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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി X
വനവന്റിം പരനിസനിതനിയന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം

(2021-2023)
ഘടന

സചയര്മഭാന:

ശപീ. എ. സകേ. ശശപീന്ദ്രന,
വനന്റിം വനര്യജപീവനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫനികഷര്യഭാ അന്റിംഗന്റിം  :

ശപീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ
സപഭാതുമരഭാമതറ- വനികനഭാദസ ഞഭാരന്റിം, യവജനകേഭാരര്യ വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള:

ശപീ. എല്കദഭാസറ പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

ശപീ. സനി. സകേ. ഹരപീന്ദ്രന

ശപീ. സകേ. യ. ജനപീഷറ കുമഭാര്

ശപീ. എന്റിം. മുകകേഷറ

ശപീ. നജപീബറ കേഭാന്തപുരന്റിം

ശപീ. എ. രഭാജ

ശപീ. സണനി കജഭാസഫറ

ശപീ. പനി. എസറ. സുപഭാല്.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ:

ശപീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന, സസക്രട്ടേറനി-ഇന-ചഭാര്ജറ

ശപീ. സറജനി ബനി., അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി

ശപീ. പനി. എസറ. സസല്വരഭാജന, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശപീ. റനി. പുഷഭാന്റിംഗദന, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

വനവന്റിം  പരനിസനിതനിയന്റിം  വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി X-സന
അദര്യക്ഷനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയസട  2021  ഏപനില്  1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയള്ള
കേഭാലെയളവനിസലെ  പപീരനികയഭാഡനിക്കല്  റനികപഭാര്ട്ടേറ,  കകേരള  നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം
കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  239-ാം  ചട്ടേതനിസന  (1)-ാം  ഉപചട്ടേന്റിം
അനുസരനിചറ സമര്പനിക്കുന.

പതനിനഞഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയസട  2021-2023  കേഭാലെയളവനിലുള്ള  സബ് ജകേ റ ടറ
കേമനിറനി X, 2021 ഏപനില് 1  മുതല് 2022 മഭാര്ചറ 31 വസരയള്ള കേഭാലെയളവനില് പരനിഗണനിച
വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ. 

റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലെയളവനില്  21-6-2021,  28-6-2021,  5-7-2021,  15-3-2022  എന്നപീ
തപീയതനികേളനിലെഭായനി  സമനിതനി  4  കയഭാഗങ്ങള  കചരുകേയണ്ടഭായനി.  കമല്പറഞ്ഞ  സമനിതനി
കയഭാഗങ്ങളനില് അന്റിംഗങ്ങളുസട ശരഭാശരനി ഹഭാജര്നനിലെ 77.5% ആയനിരുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദര്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതറ.  ഒന്നഭാന്റിം
അദര്യഭായതനില്  സമനിതനി  സഭയനില്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സന്റിംബനനിച  വനിവരങ്ങളുന്റിം
രണ്ടഭാന്റിം  അദര്യഭായതനില്  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച  ബനില്ലുകേളുസട  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം  മൂന്നഭാന്റിം
അദര്യഭായതനില്  സമനിതനി  പരനിഗണനിച  ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേളുസട  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം
കചര്തനിരനിക്കുന.  നഭാലെഭാന്റിം അദര്യഭായതനില് നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം  235 (എ)  പകേഭാരന്റിം കചര്ന്ന
സമനിതനികയഭാഗന്റിം സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം അഞഭാന്റിം അദര്യഭായതനില് നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം
236 (6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസട വനിവരങ്ങളുന്റിം
ആറഭാന്റിം  അദര്യഭായതനില്  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസട  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  കടക്കണ്  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സന്റിംബനനിച
സന്റിംഗ്രഹവന്റിം, ഏഴഭാന്റിം അദര്യഭായതനില് സമനിതനിയസട പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
അതനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സസപീകേരനിച നടപടനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളുന്റിം
ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന.  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലെയളവനിസലെ  കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപ്പുകേള
അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

2022  ജൂലലെ  12-ാംതപീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗപീകേരനിച. 

എ. സകേ. ശശപീന്ദ്രന,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2022  ജൂലലെ  12. സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി X.  



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

സമറിതറി സഭയറില് സമര്പറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള

1. സമറിതറിയുടടെ  2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ
പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  2021  ജൂലലൈ  5-ാം  തതീയതറി  പചേര്ന
സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം  2021  ജൂലലൈ  22-ാം  തതീയതറി  സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുയം ടചേയ.

2. സമറിതറിയുടടെ  2020-2021  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ
പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  ആക്ഷന
പടെക്കണ്  ററിപപപ്പോര്ടട  2021  ജൂലലൈ  5-ാം  തതീയതറി  പചേര്ന  സമറിതറിപയപ്പോഗയം
അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം 2021 ജൂലലൈ 26-ാം തതീയതറി  സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചേയ.

3. 2020 ഏപറില് 1 മുതല് 2021 മപ്പോര്ച്ചട 31 വടരയുള്ള കപ്പോലൈയളവറില് സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച
വറിഷയങ്ങള  ഉളടപടുതറി  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ  പതീരറിപയപ്പോഡറിക്കല്  ററിപപപ്പോര്ടട  2021  ജൂലലൈ
5-ാം തതീയതറി പചേര്ന സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം 2021  ജൂലലൈ  26-ാം തതീയതറി
സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചേയ് ത.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച ബറില്ലുകളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

ഈ കപ്പോലൈയളവറില് സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണനയപ്പോയറി ബറില്ലുകള ലൈഭറിച്ചറിടറില.

അദദപ്പോയയം   III

സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച ചേടങ്ങള/എസട.ആര്.ഒ.-കളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

1.  പകരള  പഫപ്പോറസട  (റഗുപലൈഷന  ഓഫട  സപ്പോമറില്സട  &  അദര്  വുഡട  പബസ്ഡട
ഇനഡസറിയല്  യൂണറിറടസട)  റൂളസട,  2021-പന്മേലുള്ള  എസട.ആര്.ഒ.നയം.  162/2021,
15-3-2022-ടലൈ സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയുയം സപ്പോധൂകരണയം നല്കുകയുയം ടചേയ.

(ഫ.നയം. 8013/സബട.സറി.എഫട1/2021/നറി.ടസ.)

2.  പകരള  പഫപ്പോറസട  (റഗുപലൈഷന  ഓഫട  സപ്പോമറില്സട  &  അദര്  വുഡട  പബസ്ഡട
ഇനഡസറിയല് യൂണറിറടസട)  റൂളസട, 2021  പന്മേലുള്ള  403/2021, 404/2021  എനതീ നമ്പര്
എസട.ആര്.ഒ.-കള  15 -3-2022-ടലൈ  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  സപ്പോധൂകരണയം
നല്കുകയുയം ടചേയ.

(ഫ.നയം. 17778/സബട.സറി.എഫട1/2021/ നറി.ടസ.)
925/2022.
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3.  ടകപ്പോലയം ജറിലയറിടലൈ ആശപ്പോമയം പപദശയം  (ആശപ്പോമയം ലമതപ്പോനയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട)
ലജവലവവറിധദ ലപതൃക പകന്ദ്രമപ്പോയറി വറിജപ്പോപനയം ടചേയടകപ്പോണ്ടുള്ള 399/19-ാം നമ്പര്
എസട.ആര്.ഒ. 11-11-2020-ടലൈ   സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയുയം അധറിക വറിവരങ്ങള
ആരപ്പോയുകയുയം  തടെര്നട  ലൈഭദമപ്പോയ  അധറിക  വറിവരങ്ങള  15-3-2022-ടലൈ  പയപ്പോഗയം
പരറിഗണറിക്കുകയുയം എസട.ആര്.ഒ.-യട സപ്പോധൂകരണയം നല്കുകയുയം ടചേയ.

(ഫ.നയം. 1493/ സബട.സറി.എഫട1/2020/ നറി.ടസ.)

അദദപ്പോയയം   IV

നറിയമസഭപ്പോ ചേടയം 235 (എ) പകപ്പോരയം പചേര്ന സമറിതറിപയപ്പോഗയം
സയംബനറിച്ച വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

ഈ കപ്പോലൈയളവറില് 235 (എ) പകപ്പോരയം പയപ്പോഗങ്ങള പചേര്നറിടറില.

അദദപ്പോയയം   V

നറിയമസഭപ്പോ ചേടയം 236 (6) പകപ്പോരയം സഭയറില് സമര്പറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക
പവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുടടെ വറിവരങ്ങള

സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷയം
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് ബനടപട വകുപട

സഭയുടടെ

പമശപ്പുറതട 

വച്ച തതീയതറി

2020-21 XXXIV―വനയം വനയം വനദജതീവറി

വകുപട

12-8-2021

2020-2021 XLII―വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരയം വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര

വകുപട

12-8-2021

2020-2021

[കപ്പോലൈതപ്പോമസ

പതറിക

സഹറിതയം]

XVII―വറിദദപ്പോഭദപ്പോസയം,

         കപ്പോയറിക വറിപനപ്പോദയം,  

           കലൈ, സയംസപ്പോരയം

XX―ശുദജലൈ വറിതരണവുയം 

         ശുചേതീകരണവുയം

 പരറിസറിതറി

വകുപട

16-3-2022
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അദദപ്പോയയം   VI

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ സൂക്ഷട മ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള
ആക്ഷന പടെക്കണ് ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ സയംഗ്രഹയം

2020-21  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ ആടക 41  ശറിപപ്പോര്ശകളറില്, 1  മുതല് 19 വടരയുള്ള
ശറിപപ്പോര്ശകളക്കട വനയം വനദജതീവറി വകുപ്പുയം, 20,21  ശറിപപ്പോര്ശകളക്കട പരറിസറിതറി വകുപ്പുയം
22  മുതല്  41   വടരയുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശകളക്കട  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വകുപ്പുമപ്പോണട  നടെപടെറി
പസറടടമന്റെട ലൈഭദമപ്പോപക്കണതട. എനപ്പോല് ഒരു ശറിപപ്പോര്ശയയം മറുപടെറി ലൈഭറിച്ചറിടറില.

അദദപ്പോയയം   VII

സമറിതറിയുടടെ പപതദക ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അതറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര്
സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി സയംബനറിച്ച പസറടടമന്റുകളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം

"വനസയംരക്ഷണ സമറിതറികള,  ഇപക്കപ്പോ  ടഡവലൈപടടമന്റെട  കമറിററികള എനറിവയുടടെ
ശപ്പോകതീകരണയം"  എന  വറിഷയതറിപന്മേലുള്ള  പപതദക  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ആടക
25 ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണുള്ളതട. പസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശകള വനയം-വനദജതീവറി വകുപ്പുമപ്പോയുയം, വറിപനപ്പോദ
സ  ഞപ്പോര വകുപ്പുമപ്പോയുയം ബനടപടതപ്പോണട.  ഇതറില് ഖണറിക നയം. 24,26  എനറിവയറിപന്മേല്
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട  ലൈഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറിയുയം  ഖണറിക നയം.  22  മുതല്  31  വടരയുയം
33  മുതല്  47  വടരയുമുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശകളക്കട  വനയം  വനദജതീവറി  വകുപട  ലൈഭദമപ്പോക്കറിയ
മറുപടെറിയുയം 15-3-2022-ടലൈ സമറിതറി പയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയുയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.
ഖണറിക നയം. 47-ടലൈ ശറിപപ്പോര്ശയട ഇടെക്കപ്പോലൈ മറുപടെറിയപ്പോണട ലൈഭദമപ്പോക്കറിയതട. ആയതറിനപ്പോല്
പസസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  (ആക്ഷന  പപ്പോന)  വകുപറിപനപ്പോടെട
ആവശദടപടറിരറിക്കുന.

വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

ആദദമപ്പോയറി  പവര്  ജനപറഷന  ആരയംഭറിച്ച  'ഏലൈയംപതീഠറിക'  വളടര  നല  രതീതറിയറില്
സപ്പോമ്പതറികലൈപ്പോഭയം പനടുന ഇ.ഡറി.സറി. പമഖലൈയപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലൈപ്പോക്കുന. ഓപരപ്പോ
വര്ഷവുയം  പകപ്പോടെറിക്കണക്കറിനു  രൂപയുടടെ  വരുമപ്പോനയം  ലൈഭറിക്കുന  അതറിരപറിള്ളറി,  വപ്പോഴച്ചപ്പോല്
തടെങ്ങറിയ പമഖലൈകളറില്  നടെക്കുന പവര്തനങ്ങളറില്  ജനപതറിനറിധറികളക്കട  യപ്പോടതപ്പോരു
പങപ്പോളറിതവുമറിടലനയം  ടൂററിസ്റ്റുകളക്കട  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരദങ്ങള  ഒരുക്കുനതമപ്പോയറി
ബനടപട  വറിഷയങ്ങളറില്  ചേര്ച്ചകപളപ്പോ  തടെര്  നടെപടെറികപളപ്പോ  അവറിടടെ  നടെക്കുനറിടലനയം
സമറിതറി  നറിരതീക്ഷറിച.  ഇതരയം  പമഖലൈകളറിടലൈ  പവര്തനങ്ങളറില്  പങപ്പോളറികളപ്പോവപ്പോന
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ജനപതറിനറിധറികളക്കട  അവസരയം  ലൈഭറിപക്കണതട  അതദനപ്പോപപക്ഷറിതമപ്പോടണനട  സമറിതറി
കരുതന.  ആയതറിനപ്പോല്,  പപ്പോധപ്പോനദവുയം  വരുമപ്പോനവുയം  അനുസരറിച്ചട  ടൂററിസയം
ടഡസറിപനഷനുകളക്കട  പഗ്രഡറിയംഗട  നല്കണടമനയം  വരുമപ്പോനയം  ഏറവുയം  കൂടുതലുള്ള
വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കള ഉളടപടുന പഗ്രഡട-I-ല് അഡതീഷണല് ടഡസറിപനഷന
കമറിററി  രൂപതീകരറിച്ചട  പസ്തുത  കമറിററിയറില്  സലൈയം  എയം.എല്.എ.-ടയ  എകട-ഒഫറിപഷദപ്പോ
അയംഗമപ്പോയുയം  തറിതലൈ പഞപ്പോയതട  പസറി ഡന്റുമപ്പോര്,  ആ പപദശടത വപ്പോര്ഡട  ടമമ്പര്മപ്പോര്
എനറിവടര  അയംഗങ്ങളപ്പോയുയം  ഉളടപടുതണടമനയം  പഗ്രഡറിയംഗറില്  ഉളടപടുതപ്പോത
 ടഡസറിപനഷനുകളറില്  നടെക്കുന  പവര്തറികടളക്കുററിച്ചട  അററിയുവപ്പോന  എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്ക്കട
തപ്പോല്പരദമുടണങറില്  പയപ്പോഗങ്ങളറില്  അവടരകൂടെറി  പടങടുപറിക്കുനതറിനുയം  അതദപ്പോവശദ
സന്ദര്ഭങ്ങളറില് പയപ്പോഗയം വറിളറിചകൂട്ടുനതറിനുമുള്ള നറിര്പദ്ദേശയം നല്കുനതറിനുമുള്ള സസപ്പോതനദയം
എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്ക്കട നല്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.  

