
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ഏഴഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബളറതിന ഭഞഗഞ്ചാം ― I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022 ഡതിസഞ്ചാംബര് 7, ബധനഞഴ

നമ്പര് 87

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :

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

നകത്രചതിഹ്നമതിട്ട കചഞദദ്ധ്യതതിടന്റെ ഉതരതതിനുള തതിരുതന് :

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയടട  ആറഞഞ്ചാം സകമ്മേളനതതിടലെ 2022 ആഗസന് 29-  
തസ്പീയതതിയതിടലെ  നകത്രചതിഹ്നമതിട്ട  86-  നമ്പര്  കചഞദദ്ധ്യതതിടന്റെ  തതിരുതല്  വരുതതിയ
മറുപടതി ജലെവതിഭവ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. കറഞഷതി അഗസതിന കമശപ്പുറത്തുവച.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

ടപഞതുവതിതരണ സമ്പ്രദഞയവഞ്ചാം  ടനലെന്ല്ല്  സഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം  തകേരുകേയഞ്ചാം  അരതി,  പചക്കറതി,
പലെചരക്കന് സഞധനങ്ങളുടട വതിലെ വര്ദതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ്തതുകേഞരണഞ്ചാം ജനങ്ങളക്കുണഞയതിട്ടുള
ബദതിമുട്ടുഞ്ചാം  ആശങ്കയഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന്ന  സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം
സഭഞനടപടതികേൾ നതിർതതിവചന് ചർച ടചയ്യണടമന്നന് ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടന് ശസ്പീ. ടതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം -ഉഞ്ചാം
മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന്റെ അവതരണഞനുമതതിയന്  കനഞട്ടസ്പീസന്
നലതിയതിരുന.  ഭകദ്ധ്യ-ടപഞതുവതിതരണ  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില്
അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.

(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലെപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

1. പതിന്നഞക്ക-നന്യൂനപക  വതിദദ്ധ്യഞര്തതികേളക്കുള  പ്രസ്പീടമടതികേന്  കസഞളര്ഷതിപ്പെന്  മുടക്കുകേയഞ്ചാം
പട്ടതികേജഞതതി-പട്ടതികേവര്ഗ്ഗ  വതിദദ്ധ്യഞര്തതികേളക്കുള  കപഞസന്ടമടതികേന്  കസഞളര്ഷതിപ്പെന്
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അനഞവശദ്ധ്യ  നതിബന്ധനകേള  ഏര്ടപ്പെടുതതി  തടസ്സടപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  ടചയ്യുന്ന
കകേന്ദ്രസര്ക്കഞര്  നടപടതി  സൃഷതിക്കുന്ന  പ്രതതിസന്ധതിയതികലെക്കന്  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതിജതിന
പട്ടതികേജഞതതി,  പട്ടതികേവര്ഗ്ഗ,  പതിന്നഞക്ക  വതിഭഞഗകകമവഞ്ചാം  കദവസസ്വവഞ്ചാം
പഞര്ലെടമന്റെറതികേഞരദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച.  മനതി അതന് സഞ്ചാംബന്ധതിചന്
ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

2. കേഞര്ഷതികകേഞല്പ്പെന്നങ്ങളുടട  വതിലെയതിടതിവഞ്ചാം  നതികതദ്ധ്യഞപകയഞഗ  സഞധനങ്ങളുടട
വതിലെവര്ദനവഞ്ചാം കേഞരണഞ്ചാം പ്രതതിസന്ധതിയതിലെഞയ കേര്ഷകേടര സഹഞയതിക്കുവഞന നടപടതി
സസ്വസ്പീകേരതികക്കണതതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന്  ശസ്പീ.  കുറുകക്കഞളതി  ടമഞയ്തസ്പീന  കൃഷതി
വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബന്ധതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചട്ടഞ്ചാം   300   അനുസരതിചള പ്രസഞവന :

വതിഴതിഞഞ്ചാം  തുറമുഖപദതതി  നതിര്മ്മേഞണ  പ്രകദശതന്  നടനവന്നതിരുന്ന  സമരഞ്ചാം
തസ്പീര്പ്പെഞക്കതിയതന് സഞ്ചാംബന്ധതിചന് മുഖദ്ധ്യമനതി ശസ്പീ. പതിണറഞയതി വതിജയന ചട്ടഞ്ചാം 300 അനുസരതിചന്
തഞടഴപറയന്ന പ്രസഞവന നടതതി.

"കകേരളതതിടലെ  സഞമ്പതതികേ-വഞണതിജദ്ധ്യ  രഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  വലെതിയ  മുകന്നറതതിനന്
വഴതിടയഞരുക്കഞന  സഞധദ്ധ്യതയളതഞണന്  വതിഴതിഞഞ്ചാം  അന്തഞരഞഷ്ട്ര  തുറമുഖ  പദതതി.
ഭൂമതിശഞസ്ത്രപരമഞയ  സവതികശഷതകേളുഞ്ചാം  വദ്ധ്യഞപഞരബന്ധങ്ങള  സഞപതിക്കഞനുള
അനുകയഞജദ്ധ്യതയമഞണന് ഈ തുറമുഖ പദതതിടയ അനനദ്ധ്യമഞക്കുന്നതന്. 

വതിഴതിഞഞ്ചാം  തസ്പീരത്തുനതിനഞ്ചാം  10  കനഞട്ടതിക്കല്  മമല്  അകേലെതതിലൂടടയഞണന്
അന്തഞരഞഷ്ട്ര  കേപ്പെല്  പഞത  കേടനകപഞകുന്നതന്.  തസ്പീരത്തുനതിനഞ്ചാം  ഒരു  കനഞട്ടതിക്കല്  മമല്
അകേലെഞ്ചാം വടര 24 മസ്പീറര് പ്രകൃതതിദത ആഴഞ്ചാം ഉണന് എനളതന്  വതിഴതിഞഞ്ചാം തുറമുഖതതിടന്റെ
സവതികശഷതയഞണന്. ചരതിത്രപരമഞയതിതടന്ന, അന്തഞരഞഷ്ട്ര പ്രസതിദതി ലെഭതിച തുറമുഖഞ്ചാം എന്ന
പ്രകതദ്ധ്യകേതയഞ്ചാം വതിഴതിഞതതിനുണന്. 

വതിഴതിഞഞ്ചാം  തുറമുഖനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം  80  ശതമഞനകതഞളഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞയതിട്ടുണന്.  ഈ
ഘട്ടതതില് ചതിലെ കകേഞണുകേളതില് നതിനഞ്ചാം ആശങ്കകേള ഉയര്നവരതികേയഞ്ചാം തുറമുഖ പ്രകദശതന്
ആഗസന്  16  മുതല്  പ്രതതികഷധ  പരതിപഞടതികേള  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുകേയമുണഞയതി.  സമരസമതിതതി
പ്രധഞനമഞയഞ്ചാം ഏഴന് ആവശദ്ധ്യങ്ങളഞണന് മുകന്നഞട്ടുവചതന്. 

ഇതതില്  തുറമുഖനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നതിര്തതിവയണടമന്ന  ആവശദ്ധ്യടമഞഴതിടകേ  മറന്
ആവശദ്ധ്യങ്ങടളക്കുറതിചന്  സമരസമതിതതിയമഞയതി  തുറന്ന  മനകസ്സഞടട  സര്ക്കഞര്  പലെവട്ടഞ്ചാം
ചര്ചകേള നടതതി.  ഇതതിനഞയതി  ഒരു  മനതിസഭഞ  ഉപസമതിതതിടയ  ചുമതലെടപ്പെടുത്തുകേയമുണഞയതി.
ആഗസന്  19  മുതല് ഈ മനതിസഭഞ  ഉപസമതിതതി  സമരസമതിതതി  കനതഞക്കളുമഞയതി  വതിവതിധ
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തസ്പീയതതികേളതില്  പലെവട്ടഞ്ചാം  ചര്ചകേള  നടതതി.  തുറമുഖ  നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നതിര്തതിവയണടമന്ന
ആവശദ്ധ്യഞ്ചാം  ഒഴതിടകേ  മടറലഞ  ആവശദ്ധ്യങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചന്  ഉപസമതിതതിയമഞയള
ചര്ചയതില്തടന്ന  ധഞരണയഞയതിരുന.  സമരഞ്ചാം  അവസഞനതിക്കഞതതതിടന  തുടര്ന്നന്
ചസ്പീഫന് ടസക്രട്ടറതി തലെതതിലഞ്ചാം തുടര്ചര്ചകേള നടക്കുകേയണഞയതി. 

