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ബളറതിന ഭഞഗഞ്ചാം ― I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ഡതിസഞ്ചാംബര്   13,   ടചഞവ

നമ്പര് 91

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്  നഞടലെണഞ്ചാം  സഭയതില്

കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

കേഞര്ഷതികേ  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടട  വതിലെയതിടതിവന്  തടയഞന നടപടതി  സസസ്പീകേരതിക്കഞത്തതു  കേഞരണഞ്ചാം

കേര്ഷകേ  സമൂഹഞ്ചാം  പ്രതതിസനതിയതിലെഞയതുമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുളതഞയതി  പറയടപ്പടുന്ന  ഗുരുതര

സതിതതിവതികശേഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർത്തതിവചന്  ചർച  ടചയ്യണടമന്നന്  ആവശേദ്ധ്യടപ്പടന്

ശസ്പീ.  കമഞനസന്  കജഞസഫഞ്ചാം  മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിടന

അവതരണഞനുമതതിയന്  കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  കൃഷതി വകുപ്പുമനതിയടട മറുപടതിയടട ടവളതിചത്തതില്

അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

(ഇക്കഞരദ്ധ്യത്തതികന്മേല്  സര്ക്കഞര്  അനുവര്ത്തതിച  നതിലെപഞടതില്  പ്രതതികഷധതിചന്

പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

1. കേണ്ണൂർ  വതിമഞനത്തഞവളത്തതിടന  ഭഞഗമഞയതി  വദ്ധ്യവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങൾ

ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം റൺകവ  വതികേസനത്തതിനുഞ്ചാം  കവണതി  ഭൂമതി  ഏടറടുക്കുന്നതതിടലെ

കേഞലെതഞമസഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  പ്രകദശേവഞസതികേൾ അനുഭവതിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളതികലെക്കന്  ശസ്പീമതതി

ടകേ.  ടകേ.  ശശേലെജ  ടസ്പീചർ  മുഖദ്ധ്യമനതിയടട  ശദ കണതിച.  മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണതി

നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
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2. യഞതഞകക്ലേശേഞ്ചാം  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനന്  ടകേ.എസന്.ആർ.ടതി.സതി.  പ്രതതിവർഷഞ്ചാം  ആയതിരഞ്ചാം

ബസുകേൾ  വസ്പീതഞ്ചാം  മൂന്നന്  വർഷകത്തക്കന്  വഞങ്ങുന്നതതിനുഞ്ചാം  എലഞ  മഞസവഞ്ചാം  അഞഞഞ്ചാം

തസ്പീയതതിക്കു  മുൻപന്  ജസ്പീവനക്കഞർക്കന്  ശേമ്പളഞ്ചാം  ടകേഞടുക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  നടപടതി

സസസ്പീകേരതികക്കണതതിടന  ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന്  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതിൻടസനന്  ഗതഞഗത

വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള വതിഷയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ
നമ്പർ

അഞ്ചാംഗത്തതിടന കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

(1) (2) (3) (4)

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശേന

പ്രകൃതതികകഞഭഞ്ചാം ഉണഞയ
ടകേഞക്കയഞര്, കൂടതിക്കല്,

നതിലെമ്പൂര് എന്നതിവതിടങ്ങളതിടലെ
പുനരധതിവഞസ നടപടതികേള

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലെതിക്കുടതി പ്രവഞസതികേള കനരതിടുന്ന
വതിവതിധ പ്രശ്നങ്ങള

മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണതി
സഹകേരണ-
രജതികസ്ട്രേഷന,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന്

എഴുകകേഞണ് ഇലെഞതികക്കഞടന്
ജഞ്ചാംഗ്ഷനതിടലെ ഗഞനതിപ്രതതിമ

തകേര്ക്കടപ്പട സഞ്ചാംഭവഞ്ചാം

മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണതി
സഹകേരണ-
രജതികസ്ട്രേഷന,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീമതതി ശേഞന്തകുമഞരതി ടകേ. ഓണ്ശലെനഞയതി നതികുതതി
അടയ്ക്കുന്നതതിനന്

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. ഡതി. ടകേ. മുരളതി
പഞകങ്ങഞടന്, വഞമനപുരഞ്ചാം

വതികലജുകേളതിടലെ റസ്പീസര്കവ
പദതതി

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. പതി. എസന്. സുപഞല് ആയതിരവലതി പഞറ ഖനനഞ്ചാം റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. ജതി. സസ്പീഫന ജതിലഞ നതിര്മ്മേതിതതി
കകേന്ദ്രങ്ങളുടട ഏകകേഞപനഞ്ചാം

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി
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(1) (2) (3) (4)

8 ശസ്പീ. എ. രഞജ
ശവദദ്യുതതി കേണകന

ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞവശേദ്ധ്യമഞയ
നതിരഞകകപപതഞ്ചാം

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബ
(ടനന്മേഞറ)

സസ്പീതഞര്കുണന് മതിനതി
ശഡകവര്ഷന സസ്പീഞ്ചാം

ജലെവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. എ. പ്രഭഞകേരന ജനവഞസ കമഖലെകേളതിടലെ
വനദ്ധ്യജസ്പീവതി ആക്രമണഞ്ചാം

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി

11 ശസ്പീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന മണഞര്ക്കഞടന് സതിരഞ്ചാം
റഞപ്പതിഡന് ടറകസഞണ്സന് ടസ്പീഞ്ചാം 

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി

12 ശസ്പീ. ടസബഞസദ്ധ്യന
കുളത്തുങ്കല്

എരുകമലെതി, മുണക്കയഞ്ചാം,
കകേഞരുകത്തഞടന്

പ്രകദശേങ്ങളതിടലെ
വനദ്ധ്യമൃഗശേലെദ്ധ്യഞ്ചാം

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി

13 ശസ്പീ. സജസ്പീവന്  കജഞസഫന്
നടുവതില് ഗവ.

കപഞളതിടടകതിക്കതിടന
പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതിക്കു
കവണതി

തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണ-
എശക്സൈസന് വകുപ്പുമനതി

14 ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ റസ്പീ ബതില്ഡന് കകേരള
പദതതിയതിടലെ പ്രവൃത്തതികേള

തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണ-
എശക്സൈസന് വകുപ്പുമനതി 

15 ശസ്പീ. ഐ. ബതി. സതസ്പീഷന് ശസ്പീ ചടമ്പതി സസഞമതി സഞരകേ
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

സഹകേരണ-
രജതികസ്ട്രേഷന, 
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

16 ശസ്പീ. കസവദ്ധ്യര് ചതിറതിലെപ്പതിളതി

കകേഞപ്പകററസ്പീവന് അക്കഞദമതി
ഓഫന് ടപ്രഞഫഷണല്

എഡനകക്കഷന
എഞതിനസ്പീയറതിഞ്ചാംഗന് കകേഞകളജന്

സഹകേരണ-
രജതികസ്ട്രേഷന,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

17 ശസ്പീ. സജതി ടചറതിയഞന മജ്ജമഞറതിവയല് ശേസ്ത്രക്രതിയ
ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-

ശേതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

18 ശസ്പീ. പതി. ഉശബദുള ആശേസഞസ കേതിരണഞ്ചാം പദതതി
ഉന്നത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-

സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി
വകുപ്പുമനതി
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(1) (2) (3) (4)

19 ശസ്പീ. എഞ്ചാം. രഞജകഗഞപഞലെന

കഷഞപ്പന്സന് & ടകേഞകമഞഴദ്ധ്യല്
എസഞബതിടഷ്മെനന് വതിഭഞഗഞ്ചാം
ടതഞഴതിലെഞളതികേളുടട വതിവതിധ

പ്രശ്നങ്ങള

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

20 കഡഞ. മഞതദ്യു കുഴല്നഞടന
കേകലെഞത്സവ

കേമ്മേസ്പീഷന/കേകലെഞത്സവ
ഉന്നതഞധതികേഞര സമതിതതി

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

21 ശസ്പീ. വതി. ടകേ. പ്രശേഞന്തന്

സ്കൂള ശമതഞനങ്ങള
പ്രകദശേവഞസതികേളുടട

കേഞയതികേ പരതിശേസ്പീലെനത്തതിനുഞ്ചാം
കേഞയതികേ വതികനഞദങ്ങളക്കുഞ്ചാം

അനുവദതിക്കുന്നതതിനന്

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

22 ശസ്പീ. ടതി. ഐ. മധുസൂദനന ഏചതിലെഞഞ്ചാം വയല് ആകസ്ട്രേഞ
ടൂറതിസഞ്ചാം പദതതി

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

23 ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബ
(തൃപ്പുപ്പുുണതിത്തുറ)

എരൂര്-ശവറതിലെ കറഞഡഞ്ചാം
ടപരുമ്പടപ്പന് കുമ്പളങ്ങതി
കറഞഡഞ്ചാം വസ്പീതതികൂടല്

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം, 

യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

24 ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന
കുറദ്ധ്യഞടതി-നഞദഞപുരഞ്ചാം-

ടപരതിങ്ങന്നൂര്-കമക്കുന്നന്-
കേണ്ണൂര് എയര്കപഞര്ടന് കറഞഡന്

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

25 ശസ്പീ. ഐ. സതി. ബഞലെകൃഷ്ണന സുല്ത്തഞന ബകത്തരതി
സര്ക്കഞര് ഗസന് ഹഹൗസന്

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

26 ടപ്രഞഫ. ആബതിദന്
ഹുശസന തങ്ങള

കേഞതിപ്പുര-മൂടഞല്
ശബപ്പഞസന് കറഞഡന്

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

27 ശസ്പീ. എഞ്ചാം. മുകകേഷന് കദശേസ്പീയപഞത 66

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി
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(1) (2) (3) (4)

28 കഡഞ. സുജതിതന് വതിജയനപതിള

എന.എചന് 66 വതികേസനഞ്ചാം-
പുതതിയ ശപപ്പന് ശലെന,
ടഡ്രെയതികനജന് എന്നതിവ
സഞപതിക്കുന്നതതിനന്

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

29 ശസ്പീ. ടകേ. ആനസലെന
ടനയ്യഞറതിനകേര ജനറല്

ആശുപതതിയടട
പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശേതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

30 ശസ്പീ. നജസ്പീബന് കേഞന്തപുരഞ്ചാം

ബതി.പതി.എല്. കറഷന
കേഞര്ഡന്

അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള
മഞനദണ്ഡങ്ങള

ഭകദ്ധ്യ- ടപഞതുവതിതരണ
വകുപ്പുമനതി

31 ശസ്പീ. കുറുകക്കഞളതി ടമഞയസ്പീന കറഷനകേഞര്ഡന് മുനഗണനഞ
പടതികേയതിലെ അപഞകേത

ഭകദ്ധ്യ- ടപഞതുവതിതരണ
വകുപ്പുമനതി

32 ശസ്പീ. ആനണതി കജഞണ് കചലെഞടന് കസഡതിയഞ്ചാം
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

മത്സദ്ധ്യബനനഞ്ചാം,
കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫന്,

ഹജ്ജന് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണതി

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശേതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

അതഞതു  വതിഷയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചന്  ബനടപ്പട  മനതിമഞര്  പ്രസഞവന  നടത്തതി.
കമശേപ്പുറത്തു വച കേടലെഞസുകേള :

തഞടഴപ്പറയന്ന കേടലെഞസുകേള കമശേപ്പുറത്തന് വച.

i) ചടഞ്ചാം 166 (1) പ്രകേഞരമുള  കേടലെഞസുകേള

ക്രമ
നമ്പര്

എസന്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വതിജഞപനത്തതിടന 

നമ്പർ     തസ്പീയതതി 

(1) (2) (3) (4)

1 247/2021 ജതി.ഒ.(ആര്. ടതി.) നമ്പര് 581/2021/കഹഞഞ്ചാം 22-2-2021

2 1130/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 238/2022/കഹഞഞ്ചാം 24-11-2022

3 1135/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3319/2022/കഹഞഞ്ചാം 24-11-2022

4 1136/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3330/2022/കഹഞഞ്ചാം 25-11-2022
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(1) (2) (3) (4)

5 1143/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്.) നമ്പര് 246/2022/കഹഞഞ്ചാം 28-11-2022

6 1148/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 250/2022/കഹഞഞ്ചാം 29-11-2022

7 1151/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്) നമ്പര് 248/2022/കഹഞഞ്ചാം 29-11-2022

8 1156/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3397/2022/കഹഞഞ്ചാം 1-12-2022

9 1162/2022 ജതി.ഒ.(എഞ്ചാം.എസന്)നമ്പര് 255/2022/കഹഞഞ്ചാം 2-12-2022

10 1170/2022 ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നമ്പര് 3325/2022/കഹഞഞ്ചാം 24-11-2022

11 1155/2022 ജതി.ഒ.(പതി) നമ്പര് 152/2022/ടഞക്സൈസന് 1-12-2022

12 1131/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 214/2022/കകേഞ-ഓപ്പന്. 23-11-2022

13 1158/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 223/2022/കകേഞ-ഓപ്പന്. 30-11-2022

14 1160/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 222/2022/കകേഞ-ഓപ്പന്. 30-11-2022

15 1161/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 224/2022/കകേഞ-ഓപ്പന്. 30-11-2022

