
പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭ
രണഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനഞ്ചാം

സഭയുടടെ കവഞടതിനുകവണതി സമര്പതിക്കുന്ന ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുടടെ ലതിസസ

(2021  ആഗസസ 3- ാാാ തതീയതതിയതിടല കേഞരഭ്യവതിവരപടതികേ കേഞണുകേ)

ധനഞഭഭ്യര്
ത്ഥന
നമ്പര്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ
കപരസ

ബഡ്ജറസ എസതികമറസ 2021-2022

25.01.2021 ല് സഭ
പഞസഞകതിയ കവഞടസ ഓണ

അകക്കൗണസ തുകേ 

10.06.2021-ല് സഭ
പഞസഞകതിയ കവഞടസ ഓണ

അകക്കൗണസ തുകേ

സഭയുടടെ കവഞടതിനസ
സമര്പതിക്കുന്ന

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ തുകേ

ആടകേ
(രൂപ)

റവനന
(രൂപ)

മൂലധനഞ്ചാം
(രൂപ)

റവനന
(രൂപ)

മൂലധനഞ്ചാം
(രൂപ)

റവനന
(രൂപ)

മൂലധനഞ്ചാം
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7) (8) (9)

XVIII
വവൈദദ്യസഹഹായരരംഗവരം
പപഹാതുജനഹാരരഹാഗദ്യവരം   2676,51,78,000

78,86,51,000 2924,38,84,000 59,14,89,000 4000,64,72,000 98,58,15,000 4099,22,87,000

XIX കുടരംബരക്ഷേമരം 175,08,58,000 ..… 131,31,43,000 ..… 218,85,72,000 ..… 218,85,72,000

കകേരള നതിയമസഭഞ ടസക്രകടറതിയറസ                എസസ.വതി . ഉണതികൃഷ്ണന് നഞയര്
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം                                 ടസക്രടറതി
2021 ആഗസസ 2.

(മറുപുറഞ്ചാം)



FIFTEENTH  KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY
Second Session

LIST OF DEMANDS FOR GRANTS TO BE SUBMITTED TO THE VOTE OF THE HOUSE

(Vide List of Business for August 3,  2021)

Demand
Number

Name of Demand

Budget Estimates for 2021-2022

Amount of Demands for Grants on
Account Voted by the House on

25.01.2021

Amount of Demands for Grants on
Account Voted by the House on

10.06.2021

Amount of Demands for
Grants to be submitted to the

Vote of the House

Total 
(₹)

Revenue
(₹)

Capital
(₹)

Revenue
(₹)

Capital
(₹)

Revenue
(₹)

Capital
(₹)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

XVIII Medical and 
Public Health

2676,51,78,000 78,86,51,000 2924,38,84,000 59,14,89,000 4000,64,72,000 98,58,15,000 4099,22,87,000

XIX Family Welfare 175,08,58,000 ..… 131,31,43,000 ..… 218,85,72,000 ..… 218,85,72,000

  
 Kerala Legislature Secretariat                                                  S. V. Unnikrishnan Nair
Thiruvananthapuram                                        Secretary.
August 2, 2021.



പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള  നതിയമസഭ

രണഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

2021-2022 സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള പുതുകതിയ ബഡ്ജററ്റ് സഞ്ചാംബനതിച
ഉപകക്ഷേപങ്ങള

(2021 ആഗസറ്റ് 3-ാം തതീയതതി ചര്ചയറ്റ് വരുന്നതറ്റ്)

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ നമ്പര് ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ കപരറ്റ്

XVIII  വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം
ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം

XIX കുടഞ്ചാംബകക്ഷേമഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്   XVIII   -       വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം

സഭയുടടെ കവഞടതിനറ്റ് സമര്പതിക്കുന്ന ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ തുകേ 4099,22,87,000 രൂപ

നയനതിരഞകേരണതതിനുള്ള ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനഞ
ലതിസതിടല 
കപജറ്റ് 2 - 3

വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം  ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം  എന്ന  XVIII-ാം
നമ്പര്  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ  കപരതില്  വകേടകേഞള്ളതിചതിട്ടുള്ള
4099,22,87,000  രൂപ ഒരു രൂപയഞയതി കുറവ ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്

ശതീ. പതി. ഉവബദുളള :

1. (പകേര്ചവഭ്യഞധതികേകളഞടടെഞപഞ്ചാം  ജതീവതിതവശലതീകരഞഗങ്ങളുടടെയുഞ്ചാം
പ്രതതികരഞധപ്രവര്തനങ്ങളകറ്റ്  ഉതകുന്ന  പ്രഞഥമതികേഞകരഞഗഭ്യ   നയഞ്ചാം
രൂപതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദറ്റ്. പതി. :

2. (ജതീവതിതവശലതീകരഞഗങ്ങളക്കുളള  മരുന്നുകേളുടടെ  വതിലവര്ദ്ധനവറ്റ്
തടെയഞന്  നടെപടെതി  സസതീകേരതികഞതതഞയതി  പറയടപടന്ന  വതിഷയഞ്ചാം
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. കുറുകകഞളതി ടമഞയതീന് :

3. (കകേഞവതിഡറ്റ്  പ്രതതികരഞധപ്രവര്തനങ്ങളതില്  വതീഴ്ചയുണഞയതഞയതി
പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. അനൂപറ്റ് കജകബറ്റ്  :

4. (കകേഞവതിഡറ്റ്  കരഞഗതികേളകറ്റ്  ചതികേതിത്സ  ഏര്ടപടത്തുന്നതതില്
വതീഴ്ചയുണഞയതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )
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ശതീ. കമഞന്സറ്റ് കജഞസഫറ്റ് :

5. (സഞ്ചാംസഞനടത  കകേഞവതിഡറ്റ്  മരണങ്ങള  യഥഞസമയഞ്ചാം  റതികപഞര്ടറ്റ്
ടചയ്യേഞതതഞയതി  പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. പതി. ടെതി. കതഞമസറ്റ്  :

6. (സഞ്ചാംസഞനടത  കകേഞവതിഡറ്റ്  മരണങ്ങളുടടെ  കൃതഭ്യമഞയ  എണഞ്ചാം
നതിര്ണയതിക്കുവഞന്  ആവശഭ്യമഞയ  വതിവരങ്ങള  ആകരഞഗഭ്യവകുപതിടന
വകേവശമതിലഞതതഞയതി  പറയടപടന്ന  വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ഐ. സതി. ബഞലകൃഷ്ണന് :

7. (സഞ്ചാംസഞനടത  കകേഞവതിഡറ്റ്  മരണങ്ങളുടടെ  എണഞ്ചാം  കുറച
കേഞണതിക്കുന്നതതിനഞയതി  കലഞകേഞകരഞഗഭ്യസഞ്ചാംഘടെനയുടടെയുഞ്ചാം  ഇന്ഡഭ്യന്
കേകൗണ്സതില്  കഫഞര്  ടമഡതികല്  റതിസര്ചതിടനയുഞ്ചാം
വഗഡ് വലനുകേള  ലഞ്ചാംഘതിചതഞയതി  പറയടപടന്ന  വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. ടെതി. ടജ. വതികനഞദറ്റ്  :

8. (കരഞഗതിയുടടെ  മരണകേഞരണഞ്ചാം  സഞക്ഷേഭ്യടപടകതണ  ചുമതല
ചതികേതിത്സതിച കഡഞക്ടറതില് നതിന്നറ്റ്  ഒഴതിവഞകതി സഞ്ചാംസഞനതല വതിദഗ
സമതിതതിയതില്  നതിക്ഷേതിപ്തമഞകതിടകഞണറ്റ്  കകേഞവതിഡറ്റ്  മരണങ്ങളുടടെ
കേണകതില് തതിരതിമറതി നടെതതിയതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. സതി. ആര്. മകഹഷറ്റ് :

