
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ഏഴഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന—ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ഡതിസഞ്ചാംബര്   5,   തതിങ്കളഞഴ

നമ്പര് 85

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

സഭഞ നടപടതികേള് ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുമുമ്പന് കദേശസ്പീയഗഞനഞ്ചാം ആലെപതിക്കുകേയുണഞയതി.

കചഞദേദ്ധ്യങ്ങള്   : 

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദേദ്ധ്യങ്ങളതില്  നഞടലെണഞ്ചാം  സഭയതില്
കചഞദേതിക്കുകേയുഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ.

ചരകമഞപചഞരഞ്ചാം : 

മുൻ  നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ  ടപഞഫ.  എന.  എഞ്ചാം.  കജഞസഫന്,  ടകേ.  മുഹമ്മേദേഞലെതി,
ആരദ്ധ്യഞടന മുഹമ്മേദേന്,  കകേഞടതികയരതി  ബഞലെകൃഷ്ണന,  പുനലൂര് മധ,  ടവങ്ങഞനൂര് പതി.  ഭഞസ്കരന
എന്നതിവരുടട നതിരദ്ധ്യഞണഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചന്  സസ്പീക്കര്  റഫറനസന്  നടതതി.  പകരതകരഞടുള്ള
ആദേരസൂചകേമഞയതി അഞ്ചാംഗങ്ങള് അല്പകനരഞ്ചാം എഴുകന്നറ്റുനതിന്നന് മമൗനഞ്ചാം ആചരതിച.

ടചയര്മഞനമഞരുടട പഞനല് :

നടപ്പുസകമ്മേളനതതിടലെ  ടചയര്മഞനമഞരുടട  പഞനലെതികലെക്കന്  തഞടഴപ്പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങടള നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ടചയ.

1. ശസ്പീമതതി യു. പതതിഭ

2. ശസ്പീമതതി സതി. ടകേ. ആശ

3. ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ

അടതിയന്തരപകമയഞ്ചാം :

പതി.എസന്.സതി.-യുഞ്ചാം,  എഞ്ചാംകപഞയ്ടമനന്  എകന്ടചയ്ഞഞ്ചാം  മുകഖേനയലഞടത  സര്ക്കഞര്,
അര്ദസര്ക്കഞര്, ടപഞതുകമഖേലെഞ സഞപനങ്ങളതില് ലെകകേണക്കതിനന് ദേതിവസ കവതന, കേരഞര്
നതിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നുടവന്നുഞ്ചാം അതുമൂലെഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനടത യുവജനങ്ങള്ക്കന്  ഉണഞയതിട്ടുള്ള
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ആശങ്കയുഞ്ചാം  അസഞ്ചാംതൃപ്തതിയുഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പടുന്ന  സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം
സഭഞനടപടതികേൾ നതിർതതിവചന് ചർച ടചയ്യണടമന്നന് ആവശദ്ധ്യടപ്പടന് ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥഞ്ചാം മറന്
അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു  അടതിയന്തരപകമയതതിടന  അവതരണഞനുമതതിയന്  കനഞടസ്പീസന്
നലതിയതിരുന്നു.  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എകകസന്  വകുപ്പുമനതിയുടട
മറുപടതിയുടട  ടവളതിചതതില്  അടതിയന്തരപകമയതതിനന്  സസ്പീക്കര്  അവതരണഞനുമതതി
നതികഷധതിച.  

[പതതിപക കനതഞവതിടന വഞക്കന്ഔടന് പസഞ്ചാംഗതതിനതിടട പതതിപക കേകതികേളതിടലെ
അഞ്ചാംഗങ്ങള്  മുദഞവഞകേദ്ധ്യഞ്ചാം  മുഴക്കതി,  സഭഞനടപടതികേള്  തടസ്സടപ്പടുത്തുവഞന  ശമതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ടചയ.]

ശദ കണതിക്കല് :

 പകദേശവഞസതികേളുകടയുഞ്ചാം  മതദ്ധ്യടതഞഴതിലെഞളതികേളുകടയുഞ്ചാം  ആശങ്കകേള്  പരതിഹരതിചന്
വതിഴതി ഞഞ്ചാം  തുറമുഖേ  പദതതിനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം  കനരതിടുന്ന  തടസ്സഞ്ചാം  നസ്പീകക്കണതതിടന
ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെയന്   ശസ്പീ.  കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി  സുകരന്ദ്രന  തുറമുഖേഞ്ചാം,  മമ്യൂസതിയഞ്ചാം,  പുരഞവസ
വകുപ്പുമനതിയുടട ശദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പസഞവന ടചയ. 

