
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ആറഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ആഗസസ്റ്റ്   24,   ബുധനഞഴ് ച

നമ്പര് 79 

രഞവതിടലെ 9.00-നസ്റ്റ് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.  

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള് :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്  മൂടന്നണഞ്ചാം  സഭയതില്

കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയസ്റ്റ് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്  ഉള്ടപ്പെടട  കകേരളതതിടലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതില്

പതിനവഞതതില്  നതിയമനങ്ങള്  നടക്കുന്നത്മൂലെവഞ്ചാം  ഉന്നതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ  കമഖലെ

നതിലെവഞരതകേര്ച കനരതിടുന്നതുമൂലെവഞ്ചാം ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപ്പെടുന്ന സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം

സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചസ്റ്റ്  ചർച  ടചയ്യണടമന്നസ്റ്റ്  ആവശദ്ധ്യടപ്പെടസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  കറഞജതി  എഞ്ചാം.

കജഞണഞ്ചാം  മറസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന്റെ  അവതരണഞനുമതതിയസ്റ്റ്

കനഞടസ്പീസസ്റ്റ്  നലതിയതിരുന.   ഉന്നതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട

ടവളതിചതതില് അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനസ്റ്റ് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലെപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചസ്റ്റ്  പ്രതതിപക

കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

(1) മഹഞതഞഗഞനതി കദശസ്പീയ ഗഞമസ്പീണ ടതഞഴതിലുറപ്പെസ്റ്റ് പദതതിടയ ദുര്ബ്ബലെടപ്പെടുത്തുന്ന

കകേന്ദ്രസര്ക്കഞര്  നയങ്ങള്  തതിരുത്തുന്നതതിനസ്റ്റ്  സമ്മേര്ദഞ്ചാം  ടചലുകതണ്ടതതിടന്റെ

ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  പതി.  എസസ്റ്റ്.  സുപഞല്,  തകദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എകക്സൈസസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച.  മനതി  അതസ്റ്റ്

സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP.1192/2022(i).
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(2) സ്കൂള് കുടതികേളുടട  ഉചഭകണതതിനഞയതി  നല്കേതിവരുന്ന തുകേ കേഞകലെഞചതിതമഞയതി

പരതിഷ്കരതികക്കണ്ടതതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  അനവര്  സഞദതസ്റ്റ്

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില്  വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച.  മനതി  അതസ്റ്റ്

സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള്: 

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള് അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയതില് ഉന്നയതിച. 

ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരസ്റ്റ് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. കശലെജ ടസ്പീചര് ലെതിഞ്ചാംഗനസ്പീതതി സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം മുഖദ്ധ്യമനതി

2 ശസ്പീ. ടകേ. കപ്രഞ്ചാംകുമഞര് ഒറപ്പെഞലെതസ്റ്റ് ഫയര് കസഷന മുഖദ്ധ്യമനതി

3 ശസ്പീ. യ. എ. ലെതസ്പീഫസ്റ്റ് നന്യൂസസ്റ്റ് പ്രതിന്റെതിടന്റെ

വതിലെവര്ദന

നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,

കേയര് വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. സതി. ആര്. മകഹഷസ്റ്റ് തഴവ കകേഞകളജസ്റ്റ് ടകേടതിട

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ഉന്നത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-

സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. ജതി. എസസ്റ്റ്. ജയലെഞല് പരവൂര് ഒലഞല് ടറയതില്കവ

കമല്പ്പെഞലെഞ്ചാം നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതസ്റ്റ്-

വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ

വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. സണതി കജഞസഫസ്റ്റ് കപരഞവൂരതിടലെ

ടപഞതുമരഞമതസ്റ്റ്

കറഞഡുകേളുടട നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതസ്റ്റ്-

വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ

വകുപ്പുമനതി
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1 2 3 4

7 കഡഞ. സുജതിതസ്റ്റ് വതിജയനപതിള്ള കദശസ്പീയപഞതഞ
വതികേസനതതിടന്റെ

ഭഞഗമഞയതി ശകതികുളങ്ങര
ഹഞര്ബറതിടന്റെ

പ്രകവശനകേവഞടഞ്ചാം
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതസ്റ്റ്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. എ. രഞജ അടതിമഞലെതി തഞലൂക്കസ്റ്റ്
ആശുപതതിയടട

പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

9 കഡഞ. മഞതത്യു കുഴല്നഞടന ആകരഞഗദ്ധ്യവകുപ്പെതിടലെ
കഡഞക്ടര്മഞരുടട കസവനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീര് കേഞയതികേ കമതഞ മതിഷന
പ്രവര്തനഞ്ചാം

മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം,
കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫസ്റ്റ്,

ഹജസ്റ്റ് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

അതതസ്റ്റ്  വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചസ്റ്റ് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി.  

റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണഞ്ചാം : 

തഞടഴപ്പെറയന്ന റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച. 

(i)  2022-ടലെ കകേരള മഞരതികടഞ്ചാം കബഞര്ഡസ്റ്റ്  (കഭദഗതതി)  ബതില് സഞ്ചാംബനതിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മേതിറതി V-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ്.

(ii)  2022-ടലെ  കകേരള  ആഭരണ  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്
സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി VII -ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ്.

(iii)  2022-ടലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (രണ്ടഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)  ബതില് സഞ്ചാംബനതിച
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി XI-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ്.
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(iv) 2022 - ടലെ കകേരള കലെഞകേഞയക (കഭദഗതതി) ബതില്, 2022 - ടലെ കകേരള പബതികേസ്റ്റ്
സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷന (ചതിലെ കകേഞര്പ്പെകറഷനുകേടളയഞ്ചാം കേമ്പനതികേടളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച കൂടുതല്
പ്രവൃതതികേള്)  രണ്ടഞഞ്ചാം കഭദഗതതി ബതില് എന്നതിവ സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  XIV-ടന്റെ
റതികപ്പെഞര്ടസ്റ്റ്. 

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം : 

(1) തഞടഴപ്പെറയന്ന ബതില്ലുകേളുടട അവതരണവഞ്ചാം സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതിക്കസ്റ്റ് അയയണടമന്ന
പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം   : 

(i) 2022 -   ടലെ കകേരള തകദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ ടപഞതുസര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് ബതില് 

തകദശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എകക്സൈസസ്റ്റ് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതി.  കഗഞവതിന്ദന
മഞസര് 2022-ടലെ കകേരള തകദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ ടപഞതുസര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് ബതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,
ബതില്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  IX-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം
ടചയ.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്,  പ്രസ്തുത  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്
ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  രഞജകഗഞപഞലെനുഞ്ചാം,  ബതില് ഒരു ടസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി  ശസ്പീ. യ. എ. ലെതസ്പീഫഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ്
സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം ആരഞയന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ് ടചയ്യണടമന്ന
കഭദഗതതിടയ  ശസ്പീ.  ടകേ.  ഡതി.  പ്രകസനന  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  വതി.  ടകേ.
പ്രശഞന്തസ്റ്റ്  പതിനതഞങ്ങതി  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില്  ഒരു  ടസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിക്കസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന
കഭദഗതതിടയ  ശസ്പീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന  പതിനതഞങ്ങതി  സഞ്ചാംസഞരതിച.  തകദശ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എകക്സൈസസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭയടട
അനുമതതികയഞടട  പതിനവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്  ടസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭ  തള്ളുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  2022-ടലെ  കകേരള
തകദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  ടപഞതുസര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  ബതില് സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  IX-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്
അയക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  IX-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ്
അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  

(ii)  2022-  ടലെ  കകേരള  വദ്ധ്യവസഞയ  ഏകേജഞലെകേ  കതിയറനസസ്റ്റ്  കബഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം
വദ്ധ്യവസഞയ നഗരപ്രകദശ വതികേസനവഞ്ചാം   (  കഭദഗതതി  )   ബതില് 

നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പു  മനതി   ശസ്പീ.  പതി.  രഞജസ്പീവസ്റ്റ്  2022 -ടലെ  കകേരള
വദ്ധ്യവസഞയ  ഏകേജഞലെകേ  കതിയറനസസ്റ്റ്  കബഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം  വദ്ധ്യവസഞയ  നഗരപ്രകദശ  വതികേസനവഞ്ചാം
(കഭദഗതതി)  ബതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്   സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  IV-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്,  പ്രസ്തുത  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി
ശസ്പീ.  എ.  സതി.  ടമഞയസ്പീന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ് ശസ്പീ.  പതി.  നന്ദകുമഞറുഞ്ചാം,  ബതില് ഒരു
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ടസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി ശസ്പീ. പതി. എസസ്റ്റ്.
സുപഞല്  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  വതി.  ശശതിയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.
നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന
കഭദഗതതികേള് സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിച. തുടര്ന്നസ്റ്റ് 2022-ടലെ കകേരള വദ്ധ്യവസഞയ
ഏകേജഞലെകേ കതിയറനസസ്റ്റ് കബഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം വദ്ധ്യവസഞയ നഗരപ്രകദശ വതികേസനവഞ്ചാം (കഭദഗതതി) ബതില്
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി  IV-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി IV - ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

(iii)  2022-  ടലെ കകേരള പബതികേസ്റ്റ്  എന്റെര്കപ്രസസസ്റ്റ്    (  ടസലെകനുഞ്ചാം റതിക്രൂടസ്റ്റ്ടമനഞ്ചാം  )
കബഞര്ഡസ്റ്റ് ബതില് 

നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ. പതി. രഞജസ്പീവസ്റ്റ്, 2022 - ടലെ കകേരള പബതികേസ്റ്റ്
എന്റെര്കപ്രസസസ്റ്റ് (ടസലെകനുഞ്ചാം റതിക്രൂടസ്റ്റ്ടമനഞ്ചാം) കബഞര്ഡസ്റ്റ് ബതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്
സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  IV-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം
ടചയ.  പ്രസ്തുത  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്
ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  നജസ്പീബസ്റ്റ്  കേഞന്തപുരഞ്ചാം  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  പതി.  ഉകബദ്ദുള്ളയഞ്ചാം,  ബതില് ഒരു ടസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ്   അയക്കണടമന്ന
മടറഞരു  കഭദഗതതി   ശസ്പീ.  ടതി.  സതിദതിഖഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതിടയ ശസ്പീ.
ടകേ.  എന.  ഉണതികൃഷ്ണന  പതിനതഞങ്ങതി  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില്  ഒരു  ടസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിക്കസ്റ്റ്
അയയണടമന്ന കഭദഗതതിടയ ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന പതിനതഞങ്ങതി സഞ്ചാംസഞരതിച. നതിയമഞ്ചാം,
വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന  കഭദഗതതികേള്
സഭ തള്ളതി. തുടര്ന്നസ്റ്റ് 2022-ടലെ കകേരള പബതികേസ്റ്റ് എന്റെര്കപ്രസസസ്റ്റ് (ടസലെകനുഞ്ചാം റതിക്രൂടസ്റ്റ്ടമനഞ്ചാം)
കബഞര്ഡസ്റ്റ്  ബതില് സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  IV-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം
പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം, ബതില് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി IV-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  

(iv) 2022 -   ടലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള്   (  കഭദഗതതി  )   ബതില് 

ഉന്നതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി  വകുപ്പുമനതി  കഡഞ.  ആര്.  ബതിന,  2022-ടലെ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള്  (കഭദഗതതി) ബതില് അവതരതിപ്പെതിച.  ശസ്പീ.  പതി.  സതി.  വതിഷ്ണുനഞഥസ്റ്റ്
ബതില്  അവതരണടത  എതതിര്ത്തുടകേഞണ്ടസ്റ്റ്  ക്രമപ്രശഞ്ചാം  ഉന്നയതിചസ്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞരതിച.
ഉന്നയതിക്കടപ്പെട ക്രമപ്രശഞ്ചാം നതിലെനതില്ക്കുന്നതടലന്നസ്റ്റ് സസ്പീക്കര് റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി. തുടര്ന്നസ്റ്റ്, മനതി
ബതില്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി VI - ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.
പ്രസസ്തുത  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന
കഭദഗതതി ശസ്പീ. ടകേ. പതി. എ. മജസ്പീദസ്റ്റ് ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ് ശസ്പീ. ടതി. വതി. ഇബഞഹതിമുഞ്ചാം, ബതില്
ഒരു  ടസലെക്ടസ്റ്റ്   കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി
ശസ്പീ. എ. പ്രഭഞകേരന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ് കഡഞ. ടകേ. ടതി. ജലെസ്പീലുഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച
സഞ്ചാംസഞരതിച.  ഉന്നതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം  ബതില്
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ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി   സഭ
തള്ളുകേയഞ്ചാം, ബതില് ടസലെക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയണടമന്ന കഭദഗതതി സഭയടട
അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. തുടര്ന്നസ്റ്റ് 2022 - ടലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള്
(കഭദഗതതി) ബതില് സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതി  VI-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം
പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം, ബതില് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി VI-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  