16 1163/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 215/2022/കകേഞ-ഓപ്പന്. 25-11-2022

17 1164/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 220/2022/കകേഞ-ഓപ്പന്. 29-11-2022

18 1165/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 225/2022/കകേഞ-ഓപ്പന്. 2-12-2022

19 1127/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 109/2022/എല്.ബതി.ആര്. 18-11-2022

20 1152/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 111/2022/എല്.ബതി.ആര് 29-11-2022

21 988/2022 ജതി.ഒ.(പതി)നമ്പര് 52/2022/എചന്&എഫന്.ഡബന.ഡതി.

ii) ചടഞ്ചാം 166 ബതി പ്രകേഞരമുള കേടലെഞസുകേള 

ക്രമ
നമ്പർ സഞപനഞ്ചാം 

റതികപ്പഞർടതിടന 

വർഷഞ്ചാം     സസഭഞവഞ്ചാം 

(1) (2) (3) (4)

1 കനഞര്ക്ക റൂടന്സന് 2014 -2015 മുതല് 
2020 -2021 വടര വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ടന്

2

കകേരള സഞ്ചാംസഞന മുന്നഞക്ക
സമുദഞയ കകമ

കകേഞര്പ്പകറഷന ലെതിമതിറഡന്
(സമുന്നതതി)

2017-18 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം
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(1) (2) (3) (4)

3 കകേരള വഞടര് അകതഞറതിറതി 2017-18 വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേള

4
കകേരള കസറന് ഇലെകതിസതിറതി

ടറഗുകലെററതി കേമ്മേസ്പീഷന 
2021-2022 വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ടന്

5
കേഞ്ചാംപന് കടഞളര് ആനന്

ആഡതിറര് ജനറല് ഓഫന്
ഇന്തദ്ധ്യ

2021-2022

ഉജ്ജസല് ഡതികസഞഞ്ചാം
അഷസറനസന് കയഞജനയന്

മുനപുഞ്ചാം കശേഷവഞ്ചാം ഉള കകേരള
കസറന് ഇലെകതിസതിറതി

കബഞര്ഡതിടന പ്രകേടനഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച

പ്രവര്ത്തനകമതഞ ആഡതിറന്
റതികപ്പഞര്ടന്

6

കകേരള കസറന്
കഹഞര്ടതികേളചറല്

കപ്രഞഡകന്സന്
ടഡവലെപ്പന്ടമനന് 

കകേഞര്പ്പകറഷന ലെതിമതിറഡന് 
(കഹഞര്ടതികകേഞര്പ്പന്)

2017-18
വഞര്ഷതികേ 

റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം കേണക്കുകേളുഞ്ചാം

7
കകേരള  കസറന്

ടവയര്ഹഹൗസതിഞ്ചാംഗന്
കകേഞര്പ്പകറഷന

2020-2021
വഞര്ഷതികേ റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം 
ആഡതിറന് റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം

8
കകേരള സഞ്ചാംസഞന യവജന

കേമ്മേസ്പീഷന
2021-22

 വഞർഷതികേ റതികപ്പഞർടന്

iii) ചടഞ്ചാം 47 (2) പ്രകേഞരമുള കേടലെഞസുകേള.

നതിയമസഭ സകമ്മേളനഞ്ചാം നകത ചതിഹ്നമതിടഞത്ത കചഞദദ്ധ്യനമ്പര്

14
16 3637

18 2001

15

1 124, 926

2 63

5 4916
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നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പഞര്ടന്  ടചയ  പ്രകേഞരമുള  തഞടഴപ്പറയന്ന  ബതില്ലുകേള
പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘടങ്ങളുഞ്ചാം:

1) 2022 -   ടലെ സര്വകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങള   (  കഭദഗതതി  ) (2 -    ാം നമ്പര്  )   ബതില്,

    2022 -   ടലെ സര്വകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങള   (  കഭദഗതതി  ) (3 -    ാം നമ്പര്  )   ബതില്

മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണതി നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. പതി. രഞജസ്പീവന് സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതി റതികപ്പഞർടന് ടചയ പ്രകേഞരമുള 2022 - ടലെ സര്വകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങള (കഭദഗതതി)
(2 -  ാം  നമ്പര്) ബതില്, 2022 -  ടലെ സര്വകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങള (കഭദഗതതി) (3 -  ാം  നമ്പര്)
ബതില് എന്നതിവ പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയങ്ങള അവതരതിപ്പതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.
തുടര്ന്നന്, രണന് പ്രകമയങ്ങളതികന്മേലുമുള ചര്ച ഒരുമതിചന് നടത്തതി.

സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പഞർട്ടുകേളതികന്മേൽ വതികയഞജതിപ്പന്  കരഖടപ്പടുത്തതി പ്രതതിപകകനതഞവന്
ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശേന, ശസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലെതിക്കുടതി, ടപ്രഞഫ. ആബതിദന് ഹുശസന തങ്ങള,
ശസ്പീ. ടതി.  വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം, ശസ്പീ.  ഷഞഫതി പറമ്പതില്, ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന്, ശസ്പീ. കുറുകക്കഞളതി ടമഞയസ്പീന,
ശസ്പീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര്, ശസ്പീ. പതി. ടകേ. ബഷസ്പീര്, ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള
സഞ്ചാംസഞരതിച. 

2022 - ടലെ സര്വകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങള (കഭദഗതതി) (2 -  ാം നമ്പര്) ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതി.  കഗഞവതിന്ദന മഞസര്
ചുമതലെടപ്പടുത്തതിയതനുസരതിചന് കഡഞ. ടകേ. ടതി.  ജലെസ്പീല് അവതരതിപ്പതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത
ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി
ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന് അവതരതിപ്പതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

2022 - ടലെ സര്വകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങള (കഭദഗതതി) (3 -  ാംനമ്പര്) ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി ശസ്പീ.  കറഞജതി എഞ്ചാം.  കജഞണ് അവതരതിപ്പതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയക്കണടമന്ന
മടറഞരു കഭദഗതതി ശസ്പീ. പതി. പതി. സുകമഞദന് ചുമതലെടപ്പടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. ഐ. ബതി. സതസ്പീഷന്
അവതരതിപ്പതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ചർചയ്ക്കുഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശേഷഞ്ചാം  കഭദഗതതികേള  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട
പതിൻവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  സഭ  തള്ളുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തുടര്ന്നന്  ബതില്ലുകേള  വകുപ്പുതതിരതിചള  പരതിഗണനയന്
എടുക്കുകേയഞ്ചാം  2022 -  ടലെ സര്വകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങള  (കഭദഗതതി) (2 -  ാം  നമ്പര്)  ബതില്,
2022  -  ടലെ  സര്വകേലെഞശേഞലെ  നതിയമങ്ങള  (കഭദഗതതി)  (3  -  ാം  നമ്പര്)  ബതില് എന്നതിവ
തഞടഴപ്പറയന്ന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുയഞ്ചാം ടചയ.

(ബതില്  പരതിഗണനയന്  എടുത്തതതില്  പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക  കേകതികേളതില്ടപ്പട
അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പഞയതി.)
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2022 -   ടലെ സര്വകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങള   (  കഭദഗതതി  ) (2 -    ാം നമ്പര്  )   ബതില്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

ഖണ്ഡത്തതിൽ 25 -  ാം വകുപ്പന് 1 -  ാം ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന ഉപവകുപ്പന്

കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a

person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and

veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,

culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the

recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,

namely:―

i. The Chief Minister          - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly          - Member; and

         iii.  The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly - Member.”

മൂന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

ഖണ്ഡത്തതിൽ 7 -  ാം  വകുപ്പന്  1 -  ാം ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന ഉപവകുപ്പന്

കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a

person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and

veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,

culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the

recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,

namely:―

i. The Chief Minister                                                - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly          - Member; and

iii. The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly   -Member.”

KNPP.7/2023(i).
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നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

ഖണ്ഡത്തതിൽ 7 -  ാം  വകുപ്പന്  1 -  ാം ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന ഉപവകുപ്പന്

കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a

person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and

veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,

culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the

recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,

namely:―

i. The Chief Minister                                                            - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly          - Member; and

iii. The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly   -Member.”

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

ഖണ്ഡത്തതിൽ 7 -  ാം  വകുപ്പന്  1 -  ാം ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന ഉപവകുപ്പന്

കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a

person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and

veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,

culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the

recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,

namely:―

i. The Chief Minister                                                          - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly         - Member; and

iii. The Leader of Opposition, Kerala Legislative Assembly   -Member.”
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ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

ഖണ്ഡത്തതിൽ 8 -  ാം  വകുപ്പന്  1 -  ാം ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന ഉപവകുപ്പന്
കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a
person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and
veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,
culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the
recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,
namely:―

i. The Chief Minister                                               - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly         - Member; and

iii. The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly  -Member.”

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

ഖണ്ഡത്തതിൽ 7 -  ാം  വകുപ്പന്  1 -  ാം ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന ഉപവകുപ്പന്
കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a
person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and
veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,
culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the
recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,
namely:―

i. The Chief Minister          - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly          - Member; and

iii. The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly   -Member.”

2022 - ടലെ സര്വകേലെഞശേഞലെ നതിയമങ്ങള (കഭദഗതതി) (3 -  ാം നമ്പര്) ബതില്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

1) (എ)  ഖണ്ഡത്തതിൽ  8 -  ാം  വകുപ്പന്  (1) -  ാം  ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന
ഉപവകുപ്പന് കചർകക്കണതഞണന്.
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“(1)  സർക്കഞർ,  വളടര പ്രശേസനഞയ ഒരു വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ വതിചകണടന അടലങ്കതിൽ

കേഞർഷതികേവഞ്ചാം ടവററതിനറതി  ശേഞസ്ത്രവഞ്ചാം ഉൾടപ്പടടയള ശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞകങ്കതതികേശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,  ശവദദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,

സഞമൂഹദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,  ഹനമഞനതിറസ്പീസന്,  സഞഹതിതദ്ധ്യഞ്ചാം,  കേലെ,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,  നതിയമഞ്ചാം  അടലങ്കതിൽ

ടപഞതുഭരണഞ്ചാം  എന്നതിവയതിൽ  ഏടതങ്കതിലുഞ്ചാം  കമഖലെയതിൽ  പ്രഞഗതദ്ധ്യമുള  ഒരഞടള  തഞടഴപ്പറയന്ന

അഞ്ചാംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടസലെകൻ കേമ്മേതിറതിയടട ശേതിപഞർശേയതിൻകമൽ സ ർവകേലെഞശേഞലെയടട

ചഞൻസലെറഞയതി നതിയമതികക്കണതഞണന്, അതഞയതന് :―

i. മുഖദ്ധ്യമനതി - ടചയർകപഴൺ;

ii. സസ്പീക്കർ, കകേരള നതിയമസഭ              - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

iii. പ്രതതിപക കനതഞവന്, കകേരള നതിയമസഭ              - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.”

2)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(എ)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  1986-ടലെ ടകേഞചതി ശേഞസ്ത്ര-സഞകങ്കതതികേശേഞസ്ത്ര സർവകേലെഞശേഞലെ

ആകതിൽ  പകേരഞ്ചാം  കചർക്കഞനുകദശേതിക്കുന്ന  വകുപ്പന്  8(1 എഫന്)-ൽ  "അയഞളുടട"  എന്നതതിനന്

പകേരഞ്ചാം "അയഞടള" എന്നന് കചർക്കുകേ.

മൂന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

1) (എ) ഖണ്ഡത്തതിൽ 31 -  ാം  വകുപ്പന്  (1) -  ാം  ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന

ഉപവകുപ്പന് കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  സർക്കഞർ,  വളടര പ്രശേസനഞയ ഒരു വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ വതിചകണടന അടലങ്കതിൽ

കേഞർഷതികേവഞ്ചാം  ടവററതിനറതി  ശേഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉൾടപ്പടടയള  ശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞകങ്കതതികേശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,

ശവദദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം, സഞമൂഹദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം, ഹനമഞനതിറസ്പീസന്, സഞഹതിതദ്ധ്യഞ്ചാം, കേലെ, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം

അടലങ്കതിൽ ടപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവയതിൽ ഏടതങ്കതിലുഞ്ചാം കമഖലെയതിൽ പ്രഞഗതദ്ധ്യമുള ഒരഞടള

തഞടഴപ്പറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടസലെകൻ കേമ്മേതിറതിയടട ശേതിപഞർശേയതിൻകമൽ

സ ർവകേലെഞശേഞലെയടട ചഞൻസലെറഞയതി നതിയമതികക്കണതഞണന്, അതഞയതന്:―

i. മുഖദ്ധ്യമനതി - ടചയർകപഴൺ;

ii. സസ്പീക്കർ, കകേരള നതിയമസഭ - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

iii. പ്രതതിപക കനതഞവന്, കകേരള നതിയമസഭ              - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.”

