
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

 ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2021   ഒകകഞബര്   7,   വവഞഴഞഴ

നമ്പര് 33

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദവങ്ങള :

മറുപടതി പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന കചഞദവങ്ങളതില് രടണ്ടെണഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം
അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  വതിവതിധ  പ്രകദശങ്ങളതിടലെ  ജനവഞസ  കകേന്ദ്രങ്ങളതിലഞ്ചാം,  കൃഷതി
സലെങ്ങളതിലഞ്ചാം വനവമൃഗങ്ങളുടട അക്രമങ്ങടള തുടര്നന് മനുഷവ ജസ്പീവനുകേള നഷ്ടടപ്പെടുകേയഞ്ചാം,
നതിരവധതികപര്ക്കന് ഗുരുതര പരതിക്കുകേള ഏല്ക്കുകേയഞ്ചാം, കൃഷതിയഞ്ചാം സമ്പത്തുകേളുഞ്ചാം നശതിക്കുകേയഞ്ചാം
ടചയടകേഞണ്ടെതിരതിക്കുനതുമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന  അതസ്പീവ  ഗുരുതര
സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചന്  ചർച  ടചയ്യണടമനന്  ആവശവടപ്പെടന്
ശസ്പീ.  സണതി കജഞസഫഞ്ചാം മറന്  നഞലെന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്  കനഞടസ്പീസന്
നലതിയതിരുന.  വനഞ്ചാം-വനവജസ്പീവതി  വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില് അടതിയന്തര
പ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.

ശദ കണതിക്കല് :

1. സഞ്ചാംസഞനടത  കേശുവണ്ടെതി  വവവസഞയഞ്ചാം  കനരതിടുന  പ്രതതിസനതികേളതികലെയന്
ശസ്പീ.  ജതി.  എസന്.  ജയലെഞല് നതിയമഞ്ചാം,  വവവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനതിയടട ശദ
കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

2. സഞ്ചാംസഞനടത  സുനഞമതി  കകേഞളനതികേളുടട  കശഞചനസ്പീയഞവസയഞ്ചാം  കകേഞളനതി
നതിവഞസതികേളുടട  ദുരതിതങ്ങളുഞ്ചാം  പരതിഹരതികക്കണ്ടെതതിടന്റെ  ആവശവകേതയതികലെക്കന്
ശസ്പീ.  സതി.  ആര്.  മകഹഷന്  റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ
കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
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ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉനയതിച.

ക്രമ
നമ്പര് അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശസ്പീ. ടതി. ടജ. വതികനഞദന് പ്രളയ ദുരതിതഞശശഞസ
ടപഞതുവതിഭഞഗഞ്ചാം ഫണ്ടെന്

പുനനഃസഞപതിക്കുനതതിനന്
നടപടതി

തകദ്ദേശ
സശയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എകക്സൈസന്
വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു 
    (തൃപ്പൂണതിത്തുറ)

ഭൂമതി തരഞ്ചാം മഞറ
അകപകകേളതികന്മേല് തുടര്

നടപടതി

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (ടനന്മേഞറ) പടതികേജഞതതി വതികേസന
വകുപ്പെതിനു കേസ്പീഴതില്

തുടങ്ങുന കേഞര്ഷതികേ
കകേഞകളജതിടന്റെ പ്രവര്തനഞ്ചാം

പടതികേജഞതതി -
പടതികേവര്ഗ,

പതിനഞക്ക വതിഭഞഗ
കകമവഞ്ചാം കദവസശവഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന ആലെത്തൂര് തഞലൂക്കന്
ആശുപതതിയതില്
ഡയഞലെതിസതിസന്

യൂണതിറതിടന്റെ  പ്രവര്തനഞ്ചാം
ആരഞ്ചാംഭതിക്കുനതതിനന്

നടപടതി

ആകരഞഗവ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. എന. ടകേ. അക്ബര് ചഞവക്കഞടന് തഞലൂക്കന്
ആശുപതതിയടട

വതികേസനഞ്ചാം 

ആകരഞഗവ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന വടന് ലെക്കതി ലെതിഫന്
ഇറതികഗഷന പദതതി

ധനകേഞരവ
വകുപ്പുമനതി

7 ശസ്പീ. ടകേ. ആനസലെന കകേരള
ആകടഞടമഞകബല്സന്

ലെതിമതിറഡതിടന്റെ പ്രവര്തനഞ്ചാം

നതിയമഞ്ചാം, വവവസഞയഞ്ചാം,
കേയര് വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. ടകേ. എന. ഉണതിക്കൃഷ്ണന ടകേഞചതി അഴതിമുഖതന്
അപകേടങ്ങള

ഒഴതിവഞക്കുനതതിനന് നടപടതി

മതവബനനഞ്ചാം,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,
യവജനകകമഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫന് അധവഞപകേ
തസതികേകേളതിടലെ ഒഴതിവകേള
നതികേത്തുനതതിനന് നടപടതി

ടപഞതുവതിദവഞഭവഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന കേഞഞ്ഞങ്ങഞടന് - കേഞണതിയൂര്
ടറയതില് പഞത

കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫന്,
ഹജന് തസ്പീര്തഞടന

വകുപ്പുമനതി
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അതഞതു  വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 

റതികപ്പെഞര്ടന് സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

അനനൗകദവഞഗതികേ ബതില്ലുകേളുഞ്ചാം പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട നഞലെഞമതന് 
റതികപ്പെഞര്ടന് സമര്പ്പെതിച.

