പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
രണഞ0സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)
2021 ജൂടടലെെ 29, വവഞഴഞഴ
നമ്പര് 18
രഞവതിടലെെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.
കചഞദവങ്ങള :
മറുപടതി പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന കചഞദവങ്ങളതില് മൂടന്നണഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം
അവയന് വഞങ്മൂലെെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.
അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :
2015 മഞര്ചന് 13-  ാം തസ്പീയതതി നതിയമസഭയതിലുണഞയ സഞ്ചാംഭവങ്ങടള സഞ്ചാംബനതിച
കകേസതില് സര്ക്കഞറതിടന്റെ അപസ്പീല് തള്ളുകേയഞ്ചാം ഒരു മനതിയടക്കമുള്ള കുറഞകരഞപതിതര്
വതിചഞരണ കനരതിടണടമന്നുമുള്ള സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതതിവതിധതിമൂലെെഞ്ചാം ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപടുന്ന
ഗുരുതര

സതിതതിവതികശേഷഞ്ചാം

സഭഞനടപടതികേൾ

നതിർതതിവചന്

ചർച

ടചയ്യണടമന്നന്

ആവശേവടപടന് ശസ്പീ. പതി. ടതി. കതഞമസുഞ്ചാം മറന് നഞലെെന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്
കനഞടസ്പീസന് നലതിയതിരുന്നു. മുഖവമനതിയടട മറുപടതിയടട ടവളതിചതതില് അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്
സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.
(സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലെെപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന് പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപട
അഞ്ചാംഗങ്ങള മുദഞവഞകേവഞ്ചാം മുഴക്കതി സഭഞനടപടതികേൾ തടസടപടുതഞന ശമതിച.)
ശദ കണതിക്കല് :
1.

കകേഞവതിഡന് മഹഞമഞരതിമൂലെെഞ്ചാം പ്രതതിസനതിയതിലെെഞയ കേയര് കമഖലെെയന് പ്രകതവകേ
പുനരുദഞരണ പഞകക്കജതിടന്റെ ആവശേവകേതയതികലെെയന് ശസ്പീ. പതി. പതി. ചതിതരഞ്ജന
നതിയമഞ്ചാം, വവവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന്
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 1137/2021(i).

2
(ബഹളതതിനതിടയതിൽ, പ്രതതിപക
സഭഞനടപടതികേൾ ബഹതിഷ്കരതിച. )

കേകതികേളതിൽടപട

അഞ്ചാംഗങ്ങൾ

തുടർന്നുള്ള

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:
ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച:
ക്രമ
നമ്പര്
1

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന്
ശസ്പീ. എന. ടകേ. അക്ബര്

2

ശസ്പീ. ടതി. ഐ. മധുസൂദനന

3

ശസ്പീ. ഡതി. ടകേ. മുരളതി

4

വതിഷയഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

പ്ലസന് വണ
വതിദവഞര്തതി
അമല്കൃഷ്ണയടട
തതികരഞധഞനഞ്ചാം

ബഹ. മുഖവമനതി

ആറഞടന് കേടവന്
കകേഞളനതിയതിടലെെ
ജനങ്ങളുടട
പുനരധതിവഞസഞ്ചാം

ബഹ. റവനന്യൂവഞ്ചാം
ഭവനനതിര്മ്മേഞണവഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

ബഞഞ്ചാംബ
കകേഞര്പകറഷന
ടതഞഴതിലെെഞളതികേളുടട
കവതനഞ്ചാം

ബഹ. നതിയമവഞ്ചാം
വവവസഞയവഞ്ചാം കേയറുഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

ശസ്പീ. ജതി. എസന്. ജയലെെഞല്

ചഞതന്നൂരതിടലെെ
നഞഷണല്
കേണസ്ട്രകന &
ഇനഫഞസ്ട്രക്ചര്
അക്കഞദമതിയടട
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ബഹ.ടപഞതുവതിദവഞഭവഞസവഞ്ചാം
ടതഞഴതിലുഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

