പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
രണഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
ബുള്ളറതിന ― ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)
2021 ജൂലലൈ 26, തതിങ്കളഞഴ
നമ്പര് 15
രഞവതിടലൈ 9.00 -നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.
കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :
മറുപടതി പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്
കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലൈഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

ഏടഴെണഞ്ചാം

സഭയതില്

അനുകമഞദനഞ്ചാം :
കടഞക്കതികയഞ ഒളതിമ്പതികതില് ഭഞകരഞദദ്വഹനതതില് ടവള്ളതി ടമഡല് കനടതിയ സഞയ്കകേഞഞ്ചാം
മസ്പീരഞഭഞയന് ചഞനുവതിടന അനുകമഞദതിചടകേഞണന് സസ്പീക്കര് പരഞമര്ശഞ്ചാം നടതതി.
അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :
ടകേഞടകേര കുഴെല്പ്പണ കകേസതില് ഉളടപ്പട്ട പണഞ്ചാം കകേരളതതിടലൈ ടപഞത
ടതരടഞ്ഞെടുപ്പന് അട്ടതിമറതിക്കുന്നതതിനന് കവണതിയഞടണന്നന് കപഞലൈസ്പീസന് അകനദ്വഷണതതില്
വദ്ധ്യക്തമഞയതിടഞ്ചാം പണതതിടന്റെ കസഞതസതിടനക്കുറതിചള്ള അകനദ്വഷണഞ്ചാം കകേന്ദ്ര ഏജനസതികേടള
ഏല്പ്പതിക്കഞടത
കകേസകനദ്വഷണഞ്ചാം
അവസഞനതിപ്പതിക്കഞന
ശ്രമതിക്കുന്നതമൂലൈഞ്ചാം
ഉളവഞയതിടള്ളതഞയതി പറയടപ്പടുന്ന ഗുരുതര സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം സഭഞനടപടതികേൾ നതിർതതിവചന്
ചർച ടചയ്യണടമന്നന് ആവശദ്ധ്യടപ്പട്ടന് ശ്രസ്പീ. കറഞജതി എഞ്ചാം. കജഞണഞ്ചാം മറന് നഞലൈന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു
അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് കനഞട്ടസ്പീസന് നലതിയതിരുന. മുഖദ്ധ്യമനതിയടട മറുപടതിയടട ടവളതിചതതില്
അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.
(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലൈപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന് പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പഞയതി.)
ശ്രദ കണതിക്കല് :
(1) കേര്ഷകേര്ക്കന് പതതിച നല്കേതിയ ഭൂമതിയതില് ഗൃഹനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം ഒഴെതിടകേയള്ള
കേഞര്ഷതികകേതര പ്രവൃതതികേള വതിലൈക്കതിയതന് ഒഴെതിവഞക്കഞനഞയതി 1964-ടലൈ ഭൂപതതിവന്
ചട്ടഞ്ചാം കഭദഗതതി ടചകയ്യണതതിടന്റെ ആവശദ്ധ്യകേതയതികലൈയന് ശ്രസ്പീ. എഞ്ചാം. എഞ്ചാം. മണതി
റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനതിയടട ശ്രദ കണതിച. മനതി അതന്
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
KNPP.1070/2021(i)

2
(2)

സഞ്ചാംസഞനടത കകേഞവതിഡന് വഞകതികനഷന പ്രവര്തനങ്ങള കൂടുതല്
ശക്തമഞകക്കണതതിടന്റെ ആവശദ്ധ്യകേതയതികലൈക്കന് ശ്രസ്പീ. സനസ്പീഷ്കുമഞര് കജഞസഫന്
ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-ശതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതിയടട ശ്രദ കണതിച. മനതി
അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:
ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴെപ്പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച :
ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന്

വതിഷയഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

1

2

3

4

1

ശ്രസ്പീ.
തതിരുവഞ്ചൂര് ആശ്രതിത നതിയമനഞ്ചാം
രഞധഞകൃഷ്ണന

2

ശ്രസ്പീ. സതി. ആര്. മകഹഷന്

കേരുനഞഗപ്പള്ളതിയതില് കകേഞടതതി ബഹ. മുഖദ്ധ്യമനതി
സമുചയ നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

3

ശ്രസ്പീ. എ. സതി. ടമഞയസ്പീന

കേരതിചഞല്കേടവന് ടചക്കന് ഡഞഞ്ചാം ബഹ.
ജലൈവതിഭവ
കേഞ്ചാം ബതിഡ്ജന് നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

