
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ഏഴഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ഡതിസഞ്ചാംബര്    8,   വവഞഴഞ്ചാം

നമ്പര് 88

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദവങ്ങള :

മറുപടതി  പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന കചഞദവങ്ങളതില് നഞടലെണഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം
അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

സതില്വര്ലലെന  പദതതി  അനതിശ്ചതിതതത്വതതിലെഞയതിടഞ്ചാം  പഞതയഞയതി  ഏടറടുകക്കണതി
വരുന്ന  വസ്തുവതിടന്റെ  സര്കവ്വേ  നമ്പരുകേള  ഉളടക്കഞള്ളുന്ന  ഉതരവന്  റദഞക്കഞതതതിനഞല്
ഭൂവുടമകേളക്കന്  അവരുടട  ഭൂമതിയടട  ക്രയവതിക്രയഞ്ചാം  നടതഞകനഞ  വഞയ്പടയടുക്കഞകനഞ
സഞധതിക്കഞതതന്  മൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിടള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന്ന  സതിതതിവതികശേഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ
നതിർതതിവചന് ചർച ടചയ്യണടമന്നന് ആവശേവടപ്പെടന് ശസ്പീ.  കറഞജതി എഞ്ചാം.  കജഞണഞ്ചാം മറന്  അഞന്
അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് കനഞടസ്പീസന് നലതിയതിരുന.  മുഖവമനതിയടട മറുപടതിയടട
ടവളതിചതതില് അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

(ഇക്കഞരവതതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലെപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

(1)  റബ്ബർ  വതിലെയതിടതിവതിടന  തുടർന്നന്  സഞ്ചാംസഞനടത  റബ്ബർ  കേർഷകേർ  കനരതിടുന്ന
പ്രതതിസനതി  തരണഞ്ചാം  ടചയ്യുന്നതതിനന്  നടപടതി  സത്വസ്പീകേരതിക്കുവഞൻ  കകേന്ദ്രസർക്കഞരതികനഞടന്
സമ്മേർദഞ്ചാം ടചലുകതണതതിടന്റെ ആവശേവകേതയതികലെക്കന് ശസ്പീ.  ടസബഞസവൻ കുളത്തുങ്കൽ ധനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

(2) പതി.എസന്.സതി. -യടട പുതതിയ രസ്പീതതിയതിലുള്ള പരസ്പീകഞ നടതതിപ്പെതിൽ ഉകദവഞഗഞർതതി
കേൾക്കുള്ള  ആശേങ്കകേളുഞ്ചാം  പരഞതതികേളുഞ്ചാം  പരതിഹരതികക്കണതതിടന്റെ  ആവശേവകേതയതികലെക്കന്
ശസ്പീ.  ഷഞഫതി പറമ്പതിൽ മുഖവമനതിയടട ശദ കണതിച.  മനതി  അതന്  സഞ്ചാംബനതിചന്  ഒരു
പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 73/2023(i)
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ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

കമ
നമര

 അഅഗതതനന പപരര  വതഷയഅ വകപമനത

1 ശശ.  രപമശര നചനതതല  മതകളഅ ഗഗമപഞഗയതര
ഉപനതരനഞടപര

 വതജയതകപനനരയളആകമണഅ

മഖഖമനത

2 ശശ. എചര. സലഗഅ   പദശശയപഗതയസലഅ നലകതയ
 സരകഗരസഗപനങളനട

മതതലക   ളനട പനര നതരമഗണഅ

മഖഖമനത

3 ശശ. ഒ. ആര. പകള  പമപഗടത ഗവ. പപഗളതനടകതകര
 വതദഖഗരതതനതക പനനരയണഗയ

ആകമണഅ

മഖഖമനത

4 ശശ. വത. പജഗയത   ഇടവ പതഗമസര നസബഗസഖന
 പസഡതയഅ നതരമഗണഅ

മതഖബനനഅ,
കഗയതകഅ, വഖഫര,

 ഹജര തശരതഗടനഅ
വകപമനത

5 ശശ.  പപമഗദര നഗരഗയണ   ജശവനഅ സസതതനഅ ഭശഷണതയഗയ
  മരങള മറതകനതതനര അനമതത

വനഅ-വനഖജശവത
വകപമനത

6 ശശ. പത. നക. ബഷശര വഴതകടവര-  പരപനങഗടത പറഗഡര നപഗതമരഗമതര-
വതപനഗദസഞഗരഅ,
യവജനകഗരഖ
വകപമനത