ചതിലെ  ഘട്ടങ്ങളതില്  സമരഞ്ചാം  അക്രമഞസക്തമഞകുന്ന  ദദൗര്ഭഞഗദ്ധ്യകേരമഞകുന്ന
സതിതതിവതികശഷവമുണഞയതി.  ക്രമസമഞധഞനപഞലെനതതിനഞയതി വതിനദ്ധ്യസതിക്കടപ്പെട്ട സഞ്ചാംസഞന
കപഞലെസ്പീസന് കസന തതികേഞ സഞ്ചാംയമനകതഞടടയഞണന് ഈ സതിതതിവതികശഷടത കനരതിട്ടതന്.
അനതിഷസഞ്ചാംഭവങ്ങള നതിയനണഞതസ്പീതമഞയതി  കപഞകേഞതതിരതിക്കഞന  കപഞലെസ്പീസതിടന്റെ  ഭഞഗത്തു
നതിനഞ്ചാം ഉണഞയ ഈ സമസ്പീപനഞ്ചാം ഏടറ സഹഞയകേരമഞയതി. 

സമരസമതിതതിയമഞയതി ചര്ചകേള നടതതിയതതിടന്റെ അടതിസഞനതതില് അവര് ഉന്നയതിച
ആവശദ്ധ്യങ്ങളക്കുള  പരതിഹഞര  നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതില്  സര്ക്കഞര്  ഉതരവകേള
പുറടപ്പെടുവതിക്കുകേയഞ്ചാം  അവ  നടപ്പെഞക്കതിവരതികേയമഞണന്.  സമരസമതിതതി  ഉയര്തതിയ  പ്രധഞന
ആവശദ്ധ്യങ്ങളക്കുകമല്  ഇന്നടലെ  (6-12-2022)  നടതതിയ  ഉന്നതതലെ  ചര്ചകേളതില്
തസ്പീരുമഞനമഞവകേയഞ്ചാം  സമരഞ്ചാം  അവസഞനതിപ്പെതിക്കഞന  സമരസമതിതതി  തയ്യഞറഞവകേയമുണഞയതി.
തസ്പീരുമഞനങ്ങളുടട വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള ഈ സഭടയ അറതിയതിക്കുകേയഞണന്. 

വതിഴതിഞഞ്ചാം തുറമുഖനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം മൂലെമുള പുനരധതിവഞസ പ്രവര്തനങ്ങള കമഞണതിറര്
ടചയ്യുവഞനഞയതി  3-11-2020-ടലെ  സര്ക്കഞര്  ഉതരവന്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ജതിലഞതലെ  സമതിതതി
രൂപസ്പീകേരതിചതിട്ടുണന്.  സഞ്ചാംസഞനതലെതതില്  ചസ്പീഫന്  ടസക്രട്ടറതിയഞ്ചാം  തുറമുഖ  ടസക്രട്ടറതിയഞ്ചാം
കമല്കനഞട്ടഞ്ചാം വഹതിക്കുന്നതഞണന്.

ഫ്ളഞറ്റുകേളുടട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം ഒന്നരടക്കഞലഞ്ചാം ടകേഞണന് പൂര്തതിയഞക്കുഞ്ചാം.  രണ്ടുമഞസടത
വഞടകേ അഡസ്വഞനസഞയതി നല്കുഞ്ചാം. 1-9-2022-ടലെ സര്ക്കഞര് ഉതരവ പ്രകേഞരഞ്ചാം 5,500 രൂപ
പ്രതതിമഞസഞ്ചാം വഞടകേ ഇനതതില് നല്കുന്നതഞണന്.

പുനരധതിവഞസ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഊര്ജതിതടപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം,  വസ്പീടതിനടറ  ആടകേ
വതിസസ്പീര്ണഞ്ചാം  635 Sq.Ft (550 Sq.Ft Built up space + 85 Sq.Ft Common space for
each  unit)  അധതികേരതിക്കഞടത ഡതിമസനുമഞയതി  ബന്ധടപ്പെട്ട നതിര്കദ്ദേശങ്ങള സഞ്ചാംബന്ധതിചന്
ചര്ച  നടത്തുകേയഞ്ചാം  ടചയ്യുന്നതഞണന്.  ഇതു  കൂടഞടത,  വലെയഞ്ചാം  മറന്  ഉപകേരണങ്ങളുഞ്ചാം
സൂകതിക്കഞനഞയതി ടപഞതുവഞയതി ഒരു സലെഞ്ചാം ഒരുക്കുഞ്ചാം.

തസ്പീരകശഞഷണവമഞയതി  ബന്ധടപ്പെട്ടന്  സര്ക്കഞര്  നതികയഞഗതിച  പഠന  സമതിതതി
മതദ്ധ്യടതഞഴതിലെഞളതികേളുടട  വതിദഗ്ദ്ധ  പ്രതതിനതിധതികേളുമഞയതി  ചര്ച  നടത്തുന്നതഞണന്.  തുറമുഖ
നതിര്മ്മേഞണ പ്രവര്തനഞ്ചാം തുടരുന്നതഞണന്.

നതിലെവതിലള മടണണ എഞതിനുകേള ഡസ്പീസല്,  ടപകടഞള,  ഗദ്ധ്യഞസന് എഞതിനുകേളഞയതി
മഞറ്റുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള ഉടന നടപ്പെതിലെഞക്കുഞ്ചാം. ഇതതിനഞയതി ഒറതവണ സബ്സതിഡതി നല്കുഞ്ചാം.
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കകേരള  തസ്പീരതന്  മതദ്ധ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടതരുതന്  എന്നന്  ദുരന്ത നതിവഞരണ അകതഞറതിറതി
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുറടപ്പെടുവതിക്കുന്ന  തസ്പീയതതികേളതില്  ടതഞഴതില്നഷഞ്ചാം  ഉണഞകുന്നതന്  പരതിഗണതിചന്
ഫതിഷറസ്പീസന്  വകുപ്പെതിടന്റെ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമുള പട്ടതികേയതില്  ഉളടപ്പെടുന്ന മതദ്ധ്യടതഞഴതിലെഞളതികേളക്കന്,
കമല്  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നതിലെനതില്ക്കുന്ന  തസ്പീയതതികേളുടട  എണഞ്ചാം  കേണക്കഞക്കതി  കദശസ്പീയ  ദുരന്ത
പ്രതതികേരണ  നതിധതിയടട  മഞനദണഞ്ചാം  A(1)(e)  അനുസരതിചന്  ടതഞഴതില്  നഷപരതിഹഞരഞ്ചാം
നല്കുവഞന നടപടതി സസ്വസ്പീകേരതിക്കുഞ്ചാം.  അതു കൂടഞടത,  ഫതിഷറസ്പീസന് വകുപ്പെതിടന്റെ അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമുള
പട്ടതികേയതില്  ഉളടപ്പെടുന്ന  മതദ്ധ്യടതഞഴതിലെഞളതികേളക്കന്  ആവശദ്ധ്യമുളപകഞ്ചാം  അവടര
മഹഞതഞഗഞന്ധതി കദശസ്പീയ ഗഞമസ്പീണ ടതഞഴതിലറപ്പു പദതതി /  അയ്യങ്കഞളതി ടതഞഴതിലറപ്പുപദതതി
തുടങ്ങതിയ ടതഞഴതില്ദഞന പദതതികേളതില് ഉളടപ്പെടുത്തുഞ്ചാം.