4

ശ്രസ്പീ. പതി. നന്ദകുമഞര്

തതിരൂര്-ടപഞന്നഞനതി പുഴെയടട ബഹ.
ജലൈവതിഭവ
ഭഞഗങ്ങളതിടലൈ
എക്കല്മണന് വകുപ്പുമനതി
നസ്പീക്കഞ്ചാം ടചയ്യുന്നതതിനന് നടപടതി

5

ശ്രസ്പീ. എ. പ്രഭഞകേരന

കേഞതികക്കഞടുള്ള ഇനസ്ട്രുടമകന്റെഷന ബഹ.
നതിയമവഞ്ചാം
ലൈതിമതിറഡതിടന
സഞ്ചാംസഞന വദ്ധ്യവസഞയവഞ്ചാം കേയറുഞ്ചാം
സര്ക്കഞര് ഏടറടുക്കുന്ന നടപടതി
വകുപ്പുമനതി

6

ശ്രസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന് ചമ്പക്കുളഞ്ചാംപഞലൈതതിടന്റെ അകപ്രഞചന് ബഹ. ടപഞതമരഞമതഞ്ചാം
കറഞഡന് പുനര്നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം
വതികനഞദസഞഞരവഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

7

ശ്രസ്പീമതതി ശഞന്തകുമഞരതി ടകേ.

ലൈതിഞ്ചാംഗമഞറ
ശസ്ത്രക്രതിയയന് ബഹ.
ഉന്നത
കപ്രഞകട്ടഞകക്കഞള
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസവഞ്ചാം
സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതിയഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

8

ശ്രസ്പീ. സതി.എചന്. കുഞ്ഞെമ

കബക്കല്
കപ്രഞജകന്

എയര്

ബഹ. മുഖദ്ധ്യമനതി

സതിപ്പന് ബഹ. ടപഞതമരഞമതഞ്ചാം
വതികനഞദസഞഞരവഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

3
1

2

3

4

9

ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞെളഞഞ്ചാംകുഴെതി അലൈതി ഒകരഞടഞ്ചാം പഞലൈഞ്ചാം-മഞനതന്മഞ്ചാംഗലൈഞ്ചാം, ബഹ. ടപഞതമരഞമതഞ്ചാം
ഒകരഞടഞ്ചാം പഞലൈഞ്ചാം - ലവകലൈഞങ്ങര, വതികനഞദസഞഞരവഞ്ചാം
മക്കരപ്പറമ്പന്
എന്നസ്പീ വകുപ്പുമനതി
ലബപ്പഞസുകേളുടട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

10

ശ്രസ്പീ. പതി. എസന്. സുപഞല്

അര്ഹതടപ്പട്ടവര്ക്കന്
ബഹ.
ഭകദ്ധ്യവഞ്ചാം
മുനഗണനഞ
കറഷനകേഞര്ഡന് സതിവതില് സലപ്ലൈസുഞ്ചാം
നല്കുന്നതതിനന് നടപടതി
വകുപ്പുമനതി

അതഞത വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി.
റതികപ്പഞര്ടകേളുടട സമര്പ്പണഞ്ചാം :
I മുതല് XII വടരയള്ള സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതികേളുകടയഞ്ചാം സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി XIV-ടന്റെയഞ്ചാം
2020 ഏപ്രതില് 1 മുതല് 2021 മഞര്ചന് 31 വടരയള്ള ആനുകേഞലൈതികേ റതികപ്പഞര്ടഞ്ചാം, 2020-2021
സഞമ്പതതികേ വര്ഷടത ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുടട പരതികശഞധന സഞ്ചാംബനതിച അഞഞമതന്
റതികപ്പഞര്ട്ടതിടലൈ ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേലുള്ള ആകന കടക്കണ് റതികപ്പഞര്ടകേളുഞ്ചാം സഭയതില്
സമര്പ്പതിച.
ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :
2021-2022
സഞമ്പതതികേ
വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികന്മേലുള്ള ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടട്ടടുപ്പുഞ്ചാം

പുതക്കതിയ

ബജറതിടലൈ

കപഞലൈസ്പീസന് എന്ന XII -  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനയകടയഞ്ചാം, ജയതിലുകേള എന്ന XIII-  ാം നമ്പര്
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനയകടയഞ്ചാം, കസ്റ്റേഷനറതിയഞ്ചാം അചടതിയഞ്ചാം മറ്റു ഭരണപരമഞയ സര്വസ്പീസുകേളുഞ്ചാം എന്ന
XIV-  ാംനമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനയകടയഞ്ചാം, വഞര്തഞവതിതരണവഞ്ചാം പ്രചരണവഞ്ചാം എന്ന XXIII-  ാംനമ്പര്
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനയകടയഞ്ചാം കനടര ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുടട ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ 9 -  ാം കകേഞളതതില്
സൂചതിപ്പതിചതിടള്ള തകേ അനുവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം മുഖദ്ധ്യമനതി ശ്രസ്പീ. പതിണറഞയതി വതിജയന
അവതരതിപ്പതിച.
പ്രസ്തുത ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേടള സഞ്ചാംബനതിചന് ചട്ടഞ്ചാം 236 (3) പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസഞവനകേള
ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് കമശപ്പുറത വച.
XII -  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം, XIII -  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന
സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,