2)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  3 (എ)  പ്രകേഞരഞ്ചാം കകേരള ഫതിഷറസ്പീസന് സമുദ്രപഠന സര്വകേലെഞശേഞലെ ആകന്

2010-ല്  കചര്ക്കഞനുകദശേതിക്കുന്ന  വകുപ്പന്  31  (1  എഫന്)(ഡതി)-ല്  "അയഞളുടട"  എന്നതതിനു

പകേരഞ്ചാം "അയഞടള" എന്നന് കചര്ക്കുകേ.
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നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

1) (എ) ഖണ്ഡത്തതിൽ 26 -  ാം വകുപ്പന് (1) -  ാം ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന
ഉപവകുപ്പന് കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  സർക്കഞർ,  വളടര പ്രശേസനഞയ ഒരു വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ വതിചകണടന അടലങ്കതിൽ
കേഞർഷതികേവഞ്ചാം  ടവററതിനറതി  ശേഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉൾടപ്പടടയള  ശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞകങ്കതതികേശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,
ശവദദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം, സഞമൂഹദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം, ഹനമഞനതിറസ്പീസന്, സഞഹതിതദ്ധ്യഞ്ചാം, കേലെ, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം
അടലങ്കതിൽ ടപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവയതിൽ ഏടതങ്കതിലുഞ്ചാം കമഖലെയതിൽ പ്രഞഗതദ്ധ്യമുള ഒരഞടള
തഞടഴപ്പറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടസലെകൻ കേമ്മേതിറതിയടട ശേതിപഞർശേയതിൻകമൽ
സ ർവകേലെഞശേഞലെയടട ചഞൻസലെറഞയതി നതിയമതികക്കണതഞണന്, അതഞയതന്:―

             i. മുഖദ്ധ്യമനതി - ടചയർകപഴൺ;

ii. സസ്പീക്കർ, കകേരള നതിയമസഭ - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

iii. പ്രതതിപക കനതഞവന്, കകേരള നതിയമസഭ - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.”

2)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(എ)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  2013-ടലെ  തുഞത്തന്  എഴുത്തച്ഛന  മലെയഞള
സര്വകേലെഞശേഞലെ  ആകതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദശേതിക്കുന്ന  വകുപ്പന്  26(1 എഫന്)  (ഡതി)-ല്
“അയഞളുടട" എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം "അയഞടള” എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

1) (എ) ഖണ്ഡത്തതിൽ 10 -  ാം  വകുപ്പന് (1) -  ാം  ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന
ഉപവകുപ്പന് കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  സർക്കഞർ,  വളടര പ്രശേസനഞയ ഒരു വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ വതിചകണടന അടലങ്കതിൽ
കേഞർഷതികേവഞ്ചാം  ടവററതിനറതി  ശേഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉൾടപ്പടടയള  ശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞകങ്കതതികേശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,
ശവദദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം, സഞമൂഹദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം, ഹനമഞനതിറസ്പീസന്, സഞഹതിതദ്ധ്യഞ്ചാം, കേലെ, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം
അടലങ്കതിൽ ടപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവയതിൽ ഏടതങ്കതിലുഞ്ചാം കമഖലെയതിൽ പ്രഞഗതദ്ധ്യമുള ഒരഞടള
തഞടഴപ്പറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടസലെകൻ കേമ്മേതിറതിയടട ശേതിപഞർശേയതിൻകമൽ
സ ർവകേലെഞശേഞലെയടട ചഞൻസലെറഞയതി നതിയമതികക്കണതഞണന്, അതഞയതന്:―

             i. മുഖദ്ധ്യമനതി - ടചയർകപഴൺ;

ii. സസ്പീക്കർ, കകേരള നതിയമസഭ - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

iii. പ്രതതിപക കനതഞവന്, കകേരള നതിയമസഭ              - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.”
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2) ഖണ്ഡഞ്ചാം 5 (എ) പ്രകേഞരഞ്ചാം 2015-ടലെ എ.പതി.ടജ. അബ്ദുള കേലെഞഞ്ചാം സഞകങ്കതതികേ ശേഞസ്ത്ര
സര്വകേലെഞശേഞലെ  ആകതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദശേതിക്കുന്ന  വകുപ്പന്  10(1 എഫന്)  -ല്
"അയഞളുടട" എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം "അയഞടള" എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

1) (എ)  ഖണ്ഡത്തതിൽ  8 -  ാം  വകുപ്പന്  (1) -  ാം  ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന
ഉപവകുപ്പന് കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  സർക്കഞർ,  വളടര പ്രശേസനഞയ ഒരു വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ വതിചകണടന അടലങ്കതിൽ
കേഞർഷതികേവഞ്ചാം  ടവററതിനറതി  ശേഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉൾടപ്പടടയള  ശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞകങ്കതതികേശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,
ശവദദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം, സഞമൂഹദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം, ഹനമഞനതിറസ്പീസന്, സഞഹതിതദ്ധ്യഞ്ചാം, കേലെ, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം
അടലങ്കതിൽ ടപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവയതിൽ ഏടതങ്കതിലുഞ്ചാം കമഖലെയതിൽ പ്രഞഗതദ്ധ്യമുള ഒരഞടള
തഞടഴപ്പറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടസലെകൻ കേമ്മേതിറതിയടട ശേതിപഞർശേയതിൻകമൽ
സ ർവകേലെഞശേഞലെയടട ചഞൻസലെറഞയതി നതിയമതികക്കണതഞണന്, അതഞയതന്:―

             i. മുഖദ്ധ്യമനതി - ടചയർകപഴൺ;

ii. സസ്പീക്കർ, കകേരള നതിയമസഭ - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

iii. പ്രതതിപക കനതഞവന്, കകേരള നതിയമസഭ              - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.”

2)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  6(എ)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  2021-ടലെ ശസ്പീനഞരഞയണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണതികവഴ ന്സതിറതി
ആകതിൽ പകേരഞ്ചാം കചർക്കഞൻ ഉകദശേതിക്കുന്ന വകുപ്പന്  8(1 എഫന്)-ൽ  "അയഞളുടട"  എന്നതതിനന്
പകേരഞ്ചാം "അയഞടള" എന്നന് കചർക്കുകേ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

1) (എ)  ഖണ്ഡത്തതിൽ  8 -  ാം  വകുപ്പന്  (1) -  ാം  ഉപവകുപ്പതിനന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന
ഉപവകുപ്പന് കചർകക്കണതഞണന്.

“(1)  സർക്കഞർ,  വളടര പ്രശേസനഞയ ഒരു വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ വതിചകണടന അടലങ്കതിൽ
കേഞർഷതികേവഞ്ചാം  ടവററതിനറതി  ശേഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉൾടപ്പടടയള  ശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞകങ്കതതികേശേഞസ്ത്രഞ്ചാം,
ശവദദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം, സഞമൂഹദ്ധ്യശേഞസ്ത്രഞ്ചാം, ഹനമഞനതിറസ്പീസന്, സഞഹതിതദ്ധ്യഞ്ചാം, കേലെ, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം
അടലങ്കതിൽ ടപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവയതിൽ ഏടതങ്കതിലുഞ്ചാം കമഖലെയതിൽ പ്രഞഗതദ്ധ്യമുള ഒരഞടള
തഞടഴപ്പറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടസലെകൻ കേമ്മേതിറതിയടട ശേതിപഞർശേയതിൻകമൽ
സ ർവകേലെഞശേഞലെയടട ചഞൻസലെറഞയതി നതിയമതികക്കണതഞണന്, അതഞയതന്:―

             i. മുഖദ്ധ്യമനതി - ടചയർകപഴൺ;

ii. സസ്പീക്കർ, കകേരള നതിയമസഭ - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

iii. പ്രതതിപക കനതഞവന്, കകേരള നതിയമസഭ              - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.”
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2)  ഖണ്ഡഞ്ചാം 7 (എ) പ്രകേഞരഞ്ചാം 2021-ടലെ കകേരള ഡതിജതിറല് ശേഞസ്ത്ര സഞകങ്കതതികേ നൂതന
വതിദദ്ധ്യ സര്വകേലെഞശേഞലെ ആകതില് പകേരഞ്ചാം   കചര്ക്കഞനുകദശേതിക്കുന്ന വകുപ്പന്  8  (1 എഫന്)-ല്
"അയഞളുടട" എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം "അയഞടള" എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

2)  2022 -   ടലെ കകേരള ക്ലേതിനതിക്കൽ സഞപനങ്ങൾ   (  രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം നതിയനണവഞ്ചാം  )   രണഞഞ്ചാം
        കഭദഗതതി ബതിൽ

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-ശേതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീമതതി  വസ്പീണഞ  കജഞര്ജ്ജന് സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പഞർടന്  ടചയ  പ്രകേഞരമുള  2022  -  ടലെ  കകേരള  ക്ലേതിനതിക്കൽ  സഞപനങ്ങൾ
(രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം  നതിയനണവഞ്ചാം)  രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ബതിൽ പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  തുടര്ന്നന്  ബതില്  ചര്ച  കൂടഞടത  വകുപ്പുതതിരതിചള
പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന കഭദഗതതികയഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

ഒന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 1(1) - ടലെ "രണഞഞ്ചാം” എന്ന വഞക്കന് നസ്പീക്കഞ്ചാം ടചയ്യുകേ.

3) 2022 -   ടലെ പ്രവഞസതി ഭഞരതസ്പീയർ   (  കകേരളസ്പീയർ  )   കേമ്മേസ്പീഷൻ കഭദഗതതി ബതിൽ

മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണതി നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. പതി. രഞജസ്പീവന് സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പഞർടന്  ടചയ  പ്രകേഞരമുള  2022  -  ടലെ  പ്രവഞസതി  ഭഞരതസ്പീയർ  (കകേരളസ്പീയർ)
കേമ്മേസ്പീഷൻ  കഭദഗതതി  ബതിൽ പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച.  തുടര്ന്നന്  ബതില് ചര്ച കൂടഞടത വകുപ്പുതതിരതിചള പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം
തഞടഴപ്പറയന്ന കഭദഗതതികയഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

മൂന്നഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(ii)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന ആകതില് കഭദഗതതി ടചയ്യഞന ഉകദശേതിക്കുന്ന വകുപ്പന്
4(2)-ടന ക്ലേതിപ്തനതിബനനയതില്  “നഞമനതിര്കദശേ ഞ്ചാം ടചയ്യടപ്പടുന്നതന് ” എന്നതതിനന്  പകേര ഞ്ചാം
"നഞമനതിര്കദശേ ഞ്ചാം ടചയ്യടപ്പടതന് ” എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

4)  2022  -    ടലെ  കകേരള  ആധഞരടമഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം  പകേർടപ്പഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം  സഞമ്പന്
        ടവണർമഞരുടടയഞ്ചാം കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതിൽ  .

സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. വതി. എന. വഞസവന സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പഞർടന്  ടചയ  പ്രകേഞരമുള  2022  -  ടലെ  കകേരള  ആധഞരടമഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം
പകേർടപ്പഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം  സഞമ്പന്  ടവണർമഞരുടടയഞ്ചാം  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതിൽ
പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.  തുടര്ന്നന് ബതില് ചര്ച
കൂടഞടത വകുപ്പുതതിരതിചള പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം തഞടഴപ്പറയന്ന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ
പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 
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നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പന്

1)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(1)  പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കഭദഗതതി ടചയ്യഞനുകദശേതിക്കുന്ന  വകുപ്പന്
9(3)(എ)-ല് "വഞക്കുകേളക്കന് ” എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം "വഞക്കുകേളക്കുഞ്ചാം ചതിഹ്നത്തതിനുഞ്ചാം” എന്നന്
കചര്ക്കുകേ.

2)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(ii)  പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കഭദഗതതി ടചയ്യഞനുകദശേതിക്കുന്ന   വകുപ്പന്
9(3)(ബതി)-ല് “വഞക്കുകേള" എന്നതതിനന് പകേരഞ്ചാം "വഞക്കുകേളുഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം” എന്നന് കചര്ക്കുകേ.

അവകേഞശേലെഞ്ചാംഘന പ്രശ്നങ്ങള :

i) അവകേഞശേലെഞ്ചാംഘന പ്രശ്നത്തതിനന് അനുമതതി നതികഷധതിച കനഞടസ്പീസന് :

പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  അഞഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തതില്,  സസര്ണക്കടത്തന്
കകേസന് അടതിമറതിക്കടപ്പടുന്നതന് സഞ്ചാംബനതിചന്  28-6-2022 -  ല് അവതരതിപ്പതിച അടതിയന്തര
പ്രകമയ ചര്ചയടട ഭഞഗമഞയതി  ബഹുമഞനടപ്പട മുഖദ്ധ്യമനതി മറുപടതി പറഞ അവസരത്തതില്
തടന പ്രസഞവന വഞസവ വതിരുദമഞടണന്നന് ആകരഞപതിക്കുകേയഞ്ചാം ഇതുവഴതി നതിയമസഭകയയഞ്ചാം
സഞമഞജതികേകരയഞ്ചാം ടതറതിദരതിപ്പതിക്കഞന ശമതിടചനഞ്ചാം,  ഇതതിലൂടട   സഭഞഞ്ചാംഗടമന്ന നതിലെയതിലുള
തടനയഞ്ചാം  നതിയമസഭയടടയഞ്ചാം  സഞമഞജതികേരുടടയഞ്ചാം  പ്രകതദ്ധ്യകേ  അവകേഞശേങ്ങള
ലെഞ്ചാംഘതിക്കടപ്പടതിരതിക്കുനടവനഞ്ചാം കേഞണതിചന് കഡഞ.  മഞതദ്യു കുഴല്നഞടന,  എഞ്ചാം.  എല്.  എ.  ഒരു
കനഞടസ്പീസന് നൽകേതിയതിരുന.