 (ഖണറിക : 24)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംസപ്പോനടത ഇപക്കപ്പോടൂററിസയം പദതറികടളലപ്പോയം വന പമഖലൈകളറിലുയം ജലൈടടവദദ്യുത
പദതറികളുടടെ  വൃഷറിപപദശതറിനു  സമതീപമപ്പോയുമപ്പോണട  സറിതറിടചേയ്യുനതട.  അതടകപ്പോണ്ടുതടന
ടതന്മേലൈ  ഒഴറിടകയുള്ള  ഇപക്കപ്പോടൂററിസയം  പദതറികടളലപ്പോയം  വനയം  വകുപറിടന്റെ
നറിയനണതറിലുമപ്പോണട.  ഈ  സപ്പോഹചേരദതറില്  ഇപക്കപ്പോ ടൂററിസയം   ടഡസറിപനഷനുകളക്കു
പഗ്രഡറിയംഗട  നല്കപ്പോനപ്പോയറി  ഏറവുമധറികയം  വരുമപ്പോനമുള്ള  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കള
ഉളടപടുന  പഗ്രഡട-I  വറിഭപ്പോഗതറില്  അ  ഡതീഷണല്   ടഡസറിപനഷന  കമറിററി
രൂപറികരറിക്കപ്പോനുയം പസ്തുത സമറിതറിയറില് സലൈയം എയം.എല്.എ.,  പഞപ്പോയതട പസറി ഡന്റെട,
വപ്പോര്ഡട  അയംഗങ്ങള  തടെങ്ങറിയ  ജനപതറിനറിധറികടള  ഉളടപടുതപ്പോനുയം  തതീരുമപ്പോനയം
സസതീകരറിപക്കണതട വനയം വകുപപ്പോണട എന വറിവരയം ഇതറിനപ്പോല് അററിയറിക്കുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

ഇപക്കപ്പോടൂററിസയം സപ്പോധദതയുള്ള സലൈങ്ങളറിടലൈ വറി.എസട.എസട./  ഇ. ഡറി.സറി.-കളക്കു
മപ്പോതമപ്പോണു നല വരുമപ്പോനയം ലൈഭറിക്കുനടതനയം ടപപ്പോന്മുടെറി,  പപ്പോലൈരുവറി,  പകപ്പോനറി,  ആനക്കൂടെട,
ടപരറിയപ്പോര്,  രപ്പോജമലൈ,  അതറിരപറിള്ളറി,  സൂചേറിപപ്പോറ  (സസൗതട  വയനപ്പോടെട),  പപ്പോക്കയം-കുറവ
(സസൗതട  വയനപ്പോടെട)  എനറിവയപ്പോണട  നറിലൈവറില്  ഒരു  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  മുകളറില്  വരുമപ്പോനയം
പനടുന  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കടളനയം  സമറിതറി  മനസറിലൈപ്പോക്കുന.  ടപപ്പോതജനങ്ങളറില്
നറിനയം  സന്ദര്ശന  ഫതീസപ്പോയുയം  പപ്പോര്ക്കറിയംഗട  ഫതീസപ്പോയുയം  പണയം  സസരൂപറിക്കുന  ഇതരയം
പമഖലൈകളറില്  പലൈ  സലൈങ്ങളറിലുയം  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരറികളക്കട  ആവശദമപ്പോയ  അടെറിസപ്പോന
സസൗകരദങ്ങളപപപ്പോലുയം  ഉറപപ്പോക്കുനറിടലനസ്തുള്ള  വസ്തുത  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന.
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ആയതറിനപ്പോല്,  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരറികളറില്  നറിനയം  ഫതീസട  ഈടെപ്പോക്കുന  ഇപക്കപ്പോടൂററിസയം
പമഖലൈകളറിടലൈ അടെറിസപ്പോന സസൗകരദ വറികസനയം അടെറിയനരമപ്പോയറി ടമച്ചടപടുത്തുനതറിനുള്ള
നടെപടെറി  സസതീകരറിക്കണടമനയം  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരറികളുടടെ  പരപ്പോതറികള/നറിര്പദ്ദേശങ്ങള
ഓണ്ടടലൈനപ്പോയറി  സസതീകരറിച്ചട  പരപ്പോതറി  പരറിഹരറിക്കുനതറിനുള്ള  സയംവറിധപ്പോനയം
ഏര്ടപടുതണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

 (ഖണറിക : 26)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വനയം  വകുപറില്  നറിനയം  ടപപ്പോപപപ്പോസലുകള  ലൈഭറിക്കുന  മുറയട  അടെറിസപ്പോന
സസൗകരദങ്ങളറില്  ആവശദമപ്പോയ  വറികസനതറിനു  നടെപടെറി   സസതീകരറിക്കുനതപ്പോണട.

ഇപക്കപ്പോടൂററിസയം പകന്ദ്രങ്ങളറില് എത്തുന സഞപ്പോരറികളുടടെ പരപ്പോതറികള/നറിര്പദ്ദേശങ്ങള
അതത ടഡസറിപനഷനുകളറിലുയം വനയം വകുപട ആസപ്പോനത്തുയം ഓണ്ടടലൈന വദവസയറില്
സസതീകരറിക്കപ്പോന  നടെപടെറിടയടുക്കുനതട  ഉചേറിതമപ്പോയറിരറിക്കുടമന  വറിവരവുയം  ഇതറിനപ്പോല്
അററിയറിക്കുന.

വനയം വനദജതീവറി (ഇ) വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

വറി.എസട.എസട/ഇ.ഡറി.സറി.-കളറില്  പപദശടത  പഞപ്പോയതട  പസറിഡന്റെറിടന
അയംഗമപ്പോക്കണടമനയം  വറി.എസട.എസട/ഇ.ഡറി.സറി-യുടടെ  ഏടതങറിലുയം  ഒരു  പയപ്പോഗതറില്
പടങടുക്കണടമനട  സലൈയം എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്  ആവശദടപടപ്പോല് അതറിനുള്ള അവസരവുയം
ജനകതീയ  സമറിതറികളുടടെ  പയപ്പോഗയം  വറിളറിച  പചേര്ക്കുനതറിനട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കുനതറിനുള്ള
സസപ്പോതനദവുയം  ജനപതറിനറിധറികളക്കുണപ്പോകണടമനയം  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  പയപ്പോഗടത
സയംബനറിചള്ള  വറിശദവറിവരയം  അതപ്പോതട  പപദശടത  എയം.എല്.എ.-മപ്പോടര  മുനകൂടറി
അററിയറിക്കുനതറിനുമുള്ള നടെപടെറി സസതീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 22)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വനതറിനുള്ളറില്  നറിശ്ചയറിക്കടപടുന  സലൈവുയം  വനതറിനട  പുറതട  പഞപ്പോയതട

വപ്പോര്ഡറിടന്റെ അതറിര്തറിപയപ്പോ രണട കറി.മതീറപറപ്പോ ഏതപ്പോണട കുറടവനട വച്ചപ്പോല് അതപ്പോയറിരറിക്കുയം

ഒരു വറി.എസട.എസട.-ടന്റെ പദതറി പപദശയം.  വറി.എസട.എസട/ഇ.ഡറി.സറി.  എനറിവ വളടര

ടചേററിയ  പപദശയം  ഉളടക്കപ്പോള്ളുനതപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  വനപമഖലൈപയപ്പോടെട  പചേര്നള്ള

പഞപ്പോയതറില്  ഇതരതറില്  ഒനറിലൈധറികയം  വറി.എസട.എസട./ഇ. ഡറി.സറി.  എനറിവ
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പവര്തറിക്കുനതറിനപ്പോലുയം  പസ്തുത  സമറിതറികളറില്  പഞപ്പോയതട  പസറിഡന്റെറിടന

അയംഗമപ്പോക്കുനതട  അപപയപ്പോഗറികമപ്പോടണനട  കപ്പോണുന.  എനപ്പോല്  വറി.എസട.എസട./

ഇ.ഡറി.സറി.-കളുടടെ  പയപ്പോഗതറില്  ആവശദമനുസരറിച്ചട  പപതദക  ക്ഷണറിതപ്പോവപ്പോയറി

പഞപ്പോയതട പസറിഡന്റെട/  നറിയമസഭ സപ്പോമപ്പോജറികന എനറിവടരക്കൂടെറി പടങടുപറിക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

കൂടെപ്പോടത പഞപ്പോയതട വപ്പോര്ഡട അയംഗയം നറിലൈവറില് എകറികക്യൂടതീവട കമറിററിയറില് അയംഗവുമപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

ഒരു  പഫപ്പോറസട  ഡറിവറിഷനുകതീഴറിലുള്ള  വനവറികസന  ഏജനസറി  (പഫപ്പോറസട

ഡവലൈപടടമന്റെട  ഏജനസറി)കളറില്  പസസ്തുത  പഫപ്പോറസട  ഡറിവറിഷനറില്  ഉളടപട  എലപ്പോ

എയം.എല്.എ.-മപ്പോടരയുയം  എകട-ഒഫറിപഷദപ്പോ  അയംഗങ്ങളപ്പോയറി  ഉളടപടുതണടമനട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 23)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വനവറികസന ഏജനസറികളുടടെ പരറിധറിയറില് വരുന എലപ്പോ എയം.എല്.എ.-മപ്പോടരയുയം

ആവശദപ്പോനുസരണയം പപതദക ക്ഷണറിതപ്പോക്കളപ്പോയറി ബനടപട വനവറികസന ഏജനസറിയട

പടങടുപറിക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

പപ്പോധപ്പോനദവുയം  വരുമപ്പോനവുയം  അനുസരറിച്ചട   ടൂററിസയം  ടഡസറിപനഷനുകളക്കട  പഗ്രഡറിയംഗട

നല്കണടമനയം  വരുമപ്പോനയം  ഏറവുയം  കൂടുതല്  ഉള്ള  വറി.എസട.എസട/  ഇ.ഡറി.സറി.-കള

ഉളടപടുന  പഗ്രഡട-1-ല്  അഡതീഷണല്  ടഡസറിപനഷന  കമറിററി  രൂപതീകരറിച്ചട  പസ്തുത

കമറിററിയറില് സലൈയം എയം.എല്.എ-ടയ എകട-ഒഫതീപഷദപ്പോ അയംഗമപ്പോയുയം തറിതലൈ പഞപ്പോയതട

പസറിഡന്റുമപ്പോര്,  ആ  പപദശടത  വപ്പോര്ഡട  ടമമ്പര്മപ്പോര്  എനറിവടര  അയംഗങ്ങളപ്പോയറി

ഉളടപടുതണടമനയം,  പഗ്രഡറിയംഗറില്  ഉളടപടുതപ്പോത  ടഡസറിപനഷനുകളറില്  നടെക്കുന

പവര്തറികടള  കുററിച്ചട  അററിയുവപ്പോന  എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്ക്കട  തപ്പോത്പരദയം  ഉടണങറില്

പയപ്പോഗങ്ങളറില് അവടരക്കൂടെറി പടങടുപറിക്കുനതറിനുയം അതദപ്പോവശദ സന്ദര്ഭങ്ങളറില്  പയപ്പോഗയം

വറിളറിചകൂട്ടുനതറിനുള്ള  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കുനതറിനുള്ള  സസപ്പോതനദയം  എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്ക്കട

നല്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 24)
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സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വനപപദശങ്ങളറില്  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കള  നടെത്തുനതട  ഇപക്കപ്പോടൂററിസമപ്പോണട.
ഇവറിടടെയുള്ള  വറികസന  പവര്തനങ്ങള  പരറിസറിതറി  സസൗഹപ്പോര്ദ്ദേമപ്പോയറിരറിപക്കണതണട.
കൂടെപ്പോടത,  വപ്പോഹകപശഷറിയറില്  പരറിമറിതടപടുതറി  മപ്പോതടമ  ഇപക്കപ്പോടൂററിസയം
അനുവദറിക്കപ്പോനപ്പോവ.  എനറിരുനപ്പോലുയം   ടൂററിസയം  ടഡസറിപനഷനുകളക്കട  വപ്പോഹകപശഷറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പഗ്രഡറിയംഗട  നല്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള  ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുണട.
വറി.എസട.എസട/  ഇ.ഡറി.സറി.  എനറിവ  വളടര  ടചേററിയ  പമഖലൈടയ  പതറിനറിധതീകരറിക്കുന
ഏറവുയം  തപ്പോടഴ  തടറിലുള്ള  സമറിതറിയപ്പോണട.  അതറിനപ്പോല്  ഇവയറില്  എയം.എല്.എ.,  തറിതലൈ
പഞപ്പോയതട പസറിഡന്റുമപ്പോര് എനറിവടര അയംഗങ്ങളപ്പോയറി ഉളടപടുത്തുനതട പപ്പോപയപ്പോഗറികമല.
എനപ്പോല്  വപ്പോര്ഡട  അയംഗങ്ങള  നറിലൈവറില്  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.   എനറിവയുടടെ
എകറികക്യൂടതീവട  അയംഗങ്ങളപ്പോയറി  പവര്തറിക്കുനണട.  ഈ  വറിഷതറില്  തപ്പോത്പരദമുള്ള
എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്  എഫട.ഡറി.എ.-യുടടെ  പയപ്പോഗങ്ങളറില്  പടങടുക്കുനതറിനട  തടെസമറില.
വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.  അയംഗങ്ങടളലപ്പോയം  പചേര്നട  ആറട  മപ്പോസതറില്  ഒരറിക്കല്
നടെത്തുന  ടപപ്പോതപയപ്പോഗതറില്  ടതരടഞ്ഞെടുക്കുന  എകറികക്യൂടതീവട  കമറിററിയുടടെ
പനതൃതസതറിലൈപ്പോണട ടപപ്പോതപയപ്പോഗയം  അയംഗതീകരറിക്കുന സൂക്ഷ്മപ്പോസൂതണ പരഖ അനുസരറിചള്ള
വപ്പോര്ഷറിക കര്മ പദതറി നടെപറിലൈപ്പോക്കുനതട.  ഈ സമറിതറിയുടടെ  ടമമ്പര് ടസക്രടററിയപ്പോയറി
പവര്തറിക്കുന വനയം ഉപദദപ്പോഗസന ആണട പയപ്പോഗയം വറിളറിചകൂട്ടുനതട.