4
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37 എന്നസ്പീ
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം, XIV-  ാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട
ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം, XXIII -  ാംനമ്പര്
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസ്റ്റേതിടലൈ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37
എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം അവതരതിപ്പതിച.
തഞടഴെപ്പറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കടുത:
ശ്രസ്പീ. മുരളതി ടപരുടനലതി
ശ്രസ്പീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന
ശ്രസ്പീ. പതി. ബഞലൈചന്ദ്രന
ശ്രസ്പീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന
ശ്രസ്പീമതതി. യ. പ്രതതിഭ
ശ്രസ്പീ. കമഞനസന് കജഞസഫന്
ശ്രസ്പീ. കജഞബന് ലമക്കതിള
ശ്രസ്പീ. ടതി. ഐ. മധുസൂദനന
ശ്രസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ
ശ്രസ്പീ. പതി. ടതി. എ. റഹസ്പീഞ്ചാം
ശ്രസ്പീ. വതി. കജഞയതി
ശ്രസ്പീ. എന. എ. ടനലതിക്കുന്നന്
ശ്രസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന്
ശ്രസ്പീമതതി സതി. ടകേ. ആശ
ശ്രസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീര്
ശ്രസ്പീ. രകമശന് ടചന്നതിതലൈ.
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ചര്ചയതില് ഉന്നയതിക്കടപ്പട്ട കേഞരദ്ധ്യങ്ങളക്കന് മുഖദ്ധ്യമനതി മറുപടതി നല്കേതി. അവതരതിപ്പതിചതിരുന്ന
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള സഭ തള്ളതി. തടര്ന്നന് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേള XII, XIII, XIV, XXIII
എന്നതിവ കവഞട്ടതിനതിട്ടന് പഞസഞക്കതി.
2021

ജൂലലൈ

27-  ാം തസ്പീയതതി

ടചഞവഞഴ

രഞവതിടലൈ

9.00-നന്

വസ്പീണഞ്ചാം

സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി ലവകുകന്നരഞ്ചാം 4.20-നന് സഭ പതിരതിഞ.

എസ്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്,
ടസക്രട്ടറതി.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions:
Seven Questions in the list of questions posted for the day were answered
orally.

Felicitation:
The Speaker made a reference felicitating Smt. Saikhom Mirabai Chanu for
winning Silver Medal in weightlifting in Tokyo Olympics.

Adjournment Motion:
After hearing the Chief Minister, the Speaker withheld consent to the
moving of an adjournment motion given notice of by Shri Roji M. John and four
other Members to the serious situation reported to have arisen consequent to the
winding up of investigation in the Kodakara Black Money case without handing
over it to Central Investigating Agencies even after it was found that the money
involved in the case was for sabotaging the Kerala general elections.
(As a mark of protest against the attitude of the Government in the matter
the Members belonging to the opposition staged a walkout.)

Calling Attention :
1.

Shri M. M. Mani called the attention of the Minister for Revenue
and
Housing to the necessity to amend the Kerala Land
Assignment Rules – 1964 to avoid the prohibition of nonagricultural activities other than housing on the land assigned to
farmers. The Minister made a statement thereto.

2.

Shri Saneeshkumar Joseph called the attention of the Minister for
Health and Woman and Child development to the necessity to
strengthen Covid vaccination Programme in the State. The
Minister made a statement thereto.
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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

വത്തിഷയഅം

വകുപ്പുമനത്തി

2

3

4

നമ്പര
1
1

ശശ. തത്തിരുവഞ്ചൂര രരാധരാകൃഷ്ണന ആശത്തിത നത്തിയമനഅം

ബഹ. മുഖഖ്യമനത്തി

2

ശശ. സത്തി. ആര. മപഹേഷര കരുനരാഗപ്പളത്തിയത്തില്പകരാടതത്തി
സമുച്ചയ നത്തിരമരാണഅം

ബഹ. മുഖഖ്യമനത്തി

3

ശശ. എ. സത്തി. നമരായശന

കരത്തിച്ചരാല്കടവര നചെകര ഡരാഅം കഅംബത്തിഡ്ജര ബഹ.
ജലവത്തിഭവ
നത്തിരമരാണഅം
വകുപ്പുമനത്തി