മുതലെടപ്പെഞഴതിയതിടലെ  പ്രശ്നങ്ങള  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനഞയതി  രണഞഴയ്ക്കുളതില്  പൂടന
ടസനടല്  വഞട്ടര്  &  പവര്  റതിസര്ചന്  കസഷനു  (CWPRS)മഞയഞ്ചാം  മതദ്ധ്യടതഞഴതിലെഞളതി
പ്രതതിനതിധതികേളുമഞയഞ്ചാം  ഫതിഷറസ്പീസന്  വകുപ്പെന്  ചര്ച  സഞ്ചാംഘടതിപ്പെതിചന്  തുടര്നടപടതികേള
സസ്വസ്പീകേരതിക്കുഞ്ചാം.

ഈ സമരഞ്ചാം  രമദ്ധ്യമഞയതി  അവസഞനതിപ്പെതിക്കഞന  മലെങ്കര  കേകതഞലെതിക്കഞ  സഭഞധദ്ധ്യകന
കമജര് കേര്ദ്ദേതിനഞള മഞര്ബകസലെതികയഞസന്  കതിമ്മേതിസന് ബഞവ തസ്പീരുകമനതി എടുത മുനമകേയഞ്ചാം
ഇടടപടലഞ്ചാം പ്രകതദ്ധ്യകേഞ്ചാം പരഞമര്ശഞ്ചാം അര്ഹതിക്കുന.  ആപത്ഘട്ടങ്ങളതില് ജനസമൂഹതതിടന്റെ
സഞ്ചാംരകണതതിനഞയതി  സസ്വന്തഞ്ചാംജസ്പീവന  പണയടപ്പെടുതതി  രഞ്ചാംഗത്തുവന്നതിട്ടുള
മതദ്ധ്യടതഞഴതിലെഞളതികേളുടട  തഞല്പ്പെരദ്ധ്യങ്ങളക്കന്  മുനതൂക്കഞ്ചാം  ടകേഞടുത്തുടകേഞണന്  നഞടതിടന്റെ
വതികേസനതതിനുള  സുപ്രധഞന  പദതതിയഞയ  വതിഴതിഞഞ്ചാം  തുറമുഖനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം
മുകന്നഞട്ടുടകേഞണ്ടുകപഞകേഞനുള  നടപടതികേളഞണന്  എലഞ  ഘട്ടതതിലഞ്ചാം  സര്ക്കഞര്
സസ്വസ്പീകേരതിചതിട്ടുളതന്. 

പദതതി  സഞ്ചാംബന്ധതിചന്  ഉയര്നവന്ന  ആശങ്കകേടള  അര്ഹതിക്കുന്ന  ഗദൗരവകതഞടട
സമസ്പീപതിചന് പരതിഹഞരനതിര്കദ്ദേശങ്ങള മുകന്നഞട്ടുവയഞന സര്ക്കഞരതിനു കേഴതിഞതിട്ടുണന്. ഭഞവതിയതില്
പദതതികയഞടുള  പൂര്ണ  സഹകേരണഞ്ചാം  എലഞ  വതിഭഞഗഞ്ചാം  ജനങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം  സര്ക്കഞര്
പ്രതസ്പീകതിക്കുന. 

സഞ്ചാംസഞന  സര്ക്കഞര്  വതികേസനരഞ്ചാംഗതന്  നതിര്ണഞയകേമഞയ  കേഞല്വയ്പ്പുകേളഞണന്
നടതതിടക്കഞണതിരതിക്കുന്നതന്. കകേരളതതിടന്റെ സഞയതിയഞയ സഞമ്പതതികേവളര്ചയന് അടതിതറ
പഞകുന്ന  ഭദൗതതികേ,  സഞമൂഹതികേ  പശ്ചഞതലെസദൗകേരദ്ധ്യ  വതികേസനതതിനന്  സര്ക്കഞര്
പ്രതതിജഞബദമഞണന്.  എന്നഞല്  വതികേസന  പദതതികേള  നടപ്പെഞക്കുകമ്പഞള  അവ
മഞനുഷതികേമുഖകതഞടടയഞകേണടമന്ന  കേഞരദ്ധ്യതതിലഞ്ചാം  സര്ക്കഞരതിനന്  നതിഷ്കര്ഷയണന്.
പുനരധതിവഞസതതിനുഞ്ചാം ജസ്പീവകനഞപഞധതികേളുടട സഞ്ചാംരകണതതിനുഞ്ചാം മുന്തതിയ പരതിഗണനയഞണന്
സര്ക്കഞര് നല്കുന്നതന്. ഇതുവടരയള എലഞ വതികേസന പദതതികേളതിലഞ്ചാം സര്ക്കഞര് ഇക്കഞരദ്ധ്യഞ്ചാം
ഉറപ്പുവരുതതിയതിട്ടുമുണന്.  വതിഴതിഞഞ്ചാം  തുറമുഖ  പദതതിയടട  കേഞരദ്ധ്യതതിലഞ്ചാം  ഈ  സമസ്പീപനഞ്ചാം
തടന്നയഞണന് സര്ക്കഞരതിനുളതന്. ”
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ചട്ടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള വതിഷയങ്ങള :

ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ
നമ്പര് അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന യൂതന് കകേഞണ്ഗസന്
മഞര്ചതിനുകനടരയള
കപഞലെസ്പീസന് നടപടതി

മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണതി
പട്ടതികേജഞതതി, പട്ടതികേവര്ഗ്ഗ,

പതിന്നഞക്ക
വതിഭഞഗകകമവഞ്ചാം

കദവസസ്വവഞ്ചാം പഞര്ലെടമന്റെറതി
കേഞരദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര് നന്യൂനപക
വതിദദ്ധ്യഞര്തതികേളക്കുള
പ്രസ്പീടമടതികേന് കസഞളര്ഷതിപ്പെന്

മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണതി
പട്ടതികേജഞതതി, പട്ടതികേവര്ഗ്ഗ,

പതിന്നഞക്ക
വതിഭഞഗകകമവഞ്ചാം

കദവസസ്വവഞ്ചാം പഞര്ലെടമന്റെറതി
കേഞരദ്ധ്യവഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. ജതി. എസന്. ജയലെഞല് പരവൂര് കേഞയല്
സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം  

ജലെവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. ടകേ. യ. ജനസ്പീഷന് കുമഞര് കകേഞന്നതി മലെകയഞര
കമഖലെയതിടലെ

മകേവശകൃഷതിക്കഞര്ക്കന്
പട്ടയഞ്ചാം ലെഭദ്ധ്യമഞക്കുന്നതതിനന് 

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. പതി. പതി. ചതിതരഞ്ജന PMAY മലെഫന് ഭവന
പദതതി

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ-
എമക്സൈസന് വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന ലെഹരതിവതില്പ്പെനടക്കതതിരഞയതി
കപഞലെസ്പീസന്, എമക്സൈസന്
വകുപ്പുകേടള ഏകകേഞപതിപ്പെതിചന്
നതിയമ നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം
നടത്തുന്നതതിനന്

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ-
എമക്സൈസന് വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. പതി. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദന് വളതിക്കുന്നതില് സര്ക്കഞര്
ആര്ട്സന് & സയനസന്

കകേഞകളജന്

ഉന്നത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി
വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. ടകേ. കപ്രഞ്ചാംകുമഞര് ലെഫന്. കകേണല് നതിരഞ്ജന
ടമകമ്മേഞറതിയല് ഗവ.
ഐ.ടതി.ഐ.-ക്കന് സലെഞ്ചാം
മകേമഞറഞ്ചാം ടചയ്യുന്നതതിനന്

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. കതഞട്ടതതില് രവസ്പീന്ദ്രന ടവസന് ഹതില് ഭട്ടന് കറഞഡന്
ടറയതില്കവ കമല്പ്പെഞലെ
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി
10 ശസ്പീമതതി ഉമ കതഞമസന് തൃക്കഞക്കര-ബഹ്മപുരഞ്ചാം

പഞലെഞ്ചാം
ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം,

യവജനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി

അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 
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റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

I.  റവനന്യൂ-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനതിയഞ്ചാം,  രണഞഞ്ചാം  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  അദദ്ധ്യകനുമഞയ

ശസ്പീ.  ടകേ.  രഞജന  തഞടഴപ്പെറയന്ന  ബതില്ലുകേളതികന്മേലള  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള

സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

(i)  2022-ടലെ  കകേരള  നദസ്പീതസ്പീര  സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം  മണല് വഞരല്  നതിയനണവഞ്ചാം

(കഭദഗതതി) ബതില്.