5

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. എസന്. അരുണ കുമഞര്

മഞകവലെെതിക്കരയതില്
ടൂറതിസഞ്ചാം സര്കേന്യൂടന്

ബഹ. ടപഞതുമരഞമതഞ്ചാം
വതികനഞദസഞഞരവഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

6

ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (ടനനഞറ)

ആര്.സതി.സതി.യതില്
ചതികേതിത്സയ്ടക്കതന്ന
കരഞഗതികേളക്കുള്ള
സസൗജനവ ടറയതില്കവ
യഞതഞ റതിസര്കവഷന
ഓണലലെെന വഴതി
ആക്കുന്നതതിനന് നടപടതി

ബഹ. കേഞയതികേവഞ്ചാം
വഖഫഞ്ചാം ടറയതില്കവയഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി.

3
കമശേപ്പുറതവച കേടലെെഞസ്സുകേള :
തഞടഴപറയന്ന കേടലെെഞസുകേള കമശേപ്പുറതവച.
i. ചടഞ്ചാം 166(1) പ്രകേഞരമുളള കേടലെെഞസുകേള:
ക്രമ എസന്.ആർ.
നമ്പർ ഒ. നമ്പർ

വതിജഞപനതതിടന്റെ
നമ്പർ

തസ്പീയതതി

1

468/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 44/2021/കഹഞഞ്ചാം

24-6-2021

2

473/2021 ജതി.ഒ.(ആർറതി) നമ്പര് 1702/2021/കഹഞഞ്ചാം

18-6-2021

3

516/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 19/2021/ജതിഎഡതി

9-7-2021

4

-

സ.ഉ.(എഞ്ചാംഎസന്) നമ്പര് 114/2021/ടപഞ.ഭ.വ.

3-6-2021

5

-

സ.ഉ.(ലകേ) നമ്പര് 129/2021/ടപഞ.ഭ.വ.

5-7-2021

6

825/2019 സ. ഉ. (അചടതി) നമ്പർ 79/2019/ത.സസ.ഭ.വ.

2-11-2019

7

498/2021 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാംഎസന്) നമ്പര് 9/2021/എചന്എസ്ജതി.

2-7-2021

8

509/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 90/2021/ആർഡതി.

8-7-2021

9

405/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 37/2021/ടഞക്സസന്

6-5-2021

10

406/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 38/2021/ടഞക്സസന്

6-5-2021

11

441/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 41/2021/ടഞക്സസന്

14-6-2021

12

467/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 40/2021/ടഞക്സസന്

14-6-2021

13

503/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 44/2021/ടഞക്സസന്

6-7-2021

14

443/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 95/2021/കകേഞ-ഓപന്.

10-6-2021

15

475/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 99/2021/കകേഞ-ഓപന്.

21-6-2021

16

421/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 47/2021/എല്ബതിആർ.

14-5-2021

17

423/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 48/2021/എല്ബതിആർ.

14-5-2021

18

425/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 44/2021/എല്ബതിആർ.

11-5-2021

19

414/2021 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 15/2021/ടഞനസന്.

24-5-2021

20

479/2020 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 38/2020/എചന്&എഫ്ഡബബ്ല്യുഡതി.

30-7-2020

4
ii. ചടഞ്ചാം 166 (ബതി) പ്രകേഞരമുളള കേടലെെഞസുകേള:
റതികപഞർടതിടന്റെ

ക്രമ
നമ്പര്

സഞപനഞ്ചാം

1

ഇനസതിറന്യൂടന് ഓഫന് ലെെഞന്റെന് &
ഡതിസഞസര് മഞകനജ്ടമന്റെന്

2019-20

വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ടന്

2

കകേരള സഞ്ചാംസഞന
സര്വവതിജഞനകകേഞശേഞ്ചാം
ഇനസതിറന്യൂടന്

2020-21

വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ടന്

3

ഔഷധതി

2018-19

വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ടന്

വർഷഞ്ചാം

സസഭഞവഞ്ചാം

iii. നതിയമസഭ പഞസഞക്കതിയ ബതില്ലുകേളതില് ഗവര്ണറുടട അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം ലെെഭതിച തഞടഴപറയന്ന ആകന്:
ക്രമ
നമ്പര്
1

