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(2021-2023)

ഘടന

സചയര്മഭാന് :
ശതീ. എ. സകേ. ശശതീന്ദ്രന്,
       വനന്റിം-വനഭ്യജതീവനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം :
ശതീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
      സപഭാതുമരഭാമതറ-വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം, യവജനകേഭാരഭ്യ  വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. എല്കദഭാസറ പനി. കുനപനിള്ളനില്, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. സനി. സകേ. ഹരതീന്ദ്രന്, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. സകേ. യ. ജനതീഷറ കുമഭാര്, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. എന്റിം. മുകകേഷറ, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. നജതീബറ കേഭാന്തപുരന്റിം, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. എ. രഭാജ, എന്റിം.എല്.എ. 
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ശതീ. പനി. എസറ. സുപഭാല്, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന്, സസക്രട്ടേറനി-ഇന്-ചഭാര്ജറ 

ശതീ. സറജനി. ബനി., അഡതീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. പനി. എസറ. സസല്വരഭാജന്, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. റനി. പുഷഭാന്റിംഗദന്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

വനവന്റിം പരനിസനിതനിയന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  X-സന
2021-22 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടപടനികേള ടങ്ങുന
റനികപഭാര്ട്ടേറ,  കകേരള  നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച
ചട്ടേങ്ങളനിസല 236-ാം ചട്ടേതനിസന (5)-ാം ഉപചട്ടേന്റിം അനുസരനിച്ചറ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന.

വനന്റിം,  കകേരള സന്റിംസഭാന ബകയഭാലഡകവഴനിറനി കബഭാര്ഡറ എന XXXIV-ാം നമ്പര്
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന,  വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം എന  XLII-ാംനമ്പര് ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന എനനിവയനികന്മേലുള്ള
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  X-സന  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2021  ജൂലല  22-നറ  സഭയനില്
സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് വനന്റിം,  പരനിസനിതനി,  വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം എനതീ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ആസകേ  41  ശനിപഭാര്ശകേളഭാണറ  ഉണ്ടഭായനിരുനതറ.  പസ്തുത
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലഭഭ്യമഭായ മറുപടനികേള  12-7-2022-ല്  കചര്ന
കയഭാഗതനില് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.

സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അവയനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടപടനികേള
സന്റിംബനനിച്ച വനിശദഭാന്റിംശവന്റിം ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന.

2022  ജൂലല  12-ാം  തതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.                                                                               

എ. സകേ. ശശതീന്ദ്രന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന്,
2022 ജൂലല 12. സബ്ജകറ കേമനിറനി X.



ററിപപപ്പോര്ടട

വനവവും  പരറിസറിതറിയവും  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരവവും  സവുംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി  X

(2021-2023)-നന്റെ  2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനകളുനടെ  സൂക

പരറിപശപ്പോധന സവുംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിനലെ വനവും, പരറിസറിതറി, വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരവും

എനന്നീ വകുപ്പുകളുമപ്പോയറി  ബനനപട ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറികനള

സവുംബനറിച്ചുള്ളതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV

വനവും-വനഭ്യജന്നീവറി വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-004-92    

ശപ്പോസന്നീയമപ്പോയ  വനപരറിപപ്പോലെനവും,  ഫന്നീല്ഡട  സര്പവ,  വനവറിഭവങ്ങളുനടെ

വറിവരപശഖരണതറിനന്റെയവും  കനണ്ടെതലുകളുനടെയവും  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രവര്തന

പദ്ധതറികള് തയപ്പോറപ്പോകല്, നറിലെവറിലുള്ള ഗപവഷണങ്ങള് തുടെരുനതറിനവും പുതറിയ ഗപവഷണ

പരന്നീക്ഷണങ്ങള് നടെത്തുനതറിനവും  നമച്ചനപട  ഉല്പപ്പോദനതറിനപ്പോയറി  നല്ലയറിനവും  വറിത്തുകള്,

പതകട,  ചന്ദനവും  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി  വറിത്തുല്പപ്പോദന  പകന്ദ്രങ്ങള്  സജന്നീകരറികല്,  വനവും

വകുപറിനന്റെ പ്രവര്തന പദ്ധതറി തയപ്പോറപ്പോകല് മുതലെപ്പോയ പ്രവര്തറികള് ലെക്ഷഭ്യമറിടുന ഈ

പദ്ധതറിയപ്പോയറി  നടെപ്പുവര്ഷവും  അനവദറിച്ച  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതവും  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണനട

സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  1 പകപ്പോടെറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 1 )

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-004-92-വറിഭവ  ആസൂത്രണവവും  ഗപവഷണവവും  എന  ബഡ്ജറട

ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  150  ലെക്ഷവും  രൂപ  അനവദറിച്ചതറില്

149.992  ലെക്ഷവും  രൂപ  നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള  അധറിക  തുക

അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല.

924/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-101-81

വനപമഖലെയനടെ  നമച്ചനപട  രന്നീതറിയറിലുള്ള  പരറിപപ്പോലെനതറിനട  വനപമഖലെയനടെ
ഏകന്നീകരണവും,  വനപ്പോതറിര്തറികളുനടെ സപ്പോയറിയപ്പോയ പവര്തറിരറികല്,  വനസവുംരക്ഷണതറിനട
കപ്പോട്ടുതന്നീ  പ്രതറിപരപ്പോധ  പ്രവര്തനങ്ങള്,  മണട-ജലെസവുംരക്ഷണ  പ്രവര്തറികള്  എനറിവ
അതഭ്യനപ്പോപപക്ഷറിതമപ്പോണട.  നറിലെവറിലുള്ള  വനവറിഭവങ്ങള്  സവുംരക്ഷറിക്കുക,  പരറിപപ്പോലെറിക്കുക,
പുനരുദ്ധരറിക്കുക തുടെങ്ങറിയ മപ്പോനദണങ്ങളറിലൂനറിയള്ള കപ്പോട്ടുതന്നീ സവുംരക്ഷണ പ്രവൃതറികളപ്പോയ
ഫയര് ലലെനകളുനടെ നറിര്മപ്പോണവവും പരറിപപ്പോലെനവവും,  കപ്പോട്ടുതന്നീ സവുംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങള്
വപ്പോങ്ങല്,  വനസവുംരക്ഷണ  സമറിതറികള്/ഇപകപ്പോനഡവലെപ്നമന്റെട  കമറിററികള്ക്കുള്ള
സഹപ്പോയധനവും, നചകടഡപ്പോമുകള്, കുളങ്ങള് എനറിവയനടെ നറിര്മപ്പോണവും, മണട-ജലെസവുംരക്ഷണ
പ്രവൃതറികള്,  അധറിനറിപവശ  സസഭ്യങ്ങളുനടെ  നറിര്മപ്പോര്ജനവും  തുടെങ്ങറിയ
പ്രവര്തറികള്കപ്പോയറി  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  വകയറിരുതറിയറിട്ടുളള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോനണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  5 പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 2 )

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-101-81-  വനസവുംരക്ഷണവും  എന  ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  2500  ലെക്ഷവും  രൂപ  അനവദറിച്ചതറില്  2495.541  ലെക്ഷവും  രൂപ
നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട. സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള അധറിക തുക അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല.

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-800-56 

സവുംസപ്പോനതട  ഭയപ്പോനകമപ്പോയ  രന്നീതറിയറില്  മനഷഭ്യ-മൃഗ  സവുംഘര്ഷങ്ങള്
വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന  സപ്പോഹചരഭ്യതറില്  അതറിനട  വഴറിവയ്ക്കുന  അടെറിസപ്പോനകപ്പോരണങ്ങള്
കനണ്ടെത്തുനതറിനവും ലെഘൂകരറിക്കുനതറിനവും ഊനല് നല്കറിനകപ്പോണ്ടുള്ള വറിവറിധ നടെപടെറികള്
വകുപട  ലകനകപ്പോപള്ളണ്ടെതുണ്ടെട.  വനഭ്യജന്നീവറി  സപങ്കേതങ്ങള്  നമച്ചനപടുത്തുക,  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവര്തറികള്  ഉള്നപനടെയള്ള  പ്രതറിപരപ്പോധ  നടെപടെറികള്  സസന്നീകരറിക്കുക,  ദ്രുത
കര്മപസനകള്  ശകറിനപടുത്തുക,  നപപ്പോതുജന  പങ്കേപ്പോളറിതവും  ഉറപ്പുവരുത്തുക,  മൃഗങ്ങളുനടെ
വരവറിനന/ആക്രമണനത  സവുംബനറിച്ച  മുനററിയറിപട  നല്കുക,  ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗനത
സവുംബനറിച്ചുവും അനപയപ്പോജഭ്യമപ്പോയ കൃഷറിരന്നീതറികനള സവുംബനറിച്ചുവും അവപബപ്പോധ പരറിപപ്പോടെറികള്
സവുംഘടെറിപറിക്കുക,  നപപ്പോതുജന സഹപ്പോയപതപ്പോടുകൂടെറിയ ഇന്ഷുറന്സട  പദ്ധതറി ആരവുംഭറിക്കുക
തുടെങ്ങറിയ ദന്നീര്ഘകപ്പോലെ പദ്ധതറികള് നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോണട  വകുപട  ഈ പദ്ധതറിയറിലൂനടെ
ലെക്ഷഭ്യമറിടുനനതനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. തറികച്ചുവും പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യമര്ഹറിക്കുന ഈ പദ്ധതറി
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നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  നടെപ്പുവര്ഷവും  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ധനനഃപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 3)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-800-56-  മനഷഭ്യനവും,  മൃഗങ്ങളുവും  തമറിലുള്ള  സവുംഘര്ഷങ്ങള്  കുറയ്ക്കുനതറിനള്ള
നടെപടെറികള് എന ബഡ്ജറട ശന്നീര്ഷകതറില് 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും 2200 ലെക്ഷവും
രൂപ  അനവദറിച്ചതറില്  2199.884  ലെക്ഷവും  രൂപ  നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള അധറിക തുക അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല. 

