
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ആറഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ആഗസസ്റ്റ്   29,   തതിങ്കള് 

നമ്പര് 80

രഞവതിടലെ 9.00-നസ്റ്റ് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള് :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്  നഞടലെണഞ്ചാം  സഭയതില്

കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയസ്റ്റ് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെ ഉത്തരത്തതിനുള്ള തതിരുത്തസ്റ്റ് : 

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയടട അഞഞഞ്ചാം സകമ്മേളനത്തതിടലെ 2022 ജൂണ് 29-  

തസ്പീയതതിയതിടലെ നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത  1029-   നമ്പര് കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെ തതിരുത്തല് വരുത്തതിയ

മറുപടതി  ജലെവതിഭവ  വകുപ്പുമനതിക്കുകവണതി  പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ,  പതിന്നഞക്ക  വതിഭഞഗ  കകമ-

കദവസസഞ്ചാം, പഞര്ലെടമന്റെറതികേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. രഞധഞകൃഷ്ണന കമശപ്പുറത്തുവച.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടതി.സതി.  ജസ്പീവനക്കഞരുടട  ശമ്പളഞ്ചാം  രണ്ടുമഞസമഞയതി  മുടങ്ങതിയതഞ്ചാം

കകേഞവതിഡതിനുകശഷഞ്ചാം ബസസ്റ്റ് സര്വസ്പീസുകേള് പൂര്ണമഞയതി പുനനഃസഞപതിക്കഞന പരഞജയടപ്പെടതഞ്ചാം

കേഞരണഞ്ചാം സഞധഞരണക്കഞരഞയ ജനങ്ങള് കേഷ്ടത അനുഭവതിക്കുന്നതമൂലെഞ്ചാം ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി

പറയടപ്പെടുന്ന  സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർത്തതിവചസ്റ്റ്  ചർച  ടചയ്യണടമന്നസ്റ്റ്

ആവശദ്ധ്യടപ്പെടസ്റ്റ് ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിനടസനഞ്ചാം മറസ്റ്റ് നഞലെസ്റ്റ് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനസ്റ്റ്

കനഞടസ്പീസസ്റ്റ്  നലതിയതിരുന.  ഗതഞഗത  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചത്തതില്

അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനസ്റ്റ് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

(ഇക്കഞരദ്ധ്യത്തതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്ത്തതിച നതിലെപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചസ്റ്റ്  പ്രതതിപക

കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

KNPP.1224/2022(i).



2

ശദ കണതിക്കല് : 

(1) ആകഗഞള വഞണതിജദ്ധ്യകേരഞറുകേളുടട ഫലെമഞയഞ്ചാം നഞടഫഡസ്റ്റ് ടകേഞപ്ര സഞ്ചാംഭരണത്തതിൽ
വസ്പീഴ്ച  വരുത്തതിയതമൂലെവഞ്ചാം  നഞളതികകേര  വതിലെയതിൽ  ഉണഞയ  തകേർചയതികലെക്കസ്റ്റ്
ശസ്പീ. സതി.എചസ്റ്റ്.  കുഞ്ഞമ്പു  കൃഷതി  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ കണതിച.  കൃഷതി
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണതി ഭകദ്ധ്യ-ടപഞതവതിതരണ വകുപ്പുമനതി അതസ്റ്റ് സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ്  
ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

(2) ആലെപ്പുഴ  ടമഡതിക്കൽ  കകേഞകളജതിടന്റെ  പ്രവർത്തനഞ്ചാം  കൂടുതൽ  
കേഞരദ്ധ്യകമമഞക്കുന്നതതിനസ്റ്റ് നടപടതി സസസ്പീകേരതികക്കണതതിടന്റെ ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കസ്റ്റ് 
ശസ്പീ. രകമശസ്റ്റ് ടചന്നതിത്തലെ ആകരഞഗദ്ധ്യ– വനതിത–ശതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതിയടട
ശദ കണതിച. മനതി അതസ്റ്റ് സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള്:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച. 

ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരസ്റ്റ് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീ. വതി. കജഞയതി ഓണ്ലലെന വഞയഞ
തടതിപ്പെസ്റ്റ്

മുഖദ്ധ്യമനതി

2 ശസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ
വകുപ്പെതിടന്റെ ആസതിയതില്
ഉള്ടപ്പെടതിട്ടുള്ള കകേഞടയടത്ത
പ്രവൃത്തതികേളുടട
പൂര്ത്തസ്പീകേരണഞ്ചാം

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,

എലക്സൈസസ്റ്റ് വകുപ്പുമനതി
ക്കുകവണതി പടതികേജഞതതി,
പടതികേവര്ഗ, പതിന്നഞക്ക
വതിഭഞഗ കകമ-കദവസസഞ്ചാം,
പഞര്ലെടമന്റെറതികേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. വതി. ആര്. സുനതില് കുമഞര് ലഹൈസ്കൂള്തലെഞ്ചാം മുതല്
പഞഠഭഞഗങ്ങളതില്
നതിയമപഠനഞ്ചാം

ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നതതിനസ്റ്റ്
നടപടതി

ടപഞതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി
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1 2 3 4

4 ശസ്പീ. സജതി ടചറതിയഞന ആഞ്ചാംബുലെനസസ്റ്റ്
സര്വസ്പീസുകേള്ക്കസ്റ്റ്

പ്രവര്ത്തന മഞര്ഗകരഖ

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. ടകേ. എന. ഉണതിക്കൃഷ്ണന കഗഞശസ്പീ പഞലെങ്ങളുഞ്ചാം
അനുബന അകപ്രഞചസ്റ്റ്
കറഞഡുകേളുഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമത്തസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ്
ഏടറടുക്കുന്നതതിനസ്റ്റ് നടപടതി

ടപഞതമരഞമത്തസ്റ്റ്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. പതി. ടകേ. ബഷസ്പീര് ഏറനഞടതിടലെ കറഞഡസ്റ്റ്
നവസ്പീകേരണവമഞയതി
ബനടപ്പെട പസ്പീപ്പെതിള്
അഫക്റ്റഡസ്റ്റ് ടപ്രഞജകതിടന്റെ
പൂര്ത്തസ്പീകേരണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമത്തസ്റ്റ്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് ടപരുവഞമൂഴതി-പതിറവഞ്ചാം
കറഞഡസ്റ്റ് പൂര്ത്തസ്പീകേരണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമത്തസ്റ്റ്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. ടതി. ടജ. വതികനഞദസ്റ്റ് വഞതരുത്തതി, വടുതലെ,
അറസ്റ്റ് ലെഞന്റെതിസസ്റ്റ് ടറയതില്കവ
കമല്പ്പെഞലെങ്ങളുടട
നതിര്മ്മേഞണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ടപഞതമരഞമത്തസ്റ്റ്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,
യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. രഞമചന്ദ്രന കേടന്നപ്പെള്ളതി കേണ്ണൂര് ജതിലഞ
ആശുപത്രതിയടട
പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. എ. സതി. ടമഞയസ്പീന കുന്നഞ്ചാംകുളഞ്ചാം
തഞലൂക്കഞശുപത്രതിയടട
വതികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

അതതസ്റ്റ് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 
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റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണഞ്ചാം : 

തഞടഴപ്പെറയന്ന റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച. 

(i)  2022 -  ടലെ കകേരള വദ്ധ്യവസഞയ ഏകേജഞലെകേ കതിയറൻസസ്റ്റ് കബഞർഡുകേളുഞ്ചാം വദ്ധ്യവസഞയ

നഗരപ്രകദശ വതികേസനവഞ്ചാം (കഭദഗതതി) ബതിൽ, 2022 - ടലെ കകേരള പബതികേസ്റ്റ് എന്റെർലപ്രസസസ്റ്റ്

(ടസലെകനുഞ്ചാം  റതിക്രൂടസ്റ്റ്ടമനഞ്ചാം)  കബഞർഡസ്റ്റ്  ബതിൽ  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  IV-ടന്റെ

റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ്.

