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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി X

വനവന്റിം പരനിസനിതനിയന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം

(2021-2023)

ഘടന

സചെയര്മഭാന  :

ശതീ. എ. സകേ. ശശതീന്ദ്രന,
  വനന്റിം-വനഭ്യജതീവനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫെതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം  :

ശതീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
  സപഭാതുമരഭാമതന്റിം വനികനഭാദസ ഞഭാരവന്റിം യവജനകേഭാരഭ്യവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള:

ശതീ. എല്കദഭാസറ പനി. കുനപനിള്ളനില്

ശതീ.  സനി. സകേ. ഹരതീന്ദ്രന

ശതീ. സകേ. യ. ജനതീഷറ കുമഭാര്

ശതീ. എന്റിം. മുകകേഷറ

ശതീ. നജതീബറ കേഭാന്തപുരന്റിം

ശതീ. എ. രഭാജ

ശതീ. സണനി കജഭാസഫെറ

ശതീ. പനി. എസറ. സുപഭാല്.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എ. എന്റിം. ബഷതീര് , സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. സറജനി ബനി., അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. സസല്വരഭാജന പനി. എസറ., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. റനി. പുഷഭാന്റിംഗദന, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2023-2024 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്  വനവന്റിം  പരനിസനിതനിയന്റിം
വനികനഭാദസ ഞഭാരവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ് ജകേ റ ടറ  കേമനിറനി  X-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  സമനിതനിയസട  മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമനിതനിയസട സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന. 

സമനിതനി,  15-2-2023,  17-2-2023  എനതീ തതീയതനികേളനില് കയഭാഗന്റിം  കചെര്നറ  കകേരള
നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ
സന്റിംബനനിചറ  പുറസപടുവനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ  കരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം
തഭാസഴെപറയന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില്  ഉളസകഭാള്ളുന  വനിവനിധ  സചെലവനിനങ്ങള
പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVII        ― വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസന്റിം,  കേഭായനികേവനികനഭാദന്റിം,  കേല,  സന്റിംസഭാരന്റിം
കമജര് സഹഡറ-3435 എകകഭാളജനിയന്റിം എനവകയഭാണ്സമനന്റിം  

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV  ― വനന്റിം, കകേരള സന്റിംസഭാന ബകയഭാസസഡകവഴനിറനി കബഭാര്ഡറ 

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLII             ― വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം

കമല്പറ ഞ്ഞ  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം  ലഭനിച
കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം  കയഭാഗങ്ങളനില്  സനനിഹനിതരഭായനിരുന
ഉകദഭ്യഭാഗസരനില് നനിനന്റിം കൂടുതല് വനിവരങ്ങള ആരഭായകേയന്റിം സചെയ.

ഭരണഘടനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
അതനിസന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളക്കുന്റിം  രൂപന്റിം  നല്കുകേയന്റിം  അവ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉളസകഭാള്ളനിക്കുകേയന്റിം സചെയനിരനിക്കുന.

2023  സഫെബ്രുവരനി  22-ാം  തതീയതനി  കൂടനിയ  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.  

എ. സകേ. ശശതീന്ദ്രന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2023 സഫെബ്രുവരനി 27. സബ് ജകേ റ ടറ കേമനിറനി X. 



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV―വനന

പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്     -   850,95,15,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്    -  3,00,000 രൂപ

പപ്പോന്  

2406-01-003-97―മപ്പോനവപശേഷറി വറികസനന

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 3.5 പകപ്പോടറി രൂപ 

1.  മനുഷഭ്യവറിഭവപശേഷറി വര്ദ്ധനവറിലൂചടയന മതറിയപ്പോയ പരറിശേശീലനതറിലൂചടയന വനന

വകുപറിചന്റെ  ശേപ്പോകശീകരണമപ്പോണട്ട്  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂചട  വറിഭപ്പോവനന  ചചെയ്യുന്നതട്ട്.  വകുപറിചന്റെ

വറിവറിധ പ്രവര്തനങ്ങചളെ സനബനറിചട്ട് ഉപദഭ്യപ്പോഗസ്ഥര്കന, സന്നദ്ധ സനഘടനകള്കന മറട്ട്

വറികസന  ഏജന്സറികള്കമുള്ള  പബപ്പോധവല്ക്കരണ  പരറിപപ്പോടറികള്,  കപപ്പോസറിററി

ബറില്ഡറിനഗട്ട്  എന്നറിവയപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന  അനുവദറിച  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതന

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട് സമറിതറി മനസറിലപ്പോകന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശേശീര്ഷകതറില്    2.73

പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

2406-01-004-92―വറിഭവ ആസൂത്രണവന ഗപവഷണവന

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 1.5 പകപ്പോടറി രൂപ 

2. വറിവറിധ  പഫപ്പോറസട്ട്  ഡറിവറിഷനുകളുചട  പ്രവര്തന  പദ്ധതറികളുന  മപ്പോപനജ് ചമന്റെട്ട്

പപ്പോനുകളുന  തയപ്പോറപ്പോകകയന  പരറിഷ്കരറികകയന  ചചെയ്യുക,  ശേപ്പോസശീയമപ്പോയ  വനപരറിപപ്പോലനന,