4

ശശ. പേത്തി. നന്ദകുമരാര

തത്തിരൂര-നപേരാനരാനത്തി
പുഴയുനട ബഹ.
ജലവത്തിഭവ
ഭരാഗങ്ങളത്തിനല
എകല്മണര വകുപ്പുമനത്തി
നശകഅം നചെയ്യുനതത്തിനര നടപേടത്തി

5

ശശ. എ. പ്രഭരാകരന

കഞത്തിപകരാടുള ഇനസ്ട്രുനമപന്റെഷന ബഹ.
നത്തിയമവഅം
ലത്തിമത്തിറ്റഡത്തിനന സഅംസരാന സരകരാര വഖ്യവസരായവഅം കയറഅം
ഏനറ്റടുക്കുന നടപേടത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

6

ശശ. പതരാമസര നക. പതരാമസര

ചെമ്പക്കുളഅം പേരാലതത്തിനന്റെ അപപ്രരാച്ചര ബഹ. നപേരാതുമരരാമതഅം
പറരാഡര പുനരനത്തിരമരാണഅം
വത്തിപനരാദസഞരാരവഅം
വകുപ്പുമനത്തി

7

ശശമതത്തി ശരാന്തകുമരാരത്തി നക.

ലത്തിഅംഗമരാറ്റ ശസ്ത്രക്രത്തിയയരപപ്രരാപടരാപകരാള ബഹ.
ഉനത
വത്തിദഖ്യരാഭഖ്യരാസവഅം
സരാമൂഹേഖ്യനശതത്തിയുഅം
വകുപ്പുമനത്തി

8

ശശ. സത്തി. എച്ചര. കുഞ്ഞമ

പബകല്
പപ്രരാജകര

എയര

സത്തിപ്പര ബഹ. നപേരാതുമരരാമതഅം
വത്തിപനരാദസഞരാരവഅം
വകുപ്പുമനത്തി

3
1
9

2
ശശ. മഞ്ഞളരാഅംകുഴത്തി അലത്തി

3

4

ഒപരരാടഅം പേരാലഅം-മരാനതരമഅംഗലഅം, ബഹ.
ഒപരരാടഅം പേരാലഅം നപേരാതുമരരാമതഅം
വവപലരാങ്ങര,
മകരപ്പറമ്പര വത്തിപനരാദസഞരാരവഅം
എനശ
വബപ്പരാസുകളുനട വകുപ്പുമനത്തി
നത്തിരമരാണഅം

10

ശശ. പേത്തി. എസര. സുപേരാല്

അരഹേതനപ്പടവരകര
ബഹ.
ഭകഖ്യവഅം
മുനഗണനരാ
പറഷനകരാരഡര സത്തിവത്തില്
സവപ്ലൈസുഅം
നല്കുനതത്തിനര നടപേടത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.

Presentation of Reports :
The Periodical Report from 1 st April 2020 to 31 st March 2021 and the Report
on action taken on the Fifth report regarding the scrutiny of demands for grants for
the financial year 2020-2021 of the Subject Committee – I to XII and Subject
Committee XIV on the Scrutiny of demands for grants were presented.

Financial Business :
Discussion and Voting on Demands for Grants in the Revised Budget for the
financial year 2021-2022
Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister moved Demand No. XII ―Police,
Demand No. XIII―Jails, Demand No. XIV―Stationery and Printing and Other
Administrative Services and Demand No. XXIII ―Information and Publicity for
the amounts shown respectively against them under column No. 9 in the list of
Demands for Grants.
Shri K. N. Balagopal, Minister for Finance laid on the table statements
under Rule 236 (3) relating to these Demands.
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The cut motion Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in the list of cut motions for
Demand No. XII, cut motion Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37 in the list of cut
motions for Demand No. XIII, cut motion Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in the
list of cut motions for Demand No. XIV and cut motion Nos. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36,
37 in the list of cut motions for Demand No. XXIII were moved.
The following members took part in the discussion:
Shri Murali Perunelly
Shri Thiruvanchoor Radhakrishnan
Shri P. Balachandran
Shri N. Samsudheen
Smt. U. Prathibha
Shri Mons Joseph
Shri Job Maichil
Shri T. I. Madhusoodanan
Smt. K. K. Rema
Shri P. T. A. Rahim
Shri V. Joy
Shri N. A. Nellikkunnu
Shri Thomas K. Thomas
Smt. C. K. Asha
Shri A. N. Shamseer
Shri Ramesh Chennithala.
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Shri Pinarayi Vijayan, the Chief Minister replied to the points raised during
the discussion. The cut motions were declared lost. Then the Demand No. XII,
XIII, XIV and XXIII were put to vote and passed.
The House adjourned at 4.20 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Tuesday,
July 27, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.