ടചയർ  ഇക്കഞരദ്ധ്യത്തതിൽ  ബഹുമഞനടപ്പട  മുഖദ്ധ്യമനതിയടട  പ്രതതികേരണഞ്ചാം
ലെഭദ്ധ്യമഞക്കുകേയണഞയതി.  കനഞടസ്പീസതിടലെ വതിഷയങ്ങളുഞ്ചാം ഇതന് സഞ്ചാംബനതിച മറുപടതിയഞ്ചാം ടചയര്
പരതികശേഞധതിച.  ബഹുമഞനടപ്പട മുഖദ്ധ്യമനതിയടട മകേളുടട കേമ്പനതിക്കന്  Juristic Person  എന്ന
നതിലെയതിലുള വദ്ധ്യകതിതസമുടണനഞ്ചാം,  അങ്ങടനയള കേമ്പനതിയടട  ടമനര് ആയഞണന്  ടജയന്
ബഞലെകുമഞര്  എന്ന  വദ്ധ്യകതി  ബനടപ്പടതിട്ടുളടതനഞ്ചാം  അലഞടത  മുഖദ്ധ്യമനതിയടട  മകേളുടട
ടമനറല  പ്രസ്തുത  വദ്ധ്യകതിടയനഞ്ചാം  ബഹുമഞനടപ്പട  മുഖദ്ധ്യമനതിയടട  മറുപടതിയതില്  നതിനഞ്ചാം
വദ്ധ്യകമഞണന്.  ബഹുമഞനടപ്പട  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ഈ  വദ്ധ്യതദ്ധ്യഞസഞ്ചാം  മറച  പതിടതിചടകേഞണന്  നടത്തതിയ
പ്രസഞവനടയയഞണന്  വഞസവവതിരുദടമന്നന് പറഞതഞയതി മനസതിലെഞക്കുന. ആയതതിനഞല്
ബഹുമഞനടപ്പട മുഖദ്ധ്യമനതി സഭയടടകയഞ ബഹുമഞനടപ്പട അഞ്ചാംഗത്തതിടനകയഞ അവകേഞശേങ്ങള
ലെഞ്ചാംഘതിചതഞയതി കേഞണഞന കേഴതിയതില. കനഞടസ്പീസതില് പരഞമര്ശേതിച വതിഷയവമഞയതി ബനടപ്പടന്
അവകേഞശേലെഞ്ചാംഘനത്തതിനന്  കഹതുവഞകുന്ന  യഞടതഞരു  നടപടതിയഞ്ചാം  ബഹുമഞനടപ്പട
മുഖദ്ധ്യമനതിയടട  ഭഞഗത്തന്  നതിനണഞയതിടതിടലന്നന്  മറുപടതിയതില്  നതിന്നന്  കബഞധദ്ധ്യടപ്പടതതിടന
അടതിസഞനത്തതില്  അവകേഞശേലെഞ്ചാംഘന  കനഞടസ്പീസതിനുള  അനുമതതി  നതികഷധതിക്കുന്നതഞയതി
സസ്പീക്കര് അറതിയതിച.
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ii)  പ്രതിവതികലെജസന്  ,    എഥതിക്സൈന്  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  സമതിതതിക്കന്  റഫര്  ടചയ
അവകേഞശേലെഞ്ചാംഘന പ്രശ്ന കനഞടസ്പീസന് :

2021  ഡതിസഞ്ചാംബര്  26-നന്  റതികപ്പഞര്ടര്  ചഞനലെതില്  തടന  മണ്ഡലെത്തതിടലെ  ഒരു
വതിഷയവമഞയതി  ബനടപ്പട  ഒരു  ചഞനല്  ചര്ചയതില്  പടങ്കടുക്കടവ   ചര്ചഞ  പഞനലെതില്
ഉണഞയതിരുന്ന  ശസ്പീ.  സഞബ  എഞ്ചാം.  കജക്കബന്   തനതിടക്കതതിടര  അപകേസ്പീര്ത്തതികേരമഞയ
പരഞമര്ശേങ്ങള  നടത്തതിയതതിനഞല്  ടതിയഞടനതതിടര  അവകേഞശേലെഞ്ചാംഘനത്തതിനന്  നടപടതി
സസസ്പീകേരതിക്കണടമന്നഞവശേദ്ധ്യടപ്പടന്ടകേഞണന്  ശസ്പീ.  പതി.  വതി.  ശസ്പീനതിജതിന,  എഞ്ചാം.എല്.എ.   ഒരു
കനഞടസ്പീസന് നൽകേതിയതിരുന. 

ടചയര്  ഇക്കഞരദ്ധ്യത്തതില്  ശസ്പീ.  സഞബ  എഞ്ചാം.  കജക്കബതിടന  പ്രതതികേരണഞ്ചാം
ലെഭദ്ധ്യമഞക്കുകേയണഞയതി.  കനഞടസ്പീസതിടലെ വതിഷയങ്ങളുഞ്ചാം ശസ്പീ.  സഞബ.  എഞ്ചാം.  കജക്കബതിടന ഇതന്
സഞ്ചാംബനതിച മറുപടതിയഞ്ചാം ടചയര് പരതികശേഞധതിച.  ശസ്പീ.  പതി.  വതി.  ശസ്പീനതിജതിന,  എഞ്ചാം.എല്.എ.
സമര്പ്പതിച അവകേഞശേലെഞ്ചാംഘന കനഞടസ്പീസതിനകമല് കൂടുതല് പരതികശേഞധനയഞ്ചാം അകനസഷണവഞ്ചാം
ആവശേദ്ധ്യമഞയതതിനഞല് ടചയര് ഈ  വതിഷയഞ്ചാം നതിയമസഭയടട നടപടതിക്രമവഞ്ചാം കേഞരദ്ധ്യനതിര്വഹണവഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച ചടങ്ങളതിടലെ ചടഞ്ചാം  159  അനുസരതിചന്  അകനസഷണത്തതിനുഞ്ചാം റതികപ്പഞര്ടതിനുമഞയതി
പ്രതിവതികലെജസന്, എഥതിക്സൈന്  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  സമതിതതിക്കന്  3-9-2022-നന്  റഫര്
ടചയതിട്ടുളതഞയതി സസ്പീക്കര് അറതിയതിച.

iii) ടപരുമഞറചട ലെഞ്ചാംഘന പ്രശ്നത്തതിനന് അനുമതതി നതികഷധതിച കനഞടസ്പീസന് :

പ്രവഞസതി  മലെയഞളതികേളുടട  കകമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  നതിയമസഭഞസമതിതതിയടട
അഖതികലെന്തദ്ധ്യഞ  പഠനപരദ്ധ്യടനത്തതിടന  ഭഞഗമഞയതി  ജമ്മു  കേഞശസ്പീര്  സന്ദര്ശേതിച  കവളയതില്
സമതിതതി  അഞ്ചാംഗമഞയ  കഡഞ.ടകേ.ടതി.ജലെസ്പീല്,  എഞ്ചാം.എല്.എ.   12-8-2022-നന്  കഫസ്ബക്കതില്
കപഞസന്  ടചയ  കുറതിപ്പതിലൂടട  നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളുടട  ടപരുമഞറചടത്തതിനന്   വതിരുദമഞയതി
പ്രവര്ത്തതിചതിരതിക്കുനടവന്നതതിനഞല്  ബഹുമഞനടപ്പട  അഞ്ചാംഗത്തതിടനതതിടര  ടപരുമഞറചട
ലെഞ്ചാംഘനത്തതിനുള  നടപടതി  സസസ്പീകേരതിക്കണടമന്നഞവശേദ്ധ്യടപ്പട്ടുടകേഞണന്  കഡഞ.  മഞതദ്യു
കുഴല്നഞടന,  എഞ്ചാം.എല്.എ. ഒരു കനഞടസ്പീസന് നൽകേതിയതിരുന. 

ടചയർ  ഇക്കഞരദ്ധ്യത്തതിൽ  കഡഞ.  ടകേ.ടതി.ജലെസ്പീല്,  എഞ്ചാം.എല്.എ.യടട  പ്രതതികേരണഞ്ചാം
ലെഭദ്ധ്യമഞക്കുകേയണഞയതി.  കനഞടസ്പീസതിടലെ വതിഷയങ്ങളുഞ്ചാം  ഇതന് സഞ്ചാംബനതിച മറുപടതിയഞ്ചാം ടചയര്
പരതികശേഞധതിച.  ചടഞ്ചാം  27  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പഠനപരദ്ധ്യടനകവളയതില്  ബഹുമഞനടപ്പട  അഞ്ചാംഗങ്ങള
കേമ്മേതിറതിടയക്കുറതിചന് ഏടതഞരു  തരത്തതിലുമുള വതിമര്ശേനഞ്ചാം ഉണഞകേഞതതിരതിക്കുവഞനഞയതി ഉചതിതമഞയ
അന്തസഞ്ചാം  മഞനദ്ധ്യതയഞ്ചാം  നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനന്  പ്രകതദ്ധ്യകേ  ശദ  ടചലുകത്തണതഞടണന്നന്
നതിഷ്കര്ഷതിചതിരതിക്കുന. പഠനപരദ്ധ്യടന വതിഷയവഞ്ചാം  നതിരഞകകപമഞയ  ഒരു  യഞതഞവതിവരണ
ക്കുറതിപ്പുഞ്ചാം  തമ്മേതില്  ബനമതില.  ആയതതിനഞല്  കഫസ്ബക്കതില്  സതിരമഞയതി
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കുറതിപ്പുകേടളഴുതുന്നതതിടന  ഭഞഗമഞയതി  മഞതകമ  ഇതതിടന  കേഞണഞന  കേഴതിയൂ.  കനഞടസ്പീസതില്
പരഞമര്ശേതിച  വതിഷയവമഞയതി  ബനടപ്പടന്  ടപരുമഞറചടലെഞ്ചാംഘനത്തതിനന്  കഹതുവഞകുന്ന
യഞടതഞരു നടപടതിയഞ്ചാം  കഡഞ.ടകേ.ടതി.ജലെസ്പീല്,  എഞ്ചാം.എല്.എ.യടട ഭഞഗത്തു നതിനണഞയതിടതിടലന്നന്
മറുപടതിയതില്  നതിന്നന്  കബഞധദ്ധ്യടപ്പടതതിടന  അടതിസഞനത്തതില്  ടപരുമഞറചടലെഞ്ചാംഘന
കനഞടസ്പീസതിനുള അനുമതതി നതികഷധതിക്കുന്നതഞയതി സസ്പീക്കര് അറതിയതിച.

തുടര്ന്നന്,  സഭ  അനതിശ്ചതിതകേഞലെകത്തക്കന്  പതിരതിയണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  മുഖദ്ധ്യമനതി
അവതരതിപ്പതിക്കുകേയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  ഏഴഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനടത്തക്കുറതിചന്  സസ്പീക്കര്
ഹ്രസസമഞയ ഒരു അവകലെഞകേനഞ്ചാം നടത്തതി.

ഉചയ്ക്കുകശേഷഞ്ചാം 3.49-നന് സഭ അനതിശ്ചതിതകേഞലെകത്തക്കന് പതിരതിഞ.

കദശേസ്പീയഗഞനഞ്ചാം

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 Minister for Agriculture, the Speaker withheld consent to
the moving of an adjournment motion given notice of by Shri Mons Joseph and
five  other  Members  regarding  the  serious  situation  reported  to  have  arisen
consequent  to the crisis  of  the farming community due to not  taking steps  to
prevent the fall in prices of agricultural products.

(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members
belong to opposition staged a walkout.)

 Calling Attention :

1. Smt. K. K. Shailaja Teacher called the attention of the Chief Minister to
            the problems faced by local residents due to the delay in land acquisition
            for  starting  industrial  ventures  and  development  of  runway  as  part  of
            Kannur Airport Project. The Minister made a statement there to.