7 ശശ.  വഗഴര പസഗമന വണതനപരതയഗര-പശമല-മഗമല-
  പതങഗകല പറഗഡര നതരമഗണഅ

ധനകഗരഖ
വകപമനത

8 ശശ. ടത. നജ. വതപനഗദര    ബഹപരഅജജവ മഗലതനഖ പഗനര തപദശസസയഅഭരണ-
  എജകസര വകപമനത

9 ശശ.  അനവരസഗദതര  നതഗഴതലറപര നതഗഴതലഗളതകളനട
പവതനഅ

തപദശസസയഅഭരണ-
എജകസര

 വകപമനത

10 ശശ.  കടകഅപളത സപരനന  ആധഗരനമഴതര പമഖലയതനല
പശങള

സഹകരണ-
രജതപസഷന, 
സഗഅസഗരതകഅ
വകപമനത
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 അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 

റതികപ്പെഞര്ടന് സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

തഞടഴപ്പെറയന്ന റതികപ്പെഞര്ടകേള സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

i) തഞടഴപ്പെറയന്ന ബതില്ലുകേളതിൻകമലുള്ള സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VI-ടന്റെ റതികപ്പെഞർടകേൾ.

 (a)  2022 - ടലെ സർവ്വേകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങൾ (കഭദഗതതി) (2 -  ാം നമ്പർ) ബതിൽ.

     (b) 2022 - ടലെ സർവ്വേകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങൾ (കഭദഗതതി) (3 -  ാം നമ്പർ) ബതിൽ.

ii) 2022 - ടലെ കകേരള ആധഞരടമഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം പകേർടപ്പെഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം സഞമ്പന്

ടവണർമഞരുടടയഞ്ചാം  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതിൽ  സഞ്ചാംബനതിച  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  VIII-ടന്റെ

റതികപ്പെഞര്ടന്.

iii)  2022-ടലെ  കകേരള  കതിനതിക്കൽ  സഞപനങ്ങൾ  (രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം  നതിയനണവുഞ്ചാം)

രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി ബതിൽ സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  XII-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ടന്.

iv)  2022-ടലെ  പ്രവഞസതി  ഭഞരതസ്പീയർ  (കകേരളസ്പീയർ)  കേമ്മേസ്പീഷൻ  കഭദഗതതി  ബതിൽ

സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  XIV-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ടന്.

v)  പബതിക്കന്  അക്കക്കൗണന്സന്  കേമ്മേതിറതിയടട  ഇരുപതതിരണ്ടു  മുതൽ  ഇരുപതതികയഴന്

വടരയള്ള റതികപ്പെഞർടകേൾ.

vi)  അനക്കൗകദവഞഗതികേ ബതില്ലുകേളുഞ്ചാം പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട ഏഴഞമതന്

റതികപ്പെഞർടന്.

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരവഞ്ചാം :

I)  സബ്ജകന്  കേമ്മേറതി  റതികപ്പെഞര്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  തഞടഴപ്പെറയന്ന  ബതില്ലുകേള

പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവുഞ്ചാം അനന്തര ഘടങ്ങളുഞ്ചാം :

     1) 2022 -   ടലെ കകേരള ടവററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശേഞസ്ത്രങ്ങളുഞ്ചാം സർവ്വേകേലെഞശേഞലെ   (  കഭദഗതതി  )   ബതിൽ

   മൃഗസഞ്ചാംരകണ-കസ്പീരവതികേസന വകുപ്പുമനതി ശസ്പീമതതി ടജ.  ചതിഞ്ചുറഞണതി  സബ്ജകന്

കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർടന് ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള 2022 -  ടലെ കകേരള ടവററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശേഞസ്ത്രങ്ങളുഞ്ചാം

സർവ്വേകേലെഞശേഞലെ (കഭദഗതതി) ബതിൽ പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.
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സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർടതിൽ വതികയഞജതിപ്പെന് കരഖടപ്പെടുതതിയ ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന്,
ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിനടസന്റെന്, ശസ്പീ. കുറുകക്കഞളതി ടമഞയ്തസ്പീന എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള സഞ്ചാംസഞരതിച. 

2022-ടലെ കകേരള ടവററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശേഞസ്ത്രങ്ങളുഞ്ചാം സർവ്വേകേലെഞശേഞലെ (കഭദഗതതി) ബതിൽ
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി കഡഞ.  മഞതത
കുഴല്നഞടന അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന് അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി ശസ്പീ.  വതി.  കജഞയതി ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതന്
അനുസരതിചന് ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ചർചയഞ്ചാം മനതിയടട മറുപടതിക്കുഞ്ചാം കശേഷഞ്ചാം ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി  സഭ കവഞടതിനതിടന്  തള്ളുകേയഞ്ചാം,  ബതിൽ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയക്കണടമന്ന കഭദഗതതി സഭയടട അനുമതതികയഞടട
പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  തുടര്ന്നന്  ബതില്  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള  പരതിഗണനയന്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം
കഭദഗതതികേടളഞനഞ്ചാം കൂടഞടത സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

