പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
രണഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)
2021 ജൂലലൈ 27, ടചഞവഞഴ
നമ്പര് 16
രഞവതിടലൈ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.
കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :
മറുപടതി പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്
കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലൈഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

രടണണഞ്ചാം

സഭയതില്

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :
കകേഞവതിഡന് മഹഞമഞരതിയഞ്ചാം കലൈഞക്ഡഡൗണഞ്ചാം കേഞരണഞ്ചാം ഉണഞയ തകേര്ചയഞ്ചാം, സഞധഞരണ
ജനങ്ങളക്കുണഞയ സഞമ്പതതികേബഞധദ്ധ്യതയഞ്ചാം പരതിഹരതിക്കഞന കതിയഞത്മകേമഞയ ഇടടപടല്
നടത്തുന്നതതില് സര്ക്കഞര് പരഞജയടപ്പെട്ടതുമൂലൈഞ്ചാം ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപ്പെടുന്ന
ഗുരുതരസതിതതിവതികശേഷഞ്ചാം
സഭഞനടപടതികേൾ
നതിർതതിവചന്
ചർച
ടചയ്യണടമന്നന്
ആവശേദ്ധ്യടപ്പെട്ടന് ശസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലൈതിക്കുട്ടതിയഞ്ചാം മറന് നഞലൈന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു
അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് കനഞട്ടസ്പീസന് നലതിയതിരുന. മുഖദ്ധ്യമനതിയടടയഞ്ചാം ധനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതിയടടയഞ്ചാം മറുപടതിയടട ടവളതിചതതില് അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര്
അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.
(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലൈപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന് പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിന്നതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)
ശദ കണതിക്കല് :
(1) ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞലൈയങ്ങളതിടലൈ പ്രസ്പീ-ലപ്രമറതി വതിഭഞഗഞ്ചാം ജസ്പീവനക്കഞരുടട നതിയമനങ്ങള
അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കസവന-കവതന വദ്ധ്യവസകേള പരതിഷ്കരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
നടപടതി സസസ്പീകേരതികക്കണതതിടന്റെ ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലൈയന് ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന
ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന്
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
KNPP. 1135/2021(i).
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(2) സഞ്ചാംസഞനതതിനന് പുറതന് അലലൈഡന് ടഹല്തന് കകേഞഴ്സുകേള പൂര്തതിയഞക്കതിയ
ഉകദദ്ധ്യഞഗഞര്തതികേളക്കന് കകേരള പഞരഞടമഡതിക്കല് കേഡൗണ്സതിലൈതിടന്റെ രജതികസ്ട്രേഷന
ലൈഭദ്ധ്യമഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പ്രസ്തുത
കകേഞഴ്സുകേളക്കന്
കകേരള
ആകരഞഗദ്ധ്യ
സര്വകേലൈഞശേഞലൈയടട തുലൈദ്ധ്യതഞ സര്ട്ടതിഫതിക്കറന് ലൈഭദ്ധ്യമഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം നടപടതി
സസസ്പീകേരതികക്കണതതിടന്റെ ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലൈക്കന് ശസ്പീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫന്
ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-ശേതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന്
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:
ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച:
കമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന്

വതിഷയഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

1

2

3

4

കേഞര്ഷതികേ സര്വകേലൈഞശേഞലൈ
ലവസന്-ചഞനസതിലൈര്
ടതരടഞടുപ്പെന്

ബഹ. കൃഷതി
വകുപ്പുമനതി

1

ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശേന

2

ശസ്പീ. പതി. പതി. ചതിതരഞ്ജന കദശേസ്പീയ ജലൈപഞത

ബഹ.
മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണതി
ബഹ. തകദ്ദേശേ
സസയഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം
ഗഞമവതികേസനവഞ്ചാം
എലക്സൈസഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