(ii)  2022-ടലെ  സർവകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങൾ  (കഭദഗതതി)  ബതിൽ  സഞ്ചാംബനതിച

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി VI-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ്.

(iii)  2022-ടലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉത്തരവഞദതിത്ത  (കഭദഗതതി)  ബതിൽ

സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  VIII-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ്.

(iv) 2022-ടലെ കകേരള തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ ടപഞതസർവസ്പീസസ്റ്റ് ബതിൽ സഞ്ചാംബനതിച

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  IX-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ്.

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം : 

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേറതി  റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ്  ടചയ  പ്രകേഞരമുള്ള  തഞടഴപ്പെറയന്ന  ബതില്ലുകേള്

പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘടങ്ങളുഞ്ചാം : 

(1) 2022 - ടലെ കകേരള സഹൈകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ബതില് 

സഹൈകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  വതി.  എന.  വഞസവന  സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി

റതികപ്പെഞർടസ്റ്റ് ടചയ പ്രകേഞരമുള്ള 2022 -  ടലെ കകേരള സഹൈകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)

ബതില് പരതിഗണനയസ്റ്റ് എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച. 

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞർടതിൽ  വതികയഞജതിപ്പെസ്റ്റ്  കരഖടപ്പെടുത്തതിയ  ശസ്പീ.  പതി.  അബ്ദുല്

ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ്, ശസ്പീ. സജസ്പീവസ്റ്റ് കജഞസഫസ്റ്റ് എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഞ്ചാംസഞരതിച.  

2022-ടലെ  കകേരള  സഹൈകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി)  ബതില്

ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ.

രഞമചന്ദ്രന അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ് സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതിയടട

പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  ടതി.  ടജ.  വതികനഞദസ്റ്റ്

ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചസ്റ്റ് ശസ്പീ. യ. എ. ലെത്തസ്പീഫസ്റ്റ് അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ് സഞ്ചാംസഞരതിച. 
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ചർചയഞ്ചാം മനതിയടട മറുപടതിക്കുഞ്ചാം കശഷഞ്ചാം ബതില് ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം, ബതിൽ
വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭ
കവഞടതിനതിടസ്റ്റ് തള്ളുകേയഞ്ചാം ടചയ.  തടര്ന്നസ്റ്റ് ബതില് വകുപ്പുതതിരതിചള്ള പരതിഗണനയസ്റ്റ് എടുക്കുകേയഞ്ചാം
കഭദഗതതികേടളഞനഞ്ചാം കൂടഞടത സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

(2) 2022 - ടലെ കകേരള മഞരതിലടഞ്ചാം കബഞര്ഡസ്റ്റ് (കഭദഗതതി) ബതില് 

തറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസതിയഞ്ചാം,  പുരഞവസ്തു  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  അഹൈമ്മേദസ്റ്റ്  കദവര്കകേഞവതില് സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞർടസ്റ്റ്  ടചയ പ്രകേഞരമുള്ള  2022-ടലെ  കകേരള  മഞരതിലടഞ്ചാം  കബഞര്ഡസ്റ്റ്  (കഭദഗതതി)
ബതില് പരതിഗണനയസ്റ്റ് എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ് സഞ്ചാംസഞരതിച. 

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞർടതികന്മേൽ  വതികയഞജതിപ്പെസ്റ്റ്  കരഖടപ്പെടുത്തതിയ  ശസ്പീമതതി  ഉമ  കതഞമസസ്റ്റ്
സഞ്ചാംസഞരതിച.  

2022  -  ടലെ  കകേരള  മഞരതിലടഞ്ചാം  കബഞര്ഡസ്റ്റ്  (കഭദഗതതി) ബതില് ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  സജതി  ടചറതിയഞന
ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  എചസ്റ്റ്.  സലെഞഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത
ബതിൽ  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു
കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  പതി.  ടകേ.  ബഷസ്പീര്  ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  എന.  ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന
അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ് സഞ്ചാംസഞരതിച. 