2) 2022-  ടലെ കകേരള ലഹകക്കഞടതതി സർവ്വേസ്പീസുകേൾ   (  വതിരമതിക്കൽ പ്രഞയഞ്ചാം നതിജടപ്പെടുതൽ  )
കഭദഗതതി ബതിൽ

മുഖവമനതിയകവണതി നതിയമഞ്ചാം, വവവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. പതി. രഞജസ്പീവന് സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞർടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  2022-ടലെ  കകേരള  ലഹകക്കഞടതതി  സർവ്വേസ്പീസുകേൾ
(വതിരമതിക്കൽ  പ്രഞയഞ്ചാം  നതിജടപ്പെടുതൽ)  കഭദഗതതി  ബതിൽ പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

2022-ടലെ കകേരള ലഹകക്കഞടതതി സർവ്വേസ്പീസുകേൾ (വതിരമതിക്കൽ പ്രഞയഞ്ചാം നതിജടപ്പെടുതൽ)
കഭദഗതതി ബതിൽ ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി
ശസ്പീ.  ഇ.  ടകേ.  വതിജയന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച. 

ചർചയഞ്ചാം മനതിയടട മറുപടതിക്കുഞ്ചാം കശേഷഞ്ചാം ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം,
തുടര്ന്നന്  ബതില്  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള  പരതിഗണനയന്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം  തഞടഴപ്പെറയന്ന
കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

ആമുഖഞ്ചാം

In the preamble after  the figures  “2008”,  the symbol, figures and  word
“(34 of 2008)” shall be added. 
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രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

1) In section 2, proposed to be amended in the Principal Act by Clause 2, for

the word “he”, the words, “he or she” shall be substituted wherever it occurs.

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

before the words “National Pension System” the word “the” shall be inserted.

3) 2022 -   ടലെ കകേരള കേശുവണതി ഫഞകറതികേൾ   (  വതിലെയ്ടക്കടുക്കൽ  )   കഭദഗതതി ബതിൽ  ,

2022 -   ടലെ കകേരള ഖഞദതി ഗഞമ വവവസഞയ കബഞർഡന്   (  കഭദഗതതി  )   ബതിൽ

നതിയമഞ്ചാം, വവവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പു മനതി  ശസ്പീ. പതി. രഞജസ്പീവന് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർടന്

ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള 2022-ടലെ കകേരള കേശുവണതി ഫഞകറതികേൾ (വതിലെയ്ടക്കടുക്കൽ) കഭദഗതതി

ബതിൽ,  2022-ടലെ കകേരള ഖഞദതി  ഗഞമ  വവവസഞയ കബഞർഡന്  (കഭദഗതതി)  ബതിൽ എന്നതിവ

പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  തുടര്ന്നന്,  രണന്

പ്രകമയങ്ങളതികന്മേലുമുള്ള ചര്ച ഒരുമതിചന് നടതതി.

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർടതികന്മേൽ വതികയഞജതിപ്പെന് കരഖടപ്പെടുതതിയ ശസ്പീ.  മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴതി

അലെതി, ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന് എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള സഞ്ചാംസഞരതിച. 

2022-ടലെ  കകേരള  കേശുവണതി  ഫഞകറതികേൾ  (വതിലെയ്ടക്കടുക്കൽ)  കഭദഗതതി  ബതിൽ

ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി

ശസ്പീ.  എ.ടകേ.എഞ്ചാം.  അഷ്റഫന്  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത  ബതിൽ  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം

അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി

ശസ്പീ. ടകേ. ആനസലെന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. വതി. കജഞയതി അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

2022-ടലെ കകേരള ഖഞദതി ഗഞമ വവവസഞയ കബഞർഡന് (കഭദഗതതി) ബതിൽ ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം

കനടുന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി ശസ്പീ.  സണതി കജഞസഫന് അവതരതിപ്പെതിചന്

സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയക്കണടമന്ന

മടറഞരു കഭദഗതതി ശസ്പീ. ടസബഞസവന കുളത്തുങ്കല് അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ചർചയഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശേഷഞ്ചാം  കഭദഗതതികേള  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട

പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  സഭ തള്ളുകേയഞ്ചാം ടചയ.  തുടര്ന്നന് ബതില്ലുകേള വകുപ്പുതതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന്

എടുക്കുകേയഞ്ചാം  2022-ടലെ  കകേരള  കേശുവണതി  ഫഞകറതികേൾ  (വതിലെയ്ടക്കടുക്കൽ)  കഭദഗതതി

ബതിൽ തഞടഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതതികേകളഞടട പഞസഞക്കതി. 
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ഒന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

1) In  clause  1(1)  for  the  word ‘Amendment’  the  symbol  and  word
“(Amendment)” shall be substituted.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

2) In clause 2(ii) after the words “after the words”, the symbol and words 
“, symbols and figure” may be added.

