്രതതില് നതിനഞ്ചാം ഉണഞയ ഉഗ്രകസഞടനതതില് അസഞ്ചാം സസ്വകദശതികേളഞയ രണന് കപര്
മരണടപട  സഞ്ചാംഭവതതില്  കബഞഞ്ചാംബന്  നതിര്മ്മേതിചവടരയഞ്ചാം  സൂകതിചവടരയഞ്ചാം  നതിയമതതിന
മുനപതില്  ടകേഞണ്ടുവരഞന  സഞധതിക്കഞതതുമൂലൈഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുളതഞയതി  പറയടപടുന്ന
സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം,  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചന്  ചർച  ടചയ്യണടമന്നന്  ആവശദ്ധ്യടപടന്
ശസ്പീ.  സണതി കജഞസഫഞ്ചാം മറന്  അഞന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് കനഞടസ്പീസന്
നലതിയതിരുന.  മുഖദ്ധ്യമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്
സസ്പീക്കര് അവതരണഞനമതതി നതികഷധതിച.  

(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനവര്തതിച നതിലൈപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപട അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

1. ടപഞതുമരഞമതന് കേരഞറുകേഞർ സമയബനതിതമഞയതി കജഞലൈതി പൂർതസ്പീകേരതിക്കഞതതന്
മൂലൈമുണഞകുന്ന  അധതികേ  സഞമ്പതതികേബഞദദ്ധ്യതയഞ്ചാം  ബദതിമുട്ടുകേളുഞ്ചാം
പരതിഹരതികക്കണതതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലൈക്കന്  ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരൻ
ടപഞതുമരഞമതന്-വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,  യവജനകേഞരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ
കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
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2. ടമ   ഡതിടസപന്  പദതതി നടപഞക്കുന്നതതിടലൈ അപഞകേതമൂലൈഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന സർക്കഞർ
ജസ്പീവനക്കഞരുഞ്ചാം ടപൻഷൻകേഞരുഞ്ചാം അനഭവതിക്കുന്നതഞയതി പറയടപടുന്ന ബദതിമുട്ടുകേൾ
സഞ്ചാംബനതിചന്  ശസ്പീ.  രകമശന്  ടചന്നതിതലൈ  ധനകേഞരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ
കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള വതിഷയങ്ങള്:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴെ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച.

കമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന സര്ക്കഞര്   ആശുപത്രതി
കേളതിടലൈ മരുന്നന് കഞമഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. കറഞജതി എഞ്ചാം. കജഞണ മലൈയഞറ്റൂര്-നസ്പീലൈതിശസ്വരഞ്ചാം,
അയ്യമ്പുഴെ, കേറുകുറതി, മുക്കന്നൂര്
പഞഞയത്തുകേളതിടലൈ
വനദ്ധ്യമൃഗശലൈദ്ധ്യഞ്ചാം

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. ജതി. സസ്പീഫന കബഞണക്കഞടന് എകസറതിടലൈ
ലൈയങ്ങളുടട
കശഞചനസ്പീയഞവസ

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴെതില്
വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. ഡതി. ടകേ. മുരളതി ലബ്രൈമൂര്  എകസറതിടലൈ
ടതഞഴെതിലൈഞളതികേളുടട വതിവതിധ
ആവശദ്ധ്യങ്ങള്

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴെതില്
വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീമതതി ഉമ കതഞമസന് ബ്രൈഹ്മപുരഞ്ചാം പഞലൈഞ്ചാം നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. മുരളതി ടപരുടനലതി തൃപ്രയഞര്-കേഞഞഞണതി-
ചഞവക്കഞടന് കറഞഡന്

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീമതതി സതി. ടകേ. ആശ കനകരകേടവന്-മഞകക്കകേടവന്
പഞലൈഞ്ചാം നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. എ. പ്രഭഞകേരന പഞലൈക്കഞടന്  തഞലൂക്കന്
ആശുപത്രതിയടട പ്രവര്തനഞ്ചാം 

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രഞമചന്ദ്രന പുതുക്കഞടന്  തഞലൂക്കന്
ആശുപത്രതിയടട പ്രവര്തനഞ്ചാം 

