
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2021   നവഞ്ചാംബര്   10,   ബുധനഞഴ

നമ്പര് 49 

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.  

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്  രടണ്ടെണഞ്ചാം  സഭയതില്

കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

മനതിമഞരുടട പ്രസഞവന   (  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളുടട ഉത്തരത്തതിനുള്ള തതിരുത്തന്  ) :  

പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  രണ്ടെഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തതിടലെ  2021  ജൂലലെ  27-  

തസ്പീയതതിയതിടലെ  നകത്രചതിഹ്നമതിട്ട  109-  നമ്പര്  കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെയഞ്ചാം,  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തതിടലെ

2021 ഒകകഞബര് 8-   തസ്പീയതതിയതിടലെ നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത 1666-   നമ്പര് കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെയഞ്ചാം,

2021 ഒകകഞബര് 26-   തസ്പീയതതിയതിടലെ നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത 3584-   നമ്പര് കചഞദദ്ധ്യത്തതിടന്റെയഞ്ചാം

ഉത്തരത്തതില് വന ടതറന്  തതിരുത്തതിടക്കഞണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറന്ടമനഞ്ചാം  തതിരുത്തല് വരുത്തതിയ മറുപടതിയഞ്ചാം

ഉനതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി  വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടെതി  പട്ടതികേജഞതതി,  പട്ടതികേവര്ഗ,  പതിനഞക്ക

വതിഭഞഗകകമ-കദവസസഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. രഞധഞകൃഷ്ണനുഞ്ചാം, പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയടട

മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തതിടലെ  2021  ഒകകഞബര്  25-  തസ്പീയതതിയതിടലെ നകത്രചതിഹ്നമതിടഞത്ത

3173,  3181,  3188,  3193,  3195,  3197,  3218,  3251  എനസ്പീ  നമ്പര്  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളുടട

ഉത്തരത്തതില്  വന  ടതറന്  തതിരുത്തതിടക്കഞണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറന്ടമനഞ്ചാം  തതിരുത്തല്  വരുത്തതിയ

മറുപടതിയഞ്ചാം ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. വതി. ശതിവനകുട്ടതിയഞ്ചാം കമശപ്പുറത്തുവച. 

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

സഞ്ചാംസഞനത്തന്  തസ്പീവ്ര  മഴ  മുനറതിയതിപന്  ലെഭതിച  സഞഹചരദ്ധ്യത്തതിലഞ്ചാം,  ഐകേദ്ധ്യരഞഷ

സഭയടട ഇന്റെര് ഗവണ്ടമന്റെല് പഞനല് ഓണ് ലക്ലൈമറന് കചഞന് റതികപഞര്ട്ടതില് കേഞലെഞവസഞ
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വദ്ധ്യതതിയഞനത്തതിടന്റെ  അപകേടകേരമഞയ  അവസയതിലള്ള  സലെമഞയതി  കകേരളടത്ത

കരഖടപടുത്തതിയതിരതിക്കുനതുമൂലെവഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപടുന  ഗുരുതര  സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം

സഭഞനടപടതികേൾ നതിർത്തതിവചന് ചർച ടചയ്യണടമനന്  ആവശദ്ധ്യടപട്ടന് ശസ്പീ.  പതി.  സതി.  വതിഷ്ണുനഞഥഞ്ചാം

മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനന്  കനഞട്ടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  മുഖദ്ധ്യമനതിയടട

മറുപടതിയടട ടവളതിചത്തതില് അടതിയന്തരപ്രകമയത്തതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച. 

ശദ കണതിക്കല് :

(1) കുട്ടനഞട്ടതിൽ ടവള്ളടപഞക്കഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം ബണ്ടെന് തകേരുന സഞഹചരദ്ധ്യങ്ങളതിൽ ഡതിസഞസ്റ്റേർ

മഞകനജ് ടമന്റെന്  ഫണ്ടെതിടലെ  തുകേ  വതിനതികയഞഗതിചന്  ടവള്ളഞ്ചാം  വറതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം

സ്കൂളുകേളതികലെക്കുള്ള വഴതികേള മണന് നതിറച ചഞക്കുകേള നതിരത്തതി ഉയർത്തുനതതിനുഞ്ചാം

നടപടതി  സസസ്പീകേരതികക്കണ്ടെതതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന്  ശസ്പീ.  കതഞമസന്  ടകേ.  കതഞമസന്

