
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

അഞഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ജൂലലൈ   14,   വവഞഴഞഴ്ച 

നമ്പര് 71 

രഞവതിടലൈ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.

കചഞദവങ്ങള്   : 

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദവങ്ങളതില്  മൂടന്നണഞ്ചാം  സഭയതില്

കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലൈഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തര പ്രകമയഞ്ചാം :

അട്ടപഞടതി മുരുഗള ഊരതില് നഞലു മഞസഞ്ചാം പ്രഞയമുള്ള കുഞന് മരണമടഞതുള്ടപടട

അട്ടപഞടതിയതിടലൈ  ആദതിവഞസതി  കമഖലൈയതില്  ശതിശുമരണങ്ങള്  തുടരുന്നതുമൂലൈഞ്ചാം

ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപടുന്ന സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം സഭഞനടപടതികേൾ നതിർതതിവചന് ചർച

ടചയ്യണടമന്നന്  ആവശവടപട്ടന്  ശസ്പീ.  എന.  ഷഞ്ചാംസുദസ്പീനഞ്ചാം  മറന്  മൂന്നന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു

അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന്റെ  അവതരണഞനമതതിയന്  കനഞട്ടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  പട്ടതികേജഞതതി,

പട്ടതികേവര്ഗ,  പതിന്നഞക്ക  വതിഭഞഗകകമവഞ്ചാം  കദവസസ്വവഞ്ചാം  പഞര്ലൈടമന്റെറതികേഞരവവഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്  സസ്പീക്കര്

അവതരണഞനമതതി നതികഷധതിച.

[അടതിയന്തര  പ്രകമയതതിനന്  അവതരണഞനമതതി  നതികഷധതിചതതില്  പ്രതതികഷധതിചന്

പ്രതതിപക  കനതഞവന്  സഞ്ചാംസഞരതിക്കുന്ന  കവളയതില്  ആകരഞഗവ-വനതിത-ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി നല്കേതിയ വതിശദസ്പീകേരണടതത്തുടര്നണഞയ പ്രതതിപക ബഹളടതത്തുടര്ന്നന്

സഭ രഞവതിടലൈ 10.50 -നന് തഞത്കേഞലൈതികേമഞയതി നതിര്തതിവച.]

രഞവതിടലൈ 11.10-നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് സഭഞ സകമ്മേളനഞ്ചാം പുനനഃരഞരഞ്ചാംഭതിച.

(വതിഷയതതില്  സര്ക്കഞര്  അനവര്തതിച  നതിലൈപഞടതില്  പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക

കേകതികേളതില്ടപട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപഞയതി.)
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ശദ കണതിക്കല് :

(1) വതിശസ്വകേര്മ്മേജരുടട  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠതിച  ശങ്കരന  കേമ്മേസ്പീഷന  റതികപഞര്ട്ടതിടലൈ
അപഞകേതകേള് പരതിഹരതിചന് ജനസഞ്ചാംഖവഞനപഞതതതില് അവര്ക്കന് ലൈഭതികക്കണ
ആനകൂലൈവങ്ങള്  കേണക്കഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  പഠതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ഒരു  കേമ്മേസ്പീഷടന
നതിയമതികക്കണതതിടന്റെ  ആവശവകേതയതികലൈക്കന്  ശസ്പീ.  പ്രകമഞദന്  നഞരഞയണ
പട്ടതികേജഞതതി,  പട്ടതികേവര്ഗ,  പതിന്നഞക്ക  വതിഭഞഗകകമവഞ്ചാം  കദവസസ്വവഞ്ചാം
പഞര്ലൈടമന്റെറതികേഞരവവഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ കണതിച.  മനതി  അതന്
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

(2) ടകേഞചതിയതില്  ടൂറതിസഞ്ചാം  ടഡെസതികനഷനകേള്  കകേഞര്തതിണക്കതി  ഒരു  ടൂറതിസഞ്ചാം
ആകന പഞന തയ്യഞറഞകക്കണതതിടന്റെയഞ്ചാം ഒരു ലമകകഞ ലഹഡെല് ടൂറതിസഞ്ചാം
പഞനതിഞ്ചാംഗന് നടകതണതതിടന്റെയഞ്ചാം ആവശവകേതയതികലൈക്കന് ശസ്പീ. ടതി. ടജ. വതികനഞദന്
ടപഞതുമരഞമതന്-വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,  യവജനകേഞരവ  വകുപ്പുമനതിയടട ശദ
കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചട്ടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള്:

ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച. 

കമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീ. ടസബഞസവന കുളത്തുങ്കല് പൂഞഞറതിടലൈ ഉരുള്ടപഞട്ടലൈതില്
തകേര്ന്ന ഗഞമസ്പീണ കറഞഡ
കേളുടടയഞ്ചാം പഞലൈങ്ങളുടടയഞ്ചാം
പുനരുദഞരണഞ്ചാം

തകദശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എലക്സൈസന്
വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. ടതി. സതിദതിഖന് കേഞലൈതിതസ്പീറയടട വതിലൈ
വര്ദനവന്  

മൃഗസഞ്ചാംരകണ-
കസ്പീരവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ) തൃപ്പുണതിത്തുറയതിടലൈ ഇരുമ
പഞലൈഞ്ചാം

ധനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി
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1 2 3 4

4 ശസ്പീ. പതി. പതി. സുകമഞദന് കകേഞട്ടഞയതി IHRD കകേഞകളജതിടന്റെ
ടകേട്ടതിട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ഉന്നത
വതിദവഞഭവഞസ-
സഞമൂഹവനസ്പീതതി
വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. വതി. ആര്. സുനതില് കുമഞര് സ്കൂള് വതിദവഞര്തതികേളുടട
ഉചഭകണഞ്ചാം

ടപഞതുവതിദവഞഭവഞസ-
ടതഞഴതില്
വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. എചന്. സലൈഞഞ്ചാം കദശസ്പീയപഞത-66 -ടലൈ
അമ്പലൈപ്പുഴ ഭഞഗടത

കുഴതികേള്

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. കുറുകക്കഞളതി ടമഞയസ്പീന തതിരൂര്-ടപഞനമുണഞ്ചാം
ടറയതില്ടവ ഓവര്ബതിഡ്ജന്
ഗതഞഗതകയഞഗവമഞക്കഞന

നടപടതി 

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. സനസ്പീഷന് കുമഞര് കജഞസഫന് ചഞലൈക്കുടതി നഗരസഭഞ
ജഞ്ചാംഗ്ഷനന് സമസ്പീപടത
അടതിപഞതയടട
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന കമഞകട്ടഞര് ടതഞഴതിലൈഞളതി
കമഖലൈയതിടലൈ പ്രശ്നങ്ങള്

ഗതഞഗത
വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. ടകേ. വതി. സുകമഷന് മതവബനനതതിനന്
ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന
മരകബഞട്ടുകേളുടട
ലലൈസനസന് 

മതവബനനഞ്ചാം,
കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫന്,
ഹജന് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് ബനടപട്ട മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി.  

റതികപഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പണഞ്ചാം : 

(i) സബ് ജകേ ന്ടന് കേമ്മേതിറതി  II-ടന്റെ 2021 ഏപ്രതില് 1 മുതൽ 2022 മഞർചന് 31 
വടരയള്ള  ആനകേഞലൈതികേ  റതികപഞർട്ടുഞ്ചാം,  2021-22  സഞമ്പതതികേ  
വർഷടത ധനഞഭവർതനകേളുടട പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച ഒന്നഞമതന്
റതികപഞർട്ടതിടലൈ  ശതിപഞർകേളതികന്മേലുള്ള ആകൻ കടക്കൺ റതികപഞർട്ടുഞ്ചാം  
സഭയതില് സമര്പതിച.
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(ii) 2022-ടലൈ കകേരള ധനകേഞരവ ബതില്, 2022-ടലൈ കകേരള ധനകേഞരവ  (2 -   

നമ്പര്)  ബതില്  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  VIII-ടന്റെ  

റതികപഞർട്ടന് സഭയതില് സമര്പതിച. 

