പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
രണഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)
2021 ജൂലലൈ 28, ബുധനഞഴ
നമ്പര് 17
രഞവതിടലൈ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.
കചഞദദ്ധ്യങ്ങള് :
മറുപടതി പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്
കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലൈഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

നഞടലൈണഞ്ചാം

സഭയതില്

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :
രഞമനഞട്ടുകേര സസ്വര്ണക്കടതന് കകേസതിടലൈ സഞകതിടയ കേസഞ്ചാംസന് വതിളതിപതിചതതിനന് പതിന്നഞടലൈ
ദുരൂഹ സഞഹചരദ്ധ്യതതില് മരണമടഞ്ഞതഞ്ചാം കകേസന് അടതിമറതിക്കഞന ശ്രമതിക്കുന്നതമൂലൈവഞ്ചാം
ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി
പറയടപടുന്ന
ഗുരുതര
സതിതതിവതികശേഷഞ്ചാം
സഭഞനടപടതികേൾ
നതിർതതിവചന് ചർച ടചയ്യണടമന്നന് ആവശേദ്ധ്യടപടന് ശ്രസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണനഞ്ചാം മറന് നഞലൈന്
അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് കനഞടസ്പീസന് നലതിയതിരുന. മുഖദ്ധ്യമനതിയടട
മറുപടതിയടട ടവളതിചതതില് അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനമതതി
നതികഷധതിച.
(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനവര്തതിച നതിലൈപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന് പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപട അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപഞയതി.)
ശ്രദ കണതിക്കല് :
(1)

കകേഞവതിഡന് മഹഞമഞരതിയടട പശ്ചഞതലൈതതില് പഞന ഫണതില് നതികന്നഞ തനതന്
ഫണതില്
നതികന്നഞ
അഞന്
ശേതമഞനതതില്
അധതികേരതിക്കഞത
തകേ
ഗഞമപഞഞയത്തുകേളുടട ദുരതിതഞശേസ്വഞസനതിധതിയതികലൈയന് വകേമഞറ്റുന്നതതിനന് അനമതതി
നല്കകേണതതിടന്റെ ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലൈയന് ശ്രസ്പീ. ടസബഞസദ്ധ്യന കുളത്തുങ്കല്
തകദ്ദേശേസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം, എലക്സൈസന് വകുപ്പുമനതിയടട ശ്രദ
കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
KNPP.1136/2021(i)

2
(2)

മഞലൈതിനദ്ധ്യഞ്ചാം
നസ്പീക്കഞ്ചാംടചയ്യുന്നതതിനന്
കേരഞര്
എടുതതിട്ടുള്ള
വഞഹനങ്ങള്
അനധതികൃതമഞയതി മഞലൈതിനദ്ധ്യഞ്ചാം നതികകപതിക്കുന്നതന് തടയന്നതതിനന് അവയടട ടപര്മതിറ്റുഞ്ചാം
ലലൈസനസഞ്ചാം റദ്ദേന് ടചയ്യുന്നതതിനന് കേര്ശേന നടപടതി സസ്വസ്പീകേരതികക്കണതതിടന്റെ
ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലൈക്കന് ശ്രസ്പീ. അനവര് സഞദതന് ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതിയടട
ശ്രദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള്:
ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴെ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച:
ക്രമ അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന്

വതിഷയഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

നമ്പര്
1
1

2
ശ്രസ്പീമതതി ടകേ.ടകേ. രമ

3

4

വടകേര നഞരഞയണനഗറതിടലൈ ബഹ.

തകദ്ദേശേ

ടകേഞകമര്ഷദ്ധ്യല് കകേഞഞ്ചാംപക്സൈന് & സസ്വയഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം
ടവജതിറബതിള് സൂപര് മഞര്ക്കറന്

ഗഞമ

വതികേസനവഞ്ചാം എലക്സൈസഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

2

ശ്രസ്പീ. ടകേ. യ. ജനസ്പീഷന് കുമഞര് കകേഞന്നതിയതിടലൈ

വതിവതിധ ബഹ.

