
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2021   നവഞ്ചാംബര്   8,   തതിങ്കള

നമ്പര് 47

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച്ചു . 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള   :

മറുപടതി  പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില് മൂടനണഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം
അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

മുല്ലടപ്പെരതിയഞര്  ഡഞമതിടന്റെ  ജലെനതിരപ്പെന്  152  അടതിയഞക്കുനതതിനന്  കബബതി  ഡഞഞ്ചാം
അടക്കമുള്ളവ ബലെടപ്പെടുത്തണടമന തമതിഴഞടതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യത്തതിനന്  വഴങ്ങതി  ഡഞഞ്ചാം  പ്രകദശടത്ത
മരങ്ങള മുറതിക്കഞന തമതിഴ് നഞടതിനന് അനുമതതി നല്കേതിയതുമൂലെഞ്ചാം ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപ്പെടുന
ഗുരുതരസതിതതിവതികശഷഞ്ചാം സഭഞനടപടതികേൾ നതിർത്തതിവചന്  ചർച ടചയ്യണടമനന്  ആവശദ്ധ്യടപ്പെടന്
ശസ്പീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണനുഞ്ചാം  മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു  അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനന്
കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചത്തതില്
അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച്ചു.  

(ഇക്കഞരദ്ധ്യത്തതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്ത്തതിച നതിലെപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിനതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

(1) സഞ്ചാംസഞനടത്ത  ജലെകസഞതസ്സുകേള  സഞ്ചാംരകതികക്കണ്ടതതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന്
ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന ജലെവതിഭവ വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച്ചു. ജലെവതിഭവ
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടതി വവദദ്യുതതി വകുപ്പുമനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന
ടചയ. 

(2) ശബരതിമലെ  തസ്പീര്തഞടനകേഞലെഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുനതതിനു  മുനപന്  സഞ്ചാംസഞനടത്ത
കറഞഡുകേളുടട അറകുറപ്പെണതികേള പൂര്ത്തസ്പീകേരതിക്കുനതതിനന് നടപടതി സസസ്പീകേരതികക്കണ്ടതതിടന്റെ
ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെയന് ശസ്പീ. കമഞനസന് കജഞസഫന് ടപഞതുമരഞമത്തന്-വതികനഞദസഞഞര
വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച്ചു. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 1973/2021(i).
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ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള :

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉനയതിച്ചു.

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1                2 3 4

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന എഞ്ചാം.ജതി.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്

ഗകവഷണ
വതിദദ്ധ്യഞര്തതിനതിക്കന്

ഗകവഷണഞ്ചാം
പൂര്ത്തസ്പീകേരതിക്കഞന

അവസരഞ്ചാം

ഉനത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടതി
പടതികേജഞതതി,
പടതികേവര്ഗ,

പതിനഞക്കവതിഭഞഗ
കകമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീമതതി സതി.ടകേ. ആശ ടതഞഴതിലുറപ്പെന്
പദതതിയതിടലെ

പടതികേജഞതതി-പടതികേവര്ഗ
വതിഭഞഗഞ്ചാം

ടതഞഴതിലെഞളതികേളുടട
കവതന വതിതരണഞ്ചാം

തകദ്ദേശ
സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എവക്സൈസന്
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. എ. പ്രഭഞകേരന ബതി ഇ എഞ്ചാം എല്-ടന്റെ
സസകേഞരദ്ധ്യവത്കേരണഞ്ചാം
തടയനതതിനന് നടപടതി

നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,
കേയര് വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. എഞ്ചാം. രഞജകഗഞപഞലെന ചസ്പീകമനതി വദ്ധ്യവസഞയ
പഞര്ക്കന്

നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,
കേയര് വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. വശലെജ ടസ്പീചര് മടന്നൂര്-മണ്ണൂര്-ഇരതിക്കൂര്
കറഞഡന് ഗതഞഗത