9. (കകേഞവതിഡറ്റ്  രണഞഞ്ചാംതരഞ്ചാംഗതതില്  രഞജഭ്യതറ്റ്  ഏറവഞ്ചാം  അധതികേഞ്ചാം
പ്രതതിദതിന  കരഞഗബഞധതിതര്  ഉളള  സഞ്ചാംസഞനമഞയതി  കകേരളഞ്ചാം
മഞറതിയതഞയതി  പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്  )

ശതീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ) :

10. (കകേഞവതിഡറ്റ്  രണഞഞ്ചാംതരഞ്ചാംഗതതില്  ടെതി.  പതി.  ആര്.  നതിരകറ്റ്  പതറ്റ്  
ശതമഞനതതില്  തഞടഴ  എതതിക്കുവഞന്  സഞധതികഞതതഞയതി  
പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. കറഞജതി എഞ്ചാം. കജഞൺ :

11. (കകേഞവതിഡറ്റ്  മഹഞമഞരതിയുടടെ  മൂന്നഞഞ്ചാം  തരഞ്ചാംഗതതിടന  ഭതീഷണതി
നതിലനതില്ക്കുകമ്പഞഴഞ്ചാം  വതിപുലമഞയ  കതഞതതില്  വഞകതികനഷൻ
വഡ്രൈവകേള  നടെത്തുന്നതതില്  പരഞജയടപടതഞയതി  പറയടപടന്ന
വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)
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ശതീ. എല്കദഞസറ്റ് പതി. കുന്നപതിള്ളതില് :

12. (കകേഞവതിഡറ്റ് മൂന്നഞഞ്ചാം തരഞ്ചാംഗടത പ്രതതികരഞധതിക്കുന്നതതിനറ്റ് മുടന്നഞരുകഞ്ചാം
നടെത്തുന്നതതില് പരഞജയടപടതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. നജതീബറ്റ് കേഞന്തപുരഞ്ചാം :

13. (കകേഞവതിഡറ്റ്  മൂന്നഞഞ്ചാം  തരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  കനരതിടന്നതതിനറ്റ്  മുടന്നഞരുകങ്ങള
സസതീകേരതികണടമന്ന ആവശഭ്യഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. സനതീഷ് കുമഞര് കജഞസഫറ്റ് :

14. (കകേഞവതിഡ് മൂലഞ്ചാം  മരണമടെഞ്ഞവരുടടെ  ആശതിതര്കറ്റ്  അര്ഹതടപട
ധനസഹഞയഞ്ചാം  നതികഷധതികടപടന്നതഞയതി  പറയടപടന്ന  വതിഷയഞ്ചാം
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. പതി. ടകേ. ബഷതീര് :

15. (കകേഞവതിഡഞ്ചാം  കകേഞവതിഡഞനന്തര  കരഞഗങ്ങളുഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം  മരതിചവരുടടെ
ആശതിതര്കറ്റ്  നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം  ലഭതികഞൻ  നടെപടെതി
സസതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ടകേ. പതി. എ. മജതീദറ്റ് :

16. (കകേഞവതിഡറ്റ്  ബഞധതിചമരതിച എലഞവടരയുഞ്ചാം കകേഞവതിഡറ്റ്  മരണതതിടന
കേണകതില്  ഉളടപടതഞതതഞയതി  പറയടപടന്ന  വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. പതി. ഉവബദുള്ള :

17. (കകേഞവതിഡറ്റ്  ബഞധതിചറ്റ്  മരണടപടവരുടടെ  ആശതിതര്കറ്റ്
ധനസഹഞയഞ്ചാം അനുവദതികഞതതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

കഡഞ. മഞതത്യു കുഴല്നഞടെൻ :

18. (കപഞസറ്റ് കകേഞവതിഡറ്റ്  കരഞഗതികേളുടടെ  വതിദഗ  ചതികേതിത്സകഞയതി
കേഞരഭ്യക്ഷേമമഞയ സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള ഏര്ടപടതഞതഞയതി പറയടപടന്ന
വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. യു. എ. ലതതീഫറ്റ് :

19. (സമ്പൂര്ണമഞയതി  കകേഞവതിഡറ്റ്  വഞകതികനഷൻ  നല്കുന്നതതിനറ്റ്  നടെപടെതി
സസതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)
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ശതീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫറ്റ് :