ഫശീല്ഡട്ട്  സര്പവ,  വനവറിഭവങ്ങളുചട  വറിവരപശേഖരണതറിചന്റെയന  കചണ്ടെതലുകളുചടയന

അടറിസ്ഥപ്പോനതറില് പ്രവര്തന പദ്ധതറികള് തയപ്പോറപ്പോക്കല്,  നറിലവറിലുള്ള ഗപവഷണങ്ങള്

തുടരുന്നതറിനുന പുതറിയ ഗപവഷണ പരശീക്ഷണങ്ങള് നടത്തുക,  വറിത്തുപശേഖരണന മുതലപ്പോയ

പ്രവര്തറികള്  ലക്ഷഭ്യമറിടുന്ന  ഈ  പദ്ധതറിയപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന  അനുവദറിച  ബഡ് ജറട്ട്

വറിഹറിതന  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശേശീര്ഷകതറില്   1   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 
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2406-01-101-81―വന സനരക്ഷണന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 26 പകപ്പോടറി രൂപ 

3. വനപമഖലയചട  ചമചചപട  രശീതറിയറിലുള്ള  പരറിപപ്പോലനതറിനട്ട്  വനപമഖലയചട
ഏകശീകരണന,  വനപ്പോതറിര്തറികളുചട സ്ഥപ്പോയറിയപ്പോയ പവര്തറിരറിക്കല്,  വന സനരക്ഷണതറിനട്ട്
കപ്പോട്ടുതശീ  പ്രതറിപരപ്പോധ  പ്രവര്തനങ്ങള്,  മണട്ട്-ജലസനരക്ഷണ  പ്രവര്തറികള് എന്നറിവ
അതഭ്യനപ്പോപപക്ഷറിതമപ്പോണട്ട്.  നറിലവറിലുള്ള  വനവറിഭവങ്ങള്  സനരക്ഷറികക,  പരറിപപ്പോലറികക,
പുനരുദ്ധരറികക തുടങ്ങറിയ മപ്പോനദണ്ഡങ്ങളെറിലൂന്നറി കപ്പോട്ടുതശീ സനരക്ഷണ പ്രവര്തറികള്ക്കപ്പോയറി
ഫയര് ലലന്, ഇന്റെശീരറിയര് കഭ്യപ്പോമ്പട്ട് ചഷഡട്ട്, ചചെക്കട്ട് പപപ്പോസട്ട് എന്നറിവയചട അറകുറപണറിയന
ചതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്കള്ള  പവതനന,  ഭരണ  ചചെലവട്ട്,  എസട്ട്.എന.സറി.  പ്രവര്തനങ്ങള്,
വനസനരക്ഷണ  സമറിതറികള്/ഇപക്കപ്പോചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കമറിററികള്കള്ള  സഹപ്പോയധനന
തുടങ്ങറിയ  പ്രവര്തറികള്കമപ്പോയറി നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷന വകയറിരുതറിയറിട്ടുളെളെ തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    4    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

2406-01-800-57―പഫപ്പോറസട്ട്  മപ്പോപനജ് ചമന്റെട്ട്  വറിവര  സമ്പ്രദപ്പോയവന  ജറിപയപ്പോഗപ്പോഫറിക്കല്
വറിവര സമ്പ്രദപ്പോയവന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 1.5 പകപ്പോടറി രൂപ  

4. വനന  വകുപറിചന്റെ  പസവനങ്ങളെറിലുന  കണകറിവറിററിയറിലുന  ഡറിജറിറല്  സപ്പോപങ്കേതറിക
വറിദഭ്യയചട  ഉപപയപ്പോഗന  വര്ദ്ധറിപറികക  എന്നതപ്പോണട്ട്  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂചട  വറിഭപ്പോവനന
ചചെയ്യുന്നതട്ട്. 130 പറഞട്ട് ചലവല് ഓഫശീസുകളെറില് ഇ-ഓഫശീസട്ട് നടപറിലപ്പോക്കല്, ഒരു ജറിപയപ്പോ -
ചസ്പെഷഭ്യല്  പഫപ്പോറസട്ട്  ഇന്ഫര്പമഷന്  മപ്പോപനജ് ചമന്റെട്ട്  സറിസന  വറികസറിപറികക  തുടങ്ങറിയ
പ്രവര്തറികള്ക്കപ്പോയറി നടപ്പുവര്ഷന വകയറിരുതറിയറിട്ടുളെളെ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട് സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   1.5   പകപ്പോടറി രൂപ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

2406-02-110-09 ―മനുഷഭ്യനുന മൃഗങ്ങളുന തമറിലുള്ള സനഘര്ഷങ്ങള്   കുറയ്ക്കുന്നതറിനുള്ള 
നടപടറികള് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 30.85 പകപ്പോടറി രൂപ  