3

ശസ്പീമതതി സതി. ടകേ. ആശേ

ശുചസ്പീകേരണ
ടതഞഴതിലൈഞളതി
കേളുടട ശേമ്പള പരതിഷ്കരണവഞ്ചാം
ടപനഷനുഞ്ചാം

ബഹ. തകദ്ദേശേ
സസയഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം
ഗഞമവതികേസനവഞ്ചാം
എലക്സൈസഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

4

ശസ്പീ. എചന്. സലൈഞഞ്ചാം

അമ്പലൈപ്പുഴയതില് കതഞട്ടപ്പെള്ളതി
മഞകതരതി മുതല് പുറക്കഞടന്
വടരയഞ്ചാം പുന്നപ്ര മുതല്
ആലൈപ്പുഴ വതിജയന് പഞര്ക്കന്
വടരയഞ്ചാം പുലൈതിമുകട്ടഞടുകൂടതിയ
കേടല്ഭതിതതി നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ബഹ. ജലൈവതിഭവ
വകുപ്പുമനതി

5

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിജതിന

കേണ്ണൂര് ജതില്ലയതിടലൈ ടകേല്കടഞണ്
കകേഞഞ്ചാംപണന്റെന്
ലൈതിമതിറഡതില്
ടടവവതിധദ്ധ്യവല്ക്കരണഞ്ചാം

ബഹ. നതിയമഞ്ചാം,
വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര്
വകുപ്പുമനതി

3
1

2

3

4

6

ശസ്പീ. സണതി കജഞസഫന്

വനദ്ധ്യജസ്പീവതി സകങ്കേതങ്ങളക്കന് ബഹ. വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
ചുറ്റുമുള്ള ജനവഞസ കകേന്ദ്രങ്ങടള
വകുപ്പുമനതി
പരതിസതിതതികലൈഞലൈ
നതിയമ
തതിടന്റെ
പരതിധതിയതില്നതിന്നന്
ഒഴതിവഞക്കുന്നതതിനന് നടപടതി

7

ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു

വതിദദ്ധ്യഞര്തതികേളക്കന്
ഡതിജതിറല് ഉപകേരണങ്ങള
വഞങ്ങുന്നതതിനന് എഞ്ചാം.എല്.എ.
ഫണതില്നതിനഞ്ചാം
തുകേ
ടചലൈവഴതിക്കുന്നതതിനന്
അനുമതതി

ബഹ. ധനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

ബഹ. ഉന്നത
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസവഞ്ചാം
സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതിയഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

(തൃപ്പുണതിത്തുറ)

8

ശസ്പീ. പതി. ടതി. എ. റഹസ്പീഞ്ചാം

കുന്ദമഞ്ചാംഗലൈതന്
സതില് പഞര്ക്കന്

കേമ്മേമ്മ്യൂണതിറതി

9

ശസ്പീ. ലൈതികന്റെഞ കജഞസഫന്

തതിരുവമ്പഞടതിയതിടലൈ
ടകേ.എസന്.ആര്.ടതി.സതി.
ഓപ്പെകററതിഞ്ചാംഗന് ടസന്റെര്

10

ശസ്പീ. പതി. ടകേ. കുഞഞലൈതിക്കുട്ടതി കവങ്ങര കുനഞ്ചാംപുറഞ്ചാം PHC ബഹ. ആകരഞഗദ്ധ്യവഞ്ചാം
CHC
ആക്കതി വനതിത-ശേതിശുവതികേസന
ഉയര്ത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം കവങ്ങര
വകുപ്പുമനതി
CHC-യതില്
സര്ക്കഞര്
ഡയഞലൈതിസതിസന്
ടസന്റെര്
ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

ബഹ. ഗതഞഗത
വകുപ്പുമനതി

അതതന് വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി.
നതിയമസഭഞ കയഞഗങ്ങളതില് ഹഞജരഞകേഞതതിരതിക്കുവഞന അനുവഞദഞ്ചാം :
രണഞഞ്ചാം സകമ്മേളന കേഞലൈയളവതില് സഭയതില് ഹഞജരഞകേഞതതിരതിക്കുന്നതതിനന് ചട്ടഞ്ചാം 170(1)
അനുസരതിചന് ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സകരന്ദ്രന സമര്പ്പെതിചതിരുന്ന അകപക ബഹ. സസ്പീക്കര്
സഭയതില് വഞയതിച. ശസ്പീ. കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സകരന്ദ്രനന് സഭയതില് ഹഞജരഞകേഞതതിരതിക്കുന്നതതിനന്
അനുവഞദഞ്ചാം നല്കേതി.