[കേഞരദ്ധ്യവതിവര പടതികേയതിടലെ രണഞമടത ശദ കണതിക്കല് കനഞടസ്പീസന്  അവതരതിപ്പതിക്കടപ്പടതില.
പതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പട അഞ്ചാംഗങ്ങള് ബഹളഞ്ചാം തുടര്ന്നു.]

ചടഞ്ചാം   304   പകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള്:

ചടഞ്ചാം  304  പകേഞരഞ്ചാം  കനഞടസ്പീസന്  നല്കേതിയതിരുന്ന തഞടഴ  പറയുന്ന വതിഷയങ്ങള്ക്കുള്ള
മറുപടതി കമശപ്പുറതന് വച.

ക്രമ
നമ്പര് അഞ്ചാംഗതതിടന കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന രഞഷസ്പീയ തടവുകേഞരുടട
ശതികഞ ഇളവന്

മുഖേദ്ധ്യമനതി

2 ശസ്പീ. ടകേ. എന. ഉണതിക്കൃഷ്ണന കനജസ്പീരതിയയതില് അകേടപ്പട
നഞവതികേരുടട കമഞചനഞ്ചാം

മുഖേദ്ധ്യമനതി

3 കഡഞ. എന. ജയരഞജന്

കേഞഞതിരപ്പള്ളതി കുന്നുഞ്ചാംഭഞഗഞ്ചാം
കസഞര്ട്സന് സ്കൂള് 

മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം,
കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖേഫന്,
ഹജന് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര്
പഞലെക്കഞടന്-കകേഞഴതികക്കഞടന്
ഗസ്പീനഫസ്പീല്ഡന് കദേശസ്പീയപഞത
സലെകമടറടുക്കല്

റവനമ്യൂ-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി
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5 ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മഞകതി

കകേഞസ്റ്റല് കഹകവ റസ്പീചന്
ഒന്നതിടലെ പഞലെങ്ങളുടട
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദേസഞഞരഞ്ചാം,
യുവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കുഞമ്മേദേന് കുടതി
മഞസ്റ്റര്

കുറദ്ധ്യഞടതിയതിടലെ
ടപഞതുമരഞമതന് പവൃതതികേള്

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദേസഞഞരഞ്ചാം,
യുവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. എല്കദേഞസന് പതി.
കുന്നപ്പതിള്ളതില്

BM & BC നതിലെവഞരതതില്
കറഞഡുകേളുടട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദേസഞഞരഞ്ചാം,
യുവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രഞമചന്ദ്രന
പുതുക്കഞടന്

ടകേ.എസന്.ആര്.ടതി.സതി. വകേ
സലെതന് ടമഞബതിലെതിറതി ഹബന്

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖേരന
കേഞഞങ്ങഞടന് സസ്പീകേളുടടയുഞ്ചാം

കുടതികേളുടടയുഞ്ചാം
ആശുപതതിയുടട പവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ.എ.ടകേ.എഞ്ചാം. അഷ്റഫന്

അകലെഡന് ടഹല്തന് കകേഞഴന്
പഞസ്സഞയവരുടട

രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം തുലെദ്ധ്യതഞ
സര്ടതിഫതിക്കറ്റുഞ്ചാം 

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

കമശപ്പുറത്തു വച കേടലെഞസ്സുകേള് :

തഞടഴപറയുന്ന ഓര്ഡതിനനസന് കമശപ്പുറത്തു വച.

ക്രമ

നമ്പർ

ഓര്ഡതിനനസതിടന

വര്ഷഞ്ചാം നമ്പര് കപരന്

1 2022 15 ദേതി കകേരള പബതികേന് ടഹല്തന് ഓര്ഡതിനനസന്, 2022

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

(1)  മൃഗസഞ്ചാംരകണ-കസ്പീരവതികേസന വകുപ്പുമനതി ശസ്പീമതതി  ടജ.  ചതിഞറഞണതി,  2022-ടലെ
കകേരള  ടവററതിനറതിയുഞ്ചാം  ജന്തുശഞസങ്ങളുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദേഗതതി)  ബതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം പസത ബതില്  സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  I-ടന പരതിഗണനയന് അയണടമന്ന
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പകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ.  തുടര്ന്നന് ബതില് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയുടട പരതിഗണനയന്
അയക്കണടമന്ന പകമയഞ്ചാം ചര്ച കൂടഞടത പഞസ്സഞക്കുകേയുഞ്ചാം, 2022-ടലെ കകേരള ടവററതിനറതിയുഞ്ചാം
ജന്തുശഞസങ്ങളുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (കഭദേഗതതി)  ബതില് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  I-ടന പരതിഗണനയന്
അയക്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ. 

