പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)
2021 ഒകകഞബര് 12, ടചഞവഞഴ
നമ്പര് 36
രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.
കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :
മറുപടതി പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില് മൂടനണഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം
അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.
അടതിയന്തര പ്രകമയഞ്ചാം :
2019-ടലെ തസ്പീരകദശ കമഖലെ നതിയന്ത്രണ വതിജഞപനതതിടന്റെ അടതിസഞനതതില്
തസ്പീരകദശ പരതിപഞലെന പഞന തയഞറഞക്കഞതതന് കേഞരണഞ്ചാം തുരുത്തുകേളതിലഞ്ചാം തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളതിലഞ്ചാം
തഞമസതിക്കുനവര്ക്കന് അതതിടന്റെ പ്രകയഞജനഞ്ചാം ലെഭദ്ധ്യമഞകേഞതതുമൂലെഞ്ചാം ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി
പറയടപ്പെടുന ഗുരുതര സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം സഭഞനടപടതികേൾ നതിർതതിവചന് ചർച
ടചയണടമനന് ആവശദ്ധ്യടപ്പെടന് ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ) - യഞ്ചാം മറന് അഞന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം
ഒരു അടതിയന്തര പ്രകമയതതിനന് കനഞടസ്പീസന് നലതിയതിരുന. മുഖദ്ധ്യമന്ത്രതിയടട മറുപടതിയടട
ടവളതിചതതില് അടതിയന്തര പ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.
(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലെപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന് പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിനതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)
ശദ കണതിക്കല് :
1.

തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം ടമഡതിക്കല് കകേഞകളജതിടന്റെ സമഗ്രവതികേസനതതിനഞയതി കേതിഫ്ബതിയടട
സഹഞയകതഞടട നടപ്പെഞക്കുന 717 കകേഞടതി രൂപയടട സമഗ്ര വതികേസന
പദതതി സമയബനതിതമഞയതി പൂര്തതിയഞകക്കണ്ടതതിടന്റെ ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെയന്
ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-ശതിശുവതികേസന വകുപ്പുമന്ത്രതിയടട
ശദ കണതിച. മന്ത്രതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

2.

കുടതികേളതിലഞ്ചാം ടചറുപ്പെക്കഞരതിലഞ്ചാം കേഞയതികേ സഞകരതടയ സഞ്ചാംബനതിച അവകബഞധഞ്ചാം
സൃഷതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം
നതിലെവതിടലെ
കേഞയതികേ
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ
സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം
കേഞകലെഞചതിതമഞയതി പരതിഷ്കരതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം നടപടതികേള സസസ്പീകേരതികക്കണ്ടതതിടന്റെ
ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന് ശസ്പീ. പതി. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദന് കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫന്, ഹജന്
വകുപ്പുമന്ത്രതിയടട ശദ കണതിച. മന്ത്രതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന
ടചയ.
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ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള :
ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴെ പറയന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉനയതിച :
ക്രമ
അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന്
നമ്പര്

വതിഷയഞ്ചാം

വകുപ്പുമന്ത്രതി

1

ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന

ശബരതിമലെ സസ്പീ പ്രകവശനഞ്ചാം,
പപൗരതസ കഭദഗതതി നതിയമഞ്ചാം
പ്രകകഞഭങ്ങളുമഞയതി ബനടപ്പെടന്
രജതിസ്റ്റര് ടചയ്ത കകേസുകേള

മുഖദ്ധ്യമന്ത്രതി

2

ശസ്പീ. പ്രകമഞദന് നഞരഞയണ

റഞനതിയതില് കകേവശ ഭൂമതിക്കന്
പടയഞ്ചാം ലെഭദ്ധ്യമഞക്കുനതതിനന്
നടപടതി

റവനനഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമന്ത്രതി

3

ശസ്പീ. ഐ. സതി. ബഞലെകൃഷ്ണന

വയനഞടന് ജതില്ലയതിടലെ WCS
പടയ ഭൂമതിയതില്
തഞമസതിക്കുനവരുടട ഭൂമതി
സഞ്ചാംബനമഞയ പ്രശങ്ങള

റവനനഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമന്ത്രതി

4

ശസ്പീ. ടതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന

കകേരള ഗ്രഞമസ്പീണ ബഞങതിടന്റെ
ഓഹരതി മൂലെധനഞ്ചാം

ധനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമന്ത്രതി

5

ശസ്പീ. പതി. പതി. ചതിതരഞ്ജന

ആലെപ്പുഴെ എക്സല് ഗഞസന്
ഫഞകറതിയടട പ്രവര്തനഞ്ചാം

നതിയമഞ്ചാം,
വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര്
വകുപ്പുമന്ത്രതി

6

ശസ്പീ. പതി. വതി. ശസ്പീനതിജതിന

കകേഞലെകഞരതി കബപഞസന്
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്വതികനഞദസഞഞര
വകുപ്പുമന്ത്രതി