2022-ടലെ കകേരള ഖഞദതി ഗഞമ വവവസഞയ കബഞർഡന്  (കഭദഗതതി)  ബതിൽ കഭദഗതതികേടളഞനഞ്ചാം
കൂടഞടതയഞ്ചാം സഭ പഞസഞക്കതി.

II)  2022-  ടലെ കകേരള ടപഞതുവതില്പന നതികുതതി    (  കഭദഗതതി  )    ബതിലതിടന്റെ പരതിഗണനയഞ്ചാം
അനന്തരഘടങ്ങളുഞ്ചാം   :

(ധനകേഞരവ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ. എന. ബഞലെകഗഞപഞല് 7-12-2022-നന് അവതരതിപ്പെതിചതുഞ്ചാം,
തുടര്ന്നന്  സഭ  പരതിഗണനയന്  എടുതതുമഞയ  2022-ടലെ  കകേരള  ടപഞതുവതില്പന  നതികുതതി
(കഭദഗതതി) ബതിലതികന്മേലുള്ള ചര്ച ആരഞ്ചാംഭതിച.)

തഞടഴപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില്  പടങ്കടുത്തു.

ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന്

ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (ടനന്മേഞറ)

ചർചയഞ്ചാം മനതിയടട മറുപടതിക്കുഞ്ചാം കശേഷഞ്ചാം 2022-ടലെ കകേരള ടപഞതുവതില്പന നതികുതതി
(കഭദഗതതി) ബതില് വകുപ്പുതതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം, കഭദഗതതികേടളഞനഞ്ചാം കൂടഞടത
സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

III) തഞടഴപ്പെറയന്ന ബതില്ലുകേളുടട അവതരണവുഞ്ചാം അനന്തരഘടങ്ങളുഞ്ചാം   :

     1) 2022 -   ടലെ കകേരള ടഡക്കഞൻ അഗതികേൾചറതിസന്സന് റതിലെസ്പീഫന്   (  റദഞക്കൽ  )   ബതിൽ

(സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച  കേഞകരവഞപകദശേകേ  സമതിതതിയടട  എടഞമതന്  റതികപ്പെഞര്ടതിടലെ
ശേതിപഞര്ശേകേളക്കനുസൃതമഞയതി 2022 - ടലെ കകേരള ടഡക്കഞൻ അഗതികേൾചറതിസന്സന് റതിലെസ്പീഫന്
(റദഞക്കൽ) ബതിൽ സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയയഞടത അവതരതിപ്പെതിച ദതിവസഞ്ചാം
തടന്ന  പഞസഞക്കുന്നതതികലെക്കഞയതി  കൃഷതി വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  പതി.  പ്രസഞദന്  നതിയമസഭയടട
കേഞരവനതിര്വ്വേഹണവുഞ്ചാം  നടപടതിക്രമങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  ചടങ്ങളതിടലെ  ബനടപ്പെട  ചടങ്ങള
തഞത്കേഞലെതികേമഞയതി  സടസന്റെന്  ടചയ്യണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച.  പ്രകമയഞ്ചാം  സഭ
അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച.)
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കൃഷതി വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  പതി.  പ്രസഞദന് 2022-ടലെ കകേരള ടഡക്കഞൻ അഗതികേൾചറതിസന്സന്
റതിലെസ്പീഫന്  (റദഞക്കൽ)  ബതിൽ അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില് പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തുടര്ന്നന്  ബതില്  ചര്ച  കൂടഞടത  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള
പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം കഭദഗതതികേടളഞനഞ്ചാം കൂടഞടത സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

2) 2021 -   ടലെ കകേരള കതഞടഞ്ചാം ഭൂമതി നതികുതതി   (  റദഞക്കൽ  )   ബതിൽ

(സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച കേഞകരവഞപകദശേകേ സമതിതതിയടട എടഞമതന്  റതികപ്പെഞര്ടതിടലെ ശേതിപഞര്ശേകേള
ക്കനുസൃതമഞയതി  2021-ടലെ കകേരള കതഞടഞ്ചാം ഭൂമതി നതികുതതി  (റദഞക്കൽ)  ബതിൽ സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്  അയയഞടത  അവതരതിപ്പെതിച  ദതിവസഞ്ചാം  തടന്ന  പഞസഞക്കുന്നതതികലെക്കഞയതി
റവനന-ഭവന നതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. രഞജന നതിയമസഭയടട കേഞരവനതിര്വ്വേഹണവുഞ്ചാം
നടപടതിക്രമങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  ചടങ്ങളതിടലെ  ബനടപ്പെട  ചടങ്ങള  തഞത്കേഞലെതികേമഞയതി
സടസന്റെന് ടചയ്യണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച. പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച.)