(ii) 2021 - ടലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ (കഭദഗതതി) ബതില്.

II.  മവദദ്യുതതി  വകുപ്പുമനതിയഞ്ചാം  ഏഴഞഞ്ചാം  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  അദദ്ധ്യകനുമഞയ

ശസ്പീ.  ടകേ.  കൃഷ്ണനകുട്ടതി തഞടഴപ്പെറയന്ന ബതില്ലുകേളതികന്മേലള സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള

സമര്പ്പെതിക്കുന്നതഞണന്.

(i) 2022-ടലെ കകേരള അബ്കേഞരതിടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില്.

(ii)  2022-ടലെ  കകേരള  കമഞകട്ടഞര്  ടഞനകസഞര്ട്ടന്  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി

(കഭദഗതതി) ബതില്.

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

1. തഞടഴപ്പെറയന്ന  ബതില്ലുകേളുടട  അവതരണവഞ്ചാം  ,    സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിക്കന്  അയയണടമന്ന

പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം :

(i) 2022-  ടലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള    (  കഭദഗതതി  )  (2-     നമ്പര്  )    ബതില്  ,

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

മുഖദ്ധ്യമനതിയ്ക്കുകവണതി  നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  പതി.  രഞജസ്പീവന്

2022-ടലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള  (കഭദഗതതി)  (2-   നമ്പര്)  ബതില്,  2022-ടലെ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള  (കഭദഗതതി) (3 -   നമ്പര്)  ബതില് എന്നതിവ അവതരതിപ്പെതിചന്

സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രതതിപക കനതഞവന്  ശസ്പീ.  വതി.  ഡതി.  സതസ്പീശന,  ശസ്പീ.  രകമശന്  ടചന്നതിതലെ,

ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന്, കഡഞ. മഞതദ്യു കുഴല്നഞടന, ശസ്പീ. ടതി. സതിദ്ദേതിഖന് എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള

ബതില്ലുകേളുടട  അവതരണടത എതതിര്ത്തുടകേഞണന്  ക്രമപ്രശ്നങ്ങള  ഉന്നയതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.

ഉന്നയതിക്കടപ്പെട്ട ക്രമപ്രശ്നങ്ങള നതിലെനതില്ക്കുന്നതടലന്നന് സസ്പീക്കര് റൂളതിഞ്ചാംഗന് നല്കേതി.  തുടര്ന്നന്,

ബഹ. മനതി പ്രസ്തുത ബതില്ലുകേള  സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VI - ടന്റെ പരതിഗണനയന് അയയണടമന്ന

പ്രകമയവഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച. 
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ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതി. കഗഞവതിന്ദന മഞസര് ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ.
മശലെജ ടസ്പീചര് 2022-ടലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള (കഭദഗതതി) (2-   നമ്പര്) ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.  ശസ്പീ.  പതി.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദന് ബതില് ഒരു ടസലെകന്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതി അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ശസ്പീ.  മുരളതി ടപരുടനലതി ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ.  സജതി ടചറതിയഞന 2022-ടലെ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള  (കഭദഗതതി)  (3- നമ്പര്)  ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  അവതരതിപ്പെതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.
ശസ്പീ.  വഞഴൂര്  കസഞമന  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  മുഹമ്മേദന്  മുഹസതിന,  ബതില്
ഒരു  ടസലെകന്   കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതി
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതിയടട മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന
കഭദഗതതികേള സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിച. തുടര്ന്നന് 2022-ടലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
നതിയമങ്ങള  (കഭദഗതതി)  (2- നമ്പര്)  ബതില്,  2022-ടലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള
(കഭദഗതതി)  (3- നമ്പര്)  ബതില്  എന്നതിവ  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  VI-ടന്റെ  പരതിഗണനയന്
അയക്കണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്ലുകേള  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  VI-ടന്റെ
പരതിഗണനയന് അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

ii. 2022-  ടലെ കകേരള കതിനതിക്കല് സഞപനങ്ങള   (  രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം നതിയനണവഞ്ചാം  )   രണഞഞ്ചാം 
കഭദഗതതി ബതില്

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-ശതിശുവതികേസന  വകുപ്പുമനതി ശസ്പീമതതി.  വസ്പീണഞ  കജഞര്ജന്  2022-ടലെ
കകേരള കതിനതിക്കല് സഞപനങ്ങള (രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം നതിയനണവഞ്ചാം)  രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി ബതില്
അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  തുടര്ന്നന്,  ബഹ.  മനതി  ബതില്  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  XII-ടന്റെ
പരതിഗണനയന് അയയണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച. 

ശസ്പീ.  പതി.  നന്ദകുമഞര് ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്  കഡഞ.  സുജതിതന്  വതിജയനപതിള
2022-ടലെ  കകേരള  കതിനതിക്കല്  സഞപനങ്ങള  (രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം  നതിയനണവഞ്ചാം)  രണഞഞ്ചാം
കഭദഗതതി  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന
കഭദഗതതി  അവതരതിപ്പെതിച  സഞ്ചാംസഞരതിച.  കഡഞ.  എന.  ജയരഞജന് ബതില്  ഒരു  ടസലെകന്
കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്   അയക്കണടമന്ന  മടറഞരു  കഭദഗതതിയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച.

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-ശതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന കഭദഗതതികേള സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിച.  തുടര്ന്നന്  2022-ടലെ



8

കകേരള കതിനതിക്കല് സഞപനങ്ങള (രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം നതിയനണവഞ്ചാം)  രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി ബതില്
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി XII-ടന്റെ പരതിഗണനയന് അയക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം, ബതില്
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി XII-ടന്റെ പരതിഗണനയന് അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

iii) 2022-  ടലെ പ്രവഞസതി ഭഞരതസ്പീയര്    (  കകേരളസ്പീയര്  )   കേമ്മേസ്പീഷന കഭദഗതതി ബതില്

മുഖദ്ധ്യമനതിയ്ക്കുകവണതി  നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  പതി.  രഞജസ്പീവന്
2022-ടലെ പ്രവഞസതി ഭഞരതസ്പീയര്  (കകേരളസ്പീയര്)  കേമ്മേസ്പീഷന കഭദഗതതി ബതില് അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച.  തുടര്ന്നന്,  ബഹ.  മനതി  ബതില്  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  XIV-ടന്റെ  പരതിഗണനയന്
അയയണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച. 

ടപ്രഞഫ. ആബതിദന് ഹമസന തങ്ങള 2022-ടലെ പ്രവഞസതി ഭഞരതസ്പീയര്  (കകേരളസ്പീയര്)
കേമ്മേസ്പീഷന  കഭദഗതതി  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്
ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ശസ്പീമതതി  യ.  പ്രതതിഭ ബതില്  ഒരു
ടസലെകന്  കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതിയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച.

നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി എന്നതിവ സഭ
തള്ളുകേയഞ്ചാം,  ബതില്  ടസലെകന്  കേമ്മേതിറതിക്കന്  അയയണടമന്ന  കഭദഗതതി  സഭയടട
അനുമതതികയഞടട  പതിനവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.  തുടര്ന്നന്  2022-ടലെ  പ്രവഞസതി  ഭഞരതസ്പീയര്
(കകേരളസ്പീയര്)  കേമ്മേസ്പീഷന  കഭദഗതതി  ബതില്  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  XIV-ടന്റെ  പരതിഗണനയന്
അയക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം, ബതില് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി XIV-ടന്റെ പരതിഗണനയന്
അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

iv) 2022 -   ടലെ കകേരള ആധഞരടമഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം പകേര്ടപ്പെഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം സഞമ്പന്
ടവണര്മഞരുടടയഞ്ചാം കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  വതി.  എന.  വഞസവന 2022-ടലെ കകേരള
ആധഞരടമഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം  പകേര്ടപ്പെഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം  സഞമ്പന്  ടവണര്മഞരുടടയഞ്ചാം
കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില് അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  തുടര്ന്നന്,  ബഹ.  മനതി ബതില്
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VIII-ടന്റെ പരതിഗണനയന് അയയണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.