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതി

10 കഡഞ. എഞ്ചാം. ടകേ. മുനസ്പീര് തഞമരകശ്ശേരതി  തഞലൂക്കന്
ആശുപത്രതിയടട വതികേസനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതി

അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് ബനടപട മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 
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റതികപഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പണഞ്ചാം :

(i)  സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  IX -  ടന്റെ 2021  ഏപ്രതില് 1  മുതൽ 2022  മഞർചന്  31  വടരയള
ആനകേഞലൈതികേ  റതികപഞർട്ടുഞ്ചാം,  2021-22  സഞമ്പതതികേ  വർഷടത  ധനഞഭദ്ധ്യർത്ഥനകേളുടട
പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച ഒന്നഞമതന് റതികപഞർടതിടലൈ ശതിപഞർകേളതികന്മേലുള ആകൻ കടക്കൺ
റതികപഞർട്ടുഞ്ചാം സഭയതില് സമര്പതിച.

(ii) സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി XIII - ടന്റെ 2021 ഏപ്രതില് 1 മുതൽ 2022 മഞർചന് 31 വടരയള
ആനകേഞലൈതികേ  റതികപഞർട്ടുഞ്ചാം,  2021-22  സഞമ്പതതികേ  വർഷടത  ധനഞഭദ്ധ്യർത്ഥനകേളുടട
പരതികശഞധന  സഞ്ചാംബനതിച  ഒന്നഞമതന്  റതികപഞർടതിടലൈ  ശതിപഞർശകേളതികന്മേലുള  ആകൻ
കടക്കൺ റതികപഞർട്ടുഞ്ചാം സഭയതില് സമര്പതിച.

(iii) 2022 - ടലൈ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി) ബതിൽ സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതി XI – ടന്റെ റതികപഞർടന് സഭയതില് സമര്പതിച.

ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

2022-2023    സഞമ്പതതികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള ബജറതിടലൈ  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികന്മേലുള
ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടടടുപ്പുഞ്ചാം

എലക്സൈസന് എന്ന VIII -  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന, നഗരവതികേസനഞ്ചാം എന്ന XXII -  ാം
നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന,  പഞഞയതന്   എന്ന   XXXV  -  ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന,
ഗ്രഞമവതികേസനഞ്ചാം  എന്ന  XXXVI-  ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  എന്നതിവയടട  കനടര
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുടട ലൈതിസതിടലൈ  7-  ാം  കകേഞളതതില് സൂചതിപതിചതിട്ടുള തുകേ അനവദതിക്കണ
ടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എലക്സൈസന്  വകുപ്പുമനതി
ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതി. കഗഞവതിന്ദന മഞസര് അവതരതിപതിച.

പ്രസ്തുത ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേടള സഞ്ചാംബനതിചന് ചടഞ്ചാം  236 (3)  പ്രകേഞരമുള പ്രസഞവനകേള്
ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് കമശപ്പുറത്തു വച.

VIII -  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട  ലൈതിസതിടലൈ
7,  8,  9,  12,  13,  14,  15,  16,  19,  20,  21,  22,  25,  26,  28,  30,  31,  34,  35  എന്നസ്പീ
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം,  XXII-  ാം നമ്പര്  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന  സഞ്ചാംബനതിച
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട  ലൈതിസതിടലൈ 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26,
28, 29, 30, 34, 35 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം, XXXV -  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന
സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 2, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം, XXXVI -  ാം
നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട  ലൈതിസതിടലൈ 2, 5, 7, 8, 10,
12,  13,  17,  19,  20,  21,  22,  23,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  33,  35,  36  എന്നസ്പീ
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം അവതരതിപതിച.
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തഞടഴെപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങ്കെടുത്തു:

ശസ്പീ. ടതി. പതി. രഞമകൃഷ് ണന

കഡഞ. മഞതത്യു കുഴെല്നഞടന

ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന

ശസ്പീ. പതി. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദന്

ശസ്പീമതതി ഒ. എസന്. അഞ്ചാംബതികേ

ശസ്പീ. ടസബഞസദ്ധ്യന കുളത്തൂങ്കെല്

ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ

ശസ്പീമതതി കേഞനതതില് ജമസ്പീലൈ

ശസ്പീ. എന. ടകേ. അക്ബര്

ശസ്പീ. ടതി. ടജ. വതികനഞദന്

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന

ശസ്പീ. കതഞടതതില് രവസ്പീന്ദ്രന

ശസ്പീ. പതി. ഉലബദുള

ശസ്പീമതതി സതി. ടകേ. ആശ

ശസ്പീ. ടകേ. ആനസലൈന

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിനടസന്റെന്

ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപട  കേഞരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കന്  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവതികേസനഞ്ചാം,

