
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2021   ഒകകഞബര്   13,   ബുധനഞഴ

നമ്പര് 37

രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്  മൂടനണഞ്ചാം  സഭയതില്
കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

സഞ്ചാംസഞനതതിനന്  സഞമ്പതതികേ  ബഞധദ്ധ്യത  വരുനതഞ്ചാം,  ടനല്വയല്-തണസ്പീര്തട
കമഖലെകേളതിലൂടടയഞ്ചാം  ജനവഞസ  കകേന്ദ്രങ്ങളതിലൂടടയഞ്ചാം  കേടന്നുകപഞകുന  സതില്വര്  ലലെന
പദതതി സസഞഭഞവതികേ ആവഞസ വദ്ധ്യവസയന് കകേഞടഞ്ചാം വരുത്തുനതഞ്ചാം,  പരതിസതിതതിക്കന് കേടുത
നഞശഞ്ചാം  വരുത്തുനതഞ്ചാം  മൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന  സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം
സഭഞനടപടതികേൾ നതിർതതിവചന് ചർച ടചയ്യണടമനന് ആവശദ്ധ്യടപ്പെടന് കഡഞ. എഞ്ചാം. ടകേ. മുനസ്പീറുഞ്ചാം
മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്  കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന്നു.
മുഖദ്ധ്യമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്  സസ്പീക്കര്
അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.  

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

ശ്രദ കണതിക്കല് :

(1) പഞകന്റേഷന  കകേഞര്പ്പെകറഷനതിടലെ  ടതഞഴതിലെഞളതികേളക്കന്  കൂലെതി,  കബഞണസന്,
ചതികേതിത,  കലെബര്  ലലെനുകേളുടട  നവസ്പീകേരണഞ്ചാം,  വനദ്ധ്യമൃഗങ്ങളതില്  നതിന്നുള്ള
സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം  തടങ്ങതിയവ  ഉറപ്പെഞകക്കണ്ടതതിടന്റേ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെയന്
ശ്രസ്പീ.  ടതി.  പതി.  രഞമകൃഷ്ണന  കൃഷതി  വകുപ്പുമനതിയടട  ശ്രദ  കണതിച.  കൃഷതി
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടതി റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് 
ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 1657/2021 (i).
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(2) ടപകടഞളതിയഞ്ചാം  ഉല്പ്പെനങ്ങള  ജതി.എസന്.ടതി.  പരതിധതിയതില്  ടകേഞണ്ടന്  വനന്
അമതിതവതിലെ  നതിയനതിക്കഞന  നടപടതികേള  സസസ്പീകേരതികക്കണ്ടതതിടന്റേ
ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന്  ശ്രസ്പീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന  ധനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതിയടട  ശ്രദ  കണതിച.  മനതി  അതന്  സഞ്ചാംബനതിചന്  ഒരു  പ്രസഞവന
ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉനയതിച:

ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റേ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശ്രസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന 'കസവന'  ടവബ്ലസറതില്
ലലെഫന് സര്ടതിഫതിക്കറന്

അപന് കലെഞഡന് ടചയ്യുനതതിനന്
നടപടതി

ധനകേഞരദ്ധ്യ
വകുപ്പുമനതി

2 ശ്രസ്പീ. ടകേ. യ. ജനസ്പീഷന്   കുമഞര് തൃപ്പെഞറ, മഞത്തൂര്,
ചതിറ്റൂര്കേടവന് പഞലെങ്ങളുടട

നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ

വകുപ്പുമനതി

3 ശ്രസ്പീ. ഇ. ടതി. ലടസണ് മഞസ്റ്റര് ഇലെകതികേന് വഞഹനങ്ങളക്കന്
സബ്സതിഡതി 

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതി

4 ശ്രസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രഞമചന്ദ്രന അണ് എയ്ഡഡന്
വതിദദ്ധ്യഞലെയങ്ങളതിടലെ

ജസ്പീവനക്കഞരുടട കസവന
കവതന വദ്ധ്യവസകേള
ഉറപ്പുവരുത്തുനതതിനന്
നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

5 ശ്രസ്പീ. പതി. നന്ദകുമഞര് കുണ്ടുകേടവന് പഞലെഞ്ചാം
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി
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1 2 3 4

6 ശ്രസ്പീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ തരുതതി പഞലെഞ്ചാം
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

7 ശ്രസ്പീ. ആന്റേണതി കജഞണ് പഞമുടതി - ഊരഞ്ചാംകുഴതി കറഞഡന്
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര

വകുപ്പുമനതി

8 ശ്രസ്പീ. അനവര് സഞദതന് ആകരഞഗദ്ധ്യ ഇനഷസറനസന്
പദതതി

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

9 ശ്രസ്പീ. എ. രഞജ ഇടമലെക്കുടതി, ചടമൂനഞര്
പ്രഞഥമതികേഞകരഞഗദ്ധ്യകകേന്ദ്രങ്ങ

ളുടട പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

10 ശ്രസ്പീ. ടതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം ടകേഞകണ്ടഞടതി തഞലൂക്കന്
ടഹഡ്കേസഞര്കടഴന്
ആശുപതതിയടട

പ്രവര്തനഞ്ചാം

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന

വകുപ്പുമനതി

അതഞത വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 

റതികപ്പെഞര്ടന് സമര്പ്പെണഞ്ചാം :

2021-ടലെ  കകേരള  കേള്ളന്  വദ്ധ്യവസഞയ  വതികേസന  കബഞര്ഡന്  ബതിലതിടന  സഞ്ചാംബനതിച
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി VIII - ടന്റേ റതികപ്പെഞര്ടന് സഭയതില് സമര്പ്പെതിച.

നതിയമസഭഞ കയഞഗങ്ങളതില് ഹഞജരഞകേഞതതിരതിയ്ക്കുവഞന അനുവഞദഞ്ചാം :

സഭയതില് ഹഞജരഞകേഞതതിരതിയ്ക്കുനതതിനന് ചടഞ്ചാം 170(1)  അനുസരതിചന് ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന ചഞണ്ടതി,
കഡഞ.  ടകേ.  ടതി.  ജലെസ്പീല്  എനസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള  സമര്പ്പെതിചതിരുന  അകപക  ബഹ.  സസ്പീക്കര്
വഞയതിച.  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന ചഞണ്ടതി,  കഡഞ.  ടകേ.  ടതി.  ജലെസ്പീല് എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങളക്കന് നതിയമസഭഞ
കയഞഗങ്ങളതില് ഹഞജരഞകേഞതതിരതിയ്ക്കുനതതിനന്  സഭ അനുവഞദഞ്ചാം നല്കേതി.
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നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

തഞടഴപ്പെറയന  ബതില്ലുകേളുടട  അവതരണവഞ്ചാം,  സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിക്കന്  അയയണടമന
പ്രകമയവഞ്ചാം:

1.  2021-  ടലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ   (  രണ്ടഞഞ്ചാം കഭദഗതതി  )   ബതില്

സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ.  വതി.  എന.  വഞസവന  2021-ടലെ കകേരള
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണ്ടഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ബതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം ചടഞ്ചാം 75 (1) പ്രകേഞരമുള്ള
പ്രസഞവന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. തടർനന്  പ്രസ്തുത ബതില്  സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി XI-ടന്റേ
പരതിഗണനയന് അയയണടമന പ്രകമയവഞ്ചാം മനതി അവതരതിപ്പെതിച.

ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  പതി.  എ.  മജസ്പീദന്  2021-ടലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണ്ടഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)
ബതിലതിനന്  ആധഞരമഞയ  ഓര്ഡതിനനസന്  നതിരഞകേരതിക്കണടമന  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിചന്
സഞ്ചാംസഞരതിച.  ശ്രസ്പീ.  എല്കദഞസന്  പതി.  കുനപ്പെതിള്ളതില്  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്
ശ്രസ്പീ.  യ.  എ.  ലെതസ്പീഫന്  നതിരഞകേരണപ്രകമയടത  പതിനതഞങ്ങതി  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില്
ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്  ടചയ്യണടമന  കഭദഗതതി
ശ്രസ്പീ.  എ.  എന.  ഷഞ്ചാംസസ്പീര്  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്  ശ്രസ്പീ.  കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രനുഞ്ചാം,
ബതില്  ഒരു  ടസലെകന്   കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്   അയയണടമന  മടറഞരു  കഭദഗതതി
ശ്രസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ)- യഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ചര്ചയ്ക്കുഞ്ചാം  സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം
ഓര്ഡതിനനസന്  നതിരഞകേരണപ്രകമയഞ്ചാം  സഭ  തള്ളതി.  അവതരതിപ്പെതിചതിരുന  കഭദഗതതികേള
സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിച. തടര്നന് ബതില് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന്
അയയണടമന പ്രകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില് സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി  XI-ടന്റേ പരതിഗണനയന്
അയയ്ക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

2. 2021-  ടലെ കകേരള കദവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടന്ടമന്റേന് കബഞര്ഡന്   (  കഭദഗതതി  )   ബതില്

പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ,  പതിനഞക്കവതിഭഞഗ  കകമ-കദവസസഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി
ടകേ.  രഞധഞകൃഷ്ണന  2021-ടലെ  കകേരള  കദവസസഞ്ചാം  റതിക്രൂടന്ടമന്റേന്  കബഞര്ഡന്  (കഭദഗതതി)  ബതില്
അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം  ചടഞ്ചാം  75  (1)  പ്രകേഞരമുള്ള  പ്രസഞവന  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ.
തടർനന്  പ്രസ്തുത ബതില്  സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി II-ടന്റേ പരതിഗണനയന് അയയണടമന പ്രകമയവഞ്ചാം
മനതി അവതരതിപ്പെതിച.  