റവനന-ഭവനനതിർമ്മേഞണ വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച.  മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന്

ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

(2) സഞ്ചാംസഞനത്തന്  ദസ്പീർഘനഞളഞയതി  അടഞ്ഞു  കേതിടക്കുന  ടസഷദ്ധ്യൽ  സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം

ബഡ്സന്  സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം  തുറകക്കണ്ടെതതിടന്റെ ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെയന്  ശസ്പീ.  പതി.  ടകേ.  ബഷസ്പീർ

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതിൽ  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ  കണതിച.  മനതി  അതന്

സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചട്ടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴപറയന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉനയതിച:

ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന മുല്ലടപരതിയഞര് കബബതി ഡഞമതിടലെ
സഞ്ചാംയക്ത പരതികശഞധന

ജലെവതിഭവ
വകുപ്പുമനതിക്കു
കവണ്ടെതി ലവദദ്യുതതി
വകുപ്പുമനതി

(കമല്  വതിഷയത്തതില്  മനതി  നല്കേതിയ  മറുപടതിയതില്  പ്രതതികഷധതിചന്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിനതിറങ്ങതികപഞയതി.)
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ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

2 കഡഞ. എന. ജയരഞജന് മുനഞക്ക വതിഭഞഗങ്ങളതിടലെ
സഞമൂഹദ്ധ്യ-സഞമ്പത്തതികേ വതിവര

കശഖരണ സര്കവ

മുഖദ്ധ്യമനതി

3 ശസ്പീ. എഞ്ചാം. മുകകേഷന് സതിനതിമഞ ഷൂട്ടതിഞ്ചാംഗന് തടസ
ടപടുത്തുനതന് സഞ്ചാംബനതിചന്

മുഖദ്ധ്യമനതി

4 ശസ്പീ. കറഞജതി എഞ്ചാം. കജഞണ് ഇടമലെയഞര് ഇറതികഗഷന
കപ്രഞജകതിടന്റെ കേനഞല് പദതതി

ജലെവതിഭവ
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടെതി
ലവദദ്യുതതി
വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീമതതി കേഞനത്തതില് ജമസ്പീലെ കേഞപഞടന് കേടല്ത്തസ്പീരഞ്ചാം
സഞ്ചാംരകതിക്കുനതതിനന് നടപടതി

ജലെവതിഭവ
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടെതി
ലവദദ്യുതതി
വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. കസവദ്ധ്യര് ചതിറതിലെപതിള്ളതി വടക്കഞകഞരതിയതിടലെ  കകേഞള
പഞടങ്ങള  മഞകക്രഞ ടലെവല്
കകേഞള മഞകനജ് ടമന്റെതില്നതിനന്
ലമകക്രഞ ടലെവല് കകേഞള

മഞകനജ് ടമന്റെതികലെക്കന് മഞറനതതിനന്
നടപടതി

കൃഷതി വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വതിജയന നഞദഞപുരടത്ത കേതിഫ്ബതി
കറഞഡുകേളുടട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തന്-
വതികനഞദസഞഞര
വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. യ. എ. ലെത്തസ്പീഫന് മകഞരതി മുനതിസതിപല് ബസന്
സ്റ്റേഞന്റെതില് ടകേ.എസന്. ആര്.ടതി. സതി.
കസ്റ്റേഷന മഞസ്റ്റേര് ആഫസ്പീസന്

ഗതഞഗത
വകുപ്പുമനതി
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9 ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കുഞ്ഞമ്മേദന്
       കുട്ടതി മഞസ്റ്റേര്

കുറദ്ധ്യഞടതി തഞലൂക്കന് ആശുപത്രതി
വതികേസനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടെതി

നതിയമഞ്ചാം,
വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര്
വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില് ജനതിതകേകരഞഗ കബഞധവല്ക്കരണവഞ്ചാം
സസ്പീനതിഞ്ചാംഗന് കേദ്ധ്യഞമ്പുകേളുഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘടതിപതിക്കുനതതിനന് നടപടതി

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടെതി
നതിയമഞ്ചാം,

വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര്
വകുപ്പുമനതി

 അതഞതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി.  

