
പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭ
രണഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനഞ്ചാം

സഭയുടടെ കവഞടതിനുകവണതി സമര്പതിക്കുന്ന ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുടടെ ലതിസസ

(2021  ആഗസസ 4-ാാാ 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)

 
XXVII

സഹകരണണ 160,34,47,000 45,11,67,000 120,25,86,000 3383,75,000 200,43,09,000 56,39,58,000 256,82,67,000

XXXIV വനണ 239,12,90,000 26,46,67,000 179,34,66,000 19,85,01,000 298,91,12,000 33,08,34,000 331,99,46,000

കകേരള നതിയമസഭഞ ടസക്രകടറതിയറസ                എസസ.വതി . ഉണതികൃഷ്ണന് നഞയര്
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം                                 ടസക്രടറതി
2021 ആഗസസ 3.

(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 4,  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)

XXVII Co-operation
160,34,47,000 45,11,67,000 120,25,86,000 3383,75,000 200,43,09,000 56,39,58,000 256,82,67,000

XXXIV Forest 239,12,90,000 26,46,67,000 179,34,66,000 19,85,01,000 298,91,12,000 33,08,34,000 331,99,46,000

  
 Kerala Legislature Secretariat                                                  S. V. Unnikrishnan Nair
Thiruvananthapuram                                        Secretary.
August 3, 2021.



പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള  നതിയമസഭ

രണഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

2021-2022 സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതക്കുള്ള പുതുകതിയ ബഡ്ജററ്റ് സഞ്ചാംബനതിച
ഉപകക്ഷേപങ്ങള

(2021 ആഗസറ്റ് 4-ാം തതീയതതി ചര്ചയറ്റ് വരുന്നതറ്റ്)

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ നമ്പര് ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ കപരറ്റ്

XXVII  സഹകേരണഞ്ചാം

XXXIV വനഞ്ചാം

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്   XXVII   -      സഹകേരണഞ്ചാം 

സഭയുടടെ കവഞടതിനറ്റ് സമര്പതിക്കുന്ന ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ തുകേ 256,82,67,000 രൂപ

നയനതിരഞകേരണതതിനുള്ള ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടുന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനഞ
ലതിസതിടല 
കപജറ്റ് 4-5  

സഹകേരണഞ്ചാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ
കപരതില്  വകേടകേഞള്ളതിചതിട്ടുള്ള  256,82,67,000 രൂപ  ഒരു
രൂപയഞയതി കുറവുടചകയ്യേണതഞണറ്റ്

ശതീ. പതി. ഉബബദുള്ള :

1. (സഹകേരണകമഖലടയ  പുനരുജതീവതിപതിക്കുന്നതതിനറ്റ്  പ്രകതഭ്യകേ
നടെപടെതികേള  സസതീകേരതികഞതതഞയതി  പറയടപടുന്ന  വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

കഡഞ. എഞ്ചാം. ടകേ. മുനതീര് :

2. (സഹകേരണ  സഞപനങ്ങളവഴതി  വതിദഭ്യഞര്ത്ഥതികേളക്കുള്ള  ഡതിജതിറല്
പഠകനഞപകേരണങ്ങള  നല്കുന്ന  പദ്ധതതി  നടെപഞക്കുന്നതതില്
വതീഴ്ചയുണഞയതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. സതി. ആര്. മകഹഷറ്റ് :

3. (കേഞര്ഷതികേഞനുബന  ആവശഭ്യങ്ങളകഞയതി  കൂടുതല്  വഞയ്പകേള
വതിതരണഞ്ചാം  ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്  വഞയ്പഞ  നതിബനനകേള  തയ്യേഞറഞക്കുന്നതറ്റ്
സഞ്ചാംബനതിചറ്റ്  ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. പതി. ടകേ. ബഷതീര് :

4. (കകേഞവതിഡറ്റ്  പശഞതലതതില് സഹകേരണ ബഞങ്കുകേളതില് നതിന്നുള്ള
വഞയ്പകേളകറ്റ്  ടമഞറകടഞറതിയഞ്ചാം  പ്രഖഭ്യഞപതികഞതതഞയതി  പറയടപടുന്ന
വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