ശ്രസ്പീ.  എ.  പതി.  അനതില് കുമഞര്  2021-ടലെ  കകേരള  കദവസസഞ്ചാം  റതിക്രൂടന്ടമന്റേന്  കബഞര്ഡന്
(കഭദഗതതി)  ബതിലതിനന്  ആധഞരമഞയ  ഓര്ഡതിനനസന്  നതിരഞകേരതിക്കണടമന  പ്രകമയഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിചന്  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ശ്രസ്പീ.  എന.  എ.  ടനലതിക്കുനന്  നതിരഞകേരണപ്രകമയടത



5

പതിനതഞങ്ങതി  സഞ്ചാംസഞരതിച.  ബതില്  ടപഞതജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  ആരഞയനതതിനഞയതി  സര്ക്കുകലെറന്
ടചയ്യണടമന  കഭദഗതതി  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  കപ്രഞ്ചാംകുമഞര്  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്
ശ്രസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനനുഞ്ചാം, ബതില് ഒരു ടസലെകന്  കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന്  അയയണടമന
മടറഞരു  കഭദഗതതി  ശ്രസ്പീ.  കറഞജതി  എഞ്ചാം.  കജഞണ്  ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന്
ശ്രസ്പീ. രകമശന് ടചനതിതലെയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.

ചര്ചയ്ക്കുഞ്ചാം  പടതികേജഞതതി,  പടതികേവര്ഗ,  പതിനഞക്കവതിഭഞഗ  കകമ-കദവസസഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതിയടട   മറുപടതിക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  ഓര്ഡതിനനസന്  നതിരഞകേരണപ്രകമയഞ്ചാം  സഭ  തള്ളതി.
അവതരതിപ്പെതിചതിരുന കഭദഗതതികേള സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിച. തടര്നന്  ബതില്
സബ്ജകന്  കേമ്മേതിറതിയടട  പരതിഗണനയന്  അയയണടമന  പ്രകമയഞ്ചാം  പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം,  ബതില്
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി II-ടന്റേ പരതിഗണനയന് അയയ്ക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

2021  ഒകകഞബര്  20-ാം  തസ്പീയതതി  ബുധനഞഴ  രഞവതിടലെ  9.00-നന്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുനതതിനഞയതി ലവകുകനരഞ്ചാം 4.27-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 Dr. M. K. Muneer and five other

Members regarding the serious situation reported to have arisen consequent on the

causing of damage to environment and detrimental effect on natural habitat by the

proposed  Silver  Line  Project,  which  passes  through  human  habitations,  paddy

fields and wet land areas along with its entailing financial burden to the State.

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

belonging to opposition staged a walkout)

Calling Attention :

1. Shri  T.  P.  Ramakrishnan  called  the  attention  of  the  Minister  for  

Agriculture  to  the  necessity  to  ensure  wages,  bonus,  treatment,  

upgradation of labour line, protection from wildlife attacks etc. to the  

Plantation Corporation workers. The Minister for Revenue and Housing 

on behalf of the Minister for Agriculture made a statement thereto.

KNPP. 1657/2021 (ii).
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2. Shri Thiruvanchoor Radhakrishnan called the attention of the Minister  

for Finance to the necessity to bring petroleum products under GST and 

take subsequent steps to control excessive price hike. 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. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന 'പസവന'  നവബ്സസറത്തില
സലൈഫര സരടത്തിഫത്തിക്കറര

അപേര പലൈലോഡര നചെയ്യുന്നതത്തിനര
നടപേടത്തി

ധനകലോരര
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. നക. യ. ജനശഷര   കുമലോര തൃപലോറ, മലോത്തൂര,
ചെത്തിറ്റൂരകടവര പേലോലൈങ്ങളുനട

നത്തിരമലോണഅം

റവനന-
ഭവനനത്തിരമലോണ

വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. ഇ. ടത്തി. സടസണ് മലോസ്റ്റര ഇലൈകത്തികര വലോഹനങ്ങള്ക്കര
സബ്സത്തിഡത്തി 

ഗതലോഗത വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. നക. നക. രലോമചെന്ദ്രന അണ് എയ്ഡഡര
വത്തിദരലോലൈയങ്ങളത്തിനലൈ