ആകതിടന്റെ
വര്ഷഞ്ചാം നമ്പര്
2021

5

കപരന്
ദതി കകേരള അകപ്രഞപ്രതികയഷന (കവഞടന് ഓണ അക്കസൗണന് നമ്പര് 2)
ആകന്, 2021

iv. ചടഞ്ചാം 47(2) പ്രകേഞരഞ്ചാം കേഞലെെതഞമസപതതികേ സഹതിതഞ്ചാം തഞടഴപറയന്ന കചഞദവങ്ങളക്കുളള ഉതരങ്ങള :
നതിയമസഭ

സകമ്മേളനഞ്ചാം

നകതചതിഹ്നമതിടഞത കചഞദവനമ്പര്

(1)

(2)

13

12

3825

14

2

5336

4

218

5

165

13

3865, 786

14

1892, 1893, 1938

15

3507

16

171, 1978, 1989, 2004, 2005, 2014, 2020,
2027, 2030, 2033, 2037, 2041, 2045, 3643,
3671, 3724, 3791, 5509, 5511, 5513, 5528

(3)

5
(2)

15

(3)

18

79, 167, 1859, 1863, 1895

19

25, 87, 88, 135, 168, 171, 1719

22

56, 72, 97, 114, 1919, 1945, 1955, 1958, 1962,
1963, 1967, 1970, 1990, 1993, 1999, 2000,
2041

1

15, 16, 20, 30, 32, 34, 35, 37, 45, 47, 271, 319,
108

റതികപഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പണഞ്ചാം :
(i) മുഖവമനതി ശസ്പീ. പതിണറഞയതി വതിജയന കേഞകരവഞപകദശേകേ സമതിതതിയടട രണഞമതന്
റതികപഞര്ടന് സമര്പതിച.
(ii) അനസൗകദവഞഗതികേ ബതില്ലുകേളുഞ്ചാം പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട
അദവകനഞയ ശസ്പീ. പ്രകമഞദന് നഞരഞയൺ സമതിതതിയടട രണഞമതന് റതികപഞര്ടന് സമര്പതിച.
റതികപഞര്ടന് പരതിഗണന :
കേഞകരവഞപകദശേകേ സമതിതതിയടട രണഞമതന് റതികപഞർടന് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച.
ധനകേഞരവഞ്ചാം :
2021-2022 സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള പുതുക്കതിയ ബജറതിടലെെ ധനഞഭവര്തന
കേളതികനലുള്ള ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടടടുപ്പുഞ്ചാം
വഞഹന നതികുതതികേള എന്ന IX -  ാം നമ്പര് ധനഞഭവര്തന, ഗതഞഗതഞ്ചാം എന്ന XLI -  ാം
നമ്പര് ധനഞഭവര്തന എന്നതിവയടട കനടര ധനഞഭവര്തനകേളുടട ലെെതിസതിടലെെ 9 -  ാം കകേഞളതതില്
സൂചതിപതിചതിട്ടുള്ള തുകേ അനുവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ആന്റെണതി
രഞജുവഞ്ചാം മത്സവബനനഞ്ചാം എന്ന XXXIII-  ാം
നമ്പര് ധനഞഭവര്തനയടട കനടര
ധനഞഭവര്തനകേളുടട ലെെതിസതിടലെെ 9 -  ാം കകേഞളതതില് സൂചതിപതിചതിട്ടുള്ള തുകേ അനുവദതിക്കണ
ടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം മത്സവബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, യവജനകകമ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. സജതി
ടചറതിയഞനുഞ്ചാം അവതരതിപതിച.
പ്രസ്തുത ധനഞഭവര്തനകേടള സഞ്ചാംബനതിചന് ചടഞ്ചാം 236 (3) പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസഞവനകേള
ധനകേഞരവ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലെെകഗഞപഞല് കമശേപ്പുറതവച.
IX -  ാം നമ്പര് ധനഞഭവര്തന, XLI -  ാം നമ്പര് ധനഞഭവര്തന, XXXIII -  ാം നമ്പര്
ധനഞഭവര്തന എന്നതിവ സഞ്ചാംബനതിചന് കനഞടസ്പീസന് നല്കേടപടതിരുന്ന ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള
അവതരതിപതിക്കടപടതില.

