
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

 ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2021   നവഞ്ചാംബര്   3,   ബുധനഞഴ

നമ്പര് 46

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്  മൂടനണ്ണവഞ്ചാം,  ഒനഞഞ്ചാം  നമ്പര്
അടതിയന്തര കചഞദദ്ധ്യവഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന്  വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി  നല്കുകേയഞ്ചാം
ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

ലലെഫന്  പദതതിയടട  രണഞഞ്ചാം  ഘട്ടതതില്  ലെഭതിച  അകപകകേരതില്നതിനഞ്ചാം
ഗുണകഭഞകഞക്കളുടട  അന്തതിമ  ലെതിസന്  പ്രസതിദസ്പീകേരതിക്കഞതതന്  കേഞരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനടത
ഭവനരഹതിതര്ക്കുള്ള  ആശങ്കമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന  ഗുരുതര
സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചന്  ചർച  ടചയ്യണടമനന്  ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടന്
ശസ്പീ.  പതി.  ടകേ.  ബഷസ്പീറുഞ്ചാം മറന് അഞന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് കനഞട്ടസ്പീസന്
നലതിയതിരുന.  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എലക്സൈസന്  വകുപ്പുമനതിയടട
മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്  സസ്പീക്കര്  അവതരണഞനുമതതി
നതികഷധതിച.  

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

ശദ കണതിക്കല് :

(1) 2008-ടലെ കകേരള ടനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്തട സഞ്ചാംരകണ നതിയമഞ്ചാം ഫലെപ്രദമഞയതി
നടപ്പെഞക്കുനതതികനഞടടഞപ്പെഞ്ചാം  നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം  അര്ഹരഞയവര്ക്കന്  വസ്പീടു  വയഞന
ഭൂമതി  തരഞ്ചാം  മഞറ്റുനതതിനുള്ള  അകപകകേള  തസ്പീര്പ്പെഞക്കഞതതന്  സൃഷതിക്കുന
പ്രശ്നങ്ങള പരതിഹരതികക്കണതതിടന്റെ ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന് ശസ്പീ.  പതി.  മമ്മേതിക്കുട്ടതി
റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ  കണതിച.  മനതി  അതന്
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ. 

KNPP. 1957/2021 (i).
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(2) സഞ്ചാംസഞനതന് നതിര്മ്മേഞണ സഞമഗതികേളുടട വതിലെ വര്ദനവഞ്ചാം ലെഭദ്ധ്യതക്കുറവഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം
ടതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം  സഞധഞരണക്കഞരുഞ്ചാം  കനരതിടുന  പ്രശ്നങ്ങള  പരതിഹരതികക്കണതതിടന്റെ
ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെയന്  ശസ്പീ.  സണ്ണതി  കജഞസഫന്  നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,
കേയര്  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ  കണതിച.  മനതി  അതന്  സഞ്ചാംബനതിചന്
ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചട്ടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉനയതിച:

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീ. മുഹമ്മേദന് മുഹസതിന പട്ടഞമ്പതിയതില്
കശഞചനസ്പീയഞവസയതിലുള്ള
കറഞഡുകേള
പുനര്നതിര്മ്മേതിക്കുനതതിനന്
നടപടതി

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. പതി. പതി. ചതിതരഞ്ജന ആശഞവര്ക്കര്മഞരുടട  ശമ്പള
പരതിഷ്കരണഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. ജതി. സസ്പീഫന അരുവതിക്കര  ഡഞമതിടലെ
എക്കലുഞ്ചാം  മണഞ്ചാം  നസ്പീക്കഞ്ചാം
ടചയ്യുനതതിനന്  നടപടതി

ജലെവതിഭവ
വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. ടകേ. എന. ഉണ്ണതിക്കൃഷ്ണന വഞട്ടര്  അകതഞറതിറതി  കേരഞര്
ടതഞഴതിലെഞളതികേളുടട  ടതഞഴതില്
സുരക

ജലെവതിഭവ
വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. സതി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന പഞറശഞലെയതില്  സതിവതില്
സലപ്ലൈസന്  കഗഞഡഡൗണ
ആരഞ്ചാംഭതിക്കുനതതിനന് നടപടതി

ഭകദ്ധ്യ-
ടപഞതുവതിതരണ

വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു പട്ടതികേജഞതതി  പട്ടതികേവര്ഗ
വതിഭഞഗതതില്ടപ്പെട്ട പഞരമ്പരദ്ധ്യ -
വഞ്ചാംശസ്പീയ-നഞട്ടുലവദദ്ധ്യ  ചതികേതിത
നടത്തുനവരുടട  അറതിവഞ്ചാം
പരതിചയവഞ്ചാം  ഉപകേഞരപ്രദമഞക്കു
നതതിനന് നടപടതി

പട്ടതികേജഞതതി,
പട്ടതികേവര്ഗ,
പതിനഞക്ക

വതിഭഞഗകകമ-
കദവസസ്വഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി
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1 2 3 4

7 ശസ്പീ. രഞമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളതി കേണ്ണൂര്  കപഞളതിടടകതിക്കതിടലെ
അധദ്ധ്യഞപകേ തസതികേകേള

ഉനത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി 

വകുപ്പുമനതിയ്ക്കുകവണതി
പട്ടതികേജഞതതി,
പട്ടതികേവര്ഗ,
പതിനഞക്ക

വതിഭഞഗകകമ-
കദവസസ്വഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന കകേഞടതിമത,  ടവള്ളുരുതതി
പഞലെങ്ങള,  കബഞര്മ്മേ  കേവലെ
കറഞഡന്,  കകേഞട്ടയഞ്ചാം  ജതിലഞ
ആശുപതതിയടട  പുതതിയ
കബഞക്കന്  എനതിവയടട
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. ടകേ. പതി. എ. മജസ്പീദന് നഞടുകേഞണതി  -  പരപ്പെനങ്ങഞടതി
പഞത നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന് ഇടമലെയഞര്  പഞലെഞ്ചാം  പുനര്
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

അതഞതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 

കമശപ്പുറതന് വച കേടലെഞസുകേള :

തഞടഴപ്പെറയന കേടലെഞസുകേള കമശപ്പുറതന് വച:

(i) ചട്ടഞ്ചാം 47 (2) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള:

നതിയമസഭ സകമ്മേളനഞ്ചാം നകതചതിഹ്നമതിടഞത കചഞദദ്ധ്യനമ്പര്

1 2 3

13 16 39

14 11 153

13 151, 195, 2090

14 1881



4

1 2 3

15 104, 135, 148

16 136

18 149

19 1742

22 177,  1757,  1906,  1959,  2019,  2052,
2053, 2524

15 1 300, 328, 351

2 49, 221, 1047, 1049, 1397, 1446, 1455,
1486,  1526,  1730,  1761,  3463,   3089,
3119,  3180,  3273,   4382,  4686,  4760,
4857,  4903,  4906,  4910,  4919,  4923,
4924, 4942, 4950, 4954, 4966, 4982,
5215, 5220

3 392, 395, 397, 399, 427, 433, 446, 448,
472, 482, 494, 519, 530, 2070, 2071

(ii) ചട്ടഞ്ചാം 236 (5) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള:

സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി
കേഞലെതഞമസപതതികേകേളുടട വതിശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ    വര്ഷഞ്ചാം റതികപ്പെഞര്ട്ടന് 
നമ്പര്

ഖണതികേ
 നമ്പര്

1 2 3 4

XIII―സഞമൂഹദ്ധ്യകസവനഞ്ചാം
2018-19 3 50, 51

2019-20 4 50

XIV―ആഭദ്ധ്യന്തരകേഞരദ്ധ്യങ്ങള

2018-19 3 8

2019-20 4 8, 12

2020 -21 5 12, 19-21, 71-138,
178, 179, 181-189
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1 2 3 4

II―ഭൂനതികുതതിയഞ്ചാം കദവസസ്വവഞ്ചാം 2019-20 4 21, 22

XIII―സഞമൂഹദ്ധ്യകസവനഞ്ചാം
2017-18 2 3,4,6

2019-20 4 6

IV―വദ്ധ്യവസഞയവഞ്ചാം
ധഞതുക്കളുഞ്ചാം

2018 - 19 3 49, 50

2019-20 4 35

2020-21 5 38, 40

I―കൃഷതിയഞ്ചാം
മൃഗസഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം
മതദ്ധ്യബനനവഞ്ചാം 

2017-18 2 23

2019-20 4 28

II―ഭൂനതികുതതിയഞ്ചാം കദവസസ്വവഞ്ചാം 2019-20 4 21, 22

VI―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം 2020-21 5
26-32, 39, 45, 50,
51, 56, 57, 87-89,

92, 95

XIII―സഞമൂഹദ്ധ്യകസവനഞ്ചാം 2019-20 4 23-28

VIII―സഞമ്പതതികേ  
കേഞരദ്ധ്യങ്ങള

2019-20 4 15, 16

VI―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം 2019-20 4 1-20, 50-55

VII―വതിദദ്യുച്ഛകതിയഞ്ചാം
ടതഞഴതിലുഞ്ചാം
ടതഞഴതിലെഞളതികകമവഞ്ചാം

2019 - 20 4 6

2020-21 5
9, 12, 15, 41-45,
47, 50, 51, 54-61

XIII―സഞമൂഹദ്ധ്യകസവനഞ്ചാം 2019-20 4 34, 38, 40, 46

VI―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം 2019-20 4 120
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(iii) ചട്ടഞ്ചാം 236 (6) പ്രകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള:

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന നമ്പര്

വഞര്ഷതികേ പ്രവര്തന റതികപ്പെഞര്ട്ടതിടന്റെ വതിശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ
വര്ഷഞ്ചാം

വകുപ്പെന്/സഞപനഞ്ചാം

1 2 3

II―സഞ്ചാംസഞന
ഭരണതലെവനഞര്,
മനതിമഞര്,  ആസഞന  
ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

2018-19
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

ഇലെകകഞണതിക്സൈന് &
വതിവരസഞകങ്കതതികേവതിദദ്ധ്യഞ

(ബതി) വകുപ്പെന്.
(കകേരള സഞ്ചാംസഞന ഐ.ടതി.

മതിഷന)

,,
2019-20 

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

,,

III―നസ്പീതതിനദ്ധ്യഞയ  നതിര്വ്വഹണഞ്ചാം ,,

ഉകദദ്ധ്യഞഗസ ഭരണപരതിഷ്കഞര
(എ.ആര്-12) വകുപ്പെന്.

(കകേരള അഡതിനതികസ്ട്രേറസ്പീവന്
ടതിബനണല്)

XVII―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം,  കേഞയതികേ
           വതികനഞദഞ്ചാം, കേലെ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം 

,,
 ശഞസ്ത്ര സഞകങ്കതതികേ വകുപ്പെന്
(കകേരള സഞ്ചാംസഞന ശഞസ്ത്ര
സഞകങ്കതതികേ പരതിസതിതതി

കേഡൗണസതില്)

II―സഞ്ചാംസഞന  ഭരണതലെവനഞര്,
മനതിമഞര്,  ആസഞന
ഉകദദ്ധ്യഞഗസനഞര്

2020-21
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

ടപഞതുഭരണ (ടസഷദ്ധ്യല് - ഇ)
വകുപ്പെന്.