ശറിപപ്പോര്ശ

മലെപയപ്പോര പമഖലെയറിനലെ മനഷഭ്യ-വനഭ്യമൃഗ സവുംഘര്ഷങ്ങള് തടെയനതറിനപ്പോയറി നറിലെവറിനലെ
ബഡ് ജറട  വറിഹറിതവും/വര്ദ്ധറിപറിക്കുന  വറിഹറിതവും  ഒരു  പ്രപദശനത  ആവശഭ്യതറിനപപപ്പോലുവും
പരഭ്യപ്പോപ് തമനല്ലന  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  തന്നീരപദശ  പമഖലെയനടെ  സവുംരക്ഷണതറിനള്ള
പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യവും  പപപ്പോനലെ  മലെപയപ്പോരപമഖലെകളറിനലെ  വനഭ്യമൃഗ  ആക്രമണതറില്  നറിനള്ള
സവുംരക്ഷണവവും  വറിപുലെവവും  പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യമുള്ളതുമപ്പോണട.  സവുംസപ്പോനനത  മലെപയപ്പോരപമഖലെകളറില്
വനഭ്യമൃഗങ്ങള്  ജനവപ്പോസ  പമഖലെകളറിപലെയറിറങ്ങറി  ഭയപ്പോനകമപ്പോയ  രന്നീതറിയറില്  മനഷഭ്യര്ക്കുവും
വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്ക്കുവും  ജന്നീവനട  ഭന്നീഷണറി  സൃഷറിക്കുകയവും  അപതപ്പോനടെപ്പോപവും  കപ്പോര്ഷറിക  വറിളകള്
നശറിപറിക്കുകയവും  നചയ്യുനതട  വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന  സപ്പോഹചരഭ്യതറില്  ഇതരവും  മനഷഭ്യ-വനഭ്യമൃഗ
സവുംഘര്ഷങ്ങള് വര്ദ്ധറിക്കുനതറിനള്ള അടെറിസപ്പോന കപ്പോരണങ്ങള് കനണ്ടെതറി നറിയനറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
ഒരു  മപ്പോസ്റ്റര്  പപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോപകണ്ടെതട  അനറിവപ്പോരഭ്യമപ്പോനണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  വനഭ്യമൃഗങ്ങളറില്  നറിനവും  മലെപയപ്പോര/വനപമഖലെകളറിനലെ  ജനങ്ങള്  പനരറിടുന
പ്രശ്നങ്ങനളക്കുററിച്ചുവും  അവയ്ക്കുള്ള പരറിഹപ്പോര  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങനളക്കുററിച്ചുവും  അവ നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
പവണ്ടെറിവരുന  സപ്പോമ്പതറിക  നചലെവട  ഉള്നപനടെ  ശപ്പോസന്നീയമപ്പോയറി  അപഗ്രഥറിച്ചട  മപ്പോസ്റ്റര്  പപ്പോന്
തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഒരു  വറിദഗ്ദ്ധ  സമറിതറിനയ  നറിപയപ്പോഗറികണനമനവും  ടെറി  മപ്പോസ്റ്റര്  പപ്പോന്
അനസരറിച്ചട തുടെര്നടെപടെറികള് സസന്നീകരറികണനമനവും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 4)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

സവുംസപ്പോനതട  വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന  മനഷഭ്യ-വനഭ്യജന്നീവറി  സവുംഘര്ഷവും  ലെഘൂകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
5  വര്ഷപതയ്ക്കുള്ള  വറിശദമപ്പോയ  ഒരു  മപ്പോസ്റ്റര്  പപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടെട.  നപരറിയപ്പോര്,
പറമ്പറിക്കുളവും  നനടെഗര്  കണ്സര്പവഷന്  ഫഫൗപണ്ടെഷനകനള  ഉപപയപ്പോഗനപടുതറി
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സവുംസപ്പോനതട  ഉയര്ന  പതപ്പോതറില്  മനഷഭ്യ-വനഭ്യജന്നീവറി  സവുംഘര്ഷവും  നറിലെനറില്ക്കുന
പമഖലെകള്  കനണ്ടെതറി,  നറിലെവറില്  ഇതരവും  സവുംഘര്ഷങ്ങള്  പനരറിടുനതറിനപ്പോയറി
അനവര്തറിച്ചുവരുന  പ്രതറിപരപ്പോധ  പരറിഹപ്പോര  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള്  വറിശകലെനവും  നചയട,  മനഷഭ്യ-
വനഭ്യജന്നീവറി സവുംഘര്ഷവും ലെഘൂകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി വറിശദമപ്പോയ ഒരു മപ്പോസ്റ്റര് പപ്പോന് തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടെട.
നവബ്നനസറട,  പത്രങ്ങള്,  പറഡറിപയപ്പോ  എനറിവയറിലൂനടെ  നപപ്പോതുജനപ്പോഭറിപ്രപ്പോയവും  പതടുകയവും
ആയറിരതറി അറുന്നൂപറപ്പോളവും അഭറിപ്രപ്പോയങ്ങള് പരഖപ്പോമൂലെവും ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുകയവും നചയ. വറിശദമപ്പോയ
പഠനങ്ങളുനടെയവും,  ബഹ.  എവും.പറി.-മപ്പോര്,  എവും.എല്.എ.-മപ്പോര്,  ഇതര  ജനപ്രതറിനറിധറികള്,
ശപ്പോസജ്ഞര്,  കര്ഷക  സവുംഘടെനകള്,  നപപ്പോതുജനങ്ങള്  തുടെങ്ങറിയവരറില്  നറിനവും  ലെഭറിച്ച
അഭറിപ്രപ്പോയങ്ങളുനടെയവും  ഉപദഭ്യപ്പോഗസതലെ  ചര്ച്ചകളുനടെയവും  അടെറിസപ്പോനതറില്  അറുനൂററി
ഇരുപതട  പകപ്പോടെറി  രൂപയ്ക്കുള്ള  5  വര്ഷപതയ്ക്കുള്ള  ഒരു  സമഗ്ര  പദ്ധതറി  തയപ്പോറപ്പോകറി
സര്കപ്പോരറിനന്റെ അവുംഗന്നീകപ്പോരതറിനപ്പോയറി 7-9-2021-നട സമര്പറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.

തപ്പോനഴ പറയന പ്രവര്തനങ്ങളപ്പോണട ഇഫൗ പദ്ധതറിയറില് വറിഭപ്പോവനവും നചയറിട്ടുള്ളതട.

1. വനഭ്യജന്നീവറികള്  മനഷഭ്യരുനടെ  വപ്പോസസലെങ്ങളറിപലെയ്ക്കുവും  കൃഷറിയറിടെങ്ങളറിപലെയ്ക്കുവും
പ്രപവശറിക്കുനതട തടെയനതറിനപ്പോയറി പ്രതറിപരപ്പോധ സവുംവറിധപ്പോനങ്ങള് നറിര്മറിക്കുക.

2. മനഷഭ്യനവും  വനഭ്യജന്നീവറികളുവും  തമറിലുള്ള  സവുംഘര്ഷവും  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  മുന്കൂര്
മുനററിയറിപട സവുംവറിധപ്പോനവും അടെകമുള്ള നൂതന മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള് നടെപറിലെപ്പോക്കുക.

3. മനഷഭ്യ-വനഭ്യജന്നീവറി  സവുംഘര്ഷവും  ലെഘൂകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഫലെപ്രദമപ്പോയ
അടെറിസപ്പോന സഫൗകരഭ്യങ്ങളുവും മപ്പോനവ-വറിഭവ പശഷറിയവും വറികസറിപറിക്കുക.

4. വനഭ്യജന്നീവറി  മൂലെമുള്ള  നപ്പോശനഷതറിനട  നഷപരറിഹപ്പോരവും,  വറിള  ഇന്ഷസറന്സട,
ലലെഫട ഇന്ഷസറന്സട, എകട-പഗ്രഷഭ്യ എനറിവ നടെപറില്വരുത്തുക.

5. ലലെന് ഡറിപപ്പോര്ട്ടുനമന്റുകളുനടെ പസവനവും ഉപപയപ്പോഗനപടുത്തുക.

6. ജനപങ്കേപ്പോളറിതപതപ്പോനടെയള്ള നടെപടെറികള് ശകറിനപടുത്തുക.

7. പുല്പമടുകളുവും  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുവും  ഉള്നപനടെയള്ള  ആവപ്പോസവഭ്യവസ
നമച്ചനപടുതറി വനതറിനള്ളറില് ഭക്ഷണവവും നവള്ളവവും ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുക.

8. സവുംഘര്ഷവും  കുറയ്ക്കുനതറിനട  ഉതകുന  അവപബപ്പോധവും  സൃഷറിക്കുനതറിനട
പരറിശന്നീലെനങ്ങളുവും ഗപവഷണങ്ങളുവും നടെത്തുക.