ചർചയഞ്ചാം മനതിയടട മറുപടതിക്കുഞ്ചാം കശഷഞ്ചാം ബതില് ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം, ബതിൽ
വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭ
തള്ളുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തടര്ന്നസ്റ്റ്  ബതില്  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം
തഞടഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ഖണഞ്ചാം  2(1)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആക്റ്റതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന  വകുപ്പെസ്റ്റ്  3(3)-ല്
"റസ്പീജതിയണല്" എന്നതതിനു പകേരഞ്ചാം  "കമഖലെഞ" എന്നസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേ.  

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ഖണഞ്ചാം  6  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആക്റ്റതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന വകുപ്പെസ്റ്റ്  14(1എ)-ല്
"സഞമ്പത്തതികേമരദ്ധ്യഞദ" എന്നതതിനസ്റ്റ് പകേരഞ്ചാം "സഞമ്പത്തതികേ അചടക്കഞ്ചാം"  എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.
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ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(i)  ഖണഞ്ചാം  7-ല്  “ഇനതിപ്പെറയന്ന  "  എന്നതതിനസ്റ്റ് പകേരഞ്ചാം  "തഞടഴപ്പെറയന്ന"  എന്നസ്റ്റ്
കചര്ക്കുകേ. 

(ii)  ഖണഞ്ചാം  7(3)-ടന്റെ കതിപ്തനതിബനനയടട അവസഞന ഭഞഗത്തസ്റ്റ് തഞടഴപ്പെറയന്ന
വഞചകേഞ്ചാം കൂടതി കചര്ക്കുകേ:

“ഏടതങ്കതിലഞ്ചാം ജസ്പീവനക്കഞരടനതതിടര കബഞര്ഡസ്റ്റ് അചടക്ക നടപടതി എടുക്കുന്ന
സഞ്ചാംഗതതിയതില്  പ്രസ്തുത  ജസ്പീവനക്കഞരനസ്റ്റ്  സര്ക്കഞരതികലെയസ്റ്റ്  അപ്പെസ്പീല്  സമര്പ്പെതിക്കഞവന്നതഞ്ചാം
പ്രസ്തുത അപ്പെസ്പീലെതികന്മേലള്ള സര്ക്കഞരതിടന്റെ തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണസ്റ്റ്.”

(iii)  7  -   ഖണപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആക്റ്റതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന  17  -  
വകുപ്പെതിടന്റെ  (4) -   ഉപവകുപ്പെതില്  "പ്രസസ്തുത തസതികേകേള്” എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ് പകേരഞ്ചാം
“ആ തസതികേകേളുടട എനടതി കകേഡര്” എന്നസ്പീ വഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ. 

2022  ആഗസസ്റ്റ്  30-  തസ്പീയതതി  ടചഞവഞഴ്ച  രഞവതിടലെ  9.00-നസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി ടടവകുകന്നരഞ്ചാം 03.23-നസ്റ്റ് സഭ പതിരതിഞ.

എ. എഞ്ചാം. ബഷസ്പീര്,  
                                 ടസക്രടറതി.
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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.

Correction of answer to Unstarred Question:

The Corrected answer to Unstarred question No. 1029 dated 29th June 2022

of Fifth session of the Fifteenth Kerala Legislative Assembly was laid on the Table

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

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

Minister for Water Resources.

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Transport, the Speaker withheld consent to the

moving of an adjournment motion given notice of by Shri M. Vincent and four

other Members regarding the serious situation reported to have arisen consequent

on the suffering of the common people due to failure in the complete restoration of

the bus services after the Covid and the delay in disbursement of salaries for two

months to the employees in the KSRTC.

(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members

belonging to opposition staged a walkout)

KNPP.1224/2022(ii).
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Calling Attention :

1. Shri C. H. Kunhambu called the attention of the Minister for Agriculture

to the slash in price of coconut due to global trade agreements and  

failure in procurement of coconut kernels by NAFED. The Minister for 

Food and Civil Supplies on behalf of the Minister for Agriculture made 

a statement thereto.