20. (ഓൺവലൻവഴതി കകേഞവതിഡ്  വഞകതികനഷനറ്റ് രജതിസര് ടചയ്യുന്നവര്കറ്റ്
വഞകതികനഷൻ  നല്കേഞടത  തതിരതിചയയ്ക്കുന്നതഞയതി  പറയടപടന്ന
വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ടെതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം :

21. (ഓണ്വലന് വഴതി  വഞകതികനഷനറ്റ്  രജതിസര് ടചയവടര  ഒഴതിവഞകതി
മറ്റുള്ളവര്കറ്റ് വഞകതികനഷന് നല്കുന്നതഞയതി പറയടപടന്ന  വതിഷയഞ്ചാം
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥറ്റ് :

22. (കകേഞവതിഡറ്റ്  മുന്നണതികപഞരഞളതികേളഞയ  സര്കഞര്-സസകേഞരഭ്യ
കമഖലയതിടല  ആകരഞഗഭ്യപ്രവര്തകേര്കറ്റ്  കൂടതല്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗതീകേഞരവഞ്ചാം നല്കുന്നതറ്റ് സഞ്ചാംബനതിചറ്റ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. സജതീവറ്റ് കജഞസഫറ്റ്  :

23. (കകേഞവതിഡറ്റ്  മഹഞമഞരതിയുടടെ  കേഞലതറ്റ്  സ്തുതഭ്യര്ഹമഞയ
കസവനമനുഷതിച ആശഞവര്കര്മഞരുടടെ കവതനവഞ്ചാം ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുഞ്ചാം
ഉയര്ത്തുന്നതറ്റ് സഞ്ചാംബനതിചറ്റ്  ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എഞ്ചാം. വതിൻടസനറ്റ് :

24. (ടമഡതികല്  കകേഞകളജറ്റ്  ആശുപതതികേള  കകേഞവതിഡറ്റ്  ചതികേതിത്സഞ
കകേന്ദ്രങ്ങളഞയതതിലൂടടെ  ഗുരുതര  കരഞഗങ്ങള  ബഞധതിചവരുടടെ
ചതികേതിത്സയറ്റ്  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള  ഇലഞതഞടയന്നുഞ്ചാം  അടെതിയന്തര  
സര്ജറതികേള  കപഞലഞ്ചാം  മുടെങ്ങതിയതതിലൂടടെ  നതിരവധതി  കപരുടടെ  ജതീവന്
അപകേടെതതിലഞയതഞയുഞ്ചാം  പറയടപടന്ന   വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ടപ്രഞഫ. ആബതിദറ്റ് ഹുവസന് തങ്ങള :

25. (ടമഡതികല്  കകേഞകളജ ജുകേള  ഉളടപടടെയുള്ള  വതിവതിധ
ആശുപതതികേളതിടല  കകേടെഞയ  ഉപകേരണങ്ങള
ഉപകയഞഗക്ഷേമമഞക്കുന്നതതിനറ്റ്  നടെപടെതി  സസതീകേരതികഞതതഞയതി
പറയടപടന്ന  വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന് :

26. (കേഞരുണഭ്യ  ആകരഞഗഭ്യസുരക്ഷേഞ  പദ്ധതതി  വതിപുലതീകേരതികണടമന്ന
വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)
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കഡഞ. എഞ്ചാം. ടകേ. മുനതീര് :

27. (പുതതിയ സഞഞ്ചാംക്രമതികേകരഞഗങ്ങള വര്ദ്ധതിചവരുന്നതഞയതി പറയടപടന്ന
വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴതി അലതി :

28. (സതിക  വവറസറ്റ്  കരഞഗപ്രതതികരഞധ  പ്രവര്തനങ്ങള
ഊര്ജതിതടപടകതണതതിടന  ആവശഭ്യകേത  സഞ്ചാംബനതിചറ്റ്  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എന്. എ. ടനലതിക്കുന്നറ്റ് :