റവനന്യൂവഞ്ചാം

വതികല്ലേജുകേളതിടലൈ റസ്പീ-സര്കവ ഭവനനതിര്മ്മേഞണവഞ്ചാം
നടപടതികേള്
3

ശ്രസ്പീ. പതി. ഉലബദുള്ള

മലൈപ്പുറതന്

വകുപ്പുമനതി
റവനന്യൂ

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടവര് ബഹ. റവനന്യൂവഞ്ചാം ഭവന
നതിര്മ്മേഞണവഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

4

ശ്രസ്പീ. പ്രകമഞദന് നഞരഞയണ

റഞന്നതി

ടപഞന്തനപുഴെ- ബഹമഞനടപട റവനന്യൂവഞ്ചാം

ടപരുടമ്പടതി കമഖലൈകേളതിടലൈ ഭവനനതിര്മ്മേഞണവഞ്ചാം
കേര്ഷകേരുടട ലകേവശേമുള്ള വകുപ്പുമനതി
ഭൂമതിക്കന് പടയഞ്ചാം

3
1

2

3

4

5

ശ്രസ്പീ. ടതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന

ടപരുവണഞമൂഴെതിയതിടലൈ
വനദ്ധ്യമൃഗശേലൈദ്ധ്യഞ്ചാം

ബഹ. വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി

6

ശ്രസ്പീ. കതഞടതതില് രവസ്പീന്ദ്രന

കേല്ലേഞയതി പുഴെയതിടലൈ ടചളതി ബഹ.
ജലൈവതിഭവ
നസ്പീക്കഞ്ചാംടചയ്യുന്നതതിനന് നടപടതി വകുപ്പുമനതി

7

ശ്രസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിനടസന്റെന്

ടവള്ളഞയണതി കേഞയലൈതിടലൈ ബഹ.
ജലൈവതിഭവ
പഞയല് നസ്പീക്കഞ്ചാംടചയ്യുന്നതതിനന് വകുപ്പുമനതി
യനഞ്ചാം വഞങ്ങഞന നടപടതി

8

ശ്രസ്പീ. പതി. ടതി. കതഞമസന്

കേഞര്ഷതികേ
വതിലൈയതിടതിവന്

വതിളകേളുടട ബഹ. കൃഷതി വകുപ്പുമനതി

9

ശ്രസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീര്

തലൈകശ്ശേരതി-മഞഹതി
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ലബപഞസന് ബഹ. ടപഞതമരഞമത്തുഞ്ചാം
വതികനഞദസഞഞരവഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

10

ശ്രസ്പീ. ഇ. ടതി. ലടസണ മഞസര് അഴെസ്പീകക്കഞടന്-മുനമ്പഞ്ചാം
പഞലൈതതിടന്റെ നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ബഹ. ടപഞതമരഞമത്തുഞ്ചാം
വതികനഞദസഞഞരവഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി.
സസ്പീക്കറുടട റൂളതിഞ്ചാംഗന് :
2020 ഒകകഞബര് 24 -  ാം തസ്പീയതതി റവനന്യൂ വകുപന് പുറടപടുവതിചതിരുന്ന സര്ക്കഞര്
ഉതരവതിടലൈ വദ്ധ്യവസകേള് 1964-ടലൈ ഭൂപതതിവന് ചടങ്ങളതിടലൈ വദ്ധ്യവസകേള്ക്കന്
വതിരുദമഞടന്നന്ന വതിഷയതതിൽ പ്രതതിപകകനതഞവന് ശ്രസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശേന ഉന്നയതിച
ക്രമപ്രശ്നതതില് സസ്പീക്കര് തഞടഴെപറയന്ന റൂളതിഞ്ചാംഗന് നല്കേതി.
“2020 ഒകകഞബര് 24- ാം തസ്പീയതതി റവനന്യൂ വകുപന് പുറടപടുവതിച സര്ക്കഞര്
ഉതരവതിടലൈ വദ്ധ്യവസകേള് 1964-ടലൈ ഭൂപതതിവന് ചടങ്ങളതിടലൈ വദ്ധ്യവസകേള്ക്കന്
വതിരുദമഞടണനഞ്ചാം ഒരു ചട കഭദഗതതിയതിലൂടട വരുകതണ മഞറഞ്ചാം, നടപടതിക്രമങ്ങള്
പഞലൈതിക്കഞടതയഞ്ചാം 1988 ഏപ്രതില് 7- ാം തസ്പീയതതിയതിടലൈ സഭഞദദ്ധ്യകടന്റെ റൂളതിഞ്ചാംഗതിനന്
വതിരുദമഞയഞ്ചാം പുറടപടുവതിച എന്നഞണന് ബഹമഞനടപട പ്രതതിപകകനതഞവന് ഇവതിടട
ക്രമപ്രശ്നതതിലൂടട ഉന്നയതിചതന്.