(കകേരള പബതികേന് സര്വ്വസ്പീസന്
കേമ്മേസ്പീഷന)

,, ,,

ആസൂതണ സഞമ്പതതികേ കേഞരദ്ധ്യ
(ബതി) വകുപ്പെന് 

(സഞ്ചാംസഞന ആസൂതണ
കബഞര് ഡന്)

IV―ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകേള ,, ഇലെകന വകുപ്പെന്
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XIV―കസഷനറതിയഞ്ചാം  അചടതിയഞ്ചാം
മറന്  ഭരണപരമഞയ
സര്വ്വസ്പീസുകേളുഞ്ചാം

2020 -21
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)
ടപഞതുഭരണ (എ.ഐ.എസന്.-എ)

വകുപ്പെന്

XXIII―വഞര്തഞ  വതിതരണവഞ്ചാം
             പ്രചരണവഞ്ചാം

,,
ഇനഫര്കമഷന ആന്റെന് പബതികേന്

റതികലെഷനസന് വകുപ്പെന്

XXIX―കൃഷതി ,,
കേഞസറകഗഞഡന് വതികേസന

പഞകക്കജന്

XLI―ഗതഞഗതഞ്ചാം ,,

കകേഞസല് ഷതിപ്പെതിഞ്ചാംഗന് &
ഇനലെഞന്റെന് നഞവതികഗഷന
(ഉളനഞടന ജലെഗതഞഗത

വകുപ്പെന്

XXI―ഭവന നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം
2020 -21

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

ഭവന നതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പെന് 
(ഹഡൗസതിഞ്ചാംഗന് കേമ്മേസ്പീഷണറുടട

കേഞരദ്ധ്യഞലെയഞ്ചാം)

XX―ശുദജലെ  വതിതരണവഞ്ചാം
         ശുചസ്പീകേരണവഞ്ചാം

2017-18

കകേരള ഗഞമസ്പീണ
ശുദജലെവതിതരണ ശുചതിതസ്വ

ഏജനസതി 
(KRWSA) 

X―ടഷറതികേളുഞ്ചാം  അക്കഡൗണ്ടുകേളുഞ്ചാം

XI―ജതിലഞ  ഭരണവഞ്ചാം  പലെവകേയഞ്ചാം

XVI―ടപനഷനുഞ്ചാം  പലെവകേയഞ്ചാം

XLIII―നഷപരതിഹഞരവഞ്ചാം
            അവകേഞശ  ലകേമഞറങ്ങളുഞ്ചാം

XLV―പലെവകേ  വഞയ്പകേളുഞ്ചാം
           മുനകൂറുകേളുഞ്ചാം

XLVI―സഞമൂഹദ്ധ്യ  
          സുരകതിതതസ്വവഞ്ചാം കകമവഞ്ചാം

2020-21
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

ധനകേഞരദ്ധ്യ  വകുപ്പെന്
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XXXVII―വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള
2019 -20

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

കകേരള കസറന് ഇലെകകഞണതികേന്
ടഡവലെപ്ടമന്റെന്

കകേഞര്പ്പെകറഷന ലെതിമതിറഡന്
(ടകേല്കടഞണ)

,,
2020-21

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

കകേരള ഇനഡസ്ട്രേതിയല്
ഇനഫഞസ്ട്രേക്ചര്
ടഡവലെപ്ടമന്റെന്

കകേഞര്പ്പെകറഷന (കേതിനഫ)

XXIX―കൃഷതി
XXX―ഭകദ്ധ്യഞ്ചാം
XXXIX―ലവദദ്യുത പദതതികേള

2020-21
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

കേഞര്ഷതികേ വതികേസന
കേര്ഷകേകകമ വകുപ്പെന്

XXIX―കൃഷതി ,, മണ്ണ ണ്ണുപരദ്ധ്യകവകണ
മണ്ണ ണ്ണുസഞ്ചാംരകണ വകുപ്പെന്

XXI―ഭവന നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം
2019-20

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

സഹകേരണ വകുപ്പെന്
(പ്രഞഥമതികേ ഭവന നതിര്മ്മേഞണ
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങള)

XXXIII―മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം
2018-19

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

മതദ്ധ്യബനന വകുപ്പെന്  
& ഹഞര്ബര് എഞതിനസ്പീയറതിഞ്ചാംഗന്

വകുപ്പെന്

XVII―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം,  കേഞയതികേ
         വതികനഞദഞ്ചാം, കേലെ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം.

2019-20
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)
ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ വകുപ്പെന്

XXIV―ടതഞഴതിലുഞ്ചാം  ടതഞഴതിലെഞളതി
            കകമവഞ്ചാം  പ്രവഞസതി
            കകമവഞ്ചാം

 

,,
 

ടതഞഴതിലുഞ്ചാം ലനപുണദ്ധ്യവഞ്ചാം (ജതി)
വകുപ്പെന് [വദ്ധ്യഞവസഞയതികേ

ടതിബനണലുകേള, ടതഞഴതില്
കകേഞടതതികേള, കകേരള

ഇനസതിറനട്ടന് ഓഫന് കലെബര് &
എഞ്ചാംകപ്ലൈഞയ് ടമന്റെന്, നഞഷണല്
എഞ്ചാംകപ്ലൈഞയ് ടമന്റെന് സര്വ്വസ്പീസന് 

(കകേരള) വകുപ്പെന്, ഓവര്സതിസന് 
ടഡവലെപ് ടമന്റെന് &
എഞ്ചാംകപ്ലൈഞയ് ടമന്റെന്
ടപ്രഞകമഞഷന

കേണസളട്ടന്റെന്സന് ലെതിമതിറഡന്]
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XXIV―ടതഞഴതിലുഞ്ചാം  ടതഞഴതിലെഞളതി
            കകമവഞ്ചാം  പ്രവഞസതി
            കകമവഞ്ചാം

2019-20
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

കകേരള കേശുവണതി ടതഞഴതിലെഞളതി
ആശസ്വഞസ കകമനതിധതി

കബഞര്ഡന്

XXXI―മൃഗസഞ്ചാംരകണഞ്ചാം
2020 - 21

(കേഞലെതഞമസ
പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

കൃഷതി (മൃഗ) സഞ്ചാംരകണ
വകുപ്പെന്

(കകേരള ലലെവ്കസഞക്കന്
ടഡവലെപ്ടമന്റെന് കബഞര്ഡന്

ലെതിമതിറഡന്)

XXXII―കസ്പീരവതികേസനഞ്ചാം ,, കസ്പീരവതികേസന വകുപ്പെന്

XVII―വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം,  കേഞയതികേ
          വതികനഞദഞ്ചാം, കേലെ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം

2018-19
(കേഞലെതഞമസ

പതതികേ സഹതിതഞ്ചാം)

കേഞയതികേ യവജനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പെന്

റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേളുടട സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

തഞടഴപ്പെറയന റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള സഭയതില് സമര്പ്പെതിച:

(i)  2021-ടലെ കകേരള ഇഡൗറ,  കേഞട്ടുവള്ളതി,  തഴ  ടതഞഴതിലെഞളതി  കകമനതിധതി  (കഭദഗതതി)

ബതില് സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VII-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ട്ടന്.

(ii)  2021-ടലെ കകേരള കഷഞപന്  ആന്റെന്  കേകമഴദ്ധ്യല് എസഞബതിഷ് ടമന്റെന്സന്  ടതഞഴതിലെഞളതി

കകമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില് സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VII-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ട്ടന്.

(iii)  2021-ടലെ കകേരള ടചറുകേതിട കതഞട്ടഞ്ചാം ടതഞഴതിലെഞളതി കകമനതിധതി (കഭദഗതതി)  ബതില്

സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VII-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ട്ടന്.

(iv)  2021-ടലെ  കകേരള  കഷഞപന്  ആന്റെന്  കേകമഴദ്ധ്യല്  എസഞബതിഷ് ടമന്റെന്സന്  (കഭദഗതതി)

ബതില് സഞ്ചാംബനതിച സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VII-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ട്ടന്.

(v)  2021-ടലെ  കകേരള  ചുമട്ടുടതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  സഞ്ചാംബനതിച  സബ്ജകന്

കേമ്മേതിറതി VII-ടന്റെ റതികപ്പെഞര്ട്ടന്.

1957/2021 (i).
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(vi)  പ്രവഞസതി  മലെയഞളതികേളുടട  കകമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  സമതിതതിയടട  ഒനഞമടതയഞ്ചാം
രണഞമടതയഞ്ചാം റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള.

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞര്ട്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  തഞടഴപ്പെറയന  ബതില്ലുകേള
പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന പ്രകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം :

2021-  ടലെ കകേരള മതദ്ധ്യകലെലെവഞ്ചാം വതിപണനവഞ്ചാം ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെനവഞ്ചാം ബതില്  , 2021-  ടലെ
കകേരള ഫതിഷറസ്പീസതിനുഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ    (  കഭദഗതതി  )    ബതില്  , 2021-  ടലെ
കകേരള സമുദ്ര മതദ്ധ്യബനന നതിയനണ    (  കഭദഗതതി  )    ബതില്  ,  2021-  ടലെ കകേരള ഉളനഞടന
ഫതിഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസ്വഞകേളചറുഞ്ചാം   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,  യവജനകകമ  വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ.  സജതി ടചറതിയഞന
സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞർട്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  2021-ടലെ  കകേരള  മതദ്ധ്യകലെലെവഞ്ചാം
വതിപണനവഞ്ചാം  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെനവഞ്ചാം  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  ഫതിഷറസ്പീസതിനുഞ്ചാം
സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  സമുദ്ര
മതദ്ധ്യബനന നതിയനണ  (കഭദഗതതി)  ബതില്,  2021-ടലെ  കകേരള  ഉളനഞടന ഫതിഷറസ്പീസുഞ്ചാം
അകേസ്വഞകേളചറുഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)  ബതില്  എനതിവ  പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന  പ്രകമയഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞർട്ടുകേളതികനൽ  വതികയഞജതിപ്പെന്  കരഖടപ്പെടുതതിയ ശസ്പീ.  അനൂപന്
കജക്കബന്,  ശസ്പീ.  കുറുകക്കഞളതി  ടമഞയ്തസ്പീന,  ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വതിനടസന്റെന്  എനസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള
സഞ്ചാംസഞരതിച. 

2021-ടലെ കകേരള മതദ്ധ്യകലെലെവഞ്ചാം വതിപണനവഞ്ചാം ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെനവഞ്ചാം ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുനതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന കഭദഗതതി ശസ്പീ. ടതി. ഐ.
മധുസൂദനന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. എഞ്ചാം. നഡൗഷഞദന് അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയയണടമന മടറഞരു
കഭദഗതതി ശസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

2021-ടലെ  കകേരള  ഫതിഷറസ്പീസതിനുഞ്ചാം  സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
(കഭദഗതതി)  ബതില്  ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന
കഭദഗതതി ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷഞ്ചാംസസ്പീര് ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ.  ടകേ.  യ.  ജനസ്പീഷന്
കുമഞര്  അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്  അയയണടമന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  പതി.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദന്
ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
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2021-ടലെ  കകേരള  സമുദ്ര  മതദ്ധ്യബനന  നതിയനണ  (കഭദഗതതി)  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കനടുനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന കഭദഗതതി  ശസ്പീ.  വഞഴൂര്
കസഞമന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. വതി. ശശതി അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത
ബതിൽ  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയയണടമന  മടറഞരു
കഭദഗതതി ശസ്പീ. പതി. ഉലബദുള്ള അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

2021-ടലെ  കകേരള  ഉളനഞടന  ഫതിഷറസ്പീസുഞ്ചാം  അകേസ്വഞകേളചറുഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)  ബതില്
ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം കനടുനതതിനഞയതി സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന കഭദഗതതി ശസ്പീ.  കറഞജതി
എഞ്ചാം.  കജഞണ  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്  ശസ്പീ.  ടകേ.  ബഞബു  (തൃപ്പുണതിത്തുറ)
അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  പ്രസ്തുത  ബതിൽ  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്  അയയണടമന  മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശസ്പീമതതി  യ.  പ്രതതിഭ  അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച.

ചർചയ്ക്കുഞ്ചാം  മനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച  കഭദഗതതികേള  സഭയടട
അനുമതതികയഞടട  പതിൻവലെതിച.  തുടര്നന്  ബതില്ലുകേള  വകുപ്പുതതിരതിചള്ള  പരതിഗണനയന്
എടുക്കുകേയഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

(i) സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞര്ട്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള    2021-  ടലെ  കകേരള  മതദ്ധ്യകലെലെവഞ്ചാം
വതിപണനവഞ്ചാം ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെനവഞ്ചാം ബതില്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം 2(എല്)-ല് "പരമ്പരഞഗതമഞയതി”എനതന് ഒഴതിവഞക്കുകേ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം  5(5)-ല്  "  ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ടസന്റെര്"  എന വഞക്കുകേളക്കന് പകേരഞ്ചാം  "  ഫതിഷന്
ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ടസന്റെറതിടന്റെ " എന വഞക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.

ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i)  ഖണഞ്ചാം  9(3)-ല്  "(i)  മുതല്  (iv)  വടരയഞ്ചാം  (vi)  മുതല്  (viii)”  എനസ്പീ
വഞക്കുകേളക്കുഞ്ചാം അക്കങ്ങളക്കുഞ്ചാം ചതിഹ്നങ്ങളക്കുഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേളക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം "(i) മുതല്  (v)
വടരയഞ്ചാം  (vii)  മുതല്  (ix)”  എനസ്പീ  വഞക്കുകേളുഞ്ചാം  അക്കങ്ങളുഞ്ചാം  ചതിഹ്നങ്ങളുഞ്ചാം  ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം
കചര്ക്കുകേയഞ്ചാം "പ്രസ്തുത ജതിലയതില്" എനസ്പീ വഞക്കുകേള ഒഴതിവഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ്യുകേ.

(ii) ഖണഞ്ചാം 9(4)-ല്  "(ix)-ാ" എന അക്കങ്ങളക്കുഞ്ചാം ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേളക്കുഞ്ചാം
അടയഞളതതിനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം "(x)-ാ" എനസ്പീ അക്കവഞ്ചാം ചതിഹ്നങ്ങളുഞ്ചാം  ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം അടയഞളവഞ്ചാം
കചര്ക്കുകേ.
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(iii)  ഖണഞ്ചാം  9(5)-ല്  "(v)-ാ"  എന  അക്കതതിനുഞ്ചാം  ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം  ബഞയറതിനുഞ്ചാം
അടയഞളതതിനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം "(vi)- ാ" എന  അക്കവഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം ബഞയറ്റുഞ്ചാം  അടയഞളവഞ്ചാം "(x),
(xi)” എനസ്പീ അക്കങ്ങളക്കുഞ്ചാം ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേളക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം "(xi), (xii)” എനസ്പീ
അക്കങ്ങളുഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

(iv)  ഖണഞ്ചാം  9(6)-ല്  "(x),  (xi)”  എനസ്പീ  അക്കങ്ങളക്കുഞ്ചാം  ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം
ബഞയറ്റുകേളക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  "(xi),  (xii)”  എനസ്പീ  അക്കങ്ങളുഞ്ചാം  ചതിഹ്നവഞ്ചാം  ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം
കചര്ക്കുകേ.

പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം  10 (vii)-ല്  " (5)-ാഉപവകുപ്പെന് പ്രകേഞരഞ്ചാം നതിശ്ചയതിക്കുന അനുപഞതതതില്"
എനസ്പീ അക്കതതിനുഞ്ചാം വഞക്കുകേളക്കുഞ്ചാം അടയഞളതതിനുഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേളക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം  "(5)-ാ
ഉപവകുപ്പെതില് നതിശ്ചയതിചതിരതിക്കുന പ്രകേഞരഞ്ചാം" എനസ്പീ  അക്കവഞ്ചാം  വഞക്കുകേളുഞ്ചാം  അടയഞളവഞ്ചാം
ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

പതതിടനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i)  ഖണഞ്ചാം  11(1)-ല്  "ടപഞതുഉടമസതയതികലെഞ"  എനതതിനന്  കശഷഞ്ചാം
"ടപഞതുസസ്വകേഞരദ്ധ്യപങ്കഞളതിതതതികലെഞ" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  11(1)-ല്  "സസ്വകേഞരദ്ധ്യകമഖലെയതികലെഞ"  എനതതിനന്  കശഷഞ്ചാം
"സഹകേരണകമഖലെയതികലെഞ" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(iii) ഖണഞ്ചാം 11(7) തഞടഴപ്പെറയഞ്ചാം പ്രകേഞരഞ്ചാം മഞറ്റുകേ.

"(7)  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ടചയ്യടപ്പെടുന ഒരു അനഡൗകദദ്ധ്യഞഗതികേ അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ ഇടക്കഞലെ ഒഴതികവഞ
ആകേസതികേ  ഒഴതികവഞ  അപ്രകേഞരമുള്ള  ഒഴതിവണഞയ  തസ്പീയതതി  മുതല്  മൂനന്  മഞസതതിനകേഞ്ചാം
നതികേകതണതുഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പുതതിയതഞയതി നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ടചയ്യടപ്പെടുന അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കേഞലെഞവധതി
സഞനഞ്ചാം ഒഴതിഞ്ഞെ അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കശഷതിക്കുന കേഞലെയളവതികലെയന് മഞതമഞയതിരതിക്കുനതുമഞണന്. "

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം 12 (i)-ല് "രൂപവത്കേരതിക്കല്" എനതതിനന് കശഷഞ്ചാം "കമല്കനഞട്ടഞ്ചാം വഹതിക്കല്"
എനന് കചര്ക്കുകേ.

പതതിമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം  13(3)-ല്  "ഈ  ആകന്  നതിലെവതില്  വന  തസ്പീയതതി  മുതല്  ടതഞണ്ണൂറന്
ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം" എനസ്പീ വഞക്കുകേളക്കു പകേരഞ്ചാം "2022 ജൂണ 30-ാതസ്പീയതതിയകേഞ്ചാം" എനസ്പീ
ചതിഹ്നവഞ്ചാം വഞക്കുകേളുഞ്ചാം അക്കങ്ങളുഞ്ചാം അടയഞളവഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.
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പതതിനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) ഖണഞ്ചാം 14(2)-നന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന ഉപഖണഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

“(1)-ാഉപവകുപ്പെന്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സമര്പ്പെതിക്കുന  അകപകകേള  നതിര്ണ്ണയതിക്കടപ്പെട്ട
പ്രകേഞരതതിലുഞ്ചാം  അങ്ങടനയള്ള  ഫഞറതതിലുഞ്ചാം  അപ്രകേഞരമുള്ള  ഫസ്പീസന്  ഒടുക്കതി
ആയതിരതികക്കണതഞണന്.”

(ii)  ഖണഞ്ചാം  14 (5)  -ല്  "അകപകകേടന "  എനതതിനു കശഷഞ്ചാം  "കരഖഞമൂലെഞ്ചാം "  എനന്
കചര്ക്കുകേ.

പതതിനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം 15 (1)-ല് "യഞനഞ്ചാം,” എന വഞക്കുഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം ഒഴതിവഞകക്കണതുഞ്ചാം " 2006-ടലെ
ഫുഡന്  കസഫതി  ആന്റെന്  സഞനകഡര്ഡ്സന്  ആകതിടലെ  (2006 -ടലെ  34-ാകകേന്ദ്ര  ആകന്)
വദ്ധ്യവസകേകളഞടടഞപ്പെഞ്ചാം"  എനസ്പീ  വഞക്കുകേളുഞ്ചാം  അക്കങ്ങളുഞ്ചാം  ചതിഹ്നങ്ങളുഞ്ചാം  അടയഞളവഞ്ചാം
ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം  ഒഴതിവഞകക്കണതുഞ്ചാം  "മഞനദണങ്ങളുഞ്ചാം"  എന  വഞക്കതിനന്  പകേരഞ്ചാം  "മഞനദണങ്ങള"
എന വഞക്കന് കചര്ക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ്യുകേ. 

പടതഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം  19(2)-ല് " അവര്ക്കന് തഞല്പരദ്ധ്യമുള്ള പകഞ്ചാം" എന വഞക്കുകേളക്കന്  കശഷഞ്ചാം
", അവര്" എന വഞക്കുഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) ഖണഞ്ചാം  20(1)-നന് പകേരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന ഉപഖണഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

''(1)  മതദ്ധ്യഞ്ചാം  കേയറ്റുമതതി  ടചയ്യുനതതിനന്  ആവശദ്ധ്യമുള്ള  പകഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതിക്കടപ്പെട്ട
പ്രകേഞരതതിലുള്ള സഞകദ്ധ്യപതഞ്ചാം കനടഞന യഞന ഉടമയന് അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണന്.''.

(ii)  ഖണഞ്ചാം 20(2)-ൽ "ഓഫസ്പീസർ തസതികേയതിൽ തഞടഴയലഞത" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം
"ആഫസ്പീസറുടട പദവതിയതിൽ കുറയഞത" എനന് കചർക്കുകേ.

ഇരുപടതഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) ഖണഞ്ചാം 21-ല് മഞര്ജതിനല് ശസ്പീര്ഷകേതതില് " മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം നടതതി ലെഭതിക്കുന"
എനസ്പീ വഞക്കുകേള ഒഴതിവഞക്കുകേയഞ്ചാം "നതിലെവഞരഞ്ചാം"  എന വഞക്കതിനന് പകേരഞ്ചാം  "ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം"
എന വഞക്കന് കചര്ക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ്യുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  21(1)-ല്  "മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം  നടതതി  ലെഭതിക്കുന"  എനസ്പീ  വഞക്കുകേള
ഒഴതിവഞക്കുകേ.
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(iii)  ഖണഞ്ചാം  21(2)-ല്  "മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം  നടതതി  ലെഭതിക്കുന  ഓകരഞ  തരഞ്ചാം
മതദ്ധ്യതതിടന്റെയഞ്ചാം നതിലെവഞരഞ്ചാം" എനസ്പീ വഞക്കുകേളക്കന് പകേരഞ്ചാം " (1)-ാഉപവകുപ്പെന് പ്രകേഞരമുള്ള
സഞകദ്ധ്യപതഞ്ചാം കനടുനതതിനന് മതദ്ധ്യതതിനുണഞയതിരതികക്കണ ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം" എനസ്പീ വഞക്കുകേളുഞ്ചാം
അക്കവഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം അടയഞളവഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം  30(1)-ൽ  "4"  എന  അക്കതതിനു  മുൻപതിലെഞയതി  "ഈ  ആകതിടലെ"  എനന്
കച ർക്കുകേ.

(ii) സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞര്ട്ടന്  ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള    2021-  ടലെ  കകേരള  ഫതിഷറസ്പീസതിനുഞ്ചാം  
സമുദ്രപഠനങ്ങളക്കുമുള്ള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം 6 പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന 3- ാവകുപ്പെതിടന്റെ (3)-ാാാ
ഉപവകുപ്പെന് ഒഴതിവഞകക്കണതഞണന്.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i)  ഖണഞ്ചാം  8(3)  പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കഭദഗതതി ടചയ്യഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്
7(എല്)-ല് "ആകതിടലെ" എനതതിനു മുമ്പഞയതി  "ഈ" എനന്  കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം 8(4)  പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില്  പകേരഞ്ചാം കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്
7(ആര് )-ല് "സര്ക്കഞരതിടന്റെ" എനതതിനു മുമ്പന്  "സഞ്ചാംസഞന" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(iii)  ഖണഞ്ചാം  8(4)  പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് പകേരഞ്ചാം കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്
7(എസന്)-ല്  "സര്ക്കഞരതിടന്റെ " എനതതിനന് മുനപന് "സഞ്ചാംസഞന " എനന് കചര്ക്കുകേ.

പതണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) ഖണഞ്ചാം 12 പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന് 12 1(vii)-ല്
"ഓകരഞ  പ്രഞവശദ്ധ്യടതയഞ്ചാം  ക്രമഞ്ചാം"  എനതതിനന്  പകേരഞ്ചാം  "ഓകരഞ  പ്രഞവശദ്ധ്യകതയഞ്ചാം
നതിയമനക്രമഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  12  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്  12-ല്
(i)(2) -ാ ഇനമഞയ "2. ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള :” എനതതില്,

(i)  “കവഞട്ടന് വഴതി ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെട്ട ഒരഞള; " എനസ്പീ വഞക്കുകേളക്കുഞ്ചാം  ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാം  "ഒറ  കവഞട്ടന്  വഴതി  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെട്ട  മൂന  കപര്,   അവരതില്   ഒരഞള  വനതിത
ആയതിരതികക്കണതഞണന്;” എനസ്പീ വഞക്കുകേളുഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.
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(ii) “3.  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ടചയ്യടപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള :” എനതതില്,-

(എ) (i)-ാ ഇനതതില്, “രണന് നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള” എനസ്പീ വഞക്കുകേളക്കന്  പകേരഞ്ചാം
"മൂനന്  നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള,    അവരതില്   ഒരഞള   വനതിത  ആയതിരതികക്കണതഞണന്"
എനസ്പീ വഞക്കുകേളുഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

(ബതി)   (ix) -ാ ഇനതതിനന് കശഷമുള്ള കതിപ്തനതിബനന ഒഴതിവഞക്കുകേ.

പതതിനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) ഖണഞ്ചാം 14 പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് പകേരഞ്ചാം കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന് 14(2)
(എചന്)-ല് “ബതിരുദകമഞ”എനതതിനന് കശഷഞ്ചാം "ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദകമഞ" എനന്  കചര് ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  14  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന ആകതില് പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്
14(2)(എചന്)-ല്  “സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നടതതിയ"  എനതതിനന് കശഷഞ്ചാം  "പരസ്പീകയതില്"  എനന്
കചര് ക്കുകേ. 

(iii)  ഖണഞ്ചാം  14  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കുന  14- ാ വകുപ്പെതിടന്റെ
(2)- ാ ഉപവകുപ്പെതിടലെ (കേദ്യു) ഇനതതിനന് ഇനതിപ്പെറയന കതിപ്തനതിബനന കചര്ക്കുകേ.

“എനഞല്  നതിശ്ചതിത  കേഞലെയളവതികലെയന്  കേരഞര്  അടലങ്കതില്  ദതിവസകവതനഞടതി
സഞനതതില് തസതികേകേള സൃഷതിക്കഞവനതുഞ്ചാം അവയതില് നതിയമനഞ്ചാം നടതഞവനതുമഞണന്.”

(iv)  ഖണഞ്ചാം  14  പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് പകേരഞ്ചാം കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്
14 (2)(യ)-ല്  "പ്രസതിദടപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം "  എനതതിനന് കശഷഞ്ചാം "പരസ്പീകകേളതിടലെ ക്രമകക്കടുകേള
സഞ്ചാംബനതിചന് അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തുകേയഞ്ചാം " എനന് കചര്ക്കുകേ.

ഇരുപതതിയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം 25 പ്രകേഞരഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന പ്രധഞന ആകതിടലെ വകുപ്പെന് 25(4)
(ii)-ല്  "എലഞ വകുപ്പുകേളുടടയഞ്ചാം കമധഞവതിമഞര്"  എനതതിനന്  പകേരഞ്ചാം "വകുപ്പുകമധഞവതികേള"
എനന് കചര്ക്കുകേ.

(iii) സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞര്ട്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള    2021-  ടലെ  കകേരള  സമുദ്ര
മതദ്ധ്യബനന നതിയനണ   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

In  Clause  4,  following  item shall  be  inserted  as  sub-clause  (v)  and  the
existing sub-clause (v) shall be re-lettered as sub-clause “(vi)”,-
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“(v)  in  clause  (a)  of  sub-section  (4),  the  word  “non-motorised”,  may  be

omitted.”

(iv) സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതി  റതികപ്പെഞര്ട്ടന്  ടചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള    2021-  ടലെ  കകേരള  ഉളനഞടന

ഫതിഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസ്വഞകേളചറുഞ്ചാം   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

പസ്പീഠതികേ

പസ്പീഠതികേയതില്  "യകമഞയതിരതിക്കുകേയഞലുഞ്ചാം"  എനതതിനന്  പകേരഞ്ചാം  "യകമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്"

എനന് കചര്ക്കുകേ.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i)  ഖണഞ്ചാം  2(i)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്

2(ഡതിഎ)-ല് "മതദ്ധ്യങ്ങള" എന വഞക്കതിനന് പകേരഞ്ചാം "മതദ്ധ്യഞ്ചാം" എന വഞക്കന് കചര്ക്കുകേ. 

(ii)  ഖണഞ്ചാം  2(iii)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്

2(എസന്എ)-ല്  "മഞകനടജ്മെന്റെന്"  എന  വഞക്കന്  വരുനയതിടടതലഞഞ്ചാം  "മഞകനജ് ടമന്റെന്'' എനന്

കചര്ക്കുകേ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) ഖണഞ്ചാം 3 പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്   3(1)-ല്

"മതദ്ധ്യ സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "മതദ്ധ്യസഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  3  പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്  3  (1)-ല്

"വതികേസനവഞ്ചാം" എനതതിനന് കശഷഞ്ചാം"അനുബന പ്രവര്തനങ്ങളുഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(iii)  ഖണഞ്ചാം  3  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്  3(3)-ല്

"അതതിജസ്പീവനതതിടന"  എനതതിനന്  പകേരഞ്ചാം  "അതതിജസ്പീവനതതിടനകയഞ  സസ്വഞഭഞവതികേ  പ്രജനന

ആവഞസ കകേന്ദ്രങ്ങടളകയഞ" എനന് കചര്ക്കുകേ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i)  ഖണഞ്ചാം 5 പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്    5(1)-ല്
"യനകമഞ" എനതതിനന് കശഷഞ്ചാം "അപ്രകേഞരമുള്ള മറന് ഉപഞധതികേകളഞ" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  5  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്  5(3)(ജതി)-ല് 
"മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം;" എന വഞക്കതിനുഞ്ചാം ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം കശഷഞ്ചാം "കൂടഞടത" എനന് കചര്ക്കുകേ.
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(iii)  ഖണഞ്ചാം  5 പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്    5(3)

(എചന്)-ടന്റെ  കതിപ്തനതിബനനയതില്  “ഡയറകര്ക്കന്”  എനതതിനന്  കശഷഞ്ചാം  “,  ”  എന

ചതിഹ്നഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ. 

(iv)  ഖണഞ്ചാം 5  പ്രകേഞരഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന പ്രധഞന ആകതിടലെ വകുപ്പെന്

5(10)-ല്  "ഊനതിവലെ " എനതതിനുപകേരഞ്ചാം "ഊനതിവലെകേകളഞ   '' എനന് കചര്ക്കുകേ.

(v)  ഖണഞ്ചാം  5  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന പ്രധഞന ആകതിടലെ വകുപ്പെന്

5(11)(എ)-ല്  "ടടലെസനസതിടന്റെ  അടതിസഞനതതില്"  എനതതിനുകശഷഞ്ചാം  "2014-ടലെ

മതദ്ധ്യവതിതന് ആകന് (2015 ടലെ 4-ാ ആകന്) പ്രകേഞരഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(vi)  ഖണഞ്ചാം  5  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്

5(11)(സതി)-ല്  "തൂമ്പുകേളതിലുഞ്ചാം"  എന  വഞക്കതിനന്  പകേരഞ്ചാം  "തൂമ്പുകേളതില്"  എന  വഞക്കന്

കചര്ക്കുകേ.

(vii)  ഖണഞ്ചാം  5  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കുന  5- ാ  വകുപ്പെതിടന്റെ

(11)(ഇ)- ഖണതതില്  'കൃതതിമമഞയതി' എന വഞക്കന് വതിട്ടുകേളകയണതഞണന്.

(viii)  ഖണഞ്ചാം  5  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്

5(11)(ജതി)-ല് "പ്രകദശടത" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "പ്രകദശഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ. 

(ix)  ഖണഞ്ചാം  5  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്  5(11)

(എചന്)-ടന്റെ കതിപ്തനതിബനനയതില്  "മഞമൂല് പ്രകേഞരമുള്ള"  എന  വഞക്കതിനന്  പകേരഞ്ചാം

"പരമ്പരഞഗത" എന വഞക്കന്  കചര്ക്കുകേ.

(x)  ഖണഞ്ചാം  5  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്

5(11)(ടജ)-ല്  "വതിഷവസ്തുക്കകളഞ"  എനതതിനന്  കശഷഞ്ചാം  "കസഞടകേ  വസ്തുക്കകളഞ"  എനന്

കചര്ക്കുകേ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i)  ഖണഞ്ചാം  6  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്  6(1)-ല്

"കേഞയലുകേള" എനതതിനന് കശഷഞ്ചാം "റതിസര്കവഞയറുകേള" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(ii) ഖണഞ്ചാം 6 പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന് 6 ബതി(1) (എ)-ല്

   ''സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം"  എനതതിനന് കശഷഞ്ചാം  "സുസതിര വതികേസനഞ്ചാം " എനന്  കചര്ക്കുകേ.

1957/2021 (i).
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(iii)  ഖണഞ്ചാം  '6'  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്  6  സതി

(4) (സതി)  -ല്  "തുടരഞന" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "തുടരുവഞന" എനന് കചര്ക്കുകേ.

(iv)  ഖണഞ്ചാം  '6'  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്  6  സതി

(4)(ഡതി)-ല്  "ഒരു " എന വഞക്കന്  ഒഴതിവഞക്കുകേ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) ഖണഞ്ചാം  7  പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്   8(13)-ല്

"ജലെഞശയങ്ങളതികലെക്കന്" എന വഞക്കതിനന് പകേരഞ്ചാം "ജലെഞശയതതില്  നതിനഞ്ചാം"  എന

വഞക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  7  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്

'8  ബതി'(ഡതി)-ല്  "വനഞ്ചാം  വകുപ്പെന്"  എനതതിനന്  പകേരഞ്ചാം  ''വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി  വകുപ്പെന്"  എന

വഞക്കുകേളുഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

(iii)  ഖണഞ്ചാം  7  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്

8  ബതി  (ഡതി)  യതില്  "ആവതിഷ്കരതിക്കുകേയഞ്ചാം "  എനതതിനു കശഷഞ്ചാം  "നതിയനതിയ്ക്കുകേയഞ്ചാം"  എനന്

കചര്ക്കുകേ.

(iv)  ഖണഞ്ചാം  7  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്

8 ബതി (ടജ)-ല്  "പ്രവര്തനങ്ങളക്കഞയതിട്ടുള്ള"  എന  വഞക്കതിനന്  പകേരഞ്ചാം

"പ്രവര്തനങ്ങളക്കുകവണതി" എന വഞക്കന്  കചര്ക്കുകേ.

പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

ഖണഞ്ചാം  10  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന   ആകതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  പ്രധഞന

ആകതിടലെ  വകുപ്പെന്  14(1)  (സതി)-ല്  "അറതിയതിപ്പെന്"  എനതതിനു  മുമ്പന്  "കരഖഞമൂലെഞ്ചാം"  എനന്

കചര്ക്കുകേ. 

പതതിനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i) ഖണഞ്ചാം 15 പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്     35 എ(2)

(എ)-ല് "ആകതിടലെകയഞ" എന വഞക്കതിനന് മുനപന് "ഈ" എന വഞക്കന് കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണഞ്ചാം  15  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്

35 സതി(1)(ഡതി)-ല്  "മതദ്ധ്യടത”എനതതിനന്  കശഷഞ്ചാം   "ജസ്പീവകനഞടടകയഞ  അലഞടതകയഞ"

എനന്  കചര്ക്കുകേ.
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പതതികനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്

(i)  ഖണഞ്ചാം 17  പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന വകുപ്പെന്   41(1)-ല്

"ജലെക്കൃഷതിവകേസനഞ്ചാം" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ജലെകൃഷതിവതികേസനഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ. 

(ii)  ഖണഞ്ചാം  17  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകതില്  കചര്ക്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന  വകുപ്പെന്

41(2)(എ)-ല് "ഫതിഷറസ്പീസന് വകുപ്പുമനതി" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "മതദ്ധ്യബനന വകുപ്പെന് മനതി"

എനന് കചര്ക്കുകേ.   