ജശവനക്കലോരുനട പസവന
പവതന വരവസ്ഥകള്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതത്തിനര
നത്തിയമനത്തിരമലോണഅം

നപേലോതുവത്തിദരലോഭരലോസ-
നതലോഴത്തില വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. പേത്തി. നന്ദകുമലോര കുണ്ടുകടവര പേലോലൈഅം
നത്തിരമലോണഅം

നപേലോതുമരലോമതര-
വത്തിപനലോദസഞലോര

വകുപ്പുമനത്തി
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1 2 3 4

6 ശശമതത്തി നക. നക. രമ തുരുതത്തി പേലോലൈഅം

നത്തിരമലോണഅം

നപേലോതുമരലോമതര-

വത്തിപനലോദസഞലോര

വകുപ്പുമനത്തി

7 ശശ. ആന്റെണത്തി പജലോണ് പലോമുടത്തി - ഊരഅംകുഴത്തി പറലോഡര

നത്തിരമലോണഅം

നപേലോതുമരലോമതര-

വത്തിപനലോദസഞലോര

വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. അനവര സലോദതര ആപരലോഗര ഇനഷഷ്വറനസര

പേദ്ധതത്തി

ആപരലോഗര-വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. എ. രലോജ ഇടമലൈക്കുടത്തി, ചെടമൂന്നലോര

പലോഥമത്തികലോപരലോഗരപകന്ദ്രങ്ങ

ളുനട പവരതനഅം

ആപരലോഗര-വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. ടത്തി. വത്തി. ഇബലോഹത്തിഅം നകലോപണലോടത്തി തലോലൂക്കര

നഹഡ്കഷ്വലോരപടഴര

ആശുപേതത്തിയനട

പവരതനഅം

ആപരലോഗര-വനത്തിത-

ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Presentation of Report:

The Report  of  the Subject  Committee-VIII  on The Kerala Toddy Industry

Development Board Bill, 2021 was presented.

Leave of Absence from sittings of the House :

The  Speaker  read  out  the  requests  from  Shri.  Oommen  Chandy  and

DR.  K.  T.  Jaleel  for  leave  of  absence  from  the  sittings  as  per  Rule  170  (1).

The  House  granted  leave  of  absence  from  the  sittings  of  the  House  to

Shri  Oommen Chandy and DR. K. T. Jaleel.
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Legislative Business :

Introduction  and  motion  for  reference  to  Subject  Committee  of  the

following Bills:

1. The Kerala Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 2021

Shri  V. N. Vasavan, Minister for Co-operation and Registration introduced

The Kerala Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 2021  and laid the

statement under rule 75(1). Then the Minister moved that the Bill be referred to

Subject Committee XI.  

Shri  K. P. A. Majeed moved the ordinance disapproval motion in respect of

the  Bill and spoke. Shri  U. A. Lathif as authorised by Shri  Eldose P. Kunnappillil

seconded the motion and spoke. Shri  Kadakampally Surendran as authorised by

Shri  A. N. Shamseer moved an amendment to circulate the Bill for eliciting public

opinion  and  Shri   K.  Babu  (Thripoonithura)  moved  another  amendment  for

referring the Bill to a Select Committee and spoke.

After  discussion  and  the  reply  by  the  Minister  for  Co-operation  and

Registration, the ordinance disapproval motion was declared lost. The amendments

moved were withdrawn with the leave of the House. Then the Motion was adopted

and the Bill was referred to the Subject Committee XI.

2. The Kerala Devaswom Recruitment Board (Amendment) Bill, 2021

Shri  K. Radhakrishnan, Minister for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled

Tribes and Backward Classes and Devaswoms introduced The Kerala Devaswom

Recruitment  (Amendment)  Bill,  2021  and  laid  the  statement  under  rule  75(1).

Then the Minister moved that the Bill be referred to Subject Committee II.  

Shri  A. P. Anil Kumar moved the ordinance disapproval motion in respect of

the   Bill  and  spoke.  Shri  N.  A.  Nellikkunnu seconded  the  motion  and  spoke.

Shri  K. D. Prasenan as authorised by Shri  K. Premkumar moved an amendment to

circulate the  Bill  for  eliciting public  opinion and  Shri.  Ramesh Chennithala as

authorised by Shri  Roji M. John moved another amendment for referring the Bill

to a Select Committee and spoke.
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After  discussion  and  the  reply  by  the  Minister  for  Welfare  of  Scheduled

Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and Devaswoms, the ordinance

disapproval motion was declared lost.  The amendments moved were withdrawn

with  the  leave  of  the  House.  Then  the  Motion  was  adopted  and  the  Bill  was

referred to the Subject Committee II.

The House adjourned at 4.27 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Wednesday

October 20, 2021.

S.  V.  UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.