6
തഞടഴപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കെടുത:
ശസ്പീ. ഐ. ബതി. സതസ്പീഷന്
ശസ്പീ. ഇ. ടതി. ലടസണ മഞസര്
ശസ്പീമതതി കേഞനതതില് ജമസ്പീലെെ
ശസ്പീ. കജഞബന് ലമക്കതിള
ശസ്പീ. പതി. പതി. സുകമഞദന്
ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന്
ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മഞക്സതി
ശസ്പീ. ടകേ. കപ്രഞ്ചാംകുമഞര്
ശസ്പീ. സതി. സതി. മുകുന്ദന
ശസ്പീ. പതി. പതി. ചതിതരഞ്ജന.
ചര്ചയതില് ഉന്നയതിക്കടപട കേഞരവങ്ങളക്കന് ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ആന്റെണതി
രഞജുവഞ്ചാം മത്സവബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, യവജനകകമ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. സജതി
ടചറതിയഞനുഞ്ചാം മറുപടതി നല്കേതി. തുടര്ന്നന് ധനഞഭവര്തനകേള IX, XLI, XXXIII എന്നതിവ സഭ
പഞസഞക്കതി.
2021 ജൂലലെെ 30-  ാം തസ്പീയതതി ടവളളതിയഞഴ്ച രഞവതിടലെെ 9.00-നന് വസ്പീണഞ്ചാം സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി
ഉചയ്ക്കുകശേഷഞ്ചാം 2.22 - നന് സഭ പതിരതിഞ.

എസ്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്,
ടസക്രടറതി.
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(Brief Record of Proceedings)
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No. 18
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 P. T. Thomas and four
other Members to the serious situation reported to have arisen consequent to the
Supreme Court's Judgement to quash the State Government's appeal in the case
regarding the incidents in the Kerala Legislative Assembly which occured on 13 th
March, 2015 and allowing trial of those involved in the case, including a Minister.
(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members
belonging to the opposition started shouting slogans and tried to obstruct the proceedings)

Calling Attention :
1.

Shri P. P. Chitharanjan called the attention of the Minister for Law,
Industries and Coir to the necessity of a special revitalization package to
the coir sector being in crisis due to Covid pandemic. The Minister made
a statement thereto.

(The members belonging to the opposition parties boycotted rest of the
proceedings).
KNPP. 1137/2021(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
അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര
വത്തിഷയഅം
വകുപ്പുമനത്തി
നമ്പര
1