4
ധനകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :
2021-2022 സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള പുതുക്കതിയ ബജറതിടലൈ
ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളതികന്മേലുള്ള ചര്ചയഞ്ചാം കവഞടട്ടടുപ്പുഞ്ചാം
വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള എന്ന XXXVII-ാാാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്തനയടട കനടര
ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളുടട ലൈതിസതിടലൈ 9-ാാാം കകേഞളതതില് സൂചതിപ്പെതിചതിട്ടുള്ള തുകേ അനുവദതിക്കണ
ടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. പതി. രഞജസ്പീവഞ്ചാം ലവദദ്യുത
പദതതികേള എന്ന XXXIX-ാാാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്തനയടട കനടര ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേളുടട
ലൈതിസതിടലൈ 9-ാാാം കകേഞളതതില് സൂചതിപ്പെതിചതിട്ടുള്ള തുകേ അനുവദതിക്കണടമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം ലവദദ്യുതതി
വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടതിയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.
പ്രസ്തുത ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേടള സഞ്ചാംബനതിചന് ചട്ടഞ്ചാം 236 (3) പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസഞവനകേള
ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് കമശേപ്പുറത്തുവച.
XXXVII-ാാാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്തന സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട
ലൈതിസതിടലൈ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം XXXIX-ാാാം നമ്പര് ധനഞഭദ്ധ്യര്തന
സഞ്ചാംബനതിച ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുടട ലൈതിസതിടലൈ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 എന്നസ്പീ
ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങളുഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.
തഞടഴപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള ചര്ചയതില് പടങ്കേടുത്തു:
ശസ്പീ. പതി. നന്ദകുമഞര്
ശസ്പീ. എല്കദഞസന് പതി. കുന്നപ്പെതിള്ളതില്
ശസ്പീ. വതി. ശേശേതി
ശസ്പീ. മഞളഞഞ്ചാംകുഴതി അലൈതി
ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (ടനന്മേഞറ)
ശസ്പീ. ടസബഞസദ്ധ്യന കുളത്തുങ്കേല്
ശസ്പീ. കസവദ്ധ്യര് ചതിറതിലൈപ്പെതിള്ളതി
ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന്
ശസ്പീ. പതി. ടജ. കജഞസഫന്
ശസ്പീ. ടകേ. എന. ഉണതിക്കൃഷ്ണന
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ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കമഞഹനന
ശസ്പീ. എഞ്ചാം. നഡൗഷഞദന്
ശസ്പീ നജസ്പീബന് കേഞന്തപുരഞ്ചാം
ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കുഞമ്മേദന് കുട്ടതി മഞസര്
ശസ്പീ. വഞഴൂര് കസഞമന
ശസ്പീ. എഞ്ചാം. എഞ്ചാം. മണതി
ശസ്പീ. പതി. ടതി. കതഞമസന്.
ചര്ചയതില് ഉന്നയതിക്കടപ്പെട്ട കേഞരദ്ധ്യങ്ങളക്കന് നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതി
ശസ്പീ. പതി. രഞജസ്പീവഞ്ചാം, ലവദദ്യുതതി വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടതിയഞ്ചാം മറുപടതി നല്കേതി.
അവതരതിപ്പെതിചതിരുന്ന ഖണ്ഡകനഞപകകപങ്ങള സഭ തള്ളതി. തുടര്ന്നന് ധനഞഭദ്ധ്യര്തനകേള
XXXVII, XXXIX എന്നതിവ കവഞട്ടതിനതിട്ടന് പഞസഞക്കതി.
2021

ജൂലലൈ

28-ാാാം

തസ്പീയതതി

ബുധനഞഴ

രഞവതിടലൈ

9.00-നന്

വസ്പീണഞ്ചാം

സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി ലവകുകന്നരഞ്ചാം 4.54-നന് സഭ പതിരതിഞ.