ശസ്പീ.  സജസ്പീവന്  കജഞസഫന്  2022-ടലെ  കകേരള  ആധഞരടമഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം
പകേര്ടപ്പെഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം  സഞമ്പന്  ടവണര്മഞരുടടയഞ്ചാം  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന  കഭദഗതതി
അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ശസ്പീ.  പതി.  ബഞലെചന്ദ്രന  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്
ശസ്പീ.  ഇ.  ടതി.  മടസണ്  മഞസര്  ബതില്  ഒരു  ടസലെകന്   കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്
അയക്കണടമന്ന മടറഞരു കഭദഗതതിയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
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സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമനതിയടട മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുന്നതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന്ന കഭദഗതതി  സഭ തള്ളുകേയഞ്ചാം,  ബതില് ടസലെകന്
കേമ്മേതിറതിക്കന് അയയണടമന്ന കഭദഗതതി സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.
തുടര്ന്നന്  2022-ടലെ  കകേരള  ആധഞരടമഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം  പകേര്ടപ്പെഴുത്തുകേഞരുടടയഞ്ചാം  സഞമ്പന്
ടവണര്മഞരുടടയഞ്ചാം കകമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VIII-ടന്റെ പരതിഗണനയന്
അയക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം, ബതില് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VIII-ടന്റെ പരതിഗണനയന്
അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

2) 2022-  ടലെ കകേരള ടപഞതുവതില്പന നതികുതതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതിലതിടന്റെ അവതരണവഞ്ചാം 
പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം 

(സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച  കേഞകരദ്ധ്യഞപകദശകേ  സമതിതതിയടട  എട്ടഞമതന്  റതികപ്പെഞര്ട്ടതിടലെ
ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്  ഭഞഗതികേമഞയ  കഭദഗതതി  വരുതതിടകേഞണന്  2022-ടലെ  കകേരള
ടപഞതുവതില്പന  നതികുതതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്
അയയഞടത  അവതരതിപ്പെതിച  ദതിവസഞ്ചാം  തടന്ന  പഞസ്സഞക്കുന്നതതികലെക്കഞയതി  ധനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.  ബഞലെകഗഞപഞല്  നതിയമസഭയടട  കേഞരദ്ധ്യനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം
നടപടതിക്രമങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച  ചട്ടങ്ങളതിടലെ  ബന്ധടപ്പെട്ട  ചട്ടങ്ങള  തഞത്കേഞലെതികേമഞയതി
സടസന്റെന് ടചയ്യണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച. പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച.)

ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.  ബഞലെകഗഞപഞല്  2022-ടലെ  കകേരള
ടപഞതുവതില്പന  നതികുതതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  തുടര്ന്നന്,
ബഹ. മനതി പ്രസ്തുത ബതില് പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.

[പരതിഗണനയന്  എടുത  2022-ടലെ  കകേരള  ടപഞതുവതില്പന  നതികുതതി  (കഭദഗതതി)
ബതിലതിനുകമല് പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ച ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടതതിടനത്തുടര്ന്നന്
ബതില്  അടുത ദതിവസടത കേഞരദ്ധ്യവതിവരപട്ടതികേയതിലളടപ്പെടുതതി  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതതിനഞയതി
മഞറതിവച.]

2022  ഡതിസഞ്ചാംബര്  8-  തസ്പീയതതി  വദ്ധ്യഞഴഞഴ  രഞവതിടലെ  9.00-നന്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി മവകുകന്നരഞ്ചാം 6.15-നന് സഭ പതിരതിഞ.

എ. എഞ്ചാം. ബഷസ്പീര്,
ടസക്രട്ടറതി.

KNPP.1696/2022(i).
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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.

Correction of answer to Starred Question:

The Corrected answer to starred question No. 86 dated 29th August 2022 of
Sixth session of the Fifteenth Kerala Legislative Assembly was laid on the Table
by Shri  Roshy Augustine, Minister for Water Resources.

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Food and Civil Supplies, the Speaker withheld
consent  to  the  moving  of  an  adjournment  motion  given  notice  of  by
Shri T. V. Ibrahim and five other Members regarding the serious situation reported
to have arisen consequent to the difficulties and anguish faced by the people due
to the collapse of public distribution system, procurement of paddy and increase
in the prices of rice, vegetables and groceries.

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

Calling Attention :

1. Shri M. Vijin called the attention of the Minister for Welfare of Scheduled
Castes,  Scheduled  Tribes,  Backward  Classes,  Devaswoms  and  Parliamentary
Affairs  to  the  crisis  created  by  the  Central  Government's  decision  to  block
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the Pre-matric Scholarship of the Backward classes and minorities students and by
including  unnecessary  stipulations  to  check  the  Post-matric  Scholarship  to
Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. The Minister made a statement
thereto.

2.  Shri  Kurukkoli  Moideen  called  the  attention  of  the  Minister  for
Agriculture to the necessity to take steps to help farmers in crisis due to slash in
prices of agricultural produce and hike in price of daily necessities. The Minister
made a statement thereto.

Statement Under Rule 300 :

Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister made the following statement under
Rule 300, regarding the resolution of the ongoing strike in the construction area of
Vizhinjam port project.

“കകേരളതത്തിലലെ  സസാമ്പതത്തികേ-വസാണത്തിജജ്യ  രരംഗങ്ങളത്തില്  വലെത്തിയ  മുകന്നേറ്റതത്തിനന
വഴത്തിലയസാരുകസാന്  സസാധജ്യതയുള്ളതസാണന  വത്തിഴത്തിഞരം  അനസാരസാഷ്ട്ര  തുറമുഖ  പദ്ധതത്തി.
ഭൂമത്തിശസാസ്ത്രപരമസായ  സവത്തികശഷതകേളരം  വജ്യസാപസാരബന്ധങ്ങള്  സസാപത്തികസാനുള്ള
അനുകയസാജജ്യതയുമസാണന ഈ തുറമുഖ പദ്ധതത്തിലയ അനനജ്യമസാക്കുന്നേതന. 

വത്തിഴത്തിഞരം  തതീരത്തുനത്തിനരം  10  കനസാടത്തികല്  മമല്  അകേലെതത്തിലൂലടെയസാണന
അനസാരസാഷ്ട്ര  കേപ്പല്  പസാത  കേടെനകപസാകുന്നേതന.  തതീരത്തുനത്തിനരം  ഒരു  കനസാടത്തികല്  മമല്
അകേലെരം വലര 24 മതീറ്റര് പ്രകൃതത്തിദത ആഴരം ഉണന എനള്ളതന  വത്തിഴത്തിഞരം തുറമുഖതത്തിലന
സവത്തികശഷതയസാണന. ചരത്തിത്രപരമസായത്തിതലന്നേ, അനസാരസാഷ്ട്ര പ്രസത്തിദ്ധത്തി ലെഭത്തിച്ച തുറമുഖരം എന്നേ
പ്രകതജ്യകേതയുരം വത്തിഴത്തിഞതത്തിനുണന. 

വത്തിഴത്തിഞരം  തുറമുഖനത്തിര്മസാണരം  80  ശതമസാനകതസാളരം  പൂര്തത്തിയസായത്തിട്ടുണന.  ഈ
ഘടതത്തില് ചത്തിലെ കകേസാണുകേളത്തില് നത്തിനരം ആശങ്കകേള് ഉയര്നവരത്തികേയുരം തുറമുഖ പ്രകദശതന
ആഗസന  16  മുതല്  പ്രതത്തികഷധ  പരത്തിപസാടെത്തികേള്  ആരരംഭത്തിക്കുകേയുമുണസായത്തി.  സമരസമത്തിതത്തി
പ്രധസാനമസായുരം ഏഴന ആവശജ്യങ്ങളസാണന മുകന്നേസാട്ടുവച്ചതന. 