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരവഞ്ചാം :

2021 -   ടലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്  , 2021 -   ടലെ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള    (  കഭദഗതതി  )  (2  -    ാം  നമ്പര്  )    ബതില്  എനതിവയടട  അവതരണവഞ്ചാം  ,
സബ്ജകന് കേമ്മേറതിക്കന് അയയണടമന പ്രകമയവഞ്ചാം

ഉനതവതിദവഞഭവഞസ-സഞമൂഹവനസ്പീതതി വകുപ്പുമനതി കഡഞ.  ആര്.  ബതിന്ദു  2021-ടലെ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള  (കഭദഗതതി)  ബതില്, 2021-ടലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള
(കഭദഗതതി) (2 -  ാം  നമ്പര്) ബതില് എനതിവ അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം ചടഞ്ചാം 75 (1)  പ്രകേഞരമുള്ള
പ്രസഞവനകേള കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകേയൂഞ്ചാം ടചയ. തുടർനന്  പ്രസസ്തുത ബതില്ലുകേള  സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി
VI - ടന്റെ പരതിഗണനയന് അയയണടമന പ്രകമയവഞ്ചാം മനതി അവതരതിപ്പെതിച.  

ടപ്രഞഫ.  ആബതിദന്  ഹുകസന  തങ്ങള  2021-ടലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള
(കഭദഗതതി)  ബതിലതിനന്  ആധഞരമഞയ  ഓര്ഡതിനനസന്  നതിരഞകേരതിക്കണടമന  പ്രകമയഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിച സഞ്ചാംസഞരതിച. ശസ്പീ. കറഞജതി എഞ്ചാം. കജഞണ് നതിരഞകേണപ്രകമയടത പതിനതഞങ്ങതി
സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില് ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം ആരഞയനതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന
കഭദഗതതി ശസ്പീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫന് ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. പതി. ടകേ. ബഷസ്പീറുഞ്ചാം,
ബതില്  ഒരു  ടസലെകന്   കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്   അയക്കണടമന  മടറഞരു  കഭദഗതതി
ശസ്പീ.  ടകേ.  ആനസലെന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  എസന്.  അരുണ് കുമഞറുഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിച സഞ്ചാംസഞരതിച.

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതിനടസന്റെന്  2021-ടലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള  (കഭദഗതതി) (2-  ാം
നമ്പര്) ബതിലതിനന് ആധഞരമഞയ ഓര്ഡതിനനസന് നതിരഞകേരതിക്കണടമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച
സഞ്ചാംസഞരതിച.  കഡഞ.  മഞതന  കുഴല്നഞടന  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  ഷഞഫതി
പറമ്പതില്  നതിരഞകേണപ്രകമയടത  പതിനതഞങ്ങതി  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
ആരഞയനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷഞ്ചാംസസ്പീര്
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  ടകേ.  എഞ്ചാം.  സചതിനകദവഞ്ചാം,  ബതില്  ഒരു  ടസലെകന്
കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന്  അയക്കണടമന മടറഞരു കഭദഗതതി ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിച സഞ്ചാംസഞരതിച. 
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ഉനതവതിദവഞഭവഞസ-സഞമൂഹവനസ്പീതതി വകുപ്പുമനതിയടട   മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം ഓര്ഡതിനനസന്
നതിരഞകേരണപ്രകമയങ്ങള  സഭ  തള്ളതി.  അവതരതിപ്പെതിചതിരുന  കഭദഗതതികേള  സഭയടട
അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിച. തുടര്നന്  ബതില്ലുകേള സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VI–ടന്റെ പരതിഗണനയന്
അയക്കണടമന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം, ബതില്ലുകേള  സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VI - ടന്റെ പരതിഗണനയന്
അയക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

2021  ഒകകഞബര്  8-  ാം  തസ്പീയതതി  ടവള്ളതിയഞഴ്ച  രഞവതിടലെ  9.00-നന്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുനതതിനഞയതി കവകുകനരഞ്ചാം  3.54 - 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:

Two 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 adjourment motion given notice of by Shri Sunny

Joseph and four other Members to the serious situation reported to have arisen

consequent to the loss of life and injuries caused to the people and destruction of

property and crop damage due to the attack and straying of wild animals in human

settlements and agricultural fields in various places of the State.

Calling Attention :

1. Shri G. S. Jayalal called the attention of the Minister for Law, Industries

and Coir to the crisis being faced by the cashew industry in the State. The

Minister made a statement thereto.

2. Shri C. R. Mahesh called the attention of the Minister for Revenue and

Housing to the necessity to take steps to address the miserable conditions

of tsunami colonies  and to  resolve  the plight  of  colony residents.  The

Minister made a statement thereto.