29. (മലപ്പുറഞ്ചാം  ജതിലയതില്  കേഭ്യഞന്സര്  ചതികേതിത്സഞകകേന്ദ്രഞ്ചാം
ആരഞ്ചാംഭതികണടമന്ന ആവശഭ്യഞ്ചാം  ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എന്. ഷഞ്ചാംസുദതീന് :

30. (മകഞരതി  ടമഡതികല്  കകേഞകളജതിടന  വതികേസനതതിനറ്റ്  നടെപടെതി
സസതീകേരതികണടമന്ന ആവശഭ്യഞ്ചാം  ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

    മതിതവഭ്യയ ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ശതീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ  :

31. വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം  ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം  എന്ന  XVIII-ാം
നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ  2210-01-001-99(5)  എന്ന
ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള  28,78,000  രൂപ  നതീകഞ്ചാം
ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(കകേഞവതിഡറ്റ്  വഞകതികനഷന്  കകേന്ദ്രങ്ങളതിടല  തതിക്കുഞ്ചാം  തതിരക്കുഞ്ചാം
ഒഴതിവഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  തകദശതീയരഞയ  ജനങ്ങളകറ്റ്  അതഞതറ്റ്
കകേന്ദ്രങ്ങളതില്  വഞകതിന്  നല്കേഞന്  കേഴതിയഞതതുമഞയ  സഞഹചരഭ്യഞ്ചാം
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ :

32. വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം  ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം  എന്ന  XVIII-ാം
നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ  2210-01-001-91  എന്ന
ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള  15,00,00,000  രൂപ
14,00,00,000      രൂപയഞയതി കുറവറ്റ് ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(കകേഞവതിഡറ്റ്  മരണങ്ങള  കുറച  കേഞണതിക്കുന്നതതിനഞയതി  കകേഞവതിഡറ്റ്
മരണങ്ങള  പടതികേയതില്  നതിന്നറ്റ്  ഒഴതിവഞക്കുന്നതഞയതി  പറയടപടന്ന
വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)
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ശതീ. ടെതി. സതിദതിഖ്  :

33. വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം  ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം  എന്ന  XVIII-ാം
നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ  2210-01-001-99(5)  എന്ന
ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള  28,78,000  രൂപ   25,78,000
രൂപയഞയതി കുറവറ്റ് ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(സസകേഞരഭ്യ  ആശുപതതികേളതിടല  കകേഞവതിഡറ്റ്  ചതികേതിത്സഞനതിരക്കുകേള
ഏകേതീകേരതികണടമന്ന വഹകകഞടെതതി നതിര്കദശതതിനു വതിരുദ്ധമഞയതി
മുറതിവഞടെകേ  ഇനതതില്  കൂടതല്  തുകേ  ഈടെഞകഞന്  സര്കഞര്
ഉതരവതിറകതിയതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. അന്വര് സഞദതറ്റ്  :

34. വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം  ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം  എന്ന  XVIII-ാം
നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ  2210-01-110-09(09)  എന്ന
ഇനതതിനറ്റ് വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള 10,00,00,000 രൂപ  9,00,80,000
രൂപയഞയതി കുറവറ്റ് ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(ടമഡതികല്  കകേഞകളജുകേളതിടലയുഞ്ചാം  ആര്.സതി.സതി.  ഉളടപടടെയുള്ള
ടസ്പെഷഭ്യഞലതിറതി  കഹഞസ്പെതിറലകേളതിടലയുഞ്ചാം  ജതീവനകഞര്കറ്റ്  കകേഞവതിഡറ്റ്
കരഞഗഞ്ചാം  വഭ്യഞപകേമഞയതി  പടെര്ന്നു  പതിടെതികഞനതിടെയഞയതഞയതി
പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ  :

35. വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം  ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം  എന്ന  XVIII-ാം
നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ  2210-01-110-99(5)  എന്ന
ഇനതതിനറ്റ് വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള 18,16,95,000 രൂപ  10,00,00,000
രൂപയഞയതി കുറവറ്റ് ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(സതി.എചറ്റ്.സതി.കേളതിലഞ്ചാം  പതി.എചറ്റ്.സതി.കേളതിലഞ്ചാം  മതതിയഞയ
ഉപകേരണങ്ങളുഞ്ചാം സഞഫഞ്ചാം ലഭഭ്യമലഞതതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില് :

36. വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം  ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം  എന്ന  XVIII-ാം
നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ  2210-05-105-98(5)  എന്ന
ഇനതതിനറ്റ് വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള 15,48,24,000 രൂപ  15,48,10,000
രൂപയഞയതി കുറവറ്റ് ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(കകേഞവതിഡറ്റ് സഞഹചരഭ്യതതില് സര്ജറതികേള മുടെങ്ങതിയതതിനഞല് പഠനഞ്ചാം
പ്രതതിസനതിയതിലഞയ  ടമഡതികല്  പതി.ജതി.  വതിദഭ്യഞര്ത്ഥതികേളുടടെ
വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)
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ശതീ. സണതി കജഞസഫ്  :

37. വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം  ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം  എന്ന  XVIII-ാം
നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ  2210-06-101-49(34)  എന്ന
ഇനതതിനറ്റ് വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള  3,87,75,000  രൂപ  3,86,75,000
രൂപയഞയതി കുറവറ്റ് ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(കകേഞവതിഡ് മൂലഞ്ചാം  മരണടപടവരുടടെ  കപരുവതിവരങ്ങള
ഉളടപടതഞടത  അവഭ്യക്തമഞയ  പടതികേ  പ്രസതിദ്ധതീകേരതിചതതിലൂടടെ
ഉണഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപടന്ന പ്രതതിസനതി ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ.  എ. പതി. അനതില് കുമഞര്  :

38. വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം  ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം  എന്ന  XVIII-ാം
നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ  2210-06-101-49(24)  എന്ന
ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള  1,12,25,000  രൂപ  1,02,25,000
രൂപയഞയതി കുറവറ്റ് ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(സതി.എഫറ്റ്.എല്.ടെതി.സതി.കേളതിലഞ്ചാം  ടഡഞമതിസതിലതിയറതി  ടകേയര്
ടസനറുകേളതിലഞ്ചാം  കകേഞവതി ഡറ്റ്  ചതികേതിത്സയഞയതി  എത്തുന്നവരുടടെ
കസവനതതിനറ്റ് ആഞ്ചാംബുലന്സറ്റ് സകൗകേരഭ്യഞ്ചാം ഏര്ടപടതഞതതതിനഞല്
ഗുരുതരഞവസയതിലഞയ  കരഞഗതികേടള  വബകതിലഞ്ചാം  മറ്റുഞ്ചാം  വതിദഗ
ചതികേതിത്സയറ്റ് ടകേഞണ്ടുകപഞകകേണതി വന്നതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

സൂചകേ ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനഞ
ലതിസതിടല 
കപജറ്റ് 2-3

വവദഭ്യസഹഞയരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം ടപഞതുജനഞകരഞഗഭ്യവഞ്ചാം   എന്ന  XVIII-ാാാ
നമ്പര്  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ  കപരതില്  വകേടകേഞള്ളതിചതിട്ടുള്ള
4099,22,87,000 രൂപയതില്  നതിന്നറ്റ്  നൂററ്റ്  രൂപ  കുറവ
ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(ടപഞതുവഞയതി ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

39.    ശതീ. അനൂപറ്റ് കജകബറ്റ്
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ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്   XIX   -    കുടഞ്ചാംബകക്ഷേമഞ്ചാം

സഭയുടടെ കവഞടതിനറ്റ് സമര്പതിക്കുന്ന ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ തുകേ  218,85,72,000 രൂപ

നയനതിരഞകേരണതതിനുള്ള ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനഞ
ലതിസതിടല 
കപജറ്റ് 4 - 5

കുടഞ്ചാംബകക്ഷേമഞ്ചാം  എന്ന XIX- ാാാ നമ്പര് ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ കപരതില്
വകേടകേഞള്ളതിചതിട്ടുള്ള 218,85,72,000  രൂപ ഒരു രൂപയഞയതി കുറവ
ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്