   ഇങ്ങനന തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുള്ള അഞട വര്ഷ കര്മപദ്ധതറിയറില് 132 കറി.മന്നീ.  എലെറിനഫന്റെട
പ്രൂഫട ട്രഞറിനന്റെ നറിര്മപ്പോണവവും  (10.56  പകപ്പോടെറി), 198  കറി.മന്നീ.  എലെറിനഫന്റെട പ്രൂഫട ട്രഞറിനന്റെ
അറകുറപണറികളുവും  (3.96  പകപ്പോടെറി), 680  കറി.മന്നീ.  സഫൗപരപ്പോര്ജ പവലെറികളുനടെ നറിര്മപ്പോണവവും
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(17.00 പകപ്പോടെറി), 605 കറി.മന്നീ. സഫൗപരപ്പോര്ജ പവലെറികളുനടെ അറകുറപണറികളുവും (6.05 പകപ്പോടെറി),
620  കറി.മന്നീ.  സഫൗപരപ്പോര്ജ പവലെറികളറില് ലലെന്മപ്പോനന നറിയമറിയലുവും  (7.44  പകപ്പോടെറി),  685
കറി.മന്നീ സഫൗപരപ്പോര്ജ തൂക്കുപവലെറി നറിര്മപ്പോണവവും (34.25 പകപ്പോടെറി), 610 കറി.മന്നീ. സഫൗപരപ്പോര്ജ
തൂക്കുപവലെറികളുനടെ  അറകുറപണറികളുവും  (6.10  പകപ്പോടെറി)  625  കറി.മന്നീ.  സഫൗപരപ്പോര്ജ
തൂക്കുപവലെറികളറില്  ലലെന്മപ്പോനന  നറിയമറികലുവും  (7.5  പകപ്പോടെറി)  ഉള്നപടുതറിയറിട്ടുണ്ടെട.
ഇപ്രകപ്പോരവും  നമപ്പോതമപ്പോയറി  92.86  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പമല്  ഇനങ്ങളറിലെപ്പോയറി  പദ്ധതറിയറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറില് 34.41  പകപ്പോടെറി രൂപ നറിര്മപ്പോണതറിനവും, 58.45 പകപ്പോടെറി
രൂപ പരറിപപ്പോലെനതറിനവും അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയപ്പോണട വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-800-55    

    വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുപറിടെറിപറിക്കുനതറിനന്റെ  ആവശഭ്യകതയനടെ  പ്രചരണപ്പോര്ത്ഥവും  ലതകളുനടെ
ഉത്പപ്പോദനവവും  വറിതരണവവും,  നക്ഷത്രവനങ്ങള്  നട്ടുപറിടെറിപറികല്,  നഗരവനവത്കരണവും,
വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസപ്പോധറിഷ് ഠറിത  വനവത്കരണവും,  ഔഷധപതപ്പോടങ്ങളുനടെ  പരറിപപ്പോലെനവും,
ജലെപ്പോശയങ്ങളുനടെ  സവുംരക്ഷണവും,  തപദ്ദേശ  ഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി  പയപ്പോജറിച്ചട  കൂടപ്പോയ
പദ്ധതറികള്  ആവറിഷ് കരറികല്,  ഹരറിതപകരളവും  പദ്ധതറിയറില്  50  ലെക്ഷവും  ലതകളുനടെ
ഉത്പപ്പോദനവും  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോണട  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂനടെ  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറികവര്ഷവും
ലെക്ഷഭ്യമറിടുനനതനവും  എനപ്പോല്   ബഡ് ജറട  വറിഹറിതവും  പദ്ധതറി  നടെതറിപറിനപ്പോയറി
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണനവും വറിലെയറിരുതറിയ സമറിതറി,  ഈ ശന്നീര്ഷകതറിപലെയ് കട  9  പകപ്പോടെറി
രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 5)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-800-55- സപ്പോമൂഹറിക വന വറിപുലെന്നീകരണവവും കപ്പോര്ഷറിക വനവല്കരണവവും
(01)- വനവറിപുലെന്നീകരണവും എന ബഡ്ജറട ശന്നീര്ഷകതറില് 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും
1000  ലെക്ഷവും  രൂപ  അനവദറിച്ചതറില്  998.737  ലെക്ഷവും  രൂപ  നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള അധറിക തുക അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല.

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-02-110-68    

വനവും -  വനഭ്യജന്നീവറി സവുംരക്ഷണവും, ലജവലവവറിധഭ്യ സവുംരക്ഷണവും എനന്നീ പ്രവൃതറികളപ്പോണട
ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂനടെ  പ്രപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കുനതറിനട  ലെക്ഷഭ്യമറിടുനതട.  കഴറിഞ്ഞ  സപ്പോമ്പതറിക
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വര്ഷവും അനവദറിച്ച തുകയറില്  99.93% തുകയവും വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച സപ്പോഹചരഭ്യതറില് പ്രസ്തുത
വര്ഷതറിനലെ  കുടെറിശറിക  ഇനതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയവും  ഈ
വര്ഷതറില്  നപ്രപ്പോപപപ്പോസട  നചയ് തറിട്ടുള്ള  പദ്ധതറികള്  മുഴുവന്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയവും
നറിലെവറിനലെ ബഡ് ജറട  വറിഹറിതവും  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ഈആയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്
3 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 6)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-02-110-68-ലജവലവവറിദ്ധഭ്യ സവുംരക്ഷണവും എന ബഡ്ജറട ശന്നീര്ഷകതറില്

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും 1000 ലെക്ഷവും രൂപ അനവദറിച്ചതറില് 998.786 ലെക്ഷവും രൂപ

നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട. സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള അധറിക തുക അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല.

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-02-110-48

നറിലെവറിലുള്ള  തൃശൂര്  മൃഗശപ്പോലെയറിനലെ  പക്ഷറികനളയവും  മൃഗങ്ങനളയവും  ആവശഭ്യമപ്പോയ

സലെസഫൗകരഭ്യമുള്ള  മനറപ്പോരു  സലെപതകട  മപ്പോററി  പുനരധറിവസറിപറിക്കുക  എനതപ്പോണട  പമല്

പദ്ധതറി  നകപ്പോണ്ടെട  ഉപദ്ദേശറിക്കുനതട.  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറികവര്ഷവും  പദ്ധതറി പൂര്തന്നീകരറിക്കുനതറിനട

ലെക്ഷഭ്യമറിടുന  പുത്തൂര്  സുപവപ്പോളജറികല്  പപ്പോര്കറിനലെ  മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള  കൂടുകള്,  മൃഗശപ്പോലെയനടെ

ഭരണസവുംവറിധപ്പോനതറിനള്ള ഓഫന്നീസട നകടറിടെവും,  ഓപടപ്പോപ് സറിക്കുള്ള മുററി,  മൃഗപ്പോശുപത്രറി,  കറിച്ചണ്

പകപ്പോവുംപക ട സട, ചുറ്റുമതറില്, പഗറട  എനറിവയനടെ നറിര്മപ്പോണങ്ങള്കപ്പോയറി നടെപ്പുവര്ഷവും അനവദറിച്ച

തുക അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  1

പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 7)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-02-110-48-പുത്തൂര്  സുപവപ്പോളജറിയല്  പപ്പോര്കട,  വനഭ്യജന്നീവറി  സവുംരക്ഷണ

ഗപവഷണ  പകന്ദ്രവും  എന  ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും

അനവദറിച്ച 5  പകപ്പോടെറി രൂപ പൂര്ണമപ്പോയവും നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള

അധറിക തുക അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4406-01-070-99    

വനതറിനള്ളറിനലെ പറപ്പോഡുകളുനടെ നറിര്മപ്പോണതറിനവും,  അറകുറപണറികള്ക്കുവും,  ഓവചപ്പോല്,
സവുംരക്ഷണഭറിതറി  എനറിവയനടെ  നറിര്മപ്പോണവും,  ആദറിവപ്പോസറി  പകപ്പോളനറികളറിനലെ  പറപ്പോഡുകളുനടെ
വന്നീതറി  കൂടല്,  ടെപ്പോററിവുംഗട  ഉള്പനടെയള്ള  പ്രവ ര്തറികള്ക്കുവും  2018,  2019  വര്ഷങ്ങളറിനലെ
പ്രളയതറില്  തകര്ന  പഫപ്പോറസ്റ്റട  പറപ്പോഡുകളുനടെ  പുനരുദ്ധപ്പോരണവും  തുടെങ്ങറിയ  പ്രവര്തറികള്
നറിറപവറ്റുനതറിനപ്പോയറി നടെപ്പുവര്ഷവും വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണനട സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  4 പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 8)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

4406-01-070-99-  പറപ്പോ ഡുകള്  എന   ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  400  ലെക്ഷവും  രൂപ  അനവദറിച്ചതറില്  363.778  ലെക്ഷവും  രൂപ
നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട. സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള അധറിക തുക അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല.

ശറിപപ്പോര്ശ

കൂടെപ്പോനത,  ആദറിവപ്പോസറി പകപ്പോളനറികളറിനലെ നറിലെവറിലുള്ള പറപ്പോഡുകളുനടെ പശപ്പോചഭ്യപ്പോവസനയക്കുററിച്ചട
മനസറിലെപ്പോകറിയ സമറിതറി,  ആദറിവപ്പോസറി  പകപ്പോളനറികളറിനലെ പറപ്പോ ഡുകള് പരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയ രന്നീതറിയറില്
വന്നീതറി  കൂട്ടുനതറിനവും,  പകപ്പോണ്ക്രന്നീറട/ടെപ്പോര്  നചയ്യുനതറിനമുള്ള  നടെപടെറികള്  എത്രയവും  പവഗവും
പൂര്തന്നീകരറികണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന. 