(iii) സകബഞര്ഡെതികനറന്  ടലൈജതികസ്ലേഷന കേമ്മേതിറതിയടട  ആറു മുതല് പത്തു  

വടരയള്ള റതികപഞര്ട്ടുകേള് സഭയതില് സമര്പതിച. 

(iv) അനനൗകദവഞഗതികേ ബതില്ലുകേളുഞ്ചാം പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട 

ആറഞമതന് റതികപഞര്ട്ടന് സഭയതില് സമര്പതിച.

ധനകേഞരവഞ്ചാം   : 

2022-23    സഞമ്പതതികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള  ബജറതിടലൈ  ധനഞഭവര്തനകേളതികന്മേലുള്ള

ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടട്ടടുപ്പുഞ്ചാം 

(I)  വതിദവഞഭവഞസഞ്ചാം,  കേഞയതികേ  വതികനഞദഞ്ചാം,  കേലൈ,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം  എന്ന  XVII -   നമ്പര്

ധനഞഭവര്തന,  ടതഞഴതിലുഞ്ചാം ടതഞഴതിലൈഞളതികകമവഞ്ചാം പ്രവഞസതി കകമവഞ്ചാം എന്ന XXIV -   നമ്പര്

ധനഞഭവര്തന എന്നതിവയടട കനടര ധനഞഭവര്തനകേളുടട ലൈതിസതിടലൈ  7-   കകേഞളതതില്

സൂചതിപതിചതിട്ടുള്ള  തുകേ  അനവദതിക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  ടപഞതുവതിദവഞഭവഞസ-ടതഞഴതില്

വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. വതി. ശതിവനകുട്ടതിയഞ്ചാം, സഞമൂഹവസുരകതിതതസ്വവഞ്ചാം കകമവഞ്ചാം എന്ന XLVI-  

നമ്പര്  ധനഞഭവര്തനയടട  കനടര  ധനഞഭവര്തനകേളുടട  ലൈതിസതിടലൈ  7-   കകേഞളതതില്

സൂചതിപതിചതിട്ടുള്ള  തുകേ  അനവദതിക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  ഉന്നതവതിദവഞഭവഞസ-സഞമൂഹവനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതി കഡെഞ. ആര്. ബതിന്ദുവഞ്ചാം അവതരതിപതിച. 

പ്രസ്തുത  ധനഞഭവര്തനകേടള  സഞ്ചാംബനതിചന്  ചട്ടഞ്ചാം  236  (3)  പ്രകേഞരമുള്ള

പ്രസഞവനകേള് ധനകേഞരവ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് കമശപ്പുറത്തു വച. 

XVII-   നമ്പര്  ധനഞഭവര്തന  സഞ്ചാംബനതിച  ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട

ലൈതിസതിടലൈ  2,  3,  4,  9,  10,  12,  14,  16,  20,  25,  27,  32,  33,  34  എന്നസ്പീ

ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം,  XXIV-   നമ്പര്  ധനഞഭവര്തന  സഞ്ചാംബനതിച  ഖണ്ഡകനഞ

പകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32,

34  എന്നസ്പീ  ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം,  XLVI -   നമ്പര്  ധനഞഭവര്തന സഞ്ചാംബനതിച

ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട  ലൈതിസതിടലൈ 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28,

32, 34, 35 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം അവതരതിപതിച.
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 തഞടഴപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങ്കടുത്തു : 

ശസ്പീ. ടകേ. എഞ്ചാം. സചതിൻകദവന്

ശസ്പീ. സനസ്പീഷ് കുമഞർ കജഞസഫന്

ശസ്പീ. വതി. ശശതി

ശസ്പീ. യ. എ. ലൈതസ്പീഫന്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. എസന്. അരുൺ കുമഞർ