4
എന്നഞല് 1964-ടലൈ ഭൂപതതിവന് ചടങ്ങളതികലൈയഞ്ചാം 2005-ടലൈ കകേരള ടപ്രഞകമഞഷന ഓഫന്
ടസ്പീസന് കഗഞതന് ഇന കനഞണ കഫഞറസന് ആകതികലൈയഞ്ചാം 2003-ടലൈ Kerala Forest (Vesting
and Management of Ecologically Fragile Lands) Act-കലൈയഞ്ചാം വദ്ധ്യവസകേള്ക്കന്
സഷസ്പീകേരണഞ്ചാം നല്കുന്ന ഒരു സര്ക്കഞര് ഉതരവന് മഞത്രമഞണന് പുറടപടുവതിചടതനഞ്ചാം
ബഹമഞനടപട

റവനന്യൂവഞ്ചാം

ഭവനനതിര്മ്മേഞണവഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

ഇവതിടട

വതിശേദസ്പീകേരതിക്കുകേയണഞയതി.
ടചയര് ഇക്കഞരദ്ധ്യഞ്ചാം വതിശേദമഞയതി പരതികശേഞധതിച. ഒരു ചടകഭദഗതതിയടട സസ്വഭഞവഞ്ചാം
ഇവതിടട ഉന്നയതിക്കടപട സര്ക്കഞര് ഉതരവതിനള്ളതഞയതി കേഞണുന്നതില്ലേ. അതടകേഞണ്ടുതടന്ന
1988 ഏപ്രതില് 7- ാം തസ്പീയതതിയതിടലൈ സഭഞദദ്ധ്യകടന്റെ റൂളതിഞ്ചാംഗതിനന് വതിരുദമഞയതി ഒനഞ്ചാം
ഉണഞയതിടതിടല്ലേന്നഞണന് കേഞണുന്നതന്.”
ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :
2021-2022

സഞമ്പതതികേ

വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള

പുതക്കതിയ

ബജറതിടലൈ

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികന്മേലുള്ള ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടടടുപ്പുഞ്ചാം
ചരക്കന് കസവന നതികുതതിയഞ്ചാം കേഞര്ഷതികേഞദഞയ നതികുതതിയഞ്ചാം വതില്പന നതികുതതിയഞ്ചാം
എന്ന V-  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന, പലൈവകേ സഞമ്പതതികേ സര്വസ്പീസകേള് എന്ന XXVIII-  ാം
നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന എന്നതിവയടട കനടര ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുടട ലൈതിസതിടലൈ 9-  ാം
കകേഞളതതില് സൂചതിപതിചതിട്ടുള്ള തകേ അനവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി
ശ്രസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞലുഞ്ചാം, ഭൂനതികുതതി എന്ന VI-  ാം
ജതില്ലേഞഭരണവഞ്ചാം പലൈവകേയഞ്ചാം എന്ന XI-  ാം

നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന,

നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന, ഭവനനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

എന്ന XXI-  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന, പ്രകൃതതികകഞഭഞ്ചാംമൂലൈമുള്ള ദുരതിതഞശേസ്വഞസതതിനന് എന്ന

XXVI-  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന എന്നതിവയടട കനടര ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുടട ലൈതിസതിടലൈ 9-  ാം
കകേഞളതതില് സൂചതിപതിചതിട്ടുള്ള തകേ അനവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം റവനന- ഭവനനതിർമ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ. ടകേ. രഞജനഞ്ചാം അവതരതിപതിച.
പ്രസ്തുത ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേടള സഞ്ചാംബനതിചന് ചടഞ്ചാം 236 (3) പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസഞവനകേള്
ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് കമശേപ്പുറത്തുവച.
V -  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
34, 35, 36 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം VI-  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച
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ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം
XI -  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 35, 36, 37 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം XXI -  ാംനമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന
സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം
XXVI -  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 35

എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം XXVIII -  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന

സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 എന്നസ്പീ
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം അവതരതിപതിച.
തഞടഴെപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ചര്ചയതില് പടങ്കടുത്തു:
ശ്രസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന
ശ്രസ്പീ. അനവര് സഞദതന്
ശ്രസ്പീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന
ശ്രസ്പീ. കുറുകക്കഞളതി ടമഞയസ്പീന
ശ്രസ്പീ. ടകേ. വതി. സകമഷന്
ശ്രസ്പീ. കമഞനസന് കജഞസഫന്
ശ്രസ്പീ. പ്രകമഞദന് നഞരഞയണ
ശ്രസ്പീ. ഡതി. ടകേ. മുരളതി
ശ്രസ്പീ. രഞമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളതി
ശ്രസ്പീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര്
ശ്രസ്പീ. പതി. വതി. ശ്രസ്പീനതിജതിന
ശ്രസ്പീ. കതഞടതതില് രവസ്പീന്ദ്രന
ശ്രസ്പീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫന്
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ശ്രസ്പീ. ജതി. എസന്. ജയലൈഞല്
ശ്രസ്പീ. എഞ്ചാം. രഞജകഗഞപഞലൈന
ശ്രസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പൂണതിത്തുറ).
ചര്ചയതില് ഉന്നയതിക്കടപട കേഞരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കന് ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ. ടകേ. എന.
ബഞലൈകഗഞപഞലുഞ്ചാം റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ. ടകേ. രഞജനഞ്ചാം, പടതികേജഞതതി,
പടതികേവര്ഗ, പതിന്നഞക്ക വതിഭഞഗ കകമ-കദവസസ്വഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ. ടകേ. രഞധഞകൃഷ്ണനഞ്ചാം
മറുപടതി നല്കേതി. അവതരതിപതിചതിരുന്ന ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള് സഭ തള്ളതി. തടര്ന്നന്
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേള് V, VI, XI, XXI, XXVI, XXVIII എന്നതിവ കവഞടതിനതിടന് പഞസഞക്കതി.
2021 ജൂലലൈ 29-  ാം തസ്പീയതതി വദ്ധ്യഞഴെഞഴ്ച രഞവതിടലൈ 9.00-നന് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി
ലവകുകന്നരഞ്ചാം 4.56 - നന് സഭ പതിരതിഞ.

എസ്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്,
ടസക്രടറതി.

FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY
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BULLETIN―PART I
( Brief Record of Proceedings )

Wednesday, July 28, 2021
No. 17
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.

Adjournment Motion:
After hearing the Chief Minister, the Speaker withheld consent to the
moving of an adjournment motion given notice of by Shri Thiruvanchoor
Radhakrishnan and four other Members to the serious situation reported to have
arisen consequent to the mysterious death of witness and the attempt to subvert
the Ramanattukara gold heist case after being summoned by the customs.
(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members
belonging to opposition staged a walkout).

Calling Attention :
1.

Shri Sebastian Kulathunkal called the attention of the Minister for Local
Self Governments, Rural Development and Excise to the necessity to
appropriate not more than five percentage of the plan fund or own fund of
Grama Panchayats to its distress relief fund. The Minister made a statement
thereto.
1136/2021(ii).
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2.

Shri Anwar Sadath called the attention of the Minister for Transport to the
necessity to take steps to take strict measures including annulling of license
and permits of contract vehicles used for waste disposal to prevent these
vehicles from dumping waste in open spaces. 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 അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര

വത്തിഷയഅം

വകുപ്പുമനത്തി

നമ്പര
1
1

2
ശശ്രീമതത്തി നക.നക. രമ

3

4

വടകര നനാരനായണനഗറത്തിനല ബഹ.

തപദ്ദേശ

നകനാപമരഷഷ്യല് പകനാഅംപ്ലകര & സസ്വയഅംഭരണവഅം
നവജത്തിറ്റബത്തിള് സൂപ്പര മനാരക്കറ്റര

ഗനാമ

വത്തികസനവഅം എകകസഅം
വകുപ്പുമനത്തി

2

ശശ്രീ. നക. യ. ജനശ്രീഷര കുമനാര പകനാനത്തിയത്തിനല

വത്തിവത്തിധ ബഹ.