7

ശസ്പീ. സതി. ആര്. മകഹഷന്

കേരുനഞഗപ്പെള്ളതി
ടകേ.എസന്.ആര്.ടതി.സതി. ബസന്
സ്റ്റഞനഡതിടന്റെ പ്രവര്തനഞ്ചാം

ഗതഞഗത
വകുപ്പുമന്ത്രതി

8

ശസ്പീമതതി സതി. ടകേ. ആശ

കവക്കഞ്ചാം തഞലൂക്കന്
ആശുപതതിയടട പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിതശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമന്ത്രതി

9

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിജതിന

കേണ്ണൂര് ഗവടണ്മെന്റെന് ടമഡതിക്കല്
കകേഞകളജതിടന്റെ പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിതശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമന്ത്രതി

10

ശസ്പീ. നജസ്പീബന് കേഞന്തപുരഞ്ചാം

ടപരതിന്തല്മണ തഞലൂക്കന്
ആശുപതതിയടട പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിതശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമന്ത്രതി

അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മന്ത്രതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി.

3
നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :
സബ്ജകന് കേമ്മേറതി റതികപ്പെഞര്ടന് ടചയ്തപ്രകേഞരമുള്ള 2021-ടലെ കകേരള ടതഞഴെതിലറപ്പെന്
ടതഞഴെതിലെഞളതി കകമനതിധതി ബതില്, 2021-ടലെ കകേരള പഞഞയതന് രഞജന് (കഭദഗതതി) ബതില്,
2021 - ടലെ കകേരള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂതണ (കഭദഗതതി) ബതില്, 2021 - ടലെ കകേരള മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി
(കഭദഗതതി) ബതില് എനതിവ പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന പ്രകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘടങ്ങളുഞ്ചാം
തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, ഗ്രഞമവതികേസനഞ്ചാം, എകക്സസന് വകുപ്പുമന്ത്രതി ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതി. കഗഞവതിന്ദന മഞസ്റ്റര്
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർടന് ടചയ്തപ്രകേഞരമുള്ള 2021-ടലെ കകേരള ടതഞഴെതിലറപ്പെന് ടതഞഴെതിലെഞളതി
കകമനതിധതി ബതില്, 2021-ടലെ കകേരള പഞഞയതന് രഞജന് (കഭദഗതതി) ബതില്, 2021-ടലെ
കകേരള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂതണ (കഭദഗതതി) ബതില്, 2021-ടലെ കകേരള മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി (കഭദഗതതി)
ബതില് എനതിവ പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർട്ടുകേളതികന്മേൽ വതികയഞജതിപ്പെന് കരഖടപ്പെടുതതിയ ശസ്പീ. കറഞജതി എഞ്ചാം.
കജഞണ, ശസ്പീ. പതി. ഉകബദ്ദുള്ള, ശസ്പീ. ടതി. ടജ. വതികനഞദന് എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള സഞ്ചാംസഞരതിച.
2021-ടലെ കകേരള ടതഞഴെതിലറപ്പെന് ടതഞഴെതിലെഞളതി കകമനതിധതി ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുനതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയണടമന കഭദഗതതി ശസ്പീ. സതി. ആര്. മകഹഷന്
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. രകമശന് ടചനതിതലെ അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയയണടമന മടറഞരു
കഭദഗതതി ശസ്പീ. സതി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. എഞ്ചാം. രഞജകഗഞപഞലെന
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
2021-ടലെ കകേരള പഞഞയതന് രഞജന് (കഭദഗതതി) ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുന
തതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയണടമന കഭദഗതതി ശസ്പീ. സജസ്പീവന് കജഞസഫന് അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന്
അയയണടമന മടറഞരു കഭദഗതതി ശസ്പീ. ടകേ. ആനസലെന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്
ശസ്പീ. ലെതികന്റെഞ കജഞസഫന് അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
2021-ടലെ കകേരള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂതണ (കഭദഗതതി) ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
കനടുനതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയണടമന കഭദഗതതി ശസ്പീമതതി. ഒ. എസന്. അഞ്ചാംബതികേ
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. കതഞടതതില് രവസ്പീന്ദ്രന അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയയണടമന മടറഞരു
കഭദഗതതി ശസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
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2021-ടലെ കകേരള മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി (കഭദഗതതി) ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുനതതിനഞയതി
സര്ക്കുകലെറന് ടചയണടമന കഭദഗതതി ശസ്പീ. പതി. നന്ദകുമഞര് ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്
ശസ്പീ. എന. ടകേ. അക്ബര് അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയയണടമന മടറഞരു കഭദഗതതി ശസ്പീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില്
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് കഡഞ. മഞതത്യു കുഴെല്നഞടന അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
ചർചയഞ്ചാം മന്ത്രതിയടട മറുപടതിക്കുഞ്ചാംകശഷഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച കഭദഗതതികേള സഭയടട