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം : 

സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപഞര്ട്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  തഞടഴപറയന  ബതില്ലുകേള
പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന പ്രകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം : 

2021 -   ടലെ  കകേരള  ഈറ  ,    കേഞട്ടുവള്ളതി  ,    തഴ ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )
ബതില്  , 2021 -   ടലെ കകേരള കഷഞപന് ആന്റെന് കേകമഴദ്ധ്യല് എസ്റ്റേഞബതിടഷ്മെന്റെന്സന് 
ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്  , 2021 -   ടലെ കകേരള 
ടചറുകേതിട  കതഞട്ടഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്  , 
2021 -   ടലെ കകേരള  കഷഞപന് ആന്റെന് കേകമഴദ്ധ്യല് എസ്റ്റേഞബതിടഷ്മെന്റെന്സന് 
(  കഭദഗതതി  )   ബതില്  , 2021 -   ടലെ കകേരള ചുമട്ടുടതഞഴതിലെഞളതി 

(  കഭദഗതതി  )   ബതില് 

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില്  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  വതി.  ശതിവനകുട്ടതി  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി
റതികപഞർട്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  2021-ടലെ  കകേരള  ഈറ,  കേഞട്ടുവള്ളതി,  തഴ  ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  കഷഞപന്  ആന്റെന്  കേകമഴദ്ധ്യല്
എസ്റ്റേഞബതിടഷ്മെന്റെന്സന് ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില്, 2021-ടലെ കകേരള ടചറുകേതിട
കതഞട്ടഞ്ചാം  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  കഷഞപന്  ആന്റെന്
കേകമഴദ്ധ്യല്  എസ്റ്റേഞബതിടഷ്മെന്റെന്സന്  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  ചുമട്ടുടതഞഴതിലെഞളതി
(കഭദഗതതി)  ബതില്  എനതിവ  പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച.
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സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  റതികപഞർട്ടുകേളതികന്മേൽ വതികയഞജതിപന്  കരഖടപടുത്തതിയ ശസ്പീ.  അനവര്
സഞദത്തന്, ശസ്പീ. എ.ടകേ.എഞ്ചാം. അഷ്റഫന് എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള സഞ്ചാംസഞരതിച.  

2021-ടലെ കകേരള ഈറ, കേഞട്ടുവള്ളതി, തഴ ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന  കഭദഗതതി
ശസ്പീ. ടകേ. യ. ജനസ്പീഷന് കുമഞര് ചുമതലെടപടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീമതതി. ഒ. എസന്. അഞ്ചാംബതികേ
അവതരതിപതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത  ബതിൽ  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്  അയയണടമന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  കസവദ്ധ്യര്  ചതിറതിലെപതിള്ളതി
ചുമതലെടപടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു അവതരതിപതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. 

2021-ടലെ  കകേരള  കഷഞപന്  ആന്റെന്  കേകമഴദ്ധ്യല്  എസ്റ്റേഞബതിടഷ്മെന്റെന്സന്  ടതഞഴതിലെഞളതി
കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്
ടചയ്യണടമന  കഭദഗതതി  കഡഞ.  സുജതിതന്  വതിജയനപതിള്ള  ചുമതലെടപടുത്തതിയതനുസരതിചന്
ശസ്പീ.  ടകേ.  ടജ.  മഞകതി അവതരതിപതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയയണടമന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി  സുകരന്ദ്രന
ചുമതലെടപടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. സതി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന അവതരതിപതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. 

2021-ടലെ  കകേരള  ടചറുകേതിട  കതഞട്ടഞ്ചാം  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന  കഭദഗതതി
ശസ്പീമതതി കേഞനത്തതില് ജമസ്പീലെ ചുമതലെടപടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ.  എ.  രഞജ അവതരതിപതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത  ബതിൽ  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്
അയയണടമന മടറഞരു കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  പതി.  ബഞലെചന്ദ്രന ചുമതലെടപടുത്തതിയതനുസരതിചന്
ശസ്പീ. പതി. എസന്. സുപഞല് അവതരതിപതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. 

2021-ടലെ  കകേരള  കഷഞപന്  ആന്റെന്  കേകമഴദ്ധ്യല് എസ്റ്റേഞബതിടഷ്മെന്റെന്സന്  (കഭദഗതതി)  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന  കഭദഗതതി
ശസ്പീ.  സതി.  ആര്.  മകഹഷന്  ചുമതലെടപടുത്തതിയതനുസരതിചന്  കഡഞ.  മഞതദ്യു  കുഴല്നഞടന
അവതരതിപതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത  ബതിൽ  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്  അയയണടമന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന
ചുമതലെടപടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിനടസന്റെന് അവതരതിപതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. 