2. Shri Ramesh Chennithala called the attention of the Minister for Health 

and Woman and Child Development to the necessity to take steps to  

make the functioning of Alappuzha Medical College more efficient. 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. വത്തി. പജജോയത്തി ഓണ്ലലൈന് വജോയജോ
തടത്തിപര

മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. തത്തിരുവഞ്ചൂര രജോധജോകൃഷ്ണന് തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണ
വകുപത്തിനന്റെ ആസത്തിയത്തില
ഉള്നപടത്തിട്ടുള്ള പകജോടയനത

പ്രവൃതത്തികളുനട
പൂരതശകരണഅം

തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗജോമവത്തികസനഅം,

എലക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി
ക്കുപവണത്തി പേടത്തികജജോതത്തി,
പേടത്തികവരഗ, പേത്തിനജോക

വത്തിഭജോഗ പക്ഷേമ-പദേവസസ്വഅം,
പേജോരലൈനമന്റെറത്തികജോരഖ്യ

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. വത്തി. ആര. സുനത്തില കുമജോര ലഹൈസ്കൂള്തലൈഅം മുതല
പേജോഠഭജോഗങ്ങളത്തില

നത്തിയമപേഠനഅം
ഉള്നപടുത്തുനതത്തിനര

നടപേടത്തി

നപേജോതുവത്തിദേഖ്യജോഭഖ്യജോസ-
നതജോഴത്തില വകുപ്പുമനത്തി
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1 2 3 4

4 ശശ. സജത്തി നചെറത്തിയജോന് ആഅംബുലൈന്സര
സരവശസുകള്കര

പ്രവരതന മജോരഗപരഖ

ഗതജോഗത വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. നക. എന്. ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന് പഗജോശശ പേജോലൈങ്ങളുഅം
അനുബന്ധ അപപ്രജോചര

പറജോഡുകളുഅം
നപേജോതുമരജോമതര വകുപര
ഏനറ്റെടുക്കുനതത്തിനര നടപേടത്തി

നപേജോതുമരജോമതര-
വത്തിപനജോദേസഞജോരഅം,

യുവജനകജോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പേത്തി. നക. ബഷശര ഏറനജോടത്തിനലൈ പറജോഡര
നവശകരണവുമജോയത്തി
ബന്ധനപട പേശപത്തിള്

അഫക്റ്റഡര നപ്രജോജകത്തിനന്റെ
പൂരതശകരണഅം

നപേജോതുമരജോമതര-
വത്തിപനജോദേസഞജോരഅം,

യുവജനകജോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. അനൂപേര പജകബര നപേരുവജോമൂഴത്തി-പേത്തിറവഅം
പറജോഡര പൂരതശകരണഅം

നപേജോതുമരജോമതര-
വത്തിപനജോദേസഞജോരഅം,

യുവജനകജോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. ടത്തി. നജ. വത്തിപനജോദേര വജോതുരുതത്തി, വടുതലൈ,
അറ്റെര ലൈജോന്റെത്തിസര നറയത്തിലപവ

പമലപജോലൈങ്ങളുനട
നത്തിരമജോണ

പ്രവരതനങ്ങള്

നപേജോതുമരജോമതര-
വത്തിപനജോദേസഞജോരഅം,

യുവജനകജോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. രജോമചെന്ദ്രന് കടനപള്ളത്തി കണ്ണൂര ജത്തിലജോ
ആശുപേതത്തിയുനട

പ്രവരതനഅം

ആപരജോഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. എ. സത്തി. നമജോയശന് കുനഅംകുളഅം
തജോലൂകജോശുപേതത്തിയുനട

വത്തികസന പ്രവരതനങ്ങള്

ആപരജോഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

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

The following reports were presented.

(i)  Reports  of  Subject  Committee-IV on  The  Kerala  Industrial  Single

Window  Clearance  Boards  and  Industrial  Township  Area  Development

(Amendment)  Bill,  2022  and  The  Kerala  Public  Enterprises  (Selection  And

Recruitment) Board Bill, 2022.

(ii)  Report  of  Subject  Committee-VI  on  the  University  Laws

(Amendment) Bill, 2022. 