റവനന-ഭവന നതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. രഞജന 2021 - ടലെ കകേരള കതഞടഞ്ചാം ഭൂമതി
നതികുതതി  (റദഞക്കൽ)  ബതിൽ അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില് പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തുടര്ന്നന്  ബതില്  ചര്ച  കൂടഞടത  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള
പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ബതിലതിടന്റെ 2-  ാംഖണഞ്ചാം (2) -  ാം ഉപഖണതതിനു പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന്ന ഉപഖണഞ്ചാം
കചര്കക്കണതഞണന്, അതഞയതന് :—

“ (2)  അങ്ങടന റദഞക്കതിയതിരുന്നഞല്തടന്നയഞ്ചാം,—

(എ) ഈ ആകതിടന്റെ പ്രഞരഞ്ചാംഭ തസ്പീയതതിയതില്, റദഞക്കടപ്പെട ആകതിടന്റെ കേസ്പീഴതില് നതിയമതിക്കടപ്പെട,
അപ്പെകലെറന്  അകതഞറതിറതി  മുമ്പഞടകേ  സമര്പ്പെതിക്കടപ്പെടതുഞ്ചാം  തസ്പീര്പ്പെഞക്കഞടത  നതിലെവതിലെതിരതിക്കുന്നതുമഞയ
ഏടതങ്കതിലുഞ്ചാം അപ്പെസ്പീല്,  ഈ ആകന് പഞസഞക്കതിയതിടതിലഞയതിരുന എന്ന രസ്പീതതിയതില് അപ്രകേഞരമുള്ള
അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം കകേളകക്കണതുഞ്ചാം തസ്പീര്പ്പെഞകക്കണതുമഞണന്.

(ബതി) (1)-  ാം  ഉപവകുപ്പെതില് അടങ്ങതിയതിടള്ള യഞടതഞനഞ്ചാം റദഞക്കടപ്പെട ആകന് പ്രകേഞരമുള്ള
നതികുതതി നതിര്ണയതിക്കുവഞന വതിടകപഞയ കതഞടഞ്ചാം ഭൂമതി നതികുതതിയതികന്മേലുള്ള നതികുതതി നതിര്ണയഞ്ചാം
ഉളടപ്പെടടയള്ള നതികുതതി  നതിര്ണയഞ്ചാം,  നതികുതതി  ചുമതല്,  നതികുതതി  പതിരതിടചടുക്കല്,  ഈടഞക്കല്
എന്നതിവ സഞ്ചാംബനതിചന്  ഈ ആകതിടന്റെ  പ്രഞരഞ്ചാംഭതതില് നതിലെവതിലുണഞയതിരുന്ന നടപടതികേള
സത്വസ്പീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം തുടരുന്നതതിനുഞ്ചാം പൂര്തസ്പീകേരതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള അവകേഞശേഞ്ചാം,  ഏടതങ്കതിലുഞ്ചാം
ആളതില് നതിനഞ്ചാം കേതികടണ തുകേ ഒരഞള നല്കുന്നതതിനുള്ള ബഞധവത,  റദഞക്കടപ്പെട ആകതിനന്
കേസ്പീഴതില് തുകേ തതിരതിടകേ ലെഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഏടതങ്കതിലുഞ്ചാം അവകേഞശേഞ്ചാം എന്നതിവടയ ബഞധതിക്കുന്നതല.”.
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3) 2021 -   ടലെ കകേരള കേഞർഷതികേഞദഞയ നതികുതതി   (  റദഞക്കൽ  )   ബതിൽ

(സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച  കേഞകരവഞപകദശേകേ  സമതിതതിയടട  എടഞമതന്  റതികപ്പെഞര്ടതിടലെ
ശേതിപഞര്ശേകേളക്കനുസൃതമഞയതി 2021-ടലെ കകേരള കേഞർഷതികേഞദഞയ നതികുതതി (റദഞക്കൽ) ബതിൽ
സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയയഞടത  അവതരതിപ്പെതിച  ദതിവസഞ്ചാം  തടന്ന
പഞസഞക്കുന്നതതികലെക്കഞയതി  ധനകേഞരവ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.  ബഞലെകഗഞപഞല് നതിയമസഭയടട
കേഞരവനതിര്വ്വേഹണവുഞ്ചാം  നടപടതിക്രമങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  ചടങ്ങളതിടലെ  ബനടപ്പെട  ചടങ്ങള
തഞത്കേഞലെതികേമഞയതി  സടസന്റെന്  ടചയ്യണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച.  പ്രകമയഞ്ചാം  സഭ
അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച.)