Fcp 1 aj.
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ശതീ. മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴതി അലതി :

5. (കകേഞവതിഡറ്റ് സഞഹചരഭ്യഞ്ചാം അതതിജതീവതിക്കുന്നതതിനറ്റ് സഹകേരണ വകുപറ്റ്
പ്രകതഭ്യകേ  പഞകകജുകേള  പ്രഖഭ്യഞപതികഞതതഞയതി  പറയടപടുന്ന
വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. എല്കദഞസറ്റ് പതി. കുന്നപതിള്ളതില് :

6. (പ്രഞഥമതികേ  കേഞര്ഷതികേ  വഞയ്പഞസഞ്ചാംഘങ്ങളകറ്റ്  കകേരള  ബഞങതിടന
ആധുനതികേ  ബഞങതിഞ്ചാംഗറ്റ്  സസൗകേരഭ്യങ്ങള  ലഭഭ്യമഞക്കുന്നതതിനറ്റ്  നടെപടെതി
സസതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ടപ്രഞഫ. ആബതിദറ്റ് ഹുബസൻ തങ്ങള :

7. (കദശസഞല്കൃത/വഞണതിജഭ്യ/നന്യൂജനകറഷൻ  ബഞങ്കുകേകളഞടെറ്റ്
കേതിടെപതിടെതിക്കുന്നതരതതില്  കകേരള  ബഞങതിടന  മഞറതിടയടുകഞന
നടെപടെതികേള  സസതീകേരതികഞതതഞയതി  പറയടപടുന്ന  വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ) :

8. (നതികക്ഷേപങ്ങളുടടെ  സുരക്ഷേതിതതസമതിലഞയ്മയുഞ്ചാം  ബഞങതിഞ്ചാംഗറ്റ്
പ്രവര്തനങ്ങളതില് ഉണഞയതിട്ടുള്ള പരതിമതിതതികേളുഞ്ചാംമൂലഞ്ചാം  നതികക്ഷേപകേര്
സഹകേരണ  കമഖലയതില്നതിന്നറ്റ്  അകേന്നുകപഞകുന്നതറ്റ്  തടെയഞന
ഫലപ്രദമഞയ നടെപടെതി സസതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. സനതീഷ് കുമഞര് കജഞസഫറ്റ് :

9. (സഹകേരണ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതസഞ്ചാംവഴതി  ടതഞഴതില്  സൃഷതിക്കുന്ന
പദ്ധതതികേളതില്  കേഞരഭ്യക്ഷേമമഞയ  പുകരഞഗതതി  ബകേവരതികഞൻ
സഞധതികഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

 ശതീ. ടെതി. സതിദതിഖറ്റ് :

10. (സഹകേരണ  സഞപനങ്ങളതിടല  ടതരടഞ്ഞടുകടപട
ഭരണസമതിതതികേടള  പതിരതിച്ചുവതിടുന്നതഞയുഞ്ചാം  അഡതിനതികസ്ട്രേറര്മഞര്
മുകഖന  സഞ്ചാംഘങ്ങളുടടെ  ഭരണഞ്ചാം  ക്രമവതിരുദ്ധമഞയതി
പതിടെതിടചടുക്കുന്നതഞയുഞ്ചാം പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

കഡഞ. മഞതത്യു കുഴല്നഞടെന :

11. (സഹകേരണ കമഖലയതില് പ്രകതഭ്യകേ മനഞലയഞ്ചാം രൂപതീകേരതിച്ചുടകേഞണറ്റ്
സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുടടെ അധതികേഞരങ്ങളതികലകറ്റ് കേടെന്നുകേയറഞനുള്ള കകേന
നതീകടത  ഫലപ്രദമഞയതി  ടചറുകഞൻ  നടെപടെതി
സസതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

Fcbaj.
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ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദറ്റ്. പതി. :

12. (വഭ്യഞജപ്രമഞണങ്ങള  ഹഞജരഞകതി  സഹകേരണ  ബഞങ്കുകേളതില്നതിന്നറ്റ്
വഞയ്പടയടുക്കുന്നതറ്റ്  തടെയഞൻ  നടെപടെതി  സസതീകേരതികഞതതഞയതി
പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദതീൻ :

13. (സഹകേരണ വകുപതിടന ഓഡതിററ്റ്  വതിഭഞഗഞ്ചാം  ശകതിടപടുതണടമന്ന
ആവശഭ്യഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. സജതീവറ്റ് കജഞസഫറ്റ് :

14. (സഹകേരണ  ബഞങ്കുകേളതില്  സഞമ്പതതികേ  ക്രമകകടുകേള
തടെയുന്നതതിനഞയതി  അകസൗണതിഞ്ചാംഗറ്റ്  സുതഞരഭ്യമഞക്കുന്നതതിനറ്റ്
ഫലപ്രദമഞയ  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള  ഏര്ടപടുത്തുന്നതതില്
പരഞജയടപടതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ടകേ. പതി. എ. മജതീദറ്റ് :

15. (സഞ്ചാംസഞനടത  സഹകേരണബഞങ്കുകേളതില്  ഭരണസമതിതതികേളുടടെ
ഒതഞശകയഞടടെയുള്ള  പണമതിടെപഞടുതടതിപ്പുകേള  തടെയുന്നതതിനറ്റ്
നടെപടെതികേള  സസതീകേരതികഞതതഞയതി  പറയടപടുന്ന  വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. പതി. ഉബബദുള്ള :

16. (സഹകേരണബഞങ്കുകേളതിടല  ക്രമകകടുകേള  വതിജതിലനസതിടന
പരതികശഞധനയറ്റ്  വതികധയമഞകണടമന്ന  ആവശഭ്യഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. അനൂപറ്റ് കജകബറ്റ് :

17. (സഹകേരണബഞങ്കുകേളതില്  സഞമ്പതതികേ  ക്രമകകടെറ്റ്  നടെക്കുന്നതഞയതി
പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എന. എ. ടനലതിക്കുന്നറ്റ് :

18. (സഹകേരണബഞങറ്റ്  തടതിപതിടനത്തുടെര്ന്നറ്റ്  നതികക്ഷേപകേരതിലുണഞ-
യതിട്ടുള്ള  ആശങയകേറ്റുന്നതതിനറ്റ്  നടെപടെതി  സസതീകേരതികഞതതഞയതി
പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. നജതീബറ്റ് കേഞന്തപുരഞ്ചാം :

19. (കേരുവന്നൂര്  സഹകേരണബഞങറ്റ്  തടതിപറ്റ്  കകേസതിടന  അകനസഷണഞ്ചാം
ഫലപ്രദമടലന്നറ്റ് പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

Fcbaj.



4

ശതീ. കുറുകകഞളതി ടമഞയതീന :

20. (കേരുവന്നൂര്  സഹകേരണബഞങറ്റ്  തടതിപറ്റ്  കകേസറ്റ്  സതി.ബതി.ഐ.കറ്റ്
വതിടെഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. യു. എ. ലതതീഫറ്റ് :

21. (കേരുവന്നൂര്  സഹകേരണബഞങതിടല  തടതിപതിടന  ഇരകേളതില്  ഒരഞള
ജതീവടനഞടുകതിയതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫറ്റ് :

22. (കേരുവന്നൂര്  സഹകേരണബഞങതിടല  ക്രമകകടുകേള  സഞ്ചാംബനതിചറ്റ്
2019-ല്  ഉകദഭ്യഞഗസര്  നല്കേതിയ  റതികപഞര്ടറ്റ്  പൂഴതിവചതഞയതി
പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ടെതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം :

23. (കേരുവന്നൂര്  സഹകേരണ  ബഞങറ്റ്  തടതിപതിടനത്തുടെര്ന്നറ്റ്
സഞ്ചാംസഞനടത  സഹകേരണ  ബഞങറ്റ്  നതികക്ഷേപങ്ങടള
സഞ്ചാംബനതിച്ചുണഞയതിട്ടുള്ള  ആശങ  അകേറ്റുന്നതതിനറ്റ്  നടെപടെതി
സസതീകേരതികണടമന്ന ആവശഭ്യഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