കയഞഗദ്ധ്യമഞക്കുനതതിനന്
നടപടതി

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. പതി. ടകേ. ബഷസ്പീര് സസ്പീതതിഹഞജതി
പഞലെത്തതിടന്റെ 

പതി 2 പതിയര് പുനര്
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. ഐ.ബതി. സതസ്പീഷന് ശഞസഞഞ്ചാംപഞറ അഡസഞര്
ടൂറതിസഞ്ചാം ടട്രെയതിനതിഞ്ചാംഗന്

അക്കഞദമതി

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി
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1                2 3 4

8 കഡഞ. മഞതദ്യു കുഴല്നഞടന മൂവഞറ്റുപുഴ പ്രകദശടത്ത
കുടതിടവള്ളകഞമഞ്ചാം

ജലെവതിഭവ
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടതി

പടതികേജഞതതി,
പടതികേവര്ഗ,

പതിനഞക്കവതിഭഞഗ
കകമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. പതി.എസന്. സുപഞല് കറഷന മടണണയടട
വതിലെവര്ദനവന്

ഭകദ്ധ്യ-
ടപഞതുവതിതരണ

വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. സജസ്പീവന് കജഞസഫന് നടുവതില്
കപഞളതിടടകതിക്കതിടന്റെ

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ഉനത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി

വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടതി
പടതികേജഞതതി,
പടതികേവര്ഗ,

പതിനഞക്കവതിഭഞഗ
കകമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

അതഞതു വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 

റതികപ്പെഞര്ടന് സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

ഹര്ജതികേള സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട ഒനഞമടത്ത റതികപ്പെഞര്ടന് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച്ചു.

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

സബ്ജകന് കേമ്മേറതി റതികപ്പെഞര്ടന് ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള തഞടഴപ്പെറയന ബതില്ലുകേള പരതിഗണനയ്ടക്ക
ടുക്കണടമന പ്രകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘടങ്ങളുഞ്ചാം :

2021-  ടലെ  കകേരള  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ    (  കഭദഗതതി  )    ബതില്  ,  2021-  ടലെ  കകേരള  കേശുവണ്ടതി
ടതഞഴതിലെഞളതി  ആശസഞസ  കകമനതിധതി    (  കഭദഗതതി  )    ബതില്  ,  2021-  ടലെ  കകേരള  കേര്ഷകേ
ടതഞഴതിലെഞളതി    (  കഭദഗതതി  )    ബതില്  ,  2021-  ടലെ  കകേരള  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി    (  കഭദഗതതി  )
ബതില്  , 2021-  ടലെ കകേരള തയ്യല് ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില്  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  വതി.  ശതിവനകുടതി  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി
റതികപ്പെഞർടന് ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള 2021-ടലെ കകേരള വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ  (കഭദഗതതി)  ബതില്, 2021-ടലെ
കകേരള കേശുവണ്ടതി ടതഞഴതിലെഞളതി ആശസഞസ കകമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില്, 2021-ടലെ കകേരള
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കേര്ഷകേ  ടതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി
(കഭദഗതതി)  ബതില്, 2021-ടലെ കകേരള തയ്യല് ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്
എനതിവ പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർട്ടുകേളതികന്മേൽ വതികയഞജതിപ്പെന് കരഖടപ്പെടുത്തതിയ ടപ്രഞഫ. ആബതിദന്
ഹുവസന തങ്ങള,  ശസ്പീ.  ടതി.  വതി.  ഇബഞഹതിഞ്ചാം,  ശസ്പീ.  അനവര് സഞദത്തന്,  ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  എഞ്ചാം.  അഷ്റഫന്
എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു. 

2021-ടലെ കകേരള വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ (കഭദഗതതി) ബതില് വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന് അയക്കണടമന കഭദഗതതി കഡഞ. എന. ജയരഞജന് അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.
പ്രസസ്തുത ബതിൽ ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുനതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന മടറഞരു
കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  എ.  സതി.  ടമഞയ്തസ്പീന  ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  പതി.  മമ്മേതിക്കുടതി
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.