5.  സനസ്ഥപ്പോനതട്ട്  ഭയപ്പോനകമപ്പോയ  രശീതറിയറില്  മനുഷഭ്യ-മൃഗ  സനഘര്ഷങ്ങള്
വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന്ന  സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്  അതറിനട്ട്  വഴറിവയ്ക്കുന്ന  അടറിസ്ഥപ്പോനകപ്പോരണങ്ങള്
കചണ്ടെത്തുന്നതറിനുന ലഘൂകരറികന്നതറിനുന ഊന്നല് നല്കറിചക്കപ്പോണ്ടുള്ള വറിവറിധ നടപടറികള്
വകുപട്ട്  ലകചക്കപ്പോപള്ളണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  വനഭ്യജശീവറി  സപങ്കേതങ്ങള്  ചമചചപടുത്തുക,  നറിര്മപ്പോണ
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പ്രവര്തറികള്  ഉള്ചപചടയള്ള  പ്രതറിപരപ്പോധ  നടപടറികള്  സസശീകരറികക,  ദ്രുത
കര്മപസനകള്  ശേകറിചപടുത്തുക,  ചപപ്പോതുജന  പങ്കേപ്പോളെറിതന  ഉറപ്പുവരുത്തുക,  മൃഗങ്ങളുചട
വരവറിചന/ആക്രമണചത  സനബനറിച  മുന്നററിയറിപട്ട്  നല്കുക,  ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗചത
സനബനറിച്ചുന, അനുപയപ്പോജഭ്യമപ്പോയ കൃഷറിരശീതറികചളെ സനബനറിച്ചുന അവപബപ്പോധ പരറിപപ്പോടറികള്
സനഘടറിപറികക,  ചപപ്പോതുജന സഹപ്പോയപതപ്പോടുകൂടറിയ ഇന്ഷുറന്സട്ട്  പദ്ധതറി  ആരനഭറികക
തുടങ്ങറിയ ദശീര്ഘകപ്പോല പദ്ധതറികള് നടപറിലപ്പോകന്നതറിനപ്പോണട്ട്  ഈ പദ്ധതറിയറിലൂചട വകുപട്ട്
ലക്ഷഭ്യമറിടുന്നചതന്നട്ട് സമറിതറി മനസറിലപ്പോകന. അപതപ്പോചടപ്പോപന സര്ക്കപ്പോരറിനട്ട് സമര്പറിചറിട്ടുള്ള
5  വര്ഷന  ചകപ്പോണ്ടെട്ട്  പൂര്തശീകരറികവപ്പോന് ഉപദ്ദേശേറികന്ന  620  പകപ്പോടറി  രൂപയചട  പപ്രപ്പോജകട്ട്
നടപറിലപ്പോകന്നതറിനപ്പോയന നടപ്പുവര്ഷന വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട്
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  ധനപു  നനഃ  വറിനറിപയപ്പോഗന
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറിപയപ്പോ    12    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

6.  വനതറിനുള്ളറില്  തപ്പോമസറികന്നവര്കള്ള  സസയന  സന്നദ്ധ  പുനരധറിവപ്പോസ  പദ്ധതറി
പ്രകപ്പോരന നല്കുന്ന നഷ്ടപരറിഹപ്പോര തുകയറിചല അപപ്പോകത വറിലയറിരുതറിയ സമറിതറി  ,   കുറഞ്ഞ ഭൂമറി
മപ്പോത്രന  ഉള്ളവര്കന    10    ഏക്കര്  വചര  ഉള്ളവര്കന  ഒപര  മപ്പോനദണ്ഡപ്രകപ്പോരന  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരന
നറിശ്ചയറിച  രശീതറിയറില്  അപപ്പോകത  ഉചണ്ടെനന  ആയതട്ട്  പുനനഃപരറിപശേപ്പോധറിചട്ട്  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമപ്പോയന
ആകര്ഷകമപ്പോക്കറിയന പ്രസസ്തുത പദ്ധതറി നടപറിലപ്പോക്കണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയന  . 

4406-01-070-99―പറപ്പോഡുകള് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 4 പകപ്പോടറി രൂപ 

7. വനപപ്പോതകള് ചമചചപടുതറി വനന വകുപറിചല ജശീവനക്കപ്പോരുചട സഞപ്പോരന സുഗമമപ്പോക്കറി
വനസനരക്ഷണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ശേകറിചപടുത്തുക  എന്നതപ്പോണട്ട്  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂചട
ലക്ഷഭ്യമറിടുന്നതട്ട്. തകര്ന്ന പഫപ്പോറസട്ട് പറപ്പോഡുകളുചട റശീ-ടപ്പോററിനഗട്ട്, 850 Km പറപ്പോ ഡുകളുചട ടപ്പോററിനഗട്ട്
എന്നറിവയപ്പോയറി നടപ്പുവര്ഷന വകയറിരുതറിയ ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട് സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്    4      പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി
ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

4406-01-070-97    ―ചകടറിടങ്ങള് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 4 പകപ്പോടറി രൂപ  

8. ഓഫശീസട്ട് ചകടറിടങ്ങള്,  പറിക്കറട്ട് പസഷന്, ചചെക്കട്ട്പപപ്പോസട്ട്, പഡപ്പോര്ചമറററികള്, കഭ്യപ്പോമ്പട്ട്

ചഷഡട്ട്,  ഡറിപപപ്പോ  ഓഫശീസട്ട്,  പഹപ്പോസല്,  സര്ക്കറിള്  ഓഫശീസട്ട്,  പറഞട്ട്  ഓഫശീസട്ട്,  സപ്പോഫട്ട്

കസപ്പോര്പടഴട്ട്,  വയര്ചലസട്ട്  ടവര്  എന്നറിവയചട  നറിര്മപ്പോണവന,  നറിലവറിലുള്ളവയചട
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ആധുനറികവല്ക്കരണവന  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂചട  നടപ്പുവര്ഷന  നടപറിലപ്പോകവപ്പോന്

ഉപദ്ദേശേറികന്നതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോകന.  എന്നപ്പോല് ഈ വര്ഷചത ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതന

പ്രസ്തുത പ്രവര്തറികള്ക്കട്ട് അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട്ട് സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഇഇ

ശേശീര്ഷകതറില്    4    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

4406-01-105-87(01)―പതപ്പോടങ്ങളുചട ഉല്പപ്പോദനപശേഷറി വര്ദ്ധറിപറിക്കല്   -    വന്മരപതപ്പോടങ്ങള് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 5 പകപ്പോടറി രൂപ  