2021  നവഞ്ചാംബര്  8-ാ  തസ്പീയതതി  തതിങ്കളഞഴ  രഞവതിടലെ  9.00-നന്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം

സകമ്മേളതിക്കുനതതിനഞയതി ലവകുകനരഞ്ചാം 5.40-നന് സഭ പതിരതിഞ.

എസ് . വതി. ഉണ്ണതികൃഷ്ണന നഞയര്, 
ടസക്രട്ടറതി.
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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 and short notice

question No. 1 were answered orally.

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Local Self Governments, Rural Development

and Excise, the Speaker withheld consent to the moving of an adjournment motion

given notice  of  by  Shri   P.  K.  Basheer  and  five  other  Members  regarding  the

serious situation reported to have arisen consequent on the apprehension of the

homeless in the State due to the non-publication of final list of beneficiaries from

the applications received under the second phase of Life Mission Project.

(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members

belonging to opposition staged a walkout)

Calling Attention :

1. Shri  P. Mammikutty called the attention of the Minister for Revenue and

Housing  the  necessity  to  solve  the  problems  created  due  to  the  non-

settling of applications for change of nature of land for legally eligible

house  construction  purpose  along  with  effectively  implementing  the

Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland Act, 2008. The Minister

made a statement thereto.

KNPP. 1957/2021 (ii).
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2. Shri   Sunny  Joseph  called  the  attention  of  the  Minister  for  Law,
Industries and Coir to the necessity to solve the problems faced by the
workers  and  common  people  due  to  the  price  hike  and  scarcity  of
construction  materials  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 2 3 4

1 ശശ. മുഹമ്മദര മുഹസത്തിന പേടട്ടാമ്പത്തിയത്തില
പശട്ടാചനശയട്ടാവസ്ഥയത്തിലുള

പറട്ടാഡുകള
പുനരനത്തിരമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനര

നടപേടത്തി

നപേട്ടാതുമരട്ടാമതര-
വത്തിപനട്ടാദസഞട്ടാര

വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. പേത്തി. പേത്തി. ചത്തിതരഞ്ജന ആശട്ടാവരക്കരമട്ടാരുനട ശമ്പള
പേരത്തിഷ്കരണഅം

ആപരട്ടാഗഗ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. ജത്തി. സശഫന അരുവത്തിക്കര ഡട്ടാമത്തിനല
എക്കലുഅം മണഅം നശക്കഅം
നചയ്യുന്നതത്തിനര  നടപേടത്തി

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. നക. എന. ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന വട്ടാടര അപതട്ടാറത്തിറത്തി കരട്ടാര
നതട്ടാഴത്തിലട്ടാളത്തികളുനട നതട്ടാഴത്തില

സുരക

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. സത്തി. നക. ഹരശന്ദ്രന പേട്ടാറശട്ടാലയത്തില സത്തിവത്തില
സപപ്ലൈസര പഗട്ടാഡഡൗണ

ആരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

ഭകഗ-
നപേട്ടാതുവത്തിതരണ

വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. ഒ. ആര. പകളു പേടത്തികജട്ടാതത്തി പേടത്തികവരഗ
വത്തിഭട്ടാഗതത്തിലനപ്പെട പേട്ടാരമ്പരഗ-

വഅംശശയ നട്ടാട്ടുപവദഗ
ചത്തികത്തിത നടത്തുന്നവരുനട

അറത്തിവഅം പേരത്തിചയവഅം
ഉപേകട്ടാരപ്രദമട്ടാക്കുന്നതത്തിനര

നടപേടത്തി

പേടത്തികജട്ടാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നട്ടാക്ക

വത്തിഭട്ടാഗപകമ-
പദവസസഅം വകുപ്പുമനത്തി
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1 2 3 4

7 ശശ. രട്ടാമചന്ദ്രന കടന്നപ്പെളത്തി കണ്ണൂര പപേട്ടാളത്തിനടകത്തിക്കത്തിനല
അധഗട്ടാപേക തസത്തികകള

ഉന്നത വത്തിദഗട്ടാഭഗട്ടാസ-
സട്ടാമൂഹഗനശതത്തി 

വകുപ്പുമനത്തിയ്ക്കുപവണത്തി
പേടത്തികജട്ടാതത്തി,
പേടത്തികവരഗ,
പേത്തിന്നട്ടാക്ക

വത്തിഭട്ടാഗപകമ-
പദവസസഅം വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. തത്തിരുവഞ്ചൂര രട്ടാധട്ടാകൃഷ്ണന പകട്ടാടത്തിമത, നവള്ളുരുതത്തി
പേട്ടാലങ്ങള, പബട്ടാരമ്മ കവല

പറട്ടാഡര, പകട്ടാടയഅം ജത്തിലട്ടാ
ആശുപേതത്തിയുനട പുതത്തിയ
പബട്ടാക്കര എന്നത്തിവയുനട

നത്തിരമ്മട്ടാണഅം

നപേട്ടാതുമരട്ടാമതര-
വത്തിപനട്ടാദസഞട്ടാര

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. നക. പേത്തി. എ. മജശദര നട്ടാടുകട്ടാണത്തി - പേരപ്പെനങ്ങട്ടാടത്തി
പേട്ടാത നവശകരണഅം

നപേട്ടാതുമരട്ടാമതര-
വത്തിപനട്ടാദസഞട്ടാര

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. അനൂപേര പജക്കബര ഇടമലയട്ടാര പേട്ടാലഅം പുനര
നത്തിരമ്മട്ടാണഅം

നപേട്ടാതുമരട്ടാമതര-
വത്തിപനട്ടാദസഞട്ടാര

വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Papers laid on the Table :

The following papers were laid on the Table.

(i) As per Rule 47 (2) :

നത്തിയമസഭ സപമ്മളനഅം നകതചത്തിഹ്നമത്തിടട്ടാത പചട്ടാദഗനമ്പര

1 2 3

13 16 39

14 11 153

13 151, 195, 2090

14 1881
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1 2 3

15 104, 135, 148

16 136

18 149

19 1742

22 177,  1757,  1906,  1959,  2019,  2052,
2053, 2524

15 1 300, 328, 351

2 49, 221, 1047, 1049, 1397, 1446, 1455,
1486,  1526,  1730,  1761,  3463,   3089,
3119,  3180,  3273,   4382,  4686,  4760,
4857,  4903,  4906,  4910,  4919,  4923,
4924, 4942, 4950, 4954, 4966, 4982,
5215, 5220

3 392, 395, 397, 399, 427, 433, 446, 448,
472, 482, 494, 519, 530, 2070, 2071

(ii) Papers as per Rule 236 (5):

സബ്ജകര കമ്മത്തിറത്തി
കട്ടാലതട്ടാമസപേതത്തികകളുനട വത്തിശദട്ടാഅംശഅം

സട്ടാമ്പതത്തിക    വരഷഅം റത്തിപപ്പെട്ടാരടര 
നമ്പര

ഖണത്തിക
 നമ്പര

1 2 3 4

XIII―സട്ടാമൂഹഗപസവനഅം
2018-19 3 50, 51

2019-20 4 50

XIV―ആഭഗന്തരകട്ടാരഗങ്ങള

2018-19 3 8

2019-20 4 8, 12

2020 -21 5 12, 19-21, 71-138,
178, 179, 181-189
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1 2 3 4

II―ഭൂനത്തികുതത്തിയുഅം പദവസസവഅം 2019-20 4 21, 22

XIII―സട്ടാമൂഹഗപസവനഅം
2017-18 2 3,4,6

2019-20 4 6

IV―വഗവസട്ടായവഅം
ധട്ടാതുക്കളുഅം

2018 - 19 3 49, 50

2019-20 4 35

2020 -21 5 38, 40

I―കൃഷത്തിയുഅം
മൃഗസഅംരകണവഅം
മതഗബന്ധനവഅം 

2017-18 2 23

2019-20 4 28

II―ഭൂനത്തികുതത്തിയുഅം പദവസസവഅം 2019-20 4 21,22

VI―വത്തിദഗട്ടാഭഗട്ടാസഅം 2020-21 5
26-32, 39, 45, 50,
51, 56, 57, 87-89,

92, 95

XIII―സട്ടാമൂഹഗപസവനഅം 2019-20 4 23-28

VIII―സട്ടാമ്പതത്തിക  
കട്ടാരഗങ്ങള

2019-20 4 15, 16

VI―വത്തിദഗട്ടാഭഗട്ടാസഅം 2019-20 4 1-20, 50-55

VII―വത്തിദദ്യുച്ഛകത്തിയുഅം
നതട്ടാഴത്തിലുഅം
നതട്ടാഴത്തിലട്ടാളത്തിപകമവഅം

2019 - 20 4 6

2020-21 5
9, 12, 15, 41-45,
47, 50, 51, 54-61

XIII―സട്ടാമൂഹഗപസവനഅം 2019-20 4 34, 38, 40, 46

VI―വത്തിദഗട്ടാഭഗട്ടാസഅം 2019-20 4 120
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(iii) Papers as per Rule 236 (6):

ധനട്ടാഭഗരത്ഥന നമ്പര

വട്ടാരഷത്തിക പ്രവരതന റത്തിപപ്പെട്ടാരടത്തിനന്റെ വത്തിശദട്ടാഅംശഅം

സട്ടാമ്പതത്തിക
വരഷഅം

വകുപ്പെര/സ്ഥട്ടാപേനഅം

1 2 3

II―സഅംസ്ഥട്ടാന
ഭരണതലവനട്ടാര,
മനത്തിമട്ടാര,  ആസ്ഥട്ടാന  
ഉപദഗട്ടാഗസ്ഥനട്ടാര

2018-19
(കട്ടാലതട്ടാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

ഇലപകട്ടാണത്തികര &
വത്തിവരസട്ടാപങ്കേതത്തികവത്തിദഗട്ടാ

(ബത്തി) വകുപ്പെര.
(പകരള സഅംസ്ഥട്ടാന ഐ.ടത്തി.

മത്തിഷന)

,,
2019-20 

(കട്ടാലതട്ടാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

,,

III―നശതത്തിനഗട്ടായ  നത്തിരവ്വഹണഅം ,,

ഉപദഗട്ടാഗസ്ഥ ഭരണപേരത്തിഷ്കട്ടാര
(എ.ആര-12) വകുപ്പെര.

(പകരള അഡത്തിനത്തിപസ്ട്രേറശവര
ടത്തിബബ്യൂണല)

XVII―വത്തിദഗട്ടാഭഗട്ടാസഅം,  കട്ടായത്തിക
           വത്തിപനട്ടാദഅം, കല, സഅംസട്ടാരഅം 

,,
 ശട്ടാസ്ത്ര സട്ടാപങ്കേതത്തിക വകുപ്പെര
(പകരള സഅംസ്ഥട്ടാന ശട്ടാസ്ത്ര
സട്ടാപങ്കേതത്തിക പേരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി

കഡൗണസത്തില)

II―സഅംസ്ഥട്ടാന  ഭരണതലവനട്ടാര,
മനത്തിമട്ടാര,  ആസ്ഥട്ടാന
ഉപദഗട്ടാഗസ്ഥനട്ടാര

2020-21
(കട്ടാലതട്ടാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

നപേട്ടാതുഭരണ (നസ്പെഷഗല - ഇ)
വകുപ്പെര.