അനുമതതികയഞടട പതിൻവലെതിച. തുടര്നന് ബതില്ലുകേള വകുപ്പുതതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന്
എടുക്കുകേയഞ്ചാം തഞടഴെപ്പെറയന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ:
(1) 2021-ടലെ കകേരള ടതഞഴെതിലറപ്പെന് ടതഞഴെതിലെഞളതി കകമനതിധതി ബതില്
രണ്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(1) ഖണഞ്ചാം 2(ഇ)-യന് കശഷഞ്ചാം തഞടഴെപ്പെറയന വതിശദസ്പീകേരണഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ:
"വതിശദസ്പീകേരണഞ്ചാം:―അയങഞളതി നഗര ടതഞഴെതിലറപ്പെന് പദതതി എനഞല് 2010
ടസപ്റഞ്ചാംബര് 13-ാം തസ്പീയതതിയതിടലെ സ.ഉ.(ടടകേ) നമ്പര് 210/2010/തസസഭവ. എന
സര്ക്കഞര് ഉതരവന് പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരതിച പദതതി എനര്ത്ഥമഞകുന.”
(2) ഖണഞ്ചാം 2(ഒ)-യന് കശഷഞ്ചാം ചുവടട കചര്തതിരതിക്കുന ഉപഖണഞ്ചാം (പതി) കചര്ക്കുകേ:
"(പതി) "പടതികേ" എനഞല് ഈ ആകതിടലെ പടതികേ എനര്ത്ഥമഞകുന."
മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 3(4)(ഡതി)-ല് "തതിരതിടകേ നല്കുനതതിനന്”എന വഞക്കുകേളക്കന് പകേരഞ്ചാം
"തതിരതിടകേ നല്കുനതതിനുഞ്ചാം അവശതഞടപനഷന അനുവദതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം" എന വഞക്കുകേള
കചര്ക്കുകേ;”;
നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 4(5)-നന് കശഷഞ്ചാം തഞടഴെപ്പെറയന ഉപഖണഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ:
"പുറടപ്പെടുവതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം കേഴെതിയനതകവഗഞ്ചാം, നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള,
സഭ മുമ്പഞടകേ ഒരു സകമ്മേളനതതികലെഞ തുടര്ചയഞയ രണ്ടന് സകമ്മേളനങ്ങളതികലെഞടപടഞവന
ആടകേ പതതിനഞലെന് ദതിവസക്കഞലെകതയന് വയ്കക്കണ്ടതുഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം അതന് , ഏതന് സകമ്മേളനതതില്
വയനകവഞ ആ സകമ്മേളനകമഞ ടതഞടടുത്തുവരുന സകമ്മേളനകമഞ അവസഞനതിക്കുനതതിനുമുമ്പന് ,
നതിയമസഭ, പ്രസ്തുത വതിജഞപനതതില് എടന്തങതിലഞ്ചാം രൂപകഭദടപ്പെടുതലകേള വരുത്തുകേകയഞ
വതിജഞപനഞ്ചാം
പുറടപ്പെടുവതികക്കണ്ടതതിടല്ലനന്
തസ്പീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ
ടചയ്യുനപകഞ്ചാം,
വതിജഞപനതതിനന് അതതിനുകശഷഞ്ചാം, അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞടലെ, അപ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപകഭദടപ്പെടുതല്
വരുതതിയ രൂപതതില് മഞതഞ്ചാം പ്രഞബലെദ്ധ്യഞ്ചാം ഉണ്ടഞയതിരതിക്കുകേകയഞ അഥവഞ യഞടതഞരു
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പ്രഞബലെദ്ധ്യവമതില്ലഞതതിരതിക്കുകേകയഞ ടചയ്യുനതുഞ്ചാം; എനതിരുനഞലഞ്ചാം, അപ്രകേഞരമുള്ള ഏടതങതിലഞ്ചാം
രൂപകഭദടപ്പെടുതകലെഞ റദ്ദേഞക്കകലെഞ ആ വതിജഞപനപ്രകേഞരഞ്ചാം മുമ്പന് ടചയ്തതിട്ടുള്ള ഏടതങതിലഞ്ചാം
സഞ്ചാംഗതതിയടട സഞധുതയന് ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാംവരഞത വതിധതതില് ആയതിരതികക്കണ്ടതുമഞണന് .”
ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 6(1)-നന് കശഷഞ്ചാം തഞടഴെപ്പെറയന കതിപ്തനതിബനന കചര്ക്കുകേ:
"എനഞല്, അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം അടയഞതതിരുനതന് നദ്ധ്യഞയമഞയ കേഞരണങ്ങളഞലെഞടണനന്
ചസ്പീഫന് എക്സതികേനടസ്പീവന് ഓഫസ്പീസര്ക്കന് കബഞധദ്ധ്യമഞകുനപകഞ്ചാം, അപ്രകേഞരഞ്ചാം വസ്പീഴവരുതതിയ
ആള, പദതതിയതില് വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കഞവന രസ്പീതതിയതില് അഞ്ചാംശദഞയ കുടതിശതികേ അടയകമ്പഞള,
അയഞളുടട അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം പുനനഃസഞപതിക്കുനതഞണന്.".
പതതിമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 13(1)-ല് "ഓഫസ്പീസറഞയഞ്ചാം" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ആഫസ്പീസറഞയഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതതിയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 26-ല് "ചസ്പീഫന് എക്സതികേനടസ്പീവന് ഓഫസ്പീസകറഞ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ചസ്പീഫന്
എക്സതികേനടസ്പീവന് ആഫസ്പീസകറഞ" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(2) 2021 - ടലെ കകേരള പഞഞയതന് രഞജന് (കഭദഗതതി) ബതില്, 2021
രണ്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 2(ii) പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന് 2 (xxii എ)-ല്
"രണ നതിലെ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "രണ്ടന് നതിലെ”എനന് കചര്ക്കുകേ.
അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 5 പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്
74 എ(1)(എ)-ല് “തത്സമയഞ്ചാം സഞഞ്ചാംക്രമതികേകരഞഗഞ്ചാം ബഞധതിച ഏടതഞരഞളുഞ്ചാം" എന
വഞക്കുകേളക്കന് പകേരഞ്ചാം “സഞഞ്ചാംക്രമതികേകരഞഗഞ്ചാം ബഞധതിചതിരതിക്കുന ഏടതഞരഞളുഞ്ചാം" എന വഞക്കുകേള
കചര്ക്കുകേ.
(3) 2021-ടലെ കകേരള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂതണ (കഭദഗതതി) ബതില്
മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 3(ix) തഞടഴെപ്പെറയന പ്രകേഞരഞ്ചാം മഞറ്റുകേ:
“(ix)(ഇസഡന്) ഖണതതില്,―