ശറിപപ്പോര്ശ

വന  സയംരക്ഷണ  സമറിതറികടളയുയം  ഇപക്കപ്പോടഡവലൈപടടമന്റെട  കമറിററികടളയുയം
ശകറിടപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി  പമല്പറഞ്ഞെവറിധയം  കൂടുതല്  അയംഗങ്ങടള  ഉളടപടുത്തുനതറിനട
നറിലൈവറിലുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട  പഭദഗതറി  ടചേയ്യുനതറിനട  നടെപടെറി  സസതീകരറിക്കണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 25)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറി.എസട.എസട./ഇ. ഡറി.സറി.  എനറിവടയ  ശകറിടപടുത്തുന  കപ്പോരദയം  അതപ്പോതട
സമറിതറികളുടടെ  ടപപ്പോതപയപ്പോഗയം  ചേര്ച്ചടചേയ്യുകയുയം  അതനുസരറിച്ചട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന  കര്മ
പദതറികള പകപ്പോരയം നടെപറിലൈപ്പോക്കറി വരുന.  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം വനവറികസന ഏജനസറികള
തയപ്പോറപ്പോക്കുന  ടപപ്പോപപപ്പോസല്  പകപ്പോരയം  ലൈഭറിക്കുന  ഫണട  അനുസരറിച്ചട  അടെറിസപ്പോന
സസൗകരദയം  വറികസറിപറിക്കുന  നടെപടെറികളുയം  നടെപറിലൈപ്പോക്കറി  വരുന.  വറി.എസട.എസട./
ഇ.ഡറി.സറി./എഫട.ഡറി.എ.  എനറിവയുടടെ  ടപപ്പോതപയപ്പോഗങ്ങളറില്  പപതദക ക്ഷണറിതപ്പോവപ്പോയറി
പഞപ്പോയതട  പസറിഡന്റെട/  നറിയമസഭ സപ്പോമപ്പോജറികന എനറിവര് പടങടുക്കുനതറിനട  തടെസയം
ഇലപ്പോതതറിനപ്പോല് ഈ ആവശദതറിനപ്പോയറി നറിലൈവറിടലൈ സയംവറിധപ്പോനങ്ങള പഭദഗതറി ടചേപയണ
സപ്പോഹചേരദയം നറിലൈവറിലൈറിലപ്പോടയനട അററിയറിക്കുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരറികളറില് നറിനയം ഫതീസട ഈടെപ്പോക്കുന ഇപക്കപ്പോ  ടൂററിസയം പമഖലൈകളറിടലൈ
അടെറിസപ്പോന  സസൗകരദ  വറികസനയം  അടെറിയനരമപ്പോയറി  ടമച്ചടപടുത്തുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സസതീകരറിക്കണടമനയം  വറിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരറികളുടടെ  പരപ്പോതറികള/നറിര്പദ്ദേശങ്ങള  ഒപ്പോണ്ടടലൈനപ്പോയറി
സസതീകരറിച്ചട  പരപ്പോതറി പരറിഹരറിക്കുനതറിനുള്ള സയംവറിധപ്പോനയം ഏര്ടപടുതണടമനയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 26)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഇപക്കപ്പോടൂററിസയം പമഖലൈകളറില് നറിനള്ള വരുമപ്പോനയം പസ്തുത പമഖലൈയുടടെ അടെറിസപ്പോന
സസൗകരദയം  വറികസനതറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനണട.  എനപ്പോല്  വനപപദശതട  സറിര
നറിര്മപ്പോണ  പവൃതറികള  നടെത്തുനതറിനട  തടെസമുണട.  ഇപക്കപ്പോ  ടൂററിസയം  പകന്ദ്രങ്ങളറില്
വപ്പോഹകപശഷറിക്കനുസരറിചള്ള  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരദയം  മപ്പോതപമ  ഒരുപക്കണതള.
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരറികളുടടെ  പരപ്പോതറിയുയം  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയം  ഒപ്പോണ്ടടലൈനപ്പോയറി  സസതീകരറിക്കുന
നടെപടെറി  നറിലൈവറിലുണട.  ക്രറിയപ്പോത്മകമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം
ആവശദടമങറില് നടെപറിലൈപ്പോക്കുകയുയം ടചേയവരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

സപ്പോമ്പതറിക  അച്ചടെക്കയം  പപ്പോലൈറിക്കുനതറിനുയം  വരുമപ്പോനയം  സയംബനറിച്ച  കൃതദമപ്പോയ
കണക്കുകള  മനസറിലൈപ്പോക്കുനതറിനുയം  സപ്പോമ്പതറിക  ദുരുപപയപ്പോഗതറിടന്റെ  ആശങകള
ദൂരതീകരറിക്കുനതറിനുയം  വരുമപ്പോനതറിടന്റെ  ഏറക്കുറച്ചറിലുകള  മനസറിലൈപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി
1  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  മുകളറില്  വപ്പോര്ഷറിക  വരുമപ്പോനമുള്ള  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കളറില്
ഓഡറിററിയംഗട നറിര്ബനമപ്പോയറി ഏര്ടപടുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 27)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി./എഫട.ഡറി.എ.  എനതീ  അക്കസൗണടസുകള  സറി.&എ.ജറി.
അയംഗതീകരറിച്ച പപ്പോനലൈറിലുള്ള ഓഡറിറര്മപ്പോടര ടകപ്പോണട ഓഡറിറട ടചേയറിക്കണടമന നറിര്പദ്ദേശയം
നറിലൈവറിലുണട.  വര്ഷതറിടലൈപ്പോരറിക്കല്  പചേരുന  ടപപ്പോതപയപ്പോഗതറിനട  മുമ്പപ്പോയറി
അക്കസൗണടസുകള  ഓഡറിറട  ടചേയ്യുന.  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  സഹറിതമപ്പോണട  ടപപ്പോതപയപ്പോഗയം
വറിളറിചപചേര്ക്കുനതട.
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ശറിപപ്പോര്ശ

പപ്പോപദശറിക  ഘടെനയട  അനുസൃതമപ്പോയറി  ദൂരപരറിധറി  നറിര്ണ്ണയറിച്ചട  സമറിതറികള
രൂപതീകരറിക്കണടമനയം ടെറി സമറിതറികളറില്  'പവപ്പോളന്റെററി ആന്റെട ഓപണ് ടമമ്പര്ഷറിപട  '  എന
രതീതറിയറില് അയംഗതസയം നല്കറി പരമപ്പോവധറി പജപ്പോലൈറി സറിരത ഉറപട വരുതണടമനയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 28)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

'പവപ്പോളന്റെററി ആന്റെട ഓപണ് ടമമ്പര്ഷറിപട സമ്പ്രദപ്പോയയം'  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കളറില്
നറിലൈവറിലൈറില.  വനപ്പോശറിത  സമൂഹതറിലുള്ള  കുടുയംബങ്ങളറില്  നറിനട  രണട  പപര്ക്കപ്പോണട
നറിലൈവറിടലൈ  പങപ്പോളറിത  വനപരറിപപ്പോലൈന  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള  പകപ്പോരയം  അയംഗതസയം
ലൈഭറിക്കുനതട.  വനപ്പോശറിത  സമൂഹതറിടന്റെ  പങപ്പോളറിതപതപ്പോടടെയുള്ള  വനസയംരക്ഷണവുയം
പരറിപപ്പോലൈനവുമപ്പോണട വറി.എസട.എസട./ ഇ.ഡറി.സറി.-കളുടടെ മുഖദ ലൈക്ഷദയം.

ശറിപപ്പോര്ശ

വനസയംരക്ഷണ  സമറിതറികളുടടെ  പവര്തനയം  ടമച്ചടപടുത്തുനതറിനട
എയം.പറി/എയം.എല്.എ. ഫണ്ടുയം പകന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത പദതറി വറിഹറിതവുയം വനയം വകുപറിടന്റെ ഫണ്ടുയം
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനുള്ള  സപ്പോധദത  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  തടെര്  നടെപടെറി  സസതീകരറിക്കണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 29)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഗ്രതീന ഇനദ മറിഷന പപപ്പോലുള്ള പകന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത ഫണട ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട വനസയംരക്ഷണ
പവര്തനങ്ങള  നടെതറിവരുന.  ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോന  പവര്തനങ്ങള
വറി.എസട.എസട./ഇ. ഡറി.സറി.  എനറിവ  മുഖപ്പോനരമപ്പോണട.  കൂടെപ്പോടത  എയം.പറി./എയം.എല്.എ.
ഫണ്ടുകള വനസയംരക്ഷണ പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതയം ഉചേറിതമപ്പോയറിരറിക്കുയം.

ശറിപപ്പോര്ശ

തപദ്ദേശ സസയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ പവര്തറികള ടചേയ്യുനതറിനുള്ള അക്രഡറിറഡട
ഏജനസറിയപ്പോയറി  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കടള  ഉളടപടുതണടമനട സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 30)

925/2022.
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വനസയംരക്ഷണപതപ്പോടടെപ്പോപയം വനപ്പോശറിത സമൂഹതറിനട  കൂടുതല് ടതപ്പോഴറില്,  ജതീവറിത
നറിലൈവപ്പോര ഉയര്ച്ച,  സറിരയം വറികസന കപ്പോരദങ്ങള നറിര്മറിക്കല്,  ടമപ്പോതതറില് അവരുടടെ
ജതീവറിത  സസൗകരദങ്ങള  ഒരുക്കുക  എനതീ  ലൈക്ഷദയം  വച്ചപ്പോണട  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.
എനറിവ രൂപതീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതട  നറിലൈവറിടലൈ  വനനറിയമങ്ങളക്കനുസൃതമപ്പോയുയം  വനസയംരക്ഷണ
പവര്തനങ്ങളക്കട  ഹപ്പോനറികരമലപ്പോത  രതീതറിയറിലുമുള്ള  പവൃതറികള  ഏടറടുക്കപ്പോന
സപ്പോങതറിക പരറിജപ്പോനമുള്ള വറി.എസട.എസട./ഇ.  ഡറി.സറി.-കളക്കട അതട ഏടറടുക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

വരുമപ്പോനയം  കുറഞ്ഞെ  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കടള  സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
വരുമപ്പോനയം കൂടുതലുള്ള വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കളുടടെ ഫണട ടടകമപ്പോറയം ടചേയണടമനയം
ഇതറിനപ്പോയറി ഒരു പകന്ദ്രതീകൃത പമപ്പോണറിറററിയംഗട  സയംവറിധപ്പോനയം ഏര്ടപടുതണടമനയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 31)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

ഇതറിനുള്ള നടെപടെറികള സസതീകരറിചകഴറിഞ. ആയതറിനട ഇപക്കപ്പോസറിസയം മപ്പോപനജ് ടമന്റെട
ഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനട  പരറിഷ്കരറിച്ച  മപ്പോനദണങ്ങള  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട
(എയംഎസട.) നയം. 40/17/വനയം, തതീയതറി 23 -8-2017 പകപ്പോരയം പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

വനദജതീവറികളുടടെ  നപ്പോടറിപലൈക്കുള്ള  കടെനകയറയം  പതറിപരപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
ജലൈപസപ്പോതസ്സുകളുടടെ നവതീകരണയം മണ്ബണട/ തടെയണ നറിര്മപ്പോണയം എനതീ പവര്തറികള
വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കള  മുപഖന  നടെപറിലൈപ്പോക്കണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 33)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറിയപ്പോയ  ഗ്രതീന  ഇനദ  മറിഷന  മുപഖന  ഇതരയം  പവൃതറികള
വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കള  ഏടറടുതട  നടെത്തുനണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

വനദജതീവറികളുടടെ  ആവപ്പോസവദവസയുയം  ഭക്ഷദലൈഭദതയുയം  ഉറപ്പു  വരുത്തുനതറിനപ്പോയറി
മുന കപ്പോലൈങ്ങളറില് പതക്കട പതപ്പോടങ്ങള നറിര്മറിച്ച മപ്പോതൃകയറില് വനതറിനുള്ളറില് മപ്പോവട, പപ്പോവട,
പുളറി,  ടവടറി,  പന  തടെങ്ങറിയ  ഫലൈവൃക്ഷങ്ങള  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കളുടടെ
പനതൃതസതറില് നട്ടുപറിടെറിപറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 34)
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NAP,  GIM  എനതീ   പകന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറികളറില്   പക്ഷതീണ  വനങ്ങളറില്
ഫലൈവൃക്ഷങ്ങളടെക്കമുള്ള തപദ്ദേശതീയമപ്പോയ വൃക്ഷങ്ങള നറിലൈവറില് വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.  കള
വചപറിടെറിപറിക്കുനണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