(പകരള പേബത്തികര സരവ്വശസര
കമ്മശഷന)

,, ,,

ആസൂതണ സട്ടാമ്പതത്തിക കട്ടാരഗ
(ബത്തി) വകുപ്പെര 

(സഅംസ്ഥട്ടാന ആസൂതണ
പബട്ടാര ഡര)

IV―നതരനഞ്ഞെടുപ്പുകള ,, ഇലകന വകുപ്പെര
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XIV―പസഷനറത്തിയുഅം  അച്ചടത്തിയുഅം
മറര  ഭരണപേരമട്ടായ
സരവ്വശസുകളുഅം

2020 -21
(കട്ടാലതട്ടാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)
നപേട്ടാതുഭരണ (എ.ഐ.എസര.-എ)

വകുപ്പെര

XXIII―വട്ടാരതട്ടാ  വത്തിതരണവഅം
             പ്രചരണവഅം

,,
ഇനഫരപമഷന ആന്റെര പേബത്തികര

റത്തിപലഷനസര വകുപ്പെര

XXIX―കൃഷത്തി ,,
കട്ടാസറപഗട്ടാഡര വത്തികസന

പേട്ടാപക്കജര

XLI―ഗതട്ടാഗതഅം ,,

പകട്ടാസല ഷത്തിപ്പെത്തിഅംഗര &
ഇനലട്ടാന്റെര നട്ടാവത്തിപഗഷന
(ഉളനട്ടാടന ജലഗതട്ടാഗത

വകുപ്പെര

XXI―ഭവന നത്തിരമ്മട്ടാണഅം
2020 -21

(കട്ടാലതട്ടാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

ഭവന നത്തിരമ്മട്ടാണ വകുപ്പെര 
(ഹഡൗസത്തിഅംഗര കമ്മശഷണറുനട

കട്ടാരഗട്ടാലയഅം)

XX―ശുദ്ധജല  വത്തിതരണവഅം
         ശുചശകരണവഅം

2017-18

പകരള ഗട്ടാമശണ
ശുദ്ധജലവത്തിതരണ ശുചത്തിതസ

ഏജനസത്തി 
(KRWSA) 

X―ടഷറത്തികളുഅം  അക്കഡൗണ്ടുകളുഅം

XI―ജത്തിലട്ടാ  ഭരണവഅം  പേലവകയുഅം

XVI―നപേനഷനഅം  പേലവകയുഅം

XLIII―നഷ്ടപേരത്തിഹട്ടാരവഅം
            അവകട്ടാശ  പകമട്ടാറങ്ങളുഅം

XLV―പേലവക  വട്ടായ്പകളുഅം
           മുനകൂറുകളുഅം

XLVI―സട്ടാമൂഹഗ  
          സുരകത്തിതതസവഅം പകമവഅം

2020-21
(കട്ടാലതട്ടാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

ധനകട്ടാരഗ  വകുപ്പെര
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XXXVII―വഗവസട്ടായങ്ങള
2019 -20

(കട്ടാലതട്ടാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

പകരള പസറര ഇലപകട്ടാണത്തികര
നഡവലപ്നമന്റെര

പകട്ടാരപ്പെപറഷന ലത്തിമത്തിറഡര
(നകലപടട്ടാണ)

,,
2020-21

(കട്ടാലതട്ടാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

പകരള ഇനഡസ്ട്രേത്തിയല
ഇനഫട്ടാസ്ട്രേക്ചര
നഡവലപ്നമന്റെര

പകട്ടാരപ്പെപറഷന (കത്തിനഫ)

XXIX―കൃഷത്തി
XXX―ഭകഗഅം
XXXIX―പവദദ്യുത പേദ്ധതത്തികള

2020-21
(കട്ടാലതട്ടാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

കട്ടാരഷത്തിക വത്തികസന
കരഷകപകമ വകുപ്പെര

XXIX―കൃഷത്തി ,, മണ ണ്ണുപേരഗപവകണ
മണ ണ്ണുസഅംരകണ വകുപ്പെര

XXI―ഭവന നത്തിരമ്മട്ടാണഅം
2019-20

(കട്ടാലതട്ടാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

സഹകരണ വകുപ്പെര
(പ്രട്ടാഥമത്തിക ഭവന നത്തിരമ്മട്ടാണ
സഹകരണ സഅംഘങ്ങള)

XXXIII―മതഗബന്ധനഅം
2018-19

(കട്ടാലതട്ടാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

മതഗബന്ധന വകുപ്പെര  
& ഹട്ടാരബര എഞത്തിനശയറത്തിഅംഗര

വകുപ്പെര

XVII―വത്തിദഗട്ടാഭഗട്ടാസഅം,  കട്ടായത്തിക
             വത്തിപനട്ടാദഅം, കല, സഅംസട്ടാരഅം

2019-20
(കട്ടാലതട്ടാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)
നപേട്ടാതുവത്തിദഗട്ടാഭഗട്ടാസ വകുപ്പെര

XXIV―നതട്ടാഴത്തിലുഅം  നതട്ടാഴത്തിലട്ടാളത്തി
            പകമവഅം  പ്രവട്ടാസത്തി
            പകമവഅം

,,

നതട്ടാഴത്തിലുഅം പനപുണഗവഅം (ജത്തി)
വകുപ്പെര [വഗട്ടാവസട്ടായത്തിക

ടത്തിബബ്യൂണലുകള, നതട്ടാഴത്തില
പകട്ടാടതത്തികള, പകരള

ഇനസത്തിറബ്യൂടര ഓഫര പലബര &
എഅംപപ്ലൈട്ടായ് നമന്റെര, നട്ടാഷണല
എഅംപപ്ലൈട്ടായ് നമന്റെര സരവ്വശസര 

(പകരള) വകുപ്പെര, ഓവരസത്തിസര 
നഡവലപ് നമന്റെര &
എഅംപപ്ലൈട്ടായ് നമന്റെര
നപ്രട്ടാപമട്ടാഷന

കണസളടന്റെരസര ലത്തിമത്തിറഡര]
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XXIV―നതട്ടാഴത്തിലുഅം  നതട്ടാഴത്തിലട്ടാളത്തി
            പകമവഅം  പ്രവട്ടാസത്തി
            പകമവഅം

2019-20
(കട്ടാലതട്ടാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

പകരള കശുവണത്തി നതട്ടാഴത്തിലട്ടാളത്തി
ആശസട്ടാസ പകമനത്തിധത്തി

പബട്ടാരഡര

XXXI―മൃഗസഅംരകണഅം
2020 - 21

(കട്ടാലതട്ടാമസ
പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

കൃഷത്തി (മൃഗ) സഅംരകണ
വകുപ്പെര

(പകരള പലവ്പസട്ടാക്കര
നഡവലപ്നമന്റെര പബട്ടാരഡര

ലത്തിമത്തിറഡര)

XXXII―കശരവത്തികസനഅം ,, കശരവത്തികസന വകുപ്പെര

XVII―വത്തിദഗട്ടാഭഗട്ടാസഅം,  കട്ടായത്തിക
          വത്തിപനട്ടാദഅം, കല, സഅംസട്ടാരഅം

2018-19
(കട്ടാലതട്ടാമസ

പേതത്തിക സഹത്തിതഅം)

കട്ടായത്തിക യുവജനകട്ടാരഗ
വകുപ്പെര

Presentation of Reports:

The following reports were presented:

(i) Report of Subject Committee-VII on The Kerala Bamboo, Kattuvalli and

Pandanus Leaf Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021.

(ii) Report of Subject Committee-VII on The Kerala Shops and Commercial

Establishments Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021.

(iii)  Report  of  Subject  Committee-VII  on  The  Kerala  Small  Plantation

Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2021.

(iv) Report of Subject Committee-VII on The Kerala Shops and Commercial

Establishments (Amendment) Bill, 2021.

(v)  Report  of  Subject  Committee-VII  on  The  Kerala  Headload  Workers'

(Amendment) Bill, 2021.

 1957/2021 (ii).
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(vi)  The First and Second Reports of the Committee on the Welfare of Non-

Resident Keralites.

Legislative Business :

Motion for Consideration and further stages of the following Bills as reported

by the Subject Committee :

The Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality Bill,  2021,

The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (Amendment) Bill, 2021,

The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Bill, 2021 and The Kerala

Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Bill, 2021.

Shri  Saji Cherian, Minister for Fisheries, Culture and Youth Affairs moved

the  motion  that  The  Kerala  Fish  Auctioning,  Marketing  and  Maintenance  of

Quality  Bill,  2021,  The  Kerala  University  of  Fisheries  and  Ocean  Studies

(Amendment)  Bill,  2021,  The Kerala  Marine  Fishing  Regulation  (Amendment)

Bill, 2021 and The Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Bill,

2021 as reported by the Subject Committee be taken up for consideration.

Shri   Anoop Jacob,  Shri   Kurukkoli  Moideen  and  Shri.  M.  Vincent  who

recorded their dissent to the Subject Committee Report spoke.  

Shri  M.  Noushad as  authorised  by Shri   T.  I.  Madhusoodanan moved an

amendment to circulate The Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance

of Quality 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.

Shri  K. U. Jenish Kumar as authorised by Shri  A. N. Shamseer moved an

amendment  to  circulate  The Kerala  University  of  Fisheries  and  Ocean  Studies

(Amendment)  Bill,  2021  for  obtaining  public  opinion  and  spoke.

Shri   N.  Samsudheen  as  authorised  by  Shri  P.  Abdul  Hameed  moved  another

amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke.
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Shri  V. Sasi as authorised by Shri Vazhoor Soman moved an amendment to

circulate  The  Kerala  Marine  Fishing  Regulation  (Amendment)  Bill,  2021  for

obtaining public opinion and spoke. Shri  P. Ubaidulla moved another amendment

to recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke.

Shri  K. Babu (Thripoonithura) as authorised by Shri  Roji M. John moved an

amendment to circulate The Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment)

Bill,  2021  for  obtaining  public  opinion  and  spoke.  Smt.  U.  Prathibha  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 Bills as reported by the Subject

Committee were taken into consideration and was passed by the House with the

following amendments.

(i)  The Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality Bill,  2021

Clause-2

ഖണഅം 2(എല)-ല "പേരമ്പരട്ടാഗതമട്ടായത്തി” എന്നതര  ഒഴത്തിവട്ടാക്കുക.

Clause-5

ഖണഅം 5(5)-ല "   ഫത്തിഷര ലട്ടാന്റെത്തിഅംഗര നസന്റെര" എന്ന വട്ടാക്കുകളക്കര പേകരഅം " ഫത്തിഷര

ലട്ടാന്റെത്തിഅംഗര നസന്റെറത്തിനന്റെ " എന്ന വട്ടാക്കുകള പചരക്കുക.

Clause-9

(i)  ഖണഅം  9(3)-ല  "(i)  മുതല  (iv)  വനരയുഅം  (vi)  മുതല  (viii)”  എന്നശ

വട്ടാക്കുകളക്കുഅം അക്കങ്ങളക്കുഅം ചത്തിഹ്നങ്ങളക്കുഅം ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളക്കുഅം പേകരഅം "(i) മുതല  (v)

വനരയുഅം  (vii)  മുതല  (ix)”  എന്നശ  വട്ടാക്കുകളുഅം  അക്കങ്ങളുഅം  ചത്തിഹ്നങ്ങളുഅം  ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളുഅം

പചരക്കുകയുഅം "പ്രസ്തുത ജത്തിലയത്തില" എന്നശ വട്ടാക്കുകള ഒഴത്തിവട്ടാക്കുകയുഅം നചയ്യുക.

(ii) ഖണഅം 9(4)-ല  "(ix)-ാ" എന്ന അക്കങ്ങളക്കുഅം ചത്തിഹ്നതത്തിനഅം ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളക്കുഅം

അടയട്ടാളതത്തിനഅം പേകരഅം "(x)-ാ" എന്നശ അക്കവഅം ചത്തിഹ്നങ്ങളുഅം ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളുഅം അടയട്ടാളവഅം

പചരക്കുക.
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(iii)  ഖണഅം  9(5)-ല  "(v)-ാ"  എന്ന  അക്കതത്തിനഅം  ചത്തിഹ്നതത്തിനഅം  ബട്ടായ്ക്കറത്തിനഅം
അടയട്ടാളതത്തിനഅം പേകരഅം "(vi)- ാ" എന്ന  അക്കവഅം ചത്തിഹ്നവഅം ബട്ടായ്ക്കറ്റുഅം  അടയട്ടാളവഅം "(x),
(xi)” എന്നശ അക്കങ്ങളക്കുഅം ചത്തിഹ്നതത്തിനഅം ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളക്കുഅം  പേകരഅം "(xi), (xii)” എന്നശ
അക്കങ്ങളുഅം ചത്തിഹ്നവഅം ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളുഅം പചരക്കുക.