2. Shri M. Vincent called the attention of the Minister for Transport to the
             necessity to take steps to purchase 1000 buses per year for three years to
             resolve the travel woes and to pay the salaries to employees before the 

5th  of every month in KSRTC. The Minister made a statement there to.
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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) (2) (3) (4)

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന

പ്രകൃതത്തിപകക്ഷോഭഅം ഉണക്ഷോയ
നകക്ഷോക്കയക്ഷോര, കൂടത്തിക്കല,
നത്തിലമ്പൂര എനത്തിവത്തിട

ങ്ങളത്തിനല പുനരധത്തിവക്ഷോസ
നടപേടത്തികള

റവനന-ഭവനനത്തിരമക്ഷോണ
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ പേത്തി. നക. കുഞക്ഷോലത്തിക്കുടത്തി പ്രവക്ഷോസത്തികള പനരത്തിടുന
വത്തിവത്തിധ പ്രശ്നങ്ങള

മുഖഖ്യമനത്തിക്കുപവണത്തി
സഹകരണ-രജത്തിപസ്ട്രേഷന,
സക്ഷോഅംസക്ഷോരത്തികഅം വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. പേത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനക്ഷോഥര

എഴുപകക്ഷോണ് ഇലഞത്തിപക്കക്ഷോടര
ജഅംഗ്ഷനത്തിനല

ഗക്ഷോനത്തിപ്രതത്തിമ തകര
ക്കനപ്പെട സഅംഭവഅം

മുഖഖ്യമനത്തിക്കുപവണത്തി
സഹകരണ-രജത്തിപസ്ട്രേഷന,
സക്ഷോഅംസക്ഷോരത്തികഅം വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശമതത്തി ശക്ഷോന്തകുമക്ഷോരത്തി നക. ഓണ്ലലനക്ഷോയത്തി നത്തികുതത്തി
അടയ്ക്കുനതത്തിനര

റവനന-ഭവനനത്തിരമക്ഷോണ
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. ഡത്തി. നക. മുരളത്തി
പേക്ഷോപങ്ങക്ഷോടര, വക്ഷോമനപുരഅം

വത്തിപല്ലേജുകളത്തിനല
റശസരപവ്വേ പേദ്ധതത്തി

റവനന-ഭവനനത്തിരമക്ഷോണ
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പേത്തി. എസര. സുപേക്ഷോല ആയത്തിരവല്ലേത്തി പേക്ഷോറ
ഖനനഅം

റവനന-ഭവനനത്തിരമക്ഷോണ
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. ജത്തി. സശഫന
ജത്തില്ലേക്ഷോ നത്തിരമത്തിതത്തി

പകന്ദ്രങ്ങളുനട
ഏപകക്ഷോപേനഅം

റവനന-ഭവനനത്തിരമക്ഷോണ
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. എ. രക്ഷോജ
ലവദദ്യുതത്തി കണകന
ലഭത്തിക്കുനതത്തിനക്ഷോവശഖ്യ
മക്ഷോയ നത്തിരക്ഷോപകപേപേതഅം

റവനന-ഭവനനത്തിരമക്ഷോണ
വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. നക. ബക്ഷോബു (നനനക്ഷോറ) സശതക്ഷോരകുണര മത്തിനത്തി
ലഡപവരഷന സശഅം

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

10 ശശ. എ. പ്രഭക്ഷോകരന

ജനവക്ഷോസ
പമഖലകളത്തിനല

വനഖ്യജശവത്തി
ആക്രമണഅം

വനഅം-വനഖ്യജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

11 ശശ. എന. ഷഅംസുദശന
മണക്ഷോരക്കക്ഷോടര സത്തിരഅം

റക്ഷോപ്പെത്തിഡര
നറപസക്ഷോണ്സര ടശഅം 

വനഅം-വനഖ്യജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

12 ശശ. നസബക്ഷോസഖ്യന കുളത്തുങ്കല

എരുപമലത്തി,
മുണക്കയഅം,

പകക്ഷോരുപതക്ഷോടര
പ്രപദശങ്ങളത്തിനല
വനഖ്യമൃഗശലഖ്യഅം

വനഅം-വനഖ്യജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

13 ശശ. സജശവര  പജക്ഷോസഫര
നടുവത്തില ഗവ.

പപേക്ഷോളത്തിനടകത്തിക്കത്തിനന്റെ
പ്രവരതനഅം

ധനകക്ഷോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തിക്കു
പവണത്തി തപദശസസ്വയഅംഭരണ-

എലക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി

14 ശശമതത്തി നക. നക. രമ
റശ ബത്തിലഡര പകരള

പേദ്ധതത്തിയത്തിനല
പ്രവൃതത്തികള

തപദശസസ്വയഅംഭരണ-
എലക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി 

15 ശശ. ഐ. ബത്തി. സതശഷര ശശ ചടമ്പത്തി സസ്വക്ഷോമത്തി
സക്ഷോരക നത്തിരമക്ഷോണഅം

സഹകരണ-രജത്തിപസ്ട്രേഷന, 
സക്ഷോഅംസക്ഷോരത്തികഅം വകുപ്പുമനത്തി

16 ശശ. പസവഖ്യര ചത്തിറത്തിലപ്പെത്തിളത്തി

പകക്ഷോപ്പെപററശവര
അക്കക്ഷോദമത്തി ഓഫര
നപ്രക്ഷോഫഷണല
എഡനപക്കഷന

എഞത്തിനശയറത്തിഅംഗര
പകക്ഷോപളജര

സഹകരണ-രജത്തിപസ്ട്രേഷന,
സക്ഷോഅംസക്ഷോരത്തികഅം വകുപ്പുമനത്തി

17 ശശ. സജത്തി നചറത്തിയക്ഷോന മജ്ജമക്ഷോറത്തിവയ്ക്കല
ശസ്ത്രക്രത്തിയ

ആപരക്ഷോഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന വകുപ്പുമനത്തി

18 ശശ. പേത്തി. ഉലബദുള ആശസ്വക്ഷോസ കത്തിരണഅം
പേദ്ധതത്തി

ഉനത വത്തിദഖ്യക്ഷോഭഖ്യക്ഷോസ-
സക്ഷോമൂഹഖ്യനശതത്തി വകുപ്പുമനത്തി

19 ശശ. എഅം. രക്ഷോജപഗക്ഷോപേക്ഷോലന

പഷക്ഷോപ്പെരസര &
നകക്ഷോപമക്ഷോഴഖ്യല

എസക്ഷോബത്തിനഷ്മെന്റെര
വത്തിഭക്ഷോഗഅം

നതക്ഷോഴത്തിലക്ഷോളത്തികളുനട
വത്തിവത്തിധ പ്രശ്നങ്ങള

നപേക്ഷോതുവത്തിദഖ്യക്ഷോഭഖ്യക്ഷോസ-
നതക്ഷോഴത്തില വകുപ്പുമനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

20 പഡക്ഷോ. മക്ഷോതദ്യു കുഴലനക്ഷോടന

കപലക്ഷോത്സവ
കമശഷന

/കപലക്ഷോത്സവ
ഉനതക്ഷോധത്തികക്ഷോര

സമത്തിതത്തി

നപേക്ഷോതുവത്തിദഖ്യക്ഷോഭഖ്യക്ഷോസ-
നതക്ഷോഴത്തില വകുപ്പുമനത്തി

21 ശശ. വത്തി. നക. പ്രശക്ഷോന്തര

സ്കൂള നനമതക്ഷോനങ്ങള
പ്രപദശവക്ഷോസത്തികളുനട

കക്ഷോയത്തിക
പേരത്തിശശലനതത്തിനഅം

കക്ഷോയത്തിക
വത്തിപനക്ഷോദങ്ങളക്കുഅം

അനവദത്തിക്കുനതത്തിനര

നപേക്ഷോതുവത്തിദഖ്യക്ഷോഭഖ്യക്ഷോസ-
നതക്ഷോഴത്തില വകുപ്പുമനത്തി

22 ശശ. ടത്തി. ഐ. മധുസൂദനന
ഏചത്തിലക്ഷോഅം വയല
ആപസ്ട്രേക്ഷോ ടൂറത്തിസഅം

പേദ്ധതത്തി

നപേക്ഷോതുമരക്ഷോമതര-
വത്തിപനക്ഷോദസഞക്ഷോരഅം,

യുവജനകക്ഷോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

23 ശശ നക.ബക്ഷോബു (തൃപ്പുപ്പുുണത്തിത്തുറ)

എരൂര-ലവറത്തില
പറക്ഷോഡഅം നപേരുമ്പടപ്പെര
കുമ്പളങ്ങത്തി പറക്ഷോഡഅം

വശതത്തികൂടല

നപേക്ഷോതുമരക്ഷോമതര-
വത്തിപനക്ഷോദസഞക്ഷോരഅം, 

യുവജനകക്ഷോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

24 ശശ. ഇ. നക. വത്തിജയന

കുറഖ്യക്ഷോടത്തി-നക്ഷോദക്ഷോപുരഅം-
നപേരത്തിങ്ങന്നൂര-

പമക്കുനര-കണ്ണൂര
എയരപപേക്ഷോരടര പറക്ഷോഡര

നപേക്ഷോതുമരക്ഷോമതര-
വത്തിപനക്ഷോദസഞക്ഷോരഅം,

യുവജനകക്ഷോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

25 ശശ. ഐ. സത്തി. ബക്ഷോലകൃഷ്ണന
സുലതക്ഷോന

ബപതരത്തി സരക്കക്ഷോര
ഗസര ഹഹൗസര

നപേക്ഷോതുമരക്ഷോമതര-
വത്തിപനക്ഷോദസഞക്ഷോരഅം,

യുവജനകക്ഷോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

26 നപ്രക്ഷോഫ. ആബത്തിദ്ഹുലസന തങ്ങള കഞത്തിപ്പുര-മൂടക്ഷോല
ലബപ്പെക്ഷോസര പറക്ഷോഡര

നപേക്ഷോതുമരക്ഷോമതര-
വത്തിപനക്ഷോദസഞക്ഷോരഅം,

യുവജനകക്ഷോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

27 ശശ. എഅം. മുപകഷര പദശശയപേക്ഷോത 66
നപേക്ഷോതുമരക്ഷോമതര-

വത്തിപനക്ഷോദസഞക്ഷോരഅം,
യുവജനകക്ഷോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി

28 പഡക്ഷോ. സുജത്തിതര വത്തിജയന പേത്തിള

എന.എചര 66
വത്തികസനഅം- പുതത്തിയ

ലപേപ്പെര ലലന,
നഡ്രെയത്തിപനജര

എനത്തിവ
സക്ഷോപേത്തിക്കുനതത്തിനര

നപേക്ഷോതുമരക്ഷോമതര-
വത്തിപനക്ഷോദസഞക്ഷോരഅം,

യുവജനകക്ഷോരഖ്യ വകുപ്പുമനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

29 ശശ. നക. ആനസലന

നനയക്ഷോറത്തിനകര
ജനറല

ആശുപേതത്തിയുനട
പ്രവരതനഅം

ആപരക്ഷോഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന വകുപ്പുമനത്തി

30 ശശ. നജശബര കക്ഷോന്തപുരഅം

ബത്തി.പേത്തി.എല. പറഷന
കക്ഷോരഡര

അനവദത്തിക്കുനതത്തിനള
മക്ഷോനദണ്ഡങ്ങള

ഭകഖ്യ- നപേക്ഷോതുവത്തിതരണ
വകുപ്പുമനത്തി

31 ശശ. കുറുപക്കക്ഷോളത്തി നമക്ഷോയശന

പറഷനകക്ഷോരഡര
മുനഗണനക്ഷോ
പേടത്തികയത്തില
അപേക്ഷോകത

ഭകഖ്യ- നപേക്ഷോതുവത്തിതരണ
വകുപ്പുമനത്തി

32 ശശ. ആന്റെണത്തി പജക്ഷോണ് പചലക്ഷോടര പസഡത്തിയഅം
നത്തിരമക്ഷോണഅം

മത്സഖ്യബനനഅം, കക്ഷോയത്തികഅം,
വഖഫര,

ഹജ്ജര തശരതക്ഷോടനഅം
വകുപ്പുമനത്തിക്കുപവണത്തി

ആപരക്ഷോഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Papers laid on the table :

The following papers were laid on the Table.             

 i) Papers as per rule 166 (1) :

ക്രമ

നമ്പർ 

എസര.ആർ. ഒ.

നമ്പർ  

വത്തിജക്ഷോപേനതത്തിനന്റെ 

നമ്പർ തശയതത്തി 

(1) (2) (3) (4)

1 247/2021 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.) നമ്പർ 581/2021/പഹക്ഷോഅം 22-2-2021

2 1130/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പർ 238/2022/പഹക്ഷോഅം 24-11-2022

3 1135/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പർ 3319/2022/പഹക്ഷോഅം 24-11-2022

4 1136/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പർ  3330/2022/പഹക്ഷോഅം 25-11-2022
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5 1143/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര.)നമ്പർ 246/2022/പഹക്ഷോഅം 28-11-2022

6 1148/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പർ 250/2022/പഹക്ഷോഅം 29-11-2022

7 1151/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പർ 248/2022/പഹക്ഷോഅം 29-11-2022

8 1156/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പർ 3397/2022/പഹക്ഷോഅം 1-12-2022

9 1162/2022 ജത്തി.ഒ.(എഅം.എസര)നമ്പർ 255/2022/പഹക്ഷോഅം 2-12-2022

10 1170/2022 ജത്തി.ഒ.(ആര.ടത്തി.)നമ്പർ 3325/2022/പഹക്ഷോഅം 24-11-2022

11 1155/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 152/2022/ടക്ഷോക്സൈസര 1-12-2022

12 1131/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 214/2022/പകക്ഷോ-ഓപ്പെര. 23-11-2022

13 1158/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 223/2022/പകക്ഷോ-ഓപ്പെര. 30-11-2022

14 1160/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 222/2022/പകക്ഷോ-ഓപ്പെര. 30-11-2022

15 1161/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 224/2022/പകക്ഷോ-ഓപ്പെര. 30-11-2022

16 1163/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 215/2022/പകക്ഷോ-ഓപ്പെര. 25-11-2022

17 1164/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 220/2022/പകക്ഷോ-ഓപ്പെര. 29-11-2022

18 1165/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 225/2022/പകക്ഷോ-ഓപ്പെര. 2-12-2022

19 1127/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 109/2022/എല.ബത്തി.ആര. 18-11-2022

20 1152/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 111/2022/എല.ബത്തി.ആര 29-11-2022

21 988/2022 ജത്തി.ഒ.(പേത്തി)നമ്പർ 52/2022/എചര&എഫര.ഡബദ്യു.ഡത്തി.
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ii) Papers as per Rule 166 B.