2021-ടലെ കകേരള കേശുവണ്ടതി ടതഞഴതിലെഞളതി ആശസഞസ കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുനതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന കഭദഗതതി ശസ്പീ.  ടതി.  ടജ.  വതികനഞദന്
ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ.  ടകേ.  ബഞബു  (തൃപ്പുണതിത്തുറ)  അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.
പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയയണടമന മടറഞരു
കഭദഗതതി ശസ്പീ. മഞതദ്യു ടതി. കതഞമസന് അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.

2021-ടലെ  കകേരള  കേര്ഷകേ  ടതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  ടതി.  സതിദ്ദേതിഖന്  അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.  പ്രസ്തുത  ബതിൽ  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്
അയയണടമന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  ടസബഞസദ്ധ്യന  കുളത്തുങ്കല്  അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.

2021-ടലെ കകേരള ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന  കഭദഗതതി  ശസ്പീമതതി  സതി.  ടകേ.  ആശ
ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  വഞഴൂര് കസഞമന അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.  പ്രസ്തുത
ബതിൽ  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയയണടമന  മടറഞരു
കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  സണതി  കജഞസഫന്  ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതിനടസന്റെന്
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.

2021-ടലെ കകേരള തയ്യല് ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുനതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന കഭദഗതതി ശസ്പീ. സജസ്പീവന് കജഞസഫന് അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.  പ്രസ്തുത  ബതിൽ  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്
അയയണടമന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  നനൗഷഞദന്  ചുമതലെടപ്പെടുത്തതിയതനുസരതിചന്
ശസ്പീമതതി ടദലെസ്പീമ അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച്ചു.
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ചർചയഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച  കഭദഗതതികേള  സഭയടട
അനുമതതികയഞടട  പതിൻവലെതിച്ചു.  തുടര്നന്  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞര്ടന്  ടചയ്തപ്രകേഞരമുള്ള
ബതില്ലുകേള  വകുപ്പുതതിരതിച്ചുള്ള  പരതിഗണനയന്  എടുക്കുകേയഞ്ചാം  2021-ടലെ  കകേരള  കേശുവണ്ടതി
ടതഞഴതിലെഞളതി  ആശസഞസ  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  കേര്ഷകേ
ടതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)
ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  തയ്യല്  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  എനതിവ
കഭദഗതതി കൂടഞടത സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം, 2021-ടലെ കകേരള വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ  (കഭദഗതതി)  ബതില്
തഞടഴപ്പെറയന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

സബ്ജകന് കേമ്മേറതി റതികപ്പെഞര്ടന് ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള   2021-  ടലെ കകേരള വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ   (  കഭദഗതതി  )
ബതില്

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

In section 9(1) proposed to be substituted in the principal Act by Clause 3,
after the words “Headmistress or” the words “Principal or”shall be inserted.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) In section 17(2)(g) proposed to be substituted in the principal  Act  by
Clause 4(a), the word and symbol “Vice-” shall be deleted.

(ii) In section 17 (2)(h) proposed to be substituted in the principal Act by
Clause 4(b), the word and symbol “Vice-” shall be deleted.

2021  നവഞ്ചാംബര്  9-ാം തസ്പീയതതി ടചഞവ്വഞഴ്ച രഞവതിടലെ  9.00-നന് വസ്പീണഞ്ചാം സകമ്മേളതിക്കുനതതിനഞയതി
വവകുകനരഞ്ചാം 5.02-നന് സഭ പതിരതിഞ.

എസ് . വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്, 
 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  Forest  and Wildlife,  the  Speaker  withheld
consent  to  the  moving  of  an  adjournment  motion  given  notice  of  by
Shri Thiruvanchoor Radhakrishnan and five other Members regarding the serious
situation reported  to  have  arisen  consequent  on  the  granting of  permission  to
Tamil Nadu to fell trees at the Mullaperiyar Dam site after yielding to the demand
of that State to raise the water level of the Dam to 152 ft by strengthening all dams
including the Baby Dam.