(iv)  ഖണഅം  9(6)-ല  "(x),  (xi)”  എന്നശ  അക്കങ്ങളക്കുഅം  ചത്തിഹ്നതത്തിനഅം
ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളക്കുഅം  പേകരഅം  "(xi),  (xii)”  എന്നശ  അക്കങ്ങളുഅം  ചത്തിഹ്നവഅം  ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളുഅം
പചരക്കുക.

Clause-10

ഖണഅം  10 (vii)-ല  " (5)-ാഉപേവകുപ്പെര പ്രകട്ടാരഅം നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന്ന അനപേട്ടാതതത്തില"
എന്നശ അക്കതത്തിനഅം വട്ടാക്കുകളക്കുഅം അടയട്ടാളതത്തിനഅം ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളക്കുഅം പേകരഅം  "(5)-ാ
ഉപേവകുപ്പെത്തില നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രകട്ടാരഅം" എന്നശ  അക്കവഅം  വട്ടാക്കുകളുഅം  അടയട്ടാളവഅം
ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളുഅം ചത്തിഹ്നവഅം പചരക്കുക.

Clause-11

(i)  ഖണഅം  11(1)-ല  "നപേട്ടാതുഉടമസ്ഥതയത്തിപലട്ടാ"  എന്നതത്തിനര  പശഷഅം
"നപേട്ടാതുസസകട്ടാരഗപേങ്കേട്ടാളത്തിതതത്തിപലട്ടാ" എന്നര പചരക്കുക.

(ii)  ഖണഅം  11(1)-ല  "സസകട്ടാരഗപമഖലയത്തിപലട്ടാ"  എന്നതത്തിനര  പശഷഅം
"സഹകരണപമഖലയത്തിപലട്ടാ" എന്നര പചരക്കുക.

(iii) ഖണഅം 11(7) തട്ടാനഴപ്പെറയുഅം പ്രകട്ടാരഅം മട്ടാറ്റുക.

"(7)  നട്ടാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചയ്യനപ്പെടുന്ന ഒരു അനഡൗപദഗട്ടാഗത്തിക അഅംഗതത്തിനന്റെ ഇടക്കട്ടാല ഒഴത്തിപവട്ടാ
ആകസത്തിക  ഒഴത്തിപവട്ടാ  അപ്രകട്ടാരമുള  ഒഴത്തിവണട്ടായ  തശയതത്തി  മുതല  മൂന്നര  മട്ടാസതത്തിനകഅം
നത്തികപതണതുഅം അപ്രകട്ടാരഅം പുതത്തിയതട്ടായത്തി നട്ടാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചയ്യനപ്പെടുന്ന അഅംഗതത്തിനന്റെ കട്ടാലട്ടാവധത്തി
സ്ഥട്ടാനഅം ഒഴത്തിഞ്ഞെ അഅംഗതത്തിനന്റെ പശഷത്തിക്കുന്ന കട്ടാലയളവത്തിപലയ്ക്കര മട്ടാതമട്ടായത്തിരത്തിക്കുന്നതുമട്ടാണര. "

Clause-12

ഖണഅം 12 (i)-ല "രൂപേവത്കരത്തിക്കല" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "പമലപനട്ടാടഅം വഹത്തിക്കല"
എന്നര പചരക്കുക.

Clause-13

ഖണഅം  13(3)-ല  "ഈ  ആകര  നത്തിലവത്തില  വന്ന  തശയതത്തി  മുതല  നതട്ടാണ്ണൂറര
ദത്തിവസതത്തിനകഅം" എന്നശ വട്ടാക്കുകളക്കു പേകരഅം "2022 ജൂണ 30-ാതശയതത്തിയ്ക്കകഅം" എന്നശ
ചത്തിഹ്നവഅം വട്ടാക്കുകളുഅം അക്കങ്ങളുഅം അടയട്ടാളവഅം പചരക്കുക.
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Clause-14

(i) ഖണഅം 14(2)-നര പേകരഅം തട്ടാനഴപ്പെറയുന്ന ഉപേഖണഅം പചരക്കുക.

“(1)-ാഉപേവകുപ്പെര  പ്രകട്ടാരഅം  സമരപ്പെത്തിക്കുന്ന  അപപേകകള  നത്തിരണയത്തിക്കനപ്പെട
പ്രകട്ടാരതത്തിലുഅം  അങ്ങനനയുള  ഫട്ടാറതത്തിലുഅം  അപ്രകട്ടാരമുള  ഫശസര  ഒടുക്കത്തി
ആയത്തിരത്തിപക്കണതട്ടാണര.”

(ii)  ഖണഅം  14 (5) -ല  "അപപേകകനന "  എന്നതത്തിന പശഷഅം  "പരഖട്ടാമൂലഅം "  എന്നര
പചരക്കുക.

Clause-15

ഖണഅം 15 (1)-ല "യട്ടാനഅം,” എന്ന വട്ടാക്കുഅം ചത്തിഹ്നവഅം ഒഴത്തിവട്ടാപക്കണതുഅം " 2006-നല
ഫുഡര  പസഫത്തി  ആന്റെര  സട്ടാനപഡരഡ്സര  ആകത്തിനല  (2006 -നല  34-ാപകന്ദ്ര  ആകര)
വഗവസ്ഥകപളട്ടാനടട്ടാപ്പെഅം"  എന്നശ  വട്ടാക്കുകളുഅം  അക്കങ്ങളുഅം  ചത്തിഹ്നങ്ങളുഅം  അടയട്ടാളവഅം
ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളുഅം  ഒഴത്തിവട്ടാപക്കണതുഅം  "മട്ടാനദണങ്ങളുഅം"  എന്ന  വട്ടാക്കത്തിനര  പേകരഅം  "മട്ടാനദണങ്ങള"
എന്ന വട്ടാക്കര പചരക്കുകയുഅം നചയ്യുക. 

Clause-19

ഖണഅം  19(2)-ല " അവരക്കര തട്ടാലപേരഗമുള പേകഅം" എന്ന വട്ടാക്കുകളക്കര  പശഷഅം
", അവര" എന്ന വട്ടാക്കുഅം ചത്തിഹ്നവഅം പചരക്കുക.

Clause-20

(i) ഖണഅം  20(1)-നര പേകരഅം തട്ടാനഴപ്പെറയുന്ന ഉപേഖണഅം പചരക്കുക.

''(1)  മതഗഅം  കയറ്റുമതത്തി  നചയ്യുന്നതത്തിനര  ആവശഗമുള  പേകഅം,  നത്തിരണയത്തിക്കനപ്പെട
പ്രകട്ടാരതത്തിലുള സട്ടാകഗപേതഅം പനടട്ടാന യട്ടാന ഉടമയ്ക്കര അരഹത ഉണട്ടായത്തിരത്തിക്കുന്നതട്ടാണര.''.

(ii)  ഖണഅം 20(2)-ൽ "ഓഫശസർ തസത്തികയത്തിൽ തട്ടാനഴയലട്ടാത" എന്നതത്തിനര പേകരഅം
"ആഫശസറുനട പേദവത്തിയത്തിൽ കുറയട്ടാത" എന്നര പചർക്കുക.

Clause-21

(i) ഖണഅം 21-ല മട്ടാരജത്തിനല ശശരഷകതത്തില " മതഗബന്ധനഅം നടതത്തി ലഭത്തിക്കുന്ന"
എന്നശ വട്ടാക്കുകള ഒഴത്തിവട്ടാക്കുകയുഅം  "നത്തിലവട്ടാരഅം"  എന്ന വട്ടാക്കത്തിനര പേകരഅം  "ഗുണനത്തിലവട്ടാരഅം"
എന്ന വട്ടാക്കര പചരക്കുകയുഅം നചയ്യുക.

(ii)  ഖണഅം  21(1)-ല  "മതഗബന്ധനഅം  നടതത്തി  ലഭത്തിക്കുന്ന"  എന്നശ  വട്ടാക്കുകള
ഒഴത്തിവട്ടാക്കുക.
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(iii)  ഖണഅം   21(2)-ല  "മതഗബന്ധനഅം  നടതത്തി  ലഭത്തിക്കുന്ന  ഓപരട്ടാ  തരഅം
മതഗതത്തിനന്റെയുഅം നത്തിലവട്ടാരഅം" എന്നശ വട്ടാക്കുകളക്കര പേകരഅം " (1)-ാഉപേവകുപ്പെര പ്രകട്ടാരമുള
സട്ടാകഗപേതഅം പനടുന്നതത്തിനര മതഗതത്തിനണട്ടായത്തിരത്തിപക്കണ ഗുണനത്തിലവട്ടാരഅം" എന്നശ വട്ടാക്കുകളുഅം
അക്കവഅം ചത്തിഹ്നവഅം അടയട്ടാളവഅം ബട്ടായ്ക്കറ്റുകളുഅം പചരക്കുക.

Clause-30

ഖണഅം  30(1)-ൽ  "4"  എന്ന  അക്കതത്തിന  മുൻപേത്തിലട്ടായത്തി  "ഈ  ആകത്തിനല"  എന്നര
പച ർക്കുക.

(ii)  The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (Amendment) Bill, 2021

Clause-6

ഖണഅം  6  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  3- ാ വകുപ്പെത്തിനന്റെ
(3)-ാാാ ഉപേവകുപ്പെര ഒഴത്തിവട്ടാപക്കണതട്ടാണര.

Clause-8

(i)  ഖണഅം  8(3)  പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പഭദഗതത്തി നചയ്യട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര
7(എല)-ല "ആകത്തിനല" എന്നതത്തിന മുമ്പട്ടായത്തി  "ഈ" എന്നര   പചരക്കുക.

(ii)  ഖണഅം 8(4)  പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില  പേകരഅം പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര
7(ആര )-ല "സരക്കട്ടാരത്തിനന്റെ" എന്നതത്തിന മുമ്പര  "സഅംസ്ഥട്ടാന" എന്നര പചരക്കുക.

(iii)  ഖണഅം  8(4)  പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പേകരഅം പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര
7(എസര)-ല  "സരക്കട്ടാരത്തിനന്റെ " എന്നതത്തിനര മുനപേര "സഅംസ്ഥട്ടാന " എന്നര പചരക്കുക.

Clause-12

(i) ഖണഅം 12 പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര 12 1(vii)-ല
"ഓപരട്ടാ  പ്രട്ടാവശഗനതയുഅം  ക്രമഅം"  എന്നതത്തിനര  പേകരഅം  "ഓപരട്ടാ  പ്രട്ടാവശഗപതയുഅം
നത്തിയമനക്രമഅം" എന്നര പചരക്കുക.

(ii)  ഖണഅം  12  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര  12-ല
(i)(2) -ാ ഇനമട്ടായ "2. നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട അഅംഗങ്ങള :” എന്നതത്തില,

(i)  “പവട്ടാടര വഴത്തി നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട ഒരട്ടാള; " എന്നശ വട്ടാക്കുകളക്കുഅം  ചത്തിഹ്നതത്തിനഅം
പേകരഅം  "ഒറ  പവട്ടാടര  വഴത്തി  നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട  മൂന്നു  പപേര,   അവരത്തില  ഒരട്ടാള  വനത്തിത
ആയത്തിരത്തിപക്കണതട്ടാണര;” എന്നശ വട്ടാക്കുകളുഅം ചത്തിഹ്നവഅം പചരക്കുക.
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(ii) “3.  നട്ടാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചയ്യനപ്പെട അഅംഗങ്ങള :” എന്നതത്തില,

(എ) (i) -ാ ഇനതത്തില, “രണര നത്തിയമസഭട്ടാഅംഗങ്ങള" എന്നശ വട്ടാക്കുകളക്കര  പേകരഅം
" മൂന്നര നത്തിയമസഭട്ടാഅംഗങ്ങള,   അവരത്തില  ഒരട്ടാള  വനത്തിത ആയത്തിരത്തിപക്കണതട്ടാണര  "  എന്നശ
വട്ടാക്കുകളുഅം ചത്തിഹ്നവഅം പചരക്കുക.