(എ) "ഒരു പ്രകതദ്ധ്യകേ പ്രകദശതതിടന്റെ സലെപരവതികേസനതതിനു കവണ്ടതി" എന
വഞക്കുകേളക്കന് പകേരഞ്ചാം, “ഒരു നതിശ്ചതിത പ്രകദശതതിടന്റെ സലെപരവതികേസനതതിനു കവണ്ടതി”എന
വഞക്കുകേളുഞ്ചാം "ഏടതങതിലഞ്ചാം പ്രകതദ്ധ്യകേ പ്രകദശതതിനന് കവണ്ടതിയള്ള”എന വഞക്കുകേളക്കന്
പകേരഞ്ചാം "ഏടതങതിലഞ്ചാം നതിശ്ചതിത പ്രകദശതതിനന് കവണ്ടതിയള്ള” എന വഞക്കുകേളുഞ്ചാം
കചര്കക്കണ്ടതഞണന്;
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(ബതി) "ഒരു കജഞയതിന്റെന് ആസൂതണപ്രകദശതതിനു കവണ്ടതിയള്ള ഒരു മഞസ്റ്റര് പഞനുഞ്ചാം,"
എന വഞക്കുകേളക്കുഞ്ചാം ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം കശഷഞ്ചാം "പ്രകതദ്ധ്യകേ പ്രകദശതതിനു കവണ്ടതിയള്ള
സലെപരപഞനുഞ്ചാം" എന വഞക്കുകേള കചര്കക്കണ്ടതഞണന്.
നഞല്പ്പെതഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 45 പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന് 49(ഡതി)(2)-ല് "മറ്റു"
എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "മറന് " എനന് കചര്ക്കുകേ.
(4) 2021 - ടലെ കകേരള മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി (കഭദഗതതി) ബതില്
രണ്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 2(ii) പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന് 2(22 എ)-ല്
“രണ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം “രണ്ടന്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 5 പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന് 130 എ(1)(എ)-ല്
"തത്സമയഞ്ചാം സഞഞ്ചാംക്രമതികേകരഞഗഞ്ചാം ബഞധതിച ഏടതഞരഞളുഞ്ചാം”എന വഞക്കുകേളക്കന് പകേരഞ്ചാം
"സഞഞ്ചാംക്രമതികേകരഞഗഞ്ചാം ബഞധതിചതിരതിക്കുന ഏടതഞരഞളഞ്ചാം" എന വഞക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.
ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണഞ്ചാം 6(i) തഞടഴെപ്പെറയഞ്ചാം പ്രകേഞരഞ്ചാം മഞറ്റുകേ:
"(i)(1)-ാം ഉപവകുപ്പെതില് "കുടതിലെല്ലഞത" എന വഞക്കതിനന് പകേരഞ്ചാം "കുടതികലെഞ കുറഞ
അപകേട സഞദദ്ധ്യതയള്ള ടകേടതിടങ്ങകളഞ അല്ലഞത" എന വഞക്കുകേള കചര്കക്കണ്ടതഞണന്.
2021 ഒകകഞബര് 13- ാം തസ്പീയതതി ബുധനഞഴ രഞവതിടലെ 9.00-നന് വസ്പീണഞ്ചാം സകമ്മേളതിക്കു
നതതിനഞയതി കവകുകനരഞ്ചാം 6.03 - 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 Chief Minister, the Speaker withheld consent to the
moving of an adjournment motion given notice of by Shri K. Babu
(Thripoonithura) and five other Members regarding the serious situation reported
to have arisen consequent on the losing of benefits of the Costal Zone
Regulations, 2019 to those residing at islands and coastal areas due to the
nonfinalising of coastal zone management plan on the basis of the regulations.
(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members
belonging to opposition staged a walkout.)