കഡഞ. എഞ്ചാം. ടകേ. മുനതീര് :

1. (കുടഞ്ചാംബഞകരഞഗഭ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളതില്  ടസ്പെഷഭ്യലതിസറ്റ്  കഡഞക്ടര്മഞരുടടെ
കസവനഞ്ചാം ലഭഭ്യമഞകണടമന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. കുറുകകഞളതി ടമഞയതീന് :

2. (കുടഞ്ചാംബഞകരഞഗഭ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളതിടല  ഭകൗതതികേസകൗകേരഭ്യങ്ങള  
  വര്ദ്ധതിപതികകണതതിടന ആവശഭ്യകേത ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫറ്റ് :

3. (ഗഞമതീണ കുടഞ്ചാംബകക്ഷേമ കകേന്ദ്രങ്ങളുടടെ പ്രവര്തനഞ്ചാം ടമചടപടതഞന്
നടെപടെതി സസതീകേരതികണടമന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ടെതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം  :

4. (കുടഞ്ചാംബകക്ഷേമ കകേന്ദ്രങ്ങളതിടല ഒഴതിവകേള നതികേത്തുന്നതതിനറ്റ്  നടെപടെതി
സസതീകേരതികഞതതഞയതി  പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. പതി. ഉവബദുള്ള :

5. (കുടഞ്ചാംബകക്ഷേമ  കകേന്ദ്രങ്ങളതിലഞ്ചാം  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളതിലഞ്ചാം  പ്രതതികരഞധ
കുതതിവയ്പുകേള  നടെത്തുന്നതതിനറ്റ്  ആവശഭ്യമഞയ  ജതീവനകഞടര
നതിയമതികഞതതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. പതി. ഉവബദുള്ള :

6. (കുടഞ്ചാംബഞകരഞഗഭ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളതിടല  അടെതിസഞന  സകൗകേരഭ്യങ്ങള
ടമചടപടതണടമന്നുഞ്ചാം  ഒഴതിഞ്ഞുകേതിടെക്കുന്ന  തസതികേകേള
നതികേതണടമന്നുമുള്ള വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ.  മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴതി അലതി  :

7. (ആശഞവര്കര്മഞര്കറ്റ്  പരതിശതീലനഞ്ചാം  നല്കേതി  അവരുടടെ  കസവനഞ്ചാം
ടമചടപടത്തുന്നതതിനറ്റ് നടെപടെതി സസതീകേരതികണടമന്ന ആവശഭ്യഞ്ചാം ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )
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ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദറ്റ് പതി. :

8. (ടഹല്തറ്റ്  വതിസതിറര്മഞരുടടെ  കസവനഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിചറ്റ്  പ്രതതികരഞധ
പ്രവര്തനങ്ങള  ടമചടപടതണടമന്ന  ആവശഭ്യഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ടകേ. പതി. എ. മജതീദറ്റ് :

9. (മതിഡ് വവഫമഞര്,  ആയമഞര്  എന്നതിവര്കറ്റ്  കൂടതല്  പരതിശതീലന
പരതിപഞടെതികേള നടെതണടമന്ന ആവശഭ്യഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. പതി. ടകേ. ബഷതീര് :

10. (കകേഞവതിഡറ്റ്  വഞകതികനഷന്  തസരതിതടപടത്തുന്നതതിനറ്റ്
യുദ്ധകേഞലഞടെതിസഞനതതില്  നടെപടെതികേള  സസതീകേരതികഞതതഞയതി
പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എന്. ഷഞ്ചാംസുദതീന് :

11. (എലഞ  സര്കഞര്  ആശുപതതികേളതിലഞ്ചാം  ഡയഞലതിസതിസറ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരഞ്ചാംഭതികഞത വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. യു. എ. ലതതീഫറ്റ് :

12. (മഞതൃ-ശതിശു  സഞ്ചാംരക്ഷേണ  പദ്ധതതികേള  ടമചടപടകതണതതിടന
ആവശഭ്യകേത ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. നജതീബറ്റ് കേഞന്തപുരഞ്ചാം :