മനുഷദനുയം  മൃഗങ്ങളുയം  തമറിലുള്ള  സയംഘര്ഷങ്ങള  തടെയുനതറിനപ്പോയുള്ള  ഇലൈകറിക്കട
ടഫനസറിയംഗറില്  ടചേടെറികള  പടെര്നട  കയററി  ടടവദദ്യുതറി  പസരണയം  തടെസടപടുന
സപ്പോഹചേരദങ്ങളറില്  ഇത  പുനനഃസപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  ടമയറിന്റെനനസട  പണറികള  കൂടെറി
വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.കടള ഏല്പറിക്കണടമനട  സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 35)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലൈവറില്  പസപ്പോളപ്പോര്  ഇലൈകറികട  ടഫനസുകളുടടെ  പരറിപപ്പോലൈനയം  വറി.എസട.എസട./
ഇ.ഡറി.സറി. -കടള ഏല്പറിചവരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

വ ടവടെയറിടലൈ ടചേക്കടഡപ്പോയം  നറിര്മപ്പോണയം വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.കടള ഏല്പറിക്കുനതട
സയംബനറിച്ച പവൃതറി അടെറിയനരമപ്പോയറി നടെപപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 36)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ മൂനപ്പോര് ടടവല്ഡട ടടലൈഫട വപ്പോര്ഡടന്റെ ശദയറില്ടപടുതറി
ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറി സസതീകരറിക്കപ്പോന നറിര്പദ്ദേശറിക്കുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

വറിവറിധ  വകുപ്പുകളക്കട  വനപമഖലൈയറില്  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.  മുപഖന
പദതറികള നടെപപ്പോക്കുനതട സയംബനറിച്ച സപ്പോധദത പരറിപശപ്പോധറിച്ചട നടെപറിലൈപ്പോക്കപ്പോന നടെപടെറി
സസതീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 37)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലൈവറിടലൈ  വനനറിയമങ്ങളക്കനുസൃതമപ്പോയുയം  വനപരറിപപ്പോലൈന  തതസങ്ങളക്കനു-
സൃതമപ്പോയുമുള്ള പവൃതറികള മറ്റു വകുപ്പുകള ആസൂതണയം ടചേയപ്പോല് അവ നടെപറിലൈപ്പോക്കുന
കപ്പോരദയം  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി. കടള  ഏല്പറിക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.  നറിലൈവറില്  ചേറിലൈ
വകുപ്പുകളുടടെ പജപ്പോലൈറികള പപ്പോപ്തരപ്പോയ ചേറിലൈ വറി.എസട.എസട.കള ഏടറടുതട ടചേയ്യുനണട.
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വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.കളുടടെ  വരുമപ്പോനയം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  സമറിതറി
അയംഗങ്ങള മുപഖന ഇലൈകറിസറിററി പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി സഹകരറിച്ചട  ടടട്രെെബല് പകപ്പോളറിനറികളറില്
പറപ്പോടററി ടമഷതീന ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട ടടവദദ്യുതറി ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനുയം പസപ്പോളപ്പോര് പപ്പോനലുകള
സപ്പോപറിക്കുനതറിനുമുള്ള സപ്പോധദത പരറിപശപ്പോധറിച്ചട തടെര്നടെപടെറി സസതീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 38)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.  എനറിവ  പവര്തറിക്കുന  പപദശടത  സപ്പോധദതകള
ക്കനുസരറിച്ചട  പവര്തനയം  നടെത്തുകയുയം  വരുമപ്പോന  മപ്പോര്ഗ്ഗയം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുമുള്ള കര്മ
പദതറികള  ആസൂതണയം  ടചേയട  എഫട.ഡറി.എ./എസട.എഫട.ഡറി.എ.  എനറിവയുടടെ
അയംഗതീകപ്പോരയം പനടെറി  നടെപറിലൈപ്പോക്കുകടയനതട  വറി.എസട.എസട./  ഇ.ഡറി.സറി.  എനറിവയുടടെ
പപ്പോഥമറിക  കര്തവദമപ്പോണട.  ടടട്രെെബല്  പകപ്പോളനറികളറില്  പറപ്പോടററി  ടമഷതീന  ഉപപയപ്പോഗറിച
ടടവദദ്യുതറി ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനുയം പസപ്പോളപ്പോര് പപ്പോനലുകള സപ്പോപറിക്കുനതറിനുമുള്ള സപ്പോധദത
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

വരുയംവര്ഷങ്ങളറില് കപ്പോട്ടുതതീ  നറിയനണ വറിപധയമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഫയര്  &  റസക്യൂ
സര്വതീസട  ഡറിപപ്പോര്ട്ടുടമന്റുമപ്പോയറി  സഹകരറിച്ചട  വനയം  വകുപട  ജതീവനക്കപ്പോപരപ്പോടടെപ്പോപയം  കപ്പോട്ടുതതീ
നറിയനറിക്കുനതറിനപ്പോയുള്ള  ടടനപുണദ  പരറിശതീലൈനയം  വനസയംരക്ഷണ  സമറിതറി/ഇപക്കപ്പോ
ടഡവലൈപടടമന്റെട കമറിററി പവര്തകര്ക്കട നല്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 39)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

കപ്പോട്ടുതതീ  പതറിപരപ്പോധ  പവര്തനങ്ങള  നറിറപവറ്റുനതട  സയംരക്ഷണ  വറിഭപ്പോഗയം
ജതീവനക്കപ്പോരറിലൂടടെയപ്പോണട.   വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.  എനറിവയുടടെ  കര്മ  പദതറി
പകപ്പോരമുള്ള  പവര്തനങ്ങളക്കട  പുറപമ  കപ്പോട്ടുതതീ  പതറിപരപ്പോധ  പവര്തനങ്ങളറില്
ഏര്ടപടെപ്പോന സപ്പോധദതയുള്ള അയംഗങ്ങളക്കട ഇതരതറില് പരറിശതീലൈനയം നല്കറിവരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

കപ്പോട്ടുതതീ  സപ്പോധദത  കൂടുതലുള്ള  വനപമഖലൈകളറില്  വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.
അയംഗങ്ങടള ഉളടക്കപ്പോളളറിചടകപ്പോണട കപ്പോട്ടുതതീ പമപ്പോണറിറററിയംഗട  ടസല് രൂപറികരറിക്കണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക : 40)
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സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കള  വഴറി  സയംസപ്പോനടത  പകുതറിപയപ്പോളയം  വരുന
കപ്പോട്ടുതതീ പതറിപരപ്പോധ, പബപ്പോധവല്ക്കരണ പവര്തനങ്ങള നടെതറിവരുന സ്തു.

ശറിപപ്പോര്ശ

വനതറിനുള്ളറിടലൈ തടെയണ നറിര്മപ്പോണ പവര്തറികള ഏടറടുതട  നടെപറിലൈപ്പോക്കുനതറിനട
വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.-കളുടടെ പസവനയം പപയപ്പോജനടപടുതണടമനയം അപതപ്പോടടെപ്പോപയം
ജനവപ്പോസ  പകന്ദ്രങ്ങപളപ്പോടെടുത്തുള്ള  വനപമഖലൈകളറില്  കപ്പോട്ടുതതീ  പബപ്പോധവല്ക്കരണ
പവര്തനയം വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.  അയംഗങ്ങളുടടെ പനതൃതസതറില് നടെതണടമനയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നയം.41)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വനതറിനുള്ളറിടലൈ തടെയണ നറിര്മപ്പോണ പവര്തറികളുയം കപ്പോട്ടുതതീ പബപ്പോധവല്ക്കരണ
പതറിപരപ്പോധ പവര്തനങ്ങളുയം വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി. മുഖപ്പോനരയം നടെതറിവരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

വനപ്പോശറിതരുടടെ  ടതപ്പോഴറിലൈവസരങ്ങളുയം  ജതീവപനപ്പോപപ്പോധറിയുയം  കൂടുതല്  ടമച്ചടപടുത്തുന
തറിനപ്പോയുള്ള സപ്പോഹചേരദയം സൃഷറിക്കുനതറിനപ്പോയറി വറി.എസട.എസട./  ഇ.ഡറി.സറി. അയംഗങ്ങളക്കട
ഭരണതലൈതറില്  മതറിയപ്പോയ  പരറിശതീലൈനയം  നല്കുനതറിനട  വനയംവകുപട  നടെപടെറി
സസതീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നയം.42)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

പരറിശതീലൈനതറിടന്റെ  ആവശദകതടയ  സയംബനറിച്ചട  പഠനയം  നടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ലൈഭറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

വനപമഖലൈ  ഉളടക്കപ്പോള്ളുന  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  പസറിഡന്റെട,  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട
പരറിധറിയറില്  വരുന  വനപമഖലൈകളുടടെ  ചേപ്പോര്ജ്ജുള്ള  ടസക്ഷന  പഫപ്പോറസട  ഓഫതീസര്,
പമഖലൈയറില് പരറിസറിതറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട പവര്തറിക്കുന ഒരു വദകറി, വനസയംരക്ഷണ
സമറിതറി/ഇപക്കപ്പോ  ടഡവലൈപടടമന്റെട  സമറിതറിയറിടലൈ  ഒരു  അയംഗയം  എനറിവടര  ഉളടപടുതറി
പഞപ്പോയത്തുതലൈ ജപ്പോഗ്രതപ്പോ സമറിതറികള രൂപതീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നയം.43)
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സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

7-2-2017-ടലൈ  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട  (സപ്പോധപ്പോ.)  നയം.  51/2017/വനയം  പകപ്പോരയം
ജനജപ്പോഗ്രതപ്പോ സമറിതറികള രൂപതീകരറിക്കുകയുയം പവര്തറിചവരുകയുയം ടചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.  സമറിതറികളുടടെ  എകറികക്യൂടതീവട  കമറിററിയറിപലൈയള്ള
അയംഗങ്ങളുടടെ തറിടരടഞ്ഞെടുപട ജനപ്പോധറിപതദപരമപ്പോകണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നയം.44)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.  എനറിവയുടടെ ടപപ്പോതപയപ്പോഗങ്ങള വറിളറിചപചേര്ത്തുടകപ്പോണപ്പോണട
എകറികക്യൂടതീവട  കമറിററിക്കട  രൂപയം  ടകപ്പോടുക്കുനതട.  വറി.എസട.എസട.  അയംഗങ്ങളറില്  നറിനയം
ടതരടഞ്ഞെടുക്കുന  9  അയംഗങ്ങളുയം  മറട  ഔപദദപ്പോഗറിക  ടമമ്പര്മപ്പോരുയം  പചേര്നതപ്പോണട
എകറികക്യൂടതീവട  കമറിററി.  തറികചയം ജനപ്പോധറിപതദ രതീതറിയറിലൈപ്പോണട  എകറികക്യൂടതീവട  കമറിററിയുടടെ
തറിടരടഞ്ഞെടുപട.

ശറിപപ്പോര്ശ

ഫതീല്ഡട  ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ  എണ്ണതറില്  വര്ദനവട  വരുതറി  വറി.എസട.എസട./
ഇ.ഡറി.സറി.  സമറിതറികളുടടെ  ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയറി  നറിയമറിക്കുനവടര  വനസയംരക്ഷണവുമപ്പോയറി
ബനടപട പവര്തറികളറില് നറിനയം ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നയം.45)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വനസയംരക്ഷണ വറിഭപ്പോഗയം ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ എണ്ണയം ടമച്ചടപടുത്തുന സപ്പോഹചേരദതറില്
ഇത പരറിഹരറിക്കുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.കളുടടെ  ഫണ്ടുകള  അതത  പപദശടത  പദശസപ്പോല്കൃത
ബപ്പോങ്കുകളറില് നറിപക്ഷപറിപക്കണതപ്പോടണനള്ള നറിര്പദ്ദേശയം സര്ക്കപ്പോര് നല്കണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നയം.46)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലൈവറില് വറി.എസട.എസട./ഇ.ഡറി.സറി.കളുടടെ ഫണ്ടുകള മറിക്കവയുയം പദശസപ്പോല്കൃത
ബപ്പോങ്കുകളറിലൈപ്പോണട,  ഇതരയം ബപ്പോങ്കുകള സമതീപതറിലപ്പോത പക്ഷയം സഹകരണ ബപ്പോങ്കുകടള
ആശയറിക്കുന.



15

ശറിപപ്പോര്ശ

വനസയംരക്ഷണ  സമറിതറികടളലപ്പോയം  ഫലൈപദമപ്പോയറി  പവര്തറിക്കുനപണപ്പോടയനട
മനസറിലൈപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  അവടയ സയംബനറിച്ച വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  (ആക്ഷന പപ്പോന)
സമറിതറിക്കട ലൈഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നയം.47)

സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറിക്കട ലൈഭദമപ്പോക്കുനതപ്പോണട.

എ. ടക. ശശതീന്ദ്രന,
തറിരുവനനപുരയം, ടചേയര്മപ്പോന,     
2022, ജൂലലൈ 12. സബ് ജകട കമറിററി X.
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അനുബനയം

11-11-2020-ടലൈ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട 

വനവുയം പരറിസറിതറിയുയം വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരവുയം സയംബനറിച്ച  സബ്  ജക ട ടെട  കമറിററി  X,
2020  നവയംബര്  11-ാം  തതീയതറി  ബുധനപ്പോഴ് ചേ  ഉച്ചയപശഷയം  2.30-നട  നറിയമസഭപ്പോ
സമുച്ചയതറിടലൈ '5 ബറി' സപമളനഹപ്പോളറില് പയപ്പോഗയം പചേരുകയുയം സമറിതറി ടചേയര്മപ്പോന ബഹ.
വനവുയം  മൃഗസയംരക്ഷണവുയം  മൃഗശപ്പോലൈകളുയം  വകുപ്പുമനറി  ശതീ.  ടക.  രപ്പോജ,  ഗൂഗറിള  മതീറട
സയംവറിധപ്പോനതറിലൂടടെ  അദദക്ഷത  വഹറിക്കുകയുയം,  ടചേയ് ത.  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറിയുടടെ
എക ട സട-ഒഫതീപഷദപ്പോ  അയംഗയം  ബഹ.  സഹകരണവുയം   വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരവുയം  പദവസസവുയം
വകുപ്പുമനറി ശതീ. കടെകയംപള്ളറി സുപരന്ദ്രന, ബഹ. സമറിതറി അയംഗയം ശതീ. ബറി. ഡറി. പദവസറി
എനറിവരുയം ഗൂഗറിള മതീറട സയംവറിധപ്പോനതറിലൂടടെ പടങടുത്തു.