(ബത്തി)   (ix) -ാ ഇനതത്തിനര പശഷമുള കത്തിപ്തനത്തിബന്ധന ഒഴത്തിവട്ടാക്കുക.

Clause-14

(i) ഖണഅം 14 പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പേകരഅം പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര 14(2)
(എച്ചര)-ല “ബത്തിരുദപമട്ടാ" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "ബത്തിരുദട്ടാനന്തര ബത്തിരുദപമട്ടാ" എന്നര  പചര ക്കുക.

(ii)  ഖണഅം  14  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പേകരഅം  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര
14(2)(എച്ചര)-ല “സരവ്വകലട്ടാശട്ടാല നടതത്തിയ" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "പേരശകയത്തില"  എന്നര
പചര ക്കുക. 

(iii)  ഖണഅം  14  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കുന്ന  14-ാ  വകുപ്പെത്തിനന്റെ
(2)- ാ ഉപേവകുപ്പെത്തിനല (കദ്യു) ഇനതത്തിനര ഇനത്തിപ്പെറയുന്ന കത്തിപ്തനത്തിബന്ധന പചരക്കുക.

“എന്നട്ടാല  നത്തിശ്ചത്തിത  കട്ടാലയളവത്തിപലയ്ക്കര  കരട്ടാര  അനലങ്കേത്തില  ദത്തിവസപവതനട്ടാ
ടത്തിസ്ഥട്ടാനതത്തില തസത്തികകള സൃഷ്ടത്തിക്കട്ടാവന്നതുഅം അവയത്തില നത്തിയമനഅം നടതട്ടാവന്നതുമട്ടാണര.”

(iv)  ഖണഅം  14  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന ആകത്തില പേകരഅം പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര
14 (2)(യു)-ല  "പ്രസത്തിദ്ധനപ്പെടുത്തുകയുഅം "  എന്നതത്തിനര പശഷഅം "പേരശകകളത്തിനല ക്രമപക്കടുകള
സഅംബന്ധത്തിച്ചര അപനസഷണഅം നടത്തുകയുഅം " എന്നര പചരക്കുക.

Clause-25

ഖണഅം 25 പ്രകട്ടാരഅം  പേകരഅം പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന പ്രധട്ടാന ആകത്തിനല വകുപ്പെര 25(4)
(ii)-ല  "എലട്ടാ വകുപ്പുകളുനടയുഅം പമധട്ടാവത്തിമട്ടാര"  എന്നതത്തിനര  പേകരഅം "വകുപ്പുപമധട്ടാവത്തികള"
എന്നര പചരക്കുക.

(iii)  The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Bill, 2021

Clause-4

In  Clause  4,  following  item shall  be  inserted  as  sub-clause  (v)  and  the
existing sub-clause (v) shall be re-lettered as sub-clause “(vi)”,-
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“(v)  in  clause  (a)  of  sub-section (4),  the  word  “non-motorised”,  may be

omitted.”

(iv)  The Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Bill, 2021

പേശഠത്തിക

പേശഠത്തികയത്തില  "യുകമട്ടായത്തിരത്തിക്കുകയട്ടാലുഅം"  എന്നതത്തിനര  പേകരഅം  "യുകമട്ടായത്തിരത്തിക്കുകയട്ടാല"

എന്നര പചരക്കുക.

Clause-2

(i)  ഖണഅം  2(i)  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര

2(ഡത്തിഎ)-ല "മതഗങ്ങള" എന്ന വട്ടാക്കത്തിനര പേകരഅം "മതഗഅം" എന്ന വട്ടാക്കര പചരക്കുക. 

(ii)  ഖണഅം  2(iii)  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര

2(എസരഎ)-ല  "മട്ടാപനനജ്മെന്റെര"  എന്ന  വട്ടാക്കര  വരുന്നയത്തിടനതലട്ടാഅം  "മട്ടാപനജ് നമന്റെര'' എന്നര

പചരക്കുക.

Clause- 3

(i) ഖണഅം 3 പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര   3(1)-ല

"മതഗ സഅംരകണവഅം" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "മതഗസഅംരകണവഅം" എന്നര പചരക്കുക.

(ii)  ഖണഅം  3  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര  3  (1)-ല

"വത്തികസനവഅം" എന്നതത്തിനര പശഷഅം"അനബന്ധ പ്രവരതനങ്ങളുഅം" എന്നര പചരക്കുക.

(iii)  ഖണഅം  3  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര  3(3)-ല

"അതത്തിജശവനതത്തിനന"  എന്നതത്തിനര  പേകരഅം  "അതത്തിജശവനതത്തിനനപയട്ടാ  സസട്ടാഭട്ടാവത്തിക  പ്രജനന

ആവട്ടാസ പകന്ദ്രങ്ങനളപയട്ടാ" എന്നര പചരക്കുക.

Clause-5

(i)  ഖണഅം 5  പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര    5(1)-ല

"യനപമട്ടാ" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "അപ്രകട്ടാരമുള മറര ഉപേട്ടാധത്തികപളട്ടാ" എന്നര പചരക്കുക.

(ii)  ഖണഅം  5  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര  5(3)(ജത്തി)-ല 

"മതഗബന്ധനഅം;" എന്ന വട്ടാക്കത്തിനഅം ചത്തിഹ്നതത്തിനഅം പശഷഅം "കൂടട്ടാനത" എന്നര പചരക്കുക.
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(iii)  ഖണഅം  5 പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര   5(3)

(എച്ചര)-നന്റെ കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില  "ഡയറകരക്കര” എന്നതത്തിനര  പശഷഅം  “,  ”  എന്ന

ചത്തിഹ്നഅം പചരക്കുക.

(iv)  ഖണഅം  5  പ്രകട്ടാരഅം പേകരഅം പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന പ്രധട്ടാന ആകത്തിനല വകുപ്പെര

5(10)-ല  "ഊന്നത്തിവല "  എന്നതത്തിനപേകരഅം  "ഊന്നത്തിവലകപളട്ടാ   ''  എന്നര

പചരക്കുക.

(v)  ഖണഅം  5  പ്രകട്ടാരഅം  പേകരഅം  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന പ്രധട്ടാന ആകത്തിനല വകുപ്പെര

5(11)(എ)-ല  "നനലസനസത്തിനന്റെ  അടത്തിസ്ഥട്ടാനതത്തില"  എന്നതത്തിനപശഷഅം  "2014-നല

മതഗവത്തിതര ആകര (2015 നല 4-ാ ആകര) പ്രകട്ടാരഅം" എന്നര പചരക്കുക.

(vi) ഖണഅം 5 പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര  5(11)(സത്തി)-

ല "തൂമ്പുകളത്തിലുഅം" എന്ന വട്ടാക്കത്തിനര പേകരഅം "തൂമ്പുകളത്തില" എന്ന വട്ടാക്കര പചരക്കുക.

(vii)  ഖണഅം  5  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കുന്ന  5- ാ  വകുപ്പെത്തിനന്റെ

(11)(ഇ)- ഖണതത്തില 'കൃതത്തിമമട്ടായത്തി' എന്ന വട്ടാക്കര വത്തിട്ടുകളപയണതട്ടാണര.

(viii) ഖണഅം 5 പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര    5(11)

(ജത്തി)-ല "പ്രപദശനത" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "പ്രപദശഅം" എന്നര പചരക്കുക. 

(ix)  ഖണഅം  5  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര  5(11)

(എച്ചര)-നന്റെ കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില  "മട്ടാമൂല പ്രകട്ടാരമുള"  എന്ന  വട്ടാക്കത്തിനര  പേകരഅം

"പേരമ്പരട്ടാഗത" എന്ന വട്ടാക്കര  പചരക്കുക.

(x)  ഖണഅം  5  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര

5(11)(നജ)-ല  "വത്തിഷവസ്തുക്കപളട്ടാ"  എന്നതത്തിനര  പശഷഅം  "പസട്ടാടക  വസ്തുക്കപളട്ടാ"  എന്നര

പചരക്കുക.

Clause-6

(i)  ഖണഅം  6  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര  6(1)-ല

"കട്ടായലുകള" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "റത്തിസരപവട്ടായറുകള" എന്നര പചരക്കുക.

(ii) ഖണഅം 6 പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര 6 ബത്തി(1) (എ)-ല

   ''സഅംരകണഅം"  എന്നതത്തിനര പശഷഅം  "സുസ്ഥത്തിര വത്തികസനഅം " എന്നര  പചരക്കുക.

1957/2021 (ii).
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(iii)  ഖണഅം  '6'  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര  6  സത്തി

(4) (സത്തി)  -ല  "തുടരട്ടാന" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "തുടരുവട്ടാന" എന്നര പചരക്കുക.

(iv)  ഖണഅം  '6'  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര  6  സത്തി

(4)(ഡത്തി)-ല  "ഒരു " എന്ന വട്ടാക്കര  ഒഴത്തിവട്ടാക്കുക.

Clause-7

(i) ഖണഅം  7  പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര   8(13)-ല

"ജലട്ടാശയങ്ങളത്തിപലക്കര" എന്ന വട്ടാക്കത്തിനര പേകരഅം "ജലട്ടാശയതത്തില  നത്തിന്നുഅം"  എന്ന

വട്ടാക്കുകള പചരക്കുക.

(ii)  ഖണഅം  7  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പേകരഅം  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര

'8  ബത്തി'(ഡത്തി)-ല  "വനഅം  വകുപ്പെര"  എന്നതത്തിനര  പേകരഅം  ''വനഅം-വനഗജശവത്തി  വകുപ്പെര"  എന്ന

വട്ടാക്കുകളുഅം ചത്തിഹ്നവഅം പചരക്കുക.

(iii)  ഖണഅം  7  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പേകരഅം  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര

8  ബത്തി  (ഡത്തി)  യത്തില  "ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുകയുഅം "  എന്നതത്തിന  പശഷഅം  "നത്തിയനത്തിയ്ക്കുകയുഅം"  എന്നര

പചരക്കുക.

(iv)  ഖണഅം  7  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര

8 ബത്തി (നജ)-ല  "പ്രവരതനങ്ങളക്കട്ടായത്തിട്ടുളള"  എന്ന  വട്ടാക്കത്തിനര  പേകരഅം

"പ്രവരതനങ്ങളക്കുപവണത്തി" എന്ന വട്ടാക്കര  പചരക്കുക.

Clause-10

ഖണഅം  10  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന   ആകത്തില  പേകരഅം  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  പ്രധട്ടാന

ആകത്തിനല  വകുപ്പെര  14(1)  (സത്തി)-ല  "അറത്തിയത്തിപ്പെര"  എന്നതത്തിന  മുമ്പര  "പരഖട്ടാമൂലഅം"  എന്നര

പചരക്കുക. 

Clause-15

(i) ഖണഅം 15 പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര     35 എ(2)

(എ)-ല "ആകത്തിനലപയട്ടാ" എന്ന വട്ടാക്കത്തിനര മുനപേര "ഈ" എന്ന വട്ടാക്കര പചരക്കുക.

(ii)  ഖണഅം 15 പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര  35 സത്തി(1)

(ഡത്തി)-ല  "മതഗനത”എന്നതത്തിനര  പശഷഅം   "ജശവപനട്ടാനടപയട്ടാ  അലട്ടാനതപയട്ടാ"  എന്നര

പചരക്കുക.
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Clause-17

(i)  ഖണഅം 17  പ്രകട്ടാരഅം പ്രധട്ടാന ആകത്തില പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര   41(1)-ല

"ജലക്കൃഷത്തിവകസനഅം" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "ജലകൃഷത്തിവത്തികസനഅം" എന്നര പചരക്കുക. 

(ii)  ഖണഅം  17  പ്രകട്ടാരഅം  പ്രധട്ടാന  ആകത്തില  പചരക്കട്ടാനപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പെര
41(2)(എ)-ല "ഫത്തിഷറശസര വകുപ്പുമനത്തി" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "മതഗബന്ധന വകുപ്പെര മനത്തി"
എന്നര പചരക്കുക.  

The House adjourned at 5.40 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Monday

November 8, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.