എലക്സൈസന് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതി. കഗഞവതിന്ദന മഞസര് മറുപടതി നല്കേതി. അവതരതിപതിചതിരുന്ന

ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള് സഭ തളതി.  തുടര്ന്നന്  ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേള്  VIII,  XXII,  XXXV,

XXXVI, എന്നതിവ കവഞടതിനതിടന് പഞസഞക്കതി.

നതിയമ നതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

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

ബതില് എന്നതിവ സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിക്കന് അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം
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ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് 2022-ടലൈ  കകേരള ധനകേഞരദ്ധ്യ
ബതില്  സബ്ജകന്  കേമ്മേറതികേള്   II,  V  എന്നതിവയമഞയതി  സഞ്ചാംയക്തമഞയഞ്ചാം,  2022-ടലൈ  കകേരള
ധനകേഞരദ്ധ്യ (2 -  ാംനമ്പര്) ബതില് പ്രകതദ്ധ്യകേമഞയഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനന് സബ്ജകന് കേമ്മേറതി VIII - നന്
അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപതിച.

2022-ടലൈ  കകേരള  ധനകേഞരദ്ധ്യ  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലൈറന്  ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി ശസ്പീ.  ടകേ.  ഡതി.  പ്രകസനനഞ്ചാം,  ബതില് ഒരു ടസലൈകന്
കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയയണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  പതി.  ഉലബദുളയഞ്ചാം
അവതരതിപതിച.

2022-ടലൈ  കകേരള  ധനകേഞരദ്ധ്യ  (2-  ാം നമ്പര്)  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലൈറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  നജസ്പീബന്  കേഞന്തപുരവഞ്ചാം,
ബതില്  ഒരു  ടസലൈകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയയണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി
ശസ്പീ. എഞ്ചാം. രഞജകഗഞപഞലൈനഞ്ചാം അവതരതിപതിച.

തഞടഴെപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങ്കെടുത്തു:

ശസ്പീ. പതി. നന്ദകുമഞര് 

ശസ്പീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര്

ശസ്പീ. ടകേ. കപ്രഞ്ചാംകുമഞര്

ശസ്പീ. മ ഞളഞഞ്ചാംകുഴെതി അലൈതി

ശസ്പീ. മുഹമ്മേദന് മുഹസതിന

കഡഞ. എന. ജയരഞജന്

ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന്

ശസ്പീ. ടഎ. ബതി. സതസ്പീഷന്

ശസ്പീ. പതി. വതി. ശസ്പീനതിജതിന

ശസ്പീ. ടതി. ടഎ. മധുസൂദനന

ശസ്പീ. അനവര് സഞദതന്

ശസ്പീ. വതി. ടകേ. പ്രശഞന്തന്

ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന്
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ശസ്പീ. ടതി. വതി. ഇബ്രൈഞഹതിഞ്ചാം

ശസ്പീ. പതി. ബഞലൈചന്ദ്രന

ശസ്പീ. എ. സതി. ടമഞയസ്പീന

ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന്

ചര്ചയതില് ഉന്നയതിക്കടപട കേഞരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കന് ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.
ബഞലൈകഗഞപഞല്  മറുപടതി  പറഞ.  അവതരതിപതിക്കടപട  കഭദഗതതികേള്  സഭയടട
അനമതതികയഞടട പതിനവലൈതിച.  2022 -  ടലൈ  കകേരള ധനകേഞരദ്ധ്യ ബതില് സബ്ജകന് കേമ്മേറതികേള്
II, V എന്നതിവയമഞയതി സഞ്ചാംയക്തമഞയഞ്ചാം, 2022 - ടലൈ കകേരള ധനകേഞരദ്ധ്യ (2 -  ാംനമ്പര്) ബതില്
പ്രകതദ്ധ്യകേമഞയഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനഞയതി സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  VIII - നന് അയച.

