
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ഏഴഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022 ഡതിസഞ്ചാംബര് 12, തതിങ്കളഞഴ

നമ്പര് 90

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള്   :

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

നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെ ഉത്തരത്തതിനുള്ള തതിരുത്തന്   :

പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  ആറഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തതിടലെ  2022  ആഗസന്
23-ാം  തസ്പീയതതിയതിടലെ  നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത  153-ാം  നമ്പര്  കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെ  തതിരുത്തല്
വരുത്തതിയ മറുപടതി മുഖദ്ധ്യമനതി ശസ്പീ. പതിണറഞയതി വതിജയന കമശപ്പുറത്തുവച.

അടതിയന്തര പ്രകമയഞ്ചാം :

കപഞലെസ്പീസന് കസനയതില് കതിമതിനലുകേളുടട സസഞധസ്പീനവഞ്ചാം കപഞലെസ്പീസുകേഞര് പ്രതതികേളഞകുന്ന
കകേസുകേള്  വര്ദതിക്കുന്നതഞ്ചാം  കകേസന്  അകനസഷണത്തതില്  വസ്പീഴ  സഞ്ചാംഭവതിക്കുന്നതഞ്ചാം  കേഞരണഞ്ചാം
കമസമഞധഞനനതിലെ സഞ്ചാംബനതിചന് സമൂഹത്തതില് ആശങ്ക ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപ്പെടുന്ന
സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചന്  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർത്തതിവചന്  ചർച  ടചയ്യണടമന്നന്
ആവശദ്ധ്യടപ്പെടന്  ശസ്പീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണനുഞ്ചാം  മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു
അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനന്  കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  മുഖദ്ധ്യമനതിയടട  മറുപടതിയടട
ടവളതിചത്തതില് അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

(ഇക്കഞരദ്ധ്യത്തതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്ത്തതിച നതിലെപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

(1) സഞ്ചാംസഞനടത്ത  അർഹരഞയ  മുഴുവൻ  ഭൂരഹതിതർക്കുഞ്ചാം  ഭൂമതി  വതിതരണഞ്ചാം
ടചകയ്യണ്ടതതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന്  ശസ്പീ.  പതി.  എസന്.  സുപഞൽ  റവനന-
ഭവനനതിർമ്മേഞണ വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു 
പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 1698/2022 (i).
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(2) സഞ്ചാംസഞനടത്ത സ്കൂൾ പഞഠദ്ധ്യപദതതി പരതിഷ്കരണ നടപടതികേൾ സൃഷതിക്കുന്ന ആശങ്കകേൾ 
പരതിഹരതികക്കണ്ടതതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന്  ശസ്പീ.  എൻ.  ഷഞ്ചാംസുദസ്പീൻ
ടപഞതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതിൽ വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന് 
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള്:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച.

കമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന ഇടുക്കതി പടയഭൂമതിയതിടലെ
ഭൂവതിനതികയഞഗ പ്രശ്നങ്ങള്

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. സണതി കജഞസഫന് ഉരുള്ടപഞടലെതില് നഞശനഷഞ്ചാം
സഞ്ചാംഭവതിചവര്ക്കുള്ള

നഷപരതിഹഞരഞ്ചാം

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. സതി. സതി. മുകുന്ദന നഞടതികേ ഫര്ക്ക കുടതിടവള്ള
പദതതി

ജലെവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന് എ.വതി.ഐ.പതി.,
പതി.വതി.ഐ.പതി.
കേനഞലുകേളുടട

അറകുറപ്പെണതികേള്

ജലെവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന കേനഞലുകേളതിടലെയഞ്ചാം
ചഞലുകേളതിടലെയഞ്ചാം

ജലെനതിര്ഗ്ഗമനഞ്ചാം സുഗമമഞക്കല്

ജലെവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന് കുടനഞടന് സമഗ്ര കുടതിടവള്ള
പദതതി

ജലെവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

7. ശസ്പീ. കറഞജതി എഞ്ചാം. കജഞണ ഗതിഫന് സതിറതിക്കന് ഭൂമതി
വതിട്ടുനല്കേതിയ ഭൂവടമകേളുടട

പ്രശ്നങ്ങള്

നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,
കേയര് വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. പതി. ടതി. എ. റഹസ്പീഞ്ചാം ടപഞനപഞറക്കുന്നന് ലലെഫന്
ഭവന സമുചയഞ്ചാം

തകദശ സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗ്രഞമവതികേസനഞ്ചാം,

എലക്സൈസന് വകുപ്പുമനതി
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1 2 3 4

9 ശസ്പീ. ടതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന കബപ്പൂര് കപഞര്ടതിടന്റെ

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

തറമുഖഞ്ചാം, മനസതിയഞ്ചാം,

പുരഞവസ്തു വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. എന. ടകേ. അക്ബര് ചഞവക്കഞടന് മുല്ലത്തറയതിലുഞ്ചാം

മന്ദലെഞഞ്ചാംകുന്നതിലുഞ്ചാം അടതിപ്പെഞത

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമത്തന്-

വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

11 ശസ്പീ. ടതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം കകേഞഴതികക്കഞടന് അന്തഞരഞഷ

വതിമഞനത്തഞവളത്തതികലെക്കുള്ള

കറഞ ഡുകേളുടട നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമത്തന്-

വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

12 ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിജതിന കേലെദ്ധ്യഞകശ്ശേരതിയതിലുഞ്ചാം എടഞടന്

ജഞ്ചാംഗ്ഷനതിലുഞ്ചാം അണ്ടര്

പഞകസജന് നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമത്തന്-

വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

13 ശസ്പീ. കജഞബന് ലമക്കതിള് കകേഞമങ്കരതിചതിറ-അഞ്ചാംകബദ്കേര്

കകേഞളനതി-എ.സതി. കറഞഡന്

പുനരുദഞരണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമത്തന്-

വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

14 ശസ്പീമതതി കേഞനത്തതില് ജമസ്പീലെ ടകേഞയതിലെഞണ്ടതി തഞലൂക്കന്

ടഹഡ്കേസഞര്കടഴന്

ആശുപത്രതിയടട പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-

ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

15 ശസ്പീ. ലെതികന്റെഞ കജഞസഫന് കകേരളത്തതിടലെ കേഞയതികേരഞ്ചാംഗഞ്ചാം മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം, കേഞയതികേഞ്ചാം,

വഖഫന്,

ഹജന് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

16 ശസ്പീ. ടകേ.പതി.എ. മജസ്പീദന് വഖഫന് ഭൂമതി കേകയ്യറഞ്ചാം മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം, കേഞയതികേഞ്ചാം,

വഖഫന്,

ഹജന് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

അതതന്  വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 
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റതികപ്പെഞര്ടന് സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

അനര്ടന്,  എനര്ജതി മഞകനജ് ടമന്റെന് ടസന്റെര് എന്നതിവയടട പ്രവര്ത്തന അവകലെഞകേനഞ്ചാം,
ലവദനതതി  കമഖലെയതിടലെ  അപകേടങ്ങള്  തടയവഞനുള്ള  മുനകേരുതലുകേള്  എന്നതിവ
സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  VII ടന്റെ പ്രകതദ്ധ്യകേ റതികപ്പെഞര്ടന് സമര്പ്പെതിച.