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗയം :

ശതീ. എസട. രപ്പോപജന്ദ്രന, എയം.എല്.എ. 

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട :

1. ശതീമതറി മഞ്ജു വര്ഗ്ഗതീസട, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശതീ. ആര്. പവണുപഗപ്പോപപ്പോല്, ടഡപക്യൂടറി ടസക്രടററി

3. ശതീമതറി ലൈപ്പോലൈറി വറി. എസട., അണര് ടസക്രടററി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര് :

1. ശതീ. ആര്. എസട. കണ്ണന, സ് ടപഷദല് ടസക്രടററി, തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട

2. ശതീ. കൃഷ് ണ പതജ, ഡയറക ട ടെര് (ഇന-ചേപ്പോര്ജട), ടൂററിസയം വകുപട

3. ശതീ. രപ്പോജതീവട കപ്പോരറിയറില്, പപ്പോനറിയംഗട ഓഫതീസര്, ടൂററിസയം വകുപട.

ഗൂഗറിള മതീറട വഴറി പടങടുത ഉപദദപ്പോഗസര് :
1. ശതീ. രപ്പോപജഷട കുമപ്പോര് സറിനഹ, പറിനസറിപല് ടസക്രടററി, വനയംവകുപട

2. പഡപ്പോ. ഉഷപ്പോ ലടെറസട, പറിനസറിപല് ടസക്രടററി, പരറിസറിതറി വകുപട

3. ശതീമതറി റപ്പോണറി പജപ്പോര്ജട, ടസക്രടററി, വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട

4. ശതീ.  പറി.  ടക.  പകശവന,  പറിനസറിപല്  ചേതീഫട  കണ്സര്പവറര്  ഓഫട  
പഫപ്പോറസട ആനഡട ടഹഡട ഓഫട പഫപ്പോറസട പഫപ്പോഴ് സട
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5. ശതീ.  ടക.  രൂപപഷട  കുമപ്പോര്,  പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറര്,  പസറട  ടറസ് പപപ്പോണ്സറിബറിള
ടൂററിസയം മറിഷന

6. ശതീ.  ഡറി.  ടക.  വര്മ,  പറിനസറിപല്  ചേതീഫട  കണ്സര്പവറര്  ഓഫട  പഫപ്പോറസട
(പപ്പോനറിയംഗട ആനഡട ടഡവലൈപ് ടമന്റെട)

7. പഡപ്പോ. പജപ്പോണ് പറി. മപ്പോതദ്യു, എണ്വപയപ്പോണ്ടമന്റെല് പപപ്പോഗ്രപ്പോയം മപ്പോപനജര്, 
ഡയറക ട ടെപററട ഓഫട എനവപയപ്പോണ്ടമന്റെട ആനഡട ലക്ലൈമപ്പോററികട ടചേയ് ഞട

8. പഡപ്പോ.  ടജസറി പജദപ്പോതറി,  എനവപയപ്പോണ്ടമന്റെല് ഓഫതീസര്,  ഡയറക ട ടെപററട ഓഫട  
എനവപയപ്പോണ്ടമന്റെട ആനഡട ലക്ലൈമപ്പോററികട ടചേയ്ഞട

9. ശതീമതറി ശതീജപ്പോ രപ്പോജട. എസട, എനവപയപ്പോണ്ടമന്റെല് ഓഫതീസര്, ഡയറക ട ടെപററട
ഓഫട എനവപയപ്പോണ്ടമന്റെല് ആനഡട ലക്ലൈമപ്പോററികട ടചേയ്ഞട

10. ശതീമതറി മഞ്ജുഷ യു.,  പപപ്പോജക ട ടെട സയന്റെറിസട,  പസറട ടവറട ലൈപ്പോനഡട അപതപ്പോററിററി,  
പകരള.

സമറിതറിയുടടെ  2019-2020  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ
പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച നപ്പോലൈപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് വനയംവനദജതീവറി
വകുപ്പുയം വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര വകുപ്പുയം ലൈഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി പസറടടമന്റെട,  ടകപ്പോലയം ജറിലയറിടലൈ
ആശപ്പോമയം പപദശയം (ആശപ്പോമയം ലമതപ്പോനയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട) ലജവലവവറിധദലപതൃക
പകന്ദ്രമപ്പോയറി വറിജപ്പോപനയം ടചേയടകപ്പോണ്ടുള്ള എസട.ആര്. ഒ.-യുടടെ സപ്പോധൂകരണയം, "പകരളതറിടലൈ
കപ്പോയല്തതീര  വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളറിടലൈ  ഫലൈപദമപ്പോയ  മപ്പോലൈറിനദനറിര്മപ്പോര്ജന
തറിനുള്ള മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള"  എന വറിഷയതറിപന്മേല് തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ പചേപ്പോദദപ്പോവലൈറിയറിപന്മേല്
തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം,  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരയം  എനതീ  വകുപ്പുകള  ലൈഭദമപ്പോക്കറിയ
മറുപടെറി  പസറടടമന്റുകള  എനറിവ  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേല്  തടെര്ചേര്ച്ച
നടെത്തുകയുയം ടചേയ.

I. സമറിതറിയുടടെ 2019-20 സപ്പോമ്പതറികവര്ഷടത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  നപ്പോലൈപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ  1  മുതല്  7 വടരയുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  വനയം
വനദജതീവറി വകുപ്പുയം 17 മുതല് 30 വടരയുള്ള ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപ്പുയം
ലൈഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി പസറടടമന്റുകളുടടെ പരറിഗണന.

മനുഷദനുയം മൃഗങ്ങളുയം തമറിലുള്ള സയംഘര്ഷങ്ങള കുറയനതറിനുള്ള നടെപടെറികള എന
ശതീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട  സമറിതറി ആവശദടപടറിരുന 6 പകപ്പോടെറി
രൂപ വകയറിരുതറിയറിടറില എന മറുപടെറി പരറിഗണറിച്ച സമറിതറി,  തൃശ്ശൂര് ജറിലയറില് മലൈപയപ്പോര
പമഖലൈ ഉളടപടടെ  പകരളതറിടലൈ വറിവറിധ  പപദശങ്ങളറില് വനദജതീവറികളുടടെ  ആക്രമണയംമൂലൈയം

925/2022.
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കൃഷറിനപ്പോശവുയം  മനുഷദര്ക്കുയം  കനകപ്പോലൈറികളക്കുയം  ജതീവഹപ്പോനറിയുയം  പനരറിട്ടുടകപ്പോണറിരറിക്കുന
സപ്പോഹചേരദതറില്  സുരക്ഷപ്പോസയംവറിധപ്പോനങ്ങള  ഏര്ടപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ തക വകയറിരുതറിയറില എന മപ്പോതമല ബഡ് ജറട
വറിഹറിതയം പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുമറില എനതറിപന്മേല് സമറിതറി വനയം വകുപട പറിനസറിപല്
ടസക്രടററിപയപ്പോടെട വറിശദതീകരണയം ആരപ്പോഞ.

നറിലൈവറിടലൈ  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതതറിടന്റെ  98.17%  മപ്പോതമപ്പോണട  ടചേലൈവഴറിച്ചടതനയം,
ട്രെെഷററി  നറിയനണവുയം  ബറില്  ജനപററട  ടചേയ്യുനതറിനുള്ള  നറിയനണവുയം  കപ്പോരണയം
പൂര്തതീകരറിച്ച  പജപ്പോലൈറികളക്കട  പതറിഫലൈയം  നല്കപ്പോന  കഴറിയപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  ബഡ് ജറട
വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന  സപ്പോധറിച്ചറിടലനട  വനയം  വകുപട  പറിനസറിപല്
ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി.

തൃശ്ശൂര്  ജറിലയട  ഒരു  പുതറിയ  ആര്.ആര്.ടെറി  (റപ്പോപറിഡട  ടറപസപ്പോണ്സട  ടെതീയം)
അനുവദറിക്കുനതമപ്പോയറി  ബനടപട  നടെപടെറികളുടടെ  വറിശദപ്പോയംശയം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,
നറിലൈവറില് സര്ക്കപ്പോര് നറിയനണതറില്  8  ആര്.ആര്.ടെറി കളപ്പോണട പവര്തറിക്കുനടതനയം,
എനപ്പോല് വനദമൃഗങ്ങളുടടെ ആക്രമണയം കൂടുതലുള്ള സലൈങ്ങളറിപലൈയട മറട സലൈങ്ങളറില് നറിനട
നറിലൈവറിലുള്ള  സപ്പോഫറിടന  പൂള  ടചേയട  തപ്പോല്ക്കപ്പോലൈറികമപ്പോയറി  ആര്.ആര്.ടെറി.കള  പവര്തറി
ക്കുനടണനയം,  കൂടെപ്പോടത  നറിലൈവറിലുള്ളവടയ  ശകറിടപടുത്തുവപ്പോനുയം,  തപ്പോല്ക്കപ്പോലൈറിക
മപ്പോയറിട്ടുള്ളവടയ  സറിരടപടുത്തുനതറിനുയം  പസ്തുത  ആര്.ആര്.ടെറി.കളക്കപ്പോവശദമുള്ള
തസറികകള സൃഷ് ടെറിക്കുനതറിനുമുള്ള നടെപടെറികള സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ പരറിഗണനയറിലൈപ്പോടണനയം,
ധനകപ്പോരദ  വകുപറിടന്റെ  നറിയനണയം  മൂലൈമപ്പോണട  ഇതട  പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കുവപ്പോന
കഴറിയപ്പോതടതനയം വനയം വകുപട പറിനസറിപല് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി. 

ആര്.   ആര്.  ടെറി.  ഇലപ്പോത  ജറിലകളറില്  അവ  അനുവദറിക്കുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ
തസറികകള സൃഷ് ടെറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള സസതീകരറിക്കുനടണനയം ടെറി  വറിഷയതറില്
തൃശൂര് ജറിലയട മുനഗണന നല്കുടമനയം വനയം വകുപട മനറി വദകമപ്പോക്കറി.

പുത്തൂര്  സുപവപ്പോളജറിക്കല്  പപ്പോര്ക്കട-വനദജതീവറി  സയംരക്ഷണ  ഗപവഷണ
പകന്ദ്രതറിനപ്പോയറി  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ
10.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  നറിലൈവറിടലൈ  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്
വകയറിരുതറിയറിടറിടലനട  ബഹ.  വനയം  വകുപ്പുമനറി  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയപപപ്പോള  പസ്തുത
പപപ്പോജക ട ടെറിടന്റെ ആദദഘടയം 2020 ഡറിസയംബര് അവസപ്പോനപതപ്പോടുകൂടെറി പൂര്തറിയപ്പോകുടമനയം,
തൃശൂരറില്  നറിനള്ള  മൃഗങ്ങടള  2021  മപ്പോര്ച്ചട  മപ്പോസപതപ്പോടടെ  അവറിപടെക്കട  മപ്പോറപ്പോന
സപ്പോധറിക്കുടമനപ്പോണട  പതതീക്ഷറിക്കുനടതനയം  ബനടപട  വകുപ്പുപദദപ്പോഗസന  സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിച.  രണ്ടു മപ്പോസതറിടലൈപ്പോരറിക്കല് പുത്തൂര് സുപവപ്പോളജറിക്കല് പപ്പോര്ക്കട സന്ദര്ശറിച്ചട
ആവശദമപ്പോയ മപ്പോര്ഗ്ഗ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള നല്കുനടണനയം ടെറി പപ്പോര്ക്കട പൂര്ണ്ണതയറിടലൈതറിയപ്പോല്
അതട പലൈപ്പോകനറിലൈവപ്പോരമുള്ള ഒരു പപപ്പോജക ട ടെപ്പോയറിരറിക്കുടമനയം വനയം വകുപ്പുമനറി അററിയറിച.
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വനദമൃഗങ്ങളുടടെ ആക്രമണതറിനറിരയപ്പോകുനവര്ക്കുള്ള ആശസപ്പോസയം എന ശതീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ 7.6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരുതറിയറിടറിടലന  മറുപടെറി
പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  നറിലൈവറിടലൈ  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതതറില്  നറിനയം  എത  തക
ടചേലൈവഴറിചടവനപ്പോരപ്പോഞ്ഞെതറിനട ബഡ് ജറട വറിഹറിതമപ്പോയ  40  ലൈക്ഷയം രൂപയറില് 37  ലൈക്ഷയം രൂപ
ടചേലൈവപ്പോക്കറിടയനട  പറിനസറിപല് ചേതീഫട  കണ്സര്പവറര്  ഓഫട  പഫപ്പോറസട  ആന്റെട  ടഹഡട
ഓഫട  പഫപ്പോറസട  പഫപ്പോഴ് സട  അററിയറിച.  ചേറിലൈ  പപദശങ്ങളറിടലൈ  കര്ഷകര്ക്കട  വനദമൃഗ
ആക്രമണ നഷ് ടെപരറിഹപ്പോരതക യഥപ്പോസമയയം ലൈഭറിക്കുനറിടലന പരപ്പോതറിയുടടെ നറിജസറിതറി
സമറിതറി ആരപ്പോ ഞ്ഞെതറിനട ഫണറിടന്റെ പശ്നമല കപ്പോരണടമനയം,  ഉടെന പചേരുന പയപ്പോഗതറില്
പസസ്തുത വറിഷയതറിപന്മേല് വദകത വരുതപ്പോടമനയം പറിനസറിപല് ചേതീഫട കണ്സര്പവറര്
ഓഫട  പഫപ്പോറസട  (പപ്പോനറിയംഗട  &  ടഡവലൈപ് ടമന്റെട)  അററിയറിച്ചപപപ്പോള  ഫണറിടന്റെ
പശ്നമറിടലങറില് പസസ്തുത നഷ് ടെപരറിഹപ്പോരതക യഥപ്പോസമയയം ടകപ്പോടുക്കുവപ്പോന കഴറിയണടമനട
വനയം വകുപ്പുമനറി അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.