ശശ. എന. നക. അക്ബര

2

ശശ. ടത്തി. ഐ. മധുസൂദനന

3

ശശ. ഡത്തി. നക. മുരളത്തി

4

പ്ലസര വണ
വത്തിദദദ്യാരതത്തി
അമല്കൃഷ്ണയുനട
തത്തിപരദ്യാധദ്യാനഅം

ബഹ. മുഖദമനത്തി

ആറദ്യാടര കടവര
പകദ്യാളനത്തിയത്തിനല
ജനങ്ങളുനട
പുനരധത്തിവദ്യാസഅം

ബഹ. റവനന്യൂവഅം
ഭവനനത്തിരമദ്യാണവഅം
വകുപ്പുമനത്തി

ബദ്യാഅംബ
പകദ്യാരപ്പപറഷന
നതദ്യാഴത്തിലദ്യാളത്തികളുനട
പവതനഅം

ബഹ. നത്തിയമവഅം
വദവസദ്യായവഅം കയറഅം
വകുപ്പുമനത്തി

ശശ. ജത്തി. എസര. ജയലദ്യാല്

ചദ്യാതന്നൂരത്തിനല
നദ്യാഷണല്
കണസ്ട്രക്ഷന &
ഇനഫദ്യാസ്ട്രക്ചര
അകദ്യാദമത്തിയുനട
നത്തിരമദ്യാണഅം

ബഹ.നപേദ്യാതുവത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസവഅം
നതദ്യാഴത്തിലഅം വകുപ്പുമനത്തി

5

ശശ. എഅം. എസര. അരുണ കുമദ്യാര

മദ്യാപവലത്തികരയത്തില്
ടൂറത്തിസഅം സരകന്യൂടര

ബഹ. നപേദ്യാതുമരദ്യാമതഅം
വത്തിപനദ്യാദസഞദ്യാരവഅം
വകുപ്പുമനത്തി

6

ശശ. നക. ബദ്യാബു (നനനദ്യാറ)

ആര.സത്തി.സത്തി.യത്തില്
ചത്തികത്തിത്സയ്നകതന
പരദ്യാഗത്തികള്ക്കുള
സസൗജനദ നറയത്തില്പവ
യദ്യാതദ്യാ റത്തിസരപവഷന
ഓണലലന വഴത്തി
ആക്കുനതത്തിനര നടപേടത്തി

ബഹ. കദ്യായത്തികവഅം
വഖഫഅം നറയത്തില്പവയുഅം
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.
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Papers laid on the Table :
The following papers were laid on the table of the house.

i. Papers as per Rule 166 (1):
ക്രമ എസര.ആർ.
നമ്പർ ഒ. നമ്പർ

വത്തിജദ്യാപേനതത്തിനന്റെ
നമ്പർ

തശയതത്തി

1

468/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 44/2021/പഹദ്യാഅം

24-6-2021

2

473/2021 ജത്തി.ഒ.(ആർറത്തി) നമ്പര 1702/2021/പഹദ്യാഅം

18-6-2021

3

516/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര19/2021/ജത്തിഎഡത്തി

9-7-2021

4

-

സ.ഉ.(എഅംഎസര) നമ്പര 114/2021/നപേദ്യാ.ഭ.വ.

3-6-2021

5

-

സ.ഉ.(ലക) നമ്പര 129/2021/നപേദ്യാ.ഭ.വ.

5-7-2021

6

825/2019 സ. ഉ. (അച്ചടത്തി) നമ്പർ 79/2019/ത.സസ.ഭ.വ.

2-11-2019

7

498/2021 ജത്തി.ഒ.(എഅംഎസര) നമ്പര 9/2021/എച്ചരഎസ്ജത്തി.

2-7-2021

8

509/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 90/2021/ആർഡത്തി

8-7-2021

9

405/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 37/2021/ടദ്യാക്സസര

6-5-2021

10

406/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 38/2021/ടദ്യാക്സസര

6-5-2021

11

441/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 41/2021/ടദ്യാക്സസര

14-6-2021

12

467/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 40/2021/ടദ്യാക്സസര

14-6-2021

13

503/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 44/2021/ടദ്യാക്സസര

6-7-2021

14

443/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 95/2021/പകദ്യാ-ഓപ്പര.

10-6-2021

15

475/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 99/2021/പകദ്യാ-ഓപ്പര.

21-6-2021

16

421/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 47/2021/എല്ബത്തിആർ.

14-5-2021

17

423/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 48/2021/എല്ബത്തിആർ.