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

Calling Attention :

(1) Shri  K.  P.  Mohanan  called  the  attention  of  the  Minister  for  Water
Resources the necessity to conserve the sources of water in the State. The
Minister for Electricity on behalf of the Minister for Water Resources
made a statement thereto.

(2) Shri Mons Joseph called the attention of the Minister for Public Works
and Tourism to the necessity to take steps to complete the maintenance
work of roads in the State before the commencement of the Sabarimala
Pilgrimage season. The Minister made a statement thereto.

KNPP. 1973/2021(ii).
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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 എഅം.ജത്തി. സരവ്വകലലാശലാലയത്തില
ഗപവഷണ വത്തിദദലാരതത്തിനത്തികര

ഗപവഷണഅം പൂരതശകരത്തികലാന
അവസരഅം

ഉന്നത
വത്തിദദലാഭദലാസ-
സലാമൂഹദനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തിക്കുപവണത്തി
പേടത്തികജലാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,

പേത്തിന്നലാകവത്തിഭലാഗ
പക്ഷേമ-പദവസസഅം

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശമതത്തി സത്തി. നക. ആശ നതലാഴത്തിലുറപര പേദ്ധതത്തിയത്തിനല
പേടത്തികജലാതത്തി-പേടത്തികവരഗ

വത്തിഭലാഗഅം നതലാഴത്തിലലാളത്തികളുനട
പവതന വത്തിതരണഅം

തപദ്ദേശ
സസയഅംഭരണഅം,

ഗലാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. എ. പ്രഭലാകരന ബത്തി ഇ എഅം എല-നന്റെ
സസകലാരദവത്കരണഅം
തടയുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

നത്തിയമഅം,
വദവസലായഅം, കയര

വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. എഅം. രലാജപഗലാപേലാലന ചശപമനത്തി വദവസലായ പേലാരകര നത്തിയമഅം,
വദവസലായഅം, കയര

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശമതത്തി നക. നക.കശലജ ടശച്ചര മടന്നൂര-മണ്ണൂര-ഇരത്തിക്കൂര പറലാഡര
ഗതലാഗത പയലാഗദമലാക്കുന്നതത്തിനര

നടപേടത്തി

നപേലാതുമരലാമതര-
വത്തിപനലാദസഞലാര

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പേത്തി. നക. ബഷശര സശതത്തിഹലാജത്തി പേലാലതത്തിനന്റെ 
പേത്തി 2 പേത്തിയര പുനര നത്തിരമലാണഅം

നപേലാതുമരലാമതര-
വത്തിപനലാദസഞലാര

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. ഐ.ബത്തി. സതശഷര ശലാസലാഅംപേലാറ അഡസഞര
ടൂറത്തിസഅം നട്രെയത്തിനത്തിഅംഗര അകലാദമത്തി

നപേലാതുമരലാമതര-
വത്തിപനലാദസഞലാര

വകുപ്പുമനത്തി
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1 2 3 4

8 പഡലാ. മലാതത്യു കുഴലനലാടന മൂവലാറ്റുപുഴ പ്രപദശനത
കുടത്തിനവള്ളക്ഷേലാമഅം

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തിക്കുപവണത്തി

പേടത്തികജലാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,

പേത്തിന്നലാകവത്തിഭലാഗ
പക്ഷേമ-പദവസസഅം

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. പേത്തി.എസര. സുപേലാല പറഷന മനണ്ണെണ്ണെയുനട
വത്തിലവരദ്ധനവര

ഭക്ഷേദ-
നപേലാതുവത്തിതരണ

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. സജശവര പജലാസഫര നടുവത്തില പപേലാളത്തിനടകത്തികത്തിനന്റെ
പ്രവരതനഅം

ഉന്നത
വത്തിദദലാഭദലാസ-
സലാമൂഹദനശതത്തി

വകുപ്പുമനത്തിക്കുപവണത്തി
പേടത്തികജലാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,

പേത്തിന്നലാകവത്തിഭലാഗ
പക്ഷേമ-പദവസസഅം

വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Presentation of Report:

The First Report of the Committee on Petitions was presented.