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

I. 2022-  ടലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ    (  മൂന്നഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി  )    ബതില്ലതി  ടന്റെ  
അവതരണവഞ്ചാം ടസലെകന് കേമ്മേതിറതിക്കന് അയയണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം :

സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  വതി.  എന. വഞസവന, 2022-ടലെ
കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (മൂന്നഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി) ബതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്  ഒരു
ടസലെകന് കേമ്മേതിറതിക്കന് അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  പ്രസ്തുത ബതില്
ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി
ശസ്പീ. ജതി. സസ്പീഫന ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. പതി. നന്ദകുമഞറുഞ്ചാം, ബതില് ബനടപ്പെട
സബ്ജകന്   കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്   അയക്കണടമന്ന മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  രകമശന്
ടചന്നതിത്തലെ  ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  സണതി  കജഞസഫഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച. 

ചര്ചയഞ്ചാം  സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം
കശഷഞ്ചാം ബതില് ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി
സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്  ഒരു  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്   അയക്കണടമന്ന കഭദഗതതി  സഭ കവഞടതിനതിടന്  തള്ളുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തടര്ന്നന്,
2022-ടലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (മൂന്നഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)  ബതില് ഒരു ടസലെകന് കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്  അയയണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം  ചുവടടപ്പെറയന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടുന്ന ടസലെകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയയകേയഞ്ചാം ടചയ.

1. ശസ്പീ. വതി. എന. വഞസവന (സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി)

2. ശസ്പീ. പതി. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദന്

3. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

4. ശസ്പീ. വതി. കജഞയതി

5.  ശസ്പീ. കകേഞവൂര് കുഞ്ഞുകമഞന

6. ശസ്പീ. ടതി. ഐ. മധുസൂദനന
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7. കഡഞ. മഞതന കുഴല്നഞടന

8. ശസ്പീ. കമഞനസന് കജഞസഫന്

9. ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ

10. ശസ്പീമതതി ശഞന്തകുമഞരതി ടകേ.

11. ശസ്പീ. ടസബഞസദ്ധ്യന കുളത്തുങ്കല്

12. ശസ്പീ. വതി. ആര്. സുനതില്കുമഞര്

13. ശസ്പീ. സണതി കജഞസഫന്

14. ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന

15. ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന്

II. സബ്ജകന്  കേമ്മേറതി  റതികപ്പെഞര്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  തഞടഴപ്പെറയന്ന  ബതില്ലുകേള്
പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘടങ്ങളുഞ്ചാം :

1. 2022-  ടലെ കകേരള നദസ്പീതസ്പീര സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം മണല്വഞരല് നതിയനണവഞ്ചാം   (  കഭദഗതതി  )  
ബതില്  , 2021 -   ടലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്  .

റവനന-ഭവന നതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  രഞജന  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞർടന്
ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള 2022-ടലെ കകേരള നദസ്പീതസ്പീര സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം മണല്വഞരല് നതിയനണവഞ്ചാം
(കഭദഗതതി) ബതില്, 2021 - ടലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ (കഭദഗതതി) ബതില് എന്നതിവ പരതിഗണനയന്
എടുക്കണടമന്ന  പ്രകമയങ്ങള്  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  തടര്ന്നന്,  രണ്ടന്
പ്രകമയങ്ങളതികന്മേലുമുള്ള ചര്ച ഒരുമതിചന് നടത്തതി.

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർടതികന്മേൽ വതികയഞജതിപ്പെന് കരഖടപ്പെടുത്തതിയ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ശസ്പീ.  എന.
എ. ടനല്ലതിക്കുന്നന് സഞ്ചാംസഞരതിച. 