    മതിതവഭ്യയ ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടുന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ശതീ. ടെതി. ടജ. വതികനഞദ്  :

24. സഹകേരണഞ്ചാം  എന്ന  XXVII-ാാാ നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ
2425-00-001-89(01-1)  എന്ന  ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള
2,53,23,000  രൂപ  2,52,13,000  രൂപയഞയതി  കുറവറ്റ്
ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളതിടല  വഞയ്പ  തടതിപ്പുകേള  തടെയുന്നതതിലൂടടെ
നതികക്ഷേപങ്ങളകറ്റ് സുരക്ഷേതിതതസഞ്ചാം ഉറപഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം അകസൗണതിഞ്ചാംഗറ്റ്
സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  സുതഞരഭ്യമഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  പരഞജയടപടതഞയതി
പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം   ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ :

25. സഹകേരണഞ്ചാം  എന്ന  XXVII-ാാാ നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ
2425-00-001-89-04(4)  എന്ന  ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള
27,000 രൂപ  നതീകഞ്ചാം ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(സഹകേരണ  ബഞങ്കുകേളതിടല  തടതിപ്പുകേള  സഞ്ചാംബനതിച  വതിവരങ്ങള
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ലഭതിചതിട്ടുഞ്ചാം നടെപടെതികേള സസതീകേരതിക്കുന്നതതില് സഹകേരണ വതിജതിലനസറ്റ്
വതിഭഞഗതതിനറ്റ് പതിഴവറ്റ് സഞ്ചാംഭവതിചതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ  :

26. സഹകേരണഞ്ചാം  എന്ന  XXVII-ാാാ നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ
2425-00-001-98(45)  എന്ന  ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള
3,15,000 രൂപ നതീകഞ്ചാം ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(സഹകേരണ ബഞങ്കുകേളതില് നടെന്ന തടതിപ്പു കകേസുകേളതില് നടെപടെതികേള
സസതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. കറഞജതി എഞ്ചാം. കജഞണ്  :

27. സഹകേരണഞ്ചാം  എന്ന  XXVII-ാാാ നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ
2425-00-101-99(01-5)  എന്ന  ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള
1,61,30,000 രൂപ 1,51,30,000 രൂപയഞയതി കുറവറ്റ് ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(സഹകേരണ  കജഞയതിനറ്റ്  രജതിസ്ട്രേഞറുടടെ  16.01.2019-ടല  റതികപഞര്ടറ്റ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം  കേരുവന്നൂര്  സര്വതീസറ്റ്  സഹകേരണ  ബഞങതില്  200
കകേഞടെതിരൂപയുടടെ തടതിപറ്റ് കേടണതതിയതിട്ടുഞ്ചാം നതികക്ഷേപകേരുടടെ തഞല്പരഭ്യഞ്ചാം
സഞ്ചാംരക്ഷേതിക്കുന്ന  രതീതതിയതില്  നതിയമപരമഞയ  തുടെര്നടെപടെതികേള
സസതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

സൂചകേ ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടുന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനഞ
ലതിസതിടല 

കപജറ്റ് 4-5   

സഹകേരണഞ്ചാം  എന്ന  XXVII-ാാാ നമ്പര്  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ
കപരതില് വകേടകേഞള്ളതിചതിട്ടുള്ള 256,82,67,000 രൂപയതില് നതിന്നറ്റ്
നൂററ്റ് രൂപ കുറവു ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(ടപഞതുവഞയതി ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

28.    ശതീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന

29. ശതീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില്

30. ശതീ. അനവര് സഞദതറ്റ്

31. ശതീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര്

32. ശതീ. സണതി കജഞസഫറ്റ്
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33. ശതീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥറ്റ്

34. ശതീ. എഞ്ചാം. വതിനടസനറ്റ്

35. ശതീ. ഐ. സതി. ബഞലകൃഷ്ണന

36. ശതീ. പതി. ടെതി. കതഞമസറ്റ്

37. ശതീ. അനൂപറ്റ് കജകബറ്റ്

38. ശതീ. കമഞനസറ്റ് കജഞസഫറ്റ്

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്   XXXIV  -   വനഞ്ചാം  

സഭയുടടെ കവഞടതിനറ്റ് സമര്പതിക്കുന്ന ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ തുകേ 331,99,46,000 രൂപ