ക്രമപ്പോതതീതമപ്പോയറി വയംശവര്ദനവട നടെത്തുന പനറി, കുരങ്ങട എനതീ മൃഗങ്ങളുടടെ എണ്ണയം
കുറയണടമനട  ഗവണ്ടമന്റെട  മുനപട  തതീരുമപ്പോനടമടുതറിരുനടവങറിലുയം  ആയതട
പപ്പോവര്തറികമപ്പോകുനറിടലനയം,  പസ്തുത  വറിഷയതറില്  ഗവണ്ടമന്റെട  ശകമപ്പോയറി
ഇടെടപടെണടമനയം സമറിതറി അയംഗയം ആവശദടപട്ടു.

തടെര്നട  ഇടുക്കറി  ജറിലയറിടലൈ  അടെറിമപ്പോലൈറി,  ഇടെമലൈക്കുടെറി  എനതീ  ആദറിവപ്പോസറി
പമഖലൈകളറിടലൈ പറപ്പോഡട നറിര്മപ്പോണയം ലവകുന വറിഷയയം സമറിതറി ചേര്ച്ച ടചേയ്യുകയുണപ്പോയറി.
പളയപശഷയം  തകര്ന  പസ്തുത  പറപ്പോഡുകളുടടെ  പശപ്പോചേദപ്പോവസ  കപ്പോരണയം  ആദറിവപ്പോസറികളക്കുള്ള
ഓണക്കറിറട വറിതരണയം നടെത്തുവപ്പോന സപ്പോധറിക്കപ്പോത സറിതറി സയംജപ്പോതമപ്പോയ അവസരതറില്
വനയം  വകുപട  പറപ്പോഡട  ടവടറി  പസ്തുത  പകപ്പോളനറികളറിപലൈക്കട  പറഷന  വറിതരണയം
നടെത്തുകയുണപ്പോടയനട  ബഹ.  വനയം  മനറി  അററിയറിച.  എനപ്പോല്  ഇതട  ഒരു  പഴയ
വറിഷയമപ്പോടണനയം ആദറിവപ്പോസറികളക്കപ്പോയറി വതീടുകളുയം പറപ്പോഡുയം നറിര്മറിക്കുന പദതറിപകപ്പോരയം
പറപ്പോഡട  പണറി  ആരയംഭറിച്ചപപപ്പോള  തടന  വനസയംരക്ഷണ  നറിയമതറിടന്റെ  ലൈയംഘനമപ്പോടണ
നപ്പോപരപ്പോപണമുണപ്പോയപപപ്പോള  പസ്തുത  പവര്തനയം  നറിര്തറിവയകയുണപ്പോടയനയം  കഴറിഞ്ഞെ
4  വര്ഷപതപ്പോളമപ്പോയറി  തടെര്നടെപടെറി  ആരയംഭറിച്ചറിടറിടലനയം  വനയംവകുപട  ഉപദദപ്പോഗസന
വദകമപ്പോക്കറി. 

28  കുടെറികളറിലൈപ്പോയറി  രണപ്പോയറിരതറിലൈധറികയം  ആദറിവപ്പോസറികള  തപ്പോമസറിക്കുന
ഇടെമലൈക്കുടെറിയറില് പറപ്പോഡട നറിര്മപ്പോണ വറിഷയതറില് പകപ്പോടെതറിയുടടെ പസ ഓര്ഡര് ഇലപ്പോത
സപ്പോഹചേരദതറില്  പറപ്പോഡറിടന്റെ  പശപ്പോചേദപ്പോവസ  പരറിഹരറിച്ചട  നറിര്മപ്പോണ  പവൃതറികള
പൂര്തതീകരറിക്കുന  വറിഷയയം  അടെറിയനരമപ്പോയറി  പരറിഗണറിക്കണടമനട  ബഹ.  സലൈയം
എയം.  എല്.  എ.  ആവശദടപടതറിന  പകപ്പോരയം  തറിരുവനനപുരതട  അടെറിയനരമപ്പോയറി
പപതദകപയപ്പോഗയം  വറിളറിച്ചട  പസ്തുത  വറിഷയതറിപന്മേല്  ഗവണ്ടമന്റെടതലൈതറില്  തതീരുമപ്പോനയം
ഉണപ്പോക്കപ്പോടമനട    ബഹ. വനയം വകുപട മനറി അററിയറിച. 
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മലൈപയപ്പോര  ലഹപവ  സയംബനറിച്ച  വറിഷയയം  ബഹ.  അയംഗയം  സമറിതറിയുടടെ
ശദയറില്ടപടുത്തുകയുണപ്പോയറി.  വനയം വകുപറിടന്റെ അധറികപ്പോരപരറിധറിയറിലുള്ള സലൈതറിലൂടടെയപ്പോണട
മലൈപയപ്പോരലഹപവ  കടെന  പപപ്പോകുനടതനയം,  എനപ്പോല്  വനയം  വകുപറിടന്റെ  അനുമതറി
ലൈഭറിക്കപ്പോതതടകപ്പോണപ്പോണട  പസസ്തുത  ലഹപവയുടടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയുള്ള  ടടെണര്
നടെപടെറികളറിപലൈക്കട  കടെക്കപ്പോന  സപ്പോധറിക്കപ്പോതടതനയം  നറിലൈവറില്  നടെപടെറിക്രമങ്ങടളലപ്പോയം
പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുടണനയം ഫയല് ഇപപപ്പോള വനയം വകുപറിടന്റെ പരറിഗണനയറിലൈപ്പോടണനപ്പോണട
അററിയപ്പോന കഴറിഞ്ഞെടതനയം ബഹ.  അയംഗയം  ചൂണറിക്കപ്പോടറി.  വനയം  വകുപറിടന്റെ  പരറിധറിയറില്
വരുന  പപദശയം  സയംബനറിച്ച  വറിവരയം  ലൈഭദമപ്പോക്കറിയപ്പോല്  പശ്നതറില്  ഇടെടപടെപ്പോടമനട
ബഹ. വനയം വകുപ്പുമനറി അററിയറിച. 

പടയയം ലൈഭറിച്ച ഭൂമറിയറിടലൈ മരങ്ങള മുററിക്കുനതമപ്പോയറി  ബനടപടട  പുതറിയ ഉതരവട
ഇറങ്ങറിയറിട്ടുപണപ്പോടയനട  സമറിതറി അയംഗയം ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട ഈ അടുത കപ്പോലൈതപ്പോയറി റവനക്യൂ
വകുപട പുതറിയ ഉതരവട പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുടണനട സമറിതറി ടചേയര്മപ്പോന മറുപടെറി നല്കറി.

വപ്പോഴച്ചപ്പോല്  ഡറിവറിഷനറിടലൈ  ആനക്കയതട  ഉരുളടപപ്പോടലുണപ്പോയ  പശഷയം
ആദറിവപ്പോസറികടള  പുനരധറിവസറിപറിക്കുനതറിനട  സലൈയം  കടണതറിയറിട്ടുടണങറിലുയം  വനയം
വകുപറിടന്റെ  അനുമതറി  ഇലപ്പോതതറിനപ്പോല്  തടെര്നടെപടെറികള  സസതീകരറിച്ചറിടറിടലനയം.  പസ്തുത
പപദശടത  ആദറിവപ്പോസറികള  പപ്പോറപ്പുറതപ്പോണട  നറിലൈവറില്  തപ്പോമസറിക്കുനടതനയം  പസ്തുത
വറിഷയതറിപന്മേല് അടെറിയനര നടെപടെറി  ഉണപ്പോകണടമനയം ബഹ. അയംഗയം ആവശദടപട്ടു.

ആനക്കയടത പശ്നയം വനയം വകുപറിടന്റെ ശദയറില്ടപടറിടറിടലനയം പസ്തുത വറിഷയയം
സയംബനറിച്ചട  വനയം  വകുപറിപലൈയട  ഫയല്  വനറിടറിടലനയം,  കഴറിഞ്ഞെ  പയപ്പോഗതറില്
നറിലൈമ്പൂരറിലുള്ള രണട വറിഷയങ്ങള പരറിഗണറിച്ചറിരുനടവനയം ആദറിവപ്പോസറികള മണ്ണറിടെറിച്ചറില്
ഭതീഷണറിയുള്ള  സലൈതപ്പോണട  തപ്പോമസറിക്കുനടതങറില്  അവടര  മപ്പോററി  തപ്പോമസറിപറിപക്കണ
തപ്പോടണനയം  എനപ്പോല്  നറിയമപകപ്പോരമുള്ള  ചേറിലൈ  തടെസങ്ങള  കപ്പോരണമപ്പോണട  ഇതട
സപ്പോധറിക്കപ്പോതടതനയം  അവര്  നറിലൈവറില്  തപ്പോമസറിക്കുന  സലൈതട  അവകപ്പോശയം
നല്കുവപ്പോനപ്പോണട  വനസയംരക്ഷണ  നറിയമതറില്  അനുശപ്പോസറിക്കുനടതനയം  അവകപ്പോശയം
തറിരറിച വപ്പോങ്ങുവപ്പോപനപ്പോ മടറപ്പോരു സലൈതട മപ്പോററിടക്കപ്പോടുക്കുവപ്പോപനപ്പോ നറിലൈവറിലുള്ള നറിയമതറില്
പറയുനറിടലനസ്തുയം  അപകടെസപ്പോധദത  മുനനറിര്തറി  ഗവണ്ടമന്റെട  നയപരമപ്പോയ  മപ്പോറയം
വരുതറിയപ്പോപലൈ ഇതറിനട ശപ്പോശസതപരറിഹപ്പോരയം കപ്പോണുവപ്പോന കഴറിയുകയുളടവനയം വനയം വകുപട
ഉപദദപ്പോഗസന മറുപടെറി നല്കറി. 

ജറിലപ്പോ  ടൂററിസയം  ടപപ്പോപമപ്പോഷന  കസൗണ്സറിലൈറിടലൈ  (ഡറി.  ററി.  പറി.  സറി)  ജതീവനക്കപ്പോടര
സറിരയം ജതീവനക്കപ്പോരപ്പോക്കുനതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി തസറിക തറിരറിച്ചട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കറിയറിടട മൂനട
വര്ഷയം  കഴറിഞടവനയം  അവര്ക്കട  പവതനയം  നല്കുനതട   അവരുടടെ   വരുമപ്പോനതറില്
നറിനപ്പോയറിരറിടക്ക തടെര്നടെപടെറികള ലവകുന കപ്പോരദതറില്   ബഹ. ടൂററിസയം മനറി ഇടെടപടട
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വദകത വരുതണടമനട സമറിതറി അയംഗയം ആവശദടപടപപപ്പോള ഈ വറിഷയയം ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ
സജതീവ  പരറിഗണനയറിലൈപ്പോടണനയം  ഒരു  തവണ  ഈ  വറിഷയയം  ചേര്ച്ച  ടചേയതപ്പോടണനയം,
എലപ്പോ  ജറിലകളറിലുയം  ഡറി.ററി.പറി.സറി.-കള  ഒപര  പപപ്പോടലൈയല  പവര്തറിക്കുനടതനയം
ആകയപ്പോല്  ടപപ്പോതവപ്പോയറി  ഒരു  തസറിക  സൃഷ് ടെറിച്ചട  സര്വതീസട  റൂളസട  നറിര്മറിപക്കണറി
വരുനതറിനപ്പോലൈപ്പോണട കപ്പോലൈതപ്പോമസയം ഉണപ്പോകുനടതനയം ടൂററിസയം ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി.

ഓപരപ്പോ  ജറിലയുടടെയുയം  ഡറി.ററി.പറി.സറി.-കളുടടെ  പവര്തനയം  വദതദസമപ്പോടണനയം,
ഇടുക്കറി  ജറിലയട  മപ്പോതമപ്പോയറി  ഒരു  പപപ്പോളറിസറി  തയപ്പോറപ്പോക്കുവപ്പോന  സപ്പോധറിക്കറിടലനയം  ഇത
സയംബനറിച്ചട  ടൂററിസയം  ഡയറക ട ടെര്  ഗവണ്ടമന്റെറിപലൈക്കട  ഒരു  ടപപ്പോപപപ്പോസല്
അയച്ചറിട്ടുടണനയം,  പസ്തുത  ടപപ്പോപപപ്പോസല്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  സയംസപ്പോനത്തുടെനതീളയം
ഡറി.ററി.പറി.സറി.-യറില് പവര്തറിക്കുന ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ പശ്നപരറിഹപ്പോരതറിനട തപ്പോമസയംവറിനപ്പോ
നടെപടെറി സസതീകരറിക്കപ്പോടമനയം ബഹ. ടൂററിസയം മനറി വദകമപ്പോക്കറി.

ആതറിരപറിള്ളറി  യപ്പോതതീനറിവപ്പോസറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണതറിടന്റെ  ആദദഘടയം  മപ്പോതമപ്പോണട
ഇതവടര  പൂര്തറിയപ്പോയടതനയം,  ഇന്റെതീരറിയര്  വര്ക്കട  ഉളടപടടെ  അനുബന  പജപ്പോലൈറികള
പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോനുടണനയം പസ്തുത പജപ്പോലൈറികള അടുത വര്ക്കറിയംഗട ഗ്രൂപറില് ഉളടപടുതറി
പൂര്തറിയപ്പോക്കുടമനട  സമറിതറി  അയംഗതറിടന്റെ  പചേപ്പോദദതറിനട  മറുപടെറിയപ്പോയറി  ടൂററിസയം
ഡയറക ട ടെര്-ഇന-ചേപ്പോര്ജട വദകമപ്പോക്കറി.

പണറി  തടെങ്ങറി  പനണട  വര്ഷമപ്പോയറിട്ടുയം  മൂനപ്പോററിടലൈ  ഗസടഹസൗസറിടന്റെ  രണപ്പോയംഘടയം
പൂര്തറിയപ്പോയറിടറിടലനട സമറിതറി ആപക്ഷപയം ഉനയറിച. ടപപ്പോതമരപ്പോമതട  വകുപട  പണറി
പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനയം  ഗസട  ഹസൗസറിടന്റെയുയം  യപ്പോതതീ  നറിവപ്പോസറിടന്റെയുയം  പവര്തനയം
അടെറിയനരമപ്പോയറി ആരയംഭറിക്കുവപ്പോന സപ്പോധറിക്കുടമനയം  ടൂററിസയം വകുപട ഉപദദപ്പോസന മറുപടെറി
നല്കറി.