2022 ജൂലലൈ 14-  ാംതസ്പീയതതി വദ്ധ്യഞഴെഞഴ രഞവതിടലൈ 9.00-നന് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി
ലവകുകന്നരഞ്ചാം 7.33 - നന് സഭ പതിരതിഞ.

കേവതിത ഉണതിതഞന, 
ടസകടറതി-ഇന-ചഞര്ജന്.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions:

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

orally.

Adjournment Motion:

After  hearing  the  Chief  Minister,  the  Speaker  withheld  consent  to  the

moving of an adjournment motion given notice of by Shri Sunny Joseph and five

other Members regarding the serious situation reported to have arisen consequent

to the failure to bring those before law who made the bomb and kept it in a steel

container,  the  explosion of which caused the death of two scrap pickers  from

Assam who found the steel container while collecting scraps at Chavassery of Iritti

Municipality.

(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 E. Chandrasekharan called the attention of the Minister for Public

Works,  Tourism  and  Youth  Affairs  to  the  necessity  to  address  the

additional financial burden and hardship caused due to non-completion of

work  on  time  by  PWD contractors.  The  Minister  made  a  statement

thereto.

KNPP.997/2022.
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2. Shri Ramesh Chennithala called the attention of the Minister for Finance
regarding  the  difficulties  faced  by  State  government  employees  and
pensioners  due  to  the  reported  defects  in  the  implementation  of  the
Medisep scheme. The Minister made a statement thereto.

The Matters under Rule 304:

The matters raised in the House by the Members under Rule 304 are listed
below; 

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന സരകക്കാര   ആശുപേതത്തി
കളത്തിനലെ മരുനര കക്കാമഅം

ആപരക്കാഗഗ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. പറക്കാജത്തി എഅം. പജക്കാണ മലെയക്കാറ്റൂര-നശലെത്തിശശ്വരഅം,
അയ്യമ്പുഴ, കറുകുറത്തി, മുകന്നൂര
പേഞക്കായത്തുകളത്തിനലെ
വനഗമൃഗശലെഗഅം

വനഅം-വനഗജശവത്തി വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. ജത്തി. സശഫന പബക്കാണകക്കാടര എപസറത്തിനലെ
ലെയങ്ങളുനട
പശക്കാചനശയക്കാവസ

നപേക്കാതുവത്തിദഗക്കാഭഗക്കാസ-നതക്കാഴത്തില
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. ഡത്തി. നക. മുരളത്തി ബബ്രൈമൂര  എപസറത്തിനലെ
നതക്കാഴത്തിലെക്കാളത്തികളുനട വത്തിവത്തിധ
ആവശഗങ്ങള

നപേക്കാതുവത്തിദഗക്കാഭഗക്കാസ-നതക്കാഴത്തില
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശമതത്തി ഉമ പതക്കാമസര ബ്രൈഹ്മപുരഅം പേക്കാലെഅം നത്തിരമക്കാണഅം നപേക്കാതുമരക്കാമതര-
വത്തിപനക്കാദസഞക്കാരഅം,
യുവജനകക്കാരഗ വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. മുരളത്തി നപേരുനനലത്തി തൃപ്രയക്കാര-കക്കാഞക്കാണത്തി-
ചക്കാവകക്കാടര പറക്കാഡര

നപേക്കാതുമരക്കാമതര-
വത്തിപനക്കാദസഞക്കാരഅം,
യുവജനകക്കാരഗ വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശമതത്തി സത്തി. നക. ആശ പനപരകടവര-മക്കാപകകടവര
പേക്കാലെഅം നത്തിരമക്കാണഅം

നപേക്കാതുമരക്കാമതര-
വത്തിപനക്കാദസഞക്കാരഅം,
യുവജനകക്കാരഗ വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. എ. പ്രഭക്കാകരന പേക്കാലെകക്കാടര  തക്കാലൂകര
ആശുപേതത്തിയുനട പ്രവരതനഅം

ആപരക്കാഗഗ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. നക. നക. രക്കാമചന്ദ്രന പുതുകക്കാടര  തക്കാലൂകര
ആശുപേതത്തിയുനട പ്രവരതനഅം 

ആപരക്കാഗഗ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന വകുപ്പുമനത്തി

10 പഡക്കാ. എഅം. നക. മുനശര തക്കാമരപശ്ശേരത്തി  തക്കാലൂകര
ആശുപേതത്തിയുനട വത്തികസനഅം

ആപരക്കാഗഗ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 
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 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 - IX 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 - XIII were presented.