റവനന്യൂവഅം

വത്തിപല്ലേജുകളത്തിനല റശ്രീ-സരപവ ഭവനനത്തിരമനാണവഅം
നടപേടത്തികള്
3

ശശ്രീ. പേത്തി. ഉകബദുള

മലപ്പുറതര

വകുപ്പുമനത്തി
റവനന്യൂ

ടവര ബഹ. റവനന്യൂവഅം ഭവന

നത്തിരമനാണഅം

നത്തിരമനാണവഅം
വകുപ്പുമനത്തി

4

ശശ്രീ. പ്രപമനാദര നനാരനായണ

റനാനത്തി

നപേനാന്തന്പുഴ- ബഹ. റവനന്യൂവഅം ഭവന

നപേരുനമ്പടത്തി പമഖലകളത്തിനല നത്തിരമനാണവഅം വകുപ്പുമനത്തി
കരഷകരുനട കകവശമുള
ഭൂമത്തിക്കര പേടയഅം

3
1

2

3

4

5

ശശ്രീ. ടത്തി. പേത്തി. രനാമകൃഷ്ണന്

നപേരുവണനാമൂഴത്തിയത്തിനല
വനഷ്യമൃഗശലഷ്യഅം

ബഹ. വനഅം - വനഷ്യ
ജശ്രീവത്തി വകുപ്പുമനത്തി

6

ശശ്രീ. പതനാടതത്തില് രവശ്രീന്ദ്രന്

കല്ലേനായത്തി പുഴയത്തിനല നചെളത്തി ബഹ.
ജലവത്തിഭവ
നശ്രീക്കഅംനചെയ്യുനതത്തിനര നടപേടത്തി വകുപ്പുമനത്തി

7

ശശ്രീ. എഅം. വത്തിന്നസന്റെര

നവളനായണത്തി കനായലത്തിനല ബഹ.
ജലവത്തിഭവ
പേനായല് നശ്രീക്കഅംനചെയ്യുനതത്തിനര വകുപ്പുമനത്തി
യനഅം വനാങനാന് നടപേടത്തി

8

ശശ്രീ. പേത്തി. ടത്തി. പതനാമസര

കനാരഷത്തിക
വത്തിലയത്തിടത്തിവര

വത്തിളകളുനട ബഹ. കൃഷത്തി വകുപ്പുമനത്തി

9

ശശ്രീ. എ. എന്. ഷഅംസശ്രീര

തലപശ്ശേരത്തി-മനാഹത്തി
നത്തിരമനാണഅം

കബപ്പനാസര ബഹ. നപേനാതുമരനാമതഅം
വത്തിപനനാദസഞനാരവഅം
വകുപ്പുമനത്തി

10

ശശ്രീ. ഇ. ടത്തി. കടസണ മനാസ്റ്റര അഴശ്രീപക്കനാടര-മുനമ്പഅം
പേനാലതത്തിനന്റെ നത്തിരമനാണഅം

ബഹ. നപേനാതുമരനാമതഅം
വത്തിപനനാദസഞനാരവഅം
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.