ക്രമ
നമ്പർ സക്ഷോപേനഅം 

റത്തിപപ്പെക്ഷോർടത്തിനന്റെ 

വർഷഅം     സസ്വഭക്ഷോവഅം 

1 പനക്ഷോരക്ക റൂടരസര 2014 -2015 മുതല 
2020 -2021 വനര വക്ഷോരഷത്തിക റത്തിപപ്പെക്ഷോരടര

2

പകരള സഅംസക്ഷോന മുനക്ഷോക്ക
സമുദക്ഷോയ പകമ

പകക്ഷോരപ്പെപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര
(സമുനതത്തി)

2017-18 വക്ഷോരഷത്തിക റത്തിപപ്പെക്ഷോരടഅം
കണക്കുകളുഅം

3 പകരള വക്ഷോടര അപതക്ഷോറത്തിറത്തി 2017-18 വക്ഷോരഷത്തിക കണക്കുകള

4 പകരള പസറര ഇലകത്തിസത്തിറത്തി
നറഗുപലററത്തി കമശഷന 2021-2022 വക്ഷോരഷത്തിക റത്തിപപ്പെക്ഷോരടര

5
കഅംപേര പടക്ഷോളര ആന്റെര

ആഡത്തിറര ജനറല ഓഫര
ഇന്തഖ്യ

2021-2022

ഉജ്ജസ്വല ഡത്തിപസക്ഷോഅം
അഷസ്വറനസര പയക്ഷോജനയ്ക്കര

മുനപുഅം പശഷവഅം ഉള പകരള
പസറര ഇലകത്തിസത്തിറത്തി

പബക്ഷോരഡത്തിനന്റെ പ്രകടനഅം
സഅംബനത്തിച

പ്രവരതനകമതക്ഷോ ആഡത്തിറര
റത്തിപപ്പെക്ഷോരടര

6

പകരള പസറര
പഹക്ഷോരടത്തികളചറല

പപ്രക്ഷോഡകരസര
നഡവലപ്പെരനമന്റെര 

പകക്ഷോരപ്പെപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര 
(പഹക്ഷോരടത്തിപകക്ഷോരപ്പെര)

2017-18 വക്ഷോരഷത്തിക 
റത്തിപപ്പെക്ഷോരടഅം കണക്കുകളുഅം

7
പകരള  പസറര

നവയരഹഹൗസത്തിഅംഗര
പകക്ഷോരപ്പെപറഷന

2020-2021 വക്ഷോരഷത്തിക റത്തിപപ്പെക്ഷോരടഅം 
ആഡത്തിറര റത്തിപപ്പെക്ഷോരടഅം

8 പകരള സഅംസക്ഷോന യുവജന
കമശഷന 2021-22  വക്ഷോർഷത്തിക റത്തിപപ്പെക്ഷോർടര
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iii) As per Rule 47 (2) :

നത്തിയമസഭ സപമളനഅം നകത ചത്തിഹ്നമത്തിടക്ഷോത പചക്ഷോദഖ്യനമ്പര

14
16 3637

18 2001

15

1 124, 926

2 63

5 4916

Legislative Business :

Motion  for  Consideration  and  further  stages  of  the  following  Bills  as

reported by the Subject Committee :

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

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

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

Chief  Minister  moved  the  Motions  that  The  University  Laws  (Amendment)

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

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

on motions were held together.

Shri  V.  D.  Satheesan,  Leader  of  Opposition,  Shri.  P.  K.  Kunhalikutty,

Prof.  Abid  Hussain  Thangal,  Shri  T.  V.  Ibrahim,  Shri  Shafi  Prambil,

Shri  Anoop  Jacob,  Shri  Kurukoli  Moideen,  Shri  A.  P.  Anil  kumar,

Shri P. K. Basheer and Smt. K. K. Rema who recorded their dissent to the Subject

Committee Reports spoke.  

Shri K. T. Jaleel as authorised by Shri M. V. Govindan Master moved an

amendment  to  circulate  The  University  Laws  (Amendment)  (No.  2)  Bill for

obtaining  public  opinion  and  spoke.  Shri  Thomas  K.  Thomas  moved  another

amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke.



9

Shri Roji M. John moved an amendment to circulate  The University Laws

(Amendment)  (No.  3)  Bill,  2022 for  obtaining  public  opinion  and  spoke.

Shri I. B. Satheesh as authorised by Shri P. P. Sumod 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  University  Laws

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

Bill, 2022 were passed by the House with the following amendments. 

(The  Members  belonging to the  Opposition parties  staged a walk  out  in

protest against the consideration of the Bill.)

The University Laws (Amendment) (No. 2) Bill

Clause 2

ഖണ്ഡതത്തിൽ 25 -  ാം വകുപ്പെര (1) -  ാം ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന ഉപേവകുപ്പെര

പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a

person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and

veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,

culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the

recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,

namely:―

i. The Chief Minister          - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly          - Member; and

        iii. The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly  - Member.”

KNPP. 7/2023 (ii).
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Clause 3

ഖണ്ഡതത്തിൽ 7 -  ാം വകുപ്പെര (1) -  ാം ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന ഉപേവകുപ്പെര

പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a

person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and

veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,

culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the

recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,

namely:―

i. The Chief Minister          - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly          - Member; and

iii. The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly   -Member.”

Clause 4

ഖണ്ഡതത്തിൽ 7 -  ാം വകുപ്പെര (1) -  ാം ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന ഉപേവകുപ്പെര

പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1) The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a

person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and

veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,

culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the

recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,

namely:―

i. The Chief Minister         - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly         - Member; and

iii. The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly  -Member.”
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Clause 5

ഖണ്ഡതത്തിൽ 7 -  ാം വകുപ്പെര (1) -  ാം ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന ഉപേവകുപ്പെര

പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a

person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and

veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,

culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the

recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,

namely:―

i. The Chief Minister          - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly          - Member; and

iii. The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly   -Member.”

Clause 6

ഖണ്ഡതത്തിൽ 8 -  ാം വകുപ്പെര (1) -  ാം ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന ഉപേവകുപ്പെര

പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a

person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and

veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,

culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the

recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,

namely:―

i. The Chief Minister          - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly          - Member; and

iii. The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly   -Member.”
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Clause 7

ഖണ്ഡതത്തിൽ 7 -  ാം വകുപ്പെര (1) -  ാം ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന ഉപേവകുപ്പെര
പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1)  The  Government  shall  appoint  an  academician  of  high  repute  or  a
person  of  eminence  in  any  of  the  fields  of  science  including  agriculture  and
veterinary science, technology, medicine, social science, humanities, literature, art,
culture, law or public administration as the Chancellor of the University on the
recommendation of a Selection Committee consisting of the following members,
namely:―

i. The Chief Minister                                                - Chairperson;

ii. The Speaker, Kerala Legislative Assembly           - Member; and

iii. The Leader of Opposition,  Kerala Legislative Assembly   -Member.”

The University Laws (Amendment) (No. 3) Bill

Clause 2

1) (എ)  ഖണ്ഡതത്തിൽ  8 -  ാം  വകുപ്പെര  (1) -  ാം  ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന
ഉപേവകുപ്പെര പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1)  സർക്കക്ഷോർ,  വളനര പ്രശസ്തനക്ഷോയ ഒരു വത്തിദഖ്യക്ഷോഭഖ്യക്ഷോസ വത്തിചകണനന അനല്ലേങ്കത്തിൽ
കക്ഷോർഷത്തികവഅം  നവററത്തിനറത്തി  ശക്ഷോസ്ത്രവഅം  ഉൾനപ്പെനടയുള  ശക്ഷോസ്ത്രഅം,  സക്ഷോപങ്കതത്തികശക്ഷോസ്ത്രഅം,
ലവദഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, സക്ഷോമൂഹഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, ഹനമക്ഷോനത്തിറശസര, സക്ഷോഹത്തിതഖ്യഅം, കല, സക്ഷോഅംസക്ഷോരത്തികഅം, നത്തിയമഅം
അനല്ലേങ്കത്തിൽ നപേക്ഷോതുഭരണഅം എനത്തിവയത്തിൽ ഏനതങ്കത്തിലഅം പമഖലയത്തിൽ പ്രക്ഷോഗതഖ്യമുള ഒരക്ഷോനള
തക്ഷോനഴപ്പെറയുന അഅംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന ഒരു നസലകൻ കമത്തിറത്തിയുനട ശത്തിപേക്ഷോർശയത്തിൻപമൽ
സ ർവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോലയുനട ചക്ഷോൻസലറക്ഷോയത്തി നത്തിയമത്തിപക്കണതക്ഷോണര, അതക്ഷോയതര:―

i. മുഖഖ്യമനത്തി - നചയർപപേഴൺ;

ii. സശക്കർ, പകരള നത്തിയമസഭ              - അഅംഗഅം;

iii. പ്രതത്തിപേക പനതക്ഷോവര, പകരള നത്തിയമസഭ              - അഅംഗഅം.”

2)  ഖണ്ഡഅം  2(എ)  പ്രകക്ഷോരഅം  1986-നല  നകക്ഷോചത്തി  ശക്ഷോസ്ത്ര-സക്ഷോപങ്കതത്തികശക്ഷോസ്ത്ര
സർവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോല ആകത്തിൽ പേകരഅം പചർക്കക്ഷോനപദശത്തിക്കുന വകുപ്പെര 8(1 എഫര)-ൽ "അയക്ഷോളുനട"
എനതത്തിനര പേകരഅം "അയക്ഷോനള" എനര പചർക്കുക.
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Clause 3

1) (എ) ഖണ്ഡതത്തിൽ 31 -  ാം  വകുപ്പെര  (1) -  ാം  ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന
ഉപേവകുപ്പെര പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1)  സർക്കക്ഷോർ,  വളനര പ്രശസ്തനക്ഷോയ ഒരു വത്തിദഖ്യക്ഷോഭഖ്യക്ഷോസ വത്തിചകണനന അനല്ലേങ്കത്തിൽ
കക്ഷോർഷത്തികവഅം  നവററത്തിനറത്തി  ശക്ഷോസ്ത്രവഅം  ഉൾനപ്പെനടയുള  ശക്ഷോസ്ത്രഅം,  സക്ഷോപങ്കതത്തികശക്ഷോസ്ത്രഅം,
ലവദഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, സക്ഷോമൂഹഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, ഹനമക്ഷോനത്തിറശസര, സക്ഷോഹത്തിതഖ്യഅം, കല, സക്ഷോഅംസക്ഷോരത്തികഅം, നത്തിയമഅം
അനല്ലേങ്കത്തിൽ നപേക്ഷോതുഭരണഅം എനത്തിവയത്തിൽ ഏനതങ്കത്തിലഅം പമഖലയത്തിൽ പ്രക്ഷോഗതഖ്യമുള ഒരക്ഷോനള
തക്ഷോനഴപ്പെറയുന അഅംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന ഒരു നസലകൻ കമത്തിറത്തിയുനട ശത്തിപേക്ഷോർശയത്തിൻപമൽ
സ ർവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോലയുനട ചക്ഷോൻസലറക്ഷോയത്തി നത്തിയമത്തിപക്കണതക്ഷോണര, അതക്ഷോയതര:―

i. മുഖഖ്യമനത്തി - നചയർപപേഴൺ;

ii. സശക്കർ, പകരള നത്തിയമസഭ  - അഅംഗഅം;

iii. പ്രതത്തിപേക പനതക്ഷോവര, പകരള നത്തിയമസഭ   - അഅംഗഅം.”

2)  ഖണ്ഡഅം  3 (എ)  പ്രകക്ഷോരഅം പകരള ഫത്തിഷറശസര സമുദ്രപേഠന സരവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോല ആകര
2010-ല  പചരക്കക്ഷോനപദശത്തിക്കുന  വകുപ്പെര  31  (1  എഫര)(ഡത്തി)-ല  "അയക്ഷോളുനട"  എനതത്തിന
പേകരഅം "അയക്ഷോനള" എനര പചരക്കുക.