2021-ടലെ  കകേരള  ചുമട്ടുടതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  പതി.  എ.  മജസ്പീദന്
ചുമതലെടപടുത്തതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. യ. എ. ലെത്തസ്പീഫന് അവതരതിപതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത
ബതിൽ  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയയണടമന  മടറഞരു
കഭദഗതതി ശസ്പീ.  പതി.ടതി.എ.  റഹസ്പീഞ്ചാം ചുമതലെടപടുത്തതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  മുരളതി ടപരുടനല്ലതി
അവതരതിപതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
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ചർചയഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  അവതരതിപതിച  കഭദഗതതികേള  സഭയടട
അനുമതതികയഞടട  പതിൻവലെതിച.  തുടര്നന്  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപഞര്ട്ടന്  ടചയ്തപ്രകേഞരമുള്ള
ബതില്ലുകേള വകുപ്പുതതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം 2021-ടലെ കകേരള ഈറ, കേഞട്ടുവള്ളതി,
തഴ ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില്, 2021-ടലെ കകേരള കഷഞപന് ആന്റെന് കേകമഴദ്ധ്യല്
എസ്റ്റേഞബതിടഷ്മെന്റെന്സന് ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില്, 2021-ടലെ കകേരള ടചറുകേതിട
കതഞട്ടഞ്ചാം  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  എനതിവ  കഭദഗതതി  കൂടഞടത  സഭ
പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം, 2021-ടലെ കകേരള കഷഞപന് ആന്റെന് കേകമഴദ്ധ്യല് എസ്റ്റേഞബതിടഷ്മെന്റെന്സന് (കഭദഗതതി)
ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  ചുമട്ടുടതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  എനതിവ  തഞടഴപറയന
കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

1) സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപഞര്ട്ടന് ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള   2021 -   ടലെ കകേരള കഷഞപന് ആന്റെന്
കേകമഴദ്ധ്യല് എസ്റ്റേഞബതിടഷ്മെന്റെന്സന്   (  കഭദഗതതി  )   ബതില് 

രണ്ടെഞഞ്ചാം വകുപന്

In section 2 (9A) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2,
for the word  "officers" the words "an officer " shall be substituted. 

2)   സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപഞര്ട്ടന് ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള   2021 -   ടലെ കകേരള
ചുമട്ടുടതഞഴതിലെഞളതി   (  കഭദഗതതി  )   ബതില് 

രണ്ടെഞഞ്ചാം വകുകുുപന്

In section 7(1A) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2(2)
for the word “women” the word “woman” shall be substituted. 

2021 നവഞ്ചാംബര് 11-   തസ്പീയതതി വദ്ധ്യഞഴഞഴ്ച രഞവതിടലെ 9.00-നന് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം സകമ്മേളതിക്കുനതതിനഞയതി
ലവകുകനരഞ്ചാം 4.49-നന് സഭ പതിരതിഞ്ഞു. 

എസ് . വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്, 
 ടസക്രട്ടറതി.



FIFTEENTH  KERALA  LEGISLATIVE ASSEMBLY

Third Session

BULLETIN―PART I
 (Brief Record of Proceedings)

Wednesday, November 10, 2021 

No. 49

The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions :

Two Questions in the list of Questions posted for the day were answered

orally.

Statement by Ministers (Correction of answer to Questions) :

Statement correcting answer and the Corrected answer to Starred question

No. 109 dated 27th July 2021 of Second Session of Fifteenth Kerala Legislative

Assembly and Unstarred question No. 1666 dated 8th October 2021,  Unstarred

question No. 3584 dated 26th October 2021 of Third session of Fifteenth Kerala

Legislative Assembly were laid on the Table by Shri. K. Radhakrishnan, Minister

for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and

Devaswoms on behalf of Minister for Higher Education and Social Justice and

Statement correcting answer and the Corrected answer to Unstarred question Nos.

3173, 3181, 3188, 3193, 3195, 3197, 3218, 3251 dated 25th October 2021 of Third

Session  of  Fifteenth  Kerala  Legislative  Assembly  were  laid  on  the  Table  by

Shri. V. Sivankutty, Minister for General Education and Labour.

