
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ആറഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ആഗസസ്റ്റ്   30,   ടചഞവ

നമ്പര് 81

രഞവതിടലെ 9.00 നസ്റ്റ് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില് മൂടന്നണഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം
അവയസ്റ്റ് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

സഞ്ചാംസഞനതസ്റ്റ് ടതരുവസ്റ്റ് നഞയ ശലെദ്ധ്യഞ്ചാം രൂകമഞകുന്നതുകേഞരണഞ്ചാം നതിരവധതികപര്ക്കസ്റ്റ് ടതരുവസ്റ്റ്
നഞയയടട  കേടതികയല്ക്കുകേയഞ്ചാം  പലെരുഞ്ചാം  മരണടപ്പെടുകേയഞ്ചാം  ടചയ്യുന്നതുമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി
പറയടപ്പെടുന്ന  സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചസ്റ്റ്  ചർച  ടചയ്യണടമന്നസ്റ്റ്
ആവശദ്ധ്യടപ്പെടസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  പതി.  ടകേ.  ബഷസ്പീറുഞ്ചാം മറസ്റ്റ്  നഞലെസ്റ്റ്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന
അവതരണഞനുമതതിയസ്റ്റ്  കനഞടസ്പീസസ്റ്റ്  നലതിയതിരുന.  ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി,  മഗസഞ്ചാംരകണ-കസ്പീരവതികേസന  വകുപ്പുമനതി,  മുഖദ്ധ്യമനതി  എന്നതിവരുടട
മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനസ്റ്റ്  സസ്പീക്കര്  അവതരണഞനുമതതി
നതികഷധതിച.  

ശദ കണതിക്കല് :

1. വതിഴതിഞഞ്ചാം  തുറമുഖ  നതിര്മ്മേഞണവുമഞയതി  ബന്ധടപ്പെടസ്റ്റ്  തസ്പീരകദശവഞസതികേളക്കുള്ള
ആശങ്ക പരതിഹരതികക്കണ്ടതതിടന ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കസ്റ്റ് ശസ്പീ.  കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന
മുഖദ്ധ്യമനതിയടട ശദ കണതിച.  മുഖദ്ധ്യമനതി അതസ്റ്റ് സഞ്ചാംബന്ധതിചസ്റ്റ്  ഒരു പ്രസഞവന
ടചയ. 

2. സഞ്ചാംസഞനതതിടന  സഞഞ്ചാംസഞരതികേ-വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ  നതിലെവഞരങ്ങളക്കനുസൃതമഞയ  സഞ്ചാംസഞന
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ നയഞ്ചാം ആവതിഷ്കരതിചസ്റ്റ്  നടപ്പെതിലെഞകക്കണ്ടതതിടന ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കസ്റ്റ്
ടപ്രഞഫ. ആബതിദസ്റ്റ് ഹുസസന തങ്ങള ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതിയടട
ശദ കണതിച. മനതി അതസ്റ്റ് സഞ്ചാംബന്ധതിചസ്റ്റ് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
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1. ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

  ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന കപരസ്റ്റ് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന ശസ്പീനഞരഞയണ ഓപ്പെൺ
യൂണതികവഴതിറതിയതിടലെ വതിദൂര
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ കകേഞഴ്സുകേളുടട 
യ.ജതി.സതി. അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം 

ഉന്നത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. എന. ടകേ. അക്ബര് മുനസതിപ്പെല് കേണ്ടതിജനസ്റ്റ്
ജസ്പീവനക്കഞരുടട കസവന
കവതന വദ്ധ്യവസകേള

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,

എസക്സൈസസ്റ്റ് വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില് പഞലെക്കഞടസ്റ്റ് നഗരസഭയടട
പരതിധതിയതില് വരുന്ന