2022-ടലെ  കകേരള  നദസ്പീതസ്പീര  സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം  മണല്വഞരല്  നതിയനണവഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)
ബതില് ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി
കഡഞ.  എഞ്ചാം.  ടകേ.  മുനസ്പീര്  ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  നജസ്പീബന്  കേഞന്തപുരഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത  ബതിൽ  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  വതി.  സുകമഷന്
ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. പതി. മമ്മേതിക്കുടതി അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

2022-ടലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ  (കഭദഗതതി)  ബതില് ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  ജതി.  എസന്.  ജയലെഞല്  ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയ
തനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  ഇ.  ടകേ.  വതിജയന അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം
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അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി
ടപ്രഞഫ. ആബതിദന് ഹുലസന തങ്ങള് ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. പതി. ഉലബദുള്ള
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ചർചയഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  കഭദഗതതികേള്  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട
പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  സഭ  തള്ളുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തടര്ന്നന്  ബതില്ലുകേള്  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള
പരതിഗണനയന്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം  2022-ടലെ  കകേരള  നദസ്പീതസ്പീര  സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം  മണല്വഞരല്
നതിയനണവഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)  ബതില് കഭദഗതതികേടളഞനഞ്ചാം  കൂടഞടതയഞ്ചാം,  2022-ടലെ  കകേരള
ഭൂപരതിഷ്കരണ (കഭദഗതതി) ബതില് തഞടഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതതികയഞടു കൂടതിയഞ്ചാം സഭ പഞസഞക്കതി.

പസ്പീഠതികേ

In  the  enacting  formula,  for  the  words  and  symbol  “Seventy-second”
the words and symbol “Seventy-third”  shall be substituted.

2.  2022-  ടലെ  കകേരള  അബ്കേഞരതിടത്തഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി    (  കഭദഗതതി  )    ബതില്  ,
2022-  ടലെ കകേരള കമഞകടഞര് ടഞനകസഞര്ടന് ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

ടപഞത  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  വതി.  ശതിവനകുടതി സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി
റതികപ്പെഞർടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  2022-ടലെ  കകേരള  അബ്കേഞരതിടത്തഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി
(കഭദഗതതി)  ബതില്,  2022  -  ടലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞനകസഞര്ടന്  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി
(കഭദഗതതി)  ബതില്  എന്നതിവ പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന  പ്രകമയങ്ങള്  അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച. തടര്ന്നന്, രണ്ടന് പ്രകമയങ്ങളതികന്മേലുമുള്ള ചര്ച ഒരുമതിചന് നടത്തതി.

സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞർടതികന്മേൽ  വതികയഞജതിപ്പെന്  കരഖടപ്പെടുത്തതിയ  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം
ശസ്പീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫന് സഞ്ചാംസഞരതിച. 

2022-ടലെ കകേരള അബ്കേഞരതിടത്തഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില് ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  പതി.  പതി.  ചതിത്തരഞ്ജന
ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  രഞജകഗഞപഞലെന  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.
പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയക്കണടമന്ന മടറഞരു
കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  സനസ്പീഷ്കുമഞര്  കജഞസഫന്  ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  ടതി.  സതിദതിഖന്
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

2022-ടലെ കകേരള കമഞകടഞര് ടഞനകസഞര്ടന് ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്
ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി
കഡഞ.  ടകേ.  ടതി.  ജലെസ്പീല്  ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  ടതി.  ഐ.  മധുസൂദനന
അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത  ബതിൽ  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  എ.  പതി.  അനതില്കുമഞര്
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
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ചർചയഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  കഭദഗതതികേള്  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട
പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  സഭ  തള്ളുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തടര്ന്നന്  ബതില്ലുകേള്  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള
പരതിഗണനയന്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം  2022-ടലെ  കകേരള  അബ്കേഞരതിടത്തഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി
(കഭദഗതതി)  ബതില്,  2022-ടലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞനകസഞര്ടന്  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി
(കഭദഗതതി) ബതില് എന്നതിവ തഞടഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുയഞ്ചാം ടചയ.

2022 -   ടലെ കകേരള അബ്കേഞരതിടത്തഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

ഒന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം 1(2) തഞടഴപ്പെറയഞ്ചാം പ്രകേഞരഞ്ചാം മഞറ്റുകേ:

"(2) ഇതന് ഉടന പ്രഞബലെദ്ധ്യത്തതില് വരുന്നതഞണന്."