(iii)  The report of the Subject Committee - XI on the Kerala Co-operative

Societies (Amendment) Bill, 2022 was presented.

Financial Business :

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

financial year 2022-2023 

Shri M. V. Govindan Master, Minister for Local Self Governments, Rural

Development and Excise moved Demand No. VIII-Excise, Demand No. XXII-

Urban Development, Demand No. XXXV-Panchayat and Demand No. XXXVI-

Rural  Development  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 VIII, XXII, XXXV and XXXVI.

The cut motion Nos. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30,

31, 34, 35 in the list of cut motions for Demand No. VIII,  cut motion Nos. 1, 3, 4,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 34, 35 in the list of cut motions

for Demand No. XXII, cut motion Nos. 2, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25,

26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 in the list of cut motions for Demand No. XXXV

and cut motion Nos. 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 33, 35, 36 in the list of cut motions for Demand No.  XXXVI were

moved.
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The following Members took part in the discussion: 

Shri T. P. Ramakrishnan

DR. Mathew Kuzhalnadan

Shri  E. K. Vijayan

Shri  P. Abdul Hameed

Smt.  O. S. Ambika

Shri Sebastian Kulathunkal

Smt. K. K. Rema

Smt. Kanathil Jameela

Shri  N. K. Akbar

Shri  T. J. Vinod

Shri K. P. Mohanan

Shri  Thottathil Ravindran

Shri  P. Ubaidulla

Smt. C. K. Asha

Shri  K. Ansalan

Shri  M. Vincent

Shri M. V. Govindan Master, Minister for Local Self Governments, Rural
Development and Excise replied to the points raised during the discussion. The cut
motions  were  declared  lost.  Then  the  Demand  Nos  VIII,  XXII,  XXXV  and
XXXVI were put to vote and passed.

Financial Business :

Motion  for  reference  of  the  Kerala  Finance  Bill,  2022  and  the  Kerala
Finance (No. 2) Bill, 2022 to the Subject Committee.
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Shri K. N. Balagopal, Minister for Finance moved that the Kerala Finance
Bill, 2022 and the Kerala Finance (No. 2) Bill, 2022 be referred to the Subject
Committee VIII for joint consideration with Subject Committee II & V and alone
respectively. 

Shri K. D. Prasenan moved an amendment to circulate the Kerala Finance
Bill,  2022  for  eliciting  public  opinion  and  Shri  P.  Ubaidulla  moved  another
amendment for referring the Bill to a Select Committee.

Shri  Najeeb  Kanthapuram  moved  an  amendment  to  circulate  the  Kerala
Finance (No. 2) Bill, 2022 for eliciting public opinion and Shri M. Rajagopalan
moved another amendment for referring the Bill to a Select Committee.

The Following Members took part in the discussion:

Shri  P. Nandakumar 

Shri  A. P. Anil Kumar

Shri K. Premkumar

Shri  Manjalamkuzhi Ali

Shri  Muhammed Muhassin

DR. N. Jayaraj

Shri  Anoop Jacob

Shri  I. B. Satheesh

Shri  P. V. Sreenijin

Shri  T. I. Madhusoodanan

Shri  Anwar Sadath

Shri  V. K. Prasanth

Shri  Thomas K. Thomas

Shri  T. V. Ibrahim 
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Shri  P. Balachandran

Shri  A. C. Moideen

Shri  P. C. Vishnunadh 

Shri  K. N. Balagopal, Minister for Finance replied to the points raised during
the  discussion.  The  amendments  moved  were  withdrawn  by  the  leave  of  the
House. Then the Kerala Finance Bill, 2022 and the Kerala Finance (No. 2) Bill,
2022 were referred to the Subject Committee VIII for joint consideration with
Subject Committee II & V and alone respectively. 

The House adjourned at 7.33 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Thursday,
July 14, 2021.

KAVITHA UNNITHAN,

Secretary-in-Charge.