(v) 2022 -   ടലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബനമഞയ ഉതരവഞദതിത   (  കഭദഗതതി  )   ബതില് 

ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.  ബഞലെകഗഞപഞല്,  2022-ടലെ  കകേരള
ധനസഞ്ചാംബനമഞയ ഉതരവഞദതിത  (കഭദഗതതി) ബതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മേതിറതി  VIII-ടന്റെ  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.
പ്രസസ്തുത  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന
കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  സതി.  ആര്.  മകഹഷസ്റ്റ്  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്  കഡഞ.  മഞതത്യു
കുഴല്നഞടനുഞ്ചാം, ബതില് ഒരു ടസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയക്കണടമന്ന മടറഞരു
കഭദഗതതി   ശസ്പീ.  ടസബഞസദ്ധ്യന  കുളത്തുങ്കലുഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ധനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭ  തള്ളുകേയഞ്ചാം,  ബതില്  ടസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  പതിനവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം
ടചയ.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  2022-ടലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉതരവഞദതിത  (കഭദഗതതി) ബതില്
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി VIII-ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം, ബതില്
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി VIII - ടന്റെ പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  

(2)    2022-  ടലെ  കകേരള  കേനകേഞലെതിതസ്പീറ  ,    കകേഞഴതിതസ്പീറ  ,    ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
(  ഉല്പഞദനവഞ്ചാം വതില്പനയഞ്ചാം നതിയനതിക്കല്  )     ബതിലതി  ടന്റെ അവതരണവഞ്ചാം ടസലെക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതിക്കസ്റ്റ്
അയയണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം 

മൃഗസഞ്ചാംരകണ-കസ്പീരവതികേസന  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീമതതി  ടജ.  ചതിഞ്ചുറഞണതി,  2022-ടലെ
കകേരള  കേനകേഞലെതിതസ്പീറ,  കകേഞഴതിതസ്പീറ,  ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം  (ഉല്പഞദനവഞ്ചാം  വതില്പനയഞ്ചാം
നതിയനതിക്കല്) ബതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്  ടസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതിറതിക്കസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന
പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  പ്രസ്തുത  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  വതി.  സുകമഷസ്റ്റ്
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്  ശസ്പീമതതി  ശഞന്തകുമഞരതി  ടകേ.-യഞ്ചാം,  ബതില്  ഒരു  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ്   അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി ശസ്പീ.  ഇ.  ടതി.  കടസണ
മഞസര്  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്  ശസ്പീമതതി  സതി.  ടകേ.  ആശയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചസ്റ്റ്
സഞ്ചാംസഞരതിച.  ടപ്രഞഫ.  ആബതിദസ്റ്റ്  ഹുകസന  തങ്ങള്  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  കുറുകക്കഞളതി  ടമഞയസ്പീന ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം ആരഞയന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്
ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതിടയ കുറതിചസ്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ചര്ചയഞ്ചാം  മൃഗസഞ്ചാംരകണ-കസ്പീരവതികേസന
വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന  കഭദഗതതികേള്  സഭയടട
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അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിച.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്,  2022 -  ടലെ കകേരള കേനകേഞലെതിതസ്പീറ,  കകേഞഴതിതസ്പീറ,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം  (ഉല്പഞദനവഞ്ചാം  വതില്പനയഞ്ചാം  നതിയനതിക്കല്) ബതില് ഒരു  ടസലെക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
ചുവടടപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടുന്ന ടസലെക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയസ്റ്റ് അയയകേയഞ്ചാം ടചയ. 