ധനകേഞരവ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലെകഗഞപഞല് 2021-ടലെ കകേരള കേഞർഷതികേഞദഞയ
നതികുതതി  (റദഞക്കൽ)  ബതിൽ അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില് പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തുടര്ന്നന്  ബതില്  ചര്ച  കൂടഞടത  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള
പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം കഭദഗതതികേടളഞനഞ്ചാം കൂടഞടത സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

2022  ഡതിസഞ്ചാംബര്  9-  ാം തസ്പീയതതി  ടവള്ളതിയഞഴ്ച്ച  രഞവതിടലെ  9.00-നന്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി ലവകുകന്നരഞ്ചാം 05.00 - നന് 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.

Adjournment Motion:

After hearing the Chief Minister, the Speaker withheld consent to the moving
of an adjournment motion given notice of by Shri Roji M. John and five other
Members regarding the serious situation reported to have arisen consequent to the
landowners being not able to carry over land transaction as the Silver Line project
remains uncertain and the order containing the survey numbers of the properties to
be acquired for the project has not been cancelled.

(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 Finance
to the necessity to pressurize the Central Government to take steps to overcome the
crisis faced by the rubber farmers due to slash in rubber prices. The Minister made
a statement thereto.

2.  Shri  Shafi  Parambil  called  the  attention  of  the  Chief  Minister  to  the
necessity to address the concerns and grievances of the candidates regarding the
conduct  of  the  P.S.C.  examination  in  the  new  pattern. The  Minister  made  a
statement thereto.

KNPP. 73/2023(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; 

കമ
നമര

 അഅഗതതനന പപരര  വതഷയഅ വകപമനത

1 ശശ.  രപമശര നചനതതല  മതകളഅ ഗഗമപഞഗയതര
ഉപനതരനഞടപര

 വതജയതകപനനരയളആകമണഅ

മഖഖമനത

2 ശശ. എചര. സലഗഅ   പദശശയപഗതയസലഅ നലകതയ
 സരകഗരസഗപനങളനട

മതതലക   ളനട പനര നതരമഗണഅ

മഖഖമനത

3 ശശ. ഒ. ആര. പകള  പമപഗടത ഗവ. പപഗളതനടകതകര
 വതദഖഗരതതനതക പനനരയണഗയ

ആകമണഅ

മഖഖമനത

4 ശശ. വത. പജഗയത   ഇടവ പതഗമസര നസബഗസഖന
 പസഡതയഅ നതരമഗണഅ

മതഖബനനഅ,
കഗയതകഅ, വഖഫര,

 ഹജര തശരതഗടനഅ
വകപമനത

5 ശശ.  പപമഗദര നഗരഗയണ   ജശവനഅ സസതതനഅ ഭശഷണതയഗയ
  മരങള മറതകനതതനര അനമതത

വനഅ-വനഖജശവത
വകപമനത

6 ശശ. പത. നക. ബഷശര വഴതകടവര-  പരപനങഗടത പറഗഡര നപഗതമരഗമതര-
വതപനഗദസഞഗരഅ,
യവജനകഗരഖ
വകപമനത

7 ശശ.  വഗഴര പസഗമന വണതനപരതയഗര-പശമല-മഗമല-
  പതങഗകല പറഗഡര നതരമഗണഅ

ധനകഗരഖ
വകപമനത

8 ശശ. ടത. നജ. വതപനഗദര    ബഹപരഅജജവ മഗലതനഖ പഗനര തപദശസസയഅഭരണ-
  എജകസര വകപമനത

9 ശശ.  അനവരസഗദതര  നതഗഴതലറപര നതഗഴതലഗളതകളനട
പവതനഅ

തപദശസസയഅഭരണ-
എജകസര

 വകപമനത

10 ശശ.  കടകഅപളത സപരനന  ആധഗരനമഴതര പമഖലയതനല
പശങള

സഹകരണ-
രജതപസഷന, 
സഗഅസഗരതകഅ
വകപമനത
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The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Presentation of Reports:

The following reports were presented.

i) Reports of Subject Committee – VI on The University Laws (Amendment)

(No. 2) Bill, 2022 and The University Laws (Amendment) (No. 3) Bill, 2022.

ii) Report of Subject Committee – VIII on The Kerala Document Writers',

Scribes' and Stamp Vendors' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022.

iii)  Report  of  Subject  Committee  –  XII  on  The  Kerala  Clinical

Establishments (Registration and Regulation) Second Amendment Bill, 2022.

iv)  Report  of  Subject  Committee  –  XIV  on  The  Non-Resident  Indians'

(Keralites) Commission Amendment Bill, 2022.

v)   The Twenty Second to Twenty Seventh Reports  of  the Committee on

Public Accounts.

vi)  The Seventh Report  of  the  Committee on Private Members'  Bills  and

Resolutions.