9.  വന്മരപതപ്പോടങ്ങളുചട  ഗുണനറിലവപ്പോരന  ചമചചപടുത്തുക,  പതപ്പോടങ്ങളുചട  വറിസ്തൃതറി

വര്ദ്ധറിപറികക,  നശേറിച്ചുപപപ്പോയ പതപ്പോടങ്ങചളെ പുനരുജശീവറിപറിചട്ട്  സസപ്പോഭപ്പോവറിക വനങ്ങളെപ്പോക്കറി

മപ്പോറ്റുക എന്നശീ പ്രവര്തറികളെപ്പോണട്ട് ഈ പദ്ധതറിയറിലൂചട ലക്ഷഭ്യമറിടുന്നതട്ട്.  നടപ്പുവര്ഷന  209

ചഹകര്  സ്ഥലതട്ട്  പതക്കട്ട്  പപ്പോന്റെട്ട്  ചചെയ്യുന്നതറിനുന  630  ചഹകര്  പപ്പോപന്റെഷചന്റെ

അറകുറപണറികള്കമപ്പോയറി  നറിലവറില്  അനുവദറിചറിരറികന്ന  ബഡ് ജറട്ട്  വറിഹറിതന

അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  

5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

പനപ്പോണ് പപ്പോന് 

2406-01-101-90―1999-  ചല പകരളെ പഫപ്പോറസട്ട് ററിപവപ്പോള്വറിനഗട്ട് ഫണ്ടെട്ട് റൂള്  , (  പതക്കട്ട്  ,   പള്പട്ട് വഡട്ട്  )

അനുസരറിചട്ട് പതക്കട്ട് ഫണ്ടെറിപലക്കട്ട്  മപ്പോറചപടുന്നതട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 10.6553 പകപ്പോടറി രൂപ 

10.  സനസ്ഥപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരറിചന്റെ  പ്രധപ്പോന  വരുമപ്പോനമപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങളെറിചലപ്പോന്നപ്പോണട്ട്  ഈ

ശേശീര്ഷകന.  പകരളെതറിലുടനശീളെമുള്ള  ചടററിപറപ്പോററിയല്  വന  ഡറിവറിഷനുകളെറില്  നറിനന

വറില്കന്ന പതക്കറിചന്റെ വറിലയചട  5%-വന പള്പട്ട് വഡറിചന്റെ വറിലയചട  50%-വന പചെര്തപ്പോണട്ട്

പകരളെ  പഫപ്പോറസട്ട്  ററിപവപ്പോള്വറിനഗട്ട്  ഫണ്ടെട്ട്  സസരൂപറികന്നതട്ട്.  പതക്കട്ട്,  പള്പട്ട്  വഡട്ട്

എന്നറിവയചട  പതപ്പോട  നറിര്മപ്പോണ/പരറിചെരണ  ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന

വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന   ബഡ് ജറട്ട്  വറിഹറിതന  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.

ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്    10    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ

അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്  സമറിതറി

ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .
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2406-01-105-99―സര്ക്കപ്പോര്  ഏജന്സറി  വഴറി  വനങ്ങളെറില്  നറിനന  തടറിയന

മറ്റുല്പന്നങ്ങളുന സനഭരറികന്നതറിനട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 36 പകപ്പോടറി രൂപ

11. പ്രപ്പോയചമതറിയ പതക്കട്ട്,  ചവള്ളമരന എന്നറിവ പതപ്പോടങ്ങളെറില് നറിന്നട്ട് മുററിചട്ട് തടറിയന

വറിറകുന  പശേഖരറികക,  വനതറിനുള്ളറിചല,  കപ്പോറതട്ട്  പറിഴുതട്ട്  വശീഴുന്നതുന  ഉണങ്ങറി  നറില്കന്നതുമപ്പോയ

മരങ്ങള്  മുററിചട്ട്  തടറി  പശേഖരറികക  തുടങ്ങറിയ  പ്രവര്തറികളെറിലൂചട  സര്ക്കപ്പോരറിപലയ്ക്കുള്ള

മുഖഭ്യവരുമപ്പോന പസപ്പോതസപ്പോയ ഈ പദ്ധതറിയറിലൂചട നടപ്പുവര്ഷന സര്ക്കപ്പോര് 500 പകപ്പോടറി രൂപ

വരുമപ്പോനന പ്രതശീക്ഷറികന.  വറിഹറിതന കൂടുതല് അനുവദറികന്ന പക്ഷന കൂടുതല് വരുമപ്പോനന

സര്ക്കപ്പോരറിനട്ട്  ലഭറികന്നതപ്പോണട്ട്.   ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്    14    പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

2406-01-105-94―കനകപ്പോലറികള്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 5.5 പകപ്പോടറി രൂപ 

12.വനന  വകുപറിചന്റെ  നറിയന്ത്രണതറിലുള്ള  വനഭ്യജശീവറി  പുനരധറിവപ്പോസ  പരറിപപ്പോലന

പകന്ദ്രങ്ങളെറിചല മൃഗങ്ങളുചട പരറിചെരണ സനരക്ഷണങ്ങള്കന,  മൃഗപരറിപപ്പോലകരുചട ശേമ്പളെന,

മൃഗങ്ങള്കള്ള  തശീറ  എന്നറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന  വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ടറി  പകന്ദ്രങ്ങളെറിചല  മൃഗങ്ങളുചട  എണന

വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന്ന  സപ്പോഹചെരഭ്യന  കണക്കറിചലടുതട്ട്    3.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന

വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി

ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .  