(1) ശസ്പീമതതി ടജ. ചതിഞ്ചുറഞണതി ( മൃഗസഞ്ചാംരകണ-കസ്പീരവതികേസന വകുപ്പുമനതി)

(2) ശസ്പീ. സതി. എചസ്റ്റ്. കുഞ്ഞമ

(3) ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കുഞ്ഞമ്മേദസ്റ്റ് കുടതി മഞസര്

(4) ശസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന

(5) ശസ്പീമതതി യ. പ്രതതിഭ

(6) ശസ്പീ. ഡതി. ടകേ. മുരളതി

(7) ശസ്പീ. ജതി. എസസ്റ്റ്. ജയലെഞല്

(8) ശസ്പീമതതി. സതി. ടകേ. ആശ

(9) ശസ്പീ. കജഞബസ്റ്റ് കമക്കതിള്

(10) ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന

(11) ശസ്പീ. അനവര് സഞദതസ്റ്റ്

(12) ശസ്പീ. കമഞനസസ്റ്റ് കജഞസഫസ്റ്റ്

(13) ശസ്പീ. കുറുകക്കഞളതി ടമഞയസ്പീന

(14) ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ

(15) കഡഞ. മഞതത്യു കുഴല്നഞടന

2022  ആഗസസ്റ്റ്  29-  ാം തസ്പീയതതി  തതിങ്കളഞഴ്ച  രഞവതിടലെ  9.00-നസ്റ്റ്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി കവകുകന്നരഞ്ചാം 06.44 - നസ്റ്റ് സഭ പതിരതിഞ.

                                                                    എ. എഞ്ചാം. ബഷസ്പീര്,
ടസക്രടറതി.     
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions:

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

Adjournment Motion:

After  hearing  the  Minister  for  Higher  Education  and  Social  Justice,  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 decline in the quality of higher education
sector  and the back  door  appointments  made  in  the  Universities  of  Kerala
including the Kannur University.

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

Calling Attention :

1.  Shri  P.  S.  Supal  called  the  attention of the  Minister  for  Local  Self  
Governments, Rural Development and Excise to exert pressure to revise 
the  policies  of  the  Central  Government  that  weaken  the  Mahatma  
Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. The Minister  
made a statement thereto.

2.  Shri  Anwar  Sadath  called  the  attention of  the  Minister  for  General  
Education and Labour to the necessity to take steps for timely revision 
of the amount given to mid-day meal at schools. The Minister made a 
statement thereto.
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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 ശശ്രീമതത്തി നക. നക. ശശൈലജ ടശ്രീച്ചര ലത്തിഅംഗനശ്രീതത്തി സഅംരക്ഷണഅം മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ്രീ. നക. പപഅംകുമമാര ഒറ്റപമാലതര ഫയര പസ്റ്റേഷന മുഖഖ്യമനത്തി

3 ശശ്രീ. യ. എ. ലതശ്രീഫര നന്യൂസര പത്തിന്റെത്തിനന്റെ

വത്തിലവരദ്ധന

നത്തിയമഅം, വഖ്യവസമായഅം,

കയര വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ്രീ. സത്തി. ആര. മപഹേഷര തഴവ പകമാപളേജര നകടത്തിട

നത്തിരമമാണഅം

ഉന്നത വത്തിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ-

സമാമൂഹേഖ്യനശ്രീതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ്രീ. ജത്തി. എസര. ജയലമാല പേരവൂര ഒലമാല നറെയത്തിലപവ

പമലപമാലഅം നത്തിരമമാണഅം

നപേമാതുമരമാമതര-

വത്തിപനമാദസഞമാരഅം,

യവജനകമാരഖ്യ

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ്രീ. സണത്തി പജമാസഫര പപേരമാവൂരത്തിനല

നപേമാതുമരമാമതര

പറെമാഡുകളുനട നവശ്രീകരണഅം

നപേമാതുമരമാമതര-

വത്തിപനമാദസഞമാരഅം,

യവജനകമാരഖ്യ

വകുപ്പുമനത്തി
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7 പഡമാ. സുജത്തിതര വത്തിജയനപേത്തിള പദശൈശ്രീയപേമാതമാ
വത്തികസനതത്തിനന്റെ

ഭമാഗമമായത്തി ശൈകത്തികുളേങ്ങര
ഹേമാരബറെത്തിനന്റെ

പപവശൈനകവമാടഅം
നത്തിരമമാണഅം

നപേമാതുമരമാമതര-
വത്തിപനമാദസഞമാരഅം,

യവജനകമാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ്രീ. എ. രമാജ അടത്തിമമാലത്തി തമാലൂകര
ആശുപേതത്തിയനട

പവരതനഅം

ആപരമാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശൈത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

9 പഡമാ. മമാതത്യു കുഴലനമാടന ആപരമാഗഖ്യവകുപത്തിനല
പഡമാക്ടരമമാരുനട പസവനഅം

ആപരമാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശൈത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ്രീ. എ. എന. ഷഅംസശ്രീര കമായത്തിക ക്ഷമതമാ മത്തിഷന
പവരതനഅം

മതഖ്യബന്ധനഅം,
കമായത്തികഅം, വഖഫര,

ഹേജര തശ്രീരതമാടനഅം
വകുപ്പുമനത്തി

 The Ministers concerned made statements on the respective subjects.  