(2)  മുഖേദ്ധ്യമനതിയ്ക്കുകവണതി ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.  ബഞലെകഗഞപഞല്,
2022-ടലെ  കകേരള  കഹകക്കഞടതതി  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  (വതിരമതിക്കല്  പഞയഞ്ചാം  നതിജടപ്പടുതല്)
കഭദേഗതതി  ബതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം  പസത  ബതില്  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  XIV-ടന
പരതിഗണനയന് അയണടമന്ന പകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ. തുടര്ന്നന് ബതില് സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതിയുടട  പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന  പകമയഞ്ചാം  ചര്ച  കൂടഞടത  പഞസ്സഞക്കുകേയുഞ്ചാം,
2022-ടലെ  കകേരള  കഹകക്കഞടതതി  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  (വതിരമതിക്കല്  പഞയഞ്ചാം  നതിജടപ്പടുതല്)
കഭദേഗതതി ബതില് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി XIV-ടന പരതിഗണനയന് അയക്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ. 

(3)  നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  പതി.  രഞജസ്പീവന്, 2022-ടലെ കകേരള
കേശുവണതി ഫഞകറതികേള് (വതിലെയ്ടക്കടുക്കല്) കഭദേഗതതി ബതില്, 2022-ടലെ കകേരള ഖേഞദേതി ഗഞമ
വദ്ധ്യവസഞയ കബഞര്ഡന്  (കഭദേഗതതി)  ബതില് എന്നതിവ അവതരതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം പസത ബതില്ലുകേള്
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി IV-ടന പരതിഗണനയന് അയണടമന്ന പകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ.
തുടര്ന്നന്  ബതില്ലുകേള് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയുടട പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന പകമയഞ്ചാം ചര്ച
കൂടഞടത പഞസ്സഞക്കുകേയുഞ്ചാം, 2022-ടലെ കകേരള കേശുവണതി ഫഞകറതികേള്  (വതിലെയ്ടക്കടുക്കല്)
കഭദേഗതതി  ബതില്,  2022-ടലെ കകേരള ഖേഞദേതി-ഗഞമ  വദ്ധ്യവസഞയ കബഞര്ഡന്  (കഭദേഗതതി)  ബതില്
എന്നതിവ സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി IV-ടന പരതിഗണനയന് അയക്കുകേയുഞ്ചാം ടചയ. 

2022  ഡതിസഞ്ചാംബര്  6-   തസ്പീയതതി  ടചഞവ്വഞഴ്ച  രഞവതിടലെ  9.00-നന്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി രഞവതിടലെ 11.38-നന് സഭ പതിരതിഞ.

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

National Anthem was sung before the commencement of the proceedings.

Questions :

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

Obituary Reference :

The  Speaker  made  reference  on  the  demise  of  Prof.  N.  M.  Joseph,
K. Muhammedali, Aryadan Muhammed, Kodiyeri Balakrishnan, Punalur Madhu
and Venganoor P. Bhaskaran former members of the Kerala Legislative Assembly.
As a mark of respect to the deceased, the Members stood in silence for a while. 

Panel of Chairmen :

The following Members were nominated to the Panel of Chairmen for the
current Session of the Assembly. 

1. Smt. U. Prathibha.

2. Smt. C. K. Asha.

3. Smt. K. K. Rema.

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Local Self Government, Rural Development
and Excise, the Speaker withheld consent to the moving of an adjournment motion
given notice of by Shri. P. C. Vishnunadh and five other Members regarding the
serious  situation  reported  to  have  arisen  consequent  to  the  anguish  and
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dissatisfaction of the youth in the State due to the appointment of Lakhs of daily
wages and contractual appointments in Government, Semi-Government and Public
Sector Institutions disregarding the PSC and Employment Exchanges.

[During  the  walkout  speech  of  the  Leader  of  Opposition,  the  Members
belonging to the Opposition shouted slogans and tried to disrupt the proceedings.]

Calling Attention :

1.  Shri.  Kadakampally  Surendran  called  the  attention of  the  Minister  for
Ports, Museums and Archaeology to the necessity to resolve obstructions faced by
the construction work of the Vizhinjam Port Project by addressing the concerns of
local residents and fishermen. The Minister made a statement thereto.

[The second notice in the list of business was not moved. The members of
the opposition parties continued the protest.]