Clause 4

1) (എ) ഖണ്ഡതത്തിൽ 26 -  ാം വകുപ്പെര (1) -  ാം ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന
ഉപേവകുപ്പെര പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1) സർക്കക്ഷോർ,  വളനര പ്രശസ്തനക്ഷോയ ഒരു വത്തിദഖ്യക്ഷോഭഖ്യക്ഷോസ വത്തിചകണനന അനല്ലേങ്കത്തിൽ
കക്ഷോർഷത്തികവഅം  നവററത്തിനറത്തി  ശക്ഷോസ്ത്രവഅം  ഉൾനപ്പെനടയുള  ശക്ഷോസ്ത്രഅം,  സക്ഷോപങ്കതത്തികശക്ഷോസ്ത്രഅം,
ലവദഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, സക്ഷോമൂഹഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, ഹദ്യുമക്ഷോനത്തിറശസര, സക്ഷോഹത്തിതഖ്യഅം, കല, സക്ഷോഅംസക്ഷോരത്തികഅം, നത്തിയമഅം
അനല്ലേങ്കത്തിൽ നപേക്ഷോതുഭരണഅം എനത്തിവയത്തിൽ ഏനതങ്കത്തിലഅം പമഖലയത്തിൽ പ്രക്ഷോഗതഖ്യമുള ഒരക്ഷോനള
തക്ഷോനഴപ്പെറയുന അഅംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന ഒരു നസലകൻ കമത്തിറത്തിയുനട ശത്തിപേക്ഷോർശയത്തിൻപമൽ
സ ർവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോലയുനട ചക്ഷോൻസലറക്ഷോയത്തി നത്തിയമത്തിപക്കണതക്ഷോണര, അതക്ഷോയതര:―

        i. മുഖഖ്യമനത്തി - നചയർപപേഴൺ;

ii. സശക്കർ, പകരള നത്തിയമസഭ - അഅംഗഅം;

iii. പ്രതത്തിപേക പനതക്ഷോവര, പകരള നത്തിയമസഭ - അഅംഗഅം.”
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2)  ഖണ്ഡഅം  4(എ)  പ്രകക്ഷോരഅം  2013-നല  തുഞതര  എഴുതച്ഛന  മലയക്ഷോള
സരവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോല  ആകത്തില  പേകരഅം  പചരക്കക്ഷോനപദശത്തിക്കുന  വകുപ്പെര  26(1 എഫര)  (ഡത്തി)-ല
“അയക്ഷോളുനട" എനതത്തിനര പേകരഅം "അയക്ഷോനള” എനര പചരക്കുക.

Clause 5

1) (എ) ഖണ്ഡതത്തിൽ 10 -  ാം  വകുപ്പെര (1) -  ാം  ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന
ഉപേവകുപ്പെര പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1)  സർക്കക്ഷോർ,  വളനര പ്രശസ്തനക്ഷോയ ഒരു വത്തിദഖ്യക്ഷോഭഖ്യക്ഷോസ വത്തിചകണനന അനല്ലേങ്കത്തിൽ
കക്ഷോർഷത്തികവഅം  നവററത്തിനറത്തി  ശക്ഷോസ്ത്രവഅം  ഉൾനപ്പെനടയുള  ശക്ഷോസ്ത്രഅം,  സക്ഷോപങ്കതത്തികശക്ഷോസ്ത്രഅം,
ലവദഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, സക്ഷോമൂഹഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, ഹനമക്ഷോനത്തിറശസര, സക്ഷോഹത്തിതഖ്യഅം, കല, സക്ഷോഅംസക്ഷോരത്തികഅം, നത്തിയമഅം
അനല്ലേങ്കത്തിൽ നപേക്ഷോതുഭരണഅം എനത്തിവയത്തിൽ ഏനതങ്കത്തിലഅം പമഖലയത്തിൽ പ്രക്ഷോഗതഖ്യമുള ഒരക്ഷോനള
തക്ഷോനഴപ്പെറയുന അഅംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന ഒരു നസലകൻ കമത്തിറത്തിയുനട ശത്തിപേക്ഷോർശയത്തിൻപമൽ
സ ർവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോലയുനട ചക്ഷോൻസലറക്ഷോയത്തി നത്തിയമത്തിപക്കണതക്ഷോണര, അതക്ഷോയതര:―

i. മുഖഖ്യമനത്തി      - നചയർപപേഴൺ;

ii. സശക്കർ, പകരള നത്തിയമസഭ - അഅംഗഅം;

iii. പ്രതത്തിപേക പനതക്ഷോവര, പകരള നത്തിയമസഭ - അഅംഗഅം.”

2) ഖണ്ഡഅം 5 (എ) പ്രകക്ഷോരഅം 2015-നല എ.പേത്തി.നജ. അബ്ദുള കലക്ഷോഅം സക്ഷോപങ്കതത്തിക ശക്ഷോസ്ത്ര
സരവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോല  ആകത്തില  പേകരഅം  പചരക്കക്ഷോനപദശത്തിക്കുന  വകുപ്പെര  10(1 എഫര)  -ല
"അയക്ഷോളുനട" എനതത്തിനര പേകരഅം "അയക്ഷോനള" എനര പചരക്കുക.

Clause 6

1) (എ)  ഖണ്ഡതത്തിൽ  8 -  ാം  വകുപ്പെര  (1) -  ാം  ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന
ഉപേവകുപ്പെര പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1)  സർക്കക്ഷോർ,  വളനര പ്രശസ്തനക്ഷോയ ഒരു വത്തിദഖ്യക്ഷോഭഖ്യക്ഷോസ വത്തിചകണനന അനല്ലേങ്കത്തിൽ
കക്ഷോർഷത്തികവഅം  നവററത്തിനറത്തി  ശക്ഷോസ്ത്രവഅം  ഉൾനപ്പെനടയുള  ശക്ഷോസ്ത്രഅം,  സക്ഷോപങ്കതത്തികശക്ഷോസ്ത്രഅം,
ലവദഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, സക്ഷോമൂഹഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, ഹനമക്ഷോനത്തിറശസര, സക്ഷോഹത്തിതഖ്യഅം, കല, സക്ഷോഅംസക്ഷോരത്തികഅം, നത്തിയമഅം
അനല്ലേങ്കത്തിൽ നപേക്ഷോതുഭരണഅം എനത്തിവയത്തിൽ ഏനതങ്കത്തിലഅം പമഖലയത്തിൽ പ്രക്ഷോഗതഖ്യമുള ഒരക്ഷോനള
തക്ഷോനഴപ്പെറയുന അഅംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന ഒരു നസലകൻ കമത്തിറത്തിയുനട ശത്തിപേക്ഷോർശയത്തിൻപമൽ
സ ർവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോലയുനട ചക്ഷോൻസലറക്ഷോയത്തി നത്തിയമത്തിപക്കണതക്ഷോണര, അതക്ഷോയതര:―
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         i. മുഖഖ്യമനത്തി - നചയർപപേഴൺ;

ii. സശക്കർ, പകരള നത്തിയമസഭ - അഅംഗഅം;

iii. പ്രതത്തിപേക പനതക്ഷോവര, പകരള നത്തിയമസഭ - അഅംഗഅം.”

2)  ഖണ്ഡഅം  6(എ)  പ്രകക്ഷോരഅം  2021-നല ശശനക്ഷോരക്ഷോയണഗുരു ഓപ്പെൺ യൂണത്തിപവഴ രസത്തിറത്തി
ആകത്തിൽ പേകരഅം പചർക്കക്ഷോൻ ഉപദശത്തിക്കുന വകുപ്പെര  8(1 എഫര)-ൽ  "അയക്ഷോളുനട"  എനതത്തിനര
പേകരഅം "അയക്ഷോനള" എനര പചർക്കുക.

Clause 7

1) (എ)  ഖണ്ഡതത്തിൽ  8 -  ാം  വകുപ്പെര  (1) -  ാം  ഉപേവകുപ്പെത്തിനര പേകരഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന
ഉപേവകുപ്പെര പചർപക്കണതക്ഷോണര.

“(1)  സർക്കക്ഷോർ,  വളനര പ്രശസ്തനക്ഷോയ ഒരു വത്തിദഖ്യക്ഷോഭഖ്യക്ഷോസ വത്തിചകണനന അനല്ലേങ്കത്തിൽ
കക്ഷോർഷത്തികവഅം  നവററത്തിനറത്തി  ശക്ഷോസ്ത്രവഅം  ഉൾനപ്പെനടയുള  ശക്ഷോസ്ത്രഅം,  സക്ഷോപങ്കതത്തികശക്ഷോസ്ത്രഅം,
ലവദഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, സക്ഷോമൂഹഖ്യശക്ഷോസ്ത്രഅം, ഹനമക്ഷോനത്തിറശസര, സക്ഷോഹത്തിതഖ്യഅം, കല, സക്ഷോഅംസക്ഷോരത്തികഅം, നത്തിയമഅം
അനല്ലേങ്കത്തിൽ നപേക്ഷോതുഭരണഅം എനത്തിവയത്തിൽ ഏനതങ്കത്തിലഅം പമഖലയത്തിൽ പ്രക്ഷോഗതഖ്യമുള ഒരക്ഷോനള
തക്ഷോനഴപ്പെറയുന അഅംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന ഒരു നസലകൻ കമത്തിറത്തിയുനട ശത്തിപേക്ഷോർശയത്തിൻപമൽ
സ ർവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോലയുനട ചക്ഷോൻസലറക്ഷോയത്തി നത്തിയമത്തിപക്കണതക്ഷോണര, അതക്ഷോയതര:―

             i. മുഖഖ്യമനത്തി - നചയർപപേഴൺ;

ii. സശക്കർ, പകരള നത്തിയമസഭ - അഅംഗഅം;

iii. പ്രതത്തിപേക പനതക്ഷോവര, പകരള നത്തിയമസഭ - അഅംഗഅം.”

2) ഖണ്ഡഅം 7 (എ) പ്രകക്ഷോരഅം 2021-നല പകരള ഡത്തിജത്തിറല ശക്ഷോസ്ത്ര സക്ഷോപങ്കതത്തിക നൂതന
വത്തിദഖ്യ സരവ്വേകലക്ഷോശക്ഷോല ആകത്തില പേകരഅം   പചരക്കക്ഷോനപദശത്തിക്കുന വകുപ്പെര  8  (1 എഫര)-ല
"അയക്ഷോളുനട" എനതത്തിനര പേകരഅം "അയക്ഷോനള" എനര പചരക്കുക.

2) The Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Second
Amendment Bill, 2022.

Smt. Veena George, Minister for Health, Woman and Child Development
moved  the  motion  that  The  Kerala  Clinical  Establishments  (Registration  and
Regulation) Second Amendment Bill, 2022 as reported by the Subject Committee
be taken up for consideration. Then the Bill as reported by the Subject Committee
was taken into consideration without any discussion and was passed by the House
with the following amendment.
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Clause 1

i) ഖണ്ഡഅം 1(1) - നല "രണക്ഷോഅം” എന വക്ഷോക്കര നശക്കഅം നചയ്യുക.

3) The Non-Resident Indians' (Keralites) Commission Amendment Bill, 2022.

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

Chief  Minister  moved  the  motion  that  The  Non-Resident  Indians'  (Keralites)

Commission Amendment  Bill,  2022 as reported  by the Subject  Committee be

taken up for consideration. Then the Bill as reported by the Subject Committee

was taken into consideration without any discussion and was passed by the House

with the following amendment.

Clause 3

i) ഖണ്ഡഅം 3(ii)  പ്രകക്ഷോരഅം  പ്രധക്ഷോന ആകത്തില പഭദഗതത്തി നചയക്ഷോന ഉപദശത്തിക്കുന വകുപ്പെര

4(2)-നന്റെ കത്തിപ്തനത്തിബനനയത്തില “നക്ഷോമനത്തിരപദശ അം നചയനപ്പെടുനതര ”  എനതത്തിനര  പേകര അം

"നക്ഷോമനത്തിരപദശ അം നചയനപ്പെടതര ” എനര പചരക്കുക.

4)  The Kerala  Document  Writers',  Scribes'  and  Stamp Vendors'  Welfare
Fund (Amendment) Bill, 2022.

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

moved  the  motion  that  The  Kerala  Document  Writers',  Scribes'  and  Stamp

Vendors'  Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,  2022 as  reported  by  the  Subject

Committee be taken up for consideration. Then the Bill as reported by the Subject

Committee was taken into consideration without any discussion and was passed

by the House with the following amendments.

Clause 4

1)  ഖണ്ഡഅം  4(1)  പ്രകക്ഷോരഅം പ്രധക്ഷോന ആകത്തില പഭദഗതത്തി നചയക്ഷോനപദശത്തിക്കുന  വകുപ്പെര

9(3)(എ)-ല "വക്ഷോക്കുകളക്കര” എനതത്തിനര പേകരഅം "വക്ഷോക്കുകളക്കുഅം ചത്തിഹ്നതത്തിനഅം” എനര

പചരക്കുക.