(ഖണറിക 9)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ലഹപറഞട സര്കറിളറിന കന്നീഴറില് 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും 4406-01-070-99-
00-34  പറപ്പോഡുകള്  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  ലെഭഭ്യമപ്പോയ  37.99  ലെക്ഷവും  രൂപയറില്  മറയൂര്
ഡറിവറിഷനറിനലെ നചമ്പടറിക്കുടെറി ആദറിവപ്പോസറി പകപ്പോളനറിയറിപലെക്കുള്ള പപ്പോത  3.90  ലെക്ഷവും രൂപ
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  സഞപ്പോരപയപ്പോഗഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   മപ്പോങ്കുളവും  ഡറിവറിഷനറിനലെ  മപ്പോങ്ങപ്പോപപ്പോറ
ആദറിവപ്പോസറി പകപ്പോളനറിയറിപലെയ്ക്കുള്ള പപ്പോത 6.7 ലെക്ഷവും രൂപ ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട പകപ്പോണ്ക്രന്നീറട നചയട
സഞപ്പോരപയപ്പോഗഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പടറികവര്ഗ്ഗ  വറികസന  വകുപട,  തപദ്ദേശസസയവുംഭരണ
വകുപട  എനറിവയനടെ  ഫണ്ടെട  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  ആദറിവപ്പോസറി  പകപ്പോളനറിയറിപലെയ്ക്കുള്ള  പപ്പോതകള്
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സ ഞപ്പോരപയപ്പോഗഭ്യമപ്പോക്കുവപ്പോന്  വനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമപ്രകപ്പോരവും  ഡറിവറിഷണല്  പഫപ്പോറസ്റ്റട
ഓഫന്നീസര്മപ്പോര്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  വനഭൂമറി  വറിട്ടുനകപ്പോടുത്തു  വരുനതപ്പോണട.   ഇപ്രകപ്പോരവും
പകപ്പോതമവുംഗലെവും  ഡറിവറിഷനറില്  ഉപ്പുകുനട,  വപ്പോല്പപ്പോറ,  പൂമലെ  എനന്നീ  നസററില്നമന്റുകളറിപലെക്കുള്ള
പപ്പോതയവും  മറയൂര്  ഡറിവറിഷനറില്നപട  കുത്തുകല്ലുകുടെറി,  നപരറിയപ്പോവുംകുടെറി,  കമപ്പോലെന്കുടെറി,
കപ്പോവക്കുടെറി, ഇച്ചപ്പോവുംനപടറിക്കുടെറി, ഇരുടപ്പോലെക്കുടെറി, നചമ്പടറിക്കുടെറി എനന്നീ നസററില്നമന്റുകള്ക്കുള്ള
പപ്പോതയവും  സഞപ്പോരപയപ്പോഗഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   കൂടെപ്പോനത  മൂനപ്പോര്  ഡറിവറിഷനറില്നപട
ഇടെമലെക്കുടെറി ആദറിവപ്പോസറി പകപ്പോളനറിയറിപലെകട  STDD  ഫണ്ടെട ലെഭഭ്യമപ്പോയ  17.47  ലെക്ഷവും രൂപ
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  പപ്പോത  സഞപ്പോരപയപ്പോഗഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആദറിവപ്പോസറി  പകപ്പോളനറികളറിപലെയ്ക്കുള്ള
പറപ്പോഡുകള്  പുനര്  നറിര്മറിക്കുനതറിപലെയട  ഊരുകൂട  ശറിപപ്പോര്ശയനടെ  അടെറിസപ്പോനതറിലുവും
വനപ്പോവകപ്പോശ നറിയമപ്രകപ്പോരവവും ബനനപട തപദ്ദേശസസയവുംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുനടെ ശറിപപ്പോര്ശ
അനസരറിച്ചുവും ലെഭറിക്കുന അപപക്ഷകളറിപന്മേല് യഥപ്പോസമയവും അനമതറി നല്കറി പറപ്പോഡുകളുനടെ
അറകുറപണറികളുവും  മറ്റുവും  പൂര്തന്നീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   തുടെര്നവും  പുനരുദ്ധപ്പോരണ
പ്രവര്തറികളുവും  മറ്റുവും  നറിലെവറിലുള്ള  ചടപ്രകപ്പോരവും  അപപക്ഷയനടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
പൂര്തന്നീകരറിക്കുനതറിനട നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

4406-01-070-97    

ഓഫന്നീസട  നകടറിടെങ്ങള്,  കസപ്പോര്പടഴ് സട,  പറികറട  പസ്റ്റഷന്,  നചകടപപപ്പോസ്റ്റട,
വപ്പോസസലെങ്ങള് മുതലെപ്പോയവയനടെ നറിര്മപ്പോണവും, നറിലെവറിലുള്ളവയനടെ ആധുനറികവല്കരണവും,
2018,  2019  എനന്നീ  വര്ഷങ്ങളറിലുണ്ടെപ്പോയ  പ്രളയനകടുതറിയറില്  തകര്ന  പഫപ്പോറസ്റ്റട
നകടറിടെങ്ങളുനടെ പുനരുദ്ധപ്പോരണവും,  വപ്പോളയപ്പോര് പഫപ്പോറസ്റ്റട നട്രയറിനറിവുംഗട നസന്റെററിനലെ ഇന്പഡപ്പോര്
പസ്റ്റഡറിയതറിനന്റെ നറിര്മപ്പോണവും,  വനവും  വകുപട  ആസപ്പോനനത നസന്ട്രല് ലലെബ്രററിയനടെ
ആധുനറികവല്കരണവും, പസപ്പോഷഭ്യല് പഫപ്പോറസ് ട്രറി ഓഫന്നീസറിനള്ള പുതറിയ നകടറിടെനറിര്മപ്പോണവും
എനറിവ ഈ പദ്ധതറിയറിലൂനടെ ഈ വര്ഷവും നടെപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന. എനപ്പോല് ഈ വര്ഷനത ബഡ് ജറട വറിഹറിതവും പ്രസ്തുത പ്രവര്തറികള്കട
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇഫൗ ശന്നീര്ഷകതറില്  10
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 10)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

4406-01-070-97-  നകടറിടെങ്ങള് എന ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷവും 400 ലെക്ഷവും രൂപ അനവദറിച്ചതറില് 398.378 ലെക്ഷവും രൂപ നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട. സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള അധറിക തുക അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4406-01-101-99 

വനപ്പോതറിര്തറികള് തറിരറിച്ചുവും മറട കപയറങ്ങള് തടെഞവും വനസവുംരക്ഷണവും നമച്ചനപടുത്തുക
എനതപ്പോണട  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂനടെ  വറിഭപ്പോവനവും  നചയ്യുനതട.  വനപ്പോതറിര്തറികളുനടെയവും
വനപരറിധറിയറിലുള്ള  പ്രപദശങ്ങളുനടെയവും  സര്പവ,  അതറിര്തറി  തറിരറികല്,  കരറിങ്കേല്
ഭറിതറികളുനടെയവും സവുംരക്ഷണ ഭറിതറികളുനടെയവും ചുറ്റുമതറിലുകളുനടെയവും നറിര്മപ്പോണവും, ജണ്ടെകളുനടെ
നറിര്മപ്പോണവവും അറകുറപണറികളുവും,  നവള്ളനപപ്പോകവും മൂലെവും അടെറിസപ്പോന സഫൗകരഭ്യങ്ങള്ക്കുണ്ടെപ്പോകുന
നപ്പോശനഷ് ടെങ്ങളുനടെ  അറകുറപണറികളുവും  ഇതറിനന്റെ  തുടെര്  പ്രവര്തനങ്ങളപ്പോനണനട  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  കൂടെപ്പോനത  മുന്വര്ഷനത  ബ ഡ് ജറട  വറിഹറിതനതകപ്പോള്  5 പകപ്പോടെറി  രൂപ
നടെപ്പു  വറിഹറിതതറില്  കുറവട  വനറിട്ടുണ്ടെട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   10  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 11)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

4406-01-101-99-വനസവുംരക്ഷണവും  (വനപ്പോതറിര്തറികളുനടെ  സര്പവയവും  വനസവുംരക്ഷണവവും)
01-  വനസവുംരക്ഷണവും  എന  ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും
2700  ലെക്ഷവും രൂപ അനവദറിച്ചതറില്  2693.908  ലെക്ഷവും രൂപ നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള അധറിക തുക അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല.