Legislative Business :

Motion for consideration and further stages of the following Bills as reported
by the Subject Committee :

The  Kerala  Education  (Amendment)  Bill,  2021,  The  Kerala  Cashew
Workers'  Relief  and  Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,  2021,  The  Kerala
Agricultural Workers' (Amendment) Bill, 2021, The Kerala Labour Welfare Fund
(Amendment)  Bill,  2021  and  The  Kerala  Tailoring  Workers'  Welfare  Fund
(Amendment) Bill, 2021  .

Shri V. Sivankutty, Minister for General Education and Labour moved the
motion that The Kerala Education (Amendment) Bill, 2021, The Kerala Cashew
Workers'  Relief  and  Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,  2021,  The  Kerala
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Agricultural Workers' (Amendment) Bill, 2021, The Kerala Labour Welfare Fund
(Amendment)  Bill,  2021  and  The  Kerala  Tailoring  Workers'  Welfare  Fund
(Amendment) Bill, 2021 as reported by the Subject Committee be taken up for
consideration and spoke.

Prof. Abid Hussain Thangal,  Shri  T. V. Ibrahim, Shri Anwar Sadath and
Shri A.K.M. Ashraf who recorded their dissent to the Subject Committee Reports
spoke.  

DR. N.  Jayaraj  moved an amendment  to recommit  The Kerala Education
(Amendment)  Bill,  2021  to  the  same  Subject  Committee  and  spoke.
Shri  P.  Mammikutty  as  authorised  by  Shri  A.  C.  Moideen  moved  another
amendment to circulate the Bill for obtaining public opinion and spoke.

Shri K. Babu (Thripoonithura) as authorised by Shri T. J. Vinod moved an
amendment to circulate The Kerala Cashew Workers' Relief and Welfare Fund
(Amendment) Bill, 2021 for obtaining public opinion and spoke. Shri Mathew T. Thomas
moved another amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee
and spoke.

Shri T. Siddique moved an amendment to circulate The Kerala Agricultural
Workers'  (Amendment)  Bill,  2021  for  obtaining  public  opinion  and  spoke.
Shri Sebastian Kulathunkal moved another amendment to recommit the Bill to the
same Subject Committee and spoke.

Shri  Vazhoor  Soman  as  authorised  by  Smt.  C.  K.  Asha  moved  an
amendment to circulate The Kerala Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021
for  obtaining  public  opinion  and  spoke.  Shri  M.  Vincent  as  authorised  by
Shri Sunny Joseph moved another amendment to recommit the Bill to the same
Subject Committee and spoke.

Shri Sajeev Joseph moved an amendment to circulate The Kerala Tailoring
Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021 for obtaining public opinion and
spoke.  Smt.  Daleema  as  authorised  by  Shri  M.  Noushad  moved  another
amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke.

After  discussion and reply  of  the  Minister  the  amendments  moved  were
withdrawn with the leave of the House. Then The Kerala Cashew Workers' Relief,
Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,  2021,  The  Kerala  Agricultural  Workers'
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(Amendment) Bill,  2021,  The Kerala Labour Welfare Fund (Amendment) Bill,
2021 and The Kerala Tailoring Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021
as reported by the Subject Committee were taken into consideration and passed
without any amendments and The Kerala Education (Amendment) Bill, 2021 as
reported by the Subject Committee was taken into consideration and passed by the
House with the following amendments:

The Kerala Education (Amendment) Bill, 2021  as reported by the Subject
Committee

Clause 3

In section 9(1) proposed to be substituted in the principal Act by Clause 3,
after the words “Headmistress or” the words “Principal or”shall be inserted.

Clause 4

(i) In section 17(2)(g) proposed to be substituted in the principal  Act  by
Clause 4(a), the word and symbol “Vice-” shall be deleted.

(ii) In section 17 (2)(h) proposed to be substituted in the principal Act by
Clause 4(b), the word and symbol “Vice-” shall be deleted.

The House adjourned at 5.02 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Tuesday
November 9, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
 Secretary.