ശസ്പീ. പ്രകമഞദന് നഞരഞയൺ

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. മുകകേഷന്

ശസ്പീമതതി ടദലൈസ്പീമ

ശസ്പീ. ഐ. സതി. ബഞലൈകൃഷ്ണൻ

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിജതിൻ

ശസ്പീ. രഞമചന്ദ്രൻ കേടന്നപള്ളതി

കഡെഞ. ടകേ. ടതി. ജലൈസ്പീൽ

ശസ്പീ. ടതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം

ശസ്പീ. ഇ. ടതി. ലടസൺ മഞസർ

ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രഞമചന്ദ്രൻ

ശസ്പീ. ടതി. സതിദസ്പീഖന് 

ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപട്ട  കേഞരവങ്ങള്ക്കന്  ടപഞതുവതിദവഞഭവഞസ-ടതഞഴതില്
വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  വതി.  ശതിവനകുട്ടതിയഞ്ചാം,  ഉന്നതവതിദവഞഭവഞസ-സഞമൂഹവനസ്പീതതി  വകുപ്പുമനതി
കഡെഞ.  ആര്.  ബതിന്ദുവഞ്ചാം,  സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി
ശസ്പീ.  വതി.  എന.  വഞസവനഞ്ചാം,  മതവബനനഞ്ചാം,  കേഞയതികേഞ്ചാം,  വഖഫന്,  ഹജന്  തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  വതി.  അബ്ദുറഹതിമഞനഞ്ചാം, ടപഞതുമരഞമതന്-വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,  യവജനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  പതി.  എ.  മുഹമ്മേദന്  റതിയഞസുഞ്ചാം  മറുപടതി  നല്കേതി.  അവതരതിപതിചതിരുന്ന
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള് സഭ തള്ളതി.  തുടര്ന്നന് ധനഞഭവര്തനകേള്  XVII,  XXIV, XLVI
എന്നതിവ കവഞട്ടതിനതിട്ടന് പഞസഞക്കതി.
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(II)  കപഞലൈസ്പീസന്  എന്ന  XII-   നമ്പര് ധനഞഭവര്തനയകടയഞ്ചാം,  ജയതിലുകേള് എന്ന  XIII-  
നമ്പര് ധനഞഭവര്തനയടടയഞ്ചാം,  കസഷനറതിയഞ്ചാം അചടതിയഞ്ചാം മറ്റു ഭരണപരമഞയ സര്വസ്പീസുകേളുഞ്ചാം
എന്ന  XIV-   ധനഞഭവര്തനയകടയഞ്ചാം,  വഞര്തഞ  വതിതരണവഞ്ചാം  പ്രചരണവഞ്ചാം  എന്ന  XXIII-  
ധനഞഭവര്തനയകടയഞ്ചാം   കനടര   ധനഞഭവര്തനകേളുടട ലൈതിസതിടലൈ  7-   കകേഞളതതില് സൂചതിപതിചതിട്ടുള്ള
തുകേ അനവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം മുഖവമനതി ശസ്പീ. പതിണറഞയതി വതിജയന അവതരതിപതിച. 

പ്രസ്തുത ധനഞഭവര്തനകേടള സഞ്ചാംബനതിചന് ചട്ടഞ്ചാം  236 (3)  പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസഞവനകേള്
ധനകേഞരവ  വകുപ്പുമനതിക്കുകവണതി  പട്ടതികേജഞതതി,  പട്ടതികേവര്ഗ,  പതിന്നഞക്ക  വതിഭഞഗകകമവഞ്ചാം
കദവസസ്വവഞ്ചാം പഞര്ലൈടമന്റെറതികേഞരവവഞ്ചാം ശസ്പീ. ടകേ. രഞധഞകൃഷ്ണന കമശപ്പുറത്തു വച.  

XII-   നമ്പര്  ധനഞഭവര്തന  സഞ്ചാംബനതിച  ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട
ലൈതിസതിടലൈ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31,  32,  33,  34,  35,  36,  37  എന്നസ്പീ  ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം,  XIII  -   നമ്പര്
ധനഞഭവര്തന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36  എന്നസ്പീ
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം,  XIV-  നമ്പര്  ധനഞഭവര്തന  സഞ്ചാംബനതിച
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട  ലൈതിസതിടലൈ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം, XXIII -  
നമ്പര് ധനഞഭവര്തന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 1, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,  16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36
എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം അവതരതിപതിച. 

തഞടഴപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങ്കടുത്തു: 

ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കുഞമ്മേദന് കുട്ടതി മഞസര് 

ശസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന

ശസ്പീ. വതി. ആര്. സുനതില് കുമഞര്

ശസ്പീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന

ശസ്പീമതതി ശഞന്തകുമഞരതി ടകേ.