Legislative Business :

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

the Subject Committee :

1) The Kerala Veterinary and Animal Sciences Universities (Amendment)

Bill, 2022

Smt. J. Chinchurani, Minister for Animal Husbandry and Dairy Development

moved the  motion  that  The Kerala  Veterinary  and  Animal  Sciences  University

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

consideration.

Shri  Anoop  Jacob,  Shri  M.  Vincent  and  Shri  Kurukkoli  Moideen  who

recorded their dissent to the Subject Committee Report spoke.  
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DR. Mathew Kuzhalnadan  moved  an  amendment  to  circulate  The  Kerala

Veterinary and Animal Sciences Universities (Amendment) Bill, 2022 for obtaining

public opinion and spoke. Shri O. R. Kelu as authorised by Shri V. Joy 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 put to vote and declared lost and the amendment

to recommit the Bill to the same Subject Committee was withdrawn by the leave of

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

consideration and was passed without any amendments.

2) The Kerala High Court Services (Determination of Retirement Age)

Amendment Bill, 2022

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

Minister moved the motion that The Kerala High Court Services (Determination of

Retirement Age) Amendment Bill, 2022 as reported by the Subject Committee be

taken up for consideration.

Shri  E.  Chandrasekharan  as  authorised  by  Shri  E.  K.  Vijayan  moved  an

amendment  to  circulate  The  Kerala  High  Court  Services  (Determination  of

Retirement Age) Amendment Bill, 2022 for obtaining public opinion 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. Then the

Bill as reported by the Subject Committee was taken into consideration and passed

by the House with the following amendments.

ആമഖഅ

In  the  preamble  after  the  figures  “2008”,  the  symbol,  figures  and   word

“(34 of 2008)” shall be added. 

 രണഗഅ വകപര

1) In section 2, proposed to be amended in the Principal Act by Clause 2, for

the word “he”, the words, “he or she” shall be substituted wherever it occurs.
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2) In section 2, proposed to be amended in the Principal Act by Clause 2
before the words “National Pension System” the word “the” shall be inserted.

 3) The Kerala Cashew Factories (Acquisition) Amendment Bill, 2022 and

The Kerala Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill, 2022.

Shri P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir moved the Motions
that  The Kerala Cashew Factories (Acquisition) Amendment Bill, 2022  and The
Kerala Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill, 2022 as reported by
the Subject Committee be taken up for consideration. The discussion on motions
were held together.

Shri  Manjalamkuzhi  Ali  and  Shri  P.  C.  Vishnunadh  who  recorded  their
dissent to the Subject Committee Reports spoke.  

Shri A.K.M. Ashraf moved an amendment to circulate  The Kerala Cashew
Factories  (Acquisition) Amendment Bill,  2022 for  obtaining public  opinion and
spoke. Shri V. Joy as authorised by Shri K. Ansalan moved another amendment to
recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke.

Shri Sunny Joseph moved an amendment to circulate The Kerala Khadi and
Village Industries Board (Amendment) Bill, 2022 for obtaining public opinion and
spoke. Shri Sebastian Kulathunkal moved another amendment to recommit the Bill
to the same Subject Committee and spoke.

After discussion and reply of the Minister the amendments were withdrawn
by the leave of the House or declared lost. Then the Bills as reported by the Subject
Committee  were  taken  into  consideration  and  The  Kerala  Cashew  Factories
(Acquisition) Amendment Bill, 2022 was passed by the House with the following
amendments. 

 ഒനഗഅ വകപര

In clause 1(1) for the word ‘Amendment’ the symbol and word “(Amendment)”
shall be substituted.

 രണഗഅ വകപര

In clause 2(ii) after the words “after the words”, the symbol and words “,
symbols and figure” may be added.
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The Kerala Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill, 2022 was

passed without any amendments.

II) Consideration and further stages of the Kerala General Sales Tax (Amendment)

Bill, 2022 :

(The discussion on The Kerala General Sales Tax (Amendment) Bill, 2022

introduced by Shri K. N. Balagopal, Finance Minister and subsequently taken up

for consideration by the House on 07/12/2022 begun.)

The following Members took part in the discussion.

Shri P. C. Vishnunadh

Shri K. Babu (Nenmara)

After discussion and reply of the Minister,  The Kerala General  Sales Tax

(Amendment) Bill,  2022 was taken into  clause by clause  consideration and was

passed without any amendments.