കറഞഡുകേളുടട പുനരുദഞരണഞ്ചാം

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,

എസക്സൈസസ്റ്റ് വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. മുരളതി ടപരുടനലതി മണലൂരതില് കുടതിടവള്ള
പദതതിക്കഞയതി ടപഞളതിച

വതിവതിധ കറഞഡുകേളുടട
റതിടസഞകറഷന പ്രവൃതതികേള

ജലെവതിഭവ
വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. ആനണതി കജഞണ ആകവഞലെതിചഞല് ലെതിഫസ്റ്റ്
ഇറതികഗഷന പദതതി

ജലെവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. പതി. മമ്മേതിക്കുടതി ടനലഞയയതിടലെ കേരതിങ്കല്
ഖനന കേസ്വഞറതിയടട

പ്രവര്തനഞ്ചാം

നതിയമഞ്ചാം,
വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര്

വകുപ്പുമനതി

7 കഡഞ. എഞ്ചാം. ടകേ. മുനസ്പീര് ടകേഞടുവള്ളതി
സതി.എചസ്റ്റ്.എഞ്ചാം.ടകേ.എഞ്ചാം

ഗവടണ്മെനസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ്
സയനസസ്റ്റ് കകേഞകളജതിടന

സമഗ വതികേസനഞ്ചാം

ഉന്നത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ.സനസ്പീഷസ്റ്റ് കുമഞര് കജഞസഫസ്റ്റ് ചഞലെക്കുടതി തഞലൂക്കസ്റ്റ്
ആശുപതതിയടട പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. വതി. ശശതി മുതലെടപ്പെഞഴതി മതദ്ധ്യബന്ധന
തുറമുഖതതിടന തഞഴമ്പള്ളതി,

കേഠതിനഞ്ചാംകുളഞ്ചാം ഭഞഗടത
തസ്പീരസഞ്ചാംരകണഞ്ചാം

മതദ്ധ്യബന്ധനഞ്ചാം,
കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫസ്റ്റ്, 

ഹജസ്റ്റ് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

10. ശസ്പീ. എഞ്ചാം. രഞജകഗഞപഞലെന മലെബഞര് ഇസഞമതികേസ്റ്റ്
കകേഞഞ്ചാംപ്ലക്സൈതിനസ്റ്റ് പകേരഞ്ചാം ഭൂമതി 

മതദ്ധ്യബന്ധനഞ്ചാം,
കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫസ്റ്റ്, 

ഹജസ്റ്റ് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി
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അതതസ്റ്റ് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചസ്റ്റ് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേറതി  റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  തഞടഴപ്പെറയന്ന  ബതില്ലുകേള
പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവുഞ്ചാം അനന്തര ഘടങ്ങളുഞ്ചാം:

1)   2022 -   ടലെ കകേരള കലെഞകേസ്റ്റ് ആയക്ത   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

മുഖദ്ധ്യമനതിക്കസ്റ്റ് കവണ്ടതി നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ. പതി. രഞജസ്പീവസ്റ്റ് സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർടസ്റ്റ്  ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള  2022-ടലെ കകേരള കലെഞകേസ്റ്റ് ആയക്ത  (കഭദഗതതി)  ബതില്
പരതിഗണനയസ്റ്റ് എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ് സഞ്ചാംസഞരതിച.  ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ് ടചന്നതിതലെ,
ശസ്പീ.  പതി.  സതി.  വതിഷ്ണുനഞഥസ്റ്റ്  എന്നതിവര്  പ്രകമയടത  എതതിര്ത്തുടകേഞണ്ടസ്റ്റ്  ക്രമപ്രശ്നങ്ങള
ഉന്നയതിചസ്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ഉന്നയതിക്കടപ്പെട  ക്രമപ്രശ്നങ്ങള  നതിലെനതില്ക്കുന്നതടലന്നസ്റ്റ്  സസ്പീക്കര്
റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ്  നല്കേതി.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞർടതിൽ  വതികയഞജതിപ്പെസ്റ്റ്  കരഖടപ്പെടുതതിയ
ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന, ശസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലെതിക്കുടതി എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള സഞ്ചാംസഞരതിച. 2022 -ടലെ
കകേരള കലെഞകേസ്റ്റ് ആയക്ത (കഭദഗതതി) ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്
ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  പതി.  പതി.  ചതിതരഞ്ജന  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്
ശസ്പീ. എ. സതി. ടമഞയ്തസ്പീന അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ് സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി ശസ്പീ.  ടകേ.  ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ)
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ്  ടചന്നതിതലെ  അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞരതിച.
ചർചയഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം, ബതിൽ
വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭ
തള്ളുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