ശസ്പീ. ടസബഞസവന കുളത്തുങ്കല്

ശസ്പീ. ടകേ. യ. ജനസ്പീഷന് കുമഞര്
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ശസ്പീ. എഞ്ചാം. നനൗഷഞദന്

ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന്

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീര്

കഡെഞ. എഞ്ചാം. ടകേ. മുനസ്പീര്

ശസ്പീ. പതി. ബഞലൈചന്ദ്രന

ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. എഞ്ചാം. മണതി 

(ബഹ.  അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ  പ്രസഞ്ചാംഗതതിടലൈ  ചതിലൈ  പരഞമര്ശതതിനകമല്
പ്രതതികഷധതിചടകേഞണന് പ്രതതിപക അഞ്ചാംഗങ്ങള് മുദഞവഞകേവഞ്ചാം വതിളതിക്കുകേയഞ്ചാം, സഭഞനടപടതികേള്
തടസടപടുത്തുവഞന  ശമതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തുടര്ന്നന്  ലവകേതിട്ടന്  6.53-നന്  സഭ
തഞത്കേഞലൈതികേമഞയതി നതിര്തതിവച.) 

ലവകേതിട്ടന്  7.03 -നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് സഭ പുനനഃരഞരഞ്ചാംഭതിച. 2022-23
സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബജറതിടലൈ ധനഞഭവര്തനകേളതികന്മേലുള്ള ചര്ച തുടര്ന. 

തഞടഴപറയന്ന അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ചര്ചയതില് പടങ്കടുത്തു: 

ശസ്പീ. രകമശന് ടചന്നതിതലൈ 

ചര്ചയതില് ഉന്നയതിക്കടപട്ട കേഞരവങ്ങള്ക്കന് മുഖവമനതി മറുപടതി നല്കേതി.  

(ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  എഞ്ചാം.  മണതി നടതതിയ പരഞമര്ശതതിനന്  കഖദഞ്ചാം പ്രകേടതിപതിക്കണടമന്ന
ആവശവഞ്ചാം  ഉന്നയതിചടകേഞണന്  പ്രതതിപക  കേകതികേളതില്ടപട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  തുടര്നള്ള
സഭഞനടപടതികേള് ബഹതിഷ്കരതിച.) 

അവതരതിപതിചതിരുന്ന  ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള്  സഭ  തള്ളതി.  തുടര്ന്നന്
ധനഞഭവര്തനകേള് XII, XIII, XIV, XXIII എന്നതിവ ഐകേകേകണവന പഞസഞക്കതി. 

2022  ജൂലലൈ  15-   തസ്പീയതതി  ടവള്ളതിയഞഴ്ച  രഞവതിടലൈ  9.00-നന്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി ലവകുകന്നരഞ്ചാം 8.19 - നന് സഭ പതിരതിഞ. 

കേവതിത ഉണതിതഞന,
                                                               ടസകട്ടറതി-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  Minister  for  Welfare  of  Scheduled  Castes,  Scheduled

Tribes,  Backward  Classes,  Devaswoms,  and  Parliamentary Affairs,  the  Speaker

withheld  consent  to  the  moving  of  an  adjournment  motion  given  notice  of  by

Shri   N.  Samsudheen and  three  other  Members  regarding  the  serious  situation

reported to have arisen consequent to the ongoing child deaths in the tribal areas of

Attappady, including the death of a four month old baby in Attappady Murugala Oor.

[The  House  was  temporarily  adjourned  at  10.50  a.m.  following  the

commotion in connection with the explanation given by the Minister for Health

Woman and Child Development during the speech of the Leader of Opposition

made in protest against the denying of consent to the moving of the notice for leave

to introduce adjournment motion.]

The House re-assembled at 11.10 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

(As a mark of protest against the attitude of the Government with regard to

the  matter  of  Adjournment  Motion,  the  Members  belonging  to  the  opposition

staged a walkout.) 