Calling Attention :
1.

Shri Kadakampally Surendran called the attention of the Minister for
Health and Woman and Child Development to the necessity to take steps
to the time-bound completion of development project proposed with the
assistance of KIIFB for र 717 Crore for the inclusive development of
Thiruvananthapuram Medical College. The Minister made a statement
thereto.

2.

Shri P. Abdul Hameed called the attention of the Minister for Sports,
Wakf and Haj Pilgrimage to the necessity to take steps to create
awareness among children and youth about sports literacy and the
revision of existing sports education system accordingly. The Minister
made a statement thereto.

KNPP. 1656/2021(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
അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര
നമ്പര

വത്തിഷയഅം

വകുപ്പുമനത്തി

1

ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന

ശബരത്തിമല സശ പ്രപവശനഅം,
പേപൗരതത്വ പഭേദഗതത്തി നത്തിയമഅം
പ്രപകക്ഷോഭേങ്ങളുമക്ഷോയത്തി ബന്ധനപ്പെടര
രജത്തിസ്റ്റര നചെയ്ത പകേസുകേള

മുഖഖ്യമനത്തി

2

ശശ. പ്രപമക്ഷോദര നക്ഷോരക്ഷോയണ

റക്ഷോനത്തിയത്തില് കകേവശ ഭൂമത്തികര
പേടയഅം ലഭേഖ്യമക്ഷോക്കുനതത്തിനര
നടപേടത്തി

റവനനഭേവനനത്തിരമക്ഷോണ
വകുപ്പുമനത്തി

3

ശശ. ഐ. സത്തി. ബക്ഷോലകൃഷ്ണന

വയനക്ഷോടര ജത്തില്ലയത്തിനല WCS
പേടയ ഭൂമത്തിയത്തില്
തക്ഷോമസത്തിക്കുനവരുനട ഭൂമത്തി
സഅംബന്ധമക്ഷോയ പ്രശങ്ങള

റവനനഭേവനനത്തിരമക്ഷോണ
വകുപ്പുമനത്തി

4

ശശ. ടത്തി. പേത്തി. രക്ഷോമകൃഷ്ണന

പകേരള ഗക്ഷോമശണ ബക്ഷോങത്തിനന്റെ
ഓഹരത്തി മൂലധനഅം

ധനകേക്ഷോരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

5

ശശ. പേത്തി. പേത്തി. ചെത്തിതരഞ്ജന

ആലപ്പുഴ എക്സല് ഗക്ഷോസര
ഫക്ഷോക്ടറത്തിയുനട പ്രവരതനഅം

നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസക്ഷോയഅം, കേയര
വകുപ്പുമനത്തി

6

ശശ. പേത്തി. വത്തി. ശശനത്തിജത്തിന

പകേക്ഷോലപഞ്ചേരത്തി കബപേക്ഷോസര
നത്തിരമക്ഷോണഅം

നപേക്ഷോതുമരക്ഷോമതരവത്തിപനക്ഷോദസഞ്ചേക്ഷോര
വകുപ്പുമനത്തി

7

ശശ. സത്തി. ആര. മപഹഷര

കേരുനക്ഷോഗപ്പെളത്തി
നകേ.എസര.ആര.ടത്തി.സത്തി. ബസര
സ്റ്റക്ഷോനഡത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

ഗതക്ഷോഗത
വകുപ്പുമനത്തി

8

ശശമതത്തി സത്തി. നകേ. ആശ

കവകഅം തക്ഷോലൂകര
ആശുപേതത്തിയുനട പ്രവരതനഅം

ആപരക്ഷോഗഖ്യ-വനത്തിതശത്തിശുവത്തികേസന
വകുപ്പുമനത്തി

9

ശശ. എഅം. വത്തിജത്തിന

കേണ്ണൂര ഗവനണ്മെന്റെര നമഡത്തികല്
പകേക്ഷോപളജത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