Presentation of Reports:

The following reports were presented.

(i)  Report  of  Subject  Committee-V  on  The  Kerala  Maritime  Board
(Amendment) Bill, 2022.

(ii)  Report  of  Subject  Committee-VII  on  The  Kerala  Jewellery  Workers'
Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022.

(iii) Report of Subject Committee-XI on The Kerala Co-operative Societies
(Second Amendment) Bill, 2022.
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(iv)  Reports  of  Subject  Committee-XIV  on  The  Kerala  Lok  Ayukta
(Amendment) Bill, 2022 and The Kerala Public Service Commission (Additional
Functions as respects certain Corporations and Companies) Second Amendment
Bill, 2022.

Legislative Business : 

(1)  Introduction  and  Motion  for  reference  to  Subject  Committee  of  the
following Bills : 

(i) The Kerala Local Self Government Common Service Bill, 2022

 Shri M. V. Govindan Master, Minister for Local Self Governments, Rural
Development and Excise introduced The Kerala Local Self Government Common
Service Bill, 2022 and moved that the Bill be referred to Subject Committee IX.
Shri M. Rajagopalan moved an amendment to circulate the Bill for eliciting public
opinion and Shri U. A. Lathif moved another amendment for referring the Bill to a
Select  Committee  and  spoke.  Shri  V.  K.  Prasanth  as  authorised  by
Shri K. D. Prasenan seconded the amendment to circulate the Bill for eliciting
public  opinion  and  spoke.  Shri  Thiruvanchoor  Radhakrishnan  seconded  the
amendment for referring the Bill to a Select Committee and spoke. After the reply
by  Minister  for  Local  Self  Governments,  Rural  Development  and  Excise  the
amendment moved to circulate the Bill for eliciting public opinion was withdrawn
by the leave of the House and the amendment moved for referring the Bill to a
Select Committee was declared lost.  Then the Motion for referring the Bill  to
Subject  Committee  IX  was  adopted  and  the  Bill  was  referred  to  the  Subject
Committee IX. 

(ii)  The  Kerala  Industrial  Single  Window  Clearance  Boards  and
Industrial Township Area Development (Amendment) Bill, 2022 

Shri  P.  Rajeeve,  Minister  for  Law,  Industries  and  Coir  introduced  The
Kerala Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area
Development  (Amendment)  Bill,  2022 and moved that  the Bill  be  referred to
Subject Committee IV. Shri  P. Nandakumar as authorised by Shri A. C. Moideen moved
an amendment to circulate  the  Bill  for  eliciting  public opinion and Shri  V.  Sasi  as
authorised by Shri  P. S. Supal moved another amendment for referring the Bill to
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a Select Committee and spoke. After the reply by Minister for Law, Industries and
Coir the amendment moved were withdrawn by the leave of the House. Then the
Motion for referring the Bill to Subject Committee IV was adopted and the Bill
was referred to the Subject Committee IV. 

(iii)  The Kerala  Public  Enterprises  (Selection and Recruitment)  Board Bill,
2022 

Shri  P.  Rajeeve,  Minister  for  Law,  Industries  and  Coir  introduced  The

Kerala  Public  Enterprises  (Selection  and  Recruitment)  Board  Bill,  2022 and

moved that the Bill be referred to Subject Committee IV. Shri. P Ubaidulla as

authorised by Shri Najeeb Kanthapuram moved an amendment to circulate the Bill

for eliciting public opinion and Shri T. Siddique moved another amendment for

referring the  Bill  to  a  Select  Committee  and spoke.  Shri  K.  N.  Unnikrishnan

seconded the  amendment  to  circulate  the  Bill  for  eliciting  public  opinion and

spoke. Shri K. P. Mohanan seconded the amendment for referring the Bill to a

Select Committee and spoke. After the reply by Minister for Law, Industries and

Coir the amendment moved were declared lost. Then the Motion for referring the

Bill to Subject Committee IV was adopted and the Bill was referred to the Subject

Committee IV. 