The Matters under Rule 304:

The answers to the matters, notices for which was given by the Members
under Rule 304 were laid on the table; 

ക്രമ
നമ്പര അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി.സതശശന രരാഷശയ തടവുകരാരുനട
ശത്തികരാ ഇളവര മുഖഖ്യമനത്തി

2 ശശ. നക. എന. ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന
നനജശരത്തിയയത്തില

അകനപ്പെട്ട നരാവത്തികരുനട
പമരാചനഅം

മുഖഖ്യമനത്തി

3 പഡരാ. എന. ജയരരാജര
കരാഞത്തിരപ്പെളത്തി

കുനഅംഭരാഗഅം പസരാരട്സര
സ്കൂള് 

മതഖ്യബന്ധനഅം,
കരായത്തികഅം, വഖഫര,

ഹജര തശരതരാടനഅം
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. എ. പേത്തി. അനത്തില കുമരാര
പേരാലകരാടര-പകരാഴത്തിപകരാടര

ഗശനഫശലഡര
പദേശശയപേരാത

സ്ഥലപമനറ്റെടുകല

റവനന-
ഭവനനത്തിരമരാണ

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. നക. നജ. മരാകത്തി
പകരാസ്റ്റല നഹപവ റശചര
ഒനത്തിനല പേരാലങ്ങളുനട

നത്തിരമരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദേസഞരാരഅം,

യുവജനകരാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി
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6 ശശ. നക. പേത്തി. കുഞമദേര കുട്ടത്തി
മരാസ്റ്റര

കുറ്റെഖ്യരാടത്തിയത്തിനല
നപേരാതുമരരാമതര
പ്രവൃതത്തികള്

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദേസഞരാരഅം,

യുവജനകരാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. എലപദേരാസര പേത്തി.
കുനപ്പെത്തിളത്തില

BM & BC
നത്തിലവരാരതത്തില

പറരാഡുകളുനട നത്തിരമരാണഅം

നപേരാതുമരരാമതര-
വത്തിപനരാദേസഞരാരഅം,

യുവജനകരാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. നക. നക. രരാമചന്ദ്രന

പുതുകരാടര
നക.എസര.ആര.ടത്തി.സത്തി. വക

സ്ഥലതര നമരാബത്തിലത്തിറ്റെത്തി
ഹബര

ഗതരാഗത വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. ഇ. ചന്ദ്രപശഖരന

കരാഞങ്ങരാടര സശകളുനടയുഅം
കുട്ടത്തികളുനടയുഅം

ആശുപേതത്തിയുനട
പ്രവരതനഅം 

ആപരരാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. എ.നക.എഅം. അഷ്റഫര

അനലഡര നഹലതര
പകരാഴര പേരാസരായവരുനട
രജത്തിപസ്ട്രേഷനഅം തുലഖ്യതരാ

സരട്ടത്തിഫത്തികറഅം 

ആപരരാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

Papers laid on the table :

The following Ordinance was laid on the Table.

ക്രമ

നമ്പർ

ഓരഡത്തിനനസത്തിനന്റെ

വരഷഅം നമ്പര പപേരര

1 2022 15 ദേത്തി പകരള പേബത്തികര നഹലതര ഓർഡത്തിനൻസര, 2022

 

Legislative Business :

(1)  Smt.  J.  Chinchurani,  Minister  for  Animal  Husbandry  and  Dairy
Development  introduced  The  Kerala  Veterinary  and  Animal  Sciences
(Amendment)  Bill,  2022  and  moved  that  the  Bill  be  referred  to  Subject
Committee-I. Then the Motion was adopted without any discussion and the Bill
was referred to the Subject Committee-I.
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(2)  Shri.  K.  N.  Balagopal,  Minister  for  Finance  on  behalf  of  the  Chief
Minister introduced The Kerala High Court Services (Determination of Retirement
Age)  Amendment  Bill,  2022  and moved  that  the  Bill  be  referred  to  Subject
Committee XIV. Then the Motion was adopted without any discussion and the
Bill was referred to the Subject Committee XIV.

(3) Shri. P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir introduced The
Kerala Cashew Factories (Acquisition) Amendment Bill,  2022 and The Kerala
Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill, 2022 and moved that the
Bills be referred to Subject Committee IV. Then the Motion was adopted without
any discussion and the Bills were referred to the Subject Committee IV.

The House adjourned at 11.38 a.m. to meet again at 9.00 a.m on Tuesday
December 6, 2022.

                                                                              A. M. BASHEER,
       Secretary.