13. (പകേര്ചവഭ്യഞധതി  പ്രതതികരഞധ  പ്രവര്തനങ്ങള  ശക്തതിടപടതണ
ടമന്ന ആവശഭ്യഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ടപ്രഞഫ. ആബതിദറ്റ് ഹുവസന് തങ്ങള :

14. (യഞത ടചയ്യേഞനഞകേഞടത  ഒറടപട്ടുകേഴതിയുന്ന മുതതിര്ന്ന പകൗരനഞര്കറ്റ്
ചതികേതിത്സയുഞ്ചാം മരുന്നുഞ്ചാം ലഭഭ്യമഞകഞന് നടെപടെതി  സസതീകേരതികകണതതിടന
ആവശഭ്യകേത ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എന്. എ. ടനലതിക്കുന്നറ്റ് :

15. (കേഞരുണഭ്യ  ആകരഞഗഭ്യസുരക്ഷേഞ  പദ്ധതതി  ടമചടപടതണടമന്ന
ആവശഭ്യഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. അനൂപറ്റ് കജകബറ്റ് :

16. (പകേല്വതീടകേളുടടെ  പ്രവര്തനഞ്ചാം  ടമചടപടതഞന്  പദ്ധതതികേള
ആവതിഷ്കരതികണടമന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)
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   മതിതവഭ്യയ ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ശതീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ :

17. കുടഞ്ചാംബകക്ഷേമഞ്ചാം  എന്ന  XIX-ാാാ നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ
2211-00-200-94-02(5)  എന്ന  ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള
1,00,000 രൂപ 10,000 രൂപയഞയതി കുറവറ്റ് ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(കകേഞവതിഡറ്റ്  കേഞലയളവതില്  സര്കഞര്  ആശുപതതികേളതില്  മറ്റു
കരഞഗങ്ങളുടടെ  ചതികേതിത്സയഞയതി  എത്തുന്നവര്കറ്റ്  ചതികേതിത്സ
നതികഷധതിക്കുന്നതഞയതി പറയടപടന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

സൂചകേ ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനഞ
ലതിസതിടല 
കപജറ്റ് 2-3

കുടഞ്ചാംബകക്ഷേമഞ്ചാം എന്ന  XIX-ാാാ നമ്പര്  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ
കപരതില് വകേടകേഞള്ളതിചതിട്ടുള്ള  218,85,72,000 രൂപയതില് നതിന്നറ്റ്
നൂററ്റ് രൂപ കുറവ ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(ടപഞതുവഞയതി ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

18.    ശതീ. സനതീഷ് കുമഞര് കജഞസഫറ്റ്

19. ശതീ. കറഞജതി എഞ്ചാം. കജഞണ്

20. കഡഞ. മഞതത്യു കുഴല്നഞടെന്

21. ശതീ. സജതീവറ്റ് കജഞസഫറ്റ്

22. ശതീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥറ്റ്

23. ശതീ. ടെതി. സതിദതിഖറ്റ്

24. ശതീ. സണതി കജഞസഫറ്റ്

25. ശതീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില്

26. ശതീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര്

27. ശതീ. അന്വര് സഞദതറ്റ്

28. ശതീ. ഐ. സതി. ബഞലകൃഷ്ണന്

29. ശതീ. എല്കദഞസറ്റ് പതി. കുന്നപതിള്ളതില്
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30. ശതീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന്

31. ശതീ. എഞ്ചാം. വതിന്ടസനറ്റ്

32. ശതീ. ടെതി. ടജ. വതികനഞദറ്റ്

33. ശതീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ)

34. ശതീ. സതി. ആര്. മകഹഷറ്റ്

35. ശതീ. പതി. ടെതി. കതഞമസറ്റ്

36. ശതീ. കമഞന്സറ്റ് കജഞസഫറ്റ്

37. ശതീ. അനൂപറ്റ് കജകബറ്റ്

കകേരള നതിയമസഭഞ ടസക്രകടറതിയററ്റ്,                      എസറ്റ്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന് നഞയര്
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം,                                                                 ടസക്രടറതി.
2021 ആഗസറ്റ് 2.
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