(ബതില്  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  എടുതതതില്  പ്രതതികഷധതിചസ്റ്റ്  പ്രതതിപക  കേകതികേളതില്ടപ്പെട
അഞ്ചാംഗങ്ങള തുടര്നള്ള സഭഞ നടപടതികേള ബഹതിഷ്കരതിച.)

തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ബതില്  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം  തഞടഴപ്പെറയന്ന
കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ ഐകേകേകണദ്ധ്യന പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

ഒന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

In Clause 1(2) the words “be deemed to have” after the words and number
“and 7 shall” shall be deleted. 

രണ്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(i)  In clause 2 for the words and symbols  “Amendment of Section 2.- in
section  2(d)  of  the  principal  Act.-” the  words  and  symbols  “Amendment  of
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section 2.- in the Kerala Lok Ayukta Act, 1999 (8 of 1999) hereinafter referred to
as the principal Act, in clause (d) of Section 2” shall be substituted.

(ii) In Section 2(d)(ia) proposed to be inserted in the principal Act by Clause
2(b) the symbols “ ”. ” shall be added at the end.

മൂന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

In section 3(2) proposed to be amended in the Principal Act by Clause 3(i),
for the words  “Judge of the High Court”, the words  “Judge of a High Court”
shall be substituted.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

In  clause  4(c),  the  words  and  figure  “Clause  6  shall  be  added  and  the
remaining clauses shall be renumbered accordingly.” shall be deleted.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(i) In section 7(5A) proposed to be inserted in the Principal Act by Clause 6(iii),
after the words “Upa-Lok Ayukta”, the word “available” shall be inserted.

(ii) In section 7(5A) proposed to be inserted in the principal Act by Clause
6(iii)  for  the  words  "act  as"  the  words  "discharge the  functions  of"   shall  be
substituted.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(i)  In section 14(2) proposed to be substituted in the principal Act by clause 7
after the word “communicate”, the word “to” shall be inserted.

(ii) In section 14(2) proposed to be substituted in the principal Act by Clause 7,
after the words  “basis of” the word “the” shall be inserted.

(iii)  In  section 14(2)  proposed  to  be substituted  in  the  principal  Act  by
Clause 7, for the word “and” occuring after the word  “recommendation” the
word “or” shall be substituted.

(iv) In section 14(3) proposed to be substituted in the principal Act by clause 7,
after the words “In the case of” the letter “a”shall be inserted.
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(v) In section 14(3) proposed to be substituted in the principal Act by Clause 7,

after the words  “in accordance with” the word “the” shall be inserted.

(vi)  In  section  14(3)  proposed  to  be  substituted  in  the  principal  Act  by

Clause 7, after the word  “rules” the words  “or regulations” shall be inserted.

(vii)  In  section 14(3)  proposed to  be substituted  in  the  principal  Act  by

Clause 7, after the words  “applicable to” the words “the service of” shall be

inserted.