III) Introduction and further stages of the following Bills :

1) The Dekkhan Agriculturists' Relief (Repeal) Bill, 2022

(Shri P. Prasad, Minister for Agriculture moved the motion that the House

resolves to introduce The Dekkhan Agriculturists' Relief (Repeal) Bill, 2022 and

take further steps in accordance with the Eighth Report of the Business Advisory

Committee adopted by the House and that the Bill be taken into consideration on

the  day  of  introduction  without  referring  it  to  the  Subject  Committee  for

consideration by suspending the Rules concerned. The House adopted the motion.)

Shri  P.  Prasad,  Minister  for  Agriculture  introduced  The  Dekkhan

Agriculturists' Relief (Repeal) Bill, 2022 and moved the motion that Bill be taken

up for consideration. Then the Bill was taken into clause by clause consideration

without discussion and passed by the House without any amendment.

2) The Kerala Plantation Tax (Repeal) Bill, 2021

(Shri K. Rajan, Minister for Revenue and Housing moved the motion that the

House resolves to introduce The Kerala Plantation Tax (Repeal) Bill, 2021 and take

further  steps  in  accordance  with  the  Eighth  Report  of  the  Business  Advisory
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Committee adopted by the House and that the Bill be taken into consideration on

the  day  of  introduction  without  referring  it  to  the  Subject  Committee  for

consideration by suspending the Rules concerned. The House adopted the motion.)

Shri  K.  Rajan,  Minister  for  Revenue and  Housing  introduced  The Kerala

Plantation Tax (Repeal) Bill, 2021 and moved the motion that Bill be taken up for

consideration. Then the Bill was taken into clause by clause consideration without

discussion and passed by the House with the following amendments.

Clause - 2

 ബതലതനന 2-    ഖണഅ (2)-       ഉപഖണതതന പകരഅ തഗനഴപറയന ഉപഖണഅ
പചരപകണതഗണര,  അതഗയതര ;—

“ (2)   അങനന റദഗകതയതരനഗലതനനയഅ,—

(എ)    ഈആകതനന പഗരഅഭതശയതതയതല,     റദഗകനപട ആകതനന കശഴതല നതയമതകനപട,
     അപപലറര അപതഗറതറത മമഗനക സമരപതകനപടതഅ തശരപഗകഗനത നതലവതലതരതകനതമഗയ

 ഏനതങതലഅ അപശല,      ഈആകര പഗസഗകതയതടതലഗയതരനഎന രശതതയതലഅപകഗരമള
  അധതകഗരസഗനഅ പകളപകണതഅ തശരപഗപകണതമഗണര.

(ബത)  (1)-         ഉപവകപതല അടങതയതടള യഗനതഗനഅ റദഗകനപട ആകര പകഗരമള
       നതകതത നതരണയതകവഗന വതടപപഗയ പതഗടഅ ഭമത നതകതതയതപനലള നതകതത നതരണയഅ

  ഉളനപനടയള നതകതത നതരണയഅ,   നതകതത ചമതല,   നതകതത പതരതനചടകല,  ഈടഗകല
      എനതവ സഅബനതചര ഈ ആകതനന പഗരഅഭതതല നതലവതലണഗയതരന നടപടതകള

   സസശകരതകനതതനഅ തടരനതതനഅ പരതശകരതകനതതനമള അവകഗശഅ,  ഏനതങതലഅ
      ആളതല നതനഅ കതപടണ തക ഒരഗള നലകനതതനള ബഗധഖത,   റദഗകനപട ആകതനര

       കശഴതല തക തതരതനക ലഭതകനതതനളഏനതങതലഅ അവകഗശഅ എനതവനയ ബഗധതകനതല.”.

3) The Kerala Agriculture Income Tax (Repeal) Bill, 2021

(Shri K. N. Balagopal, Minister for Finance moved the motion that the House

resolves to introduce The Kerala Agriculture Income Tax (Repeal) Bill, 2021 and

take further steps in accordance with the Eighth Report of the Business Advisory

Committee adopted by the House and that the Bill be taken into consideration on

the  day  of  introduction  without  referring  it  to  the  Subject  Committee  for

consideration by suspending the Rules concerned. The House adopted the motion.)
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Shri K. N. Balagopal, Minister for Finance introduced The Kerala Agriculture

Income Tax (Repeal) Bill, 2021 and moved the motion that Bill be taken up for

consideration.  Then the  Bill  was taken  into clause by clause consideration and

passed by the House without any amendment.

The  House  adjourned  at  5.00  p.m.  to  meet  again  at  9.00  a.m.  on  Friday

December 9, 2022.

 A. M. BASHEER, 
                                                                                    Secretary.