ഇതത്തില്  തുറമുഖനത്തിര്മസാണരം  നത്തിര്തത്തിവയ്ക്കണലമന്നേ  ആവശജ്യലമസാഴത്തിലകേ
മറ്റന  ആവശജ്യങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചന  സമരസമത്തിതത്തിയുമസായത്തി  തുറന്നേ  മനകസസാലടെ  സര്കസാര്
പലെവടരം  ചര്ച്ചകേള്  നടെതത്തി.  ഇതത്തിനസായത്തി  ഒരു  മനത്തിസഭസാ  ഉപസമത്തിതത്തിലയ
ചുമതലെലപ്പടുത്തുകേയുമുണസായത്തി. ആഗസന 19 മുതല് ഈ മനത്തിസഭസാ ഉപസമത്തിതത്തി സമരസമത്തിതത്തി
കനതസാകളമസായത്തി വത്തിവത്തിധ തതീയതത്തികേളത്തില് പലെവടരം ചര്ച്ചകേള് നടെതത്തി. തുറമുഖ നത്തിര്മസാണരം
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നത്തിര്തത്തിവയ്ക്കണലമന്നേ  ആവശജ്യരം  ഒഴത്തിലകേ  മലറ്റലസാ  ആവശജ്യങ്ങളരം  സരംബന്ധത്തിച്ചന
ഉപസമത്തിതത്തിയുമസായുള്ള  ചര്ച്ചയത്തില്തലന്നേ   ധസാരണയസായത്തിരുന.  സമരരം  അവസസാനത്തികസാതതത്തിലന
തുടെര്ന്നേന  ചതീഫന ലസക്രടറത്തി തലെതത്തിലരം തുടെര്ചര്ച്ചകേള് നടെക്കുകേയുണസായത്തി. 

ചത്തിലെ  ഘടങ്ങളത്തില്  സമരരം  അക്രമസാസക്തമസാകുന്നേ  ദദൗര്ഭസാഗജ്യകേരമസാകുന്നേ

സത്തിതത്തിവത്തികശഷവുമുണസായത്തി.  ക്രമസമസാധസാനപസാലെനതത്തിനസായത്തി വത്തിനജ്യസത്തികലപ്പട സരംസസാന

കപസാലെതീസന കസന തത്തികേഞ സരംയമനകതസാലടെയസാണന ഈ സത്തിതത്തിവത്തികശഷലത കനരത്തിടതന.

അനത്തിഷ്ടസരംഭവങ്ങള്  നത്തിയനണസാതതീതമസായത്തി  കപസാകേസാതത്തിരത്തികസാന്  കപസാലെതീസത്തിലന

ഭസാഗത്തുനത്തിനരം ഉണസായ ഈ സമതീപനരം ഏലറ സഹസായകേരമസായത്തി. 

സമരസമത്തിതത്തിയുമസായത്തി ചര്ച്ചകേള് നടെതത്തിയതത്തിലന അടെത്തിസസാനതത്തില് അവര് ഉന്നേയത്തിച്ച

ആവശജ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  പരത്തിഹസാര  നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങളത്തില്  സര്കസാര്  ഉതരവുകേള്

പുറലപ്പടുവത്തിക്കുകേയുരം  അവ  നടെപ്പസാകത്തിവരത്തികേയുമസാണന.  സമരസമത്തിതത്തി  ഉയര്തത്തിയ  പ്രധസാന

ആവശജ്യങ്ങള്ക്കുകമല്  ഇന്നേലലെ  (6-12-2022)  നടെതത്തിയ  ഉന്നേതതലെ  ചര്ച്ചകേളത്തില്

തതീരുമസാനമസാവുകേയുരം  സമരരം  അവസസാനത്തിപ്പത്തികസാന്  സമരസമത്തിതത്തി  തയസാറസാവുകേയുമുണസായത്തി.

തതീരുമസാനങ്ങളലടെ വത്തിശദസാരംശങ്ങള് ഈ സഭലയ അറത്തിയത്തിക്കുകേയസാണന. 

വത്തിഴത്തിഞരം തുറമുഖനത്തിര്മസാണരം മൂലെമുള്ള പുനരധത്തിവസാസ പ്രവര്തനങ്ങള് കമസാണത്തിറ്റര്

ലചയ്യുവസാനസായത്തി  3-11-2020-ലലെ  സര്കസാര്  ഉതരവന  പ്രകേസാരരം  ജത്തിലസാതലെ  സമത്തിതത്തി

രൂപതീകേരത്തിച്ചത്തിട്ടുണന.  സരംസസാനതലെതത്തില്  ചതീഫന  ലസക്രടറത്തിയുരം  തുറമുഖ  ലസക്രടറത്തിയുരം

കമല്കനസാടരം വഹത്തിക്കുന്നേതസാണന.

ഫ്ളസാറ്റുകേളലടെ നത്തിര്മസാണരം ഒന്നേരലകസാലരം ലകേസാണന പൂര്തത്തിയസാക്കുരം.  രണ്ടുമസാസലത

വസാടെകേ അഡഡസാന്സസായത്തി നല്കുരം. 1-9-2022-ലലെ സര്കസാര് ഉതരവു പ്രകേസാരരം 5,500 രൂപ

പ്രതത്തിമസാസരം വസാടെകേ ഇനതത്തില് നല്കുന്നേതസാണന.

പുനരധത്തിവസാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഊര്ജത്തിതലപ്പടുത്തുകേയുരം,  വതീടെത്തിലന  ആലകേ

വത്തിസതീര്ണരം  635 Sq.Ft (550 Sq.Ft Built up space + 85 Sq.Ft Common space for

each  unit)  അധത്തികേരത്തികസാലത ഡത്തിമസനുമസായത്തി  ബന്ധലപ്പട നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങള് സരംബന്ധത്തിച്ചന

ചര്ച്ച  നടെത്തുകേയുരം  ലചയ്യുന്നേതസാണന.  ഇതു  കൂടെസാലത,  വലെയുരം  മറ്റന  ഉപകേരണങ്ങളരം

സൂകത്തികസാനസായത്തി ലപസാതുവസായത്തി ഒരു സലെരം ഒരുക്കുരം.

തതീരകശസാഷണവുമസായത്തി  ബന്ധലപ്പടന  സര്കസാര്  നത്തികയസാഗത്തിച്ച  പഠന  സമത്തിതത്തി

മതജ്യലതസാഴത്തിലെസാളത്തികേളലടെ  വത്തിദഗ്ദ്ധ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികേളമസായത്തി  ചര്ച്ച  നടെത്തുന്നേതസാണന.  തുറമുഖ

നത്തിര്മസാണ പ്രവര്തനരം തുടെരുന്നേതസാണന.
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നത്തിലെവത്തിലള്ള മലണണ എഞത്തിനുകേള് ഡതീസല്,  ലപകടസാള്,  ഗജ്യസാസന എഞത്തിനുകേളസായത്തി
മസാറ്റുന്നേ പ്രവര്തനങ്ങള് ഉടെന് നടെപ്പത്തിലെസാക്കുരം. ഇതത്തിനസായത്തി ഒറ്റതവണ സബ്സത്തിഡത്തി നല്കുരം.