KNPP.985/2022 (ii)
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Calling Attention :

(1) Shri  Pramod  Narayan  called  the  attention  of  the  Minister  for

Welfare   of  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes,  Backward

Classes, Devaswoms and Parliamentary Affairs to the necessity to

appoint a new Commission to study and assess  the benefits due to 

Viswakarmajas in proportion to their  population and to resolve the 

defects in the report of Sankaran  Commission which studied their 

problems. The Minister made a statement thereto.

(2) Shri  T.  J.  Vinod called  the  attention  of  the Minister  for  Public  

Works,  Tourism and Youth Affairs to the necessity to prepare a  

tourism action plan and conduct a micro-hydel tourism action plan 

connecting tourism destinations  in  Kochi. 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. നസെബബാസസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല പൂഞബാറത്തിനലെ ഉരുള്നപേബാട്ടലെത്തില
തകരന ഗബാമശണ പറബാഡ
കളുനടയഅം പേബാലെങ്ങളുനടയഅം

പുനരുദബാരണഅം

തപദ്ദേശ സെസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗബാമവത്തികസെനഅം,

എകക്സൈസെര
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. ടത്തി. സെത്തിദ്ദേത്തിഖര കബാലെത്തിതശറ്റയനട വത്തിലെ
വരദനവര  

മൃഗസെഅംരക്ഷണ-
ക്ഷശരവത്തികസെന

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. നക. ബബാബു (തൃപ്പുണത്തിത്തുറ) തൃപ്പുണത്തിത്തുറയത്തിനലെ ഇരുമ
പേബാലെഅം

ധനകബാരസ്റ്റ്യ
വകുപ്പുമനത്തി
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1 2 3 4

4 ശശ. പേത്തി. പേത്തി. സുപമബാദര പകബാട്ടബായത്തി IHRD പകബാപളജത്തിനന്റെ
നകട്ടത്തിട നത്തിരമബാണഅം

ഉനത
വത്തിദസ്റ്റ്യബാഭസ്റ്റ്യബാസെ-
സെബാമൂഹസ്റ്റ്യനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. വത്തി. ആര. സുനത്തില കുമബാര സ്കൂള് വത്തിദസ്റ്റ്യബാരതത്തികളുനട
ഉച്ചഭക്ഷണഅം

നപേബാതുവത്തിദസ്റ്റ്യബാഭസ്റ്റ്യബാസെ-
നതബാഴത്തില

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. എച്ചര. സെലെബാഅം പദശശയപേബാത-66-നലെ
അമ്പലെപ്പുഴ ഭബാഗനത

കുഴത്തികള്

നപേബാതുമരബാമതര-
വത്തിപനബാദസെഞബാരഅം,

യവജനകബാരസ്റ്റ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. കുറുപകബാളത്തി നമബായശന് തത്തിരൂര-നപേബാന്മുണഅം
നറയത്തിലനവ ഓവരബത്തിഡ്ജര
ഗതബാഗതപയബാഗസ്റ്റ്യമബാകബാന്

നടപേടത്തി 

നപേബാതുമരബാമതര-
വത്തിപനബാദസെഞബാരഅം,

യവജനകബാരസ്റ്റ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. സെനശഷര കുമബാര പജബാസെഫര ചബാലെക്കുടത്തി നഗരസെഭബാ
ജഅംഗ്ഷനു സെമശപേനത

അടത്തിപബാതയനട
നത്തിരമബാണഅം

നപേബാതുമരബാമതര-
വത്തിപനബാദസെഞബാരഅം,

യവജനകബാരസ്റ്റ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. കടകഅംപേളത്തി സുപരന്ദ്രന് പമബാപട്ടബാര നതബാഴത്തിലെബാളത്തി
പമഖലെയത്തിനലെ പ്രശ്നങ്ങള്

ഗതബാഗത
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. നക. വത്തി. സുപമഷര മതസ്റ്റ്യബന്ധനതത്തിനര
ഉപേപയബാഗത്തിക്കുന
മരപബബാട്ടുകളുനട
കലെസെന്സെര 

മതസ്റ്റ്യബന്ധനഅം,
കബായത്തികഅം, വഖഫര,
ഹജര തശരതബാടനഅം

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 - II were presented.



4

(ii) The Reports of the Subject Committee - VIII on the Kerala Finance

Bill, 2022 and the Kerala Finance Bill (No. 2) 2022 were presented.