രണ്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം 2-ൽ “കചർകക്കണ്ടതഞണന്” എന്നതതിനു കശഷമുള്ള “ ; ” എന്ന ചതിഹ്നത്തതിനന്
പകേരഞ്ചാം “ . ” എന്ന ചതിഹ്നഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

മൂന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം  3  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദശതിക്കുന്ന  3 എ  വകുപ്പെതിടന്റെ
മഞര്ജതിനല് ശസ്പീര്ഷകേത്തതില്  "3 എ" എന്നതതിനു കശഷഞ്ചാം "." ചതിഹ്നഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം  4(1)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദശതിക്കുന്ന  വകുപ്പെന്  
4(1)-ല് "പത്തു" എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം " പത്തന് " എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

2022-  ടലെ കകേരള കമഞകടഞര് ടഞനകസഞര്ടന് ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

തതസപ്രഖദ്ധ്യഞപന വഞകേദ്ധ്യഞ്ചാം

In the enacting formula,  for the figure and word  “4as” the word  “as”
 shall be substituted.

രണ്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

1.  In section 2(d) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2(a)
for the word  “ fireman” the word “tyreman” shall be substituted.

2. In section 2(d) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2(a)
for the word  “ workers,”  the word  “worker” shall be substituted.
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3.  In section 2(d) proposed to be inserted in the principal Act by Clause
2(a), the figure “4” occurring after  the word and symbol  “ workers,” shall be
deleted.

4. In section 2(d) proposed to be inserted in the principal Act by Clause
2(a), before the words “worker notified”,  the word “and” shall be inserted. 

5. In section 2(e) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2(b),
between the words “and ”  and “person” the word “the” shall be inserted.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

1. In section 12B proposed to be inserted in the principal Act by Clause 5,
after the word  “self”  the symbol  “-” shall be inserted.

2.  In section 12B proposed to be inserted in the principal Act by Clause 5,
for the word and figure “ Motor4” the word  “Motor” shall be substituted.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

In section 24(2) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 6,
after the figures and word “1991 and”, the word “the” shall be inserted wherever
it occurs.

2022  ഡതിസഞ്ചാംബര്  13-  തസ്പീയതതി  ടചഞവഞഴ  രഞവതിടലെ  9.00-നന്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി ലവകുകന്നരഞ്ചാം  5.18-നന് സഭ പതിരതിഞ്ഞു.

എ. എഞ്ചാം. ബഷസ്പീര്,
ടസകടറതി.



FIFTEENTH  KERALA  LEGISLATIVE ASSEMBLY

Seventh Session

BULLETIN―PART I

(Brief Record of Proceedings)

Monday, December 12, 2022

No. 90

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. 153 dated 23rd August, 2022 of

Sixth session of the Fifteenth Kerala Legislative Assembly was laid on the Table by

Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister.

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 five other  Members  regarding the serious situation reported to have arisen

consequent to the concern in the society due to increasing influence of criminals in

Police force, increasing number of cases involving the policemen as accused and

the failure of the investigation of the cases.

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

belonging to opposition staged a walkout.)

Calling Attention :

1. Shri  P.  S.  Supal  called  the  attention  of  the  Minister  for  Revenue  and

 Housing to the necessity to allot land to all deserving landless people in the 

State. The Minister made a statement thereto.

KNPP. 1698/2022 (ii).
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2. Shri  N.  Samsudheen  called  the  attention  of  the  Minister  for  General
Education and Labour to the necessity to address the concerns created by
the steps taken to restructure school curriculum in the State. 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. ഡത്തി. സതശശന ഇടുകത്തി പേട്ടയഭൂമത്തിയത്തിനല
ഭൂവത്തിനത്തിപയയോഗ പ്രശ്നങ്ങള

റവനന-ഭവനനത്തിരമയോണ
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. സണത്തി പജയോസഫര ഉരുളനപേയോട്ടലത്തില
നയോശനഷഅം