14-5-2021

18

425/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 44/2021/എല്ബത്തിആർ.

11-5-2021

19

414/2021 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 15/2021/ടദ്യാനസര.

24-5-2021

20

479/2020 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി) നമ്പര 38/2020/എച്ചര&എഫ്ഡബബ്ല്യുഡത്തി.

30-7-2020
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ii. Papers as per Rule 166 (b) :
റത്തിപപ്പദ്യാർടത്തിനന്റെ

ക്രമ
നമ്പര

സദ്യാപേനഅം

1

ഇനസത്തിറന്യൂടര ഓഫര ലദ്യാന്റെര &
ഡത്തിസദ്യാസര മദ്യാപനജ്നമന്റെര

2019-20

വദ്യാരഷത്തിക റത്തിപപ്പദ്യാരടര

2

പകരള സഅംസദ്യാന
സരവവത്തിജദ്യാനപകദ്യാശഅം
ഇനസത്തിറന്യൂടര

2020-21

വദ്യാരഷത്തിക റത്തിപപ്പദ്യാരടര

3

ഔഷധത്തി

2018-19

വദ്യാരഷത്തിക റത്തിപപ്പദ്യാരടര

വർഷഅം

iii. Act Passed by the Assembly:
ക്രമ
നമ്പര
വരഷഅം നമ്പര
1

2021

5

സസഭദ്യാവഅം

ആകത്തിനന്റെ
പപേരര

ദത്തി പകരള അപപദ്യാപത്തിപയഷന (പവദ്യാടര ഓണ അകസൗണര നമ്പര 2)
ആകര, 2021

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

സപമളനഅം

നക്ഷതചത്തിഹ്നമത്തിടദ്യാത പചദ്യാദദനമ്പര

(1)

(2)

13

12

3825

14

2

5336

4

218

5

165

13

3865, 786

14

1892, 1893, 1938

15

3507

16

171, 1978, 1989, 2004, 2005, 2014, 2020,
2027, 2030, 2033, 2037, 2041, 2045, 3643,
3671, 3724, 3791, 5509, 5511, 5513, 5528

(3)

5
(2)

15

(3)

18

79, 167, 1859, 1863, 1895

19

25, 87, 88, 135, 168, 171, 1719

22

56, 72, 97, 114, 1919, 1945, 1955, 1958, 1962,
1963, 1967, 1970, 1990, 1993, 1999, 2000,
2041

1

15, 16, 20, 30, 32, 34, 35, 37, 45, 47, 271, 319,
108

Presentation of Reports:
(i) Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister presented the Second Report of the
Business Advisory Committee.
(ii) Shri Pramod Narayan, Chairman, Committee on Private Members' Bills
and Resolutions presented the Second Report of the Committee.

Consideration of Report:
The Second Report of the Business Advisory Committee was adopted.

Financial Business :
Discussion and Voting on Demands for Grants in the Revised Budget for the
financial year 2021-2022
Shri Antony Raju, Minister for Transport moved Demand No. IX – Taxes
on Vehicles, Demand No. XLI – Transport and Shri Saji Cherian, Minister for
Fisheries, Culture and Youth Affairs moved Demand No. XXXIII – Fisheries 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. IX, XLI and XXXIII.
The cut motions for Demand Nos. IX, XLI and XXXIII were not moved.
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The following members took part in the discussion:
Shri I. B. Satheesh
Shri E. T. Taison Master
Smt. Kanathil Jameela
Shri Job Maichil
Shri P. P. Sumod
Shri Thomas K. Thomas
Shri K. J. Maxy
Shri K. Premkumar
Shri C. C. Mukundhan
Shri P. P. Chitharanjan.
Shri Antony Raju, Minister for Transport and Shri Saji Cherian, Minister for
Fisheries, Culture and Youth Welfare replied to the points raised during the
discussion. Then the Demand Nos. IX, XLI and XXXIII were passed.
The House adjourned at 2.22 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Friday,
July 30, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.