Ruling of Speaker :
The Speaker gave the following ruling on a point of order raised by
Shri V. D. Satheesan, Leader of Opposition regarding the issuance of Government
Order on 24th October, 2020, which was against the provisions in the Kerala Land
Assignment Rules, 1964.
“2020 ഒപകനാബര 24-ാം തശ്രീയതത്തി റവനന്യൂ വകുപ്പര പുറനപ്പടുവത്തിച്ച സരക്കനാര
ഉതരവത്തിനല വഷ്യവസ്ഥകള് 1964-നല ഭൂപേതത്തിവര ചെടങളത്തിനല വഷ്യവസ്ഥകള്ക്കര
വത്തിരുദ്ധമനാനണനഅം ഒരു ചെട പഭദഗതത്തിയത്തിലൂനട വരുപതണ്ട മനാറ്റഅം, നടപേടത്തിക്രമങള്
പേനാലത്തിക്കനാനതയഅം 1988 ഏപ്രത്തില് 7-ാം തശ്രീയതത്തിയത്തിനല സഭനാദ്ധഷ്യക്ഷനന്റെ റൂളത്തിഅംഗത്തിനര
വത്തിരുദ്ധമനായഅം പുറനപ്പടുവത്തിച്ചു എനനാണര ബഹമനാനനപ്പട പ്രതത്തിപേക്ഷപനതനാവര ഇവത്തിനട
ക്രമപ്രശ്നതത്തിലൂനട ഉനയത്തിച്ചതര.
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എനനാല് 1964-നല ഭൂപേതത്തിവര ചെടങളത്തിപലയഅം 2005-നല പകരള നപ്രനാപമനാഷന് ഓഫര
ടശ്രീസര പഗനാതര ഇന് പനനാണ പഫനാറസ്റ്റര ആകത്തിപലയഅം 2003-നല Kerala Forest (Vesting
and Management of Ecologically Fragile Lands) Act-പലയഅം വഷ്യവസ്ഥകള്ക്കര
സ്പഷശ്രീകരണഅം നല്കുന ഒരു സരക്കനാര ഉതരവര മനാത്രമനാണര പുറനപ്പടുവത്തിച്ചനതനഅം
ബഹമനാനനപ്പട റവനന്യൂവഅം ഭവനനത്തിരമനാണവഅം വകുപ്പുമനത്തി ഇവത്തിനട വത്തിശദശ്രീകരത്തിക്കുകയണ്ടനായത്തി.
നചെയര ഇക്കനാരഷ്യഅം വത്തിശദമനായത്തി പേരത്തിപശനാധത്തിച്ചു . ഒരു ചെടപഭദഗതത്തിയനട സസ്വഭനാവഅം
ഇവത്തിനട ഉനയത്തിക്കനപ്പട സരക്കനാര ഉതരവത്തിനുളതനായത്തി കനാണുനത്തില്ലേ . അതുനകനാണ്ടുതനന
1988 ഏപ്രത്തില് 7-ാം തശ്രീയതത്തിയത്തിനല സഭനാദ്ധഷ്യക്ഷനന്റെ റൂളത്തിഅംഗത്തിനര വത്തിരുദ്ധമനായത്തി ഒനഅം
ഉണ്ടനായത്തിടത്തിനല്ലേനനാണര കനാണുനതര.”

Financial Business :
Discussion and Voting on Demands for Grants in the Revised Budget for the
financial year 2021-2022
Shri K. N. Balagopal, Minister for Finance moved Demand No. V-Goods
and Services Tax, Agricultural Income Tax and Sales Tax and Demand
No. XXVIII-Miscellaneous Economic Services and Shri K. Rajan, Minister for
Revenue and Housing moved Demand No. VI – Land Revenue, Demand No. XI -District
Administration and Miscellaneous, Demand No. XXI – Housing and Demand
No. XXVI-Relief on Account of Natural Calamities for the amounts shown
respectively against them under column No. 9 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. V, VI, XI, XXI, XXVI and XXVIII.
The cut motion Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36 in the list of cut motions for Demand
No. V, the cut motion Nos. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35 in the list of cut motions for Demand
No. VI, the cut motion Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37 in the list of cut motions
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for Demand No. XI, the cut motion Nos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 in the list of cut motions for Demand No.
XXI, cut motion Nos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 in the list of cut motions for Demand No. XXVI
and cut motion Nos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 in the list of cut motions for Demand
No. XXVIII were moved.
The following members took part in the discussion:
Shri K. D. Prasenan
Shri Anwar Sadath
Shri E. K. Vijayan
Shri Kurukkoli Moideen
Shri K. V. Sumesh
Shri Mons Joseph
Shri Pramod Narayan
Shri D. K. Murali
Shri Ramachandran Kadannappalli
Shri A. P. Anil Kumar
Shri P. V. Sreenijin
Shri Thottathil Ravindran
Shri A.K.M. Ashraf
Shri G. S. Jayalal
Shri M. Rajagopalan
Shri K. Babu (Thripoonithura) .
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Shri K. N. Balagopal, Minister for Finance, Shri. K. Rajan, Minister for
Revenue and Housing and Shri K. Radhakrishnan, Minister for Welfare of
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and Devaswoms
replied to the points raised during the discussion. The cut motions were declared
lost. Then the Demand No. V, VI, XI, XXI, XXVI and XXVIII were put to vote
and passed.
The House adjourned at 4.56 p.m. to meet again at 9.00 a.m on
Thursday July 29, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.