സഅംഭവത്തിച്ചവരക്കുള
നഷപേരത്തിഹയോരഅം

റവനന-ഭവനനത്തിരമയോണ
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. സത്തി. സത്തി. മുകുന്ദന നയോട്ടത്തിക ഫരക കുടത്തിനവള
പേദ്ധതത്തി

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. അനൂപേര പജകബര എ.വത്തി.ഐ.പേത്തി.,
പേത്തി.വത്തി.ഐ.പേത്തി.
കനയോലുകളുനട

അറ്റകുറ്റപ്പണത്തികള

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. നക. ഡത്തി. പ്രപസനന കനയോലുകളത്തിനലയഅം
ചയോലുകളത്തിനലയഅം
ജലനത്തിരഗ്ഗമനഅം
സുഗമമയോകല

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പതയോമസര നക. പതയോമസര കുട്ടനയോടര സമഗ
കുടത്തിനവള പേദ്ധതത്തി

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

7. ശശ. പറയോജത്തി എഅം. പജയോണ ഗത്തിഫര സത്തിറ്റത്തികര ഭൂമത്തി
വത്തിട്ടുനലകത്തിയ

ഭൂവുടമകളുനട പ്രശ്നങ്ങള

നത്തിയമഅം, വവ്യവസയോയഅം, കയര
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. പേത്തി. ടത്തി. എ. റഹശഅം നപേയോനപേയോറക്കുനര ലലഫര
ഭവന സമുച്ചയഅം

തപദ്ദേശ സസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗയോമവത്തികസനഅം, എലക്സൈസര

വകുപ്പുമനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

9 ശശ. ടത്തി. പേത്തി. രയോമകൃഷ്ണന പബപ്പൂര പപേയോരട്ടത്തിനന്റെ
പ്രവരതനഅം

തുറമുഖഅം, മനസത്തിയഅം, പുരയോവസ
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. എന. നക. അക്ബര ചയോവകയോടര മുല്ലതറയത്തിലുഅം
മന്ദലയോഅംകുനത്തിലുഅം

അടത്തിപ്പയോത നത്തിരമയോണഅം

നപേയോതുമരയോമതര-
വത്തിപനയോദസഞയോരഅം,

യവജനകയോരവ്യ വകുപ്പുമനത്തി

11 ശശ. ടത്തി. വത്തി. ഇബയോഹത്തിഅം പകയോഴത്തിപകയോടര അനയോരയോഷ
വത്തിമയോനതയോവളതത്തിപലക്കു

ള പറയോ ഡുകളുനട
നവശകരണഅം

നപേയോതുമരയോമതര-
വത്തിപനയോദസഞയോരഅം,

യവജനകയോരവ്യ വകുപ്പുമനത്തി

12 ശശ. എഅം. വത്തിജത്തിന കലവ്യയോപശ്ശേരത്തിയത്തിലുഅം എടയോട്ടര
ജഅംഗ്ഷനത്തിലുഅം അണ്ടര
പേയോപസജര നത്തിരമയോണഅം

നപേയോതുമരയോമതര-
വത്തിപനയോദസഞയോരഅം,

യവജനകയോരവ്യ വകുപ്പുമനത്തി

13 ശശ. പജയോബര ലമകത്തിള പകയോമങ്കരത്തിച്ചത്തിറ-
അഅംപബദ്കര പകയോളനത്തി-

എ.സത്തി. പറയോഡര
പുനരുദ്ധയോരണഅം

നപേയോതുമരയോമതര-
വത്തിപനയോദസഞയോരഅം,

യവജനകയോരവ്യ വകുപ്പുമനത്തി

14 ശശമതത്തി കയോനതത്തില ജമശല നകയോയത്തിലയോണ്ടത്തി തയോലൂകര
നഹഡ്കസ്വയോരപട്ടഴര
ആശുപേതത്തിയനട