(2)    2022-  ടലെ  കകേരള  പബതികേസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന    (  ചതിലെ  കകേഞര്പ്പെകറഷനുകേടളയഞ്ചാം

കേമ്പനതികേടളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച കൂടുതല് പ്രവൃതതികേള  )   രണ്ടഞഞ്ചാം കഭദഗതതി ബതില്

മുഖദ്ധ്യമനതിക്കസ്റ്റ്  കവണ്ടതി  നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനതി   ശസ്പീ.  പതി.  രഞജസ്പീവസ്റ്റ്

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞർടസ്റ്റ്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  2022-ടലെ  കകേരള  പബതികേസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസസ്റ്റ്

കേമ്മേസ്പീഷന  (ചതിലെ  കകേഞര്പ്പെകറഷനുകേടളയഞ്ചാം  കേമ്പനതികേടളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച  കൂടുതല്

പ്രവൃതതികേള)  രണ്ടഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ബതില് പരതിഗണനയസ്റ്റ്  എടുക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില് വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയസ്റ്റ്

അയക്കണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  ഡതി.  പ്രകസനന  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്

ശസ്പീ.  ടകേ.  പതി.  കുഞമ്മേദസ്റ്റ് കുടതി മഞസര് അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ് സഞ്ചാംസഞരതിച.  ചർചയഞ്ചാം മനതിയടട

മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച  കഭദഗതതി  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിനവലെതിച.

തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ബതില്  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം  തഞടഴപ്പെറയന്ന

കഭദഗതതികയഞടട സഭ ഐകേകേകണദ്ധ്യന പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

ഒന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

In clause 1(1) the word “Second”  shall be deleted. 

3)   2022 -   ടലെ കകേരള ആഭരണ ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  വതി.  ശതിവനകുടതി സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി

റതികപ്പെഞർടസ്റ്റ് ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള 2022-ടലെ കകേരള ആഭരണ ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി (കഭദഗതതി)

ബതില് പരതിഗണനയസ്റ്റ്  എടുക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില്

ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി
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ശസ്പീ.  മുരളതി  ടപരുടനലതി  അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ചർചയഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം

കശഷഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച കഭദഗതതി  സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിച.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ബതില്

വകുപ്പുതതിരതിചള്ള  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം  കഭദഗതതികേടളഞനഞ്ചാം  കൂടഞടത  സഭ

പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

2022  ആഗസസ്റ്റ്  31-  ാം തസ്പീയതതി ബുധനഞഴ്ച രഞവതിടലെ  9.00-നസ്റ്റ്  വസ്പീണഞ്ചാം സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി

സവകുകന്നരഞ്ചാം 3.36 - 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:

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

orally.

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Health and Woman and Child Development,

Minister for Animal Husbandry and Dairy Development and Chief Minister, the

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

by Shri  P.  K.  Basheer  and  four  other  Members  regarding  the  serious situation

reported to have arisen consequent to the rampant stray dog nuisance in the state

which has led to dog bite to many people by the stray dogs and various deaths due

to dog bite.

Calling Attention :

1. Shri Kadakampally Surendran called the attention of the Chief Minister to

the  necessity  to  address  the  concerns  of  coastal  residents  due  to  the

construction of Vizhinjam Sea Port. The Chief Minister made a statement

thereto.

2. Prof.  Abid  Hussain  Thangal  called  the  attention  of  the  Minister  for

General  Education  and  Labour  to  formulate  and  implement  a  State

Education  Policy  in  accordance  with  the  cultural  and  educational

excellence of the State. The Minister made a statement thereto.

KNPP. 1226/2022(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
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന ശശനനാരനായണ ഓപ്പൺ
യൂണത്തിപവഴത്തിറത്തിയത്തിനലെ വത്തിദൂര
വത്തിദദനാഭദനാസ പകനാഴ്സുകളുനടെ 
യ.ജത്തി.സത്തി. അഅംഗശകനാരഅം 

ഉന്നത വത്തിദദനാഭദനാസ-
സനാമൂഹദനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. എന. നക. അക്ബര മുനസത്തിപ്പല് കണത്തിജന്റെര
ജശവനകനാരുനടെ പസവന
പവതന വദവസ്ഥകള

തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗനാമവത്തികസനഅം,

എകക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. ഷനാഫത്തി പേറമ്പത്തില് പേനാലെകനാടെര നഗരസഭയനടെ
പേരത്തിധത്തിയത്തില് വരുന്ന

പറനാഡുകളുനടെ പുനരുദനാരണഅം

തപദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗനാമവത്തികസനഅം,

എകക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. മുരളത്തി നപേരുനനലത്തി മണലൂരത്തില് കുടെത്തിനവള
പേദതത്തികനായത്തി നപേനാളത്തിച

വത്തിവത്തിധ പറനാഡുകളുനടെ
റത്തിനസനാപറഷന പ്രവൃതത്തികള

ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. ആന്റെണത്തി പജനാണ ആപവനാലെത്തിചനാല് ലെത്തിഫര
ഇറത്തിപഗഷന പേദതത്തി

ജലെവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പേത്തി. മമത്തിക്കുടത്തി നനലനായയത്തിനലെ കരത്തിങ്കല്
ഖനന കസ്വനാറത്തിയനടെ

പ്രവരതനഅം

നത്തിയമഅം,
വദവസനായഅം, കയര

വകുപ്പുമനത്തി

7 പഡനാ. എഅം. നക. മുനശര നകനാടുവളത്തി
സത്തി.എചര.എഅം.നക.എഅം

ഗവനണ്മെന്റെര ആരട്സര ആനഡര
സയനസര പകനാപളജത്തിനന്റെ

സമഗ വത്തികസനഅം

ഉന്നത വത്തിദദനാഭദനാസ-
സനാമൂഹദനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ.സനശഷര കുമനാര പജനാസഫര ചനാലെക്കുടെത്തി തനാലൂകര
ആശുപേതത്തിയനടെ പ്രവരതനഅം

ആപരനാഗദ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. വത്തി. ശശത്തി മുതലെനപ്പനാഴത്തി മതദബന്ധന
തുറമുഖതത്തിനന്റെ തനാഴമ്പളത്തി,

കഠത്തിനഅംകുളഅം ഭനാഗനത
തശരസഅംരക്ഷണഅം

മതദബന്ധനഅം,
കനായത്തികഅം, വഖഫര, 

ഹജര തശരതനാടെനഅം
വകുപ്പുമനത്തി

10. ശശ. എഅം. രനാജപഗനാപേനാലെന മലെബനാര ഇസനാമത്തികര
പകനാഅംപ്ലക്സൈത്തിനര പേകരഅം ഭൂമത്തി 

മതദബന്ധനഅം,
കനായത്തികഅം, വഖഫര, 

ഹജര തശരതനാടെനഅം
വകുപ്പുമനത്തി
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The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Legislative Business :

Motion for Consideration and further stages of the following Bills as reported

by the Subject Committee :

(1) The Kerala Lok Ayukta (Amendment) Bill, 2022.

Shri P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir on behalf of the Chief

Minister moved the motion that  The Kerala Lok Ayukta (Amendment) Bill, 2022

as reported by the Subject Committee be taken up for consideration. Shri Ramesh

Chennithala and Shri P. C. Vishnunadh raised objections regarding the Motion and

spoke. The Speaker ruled out the objections. Then Shri V. D. Satheesan, Leader of

Opposition and Shri P. K. Kunhalikutty who recorded their dissent to the Subject

Committee Report spoke. Shri A. C. Moideen as authorised by Shri P. P. Chitharanjan

moved an amendment to circulate The Kerala Lok Ayukta (Amendment) Bill, 2022

for obtaining public opinion and spoke. Shri Ramesh Chennithala as authorised by

Shri K. Babu (Thripoonithura) 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.

(Members  belonging  to  the  Opposition  parties  boycotted  rest  of  the

proceedings in protest against the consideration of the Bill.)

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

consideration and was passed unanimously with the following amendments.