(iv) The University Laws (Amendment) Bill, 2022 

DR. R. Bindhu, Minister for Higher Education and Social Justice introduced
The  University  Laws  (Amendment)  Bill,  2022.  Shri  P.  C.  Vishnunadh  raised
objections regarding the moving of the bill for taken into consideration and spoke.
Speaker ruled out the objections. Then the Minister moved that the Bill be referred
to  Subject  Committee  VI. Shri  T.  V.  Ibrahim as authorised by Shri  K.P.A. Majeed
moved  an  amendment  to  circulate  the  Bill  for  eliciting  public  opinion  and  
DR. K. T. Jaleel as authorised by Shri  A. Prabhakaran moved another amendment
for referring the Bill to a Select Committee and spoke. After the reply by Minister
for Higher Education and Social Justice the amendment moved to circulate the
Bill for eliciting public opinion was declared lost and the amendment moved for
referring the Bill to a Select Committee was withdrawn by the leave of the House.
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Then the Motion for referring the Bill to Subject Committee VI was adopted and
the Bill was referred to the Subject Committee VI. 

(v) The Kerala Fiscal Responsibility (Amendment) Bill, 2022 

Shri K.  N. Balagopal,  Minister  for Finance introduced  The Kerala Fiscal
Responsibility (Amendment) Bill, 2022 and moved that the Bill be referred to
Subject Committee VIII. DR. Mathew Kuzhalnadan as authorised by Shri C. R. Mahesh
moved  an  amendment  to  circulate  the  Bill  for  eliciting  public  opinion  and
Shri Sebastian Kulathunkal moved another amendment for referring the Bill to a
Select  Committee  and  spoke.  After  the  reply  by  Minister  for  Finance  the
amendment moved to circulate the Bill for eliciting public opinion was declared
lost and the amendment moved for referring the Bill to a Select Committee was
withdrawn by the leave of the House. Then the Motion for referring the Bill to
Subject  Committee  VIII  was adopted and the Bill  was  referred  to the Subject
Committee VIII.

 (2) Introduction and motion for reference to Select Comittee of The Kerala
Livestock and Poultry Feed and Mineral Mixture (Regulation of Manufacture and
Sale) Bill, 2022. 

Smt.  J.  Chinchurani,  Minister  for  Animal  Husbandry and Dairy  Development
introduced  The  Kerala  Livestock  and  Poultry  Feed  and  Mineral  Mixture
(Regulation of  Manufacture  and Sale)  Bill,  2022 and  moved that  the  Bill  be
referred to a Select Committee. Smt. Santhakumari K. as authorised by Shri K. V. Sumesh
moved an amendment to circulate the Bill for eliciting public opinion and Smt. C. K. Asha
as  authorised  by  Shri   E.  T.  Taison  Master  moved  another  amendment  for
referring the Bill to a Subject Committee and spoke. Shri Kurukkoli Moideen as
authorised by Prof. Abid Hussain Thangal seconded the amendment to circulate
the Bill for eliciting public opinion and spoke. After discussion and reply by the
Minister for Animal Husbandry and Dairy Development, the amendments moved
were withdrawn by the leave of the House. Then the Motion for referring  The
Kerala  Livestock  and  Poultry  Feed  and  Mineral  Mixture  (Regulation  of
Manufacture and Sale) Bill, 2022 to a Select Committee was adopted and the Bill
was referred to a Select Committee with the following Members. 



7

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

(2) Shri C. H. Kunhambu

(3) Shri K. P. Kunhammed Kutti Master

(4) Shri K. D. Prasenan

(5) Smt U. Prathibha

(6) Shri D. K. Murali

(7) Shri G. S. Jayalal

(8) Smt C. K. Asha

(9) Shri Job Maichil

(10) Shri K. P. Mohanan

(11) Shri Anwar Sadath

(12) Shri Mons Joseph

(13) Shri  Kurukkoli Moideen

(14) Smt K. K. Rema

(15) DR Mathew Kuzhalnadan 

The House adjourned at 06.44 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Monday
August 29, 2022.

A. M. BASHEER, 
Secretary.