2406-01-800-92―വനഭ്യമൃഗങ്ങളുചട ആക്രമണതറിനറിരയപ്പോകുന്നവര്കള്ള ആശേസപ്പോസന

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 70 ലക്ഷന രൂപ 

13. വനഭ്യജശീവറി  ആക്രമണവമപ്പോയറി  ബനചപടട്ട്  മരണചപടുന്നവരുചട  ആശറിതര്കന,

പരറിപക്കറവര്കന,  കൃഷറി,  വപ്പോസസ്ഥലന  മുതലപ്പോയവ  നഷ് ടചപടവര്കന  ആശേസപ്പോസ

ധനസഹപ്പോയന നല്കുന്നതറിനുന ഇതരതറില് മുന് വര്ഷങ്ങളെറില് കുടറിശറികയപ്പോയ 11.5 പകപ്പോടറി

രൂപ നല്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി നടപ്പു സപ്പോമ്പതറികവര്ഷന അനുവദറിച ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതന തശീചര

അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    10    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .
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14.  വനഭ്യമൃഗങ്ങളുചട ആക്രമണതറിനട്ട് ഇരയപ്പോകുന്നവര്ക്കട്ട് നല്കുന്ന ആശേസപ്പോസ ധനസഹപ്പോയന

തുപലപ്പോന അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് നപ്പോശേനഷ്ടങ്ങളുമപ്പോയറി ചപപ്പോരുതചപടുന്ന വറിധതറില് യഥപ്പോര്ത്ഥ നഷ്ടന

കണക്കപ്പോക്കറി  നറിശ്ചറിത  മപ്പോനദണ്ഡപ്രകപ്പോരന  തുക  പുതുക്കറി  നറിശ്ചയറിക്കണചമന്നട്ട്  സമറിതറി  ശേറിപപ്പോര്ശേ

ചചെയ്യുന  .

 ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  ― XXXIV

പകരളെ സനസ്ഥപ്പോന ബപയപ്പോലഡപവഴ് സറിററി പബപ്പോര്ഡട്ട്

പനപ്പോണ് പപ്പോന് 

2406-02-110-59-36―സഹപ്പോയധനന  -  ശേമ്പപളെതരന

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 17.82 ലക്ഷന രൂപ 

15. മുന്  വര്ഷങ്ങളെറിചല  ചചെലവമപ്പോയറി  തപ്പോരതമഭ്യന  ചചെയ്യുപമ്പപ്പോള്  ശേമ്പപളെതരന  എന്ന

ശേശീര്ഷകതറില് ഇപപപ്പോള് അനുവദറിചറിട്ടുളെളെ തുക പബപ്പോര്ഡറിചല മറട്ട് ഓഫശീസട്ട് ചചെലവകളെപ്പോയ

ചകടറിടവപ്പോടക, വപ്പോടര്ചെപ്പോര്ജട്ട്, ഇലകറിസറിററി ചെപ്പോര്ജട്ട്, പസഷനററി എന്നറിവയട്ട് അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഇഇ ശേശീര്ഷകതറില്

20   ലക്ഷന രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് ―XVII

പകരളെ സനസ്ഥപ്പോന മലറിനശീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട്ട്

പപ്പോന്

3435-04-103-96―പകരളെ സനസ്ഥപ്പോന മലറിനശീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട്ട്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 5 പകപ്പോടറി രൂപ 

16.പകരളെ  സനസ്ഥപ്പോന  മലറിനശീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ  അടറിസ്ഥപ്പോന
സഇകരഭ്യങ്ങള്  ചമചചപടുതല്,  ചപപ്പോതുജന  പബപ്പോധവല്ക്കരണന,  പരറിസ്ഥറിതറി
നറിരശീക്ഷണവന  നടതറിപ്പുന,  കഴറിവകള്  വറികസറിപറിക്കല്  കൂടപ്പോചത  വപ്പോയവറിചന്റെ  ഗുണനറിലവപ്പോരന
പരഖചപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഇടുക്കറി,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്  ജറില്ലകളെറില്  വപ്പോയ  ഗുണനറിലവപ്പോര
നറിരശീക്ഷണ  പസഷനുകള്  ആരനഭറികന്നതറിനുന  പ്രസ്തുത  പസഷനുകള്ക്കപ്പോവശേഭ്യമപ്പോയ
Chromatography  machine  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയന  നടപ്പുവര്ഷന  വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന
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ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതന  പദ്ധതറി  നറിര്വഹണതറിനട്ട്  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    4.9529    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .

 ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLII―വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരന 

പവപ്പോടട്ട് ചചെയ്തതട്ട്   -   428,83,00,000 രൂപ

ചെപ്പോര്ജട്ട് ചചെയ്തതട്ട്  -   ഇല്ല 

പപ്പോന് 

3452-01-102-95―പരറിസ്ഥറിതറി ടൂററിസന ഉല്പന്നങ്ങളുചട വറികസനന

ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതന : 2 പകപ്പോടറി രൂപ 

17.  മപ്പോസര്പപ്പോന്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്,  ചഡസറിപനഷനുകളുചട  മപ്പോപനജ് ചമന്റെട്ട്,
ഇന്റെര്നപ്പോഷണല്  ഇപക്കപ്പോ  ടൂററിസന  സബ്മറിറട്ട്,  ചട്രെയറിനറിനഗട്ട്  എന്നറിവയ്ക്കുന  ഇതറിനകന
ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിയ  മറ്റു  പ്രവര്തറികള്  പൂര്തശീകരറികന്നതറിനുമപ്പോയറി  നടപ്പു
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷന  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    6    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