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-001-95    -04-2

വനവും വകുപറിന കന്നീഴറിലുള്ള ജറില്ലപ്പോ ആഫന്നീസുകളറിനലെ സലെവുംമപ്പോറ ബത ഇനതറില്
നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   30
ലെക്ഷവും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 12)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-001-95-ജറില്ലപ്പോ ഓഫന്നീസുകള്, 04- യപ്പോത്രപ്പോനചലെവകള്, 2-സലെമപ്പോറ ബത
എന  ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  3.41  ലെക്ഷവും  രൂപ
അനവദറിച്ചറിരുന.  22-9-2021-നലെ  ജറി.ഒ  (ആര്.ററി)  നവും.  6220/2021/ഫറിന്.  പ്രകപ്പോരവും

924/2022.
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അഡന്നീഷണല്  ഓതലറപസഷന്  മുപഖന  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയ  30  ലെക്ഷവും  രൂപ
സര്കപ്പോര് അനവദറിച്ചു നല്കറിയറിട്ടുണ്ടെട.  ആനക അനവദറിച്ച 33.41 ലെക്ഷവും രൂപയറില് 32.658
ലെക്ഷവും രൂപ നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-001-95    - 06

വനവും  വകുപറിനലെ  വറിവറിധ  ആഫന്നീസട  നകടറിടെങ്ങളുനടെ  വപ്പോടെക,  കരവും,  നറികുതറി
ഇനങ്ങള്കപ്പോയറി നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറികവര്ഷവും അനവദറിച്ച തുക തന്നീനര അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  20  ലെക്ഷവും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 13)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-001-95-ജറില്ലപ്പോ ഓഫന്നീസുകള്, 06-വപ്പോടെക,  കരവും,  നറികുതറി എന ബഡ്ജറട
ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  1.80  ലെക്ഷവും  രൂപ  അനവദറിച്ചറിരുന.
22-9-2021-നലെ  ജറി.ഒ  (ആര്.ററി)  നവും.  6220/2021/ഫറിന്.  പ്രകപ്പോരവും  അഡന്നീഷണല്
ഓതലറപസഷന് മുപഖന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ 20 ലെക്ഷവും രൂപ സര്കപ്പോര് അനവദറിച്ചു
നല്കറിയറിട്ടുണ്ടെട.   ആനക  അനവദറിച്ച  21.8  ലെക്ഷവും  രൂപയറില്  21.136  ലെക്ഷവും  രൂപ
നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-001-95    - 05-4

ജറില്ലപ്പോ ഓഫന്നീസുകളറിനലെ  (4)  മററിനങ്ങള് എന ശന്നീര്ഷകതറില് നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷവും അനവദറിച്ച തുക തന്നീനര അപരഭ്യപ്പോപ ടതമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് 10 ലെക്ഷവും
രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 14)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-001-95-ജറില്ലപ്പോ  ഓഫന്നീസുകള്,  05-ഓഫന്നീസട  നചലെവകള്,  4-മററിനങ്ങള്
എന  ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  16.8  ലെക്ഷവും  രൂപ
അനവദറിച്ചറിരുന.   22-9-2021-നലെ  ജറി.ഒ  (ആര്.ററി)  നവും.  6220/2021/ഫറിന്.  പ്രകപ്പോരവും
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അഡന്നീഷണല്  ഓതലറപസഷന്  മുപഖന  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയ  10  ലെക്ഷവും  രൂപ
സര്കപ്പോര് അനവദറിച്ചു നല്കറിയറിട്ടുണ്ടെട.  ആനക അനവദറിച്ച 26.8 ലെക്ഷവും രൂപയറില് 22.643
ലെക്ഷവും രൂപ നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-102-98    -04-2 

പരറിസറിതറി വറികസനവും എന നഹഡറിനലെ (2)  സലെവുംമപ്പോറബതയപ്പോയറി വകയറിരുതറി
യറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  3  ലെക്ഷവും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 15)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-102-98-പരറിസറിതറി  വറികസനവും  (പലെപ്പോക  ബപ്പോങ്കുസഹപ്പോയമുള്ള  സപ്പോമൂഹഭ്യ
വനവല്കരണവും)  04-യപ്പോത്രപ്പോ  നചലെവകള്,  (2)  സലെവുംമപ്പോറ  ബത  എന  ബഡ്ജറട
ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  90,000  രൂപ  അനവദറിച്ചതറില്  41900  രൂപ
നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.   22-9-2021-നലെ  ജറി.ഒ  (ആര്.ററി)  നവും.  6220/2021/ഫറിന്.  പ്രകപ്പോരവും
അഡന്നീഷണല്  ഓതലറപസഷന്  മുപഖന   80,000  രൂപയവും  സര്കപ്പോര്  അനവദറിച്ചു
നല്കറിയറിട്ടുണ്ടെട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-105-99    

പ്രപ്പോയനമതറിയ  പതകട,  നവള്ളമരവും  എനറിവ  പതപ്പോടങ്ങളറില്  നറിനട  മുററിച്ചട  തടെറിയവും
വറിറകുവും   പശഖരറിക്കുക,  വനതറിനള്ളറിനലെ,  കപ്പോറതട  പറിഴുതട  വന്നീഴുനതുവും  ഉണങ്ങറി
നറില്ക്കുനതുമപ്പോയ  മരങ്ങള്  മുററിച്ചട  തടെറി  പശഖരറിക്കുക  തുടെങ്ങറിയ  പ്രവര്തറികളറിലൂനടെ
സര്കപ്പോരറിപലെയ്ക്കുള്ള  മുഖഭ്യവരുമപ്പോന  പസപ്പോതസപ്പോയ  ഈ  പദ്ധതറികപ്പോയറി  നറിലെവറില്
അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന ബഡ് ജറട വറിഹറിതവും അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  7.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 16)
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സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-105-99-സര്കപ്പോര്  ഏജന്സറി  വഴറി  വനങ്ങളറില്  നറിനവും  തടെറിയവും  മറട
ഉല്പനങ്ങളുവും സവുംഭരറിക്കുനതറിനട എന ബഡ്ജറട ശന്നീര്ഷകതറില് 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷവും  2250  ലെക്ഷവും രൂപ അനവദറിച്ചതറില്  2249.537  ലെക്ഷവും രൂപ നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള അധറിക തുക അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല.

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-105-94    

വനവും വകുപറിനന്റെ നറിയനണതറിലുള്ള വനഭ്യജന്നീവറി പുനരധറിവപ്പോസ പരറിപപ്പോലെനപകന്ദ്രങ്ങളറിനലെ
മൃഗങ്ങളുനടെ പരറിചരണ സവുംരക്ഷണങ്ങള്ക്കുവും,  മൃഗപരറിപപ്പോലെകരുനടെ ശമ്പളവും,  മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള
തന്നീറ എനറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി  നടെപ്പുവര്ഷവും വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണനട
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.   ടെറി  പകന്ദ്രങ്ങളറിനലെ  മൃഗങ്ങളുനടെ  എണവും  വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന
സപ്പോഹചരഭ്യവും കണകറിനലെടുതട  3.5  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയ്യുന.

(ഖണറിക 17)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-105-94-കനകപ്പോലെറികള്  എന   ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും  550  പകപ്പോടെറി രൂപ അനവദറിച്ചറിരുന. 3-2-2022-നലെ ജറി.ഒ  (ആര്.ററി)
നവും.  650/2022/ഫറിന്.  പ്രകപ്പോരവും  അഡന്നീഷണല് ഓതലറപസഷന് മുപഖന  250  ലെക്ഷവും
രൂപയവും അനവദറിച്ചു നല്കറിയറിട്ടുണ്ടെട.  ആനക അനവദറിച്ച 800 ലെക്ഷവും രൂപയറില് 799.955
ലെക്ഷവും രൂപ നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-01-800-92     

വനഭ്യജന്നീവറി  ആക്രമണവമപ്പോയറി  ബനനപടട  മരണനപടുനവരുനടെ  ആശറിതര്ക്കുവും,
പരറിപകറവര്ക്കുവും,  കൃഷറി,  വപ്പോസസലെവും  മുതലെപ്പോയവ  നഷ് ടെനപടവര്ക്കുവും  ആശസപ്പോസ
ധനസഹപ്പോയവും  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷവും  അനവദറിച്ച  ബഡ് ജറട
വറിഹറിതവും തന്നീനര അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 5 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.                                                           

  (ഖണറിക 18)
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സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-01-800-92  വനഭ്യമൃഗങ്ങളുനടെ ആക്രമണതറിനറിരയപ്പോകുനവര്ക്കുള്ള ആശസപ്പോസവും
എന   ബഡ്ജറട  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  70  ലെക്ഷവും  രൂപ
അനവദറിച്ചറിരുന.  8-2-2022-നലെ  ജറി.ഒ  (ആര്.ററി)  നവും.  838/2022/ഫറിന്.  പ്രകപ്പോരവും
അഡന്നീഷണല്  ഓതലറപസഷന്  മുപഖന  100  ലെക്ഷവും  രൂപയവും  23-3-2022-നലെ  ജറി.ഒ
(ആര്.ററി)  നമ്പര്  2201/2022/ഫറിന്.  പ്രകപ്പോരവും  അഡന്നീഷണല്  ഓതലറപസഷന്  മുപഖന
500  ലെക്ഷവും  രൂപയവും  അനവദറിച്ചു  നല്കറിയറിട്ടുണ്ടെട.   ആനക  അനവദറിച്ച  670  ലെക്ഷവും
രൂപയറില് 669.824 ലെക്ഷവും രൂപ നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-02-110-99- 04-2

വനഭ്യമൃഗസവുംരക്ഷണ  വറിഭപ്പോഗവും  ജന്നീവനകപ്പോരുനടെ  സലെവുംമപ്പോറബത  ഇനതറില്
നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറികവര്ഷവും വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന ബഡ് ജറട വറിഹറിതവും  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
3 ലെക്ഷവും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

 (ഖണറിക 19)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2406-02-110-99-വനഭ്യമൃഗ  സവുംരക്ഷണ  വറിഭപ്പോഗവും,  04-യപ്പോത്രപ്പോ  നചലെവകള്,
(2)-സലെവുംമപ്പോറ ബത എന  ബഡ്ജറട ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും
45,000  രൂപ  അനവദറിച്ചതറില്  25300  രൂപ  നചലെവഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള അധറിക തുക അനവദറിച്ചു കറിടറിയറിടറില്ല.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV

പകരള സവുംസപ്പോന ബപയപ്പോലഡപവഴറിററി പബപ്പോര്ഡട 

ശറിപപ്പോര്ശ

2406-02-110-59-31

പബപ്പോര്ഡറിനലെ  ജന്നീവനകപ്പോരുനടെ  ശമ്പളവും,  അവധറി  ശമ്പളവും,  ശമ്പളപരറിഷ് കരണവും
മൂലെമുള്ള  വര്ദ്ധനവട  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി  നറിലെവറില്  അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  ഇഫൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  1.6861 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനവദറികണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.                                                          

 (ഖണറിക 20)
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2406-02-110-59-36

മുന്  വര്ഷങ്ങളറിനലെ  നചലെവമപ്പോയറി  തപ്പോരതമഭ്യവും  നചയ്യുപമ്പപ്പോള്  ശമ്പപളതരവും  എന
ശന്നീര്ഷകതറില് ഇപപപ്പോള് അനവദറിച്ചറിട്ടുളള തുക പബപ്പോര്ഡറിനലെ മറട ഓഫന്നീസട നചലെവകളപ്പോയ
നകടറിടെവപ്പോടെക,  വപ്പോടര്ചപ്പോര്ജട,  ഇലെകറിസറിററി  ചപ്പോര്ജട എനറിവയട അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഇഫൗ ശന്നീര്ഷകതറില്
38.2  ലെക്ഷവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനവദറികണനമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയ്യുന.
(ഖണറിക 21)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള  സവുംസപ്പോന  ലജവലവവറിധഭ്യ  പബപ്പോര്ഡറിനന്റെ  2406-02-110-59-31(NP),
2406-02-110-59-36(NP)  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറിനലെ ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില് തുക അവപശഷറിക്കുന
സപ്പോഹചരഭ്യതറില്  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറി  തുക  അനവദറിപകണ്ടെ  ആവശഭ്യകത  ഇല്ല.
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതറില്  അവപശഷറിക്കുന  തുക  അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പ്രസ്തുത
ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  അനവദറിച്ച  തുകയനടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറികറട  സഹറിതവും  ഫയല്
ലെഭഭ്യമപ്പോപകണ്ടെതപ്പോനണനവും ബഡ്ജറട  വറിഹറിതവും  പൂര്ണമപ്പോയവും നചലെവപ്പോയ പശഷവും അധറിക
തുക  ആവശഭ്യമുള്ള  പക്ഷവും  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറി  തുക  അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
ഉനതതലെ  ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോനടെ  ഫയല്  ലെഭഭ്യമപ്പോകണനമനവും  ധനകപ്പോരഭ്യ  വകുപട
അററിയറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.   ഈ  വറിവരവും  പകരള  സവുംസപ്പോന  ബപയപ്പോലഡപവഴറിററി  പബപ്പോര്ഡറിനന
അററിയറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.   ധനകപ്പോരഭ്യ  വകുപട  ആവശഭ്യനപട  പ്രകപ്പോരമുള്ള  നപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
ബപയപ്പോലഡപവഴറിററി  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിനവും  ലെഭഭ്യമപ്പോകുന  മുറയട  ഈ  വറിഷയതറില്
ആവശഭ്യമപ്പോയ നടെപടെറി ലകനകപ്പോള്ളുനതപ്പോണട.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLII

വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരവും
ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-104-98-34-3

പകരളവും,  വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര  രവുംഗതട  നറിരവധറി  നവല്ലുവറിളറികളറിലൂനടെയപ്പോണട  കടെന
പപപ്പോകുനതട. 2018-  നലെ  പ്രളയവവും 2019-നലെ നറിപ ലവറസറിനന്റെ ആക്രമണവവും 2020-ല്
ആരവുംഭറിച്ചട  ഇപപപ്പോഴുവും  തുടെര്നനകപ്പോണ്ടെറിരറിക്കുന  പകപ്പോവറിഡട  19  മഹപ്പോമപ്പോരറി  എനറിവ
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര പമഖലെയട  തറിരറിച്ചടെറി  ഉണ്ടെപ്പോകറിയറിരുന.  ഇതട  മററികടെക്കുവപ്പോന് ശകമപ്പോയ
പ്രചരണ  പരറിപപ്പോടെറികള്  നടെപതണ്ടെതുള്ളതറിനപ്പോല്  നറിലെവറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
ബഡ് ജറട വറിഹറിതവും അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  85
പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 22)
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സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില് 2021-22 പദ്ധതറി വറിഹറിതതറില് 73.67% (47.89 പകപ്പോടെറി രൂപ)

നചലെവപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും ഒനപ്പോവും പപ്പോദതറില് തനന വന്നീശറിയടെറിച്ച പകപ്പോവറിഡട-

19  രണ്ടെപ്പോവും തരവുംഗവവും,  നപ്പോലെപ്പോവും പപ്പോദതറിനലെ മൂനപ്പോവും തരവുംഗവവും വകുപറിനന്റെ വറിപണന തനങ്ങനള

കപ്പോരഭ്യമപ്പോയറി  സസപ്പോധന്നീനറിച്ചു.  വളനര  കരുതപലെപ്പോടുകൂടെറി  മപ്പോത്രമുള്ള  ഇടെനപടെലെപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്

അധറിക ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള തുക ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോനള്ള സപ്പോഹചരഭ്യവും നറിലെവറിലെറില്ല.

ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-800-90-26-33

ടൂററിസവും  പമഖലെയറിനലെ  നതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്കപ്പോയറി  നടെപപ്പോകറി  വരുന  Tourism

Employment  Support  Scheme  എന  വപ്പോയ് പപ്പോ  പദ്ധതറിയനടെ  സബ് സറിഡറി  പലെറിശ,

ഇലെക ട ട്രറിസറിററി/സബ് സറിഡറി, മൂലെധന സബ് സറിഡറി എനറിവ നല്കുനതറിനട നടെപ്പുവര്ഷവും 25

പകപ്പോടെറി  രൂപ  ആവശഭ്യമുണ്ടെട.  കൂടെപ്പോനത  ബഡ് ജറട  പ്രസവുംഗതറില്  പരപ്പോമര്ശറിച്ച  ടൂററിസവും

പമഖലെയറിനലെ  സവുംരവുംഭകരുനടെ  പ്രശ് നങ്ങള്  പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പോയള്ള  പുനരുജന്നീവന

പപ്പോപകജട നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി 30 പകപ്പോടെറി രൂപ നചലെവട പ്രതന്നീക്ഷറിക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്

55  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 23)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  പദ്ധതറി വറിഹറിതതറില്  30.31% (3.85  പകപ്പോടെറി രൂപ)

ആണട നചലെവപ്പോയറിട്ടുള്ളതട.  ടൂററിസവും സബ്സറിഡറി ഇനതറില് അപപക്ഷകള് ഇന്നവസ്റ്റടനമന്റെട

സബ്സറിഡറി,  ഇലെകറികല് സബ്സറിഡറി എന രണ്ടു വറിഭപ്പോഗതറില് മപ്പോത്രപമ നറിലെവറിലുള്ളു.

എനപ്പോല് ആയതു പദ്ധതറി  പരഖ  (പപ്പോന് ലററട-അപട)-യറില് നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും

പരപ്പോമര്ശറികപ്പോതതറിനപ്പോല്,  പണവും  നചലെവഴറിച്ചറിടറില്ല.  പകപ്പോവറിഡപ്പോനനര  സഹപ്പോയവറിഭപ്പോഗതറില്,

ബപ്പോങ്കേട  പലെപ്പോണുകള്ക്കുള്ള,  പലെറിശയറിനതറിലുള്ള  സബ്സറിഡറി അപപക്ഷകള്,  പലെപ്പോണുകള്

അനവദറിക്കുനതറിനലെ കപ്പോലെതപ്പോമസവും മൂലെവും വളനര കുറവപ്പോണട.  അധറിക ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള

തുക ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോനള്ള സപ്പോഹചരഭ്യവും നറിലെവറിലെറില്ല.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-800-78-02

പകപ്പോടയവും  പപ്പോലെപ്പോയറില്  പണറി  നടെനനകപ്പോണ്ടെറിരറിക്കുന  പഹപ്പോടല്  മപ്പോപനജ് നമന്റെട  &
കപ്പോറററിവുംഗട  നടെക ട പനപ്പോളജറിയനടെ അകപ്പോദമറികട  പകപ്പോവുംപക ട സറിനന്റെ പണറി പൂര്തന്നീകരറിക്കുനതറിനവും
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടുള്ള നകടറിടെതറിനന്റെ പണറി പൂര്തന്നീകരറിക്കുനതറിനവും, ധര്മടെതട ആരവുംഭറിക്കുന
പുതറിയ പഹപ്പോടല് മപ്പോപനജ് നമന്റെട പഹപ്പോടലെറിനമപ്പോയറി നടെപ്പുവര്ഷവും ബഡ് ജററില് വകയറിരുതറി
യറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  17  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 24)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  പദ്ധതറി വറിഹറിതതറില്  95.85% (2.87  പകപ്പോടെറി രൂപ)
നചലെവപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട. ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില് ധര്മടെവും, പപ്പോലെപ്പോ എനറിവറിടെങ്ങളറിനലെ എസട.ഐ.എച്ചട. എവും.
പദ്ധതറികള്കപ്പോയള്ള  വര്കട  ബറില്ലുകള്  പപ്പോസപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  4.51  പകപ്പോടെറി  രൂപ
പുനര്വറിനഭ്യപ്പോസവും  വഴറി  അധറികമപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറി  ധനകപ്പോരഭ്യ  വകുപറിനന്റെ
അനമതറികപ്പോയറി സമര്പറിനച്ചങ്കേറിലുവും ആയതട അനവദറിച്ചറിടറില്ല.

 ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-800-34

സര്കപ്പോരറിനന്റെ  ടൂററിസവും  നയമപ്പോയ  ഉതരവപ്പോദറിത  ടൂററിസവും  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെപപ്പോക്കുനതറിലൂനടെ  ടൂററിസവും  പമഖലെയനടെ  ഗുണഫലെങ്ങള്  പരമപ്പോവധറി  തപദ്ദേശവപ്പോസറികള്കട
ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുക  എന  ലെക്ഷഭ്യപതപ്പോനടെ  ആരവുംഭറിച്ച  ഉതരവപ്പോദറിത  ടൂററിസവും  മറിഷനന്റെ
നടെപ്പുവര്ഷനത  പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  നറിലെവറില്  അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന  ബഡ് ജറട
വറിഹറിതവും  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  15  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.                              

(ഖണറിക 25)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  പദ്ധതറി വറിഹറിതതറില്  63.51% (3.81  പകപ്പോടെറി രൂപ)
നചലെവപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും ഒനപ്പോവും പപ്പോദതറില് തനന വന്നീശറിയടെറിച്ച പകപ്പോവറിഡട-
19  രണ്ടെപ്പോവും തരവുംഗവവും,  നപ്പോലെപ്പോവും പപ്പോദതറിനലെ മൂനപ്പോവും തരവുംഗവവും സൃഷറിച്ച നറിയനണങ്ങളുനടെ
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ഫലെമപ്പോയറി സഞപ്പോരറികളുനടെ വരവറില് കുറവണ്ടെപ്പോയതട,  ഉതരവപ്പോദറിത ടൂററിസവും പ്രവര്തനങ്ങളുനടെ
ഗതറിപവഗനത  ബപ്പോധറിച്ചു.   അധറിക  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോനള്ള
സപ്പോഹചരഭ്യവും പകപ്പോവറിഡട മൂലെമുള്ള നറിയനണങ്ങള്കറിനടെ സവുംജപ്പോതമപ്പോയറില്ല.

ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-800-20

വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര  പമഖലെയട  പുതന്  ഉണര്വട പകര്ന  നൂതന  സവുംരവുംഭമപ്പോയ
ചപ്പോമ്പഭ്യന്സട  പബപ്പോടട  ലെന്നീഗട  മത്സരങ്ങളുനടെ  സമപ്പോന  തുക,  മത്സരങ്ങളുനടെ  സവുംപപ്രഷണവും,
പസപ്പോണ്സര്ഷറിപ്പുകള്,  പശപ്പോതലെവും  ഒരുകല്  എനറിവയപ്പോയറി  വരുവും  വര്ഷങ്ങളറില്
വന്നചലെവട  പ്രതന്നീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല് നറിലെവറില് അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന ബഡ് ജറട  വറിഹറിതവും
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  13  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.          

  (ഖണറിക 26)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  പദ്ധതറിവറിഹറിതവും  നചലെവഴറികനപടറില്ല.  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷവും ഒനപ്പോവും പപ്പോദതറില് തനന വന്നീശറിയടെറിച്ച പകപ്പോവറിഡട-19  രണ്ടെപ്പോവും തരവുംഗവവും,  നപ്പോലെപ്പോവും
പപ്പോദതറിനലെ  മൂനപ്പോവും  തരവുംഗവവും  സൃഷറിച്ച  നറിയനണങ്ങളുനടെ  ഫലെമപ്പോയറി,  വന്  ജനക്കൂടവും
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ചപ്പോമ്പഭ്യന്സട പബപ്പോടട ലെന്നീഗട 2021-22 റദ്ദേപ്പോകറി. 

ശറിപപ്പോര്ശ

5452-01-101-99-34-3

സവുംസപ്പോനത്തുടെനന്നീളമുള്ള പ്രധപ്പോനനപട വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര പകന്ദ്രങ്ങളറിനലെ പശപ്പോതലെ
സഫൗകരഭ്യനമപ്പോരുക്കുനതറിനവും  നറിലെവപ്പോരവും  നമച്ചനപടുത്തുനതറിനവും  ബഡ് ജറട  പ്രസവുംഗതറില്
പരപ്പോമര്ശറിച്ച  മൂനപ്പോര്  നറയറില്,  മലെബപ്പോര്  ലെറിററററി  സര്കക്യൂടട,  ബപയപ്പോ  ലഡപവഴ് സറിററി
സര്കക്യൂടട  തുടെങ്ങറിയ  പുതറിയ  പദ്ധതറികള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനമപ്പോയറി  നടെപ്പുവര്ഷവും
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതവും  തന്നീനര  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണന  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  113  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 27)

924/2022.
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സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില് 2021-22  പദ്ധതറിവറിഹറിതതറില് 82.63% (96.68  പകപ്പോടെറി രൂപ)
നചലെവപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.  ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  ഭൂരറിഭപ്പോഗവും  വരുന  നചലെവവും  മുന്വര്ഷങ്ങളറിനലെ
ഭരണപ്പോനമതറികളറിപന്മേലുള്ള  പ്രവൃതറികളുനടെ  ബറില്ലുകള്ക്കുള്ള   തുകയപ്പോണട.   അധറിക
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോനള്ള  സപ്പോഹചരഭ്യവും  പകപ്പോവറിഡട  മൂലെമുള്ള
നറിയനണങ്ങള്കറിനടെ സവുംജപ്പോതമപ്പോയറില്ല.

ശറിപപ്പോര്ശ

5452-01-101-86

ടൂററിസവും വകുപട സവുംസപ്പോനത്തുടെനന്നീളവവും പുറത്തുള്ള പ്രധപ്പോന പടണങ്ങളറിലുവും അതറിഥറി
മന്ദറിരങ്ങള്,  യപ്പോത്രറിനറിവപ്പോസുകള്  എനറിവ  നറിര്മറിക്കുകയവും  സവുംരക്ഷറിക്കുകയവും
നറിലെനറിര്ത്തുകയവും  നചയ  വരുന.  നറിലെവറില്  വറിവറിധ  ഇടെങ്ങളറില്  അതറിഥറി  മന്ദറിരങ്ങള്
നറിര്മറിക്കുനതറിനവും  ഭരണപ്പോനമതറി  നല്കറികഴറിഞ്ഞറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചരഭ്യവും  കണകറിനലെടുതട
അവയനടെ നറിര്മപ്പോണതറിനവും നറിലെവറിലുള്ളവയനടെ നവന്നീകരണതറിനവും പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി
ബഡ് ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 28)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  പദ്ധതറിവറിഹറിതതറില് 80.52% (20.13  പകപ്പോടെറി രൂപ)
നചലെവപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.  ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  ഭൂരറിഭപ്പോഗവും  വരുന  നചലെവവും  മുന്വര്ഷങ്ങളറിനലെ
ഭരണപ്പോനമതറികളറിപന്മേലുള്ള  പ്രവൃതറികളുനടെ  ബറില്ലുകള്ക്കുള്ള  തുകയപ്പോണട.  അധറിക
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോനള്ള  സപ്പോഹചരഭ്യവും  പകപ്പോവറിഡട  മൂലെമുള്ള
നറിയനണങ്ങള്കറിനടെ സവുംജപ്പോതമപ്പോയറില്ല.

 ശറിപപ്പോര്ശ

5452-01-800-84

ആലെപ്പുഴ,  തലെപശരറി,  മുസറിരന്നീസട,  ട്രപ്പോവന്കൂര്  എനന്നീ  ലപതൃക  പദ്ധതറികള്കപ്പോയറി
നടെപ്പുവര്ഷവും വകയരുതറിയറിരറിക്കുന ബഡ് ജറട വറിഹറിതവും തന്നീനര അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
68 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 29)
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ടെറി ശന്നീര്ഷകതറില് 2021-22 പദ്ധതറിവറിഹറിതതറില് 99.45% (24.86 പകപ്പോടെറി രൂപ)
നചലെവപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.  ടെറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  ഭൂരറിഭപ്പോഗവും  വരുന  നചലെവവും  മുന്വര്ഷങ്ങളറിനലെ
ഭരണപ്പോനമതറികളറിപന്മേലുള്ള  പ്രവൃതറികളുനടെ  ബറില്ലുകള്ക്കുള്ള   തുകയപ്പോണട.   അധറിക
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോനള്ള  സപ്പോഹചരഭ്യവും  പകപ്പോവറിഡട  മൂലെമുള്ള
നറിയനണങ്ങള്കറിനടെ സവുംജപ്പോതമപ്പോയറില്ല.