ആപരക്ഷോഗഖ്യ-വനത്തിതശത്തിശുവത്തികേസന
വകുപ്പുമനത്തി

10

ശശ. നജശബര കേക്ഷോന്തപുരഅം

നപേരത്തിന്തല്മണ്ണ തക്ഷോലൂകര
ആശുപേതത്തിയുനട പ്രവരതനഅം

ആപരക്ഷോഗഖ്യ-വനത്തിതശത്തിശുവത്തികേസന
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.
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Legislative Business :
Motion for Consideration and further stages of The Kerala Employment
Guarantee Workers' Welfare Fund Bill, 2021, The Kerala Panchayat Raj
(Amendment) Bill, 2021, The Kerala Town and Country Planning (Amendment)
Bill, 2021 and The Kerala Municipality (Amendment) Bill as reported by the
Subject Comittee.
Shri M. V. Govindan Master, Minister for Local Self Governments, Rural
Development and Excise moved the motion that The Kerala Employment
Guarantee Workers' Welfare Fund Bill, 2021, The Kerala Panchayat Raj
(Amendment) Bill, 2021, The Kerala Town and Country Planning (Amendment)
Bill, 2021 and The Kerala Municipality (Amendment) Bill, 2021 as reported by
the Subject Committee be taken up for consideration.
Shri Roji M. John, Shri P. Ubaidulla and Shri T. J. Vinod who recorded their
dissent to the Subject Committee Reports spoke.
Shri Ramesh Chennithala as authorised by Shri C. R. Mahesh moved an
amendment to circulate the The Kerala Employment Guarantee Workers' Welfare
Fund Bill, 2021 for obtaining public opinion and spoke. Shri M. Rajagopalan as
authorised by Shri C. K. Hareendran moved another amendment to recommit the
Bill to the same Subject Committee and spoke.
Shri Sajeev Joseph moved an amendment to circulate the The Kerala
Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2021 for obtaining public opinion and spoke.
Shri Linto Joseph as authorised by Shri K. Ansalan moved another amendment to
recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke.
Shri Thottathil Ravindran as authorised by Smt. O. S. Ambika moved an
amendment to circulate the The Kerala Town and Country Planning (Amendment)
Bill, 2021 for obtaining public opinion and spoke. Shri Thiruvanchoor
Radhakrishnan moved another amendment to recommit the Bill to the same
Subject Committee and spoke.
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Shri N. K. Akbar as authorised by Shri P. Nandakumar moved an
amendment to circulate the The Kerala Municipality (Amendment) Bill, 2021 for
obtaining public opinion and spoke. D R. Mathew Kuzhalnadan as authorised by
Shri Shafi Parambil moved another amendment to recommit the Bill to the same
Subject Committee and spoke.
After discussion and reply by the Minister the amendments moved were
withdrawn with the leave of the House. Then the Bills as reported by the Subject
Committe were taken into consideration and were passed by the House with the
following amendments:
(1) 2021-നല പകേരള നതക്ഷോഴത്തിലുറപ്പെര നതക്ഷോഴത്തിലക്ഷോളത്തി പകമനത്തിധത്തി ബത്തില്
രണക്ഷോഅം വകുപ്പെര
(1) ഖണഅം 2(ഇ)-യര പശഷഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന വത്തിശദശകേരണഅം പചെരക്കുകേ:
"വത്തിശദശകേരണഅം:―അയ്യങക്ഷോളത്തി നഗര നതക്ഷോഴത്തിലുറപ്പെര പേദ്ധതത്തി എനക്ഷോല് 2010
നസപ്റഅംബര 13-ാം തശയതത്തിയത്തിനല സ.ഉ.(നനകേ) നമ്പര 210/2010/തസത്വഭേവ. എന
സരകക്ഷോര ഉതരവര പ്രകേക്ഷോരഅം രൂപേശകേരത്തിച്ച പേദ്ധതത്തി എനരത്ഥമക്ഷോകുന.”