 ഒനനന വകപപ

In Clause 1(2) the words “be deemed to have” after the words and number

“and 7 shall” shall be deleted. 

 രണനന വകപപ

(i)  In  clause 2 for  the words and symbols “Amendment  of  Section 2.- in

section 2(d) of the principal Act.-” the words and symbols “Amendment of section
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2.- in the Kerala Lok Ayukta Act, 1999 (8 of 1999) hereinafter referred to as the

principal Act, in clause (d) of Section 2” shall be substituted.

(ii) In Section 2(d)(ia) proposed to be inserted in the principal Act by Clause

2(b) the symbols “ ”. ” shall be added at the end.

 മനനന വകപപ

In section 3(2) proposed to be amended in the Principal Act by Clause 3(i),

for the words “Judge of the High Court”, the words “Judge of a High Court” shall

be substituted.

 നനലനന വകപപ

In  clause  4(c),  the  words  and  figure  “Clause  6  shall  be  added  and  the

remaining clauses shall be renumbered accordingly.” shall be deleted.

 ആറനന വകപപ

(i) In section 7(5A) proposed to be inserted in the Principal Act by Clause 6(iii),

after the words “Upa-Lok Ayukta”, the word “available” shall be inserted.

(ii)  In  section  7(5A)  proposed  to  be  inserted  in  the  principal  Act  by  Clause  6(iii)

 for the words "act as" the words "discharge the functions of"  shall be substituted.

 ഏഴനന വകപപ

(i) In section 14(2) proposed to be substituted in the principal Act by clause 7

after the word “communicate”, the word “to” shall be inserted.

(ii) In section 14(2) proposed to be substituted in the principal Act by Clause 7,

after the words  “basis of” the word “the” shall be inserted.

(iii) In section 14(2) proposed to be substituted in the principal Act by Clause 7,

for the word “and” occuring after the word  “recommendation” the word “or” shall

be substituted.

(iv) In section 14(3) proposed to be substituted in the principal Act by clause 7,

after the words “In the case of” the letter “a” shall be inserted.
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(v) In section 14(3) proposed to be substituted in the principal Act by Clause 7,

after the words  “in accordance with” the word “the” shall be inserted.

(vi) In section 14(3) proposed to be substituted in the principal Act by Clause 7,

after the word  “rules” the words  “or regulations” shall be inserted.

(vii) In section 14(3) proposed to be substituted in the principal Act by Clause 7,

after the words  “applicable to” the words “the service of” shall be inserted.

(2)   The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as respects

certain Corporations and Companies) Second Amendment Bill, 2022  .

Shri P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir on behalf of the Chief

Minister  moved  the  motion  that  The  Kerala  Public  Service  Commission

(Additional  Functions  as  respects  certain Corporations and  Companies)  Second

Amendment  Bill,  2022 as  reported  by  the  Subject  Committee  be  taken  up  for

consideration. Shri K. P. Kunhammed Kutti Master as authorised by Shri K. D. Prasenan

moved an amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee and

spoke.  After  discussion  and  reply  of  the  Minister  the  amendment  moved  was

withdrawn by the leave of the House. Then the Bill as reported by the Subject

Committee was taken into consideration and passed by the House unanimously

with the following amendment.

 ഒനനന വകപപ

In clause 1(1) the word “Second”  shall be deleted. 

(3)   The Kerala Jewellery Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022  .

Shri V. Sivankutty,  Minister for General Education and Labour moved the

motion that The Kerala Jewellery Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022

as reported by the Subject Committee be taken up for consideration. Shri Murali

Perunelly moved an amendment to circulate the Bill  for obtaining public opinion
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and spoke. After discussion and reply of the Minister the amendment moved was

withdrawn by the leave of the House. Then the Bill as reported by the Subject

Committee was taken into consideration and passed by the House unanimously

without any amendment.

The House adjourned at 3.36 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Wednesday

August 31, 2022.

A. M. Basheer,

        Secretary.