(iii)  The  Sixth  to  Tenth  Reports  of  the  Committee  on  Subordinate

Legislation were presented.

(iv)   The Sixth Report  of the Committee on Private Members'  Bills  and

Resolutions was presented. 

Financial Business : 

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

2022-23  

(I) Shri  V. Sivankutty, Minister for General Education and Labour moved

Demand No. XVII – Education, Sports, Art and Culture and Demand No. XXIV – Labour

and Labour Welfare and Welfare of Non-Residents and DR. R. Bindu, Minister for

Higher Education and Social Justice moved Demand No. XLVI – Social Security

and Welfare 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 Demands Nos. XVII, XXIV and XLVI. 

The cut motion Nos. 2, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 27, 32, 33, 34 in the list

of cut motions for Demand No. XVII,  cut motion Nos. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 19,

20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34 in the list of cut motions for Demand No. XXIV

and cut motion Nos. 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35 in

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

The following members took part in the discussion;  

Shri  K. M. Sachindev

Shri  Saneeshkumar Joseph

Shri  V. Sasi

Shri  U. A. Lathif

Shri  M. S. Arun Kumar



5

Shri  Pramod Narayan

Shri  M. Mukesh

Smt. Daleema

Shri  I. C. Balakrishnan

Shri  M. Vijin

Shri  Ramachandran Kadannappalli 

DR. K. T. Jaleel

Shri  T. V. Ibrahim 

Shri  E. T. Taison Master

Shri  K. K. Ramachandran

Shri  T. Siddique 

Shri  V.  Sivankutty,  Minister  for  General  Education  and  Labour,  DR.  R.  Bindu,

Minister  for  Higher  Education  and  Social  Justice,  Shri.  V.  N.  Vasavan,

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

Minister for Fisheries, Sports, Wakf and Haj Pilgrimage and Shri  P. A. Mohamed

Riyas, Minister for Public Works, Tourism and Youth Affairs replied to the points

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

Nos. XVII, XXIV and XLVI were put to vote and passed. 

(II) Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister moved Demand No. XII – Police,

Demand No. XIII – Jails, Demand No. XIV – Stationery and Printing and Other

Administrative Services and Demand No. XXIII – Information and Publicity for

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

Demands for Grants. 

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

Tribes and Backward Classes, Devaswoms and Parliamentary Affairs on behalf of

Minister for Finance laid on the Table statements under Rule 236 (3) relating to

these Demands. 
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The cut motion Nos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 in the list of cut motions for Demand No.

XII, cut motion Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27,

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

motion Nos. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36, 37 in the list of cut motions for Demand No. XIV and cut motion

Nos. 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 35, 36 in the list of cut motions for Demand No. XXIII were moved.

The following members took part in the discussion;  

Shri  K. P. Kunhammed Kutti Master

Shri  Thiruvanchoor Radhakrishnan

Shri  V. R. Sunil Kumar

Shri  N. Samsudheen

Smt.  Santhakumari K.

Shri  Sebastian Kulathunkal

Shri  K. U. Jenish Kumar

Shri  M. Noushad

Shri  Thomas K. Thomas

Shri   A. N. Shamseer

Dr. M. K. Muneer

Shri  P. Balachandran

Smt. K. K. Rema

Shri  M. M. Mani 

(In protest against certain remarks made by the Member in his speech,

Members belonging to opposition raised slogans and tried to disrupt the proceedings

of the House. The Speaker temporarily adjourned the House at 6.53 p.m.)
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The House re-assembled at  7.03 a.m. with Mr.  Speaker in the Chair.  The

discussion on Demands for Grants in the Budget for the financial year 2022-23

continued. 

The following Member took part in the discussion: 

Shri Ramesh Chennithala 

Shri  Pinarayi Vijayan, the Chief Minister replied to the points raised during

the discussion. 

(The Members belonging to Opposition boycotted the remaining proceedings

of the House demanding apology from Shri  M. M. Mani for his remarks.)

The cut motions were declared lost. Then the Demand No. XII, XIII, XIV

and XXIII were passed unanimously. 

The House adjourned at 8.19 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Friday, July 15, 2022. 

KAVITHA UNNITHAN,
Secretary-in-Charge.