(2) ഖണഅം 2(ഒ)-യര പശഷഅം ചുവനട പചെരതത്തിരത്തിക്കുന ഉപേഖണഅം (പേത്തി) പചെരക്കുകേ:
"(പേത്തി) "പേടത്തികേ" എനക്ഷോല് ഈ ആകത്തിനല പേടത്തികേ എനരത്ഥമക്ഷോകുന."
മൂനക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 3(4)(ഡത്തി)-ല് "തത്തിരത്തിനകേ നല്കുനതത്തിനര”എന വക്ഷോക്കുകേളകര പേകേരഅം
"തത്തിരത്തിനകേ നല്കുനതത്തിനഅം അവശതക്ഷോനപേനഷന അനവദത്തിക്കുനതത്തിനഅം" എന വക്ഷോക്കുകേള
പചെരക്കുകേ;”;
നക്ഷോലക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 4(5)-നര പശഷഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന ഉപേഖണഅം പചെരക്കുകേ:
"പുറനപ്പെടുവത്തിച്ചതത്തിനപശഷഅം കേഴത്തിയുനതപവഗഅം, നത്തിയമസഭേ സപമളനതത്തിലക്ഷോയത്തിരത്തിക്കുപമ്പക്ഷോള,
സഭേ മുമ്പക്ഷോനകേ ഒരു സപമളനതത്തിപലക്ഷോ തുടരച്ചയക്ഷോയ രണര സപമളനങ്ങളത്തിപലക്ഷോനപേടക്ഷോവുന
ആനകേ പേതത്തിനക്ഷോലര ദത്തിവസകക്ഷോലപതയര വയ്പകണതുഅം അപ്രകേക്ഷോരഅം അതര, ഏതര സപമളനതത്തില്
വയ്ക്കുനപവക്ഷോ ആ സപമളനപമക്ഷോ നതക്ഷോടടുത്തുവരുന സപമളനപമക്ഷോ അവസക്ഷോനത്തിക്കുനതത്തിനമുമ്പര,
നത്തിയമസഭേ, പ്രസ്തുത വത്തിജക്ഷോപേനതത്തില് എനന്തങത്തിലുഅം രൂപേപഭേദനപ്പെടുതലുകേള വരുത്തുകേപയക്ഷോ
വത്തിജക്ഷോപേനഅം
പുറനപ്പെടുവത്തിപകണതത്തിനല്ലനര
തശരുമക്ഷോനത്തിക്കുകേപയക്ഷോ
നചെയ്യുനപേകഅം,
വത്തിജക്ഷോപേനതത്തിനര അതത്തിനപശഷഅം, അതതുസഅംഗതത്തിപപേക്ഷോനല, അപ്രകേക്ഷോരഅം രൂപേപഭേദനപ്പെടുതല്
വരുതത്തിയ രൂപേതത്തില് മക്ഷോതഅം പ്രക്ഷോബലഖ്യഅം ഉണക്ഷോയത്തിരത്തിക്കുകേപയക്ഷോ അഥവക്ഷോ യക്ഷോനതക്ഷോരു
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പ്രക്ഷോബലഖ്യവുമത്തില്ലക്ഷോതത്തിരത്തിക്കുകേപയക്ഷോ നചെയ്യുനതുഅം; എനത്തിരുനക്ഷോലുഅം, അപ്രകേക്ഷോരമുള ഏനതങത്തിലുഅം
രൂപേപഭേദനപ്പെടുതപലക്ഷോ റദക്ഷോകപലക്ഷോ ആ വത്തിജക്ഷോപേനപ്രകേക്ഷോരഅം മുമ്പര നചെയ്തത്തിട്ടുള ഏനതങത്തിലുഅം
സഅംഗതത്തിയുനട സക്ഷോധുതയര ഭേഅംഗഅംവരക്ഷോത വത്തിധതത്തില് ആയത്തിരത്തിപകണതുമക്ഷോണര.”
ആറക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 6(1)-നര പശഷഅം തക്ഷോനഴപ്പെറയുന കത്തിപ്തനത്തിബന്ധന പചെരക്കുകേ:
"എനക്ഷോല്, അഅംശദക്ഷോയഅം അടയക്ഷോതത്തിരുനതര നഖ്യക്ഷോയമക്ഷോയ കേക്ഷോരണങ്ങളക്ഷോലക്ഷോനണനര
ചെശഫര എക്സത്തികേനടശവര ഓഫശസരകര പബക്ഷോധഖ്യമക്ഷോകുനപേകഅം, അപ്രകേക്ഷോരഅം വശഴ്ചവരുതത്തിയ
ആള, പേദ്ധതത്തിയത്തില് വത്തിനത്തിരപദശത്തികക്ഷോവുന രശതത്തിയത്തില് അഅംശദക്ഷോയ കുടത്തിശത്തികേ അടയ്ക്കുപമ്പക്ഷോള ,
അയക്ഷോളുനട അഅംഗതത്വഅം പുനനഃസക്ഷോപേത്തിക്കുനതക്ഷോണര.".
പേതത്തിമൂനക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 13(1)-ല് "ഓഫശസറക്ഷോയുഅം" എനതത്തിനര പേകേരഅം "ആഫശസറക്ഷോയുഅം" എനര പചെരക്കുകേ.
ഇരുപേതത്തിയക്ഷോറക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 26-ല് "ചെശഫര എക്സത്തികേനടശവര ഓഫശസപറക്ഷോ" എനതത്തിനര പേകേരഅം "ചെശഫര
എക്സത്തികേനടശവര ആഫശസപറക്ഷോ" എനര പചെരക്കുകേ.
(2) 2021 - നല പകേരള പേഞ്ചേക്ഷോയതര രക്ഷോജര (പഭേദഗതത്തി) ബത്തില്, 2021
രണക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 2(ii) പ്രകേക്ഷോരഅം പ്രധക്ഷോന ആകത്തില് പചെരകക്ഷോനപദശത്തിക്കുന വകുപ്പെര 2 (xxii എ)-ല്
"രണ്ടു നത്തില" എനതത്തിനര പേകേരഅം "രണര നത്തില”എനര പചെരക്കുകേ.
അഞ്ചേക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 5 പ്രകേക്ഷോരഅം പ്രധക്ഷോന ആകത്തില് പചെരകക്ഷോനപദശത്തിക്കുന വകുപ്പെര
74 എ(1)(എ)-ല് “തത്സമയഅം സക്ഷോഅംക്രമത്തികേപരക്ഷോഗഅം ബക്ഷോധത്തിച്ച ഏനതക്ഷോരക്ഷോളുഅം" എന
വക്ഷോക്കുകേളകര പേകേരഅം “സക്ഷോഅംക്രമത്തികേപരക്ഷോഗഅം ബക്ഷോധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന ഏനതക്ഷോരക്ഷോളുഅം" എന വക്ഷോക്കുകേള
പചെരക്കുകേ.
(3) 2021-നല പകേരള നഗര-ഗക്ഷോമക്ഷോസൂതണ (പഭേദഗതത്തി) ബത്തില്
മൂനക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 3(ix) തക്ഷോനഴപ്പെറയുന പ്രകേക്ഷോരഅം മക്ഷോറ്റുകേ:
“(ix)(ഇസഡര) ഖണതത്തില്,―