KNPP. 1592/2021(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 ശശ. ടത്തി. നജ. വത്തിപനനോദര പ്രളയ ദുരത്തിതനോശശനോസ
നപേനോതുവത്തിഭനോഗഅം ഫണര

പുനനഃസനോപേത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടപേടത്തി

തപദ്ദേശ
സശയഅംഭരണഅം,

ഗനോമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. നക. ബനോബു 
   (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ)

ഭൂമത്തി തരഅം മനോറ
അപപേക്ഷകളത്തിപന്മേല് തുടര

നടപേടത്തി

റവനന-
ഭവനനത്തിരമനോണ

വകുപ്പുമനത്തി
3 ശശ. നക. ബനോബു (നനന്മേനോറ) പേടത്തികജനോതത്തി വത്തികസന

വകുപത്തിനു കശഴത്തില്
തുടങ്ങുന്ന കനോരഷത്തിക

പകനോപളജത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

പേടത്തികജനോതത്തി -
പേടത്തികവരഗ,

പേത്തിന്നനോക്ക വത്തിഭനോഗ
പക്ഷമവഅം പദവസശവഅം

വകുപ്പുമനത്തി
4 ശശ. നക. ഡത്തി. പ്രപസനന ആലത്തൂര തനോലൂക്കര

ആശുപേതത്തിയത്തില്
ഡയനോലത്തിസത്തിസര

യൂണത്തിറത്തിനന്റെ  പ്രവരതനഅം
ആരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര

നടപേടത്തി.

ആപരനോഗഗ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. എന. നക. അക്ബര ചനോവക്കനോടര തനോലൂക്കര
ആശുപേതത്തിയുനട

വത്തികസനഅം 

ആപരനോഗഗ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി
6 ശശ. എന. ഷഅംസുദ്ദേശന വടര ലക്കത്തി ലത്തിഫര

ഇറത്തിപഗഷന പേദ്ധതത്തി
ധനകനോരഗ

വകുപ്പുമനത്തി
7 ശശ. നക. ആനസലന പകരള

ആപടനോനമനോകബല്സര
ലത്തിമത്തിറഡത്തിനന്റെ പ്രവരതനഅം

നത്തിയമഅം, വഗവസനോയഅം,
കയര വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. നക. എന. ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന നകനോചത്തി അഴത്തിമുഖതര
അപേകടങ്ങള

ഒഴത്തിവനോക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

മതഗബന്ധനഅം,
സനോഅംസനോരത്തികഅം,
യുവജനപക്ഷമഅം

വകുപ്പുമനത്തി
9 ശശ. എ.നക.എഅം. അഷ്റഫര അധഗനോപേക

തസത്തികകളത്തിനല ഒഴത്തിവകള
നത്തികത്തുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

നപേനോതുവത്തിദഗനോഭഗനോസ-
നതനോഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ഇ. ചന്ദ്രപശഖരന കനോഞ്ഞങ്ങനോടര - കനോണത്തിയൂര
നറയത്തില് പേനോത

കനോയത്തികഅം, വഖഫര,
ഹജര തശരതനോടന

വകുപ്പുമനത്തി
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The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Presentation of Report:

The  Fourth  Report  of  the  Committee  on  Private  Members'  Bills  and

Resolutions was presented.

Legislative Business :

Introduction and motion for reference to Subject Comittee of The University

Laws (Amendment) Bill, 2021, The University Laws (Amendment) (No. 2) Bill,

2021.

DR. R. Bindu, Minister for Higher Education and Social Justice introduced

The  University  Laws  (Amendment)  Bill,  2021  and  The  University  Laws

(Amendment)  (No.  2)  Bill  and laid the statements  under rule 75 (1).  Then the

Minister moved that the Bills be referred to Subject Committee VI.  

Prof.  Abid  Hussain  Thangal  moved  the  ordinance  disapproval  motion  in

respect of The University Laws (Amendment) Bill, 2021 and spoke. Shri Roji M. John

seconded  the  motion  and  spoke.  Shri  P.  K.  Basheer  as  authorised  by

Shri A. K. M. Ashraf moved an amendment to circulate the Bill for eliciting public

opinion  and  Shri  M.  S.  Arun Kumar  as  authorised  by Shri  K.  Ansalan  moved

another amendment for referring the Bill to a Select Committee and spoke.

Shri M. Vincent moved the ordinance disapproval motion in respect of  The

University  Laws (Amendment)  (No.  2)  Bill  and  spoke.  Shri  Shafi  Parambil  as

authorised  by  DR.  Mathew  Kuzhalnadan  seconded  the  motion  and  spoke.

Shri K. M. Sachindev as authorised by Shri A. N. Shamseer moved an amendment

to circulate the Bill for eliciting public opinion and Shri P. C. Vishnunadh moved

another amendment for referring the Bill to a Select Committee and spoke.
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After the reply by the Minister for Higher Education and Social Justice, the

ordinance disapproval motions were declared lost. The amendments moved were

withdrawn by the leave of the House. Then the Motion was adopted and the Bills

were referred to the Subject Committee VI.

The House  adjourned  at  3.54  p.m.  to  meet  again  at  9.00  a.m.  on  Friday

October 8, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
         Secretary.