2)  ഖണ്ഡഅം  4(ii)  പ്രകക്ഷോരഅം പ്രധക്ഷോന ആകത്തില പഭദഗതത്തി നചയക്ഷോനപദശത്തിക്കുന   വകുപ്പെര

9(3)(ബത്തി)-ല “വക്ഷോക്കുകള" എനതത്തിനര പേകരഅം "വക്ഷോക്കുകളുഅം ചത്തിഹ്നവഅം” എനര പചരക്കുക.
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Questions on Breach of Privilage :

i) Notices of Question on Breach of Privilege for which consent was withheld :

പേതത്തിനഞക്ഷോഅം  പകരളനത്തിയമസഭയുനട  അഞക്ഷോഅം  സപമളനതത്തില,  സസ്വരണക്കടതര

പകസര അടത്തിമറത്തിക്കനപ്പെടുനതര സഅംബനത്തിചര  28-6-2022 -  ല അവതരത്തിപ്പെത്തിച അടത്തിയന്തര

പ്രപമയ ചരചയുനട ഭക്ഷോഗമക്ഷോയത്തി  ബഹുമക്ഷോനനപ്പെട മുഖഖ്യമനത്തി മറുപേടത്തി പേറഞ അവസരതത്തില

തനന്റെ പ്രസ്തക്ഷോവന വക്ഷോസ്തവ വത്തിരുദ്ധമക്ഷോനണനര ആപരക്ഷോപേത്തിക്കുകയുഅം ഇതുവഴത്തി നത്തിയമസഭപയയുഅം

സക്ഷോമക്ഷോജത്തികപരയുഅം  നതറത്തിദ്ധരത്തിപ്പെത്തിക്കക്ഷോന  ശമത്തിനചനഅം,   ഇതത്തിലൂനട    സഭക്ഷോഅംഗനമന

നത്തിലയത്തിലള തനന്റെയുഅം  നത്തിയമസഭയുനടയുഅം  സക്ഷോമക്ഷോജത്തികരുനടയുഅം  പ്രപതഖ്യക അവകക്ഷോശങ്ങള

ലഅംഘത്തിക്കനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുനനവനഅം കക്ഷോണത്തിചര പഡക്ഷോ.  മക്ഷോതദ്യു കുഴലനക്ഷോടന,  എഅം.  എല.  എ.  ഒരു

പനക്ഷോടശസര നൽകത്തിയത്തിരുന.

നചയർ  ഇക്കക്ഷോരഖ്യതത്തിൽ  ബഹുമക്ഷോനനപ്പെട  മുഖഖ്യമനത്തിയുനട  പ്രതത്തികരണഅം

ലഭഖ്യമക്ഷോക്കുകയുണക്ഷോയത്തി.  പനക്ഷോടശസത്തിനല വത്തിഷയങ്ങളുഅം ഇതര സഅംബനത്തിച മറുപേടത്തിയുഅം നചയര

പേരത്തിപശക്ഷോധത്തിച.  ബഹുമക്ഷോനനപ്പെട മുഖഖ്യമനത്തിയുനട മകളുനട കമ്പനത്തിക്കര  Juristic Person  എന

നത്തിലയത്തിലള വഖ്യകത്തിതസ്വമുനണനഅം,  അങ്ങനനയുള കമ്പനത്തിയുനട  നമന്റെര ആയക്ഷോണര  നജയര

ബക്ഷോലകുമക്ഷോര  എന  വഖ്യകത്തി  ബനനപ്പെടത്തിടളനതനഅം  അല്ലേക്ഷോനത  മുഖഖ്യമനത്തിയുനട  മകളുനട

നമന്റെറല്ലേ  പ്രസ്തുത  വഖ്യകത്തിനയനഅം  ബഹുമക്ഷോനനപ്പെട  മുഖഖ്യമനത്തിയുനട  മറുപേടത്തിയത്തില  നത്തിനഅം

വഖ്യകമക്ഷോണര.  ബഹുമക്ഷോനനപ്പെട  അഅംഗഅം  ഈ  വഖ്യതഖ്യക്ഷോസഅം  മറച  പേത്തിടത്തിചനകക്ഷോണര  നടതത്തിയ

പ്രസ്തക്ഷോവനനയയക്ഷോണര  വക്ഷോസ്തവവത്തിരുദ്ധനമനര പേറഞതക്ഷോയത്തി മനസത്തിലക്ഷോക്കുന. ആയതത്തിനക്ഷോല

ബഹുമക്ഷോനനപ്പെട മുഖഖ്യമനത്തി സഭയുനടപയക്ഷോ ബഹുമക്ഷോനനപ്പെട അഅംഗതത്തിനന്റെപയക്ഷോ അവകക്ഷോശങ്ങള

ലഅംഘത്തിചതക്ഷോയത്തി കക്ഷോണക്ഷോന കഴത്തിയത്തില്ലേ. പനക്ഷോടശസത്തില പേരക്ഷോമരശത്തിച വത്തിഷയവമക്ഷോയത്തി ബനനപ്പെടര

അവകക്ഷോശലഅംഘനതത്തിനര  പഹതുവക്ഷോകുന  യക്ഷോനതക്ഷോരു  നടപേടത്തിയുഅം  ബഹുമക്ഷോനനപ്പെട

മുഖഖ്യമനത്തിയുനട  ഭക്ഷോഗതര  നത്തിനണക്ഷോയത്തിടത്തിനല്ലേനര  മറുപേടത്തിയത്തില  നത്തിനര  പബക്ഷോധഖ്യനപ്പെടതത്തിനന്റെ

അടത്തിസക്ഷോനതത്തില  അവകക്ഷോശലഅംഘന  പനക്ഷോടശസത്തിനള  അനമതത്തി  നത്തിപഷധത്തിക്കുനതക്ഷോയത്തി

സശക്കര അറത്തിയത്തിച.

ii) Notices that were referred to the Committee on Privileges and Ethics :

2021  ഡത്തിസഅംബര  26-നര  റത്തിപപ്പെക്ഷോരടര  ചക്ഷോനലത്തില  തനന്റെ  മണ്ഡലതത്തിനല  ഒരു

വത്തിഷയവമക്ഷോയത്തി  ബനനപ്പെട  ഒരു  ചക്ഷോനല  ചരചയത്തില  പേനങ്കടുക്കനവ   ചരചക്ഷോ  പേക്ഷോനലത്തില

ഉണക്ഷോയത്തിരുന  ശശ.  സക്ഷോബു  എഅം.  പജക്കബര   തനത്തിനക്കതത്തിനര  അപേകശരതത്തികരമക്ഷോയ

KNPP. 7/2023 (ii).
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പേരക്ഷോമരശങ്ങള  നടതത്തിയതത്തിനക്ഷോല  ടത്തിയക്ഷോനനതത്തിനര  അവകക്ഷോശലഅംഘനതത്തിനര  നടപേടത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കണനമനക്ഷോവശഖ്യനപ്പെടര  നകക്ഷോണര ശശ.  പേത്തി.  വത്തി.  ശശനത്തിജത്തിന,  എഅം.എല.എ.  ഒരു

പനക്ഷോടശസര നൽകത്തിയത്തിരുന. 

നചയര  ഇക്കക്ഷോരഖ്യതത്തില  ശശ.  സക്ഷോബു  എഅം.  പജക്കബത്തിനന്റെ  പ്രതത്തികരണഅം

ലഭഖ്യമക്ഷോക്കുകയുണക്ഷോയത്തി.  പനക്ഷോടശസത്തിനല വത്തിഷയങ്ങളുഅം ശശ.  സക്ഷോബു.  എഅം.  പജക്കബത്തിനന്റെ ഇതര

സഅംബനത്തിച മറുപേടത്തിയുഅം നചയര പേരത്തിപശക്ഷോധത്തിച.  ശശ.  പേത്തി.  വത്തി.  ശശനത്തിജത്തിന,  എഅം.എല.എ.

സമരപ്പെത്തിച അവകക്ഷോശലഅംഘന പനക്ഷോടശസത്തിനപമല കൂടുതല പേരത്തിപശക്ഷോധനയുഅം അപനസ്വഷണവഅം

ആവശഖ്യമക്ഷോയതത്തിനക്ഷോല  നചയര  ഈ  വത്തിഷയഅം  നത്തിയമസഭയുനട  നടപേടത്തിക്രമവഅം

കക്ഷോരഖ്യനത്തിരവ്വേഹണവഅം സഅംബനത്തിച ചടങ്ങളത്തിനല ചടഅം 159 അനസരത്തിചര അപനസ്വഷണതത്തിനഅം

റത്തിപപ്പെക്ഷോരടത്തിനമക്ഷോയത്തി  പ്രത്തിവത്തിപലജസര  ,  എഥത്തിക്സൈര എനത്തിവ സഅംബനത്തിച സമത്തിതത്തിക്കര  3-9-2022-നര

റഫര നചയത്തിടളതക്ഷോയത്തി സശക്കര അറത്തിയത്തിച.

iii) Notices on Code of conduct for which consent was withheld :

പ്രവക്ഷോസത്തി  മലയക്ഷോളത്തികളുനട  പകമഅം  സഅംബനത്തിച  നത്തിയമസഭക്ഷോസമത്തിതത്തിയുനട

അഖത്തിപലന്തഖ്യക്ഷോ  പേഠനപേരഖ്യടനതത്തിനന്റെ  ഭക്ഷോഗമക്ഷോയത്തി  ജമ്മു  കക്ഷോശശര  സന്ദരശത്തിച  പവളയത്തില

സമത്തിതത്തി  അഅംഗമക്ഷോയ പഡക്ഷോ.നക.ടത്തി.ജലശല,  എഅം.എല.എ.  12-8-2022-നര  പഫസര ബുക്കത്തില

പപേക്ഷോസര  നചയ  കുറത്തിപ്പെത്തിലൂനട  നത്തിയമസഭക്ഷോഅംഗങ്ങളുനട  നപേരുമക്ഷോറചടതത്തിനര   വത്തിരുദ്ധമക്ഷോയത്തി

പ്രവരതത്തിചത്തിരത്തിക്കുനനവനതത്തിനക്ഷോല  ബഹുമക്ഷോനനപ്പെട  അഅംഗതത്തിനനതത്തിനര  നപേരുമക്ഷോറചട

ലഅംഘനതത്തിനള നടപേടത്തി സസ്വശകരത്തിക്കണനമനക്ഷോവശഖ്യനപ്പെട നകക്ഷോണര  പഡക്ഷോ. മക്ഷോതദ്യു കുഴലനക്ഷോടന,

എഅം.എല.എ. ഒരു പനക്ഷോടശസര നൽകത്തിയത്തിരുന. 

നചയർ  ഇക്കക്ഷോരഖ്യതത്തിൽ  പഡക്ഷോ.  നക.ടത്തി.ജലശല,  എഅം.എല.എ.യുനട  പ്രതത്തികരണഅം

ലഭഖ്യമക്ഷോക്കുകയുണക്ഷോയത്തി.  പനക്ഷോടശസത്തിനല വത്തിഷയങ്ങളുഅം  ഇതര  സഅംബനത്തിച  മറുപേടത്തിയുഅം നചയര

പേരത്തിപശക്ഷോധത്തിച.  ചടഅം  27  പ്രകക്ഷോരഅം  പേഠനപേരഖ്യടന  പവളയത്തില  ബഹുമക്ഷോനനപ്പെട  അഅംഗങ്ങള

കമത്തിറത്തിനയക്കുറത്തിചര ഏനതക്ഷോരു  തരതത്തിലമുള വത്തിമരശനഅം ഉണക്ഷോകക്ഷോതത്തിരത്തിക്കുവക്ഷോനക്ഷോയത്തി ഉചത്തിതമക്ഷോയ

അന്തസഅം  മക്ഷോനഖ്യതയുഅം  നത്തിലനത്തിരത്തുനതത്തിനര  പ്രപതഖ്യക  ശദ്ധ  നചലപതണതക്ഷോനണനര

നത്തിഷ്കരഷത്തിചത്തിരത്തിക്കുന.  പേഠനപേരഖ്യടന വത്തിഷയവഅം  നത്തിരക്ഷോപകപേമക്ഷോയ ഒരു യക്ഷോതക്ഷോവത്തിവരണക്കുറത്തിപ്പുഅം

തമത്തില ബനമത്തില്ലേ.  ആയതത്തിനക്ഷോല പഫസ്ബുക്കത്തില സത്തിരമക്ഷോയത്തി  കുറത്തിപ്പുകനളഴുതുനതത്തിനന്റെ

ഭക്ഷോഗമക്ഷോയത്തി മക്ഷോതപമ ഇതത്തിനന കക്ഷോണക്ഷോന കഴത്തിയൂ.  പനക്ഷോടശസത്തില പേരക്ഷോമരശത്തിച വത്തിഷയവമക്ഷോയത്തി
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ബനനപ്പെടര  നപേരുമക്ഷോറചടലഅംഘനതത്തിനര  പഹതുവക്ഷോകുന  യക്ഷോനതക്ഷോരു  നടപേടത്തിയുഅം

പഡക്ഷോ.  നക.  ടത്തി.  ജലശല,  എഅം.എല.എ.യുനട   ഭക്ഷോഗത്തുനത്തിനണക്ഷോയത്തിടത്തിനല്ലേനര മറുപേടത്തിയത്തില

നത്തിനര  പബക്ഷോധഖ്യനപ്പെടതത്തിനന്റെ  അടത്തിസക്ഷോനതത്തില  നപേരുമക്ഷോറചടലഅംഘന  പനക്ഷോടശസത്തിനള

അനമതത്തി നത്തിപഷധത്തിക്കുനതക്ഷോയത്തി സശക്കര അറത്തിയത്തിച.

Then  the  Chief  Minister  moved  a  resolution  that  the  House  may  be
adjourned sine die and the same was adopted by the House.

The Speaker made a brief review of the Seventh Session of the Fifteenth
Kerala Legislative Assembly.

The House adjurned sine die at 03.49 p.m  

         National Anthem.

A. M. BASHEER,
      Secretary.