3452-80-003-97―മപ്പോനവപശേഷറി വറികസനവന പരറിശേശീലനവന

          (01)―പകരളെ ഇന്സറിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ടൂററിസന ആന്റെട്ട് ട്രെപ്പോവല് സഡശീസട്ട്    (  കറിറട്ട്സട്ട്  )

ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതന -  3.3 പകപ്പോടറി രൂപ

18.  പകരളെ ഇന്സറിററ്റ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് ടൂററിസന ആന്റെട്ട് ട്രെപ്പോവല് സഡശീസട്ട്  (കറിറട്ട്സട്ട്)  നറിരവധറി
പുതറിയ  പകപ്പോഴ്സുകള്  ആരനഭറികന്നതറിനുന  നപ്പോക്കട്ട്  അക്രറിഡറിപറഷന്  ലഭറികന്നതറിനുമുള്ള
നടപടറികളുന നടപ്പുവര്ഷന കര്മപഥതറില് എതറികവപ്പോന് ഉപദ്ദേശേറികന.  ആയതറിനപ്പോല്
നടപ്പുവര്ഷചത  ബഡ്ജറട്ട്  വറിഹറിതന  പദ്ധതറി  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട്  തശീചര
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്    1.8    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .
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3452-80-104-98 ―ടൂററിസന   -   വറിപണനവന പപ്രപ്പോതപ്പോഹനവന

          34-3―മറ്റു ചചെലവകള് -മററിനന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 81 പകപ്പോടറി രൂപ

19.  പകരളെന,  വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര  രനഗതട്ട്  നറിരവധറി  ചവല്ലുവറിളെറികളെറിലൂചടയപ്പോണട്ട്

കടനപപപ്പോകുന്നതട്ട്.  2018-ചല  പ്രളെയവന  2019-ചല നറിപ ലവറസറിചന്റെ ആക്രമണവന  2020-ല്

ആരനഭറിച  പകപ്പോവറിഡട്ട്  19  മഹപ്പോമപ്പോരറി  എന്നറിവ  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പമഖലയട്ട്  തറിരറിചടറി

ഉണ്ടെപ്പോക്കറിയറിരുന.  പ്രതറിസനറികളെറില് നറിനന കരകയററി  ഉയര്ന്ന വളെര്ചപ്പോനറിരക്കറിപലക്കട്ട്

എതപ്പോന്  കപ്പോരഭ്യക്ഷമമപ്പോയ  മപ്പോര്ക്കററിനഗട്ട്  പദ്ധതറികള്  നടപതണ്ടെതുള്ളതറിനപ്പോല്  നറിലവറില്

വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന  ബഡ് ജറട്ട്  വറിഹറിതന  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി

വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ

അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    39    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്

സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

3452-80-104-91―ജറില്ലപ്പോ വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര പപ്രപ്പോതപ്പോഹന കഇണ്സറിലുകളുന  സന്ദര്ശേക

പപ്രപ്പോതപ്പോഹന ബറ്റ്യൂപറപ്പോകളുന   (  ഡറി  .  ററി  .  പറി  .  സറി  .) 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 3 പകപ്പോടറി രൂപ 

20.  ജറില്ലപ്പോ  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പപ്രപ്പോതപ്പോഹന  കഇണ്സറിലുകള്കന  സന്ദര്ശേക

പപ്രപ്പോതപ്പോഹന  ബറ്റ്യൂപറപ്പോകള്കന  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  സ്പെറില്  ഓവര്   ആയ

പ്രവര്തറികള്കമപ്പോയറി  6  പകപ്പോടറി  രൂപയന  അടുത  വര്ഷന  നടപറിലപ്പോകന്ന

പ്രവര്തറികള്ക്കപ്പോയറി  4  പകപ്പോടറി  രൂപയന  ആവശേഭ്യമുചണ്ടെന്നട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകന.

ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    7    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി

ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .

3452-80-800-90―വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപറിചന്റെ മറ്റു പദ്ധതറികള്

        (26)―സസകപ്പോരഭ്യപമഖലയറില് അടറിസ്ഥപ്പോന സഇകരഭ്യങ്ങള് ഉണ്ടെപ്പോകന്നതറിനട്ട് ധനസഹപ്പോയന

 (33 )―സബ്സറിഡറികള്

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 16.7 പകപ്പോടറി രൂപ  
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21.  ടൂററിസന  വകുപറിചന്റെ  നറിയന്ത്രണതറിലുള്ള  യപ്പോത്രശീനറിവപ്പോസുകളുചടയന  ഗസട്ട്
ഹഇസുകളുചടയന  പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനുന  അറകുറപണറികള്കന  കുടറിശറിക  നല്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി
നടപ്പുവര്ഷന 32 പകപ്പോടറി രൂപയചട ചചെലവട്ട് പ്രതശീക്ഷറികന്നതപ്പോയറി സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    25    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി
ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .

3452-80-800-20―ലശീഗട്ട് അടറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള്ള പബപ്പോടട്ട് മതരന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 12 പകപ്പോടറി രൂപ

22.  വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര  പമഖലയട്ട്  പുതന് ഉണര്വട്ട്   പകര്ന്ന നൂതന സനരനഭമപ്പോയ
ചെപ്പോമ്പഭ്യന്സട്ട്  പബപ്പോടട്ട്  ലശീഗട്ട്  മതരങ്ങളുചട  സമപ്പോന  തുക,  മതരങ്ങളുചട  സനപപ്രഷണന,
പസ്പെപ്പോണ്സര്ഷറിപ്പുകള്,  പശ്ചപ്പോതലന  ഒരുക്കല്  എന്നറിവയപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന  18  പകപ്പോടറി
രൂപയചട  ചചെലവട്ട്  പ്രതശീക്ഷറികന്നതറിനപ്പോല്  നറിലവറില്  അനുവദറിചറിരറികന്ന  ബഡ് ജറട്ട്
വറിഹറിതന  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ ശേശീര്ഷകതറില്
6   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .  

5452-01-101-99―അടറിസ്ഥപ്പോന സഇകരഭ്യങ്ങളുചടയന മറ്റു സഇകരഭ്യങ്ങളുചടയന വറികസനവന
നറിലവപ്പോരന ഉയര്തലുന  

34-3 ―മറ്റു ചചെലവകള് - മററിനന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന: 135.65 പകപ്പോടറി രൂപ 

23.  സനസ്ഥപ്പോനത്തുടനശീളെമുള്ള  പ്രധപ്പോനചപട  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളെറിചല
പശ്ചപ്പോതല  സഇകരഭ്യചമപ്പോരുകന്നതറിനുന  നറിലവപ്പോരന  ചമചചപടുത്തുന്നതറിനുന  ബഡ് ജറട്ട്
പ്രസനഗതറില് പരപ്പോമര്ശേറിച ടൂററിസന ഹബട്ട്,  പറില്ഗറിന ടൂററിസന,  ക്രൂയറിസട്ട് ടൂററിസന,  ടൂററിസന
പകപ്പോററിപഡപ്പോര് തുടങ്ങറിയ പുതറിയ പദ്ധതറികള് നടപറിലപ്പോകന്നതറിനുമപ്പോയറി നടപ്പുവര്ഷന  200
പകപ്പോടറി  രൂപയചട  ചചെലവട്ട്  പ്രതശീക്ഷറികന്നതറിനപ്പോല്  നറിലവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന
ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതന തശീചര അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട്ട് സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ ശേശീര്ഷകതറില്
64.35   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

5452-01-101-86―അതറിഥറി  മന്ദറിരങ്ങളെറിചല  അടറിസ്ഥപ്പോന  സഇകരഭ്യങ്ങളുചടയന  മറ്റു
സഇകരഭ്യങ്ങളുചടയന വറികസനവന നറിലവപ്പോരന  ഉയര്തലുന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 22 പകപ്പോടറി രൂപ 
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24.  ടൂററിസന  വകുപട്ട്  സനസ്ഥപ്പോനത്തുടനശീളെവന  പുറത്തുള്ള  പ്രധപ്പോന  പടണങ്ങളെറിലുന
അതറിഥറി  മന്ദറിരങ്ങള്,  യപ്പോത്രശീനറിവപ്പോസുകള്  എന്നറിവ  നറിര്മറികകയന  സനരക്ഷറികകയന
നറിലനറിര്ത്തുകയന  ചചെയ്തു  വരുന.  നറിലവറില്  വറിവറിധ  ഇടങ്ങളെറില്  അതറിഥറി  മന്ദറിരങ്ങള്
നറിര്മറികന്നതറിനട്ട്  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിക്കഴറിഞ്ഞറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരഭ്യന  കണക്കറിചലടുതട്ട്
അവയചട  നറിര്മപ്പോണതറിനുന  നറിലവറിലുള്ളവയചട  നവശീകരണതറിനുന  പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനുമപ്പോയറി
ബഡ് ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്    10    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

5452-01-800-84―മുസറിരശീസട്ട്  -  ലസ്പെസട്ട് റൂടട്ട് ലപതൃക പദ്ധതറി 

ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതന :  17 പകപ്പോടറി രൂപ 

25.   നടപ്പുവര്ഷന  ആലപ്പുഴ,  തലപശരറി,  മുസറിരശീസട്ട്,  ട്രെപ്പോവന്കൂര്  എന്നശീ  ലപതൃക
പദ്ധതറികള്ക്കപ്പോയറി  40  പകപ്പോടറി  രൂപയചട  ചചെലവട്ട്  പ്രതശീക്ഷറികന.  നറിലവറില്
വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന  ബഡ് ജറട്ട്  വറിഹറിതന  തശീചര  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട്ട്  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകന. ആയതറിനപ്പോല്    23   പകപ്പോടറി രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .  

പനപ്പോണ് പപ്പോന്  

3452-01-103-99―ടൂററിസട്ട് ഗതപ്പോഗത പസവനന

21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -  സനരക്ഷണവന അറകുറപണറികളുന  

ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതന : 1.239  പകപ്പോടറി രൂപ 

26.  ടൂററിസന  വകുപറിനു  കശീഴറിലുള്ള  വപ്പോഹനങ്ങളെപ്പോണട്ട്  ബഹ.  മന്ത്രറിമപ്പോര്,  പ്രതറിപക്ഷ
പനതപ്പോവട്ട്, ചെശീഫട്ട് വറിപട്ട്, മറട്ട് വറി.ഐ.പറി., വറി.വറി.ഐ.പറി. എന്നറിവര്ക്കട്ട് നല്കുന്നതട്ട്. പ്രസ്തുത
വപ്പോഹനങ്ങളുചട  അറകുറപണറികള്കന,  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പുതുകന്നതറിനുമപ്പോണട്ട്  ഈ
ശേശീര്ഷകതറിചല  തുക  ഉപപയപ്പോഗറികന്നതട്ട്.  എന്നപ്പോല്  നറിലവറിലുള്ള  ബഡ് ജറട്ട്  വറിഹറിതന
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    60    ലക്ഷന  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .  