മൂനപ്പോററിടലൈ ഗസട ഹസൗസറിടന്റെ പുതറിയ ടകടറിടെതറിടന്റെ പണറി പൂര്തറിയപ്പോയറിടറിടലനയം,
ശതീ.  പകപ്പോടെറിപയരറി  ബപ്പോലൈകൃഷ് ണന  മനറിയപ്പോയറിരുന  സമയതട  ആരയംഭറിച്ച  നറിര്മപ്പോണ
പവര്തറിയപ്പോണറിടതനയം  അതറിപപപ്പോഴയം  തടെര്നവരറികയപ്പോടണനമുള്ള  സമറിതറിയുടടെ
ആപക്ഷപതറിനട  മറുപടെറിയപ്പോയറി  മൂനപ്പോര്,  സുല്തപ്പോനബപതരറി  എനറിവറിടെങ്ങളറിടലൈ  രണട
ഗസട   ഹസൗസുകളുടടെ  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനയം  അടെറിയനരമപ്പോയറി  പൂര്തതീകരറിക്കുനതറി
നപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികള  സസതീകരറിക്കുനതപ്പോടണനട  ബഹ.  ടൂററിസയം  വകുപട  മനറി
വദകമപ്പോക്കറി.

സമറിതറിയുടടെ  2019-2020  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ
പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  നപ്പോലൈപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ  ഖണറിക  നമ്പര്  1  മുതല്
7  വടരയുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശകളക്കട  വനയം  വനദജതീവറി  വകുപട  ലൈഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി
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പസറടടമന്റുകളുയം  ഖണറിക  നമ്പര്  17  മുതല്  30  വടരയുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട ലൈഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി പസറടടമന്റുകളുയം സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം
അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.

II. 399/19-  ാം നമ്പര് എസട  .   ആര്  .   ഒ  .   സപ്പോധൂകരണയം

പരറിസറിതറി  വകുപട  സമറിതറിയുടടെ  സപ്പോധൂകരണതറിനപ്പോയറി  ലൈഭദമപ്പോക്കറിയ  ടകപ്പോലയം
ജറിലയറിടലൈ  ആശപ്പോമയം  പപദശയം  (ആശപ്പോമയം  ലമതപ്പോനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട)
ലജവലവവറിധദ ലപതൃക പകന്ദ്രമപ്പോയറി വറിജപ്പോപനയം ടചേയടകപ്പോണ്ടുള്ള 399/19-ാം നമ്പര്
എസട.ആര്.ഒ.  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  പസ്തുത  വറിഷയയം  സയംബനറിച്ചട   വറിശദതീകരണയം
ആരപ്പോഞ.  ഏകപദശയം  28  ഇനയം  കണല്  കപ്പോടുകളപ്പോലുയം  പപതദക  ജനുസറില്ടപട
അപൂര്വമപ്പോയ  വനമരങ്ങളപ്പോലുയം  നറിബറിഡമപ്പോയ,  പരറിസറിതറിക്കട  ഏറവുയം  അനുപയപ്പോജദമപ്പോയ
ആശപ്പോമയം  പപദശതറിടന്റെ  പപ്പോധപ്പോനദയം  ഉളടക്കപ്പോണ്ടുടകപ്പോണട,  പസ്തുത  പപദശടത
ലജവലവവറിധദലപതൃക  പകന്ദ്രമപ്പോയറി  വറി ജപ്പോപനയം  ടചേയ്യുനതറിനപ്പോയറി  ടകപ്പോലയം  പമയര്
ടചേയര്പപഴ് സണപ്പോയറിട്ടുള്ള  ബപയപ്പോലഡപവഴ്  സറിററി  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  കമറിററിയപ്പോണട
ടപപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിച്ചടതനയം,  സയംസപ്പോനതട  ആദദമപ്പോയപ്പോണട  ഒരു  പപദശയം
ലജവലവവറിധദലപതൃക പകന്ദ്രമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിക്കുനടതനയം പഖദപ്പോപനതറിനു പശഷയം
പസ്തുത  പപദശതട  നടെത്തുന  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങളക്കട  നറിയനണയം
ഏര്ടപടുപതണറി  വരുടമനയം  കൂടെപ്പോടത  എലപ്പോ   നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങളുയം
ബപയപ്പോലഡപവഴ് സറിററി  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  കമറിററിയുടടെ  അയംഗതീകപ്പോരപതപ്പോടു  കൂടെറി  മപ്പോതപമ
നടെത്തുവപ്പോന സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളുടവനയം ടൂററിസയം വകുപട പറിനസറിപല് ടസക്രടററി വദകമപ്പോക്കറി.

ഇപപപ്പോള അവറിടടെ  നടെക്കുന രണ്ടു മൂനട  നറിര്മപ്പോണപവര്തനങ്ങളുടടെ  നറിലൈവറിടലൈ
അവസ  ബഹ.  ടചേയര്മപ്പോന  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  പസ്തുത  ലപതൃക  പകന്ദ്രതറിനുള്ളറില്
ശതീനപ്പോരപ്പോയണ  ഗുരുവറിടന്റെ  പപരറിലുള്ള  സപ്പോയംസപ്പോരറിക  പകപ്പോപക ട സട  ഉളടപടുനടണനയം
2018-ല്  പസ്തുത  സലൈയം  റവനക്യൂ  വകുപട  സപ്പോയംസപ്പോരറിക  വകുപറിനട  ലകമപ്പോററിടയങറിലുയം,
വറിജപ്പോപനയം ഇറങ്ങറിയപശഷമപ്പോണട സലൈയം  സപ്പോയംസ് കപ്പോരറിക വകുപറിനട ലൈഭറിക്കുനടതനയം
ലപതൃകപകന്ദ്രയം  വറിജപ്പോപനയം  ടചേയപപപ്പോള  പസ്തുത  സലൈവുയം  ഉളടപട്ടുടവനയം
അതടകപ്പോണട  ആശപ്പോമയം  ലമതപ്പോനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ  രതീതറിയറില്  സപ്പോയംസപ്പോരറിക  പകന്ദ്രയം
ഉളടപടുന  സലൈയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുകയപ്പോണട  ഇനറി  ടചേപയണടതനയം,  2018-ല്  സലൈയം
സപ്പോയംസപ്പോരറിക  വകുപറിനട  ലകമപ്പോറയം  ടചേയ സറിതറിക്കട  പസ്തുത  സലൈയം  ലജവലവവറിധദ
ലപതൃക പകന്ദ്രതറിടന്റെ ലസററില് ഉളടപടുതപ്പോന പപ്പോടെറിലപ്പോയറിരുനടവനയം, അതടകപ്പോണട
ആ  സലൈയം  മപ്പോതയം   ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികളപ്പോണട  സസതീകരറിപക്കണടതനയം
പരറിസറിതറി  വകുപട  പറിനസറിപല്  ടസക്രടററി  വറിശദമപ്പോക്കറി.  ഈ  വറിഷയയം  സയംബനറിച്ചട
ബഹ.  ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഒരു  പകസട  നറിലൈനറില്ക്കുനടണനയം,  ആയതട
ഹറിയററിയംഗറിനപ്പോയറി മപ്പോററിവച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോടണനയം അപദ്ദേഹയം കൂടറിപച്ചര്ത്തു.
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ഫറിഷറതീസട വകുപറിടന്റെ ഒരു ടകടറിടെതറിടന്റെ നറിര്മപ്പോണവുയം അവറിടടെ നടെക്കുനടണനട

സമറിതറി  ടചേയര്മപ്പോന  സമറിതറിയുടടെ  ശദയറില്ടപടുതറിയതറിനട,  ഫറിഷറതീസട  വകുപറിടന്റെ

സലൈയം  ലപതൃക  പകന്ദ്രതറിടന്റെ  ലസററില്  നറിനട  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടറിടലനയം,

ബപയപ്പോലഡപവഴ് സറിററി  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  കമറിററിയുടടെ  അയംഗതീകപ്പോരപതപ്പോടുകൂടെറി  മപ്പോതപമ

നറിര്മപ്പോണപവൃതറികള  തടെര്നട  നടെത്തുവപ്പോന  പപ്പോടുള  എനട  ഫറിഷറതീസട  വകുപറിടന

അററിയറിച്ചറിട്ടുടണനയം,  സപ്പോയംസ് കപ്പോരറിക  പകപ്പോയംപക ട സറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണപവര്തനങ്ങള

തടെങ്ങറിയതടകപ്പോണട അതട ഡതീപനപ്പോടറിലഫ ടചേയപ്പോടമനയം എനപ്പോല് ഫറിഷറതീസട വകുപറിനട

അനുവപ്പോദയം നല്കറിയറിടറിടലനസ്തുയം ടൂററിസയം വകുപട പറിനസറിപല് ടസക്രടററി വറിശദതീകരറിച.

പമല് വറിഷയതറില് കൂടുതല് വദക ട തത വരുപതണതടണനയം അതറിനപ്പോയറി കൂടുതല്

വറിശദപ്പോയംശങ്ങള അററിപയണതടണനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപട്ടു. ആയതറിനപ്പോല് നറിര്ദ്ദേറിഷ് ടെ

ടകപ്പോലയം  ആശപ്പോമയം  ലജവ ലവവറിധദ  ലപതൃക പകന്ദ്രതറില് നറിര്മപ്പോണ പവൃതറികള

നടെക്കുനപണപ്പോ/നടെപപ്പോക്കുവപ്പോന  ഉപദ്ദേശറിക്കുനപണപ്പോ;  എങറില്  ടെറി  പവൃതറി  നടെക്കുന/

നടെപപ്പോക്കുന ഭൂപപദശയം,  വറിസ്തൃതറി എനറിവ സയംബനറിച്ച വറിശദപ്പോയംശങ്ങള;  ടെറി  നറിര്മപ്പോണ

പവര്തനതറിനട  ബപയപ്പോലഡപവഴ് സറിററി  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  കമറിററി  അനുമതറി

നല്കറിയറിട്ടുപണപ്പോ;  നറിര്മപ്പോണ  പവൃതറികള  ലജവലവവറിധദ  സയംരക്ഷണതറിനുയം

പരറിപപ്പോലൈനതറിനുയം  പകപ്പോടയം  വരുത്തുപമപ്പോ  തടെങ്ങറിയ  വറിശദവറിവരങ്ങള  ലൈഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന

സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച.  പസ്തുത  വറിവരങ്ങള  ലൈഭദമപ്പോയപശഷയം  ടെറി  വറിഷയയം  വതീണ്ടുയം

പരറിഗണറിക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.  

III. പകരളതറിടലൈ  കപ്പോയല്തതീര  വറിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരപകന്ദ്രങ്ങളറിടലൈ  ഫലൈപദമപ്പോയ

മപ്പോലൈറിനദനറിര്മപ്പോര്ജനതറിനുള്ള  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള  എന  വറിഷയതറിപന്മേലുള്ള

തടെര്ചേര്ച്ച

പകരളതറിടലൈ കപ്പോയല്തതീര വറിപനപ്പോദ സഞപ്പോരപകന്ദ്രങ്ങളറിടലൈ ഫലൈപദമപ്പോയ മപ്പോലൈറിനദ

നറിര്മപ്പോര്ജനതറിനുള്ള മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള എന വറിഷയയം സയംബനറിച്ചട  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ

പചേപ്പോദദപ്പോവലൈറിയറിപന്മേല്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം,  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരയം  എനതീ  വകുപ്പുകള

ലൈഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  പസറടടമന്റുകള  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം

ടചേയ. ആയതറിപന്മേല് തടെര്ചേര്ച്ച നടെതറിയ സമറിതറി പസ്തുത വറിഷയയം സയംബനറിച്ചട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശകള ഉളടപടുതറി ഒരു പപതദക ററിപപപ്പോര്ടട തയപ്പോറപ്പോക്കുവപ്പോന നറിര്പദ്ദേശറിച.

സമറിതറി പയപ്പോഗയം ഉച്ചയട പശഷയം 3.15-നു പറിരറിഞ.
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5-7-2021-ടലൈ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട 

വനവുയം പരറിസറിതറിയുയം വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരവുയം സയംബനറിച്ച സബ് ജക ട ടെട  കമറിററി  X,
2021  ജൂലലൈ മപ്പോസയം  5-ാം തതീയതറി തറിങളപ്പോഴ് ചേ ഉച്ചയപശഷയം 2.30  മണറിക്കട നറിയമസഭപ്പോ
സമുച്ചയതറിടലൈ  4 എ  സപമളനഹപ്പോളറില്  സമറിതറി  ടചേയര്മപ്പോന  ബഹ.  വനയം-വനദജതീവറി
വകുപ്പുമനറി ശതീ. എ. ടക. ശശതീന്ദ്രടന്റെ അദദക്ഷതയറില് പയപ്പോഗയം പചേര്ന. തദവസരതറില്
സമറിതറിയുടടെ  എക ട സ് -ഒഫതീപഷദപ്പോ  അയംഗയം  ബഹ.  ടപപ്പോതമരപ്പോമതട-വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര
വകുപ്പുമനറി  ശതീ.  പറി.  എ.  മുഹമദട  ററിയപ്പോസട  ഗൂഗറിള  മതീറട  മുപഖന  പയപ്പോഗതറില്
പടങടുക്കുകയുണപ്പോയറി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള  :

1. ശതീ. എല്പദപ്പോസട പറി. കുനപറിള്ളറില്, എയം.എല്.എ.

2. ശതീ. നജതീബട കപ്പോനപുരയം, എയം.എല്.എ.

3. ശതീ. സണ്ണറി പജപ്പോസഫട, എയം.എല്.എ.