കകേരള  തതീരതന  മതജ്യബന്ധനരം  നടെതരുതന  എന്നേന  ദുരന  നത്തിവസാരണ അകതസാറത്തിറ്റത്തി
നത്തിര്കദ്ദേശരം  പുറലപ്പടുവത്തിക്കുന്നേ  തതീയതത്തികേളത്തില്  ലതസാഴത്തില്നഷ്ടരം  ഉണസാകുന്നേതന  പരത്തിഗണത്തിച്ചന
ഫത്തിഷറതീസന  വകുപ്പത്തിലന  അരംഗതീകേസാരമുള്ള  പടത്തികേയത്തില്  ഉള്ലപ്പടുന്നേ
മതജ്യലതസാഴത്തിലെസാളത്തികേള്കന,  കമല്  നത്തിര്കദ്ദേശരം  നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നേ  തതീയതത്തികേളലടെ  എണരം
കേണകസാകത്തി  കദശതീയ  ദുരന  പ്രതത്തികേരണ  നത്തിധത്തിയുലടെ  മസാനദണരം  A(1)(e)  അനുസരത്തിച്ചന
ലതസാഴത്തില് നഷ്ടപരത്തിഹസാരരം നല്കുവസാന് നടെപടെത്തി  സഡതീകേരത്തിക്കുരം.  അതു കൂടെസാലത,  ഫത്തിഷറതീസന
വകുപ്പത്തിലന  അരംഗതീകേസാരമുള്ള  പടത്തികേയത്തില്  ഉള്ലപ്പടുന്നേ  മതജ്യലതസാഴത്തിലെസാളത്തികേള്കന
ആവശജ്യമുള്ളപകരം അവലര  മഹസാതസാഗസാന്ധത്തി കദശതീയ  ഗസാമതീണ ലതസാഴത്തിലറപ്പു  പദ്ധതത്തി  /
അയങ്കസാളത്തി ലതസാഴത്തിലറപ്പുപദ്ധതത്തി തുടെങ്ങത്തിയ ലതസാഴത്തില്ദസാന പദ്ധതത്തികേളത്തില് ഉള്ലപ്പടുത്തുരം.

മുതലെലപ്പസാഴത്തിയത്തിലലെ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നേതത്തിനസായത്തി  രണസാഴ്ചയ്ക്കുള്ളത്തില്  പൂലന
ലസന്ടല്  വസാടര്  &  പവര്  റത്തിസര്ച്ചന  കസഷനു  (CWPRS)മസായുരം  മതജ്യലതസാഴത്തിലെസാളത്തി
പ്രതത്തിനത്തിധത്തികേളമസായുരം  ഫത്തിഷറതീസന  വകുപ്പന  ചര്ച്ച  സരംഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചന  തുടെര്നടെപടെത്തികേള്
സഡതീകേരത്തിക്കുരം.

ഈ  സമരരം  രമജ്യമസായത്തി  അവസസാനത്തിപ്പത്തികസാന്  മലെങ്കര  കേകതസാലെത്തികസാ  സഭസാധജ്യകന്
കമജര് കേര്ദ്ദേത്തിനസാള് മസാര്ബകസലെത്തികയസാസന  കത്തിമത്തിസന ബസാവ തതീരുകമനത്തി എടുത മുന്മകേയുരം
ഇടെലപടെലരം പ്രകതജ്യകേരം പരസാമര്ശരം അര്ഹത്തിക്കുന.  ആപത്ഘടങ്ങളത്തില് ജനസമൂഹതത്തിലന
സരംരകണതത്തിനസായത്തി  സഡനരംജതീവന്  പണയലപ്പടുതത്തി  രരംഗത്തുവന്നേത്തിട്ടുള്ള
മതജ്യലതസാഴത്തിലെസാളത്തികേളലടെ  തസാല്പ്പരജ്യങ്ങള്കന  മുന്തൂകരം  ലകേസാടുത്തുലകേസാണന  നസാടെത്തിലന
വത്തികേസനതത്തിനുള്ള  സുപ്രധസാന  പദ്ധതത്തിയസായ  വത്തിഴത്തിഞരം  തുറമുഖനത്തിര്മസാണരം
മുകന്നേസാട്ടുലകേസാണ്ടുകപസാകേസാനുള്ള  നടെപടെത്തികേളസാണന  എലസാ  ഘടതത്തിലരം  സര്കസാര്
സഡതീകേരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന. 

പദ്ധതത്തി  സരംബന്ധത്തിച്ചന  ഉയര്നവന്നേ  ആശങ്കകേലള  അര്ഹത്തിക്കുന്നേ  ഗദൗരവകതസാലടെ
സമതീപത്തിച്ചന പരത്തിഹസാരനത്തിര്കദ്ദേശങ്ങള് മുകന്നേസാട്ടുവയ്ക്കസാന് സര്കസാരത്തിനു കേഴത്തിഞത്തിട്ടുണന. ഭസാവത്തിയത്തില്
പദ്ധതത്തികയസാടുള്ള  പൂര്ണ  സഹകേരണരം  എലസാ  വത്തിഭസാഗരം  ജനങ്ങളത്തില്  നത്തിനരം  സര്കസാര്
പ്രതതീകത്തിക്കുന. 

സരംസസാന  സര്കസാര്  വത്തികേസനരരംഗതന  നത്തിര്ണസായകേമസായ  കേസാല്വയ്പ്പുകേളസാണന
നടെതത്തിലകസാണത്തിരത്തിക്കുന്നേതന. കകേരളതത്തിലന സസായത്തിയസായ സസാമ്പതത്തികേവളര്ച്ചയ്ക്കന അടെത്തിതറ
പസാകുന്നേ  ഭദൗതത്തികേ,  സസാമൂഹത്തികേ  പശസാതലെസദൗകേരജ്യ  വത്തികേസനതത്തിനന  സര്കസാര്
പ്രതത്തിജസാബദ്ധമസാണന.  എന്നേസാല്  വത്തികേസന  പദ്ധതത്തികേള്  നടെപ്പസാക്കുകമ്പസാള്  അവ
മസാനുഷത്തികേമുഖകതസാലടെയസാകേണലമന്നേ  കേസാരജ്യതത്തിലരം  സര്കസാരത്തിനന  നത്തിഷ്കര്ഷയുണന.
പുനരധത്തിവസാസതത്തിനുരം ജതീവകനസാപസാധത്തികേളലടെ സരംരകണതത്തിനുരം മുനത്തിയ പരത്തിഗണനയസാണന
സര്കസാര് നല്കുന്നേതന. ഇതുവലരയുള്ള എലസാ വത്തികേസന പദ്ധതത്തികേളത്തിലരം സര്കസാര് ഇകസാരജ്യരം
ഉറപ്പുവരുതത്തിയത്തിട്ടുമുണന.  വത്തിഴത്തിഞരം  തുറമുഖ  പദ്ധതത്തിയുലടെ  കേസാരജ്യതത്തിലരം  ഈ  സമതീപനരം
തലന്നേയസാണന സര്കസാരത്തിനുള്ളതന. ”
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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
നമ്പര് അരംഗതത്തിലന കപരന വത്തിഷയരം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശതീ. വത്തി. ഡത്തി. സതതീശന് യൂതന കകേസാണ്ഗസന
മസാര്ച്ചത്തിനുകനലരയുള്ള
കപസാലെതീസന നടെപടെത്തി

മുഖജ്യമനത്തിക്കുകവണത്തി
പടത്തികേജസാതത്തി, പടത്തികേവര്ഗ,

പത്തിന്നേസാക
വത്തിഭസാഗകകമവുരം

കദവസഡവുരം പസാര്ലെലമനറത്തി
കേസാരജ്യവുരം വകുപ്പുമനത്തി

2 ശതീ. എ. പത്തി. അനത്തില് കുമസാര് നന്യൂനപക
വത്തിദജ്യസാര്തത്തികേള്ക്കുള്ള

പ്രതീലമടത്തികേന കസസാളര്ഷത്തിപ്പന

മുഖജ്യമനത്തിക്കുകവണത്തി
പടത്തികേജസാതത്തി, പടത്തികേവര്ഗ,

പത്തിന്നേസാക
വത്തിഭസാഗകകമവുരം

കദവസഡവുരം പസാര്ലെലമനറത്തി
കേസാരജ്യവുരം വകുപ്പുമനത്തി

3 ശതീ. ജത്തി. എസന. ജയലെസാല് പരവൂര് കേസായല്
സരംരകണരം  

ജലെവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

4 ശതീ. ലകേ. യു. ജനതീഷന കുമസാര് കകേസാന്നേത്തി മലെകയസാര
കമഖലെയത്തിലലെ

മകേവശകൃഷത്തികസാര്കന
പടയരം ലെഭജ്യമസാക്കുന്നേതത്തിനന 

വനരം-വനജ്യജതീവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശതീ. പത്തി. പത്തി. ചത്തിതരഞ്ജന് PMAY മലെഫന ഭവന
പദ്ധതത്തി