Adjournment Motion :

After  hearing  the  Chief  Minister,  the  Speaker  withheld  consent  to  the

moving of an adjournment motion given notice of by Shri. P. C. Vishnunadh and

KNPP.2001/2021(ii).
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five  other  Members  regarding  the  serious  situation  reported  to  have  arisen

consequent on the forecast of heavy rain in the State and the State being named as

a  place  in  danger  due  to  climate  change  by  the  United  Nations'  Inter

Governmental Panel on Climate Change. 

Calling Attention :

1. Shri  Thomas  K.  Thomas  called  the  attention of  the  Minister  for

Revenue and Housing to the necessity to take steps to elevate the

ways  to  schools  using  sand  filled  bags  and  to  drain  the  water

utilizing the funds from the Disaster Management Fund when the

bund  collapses  due  to  floods  in  Kuttanad.  The  Minister  made  a

statement thereto.

2. Shri. P. K. Basheer called the attention of the Minister for General

Education and Labour to the necessity to open Buds Schools and

Special Schools which stands shut down for a long period in the

State. The Minister made a statement thereto.

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 ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന മുല്ലനപ്പെരത്തിയയാര പബേബേത്തി ഡയാമത്തിനലെ 
സഅംയുക്ത പേരത്തിപശയാധന

ജലെവത്തിഭവ 
വകുപ്പുമനത്തിക
പവണത്തി വവദദ്യുതത്തി 
വകുപ്പുമനത്തി

(In protest  against the reply by the Minister in the subject,  the Members
belonging to opposition staged a walkout.) 
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ക്രമ

നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 2 3 4

2 പഡയാ. എന. ജയരയാജര മുനയാക്ക വത്തിഭയാഗങ്ങളത്തിനലെ
സയാമൂഹഹ്യ സയാമ്പതത്തിക വത്തിവര

പശഖരണ സരപവ

മുഖഹ്യമനത്തി

3 ശശ. എഅം. മുപകഷര സത്തിനത്തിമയാ ഷൂടത്തിഅംഗര തടസ
നപ്പെടുത്തുനതര സഅംബേനത്തിചര

മുഖഹ്യമനത്തി

4 ശശ. പറയാജത്തി എഅം. പജയാണ ഇടമലെയയാര ഇറത്തിപഗഷന
പപയാജകത്തിനന്റെ കനയാല് പേദ്ധതത്തി

ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തികപവണത്തി

വവദദ്യുതത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശമതത്തി കയാനതത്തില് ജമശലെ കയാപ്പെയാടര കടല്തശരഅം
സഅംരകത്തികനതത്തിനര നടപേടത്തി

ജലെവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തികപവണത്തി

വവദദ്യുതത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. പസവഹ്യര ചത്തിറത്തിലെപ്പെത്തിളത്തി വടക്കയാപഞ്ചേരത്തിയത്തിനലെ  പകയാള
പേയാടങ്ങള  മയാപക്രയാ നലെവല്

പകയാള മയാപനജ് നമന്റെത്തില്നത്തിനര
വമപക്രയാ നലെവല് പകയാള

മയാപനജ് നമന്റെത്തിപലെക്കര മയാറനതത്തിനര
നടപേടത്തി

കൃഷത്തി വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. ഇ. നക. വത്തിജയന നയാദയാപുരനത കത്തിഫ്ബേത്തി
പറയാഡുകളുനട നത്തിരമയാണഅം

നപേയാതുമരയാമതര-
വത്തിപനയാദസഞ്ചേയാര

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. യു. എ. ലെതശഫര മപഞ്ചേരത്തി മുനത്തിസത്തിപ്പെല് ബേസര
സയാന്റെത്തില് നക.എസര. ആര.ടത്തി. സത്തി.

പസഷന മയാസര ആഫശസര

ഗതയാഗത
വകുപ്പുമനത്തി
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1 2 3 4

9 ശശ. നക. പേത്തി. കുഞ്ഞമദര
        കുടത്തി മയാസര

കുറഹ്യയാടത്തി തയാലൂക്കര ആശുപേതത്തി
വത്തികസനഅം

ആപരയാഗഹ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തികപവണത്തി
നത്തിയമഅം,

വഹ്യവസയായഅം, കയര
വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ഷയാഫത്തി പേറമ്പത്തില് ജനത്തിതകപരയാഗ പബേയാധവല്ക്കരണവഅം
സശനത്തിഅംഗര കഹ്യയാമ്പുകളുഅം

സഅംഘടത്തിപ്പെത്തികനതത്തിനര നടപേടത്തി

ആപരയാഗഹ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തികപവണത്തി
നത്തിയമഅം,

വഹ്യവസയായഅം, കയര
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.  