(iii) Report of Subject Committee-VIII on the Kerala Fiscal Responsibility

(Amendment) Bill, 2022

(iv)  Report  of  Subject  Committee-IX  on  the  Kerala  Local  Self

Government Common Service Bill, 2022. 

Legislative Business : 

Motion  for  Consideration  and  further  stages  of  the  following  Bills  as

reported by the Subject Committee : 

(1) The Kerala Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 2022. 

Shri V. N. Vasavan, Minister for Co-operation and Registration moved the

motion that The Kerala Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 2022 as

reported by the Subject Committee be taken up for consideration.

Shri P. Abdul Hameed and Shri Sajeev Joseph who recorded their dissent to

the Subject Committee Report spoke.  

Shri K. K. Ramachandran moved an amendment to circulate the The Kerala

Co-operative  Societies  (Second  Amendment)  Bill,  2022  for  obtaining  public

opinion and spoke.  Shri  U. A.  Lathif as  authorised by Shri  T.  J.  Vinod moved

another amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke.
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After discussion and reply of the Minister the amendment to circulate the Bill

for obtaining public opinion was withdrawn by the leave of the House and the

amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee was put to vote

and declared lost. Then the Bill as reported by the Subject Committee was taken

into consideration and was passed without any amendments. 

(2) The Kerala Maritime Board (Amendment) Bill, 2022. 

Shri  Ahammad Devarkovil,  Minister for Ports,  Museums and Archaeology

moved the motion that  The Kerala Maritime Board (Amendment) Bill,  2022 as

reported by the Subject Committee be taken up for consideration.

Smt.  Uma  Thomas  who  recorded  her  dissent  to  the  Subject  Committee

Report spoke.  

Shri H. Salam as authorised by Shri  Saji Cherian moved an amendment to

circulate the The Kerala Maritime Board (Amendment) Bill,  2022 for obtaining

public opinion and spoke. Shri  N. Samsudheen as authorised by Shri P. K. Basheer

moved another amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee

and spoke.

After discussion and reply of the Minister the amendment to circulate the Bill

for obtaining public opinion was withdrawn by the leave of the House and the

amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee was declared lost.

Then the Bill as reported by the Subject Committee was taken into consideration

and passed by the House with the following amendments. 

 രണണണ വകപപ

 ഖണണ 2(1)       പകണരണ പധണന ആകകല പകരണ ചചരകണനചദശകകന വകപപ 3(3)-ല

"ററജകയണല"    എനതകന പകരണ "ചമഖലണ"   എനപ ചചരകക.  

 ആറണണ വകപപ

 ഖണണ 6       പകണരണ പധണന ആകകല ചചരകണനചദശകകന വകപപ 14(1എ)-ല

"സണമതകകമരരണദ"   എനതകനപ പകരണ "  സണമതകകഅചടകണ"   എനപ ചചരകക. 
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 ഏഴണണ വകപപ

(i)   ഖണണ 7-  “  ല ഇനകപറയന "    എനതകനപ പകരണ "തണഴഴപറയന"  എനപ
ചചരകക. 

(ii)   ഖണണ 7(3)-     ഴന കകപനകബനനയഴട അവസണന ഭണഗതപ തണഴഴപറയന
  വണചകണ കടക ചചരകക:

“      ഏഴതങകലണ ജറവനകണരഴനതകഴര ചബണരഡപ അചടക നടപടക എടകന
      സണഗതകയകല പസത ജറവനകണരനപ സരകണരകചലയപ അപറല സമരപകകണവനതണ പസത

   അപറലകചനലളസരകണരകഴന തറരമണനണ അനകമമണയകരകകനതമണണപ.”

(iii)  7-       ഖണപകണരണ പധണന ആകകല ചചരകണനചദശകകന 17- 
 വകപകഴന (4)-   ഉപവകപകല "  ”     “പസത തസകകകള എന വണകകളകപ പകരണ ആ

  ”   തസകകകളഴട എനടക ചകഡര എനറ വണകകള ചചരകക. 

The House adjourned at 03.23 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Tuesday

August 30, 2022.

A. M. BASHEER,

Secretary.