3452-01-103-99 -45―ടൂററിസട്ട് ഗതപ്പോഗത പസവനന   -   പറി  .  ഒ  .  എല്  . 

ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതന : 1.9  പകപ്പോടറി രൂപ  
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27.  ബഹ.  മന്ത്രറിമപ്പോര്,  പ്രതറിപക്ഷപനതപ്പോവട്ട്,  ചെശീഫട്ട്  വറിപട്ട്,  മറട്ട്  വറി.ചഎ.പറി.-കള്,
വറി.വറി.ചഎ.പറി.-കള്  എന്നറിവര്ക്കട്ട്  വപ്പോഹനന  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന
അനുവദറിചറിരറികന്ന  ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതന തശീചര  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട്ട് സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്    90    ലക്ഷന രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ    അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ ഈ ശേശീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട്   സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .

3452-80-001-95 ―ഗസട്ട് ഹഇസുകളുന യപ്പോത്രശീനറിവപ്പോസുകളുന ടൂററിസട്ട്  പലപ്പോഡ് ജുകളുന  

 06―വപ്പോടക, കരന, നറികുതറി 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 12 ലക്ഷന രൂപ 

28.  ടൂററിസന ഗസട്ട് ഹഇസുകളുചട ചകടറിട നറികുതറി കുടറിശറിക ഉള്ചപചട ഏകപദശേന 51
ലക്ഷന രൂപ അടയ്ക്കുവപ്പോനുണ്ടെട്ട്. ആയതറിനപ്പോല്   39   ലക്ഷന രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശേശീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

3452-80-001-95 -05 -4―ഗസട്ട് ഹഇസുകളുന യപ്പോത്രശീനറിവപ്പോസുകളുന ടൂററിസട്ട്  പലപ്പോഡ് ജുകളുന 
-   ഓഫശീസട്ട് ചചെലവകള്  -   മററിനങ്ങള് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 52.08 ലക്ഷന രൂപ 

29.  ടൂററിസന ഗസട്ട് ഹഇസുകളുചട ചചെലവമപ്പോയറി ബനചപട പലപ്പോണ്ട്രെറി ബറില്,  ചപററി
ചചെലവകള്  തുടങ്ങറിയവയപ്പോയറി  അനുവദറിചറിരറികന്ന  ബഡ് ജറട്ട്  വറിഹറിതന  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഇഇ ശേശീര്ഷകതറില്
40   ലക്ഷന രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

3452-80-003-96―ഫുഡ്ക്രപ്പോഫട്ട് ഇന്സറിററ്റ്യൂടട്ട്  ,   കളെമപശരറി   -   വഭ്യപ്പോപനപകന്ദ്രങ്ങള് 

 31―സഹപ്പോയധനന   -   ശേമ്പളെന 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 2.3394 പകപ്പോടറി രൂപ 

30.  ഫുഡ്ക്രപ്പോഫട്ട്  ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിചല  ജശീവനക്കപ്പോരുചട  ശേമ്പളെന,  പറി.എഫട്ട്.  വറിഹറിതന,
വറിരമറിക്കല്  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള്,  ചകടറിട  വപ്പോടക,  ഓഫശീസട്ട്  ചചെലവകള്  എന്നറിവയപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന  ബഡ് ജറട്ട്  വറിഹറിതന  തശീചര  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഇഇ ശേശീര്ഷകതറില്
300.66   ലക്ഷന രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 
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3452-80-800-88―ടൂററിസട്ട് ഇന്ഫര്പമഷന് ചസന്റെറുകള് 

 06―വപ്പോടക  ,   കരന  ,   നറികുതറി 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 19.64 ലക്ഷന രൂപ 

 31.  ടൂററിസട്ട്  ഇന്ഫര്പമഷന് ചസന്റെറുകളുചട വപ്പോടക,  കരന,  നറികുതറി  എന്നറിവയപ്പോയറി
നടപ്പുവര്ഷന വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന  ബഡ് ജറട്ട് വറിഹറിതന തശീചര അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഇഇ ശേശീര്ഷകതറില്
16   ലക്ഷന രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണചമന്നട്ട് സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  . 

3452-80-800-22―വറി  .  വറി  .  ഐ  .  പറി  .   സന്ദര്ശേനവമപ്പോയറി ബനചപട ചചെലവകള് 

ബഡ്ജറട്ട് വറിഹറിതന : 75 ലക്ഷന രൂപ 

32.  ബഹ.  രപ്പോഷ്ട്രപതറി,  ഉപരപ്പോഷ്ട്രപതറി,  പ്രധപ്പോനമന്ത്രറി,  മറട്ട്  വറി.വറി.ഐ.പറി.-കള്
തുടങ്ങറിയവരുചട സന്ദര്ശേനവമപ്പോയറി ബനചപട ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിരറികന്ന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  ഇഇ  ശേശീര്ഷകതറില്    1.25    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണചമന്നട്ട്
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ചചെയ്യുന  .

എ. ചക. ശേശേശീന്ദ്രന്, 
തറിരുവനനപുരന,                                                             ചചെയര്മപ്പോന്, 
2023 ചഫബ്രുവരറി 22.                                                സബ് ജക ട്ട് ടട്ട് കമറിററി X.