എസ്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്,
ടസകട്ടറതി.
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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 Chief Minister and Minister for Finance, the Speaker
withheld consent to the moving of an adjournment motion given notice of by
Shri P. K. Kunhalikutty and four other Members to the serious situation reported to
have arisen consequent to the failure of the State Government to make effective
interventions to solve the financial downfall and difficulties faced by the common
people due to Covid-19 pandemic and lockdown.
(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members
belonging to the opposition staged a walkout.)
Calling Attention :
1. Shri E. Chandrasekharan called the attention of the Minister for General
Education and Labour to the necessity to take steps to approve the
appointments and to revise the service and wages conditions of
pre-primary employees of Government schools. The Minister made a
statement thereto.
KNPP. 1135/2021(ii).
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2. Shri A. K. M. Ashraf called the attention of the Minister for Health and
Women and Child development to the necessity to take steps to make
available Kerala Paramedical Council's registration for job aspirants who
have completed Allied Health Courses from outside States and to get
Equivalency Certificate to these courses from Kerala University of
Health Sciences. 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

കകാരഷത്തിക സരവ്വകലകാശകാല
വവസര-ചകാനസത്തിലര
നതരനഞ്ഞെടുപര

ബഹ. കൃഷത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

1

ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന

2

ശശ. പേത്തി. പേത്തി. ചത്തിതരഞ്ജന പദേശശയ ജലപേകാത

ബഹ.
മുഖഖ്യമനത്തിക്കുപവണത്തി
ബഹ. തപദ്ദേശ
സസ്വയഅംഭരണവഅം
ഗകാമവത്തികസനവഅം
എവക്സൈസഅം വകുപ്പുമനത്തി

3

ശശമതത്തി സത്തി. നക. ആശ

ശുചശകരണ
നതകാഴത്തിലകാളത്തി
കളുനടെ ശമ്പള പേരത്തിഷ്കരണവഅം
നപേനഷനഅം

ബഹ. തപദ്ദേശ
സസ്വയഅംഭരണവഅം
ഗകാമവത്തികസനവഅം
എവക്സൈസഅം വകുപ്പുമനത്തി

4

ശശ. എചര. സലകാഅം

അമ്പലപ്പുഴയത്തില് പതകാട്ടപളത്തി
മകാപതരത്തി മുതല് പുറകകാടെര
വനരയഅം പുന്നപ്ര മുതല്
ആലപ്പുഴ വത്തിജയര പേകാരകര
വനരയഅം പുലത്തിമുപട്ടകാടുകൂടെത്തിയ
കടെല്ഭത്തിതത്തി നത്തിരമകാണഅം

ബഹ. ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തി

5

ശശ. എഅം. വത്തിജത്തിന

കണ്ണൂര ജത്തില്ലയത്തിനല നകല്പടകാണ
പകകാഅംപേണന്റെര
ലത്തിമത്തിറ്റഡത്തില്
നനവവത്തിധഖ്യവല്കരണഅം

ബഹ. നത്തിയമഅം,
വഖ്യവസകായഅം, കയര
വകുപ്പുമനത്തി

3
1

2

3

4

6

ശശ. സണത്തി പജകാസഫര

വനഖ്യജശവത്തി സപങ്കേതങ്ങള്കര ബഹ. വനഅം-വനഖ്യജശവത്തി
ചുറ്റുമുള ജനവകാസ പകന്ദ്രങ്ങനള
വകുപ്പുമനത്തി
പേരത്തിസത്തിതത്തിപലകാല
നത്തിയമ
തത്തിനന്റെ
പേരത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിന
ഒഴത്തിവകാക്കുന്നതത്തിനര നടെപേടെത്തി