പ്രവരതനഅം

ആപരയോഗവ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന വകുപ്പുമനത്തി

15 ശശ. ലത്തിപന്റെയോ പജയോസഫര പകരളതത്തിനല
കയോയത്തികരഅംഗഅം

മതവ്യബന്ധനഅം, കയോയത്തികഅം,
വഖഫര,

ഹജര തശരതയോടനഅം
വകുപ്പുമനത്തി

16 ശശ. നക.പേത്തി.എ. മജശദര വഖഫര ഭൂമത്തി കപയ്യേറ്റഅം മതവ്യബന്ധനഅം, കയോയത്തികഅം,
വഖഫര,

ഹജര തശരതയോടനഅം
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 



4

Presentation of Reports:

The special report of the Subject Committee VII on the review of activities of

ANERT  and  Energy  Management  Center,  and  prevention  of  accidents  in  the

electricity sector was presented.

Legislative Business :

I. Introduction  and  motion  for  reference  to  Select  Comittee  of  the  Kerala  

Co- operative Societies (Third Amendment) Bill, 2022

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

introduced  the Kerala Co-operative Societies (Third Amendment) Bill, 2022 and

moved that  the Bill  be referred to a  Select  Committee.  Shri  P.  Nandakumar as

authorised  by  Shri  G.  Steephen moved an  amendment  to  circulate  the  Bill  for

eliciting  public  opinion  and  Shri  Sunny Joseph  as  authorised  by  Shri  Ramesh

Chennithala moved another amendment for referring the Bill to appropriate Subject

Committee and spoke. 

After discussion and reply by the Minister for Co-operation, Registration and

Culture,  the  amendment  to  circulate  the  Bill  for  obtaining  public  opinion  was

withdrawn by the leave of the House and the amendment for referring the Bill to a

Subject Committee was put to vote and declared lost. Then the Motion for referring

the  Kerala  Co-operative  Societies  (Third  Amendment)  Bill,  2022 to  a  Select

Committee was adopted and the Bill was referred to a Select Committee with the

following Members.

1. Shri  V. N. Vasavan, Minister for Co-operation, Registration and Culture.

2. Shri P. Abdul Hameed

3. Shri E. Chandrasekharan

4. Shri V. Joy

5. Shri  Kovoor Kunjumon

6. Shri T. I. Madhusoodanan

7. DR. Mathew Kuzhalnadan
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8. Shri  Mons Joseph

9. Smt. K. K. Rema

10. Smt. Santhakumari K.

11. Shri Sebastian Kulathunkal

12. Shri V. R. Sunil Kumar

13. Shri Sunny Joseph

14. Shri Kadakampally Surendran

15. Shri Thomas K. Thomas.

II. Motion for Consideration and further stages of the following Bills as reported 
by the Subject Committee :

1. The Kerala  Protection  of  River  Banks  and Regulation of  Removal  of  Sand  
(Amendment) Bill, 2022 and

2. The Kerala Land Reforms (Amendment) Bill, 2021

Shri K. Rajan, Minister for Revenue and Housing moved the Motions that
The  Kerala  Protection  of  River  Banks  and  Regulation  of  Removal  of  Sand
(Amendment) Bill, 2022 and The Kerala Land Reforms (Amendment) Bill, 2021 as
reported by the Subject Committee be taken up for consideration. The discussion
on motions were held together.

Shri  N. A. Nellikunnu who recorded his dissent to the Subject Committee
Reports spoke.  

Shri   Najeeb Kanthapuram as authorised by Dr.  M. K. Muneer moved an
amendment to circulate  The Kerala Protection of River Banks and Regulation of
Removal of Sand (Amendment) Bill, 2022 for obtaining public opinion and spoke.
Shri  P.  Mammikutty  as  authorised  by  Shri  K.  V.  Sumesh  moved  another
amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke.