(എ) "ഒരു പ്രപതഖ്യകേ പ്രപദശതത്തിനന്റെ സലപേരവത്തികേസനതത്തിന പവണത്തി" എന
വക്ഷോക്കുകേളകര പേകേരഅം, “ഒരു നത്തിശത്തിത പ്രപദശതത്തിനന്റെ സലപേരവത്തികേസനതത്തിന പവണത്തി”എന
വക്ഷോക്കുകേളുഅം "ഏനതങത്തിലുഅം പ്രപതഖ്യകേ പ്രപദശതത്തിനര പവണത്തിയുള”എന വക്ഷോക്കുകേളകര
പേകേരഅം "ഏനതങത്തിലുഅം നത്തിശത്തിത പ്രപദശതത്തിനര പവണത്തിയുള” എന വക്ഷോക്കുകേളുഅം
പചെരപകണതക്ഷോണര;
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(ബത്തി) "ഒരു പജക്ഷോയത്തിന്റെര ആസൂതണപ്രപദശതത്തിന പവണത്തിയുള ഒരു മക്ഷോസ്റ്റര പക്ഷോനഅം,"
എന വക്ഷോക്കുകേളക്കുഅം ചെത്തിഹ്നതത്തിനഅം പശഷഅം "പ്രപതഖ്യകേ പ്രപദശതത്തിന പവണത്തിയുള
സലപേരപക്ഷോനഅം" എന വക്ഷോക്കുകേള പചെരപകണതക്ഷോണര.
നക്ഷോല്പ്പെതഞ്ചേക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 45 പ്രകേക്ഷോരഅം പ്രധക്ഷോന ആകത്തില് പചെരകക്ഷോനപദശത്തിക്കുന വകുപ്പെര 49(ഡത്തി)(2)-ല് "മറ്റു"
എനതത്തിനര പേകേരഅം "മറര " എനര പചെരക്കുകേ.
(4) 2021 - നല പകേരള മുനത്തിസത്തിപ്പെക്ഷോലത്തിറത്തി (പഭേദഗതത്തി) ബത്തില്
രണക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 2(ii) പ്രകേക്ഷോരഅം പ്രധക്ഷോന ആകത്തില് പചെരകക്ഷോനപദശത്തിക്കുന വകുപ്പെര 2(22 എ)-ല്
“രണ്ടു" എനതത്തിനര പേകേരഅം “രണര" എനര പചെരക്കുകേ.
അഞ്ചേക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 5 പ്രകേക്ഷോരഅം പ്രധക്ഷോന ആകത്തില് പചെരകക്ഷോനപദശത്തിക്കുന വകുപ്പെര 130 എ(1)(എ)-ല്
"തത്സമയഅം സക്ഷോഅംക്രമത്തികേപരക്ഷോഗഅം ബക്ഷോധത്തിച്ച ഏനതക്ഷോരക്ഷോളുഅം”എന വക്ഷോക്കുകേളകര പേകേരഅം
"സക്ഷോഅംക്രമത്തികേപരക്ഷോഗഅം ബക്ഷോധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന ഏനതക്ഷോരക്ഷോളഅം" എന വക്ഷോക്കുകേള പചെരക്കുകേ.
ആറക്ഷോഅം വകുപ്പെര
ഖണഅം 6(i) തക്ഷോനഴപ്പെറയുഅം പ്രകേക്ഷോരഅം മക്ഷോറ്റുകേ:
"(i)(1)-ാം ഉപേവകുപ്പെത്തില് "കുടത്തിലല്ലക്ഷോത" എന വക്ഷോകത്തിനര പേകേരഅം "കുടത്തിപലക്ഷോ കുറഞ
അപേകേട സക്ഷോദ്ധഖ്യതയുള നകേടത്തിടങ്ങപളക്ഷോ അല്ലക്ഷോത" എന വക്ഷോക്കുകേള പചെരപകണതക്ഷോണര.
The House adjourned at 6.03 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Wednesday
October 13, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.