നയനതിരഞകേരണതതിനുള്ള ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടുന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനഞ
ലതിസതിടല 
കപജറ്റ് 4-5

വനഞ്ചാം  എന്ന  XXXIV-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ  കപരതില്
വകേടകേഞള്ളതിചതിട്ടുള്ള 331,99,46,000  രൂപ ഒരു രൂപയഞയതി കുറവു
ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്

ശതീ. തതിരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന :

1. (പടയഭൂമതിയതിടല റതിസര്വറ്റ് ടഷഡന്യൂള മരങ്ങള സഞ്ചാംരക്ഷേതിക്കുന്നതതില്
വതീഴ്ച സഞ്ചാംഭവതിചതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീമതതി ടകേ. ടകേ. രമ :

2. (പടയഭൂമതിയതില്നതിന്നറ്റ്  അനധതികൃതമഞയതി  മരങ്ങള  മുറതിക്കുന്നതു
തടെയുന്നതതില്  വനഞ്ചാംവകുപതിനറ്റ്  വതീഴ്ച  ഉണഞയതഞയതി  പറയടപടുന്ന
വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദറ്റ്. പതി. :

3. (റവനന്യൂ  പടയഭൂമതിയതിടല  മരങ്ങള  മുറതികഞന  നല്കേതിയ
ഉതരവതിടനത്തുടെര്ന്നറ്റ്  സര്കഞര്സഞ്ചാംരക്ഷേതിത  മരങ്ങള
മുറതിച്ചുമഞറതിയതഞയതി  പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. നജതീബറ്റ് കേഞന്തപുരഞ്ചാം   :

4. (പടയഭൂമതിയതിടല റതിസര്വറ്റ്,  ടഷഡന്യൂള മരങ്ങള സഞ്ചാംരക്ഷേതിക്കുന്നതതില്
വതീഴ്ച സഞ്ചാംഭവതിചതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )
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ശതീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര് :

5. (വനഞ്ചാംടകേഞളളയറ്റ്  കൂട്ടുനതിന്നതഞയതി  പറയടപടുന്ന
ഉകദഭ്യഞഗസര്ടകതതിടര  നടെപടെതി  സസതീകേരതികഞതതറ്റ്  സഞ്ചാംബനതിചറ്റ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. അനൂപറ്റ് കജകബറ്റ്  :

6. (വനഞ്ചാം  കമഖലയതില്  നതിന്നറ്റ്  രഞജകേതീയ  മരങ്ങള  അനധതികൃതമഞയതി
മുറതിച്ചു കേടെതതിയതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. കമഞനസറ്റ് കജഞസഫറ്റ് :

7. (സഞ്ചാംസഞനതറ്റ്  നടെന്നതഞയതി  പറയടപടുന്ന  വനഞ്ചാംടകേഞളളയുഞ്ചാം
അഴതിമതതിയുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചറ്റ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. പതി. ടകേ. ബഷതീര്  :

8. (വയനഞടതിടല അനധതികൃത മരഞ്ചാംമുറതിയതില് കുറകഞരഞയവര്ടകതതിടര
കേര്ശന നടെപടെതികേള സസതീകേരതികഞതതഞയതി  പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ് )

ശതീ. കുറുകകഞളതി ടമഞയതീൻ :

9. (വയനഞടെറ്റ്  മുടതില്  മരഞ്ചാംമുറതി  കകേസതിടല  പ്രതതികേടള  മുന  കപഴ്സണല്
സഞഫഞ്ചാംഗഞ്ചാം  സഹഞയതിചതഞയതി  പറയടപടുന്ന  വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ടപ്രഞഫ. ആബതിദറ്റ് ഹുബസൻ തങ്ങള :

10. (വയനഞടെറ്റ് മുടതില് മരഞ്ചാംമുറതി സഞ്ചാംഭവതതില് വനവകുപറ്റ് ടചകറ്റ് കപഞസറ്റ്
ഉകദഭ്യഞഗസര്  പ്രതതികേടള  സഹഞയതികഞൻ  കൂട്ടുനതിന്നതഞയതി
പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. അനവര് സഞദതറ്റ് :