Legislative Business : 

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

The Kerala Bamboo, Kattuvalli and Pandanus Leaf Workers' Welfare Fund
(Amendment) Bill, 2021, The Kerala Shops and Commercial Establishments

Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021, The Kerala Small 
Plantation Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021, 

The Kerala Shops and Commercial Establishments 
(Amendment) Bill, 2021 and The Kerala Headload 

Workers'  (Amendment) Bill, 2021.  

Shri  V. Sivankutty, Minister for General Education and Labour moved the
motion that The Kerala Bamboo, Kattuvalli and Pandanus Leaf Workers' Welfare
Fund (Amendment) Bill, 2021, The Kerala Shops and Commercial Establishments
Workers'  Welfare Fund (Amendment)  Bill,  2021,  The Kerala  Small  Plantation
Workers'  Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,  2021,  The  Kerala  Shops  and
Commercial Establishments (Amendment) Bill,  2021 and The Kerala Headload
Workers' (Amendment) Bill, 2021 as reported by the Subject Committee be taken
up for consideration.
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 Shri  Anwar Sadath and Shri. A. K. M. Ashraf who recorded their dissent to
the Subject Committee Reports spoke. 

Smt. O. S. Ambika as authorised by Shri. K. U. Jenish Kumar moved an
amendment  to  circulate  The  Kerala  Bamboo,  Kattuvalli  and  Pandanus  Leaf
Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021 for obtaining public opinion and
spoke. Shri  O. R. Kelu as authorised by Shri. Xavier Chittilappilly moved another
amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke. 

Shri   K.  J.  Maxy  as  authorised  by  Dr.  Sujith  Vijayanpillai  moved  an
amendment  to  circulate  The  Kerala  Shops  and  Commercial  Establishments
Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021 for obtaining public opinion and
spoke. Shri  C. K. Hareendran as authorised by Shri  Kadakampally Surendran
moved another amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee
and spoke.

Shri  A. Raja as authorised by Smt. Kanathil Jameela moved an amendment
to circulate The Kerala Small Plantation Workers'  Welfare Fund (Amendment)
Bill, 2021 for obtaining public opinion and spoke. Shri  P. S. Supal as authorised
by Shri  P. Balachandran moved another amendment to recommit the Bill to the
same Subject Committee and spoke. 

DR.  Mathew Kuzhalnadan as authorised by Shri C. R. Mahesh moved an
amendment  to  circulate  The  Kerala  Shops  and  Commercial  Establishments
(Amendment) Bill, 2021 for obtaining public opinion and spoke. Shri. M. Vincent
as authorised by Shri  Thiruvanchoor Radhakrishnan moved another amendment
to recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke. 

Shri   U.  A.  Lathif  as  authorised  by  Shri.  K.P.A.  Majeed  moved  an
amendment to circulate The Kerala Headload Workers' (Amendment) Bill, 2021
for obtaining public opinion and spoke. Shri. Murali Perunelly as authorised by
Shri  P.T.A. Rahim 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 Bamboo, Kattuvalli and
Pandanus  Leaf  Workers'  Welfare  Fund  (Amendment)  Bill,  2021,
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The  Kerala  Shops  and  Commercial  Establishments  Workers'  Welfare  Fund
(Amendment) Bill, 2021 and The Kerala Small Plantation Workers' Welfare Fund
(Amendment) Bill, 2021 as reported by the Subject Committee were taken into
consideration and passed without  any amendments  and The Kerala  Shops and
Commercial Establishments (Amendment) Bill,  2021 and The Kerala Headload
Workers'  (Amendment)  Bill,  2021  as  reported  by  the  Subject  Committee  was
taken into consideration and passed by the House with the following amendments.

1) The Kerala Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2021  as
reported by the Subject Committee 

Clause 2

In section 2 (9A) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2, for the
word  "officers" the words "an officer " shall be substituted. 

2) The Kerala Headload Workers' (Amendment) Bill, 2021 as reported by the
Subject Committee 

Clause 2

In section 7(1A) proposed to be inserted in the principal Act by Clause 2(2)
for the word “women” the word “woman” shall be substituted. 

The House adjourned at 4.49 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Thursday
November 11, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.