 ശറിപപ്പോര്ശ

3452-01-103-99-21-2

ടൂററിസവും  വകുപറിന  കന്നീഴറിലുള്ള  വപ്പോഹനങ്ങളപ്പോണട  ബഹ.  മനറിമപ്പോര്,  പ്രതറിപക്ഷ
പനതപ്പോവട,  ചന്നീഫട വറിപട,  മറട വറി.ഐ.പറി,  വറി.വറി.ഐ.പറി എനറിവര്കട നല്കുനതട.  പ്രസ്തുത
വപ്പോഹനങ്ങളുനടെ  അറകുറപണറികള്ക്കുവും,  ഇന്ഷൂറന്സട  പുതുക്കുനതറിനമപ്പോണട  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറിനലെ  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതട.  എനപ്പോല്  നറിലെവറിലുള്ള  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതവും
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  50  ലെക്ഷവും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 30)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

അധറിക ധനവറിനറിപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി  28-1-2022  തന്നീയതറിയറില്  37,74,000  രൂപയ്ക്കുവും,
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറി അധറിക തുക ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  15-3-2022  തന്നീയതറിയറില്
15,00,000  രൂപയ്ക്കുവും  ധനകപ്പോരഭ്യ  വകുപറിനട  നപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  നല്കറിയറിരുനനവങ്കേറിലുവും ആയതട
അനവദറിച്ചട ലെഭഭ്യമപ്പോയറിടറില്ല.  

 ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-001-99-02

ടൂററിസവും  വകുപറിന  കന്നീഴറില്  പ്രവര്തറിക്കുന  പപ്പോര്ടട-ലടെവും,  കണ്ടെറിജന്റെട,
ദറിവസപജപ്പോലെറികപ്പോര്ക്കുള്ള  പവതനവും  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ബഡ് ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
വറിഹറിതവും  കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷനത  നചലെവമപ്പോയറി  തപ്പോരതമഭ്യവും  നചയ്യുപമ്പപ്പോള്
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോനണനട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  80  ലെക്ഷവും  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 31)
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സപ്പോര്കട  മുപഖന പവതനവും  മപ്പോറുനതറിനവും  പവതനതറിനട  അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  കണ്പട്രപ്പോള്
ഇല്ലപ്പോതതറിനപ്പോലുവും അധറിക തുക ആവശഭ്യമപ്പോയറി വരുനറില്ല.  

 ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-001-99-04-1

ടൂററിസവും  ഡയറക ട ടെറുനടെ  ഓഫന്നീസറിനലെ  ഉപദഭ്യപ്പോഗസന്മപ്പോരുനടെ  ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക
യപ്പോത്രകള്കട  യപ്പോത്രപ്പോപടെറി  നല്കുനതറിനള്ള  കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷനത  നചലെവട  4.09 ലെക്ഷവും
രൂപയപ്പോണട.  ഈ  വര്ഷനത  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതവും  യപ്പോത്രപ്പോപടെറി  അനവദറിക്കുനതറിനട
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  ഇഫൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  1.85  ലെക്ഷവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 32)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട നറിയനണങ്ങളുനടെ പശപ്പോതലെതറില് പ്രസസ്തുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്
തുക അധറികമപ്പോയറി പവണ്ടെറിവനറിടറില്ല. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-001-99-06

ടൂററിസവും  ഡയറക ട ടെറുനടെ  ഓഫന്നീസറിനലെയവും  നസന്ട്രല്  പസ്റ്റപ്പോററിനലെയവും  നകടറിടെനറികുതറി
കുടെറിശറിക ഉള്നപനടെ  5,61,823 രൂപ നല്കുവപ്പോനണ്ടെട.  ആയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഇഫൗ ശന്നീര്ഷകതറില്  5.29  ലെക്ഷവും  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

                                                         (ഖണറിക 33)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി 

13-8-2021  തന്നീയതറിയറിനലെ  GO(Rt)  No.5488/2021/Fin  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരവും
5,58,000 രൂപ അധറിക ധനവറിഹറിതമപ്പോയറി ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.

ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-001-96-05-03

ജറില്ലപ്പോ  ആഫന്നീസുകളറിനലെ  നടെലെറിപഫപ്പോണ്  ചപ്പോര്ജറിനതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  ഇഫൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  50,000  രൂപ  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയ്യുന.                                            

(ഖണറിക 34)
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23.03.2022  തന്നീയതറിയറിനലെ  GO(Rt)  No.2199/2022/Fin  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരവും
21,000 രൂപ റന്നീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് വഴറി ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.

ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-001-96-05-4

ടൂററിസവും വകുപറിന കന്നീഴറിലുള്ള 14 ജറില്ലപ്പോ ഓഫന്നീസുകളുനടെ ഓഫന്നീസട നചലെവട ഇനതറില്
നടെപ്പു വര്ഷവും വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക തന്നീനര അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 50,000 രൂപ
കൂടെറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഇഫൗ
ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 35)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

28-2-2022 തന്നീയതറിയറില് 30,000 രൂപയനടെ റന്നീ അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് നപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിനട സമര്പറിച്ചുനവങ്കേറിലുവും ആയതട  ലെഭഭ്യമപ്പോയറിടറില്ല.

ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-001-96-06

ടൂററിസവും വകുപറിന കന്നീഴറിലുള്ള ജറില്ലപ്പോ ഓഫന്നീസുകളുനടെ കരവും ഒടുക്കുനതറിനവും വപ്പോഗമണ്
ടൂററിസ്റ്റട  പകപ്പോവുംപക ട സറിനന്റെ  നകടറിടെനറികുതറി  1,98,963 രൂപ  അടെയ് ക്കുനതറിനമപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഇഫൗ ശന്നീര്ഷകതറില് 2.39 ലെക്ഷവും രൂപ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 36)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

GO(Rt)  No.2500/2022/Fin  തന്നീയതറി  27-3-2022  പ്രകപ്പോരവും  46,000  രൂപ
ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗവും വഴറി ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.

ശറിപപ്പോര്ശ

 3452-80-001-95-04(1)

ടൂററിസവും ഗസട ഹഫൗസുകളറിനലെയവും,  യപ്പോത്രന്നീ നറിവപ്പോസറികളറിനലെയവും,  പലെപ്പോഡ് ജുകളറിനലെയവും
ഉപദഭ്യപ്പോഗസരുനടെ ഔപദഭ്യപ്പോഗറിക ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുള്ള യപ്പോത്രപ്പോപടെറി  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഇഫൗ
ശന്നീര്ഷകതറില് അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക തന്നീനര  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.85  ലെക്ഷവും
രൂപ  കൂടെറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഇഫൗ
ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 37)



22

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട നറിയനണങ്ങളുനടെ പശപ്പോതലെതറില് പ്രസസ്തുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്
തുക അധറികമപ്പോയറി പവണ്ടെറിവനറിടറില്ല. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-001-95-05-4

ടൂററിസവും ഗസട ഹഫൗസുകളുനടെ നചലെവമപ്പോയറി ബനനപട പലെപ്പോണ്ട്രറി ബറില്,  പകബറിള് ടെറി.വറി
വപ്പോടെക,  കന്നീനറിവുംഗട  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി  അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതവും
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  ഇഫൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  25.4  ലെക്ഷവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 38)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

28-2-2022  തന്നീയതറിയറില്  4,00,000  രൂപയനടെ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗ  നപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിച്ചറിരുനനവങ്കേറിലുവും ആയതട ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറില് നറിനവും അനവദറിച്ചട ലെഭഭ്യമപ്പോയറില്ല.  

ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-001-95

ടൂററിസവും  ഗസ്റ്റട  ഹഫൗസുകളുനടെ  നകടറിടെ  നറികുതറി  കുടെറിശറിക  ഉള്നപനടെ  ഏകപദശവും
3  പകപ്പോടെറിപയപ്പോളവും രൂപ അടെയ്ക്കുവപ്പോനണ്ടെട.  ആയതറിനപ്പോല്  3.38  പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഇഫൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 39)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

13-8-2021  തന്നീയതറിയറിനലെ  GO(Rt) No.5488/2021/Fin  നമ്പര് ഉതരവട  പ്രകപ്പോരവും
3,19,48,000 രൂപ അധറിക വറിഹറിതമപ്പോയറി ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.

ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-001-95-34-3

ടൂററിസവും ഗസ്റ്റട ഹഫൗസുകളറില് ഭക്ഷണവും തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനട ആവശഭ്യമപ്പോയ സപ്പോധനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങുനതറിനള്ള  നചലെവകള്കപ്പോയറി  അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതവും
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
ഇഫൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  20.2  ലെക്ഷവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണനമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

(ഖണറിക 40)
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സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട നറിയനണങ്ങളുനടെ പശപ്പോതലെതറില് പ്രസസ്തുത സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്
തുക അധറികമപ്പോയറി പവണ്ടെറിവനറിടറില്ല. 

ശറിപപ്പോര്ശ

3452-80-800-22

ബഹ.  രപ്പോഷ്ട്രപതറി,  ഉപരപ്പോഷ്ട്രപതറി,  പ്രധപ്പോനമനറി,  മറട വറി.വറി.ഐ.പറികള് തുടെങ്ങറിയവരുനടെ
സന്ദര്ശനവമപ്പോയറി  ബനനപട  നചലെവകള്കപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
ഇഫൗ ശന്നീര്ഷകതറില് 2 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണനമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
നചയ്യുന.      

(ഖണറിക 41)

സസന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

18-12-2021  തന്നീയതറിയറിനലെ  GO(Rt) No.8258/2021/Fin  നമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരവും
50,00,000  രൂപയവും  28-12-2021  തന്നീയതറിയറിനലെ  GO(Rt)  No.8479/2021/Fin  നമ്പര്
ഉതരവട പ്രകപ്പോരവും 25,00,000 രൂപയവും അധറിക വറിഹറിതമപ്പോയറി ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.

          എ. നക. ശശന്നീന്ദ്രന്,
തറിരുവനനപുരവും,                                                               നചയര്മപ്പോന്,
2022, ജൂലലെ 12.                                                          സബ്ജകട കമറിററി X.