11. (വയനഞടെറ്റ് മുടതില് മരഞ്ചാംമുറതി സഞ്ചാംഭവതതില് വനഞ്ചാം വകുപറ്റ്  ഉകദഭ്യഞഗസര്
പ്രതതികേടള  സഹഞയതിചതഞയതി  പറയടപടുന്ന  വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എന. ഷഞ്ചാംസുദതീൻ :

12. (നൂററ്റ് വര്ഷതതിലധതികേഞ്ചാം പഴകമുള്ള ഈടതി മരങ്ങള മുറതിച്ചു കേടെതതിയ
സഞ്ചാംഭവതതില് കുറകഞരഞയവര്ടകതതിടര  നടെപടെതി  സസതീകേരതികഞത-
തഞയതി  പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)
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ശതീ. ഷഞഫതി പറമ്പതില് :

13. (കേകയ്യേറതിയ  വനഭൂമതി  തതിരതിച്ചുപതിടെതികഞൻ  നടെപടെതി
സസതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എൻ. എ. ടനലതിക്കുന്നറ്റ് :

14. (വനഞ്ചാം  കേകയ്യേറഞ്ചാം  തടെയഞൻ  നടെപടെതി  സസതീകേരതികഞതതഞയതി
പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. സണതി കജഞസഫറ്റ് :

15. (വനഞവകേഞശനതിയമപ്രകേഞരഞ്ചാം  ആദതിവഞസതികേളകറ്റ്  അര്ഹതടപട
വനഭൂമതി  നല്കേതി  സഞ്ചാംരക്ഷേതികഞതതഞയതി  പറയടപടുന്ന  വതിഷയഞ്ചാം
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എഞ്ചാം. വതിൻടസനറ്റ് :

16. (വനഭൂമതി  കേകയ്യേറുവഞൻ  മഞഫതിയകേള  നടെത്തുന്ന  ശമങ്ങടള
പ്രതതികരഞധതികഞൻ  സഞധതികഞതതഞയതി  പറയടപടുന്ന  വതിഷയഞ്ചാം
ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ടകേ. പതി. എ. മജതീദറ്റ് :

17. (വനഞ്ചാം  കേകയ്യേറഞ്ചാം  തടെയഞനുഞ്ചാം  ഒഴതിപതികഞനുഞ്ചാം  ക്രതിയഞത്മകേമഞയ
നതിര്കദശങ്ങള നടെപതിലഞകഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥ്  :

18. (സഞമൂഹഭ്യവനവല്കരണ  പദ്ധതതി  കേഞരഭ്യക്ഷേമമഞയതി
നടെപഞക്കുന്നതതില് പരഞജയടപടതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. എ. ടകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫറ്റ് :

19. (സഞമൂഹഭ്യവനവല്കരണ  പരതിപഞടെതി  വഭ്യഞപതിപതിക്കുവഞന  നടെപടെതി
സസതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. പതി. ഉബബദുള്ള :

20. (വനകമഖലകയഞടെറ്റ്  കചര്ന്ന  കതഞടങ്ങള  സഞ്ചാംരക്ഷേതിക്കുന്നതതിനുള്ള
നടെപടെതികേള  സസതീകേരതികഞതതഞയതി  പറയടപടുന്ന  വതിഷയഞ്ചാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴതി അലതി :

21. (വനഭൂമതിയതില്  തഞമസതിക്കുന്നവടര  കേടണത്തുന്നതതിനറ്റ്  കജഞയതിനറ്റ്
ടവരതിഫതികകഷന  സര്കവ  നടെത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  അര്ഹരഞയവര്കറ്റ്
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പടയഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുമുള്ള  നടെപടെതികേള  സസതീകേരതികഞതതഞയതി
പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

കഡഞ. എഞ്ചാം. ടകേ. മുനതീര് :