തകദ്ദേശസഡയരംഭരണ-
എമക്സൈസന വകുപ്പുമനത്തി

6 ശതീ. ലകേ. പത്തി. കമസാഹനന് ലെഹരത്തിവത്തില്പ്പനലകതത്തിരസായത്തി
കപസാലെതീസന, എമക്സൈസന

വകുപ്പുകേലള ഏകകേസാപത്തിപ്പത്തിച്ചന
നത്തിയമ നത്തിര്മസാണരം

നടെത്തുന്നേതത്തിനന

തകദ്ദേശസഡയരംഭരണ-
എമക്സൈസന വകുപ്പുമനത്തി

7 ശതീ. പത്തി. അബ്ദുല് ഹമതീദന വള്ളത്തിക്കുന്നേത്തില് സര്കസാര്
ആര്ട്സന & സയന്സന

കകേസാകളജന

ഉന്നേത വത്തിദജ്യസാഭജ്യസാസ-
സസാമൂഹജ്യനതീതത്തി

വകുപ്പുമനത്തി
8 ശതീ. ലകേ. കപ്രരംകുമസാര് ലെഫന. കകേണല് നത്തിരഞ്ജന്

ലമകമസാറത്തിയല് ഗവ.
ഐ.ടെത്തി.ഐ.-കന സലെരം
മകേമസാറ്റരം ലചയ്യുന്നേതത്തിനന

ലപസാതുവത്തിദജ്യസാഭജ്യസാസ-
ലതസാഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

9 ശതീ. കതസാടതത്തില് രവതീന്ദ്രന് ലവസന ഹത്തില് ഭടന കറസാഡന
ലറയത്തില്കവ കമല്പ്പസാലെ

നത്തിര്മസാണരം

ലപസാതുമരസാമതന-
വത്തികനസാദസഞസാരരം,

യുവജനകേസാരജ്യ വകുപ്പുമനത്തി
10 ശതീമതത്തി ഉമ കതസാമസന തൃകസാകര-ബ്രഹ്മപുരരം

പസാലെരം
ലപസാതുമരസാമതന-

വത്തികനസാദസഞസാരരം,
യുവജനകേസാരജ്യ വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 
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Presentation of Reports:

1.  Shri K. Rajan, Minister for Revenue and Housing and Chairman, Subject

Committee – II presented the Reports of the Subject Committee on the following

bills;

(i) The Kerala Protection of River Banks and Regulation of Removal of

Sand (Amendment) Bill, 2022.

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

2.    Shri K. Krishnankutty, Minister for Electricity and Chairman, Subject

Committee–  VII  to  present  the  Reports  of  the  Subject  Committee  on  the

following bills:

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

(ii)  The Kerala Motor Transport Workers'  Welfare Fund (Amendment)

Bill, 2022.

Legislative Business :

1.  Introduction and Motion for reference to Subject Comittee of following 

Bills :

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

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

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

the Chief Minister introduced The University Laws (Amendment) (No. 2) Bill,

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

Shri  V.  D.  Satheesan,  Leader  of  Opposition,  Shri  Ramesh  Chennithala,

Shri P. C. Vishnunadh,  DR.  Mathew Kuzhalnadan and Shri T. Siddique raised

objections regarding the moving of the bill for taken into consideration and spoke.

The Speaker ruled out the objections. Then the Minister moved that the Bills be

referred to Subject Committee VI. 
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Smt. K. K. Shailaja Teacher as authorised by Shri M. V. Govindan Master
moved an amendment  to circulate The University Laws (Amendment)  (No.  2)
Bill, 2022 for eliciting public opinion and Shri P. Abdul Hameed moved another
amendment for referring the Bill to a Select Committee and spoke. 

Shri  Saji  Cherian  as  authorised  by  Shri.  Murali  Perunelly  moved  an
amendment to circulate The University Laws (Amendment) (No. 3) Bill, 2022 for
eliciting  public  opinion  and  Shri  Muhammed  Muhassin  as  authorised  by
Shri Vazhoor Soman moved another amendment for referring the Bill to a Select
Committee and spoke.

After the reply by the Minister for Law, Industries and Coir the amendment
moved were withdrawn by the leave of the House. Then the Motion was adopted
and The University Laws (Amendment) (No. 2) Bill, 2022 and The University
Laws (Amendment) (No. 3) Bill, 2022 were referred to Subject Committee VI.

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

Smt.  Veena  George,  Minister  for  Health  and  Woman  and  Child
Development  introduced  The  Kerala  Clinical  Establishments  (Registration  and
Regulation) Second Amendment Bill, 2022 and spoke. Then the Minister moved
that the Bill be referred to Subject Committee XII. 

Dr.  Sujith  Vijayanpillai  as  authorised by Shri  P.  Nandakumar  moved  an
amendment  to  circulate  the  bill  for  eliciting  public  opinion  and  spoke.
DR.  N.  Jayaraj  moved  another  amendment  for  referring  the  bill  to  a  Select
Committee and spoke. 

After  the  reply  by  the  Minister  for  Health  and  Woman  and  Child
Development, the amendments moved were withdrawn by the leave of the House.
Then the Motion was adopted and the Bill was referred to Subject Committee XII.

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

Shri  P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir on behalf of the
Chief  Minister  introduced  The  Non-Resident  Indians'  (Keralites)  Commission
Amendment  Bill,  2022 and  spoke.  Then the  Minister  moved that  the  Bill  be
referred to Subject Committee XIV. 
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Prof. Abid Hussain Thangal moved an amendment to circulate the bill for
eliciting public opinion and spoke. Smt. U. Prathibha moved another amendment
for referring the bill to a Select Committee and spoke. 

After  the  reply  by  the  Minister  for  Health  and  Woman  and  Child
Development,  the  amendment  moved  to  circulate  the  bill  for  eliciting  public
opinion was declared lost and the amendment for referring the bill to a Select
Committee  was  withdrawn by  the  leave  of  the  House.  Then  the  Motion  was
adopted and the Bill was referred to Subject Committee XIV.

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

Shri V. N. Vasavan, Minister for Cooperation and Registration introduced
The  Kerala  Document  Writers',  Scribes'  and  Stamp  Vendors'  Welfare  Fund
(Amendment) Bill,  2022 and spoke. Then the Minister moved that the Bill be
referred to Subject Committee VIII. 

Shri Sajeev Joseph moved an amendment to circulate The Kerala Document
Writers', Scribes' and Stamp Vendors' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2022 for
eliciting public opinion and spoke.  Shri  E.  T.  Taison Master  as  authorised by
Shri P. Balachandran moved another amendment for referring the bill to a Select
Committee and spoke. 

After  the  reply  by  the  Minister  for  Cooperation  and  Registration,  the
amendment moved to circulate the bill for eliciting public opinion was declared
lost  and  the  amendment  for  referring  the  bill  to  a  Select  Committee  was
withdrawn by the leave of the House. Then the Motion was adopted and the Bill
was referred to Subject Committee VIII.

2. Introduction  and  further  stages  of  The  Kerala  General  Sales  Tax 
(Amendment) Bill, 2022 :

(In partial amendment to the recommendations contained in the eighth report
of  the  Business  Advisory  Committee,  which  was  adopted  by  the  House
Shri  K.  N.  Balagopal,  Minister  for  Finance  moved  a  motion  that  The  Kerala



9

General Sales Tax (Amendment) Bill, 2022 be taken into consideration without
being  referred  to  the  Subject  Committee  by  suspending  the  Rules  concerned.
The House adopted the motion.) 

Shri K. N.  Balagopal, Minister for Finance introduced  The Kerala General
Sales Tax (Amendment) Bill, 2022 and moved that the Bill may be taken into
consideration. 

[The Kerala General Sales Tax (Amendment) Bill, 2022, which was taken
up for consideration was postponed for discussion by including it in the agenda for
the next day, as the members belonging to opposition parties demanded discussion
on the bill.]

The House adjourned at 6.15 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Thursday
December 8, 2022.

A. M. BASHEER,

Secretary.

1696/2022(ii).