7

ശശ. നക. ബകാബു
(തൃപ്പുണത്തിത്തുറ)

വത്തിദേഖ്യകാരതത്തികള്കര
ഡത്തിജത്തിറ്റല് ഉപേകരണങ്ങള്
വകാങ്ങുന്നതത്തിനര എഅം.എല്.എ.
ഫണത്തില്നത്തിനഅം
തുക
നചലവഴത്തിക്കുന്നതത്തിനര
അനമതത്തി

ബഹ. ധനകകാരഖ്യ
വകുപ്പുമനത്തി

8

ശശ. പേത്തി. ടെത്തി. എ. റഹശഅം

കുന്ദമഅംഗലതര
സത്തില് പേകാരകര

ബഹ. ഉന്നത
വത്തിദേഖ്യകാഭഖ്യകാസവഅം
സകാമൂഹഖ്യനശതത്തിയഅം
വകുപ്പുമനത്തി

9

ശശ. ലത്തിപന്റെകാ പജകാസഫര

തത്തിരുവമ്പകാടെത്തിയത്തിനല
നക.എസര.ആര.ടെത്തി.സത്തി.
ഓപപററ്റത്തിഅംഗര നസന്റെര
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ശശ. പേത്തി. നക. കുഞ്ഞെകാലത്തിക്കുട്ടത്തി പവങ്ങര കുനഅംപുറഅം PHC ബഹ. ആപരകാഗഖ്യവഅം
CHC
ആകത്തി വനത്തിത-ശത്തിശുവത്തികസന
ഉയരത്തുന്നതത്തിനഅം പവങ്ങര
വകുപ്പുമനത്തി
CHC-യത്തില്
സരകകാര
ഡയകാലത്തിസത്തിസര
നസന്റെര
ആരഅംഭത്തിക്കുന്നതത്തിനഅം

കമമ്മ്യൂണത്തിറ്റത്തി

ബഹ. ഗതകാഗത
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.
Leave of Absence from sittings of the House :
The Speaker read out the request from Shri Kadakampally Surendran for
leave of absence from the sittings of the Second Session as per Rule 170 (1).
The House granted permission to Shri Kadakampally Surendran from being absent
in the House.
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Financial Business :
Discussion and Voting on Demands for Grants in the Revised Budget for the
financial year 2021-2022
Shri P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir moved Demand
No. XXXVII–Industries and Shri K. Krishnankutty, Minister for Electricity moved
Demand No. XXXIX–Power 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 Demand Nos. XXXVII and XXXIX.
The cut motion Nos. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23,
24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 in the list of cut motions for Demand
No. XXXVII and cut motion Nos. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,
18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in the list of cut motions for
Demand No. XXXIX were moved.
The following members took part in the discussion:
Shri P. Nandakumar
Shri Eldose P. Kunnappillil
Shri V. Sasi
Shri Manjalamkuzhi Ali
Shri K. Babu (Nenmara)
Shri Sebastian Kulathunkal
Shri Xavier Chittilappilly
Shri P. C. Vishnunadh
Shri P. J. Joseph
Shri K. N. Unnikrishnan
Shri K. P. Mohanan
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Shri M. Noushad
Shri Najeeb Kanthapuram
Shri K. P. Kunhammed Kutti Master
Shri Vazhoor Soman
Shri M. M. Mani
Shri P. T. Thomas.
Shri P. Rajeeve, the Minister for for Law, Industries and Coir and
Shri K. Krishnankutty, Minister for Electricity replied to the points raised
during the discussion. The cut motions were declared lost. Then the Demand
Nos. XXXVII and XXXIX were put to vote and passed.
The House adjourned at 4.54 p.m. to meet again at 9.00 a.m on Wednesday
July 28, 2021.

S.V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.