22. (സഞമൂഹഭ്യവനവല്കരണ  പദ്ധതതിയുടടെ  ഭഞഗമഞയതി  പരതിസതിതതികറ്റ്
ഗുണകേരമലഞത  മരങ്ങള  വച്ചുപതിടെതിപതിക്കുന്നതതിനു  പകേരഞ്ചാം
നഞട്ടുമരങ്ങള  വച്ചുപതിടെതിപതികകണതതിടന  ആവശഭ്യകേത  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. യു. എ. ലതതീഫറ്റ് :

23. (വനവതിസ്തൃതതി  വര്ദ്ധതിപതികഞന  നടെപടെതി  സസതീകേരതികഞതതഞയതി
പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. ടെതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം :

24. (വനഭ്യജതീവതികേളുടടെ  ആക്രമണഞ്ചാം  തടെയഞന  നടെപടെതി
സസതീകേരതികഞതതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

മതിതവഭ്യയ ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടുന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ശതീ. ഐ. സതി. ബഞലകൃഷ്ണന :

25. വനഞ്ചാം  എന്ന  XXXIV- ാാാ നമ്പര്  ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ
2406-01-001-96-01 -5.  എന്ന  ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള
46,32,000 രൂപ 45,30,000 രൂപയഞയതി കുറവറ്റ് ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(കേഴതിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷകഞലയളവതില് സഞ്ചാംസഞനതറ്റ് നടെന്ന 
വനഞ്ചാംടകേഞള്ള തടെയുന്നതതില് വനഞ്ചാം വകുപറ്റ് വതിജതിലനസറ്റ് 
പരഞജയടപടതഞയതി പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം   ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

ശതീ. പതി. ടെതി. കതഞമസ്  :

26. വനഞ്ചാം എന്ന  XXXIV- ാാാ നമ്പര് ബഡ്ജററ്റ്  ടഹഡതിനുകേതീടഴ  2406-
01-001-99(01-1)  എന്ന  ഇനതതിനറ്റ്  വകേടകേഞളളതിചതിട്ടുളള
15,23,87,000  രൂപ  15,22,87,000  രൂപയഞയതി  കുറവറ്റ്
ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(24.10.2020-ടല  സര്കഞര്  ഉതരവതിടന  തുടെര്ന്നുണഞയ
മരഞ്ചാംടകേഞള്ള  തടെയുന്നതതില്  വനഞ്ചാം  വകുപറ്റ്  പരഞജയടപടതഞയതി
പറയടപടുന്ന വതിഷയഞ്ചാം   ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)
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സൂചകേ ടവടതിക്കുറയല് ആവശഭ്യടപടുന്ന ഉപകക്ഷേപങ്ങള

ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനഞ
ലതിസതിടല 

കപജറ്റ് 4-5   

വനഞ്ചാം  എന്ന  XXXIV-ാാാ നമ്പര്  ധനഞഭഭ്യര്ത്ഥനയുടടെ  കപരതില്
വകേടകേഞള്ളതിചതിട്ടുള്ള 331,99,46,000 രൂപയതില് നതിന്നറ്റ് നൂററ്റ് രൂപ
കുറവു ടചകയ്യേണതഞണറ്റ്.

(ടപഞതുവഞയതി ചര്ച ടചയ്യുന്നതതിനറ്റ്)

27.    ശതീ. അനൂപറ്റ് കജകബറ്റ്

28. ശതീ. ടെതി. ടജ. വതികനഞദറ്റ്

29. ശതീ. എല്കദഞസറ്റ് പതി. കുന്നപതിള്ളതില്

30. ശതീ. സതി. ആര്. മകഹഷറ്റ്

31. ശതീ. ടകേ. ബഞബു (തൃപ്പുണതിത്തുറ)

32. ശതീ. സനതീഷ് കുമഞര് കജഞസഫറ്റ്

33. ശതീ. കറഞജതി എഞ്ചാം. കജഞണ്

34. കഡഞ. മഞതത്യു കുഴല്നഞടെന

35. ശതീ. സജതീവറ്റ് കജഞസഫറ്റ്

36. ശതീ. ടെതി. സതിദതിഖറ്റ്

കകേരള നതിയമസഭഞ ടസക്രകടറതിയററ്റ്,                      എസറ്റ്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം,                                                                 ടസക്രടറതി.
2021 ആഗസറ്റ് 3.
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