Shri E. K. Vijayan as authorised by Shri G. S. Jayalal moved an amendment
to  circulate  The  Kerala  Land  Reforms  (Amendment)  Bill,  2021 for  obtaining
public opinion and spoke. Shri P. Ubaidulla as authorised by Prof. Abid Hussain
Thangal  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 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  Protection  of  River

Banks and Regulation of Removal of Sand (Amendment) Bill, 2022 was  passed

without any amendments and The Kerala Land Reforms (Amendment) Bill, 2021

with the following amendment.

പേശഠത്തിക

In  the  enacting  formula,  for  the  words  and  symbol  “Seventy-second”

the words and symbol “Seventy-third”  shall be substituted.

2. The Kerala Abkari Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022 and

The Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022

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

Motions that  The Kerala Abkari Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022

and The Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022

as reported by the Subject Committee be taken up for consideration. The discussion

on motions were held together.

Shri  A.  K. M. Ashraf  who recorded his dissent  to the Subject  Committee

Reports spoke.  

Shri  M.  Rajagopalan  as  authorised  by  Shri  P.  P.  Chitharanjan  moved  an

amendment to circulate  The Kerala Abkari Workers' Welfare Fund (Amendment)

Bill, 2022 for obtaining public opinion and spoke. Shri T. Siddique as authorised

by Shri Saneeshkumar Joseph moved another amendment to recommit the Bill to

the same Subject Committee and spoke.

Shri  T.  I.  Madhusoodanan  as  authorised  by  DR.  K.  T.  Jaleel  moved

an amendment to circulate  The Kerala Motor Transport  Workers'  Welfare Fund

(Amendment) Bill, 2022 for obtaining public opinion and spoke. Shri A. P. Anil

Kumar  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
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the Subject  Committee were taken into consideration and  the bills  were passed

with the following amendments.

The Kerala Abkari Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022

Clause 1

 ഖണണ 1(2)   തതഴഴപറയണ പകതരണ മതറക:

"(2)    ഇതത ഉടന പതബലലതതല വരനതതണത."

Clause 2

 ഖണണ 2-  “ ”   “  ൽ ചചർചകണതതണത എനതതന ചശഷമള ;  ”   എന ചതഹതതനത
 “ പകരണ . ”   എന ചതഹണ ചചരകക.

Clause 3

 ഖണണ 3      പകതരണ പധതന ആകതല ചചരകതനചദശതകന 3  എ വകപതഴന
  മതരജതനല ശശരഷകതതല "3 എ"   എനതതന ചശഷണ "."  ചതഹണ ചചരകക.

Clause 4

 ഖണണ 4(1)       പകതരണ പധതന ആകതല പകരണ ചചരകതനചദശതകന വകപത 4(1)-ല
"പത"   എനതതനത പകരണ "  പതത "  എനത ചചരകക.

The Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022

തതസ്വപ്രഖവ്യയോപേന വയോകവ്യഅം

In the enacting formula, for the figure and word “4as” the word “as” shall be

substituted.

Clause 2

1. In section 2(d) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2(a)

for the word  “ fireman” the word “tyreman” shall be substituted.

2.  In section 2(d) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2(a)

for the word  “ workers,”  the word “worker” shall be substituted.

3. In section 2(d) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2(a),

the figure “4” occurring after  the word and symbol  “ workers,” shall be deleted.
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4. In section 2(d) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2(a),

before the words “worker notified”, the word “and” shall be inserted. 

5. In section 2(e) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2(b),

between the words “and ”  and “person” the word “the” shall be inserted.

Clause 5

1.  In section 12B proposed to be inserted in the principal Act by Clause 5,

after the word “self” the symbol “-” shall be inserted.

2. In section 12B proposed to be inserted in the principal Act by Clause 5, for

the word and figure “ Motor4” the word “Motor” shall be substituted.

Clause 6

In section 24(2) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 6, after

the figures and word “1991 and”, the word “the” shall  be inserted wherever it

occurs.

The House adjourned at 5.18 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Tuesday

December 13, 2022.

A. M. BASHEER,

Secretary.