4. ശതീ. പറി. എസട. സുപപ്പോല്, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട:

1. ശതീ. ബറി. ടറജറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശതീ. ആര്. പവണുപഗപ്പോപപ്പോല്, ടഡപക്യൂടറി ടസക്രടററി

3. ശതീമതറി ലൈപ്പോലൈറി. വറി. എസട, അണര് ടസക്രടററി

കരടെട ററിപപപ്പോര്ടട പരറിഗണന

സമറിതറി,  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ബഡ് ജററില് ഉളടപടറിട്ടുള്ള  XXXIV,
XLII  എനതീ  നമ്പര്  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ   സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  കരടെട  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  കരടെട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ  4-ാം  ഖണറികയറിടലൈ
ശറിപപ്പോര്ശയറില് ചുവടടെ പചേര്ക്കുന പഭദഗതറിവരുതറി ററിപപപ്പോര്ടട   അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.

(ഫയല് നയം. 9278/സബ്സറി.എഫട1/21/നറി.ടസ.)

“മലൈപയപ്പോര  പമഖലൈയറിടലൈ  മനുഷദ-മൃഗ  സയംഘര്ഷങ്ങള  തടെയുനതറിനപ്പോയറി
നറിലൈവറിടലൈ ബഡ് ജറട വറിഹറിതയം/വര്ദറിപറിക്കുന വറിഹറിതയം ഒരു പപദശടത ആവശദതറിനു
പപപ്പോലുയം പരദപ്പോപ് തമടലനട സമറിതറി മനസറിലൈപ്പോക്കുന. തതീരപദശപമഖലൈയുടടെ സയംരക്ഷണതറിനുള്ള
പപ്പോധപ്പോനദയം  പപപ്പോടലൈ  മലൈപയപ്പോരപമഖലൈകളറിടലൈ  വനദമൃഗ  ആക്രമണതറില്  നറിനള്ള
സയംരക്ഷണവുയം വറിപുലൈവുയം പപ്പോധപ്പോനദമുള്ളതമപ്പോണട. സയംസപ്പോനടത മലൈപയപ്പോര പമഖലൈകളറില്
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വനദമൃഗങ്ങള  ജനവപ്പോസ  പമഖലൈകളറിപലൈയറിറങ്ങറി  ഭയപ്പോനകമപ്പോയ  രതീതറിയറില്  മനുഷദര്ക്കുയം
വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കുയം ജതീവനട ഭതീഷണറി സൃഷ് ടെറിക്കുകയുയം അപതപ്പോടടെപ്പോപയം കപ്പോര്ഷറിക വറിളകള
നശറിപറിക്കുകയുയം  ടചേയ്യുനതട  വര്ദറിചവരുന  സപ്പോഹചേരദതറില്  ഇതരയം
മനുഷദ-വനദമൃഗ  സയംഘര്ഷങ്ങള  വര്ദറിക്കുനതറിനുള്ള  അടെറിസപ്പോന  കപ്പോരണങ്ങള
കടണതറി  നറിയനറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഒരു  മപ്പോസര്  പപ്പോന  തയപ്പോറപ്പോപക്കണതട
അനറിവപ്പോരദമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലൈയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  വനദമൃഗങ്ങളറില്  നറിനയം
മലൈപയപ്പോര/വനപമഖലൈകളറിടലൈ  ജനങ്ങള  പനരറിടുന  പശ് നങ്ങടളക്കുററിചയം  അവയള്ള
പരറിഹപ്പോര മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങടളക്കുററിചയം, അവ നടെപറിലൈപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി പവണറിവരുന സപ്പോമ്പതറിക
ടചേലൈവട ഉളടപടടെ ശപ്പോസതീയമപ്പോയറി അപഗ്രഥറിച്ചട മപ്പോസര് പപ്പോന തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഒരു
വറിദഗ്ദ്ധ സമറിതറിടയ നറിപയപ്പോഗറിക്കണടമനയം ടെറി മപ്പോസര് പപ്പോന അനുസരറിച്ചട തടെര്നടെപടെറികള
സസതീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.” 

ii.  സമറിതറിയുടടെ  2020  ഏപറില്  1  മുതല്  2021  മപ്പോര്ച്ചട  31  വടരയുള്ള
പതീരറിപയപ്പോഡറിക്കല്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  കരടെട  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം
ടചേയ് ത.

(ഫയല് നയം. 6501/സബ്സറി.എഫട1/21/നറി.ടസ.)

iii.  2020-21  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  ആക്ഷനപടെക്കണ്
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ കരടെട സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.

(ഫയല് നയം.1492/സബ്സറി.എഫട1/20/നറി.ടസ.)

സമറിതറി  പരറിഗണറിച്ചട  പഭദഗതറികപളപ്പോടടെ  അയംഗതീകരറിച്ച  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  പമല്സൂചേറിപറിച്ച  കരടെട
ററിപപപ്പോര്ടട  സബ് ജക ട ടെട  കമറിററി  X-ടന്റെ  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോയറി  2021  ജൂലലൈ  22-ാം
തതീയതറി  സഭയറില്  സമര്പറിക്കുനതറിനുയം  മറട  രണട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  വരുന  സഭപ്പോ
സപമളനതറില് സഭയറില് സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

സമറിതറിപയപ്പോഗയം ഉച്ചയപശഷയം 3.00 മണറിക്കട പറിരറിഞ.

28-6-2021-ടലൈ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട

വനവുയം  പരറിസറിതറിയുയം  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരവുയം  സയംബനറിച്ച സബ്ജകട  കമറിററി  X, 2021
ജൂണ്  28-ാം തതീയതറി തറിങളപ്പോഴ്ച ഉച്ചയപശഷയം  2.30  മണറിക്കട നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിടലൈ
'5-എ'  സപമളന  ഹപ്പോളറില്  സമറിതറി  ടചേയര്മപ്പോന,  ബഹ.  വനയം-വനദജതീവറി വകുപ്പുമനറി
ശതീ.  എ.  ടക.  ശശതീന്ദ്രടന്റെ  അദദക്ഷതയറില്  പയപ്പോഗയം  പചേര്ന.  തദവസരതറില്

925/2022.
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സമറിതറിയുടടെ എകട ഒഫതീപഷദപ്പോ അയംഗയം ബഹ. ടപപ്പോതമരപ്പോമത്തുയം വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരവുയം വകുപട
മനറി ശതീ. പറി. എ. മുഹമദട ററിയപ്പോസുയം ചുവടടെ പചേര്ക്കുന അയംഗങ്ങളുയം ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന.

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള:

1. ശതീ. എല്പദപ്പോസട പറി. കുനപറിള്ളറില്,  എയം.എല്.എ. 

2. ശതീ. സറി. ടക. ഹരതീന്ദ്രന,  എയം.എല്.എ.

3. ശതീ. നജതീബട കപ്പോനപുരയം,  എയം.എല്.എ.

4. ശതീ. പറി.എസട. സുപപ്പോല്,  എയം.എല്.എ.

ഗൂഗറിളമതീറട വഴറി പടങടുത അയംഗങ്ങള:

1. ശതീ. എയം. മുപകഷട,  എയം.എല്.എ.

2. ശതീ. സണ്ണറി പജപ്പോസഫട,  എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട :

1. ശതീ. ബറി. ടറജറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശതീ. പവണുപഗപ്പോപപ്പോല് ആര്., ടഡപക്യൂടറി ടസക്രടററി

3. ശതീമതറി ലൈപ്പോലൈറി വറി. എസട., അണര് ടസക്രടററി

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര്:

1. ശതീമതറി റപ്പോണറി പജപ്പോര്ജട, പറിനസറിപല് ടസക്രടററി, വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട.

2. ശതീ. കൃഷപ്പോ പതജ, ഡയറകര്, വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട.

3. ശതീമതറി കൃഷപറിയ. ഡറി., പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി, ധനകപ്പോരദവകുപട.

4. ശതീ. വറി. സുശതീല്കുമപ്പോര്., പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി, ധനകപ്പോരദവകുപട. 

5. പഡപ്പോ.  രപ്പോജശതീ  അജറിതട,  ഡയറകര്,  പകരള  ഇനസറിറക്യൂടട  ഓഫട  ടൂററിസയം  ആന്റെട
ട്രെെപ്പോവല് സഡതീസട (KITTS)

6. ശതീ.  പറി.എയം.  നസൗഷപ്പോദട,  മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറകര്,  മുസറിരതീസട  ടഹററിപറജട
പപപ്പോജകടസട.

7. ശതീ.  ടക.ജറി.  പമപ്പോഹനലൈപ്പോല്,  സറി.എയം.ഡറി.,  പകരള  ടൂററിസയം  ഇനഫപ്പോസക്ചേര്
ലൈറിമറിറഡട.
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8. ശതീ. സപനപ്പോഷട ലൈപ്പോല് എ.ആര്., ടഡപക്യൂടറി ഡയറകര്, വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട.

9. ശതീ. രപ്പോജതീവട കരറിയറില്, പപ്പോനറിയംഗട ഓഫതീസര്, വറിപനപ്പോദ സഞപ്പോരവകുപട.

10. ശതീ.  സപനപ്പോഷട എസട.എസട.,  സതീനറിയര് ഫറിനപ്പോനസട ഓഫതീസര്,  ഡയറകപററട
ഓഫട ടൂററിസയം.

11.  ശതീ. ജറിതറിന പറി., സൂപണട (ഇന-ചേപ്പോര്ജട), ഫുഡട ക്രപ്പോഫട ഇനസറിറക്യൂടട.

സമറിതറി,  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വകുപ്പുമപ്പോയറി
ബനടപട  XLII-ാം  നമ്പര്  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന,  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിടലൈ
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്
സര്ക്കപ്പോര് സസതീകരറിച്ച നടെപടെറി പസറടടമന്റെട എനറിവ പരറിഗണനയ്ടക്കടുക്കുകയുയം ബനടപട
വകുപറിടലൈ ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയറി ചേര്ച്ച നടെത്തുകയുയം ടചേയ.

വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപട  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര്  XLII-ല്
ആടകയുള്ള  24  പദതറികളക്കപ്പോയറി ഈ വര്ഷടത ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം  320.14  പകപ്പോടെറി
രൂപയപ്പോടണനട ആമുഖമപ്പോയറി വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട പറിനസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ
ധരറിപറിച. തടെര്നട,  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനടപട ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XLII -ടലൈ
അധറിക  തക  ആവശദടപട  പദതറി/പദതറിപയതര  ശതീര്ഷകങ്ങള  സമറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകയുയം അധറിക തക അനുവദറിക്കുനതറിനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുകയുയം ടചേയ.

5452-01-101-99-00―അടെറിസപ്പോന  സസൗകരദങ്ങളുടടെയുയം  മറ്റു  സസൗകരദങ്ങളുടടെയുയം
വറികസനവുയം നറിലൈവപ്പോരയം  ഉയര്തലുയം 

34-3―മറ്റു ടചേലൈവുകള   -   മററിനയം

സയംസപ്പോനത്തുടെനതീളമുള്ള പധപ്പോനടപട വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര പകന്ദ്രങ്ങളറിടലൈ പശ്ചപ്പോതലൈ
സസൗകരദടമപ്പോരുക്കുനതറിനുയം  നറിലൈവപ്പോരയം  ടമച്ചടപടുത്തുനതറിനുയം  ബഡ് ജറട  പസയംഗതറില്
പരപ്പോമര്ശറിച്ച  മൂനപ്പോര്  ടറയറില്,  മലൈബപ്പോര്  ലൈറിററററി  സര്കക്യൂടട,  ബപയപ്പോ  ലഡപവഴ് സറിററി
സര്കക്യൂടട  തടെങ്ങറിയ  പുതറിയ  പദതറികള  നടെപറിലൈപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  നടെപ്പുവര്ഷയം
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതയം  തതീടര  അപരദപ്പോപ് തമപ്പോടണന
വറിലൈയറിരുതറിയ  സമറിതറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  113  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച.

മലൈബപ്പോര്  ലൈറിററററി  സര്കക്യൂടറില്  എടനലപ്പോയം   കപ്പോരദങ്ങളപ്പോണട  ടചേയപ്പോന
ഉപദ്ദേശറിക്കുനടതനയം  ആയതറിടന്റെ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുപണപ്പോടയനയം
സമറിതറി  അയംഗയം  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  ഡറി.പറി.ആര്  (Detailed  Project  Report)
തയപ്പോറപ്പോയറിടക്കപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോടണനട  വകുപ്പു  പറിനസറിപല്  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കറി.
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പഗത്ഭരപ്പോയ  ഗ്രന്ഥകര്തപ്പോക്കളുയം  സപ്പോഹറിതദകപ്പോരന്മേപ്പോരുമപ്പോയറിരുന  പകരളതറിടലൈ
മുനമുഖദമനറിമപ്പോരപ്പോയ  ഇ.എയം.എസട  നമ്പൂതറിരറിപപ്പോടെറിടന്റെയുയം  സറി.എച്ചട.മുഹമദട
പകപ്പോയയുടടെയുയം  ജന്മേസലൈയം   കൂടെറി  പസ്തുത  സര്കക്യൂടറില്  ഉളടപടുതണടമനട   സമറിതറി
അയംഗയം  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചപപപ്പോള  പസസ്തുത  നറിര്പദ്ദേശയം  വറിശദമപ്പോയ  പപപ്പോജകട  ററിപപപ്പോര്ടട
തയപ്പോറപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള ആപലൈപ്പോചേറിക്കപ്പോവുനതപ്പോടണനട സമറിതറി ടചേയര്മപ്പോന അററിയറിച.

അഷമുടെറികപ്പോയലൈറില്  ആരയംഭറിച്ചട  അച്ചനപകപ്പോവറിലൈറില്  അവസപ്പോനറിക്കുന  പദതറിയപ്പോയ
ബപയപ്പോ ലഡപവഴറിററി സര്കക്യൂടറില് പചേര്ക്കപ്പോന വറിട്ടു പപപ്പോയ പകരളതറിടലൈ ഏറവുയം വലൈറിയ
ലജവലവവറിധദ  സപ്പോനറിദദമുള്ള  കുളത്തുപ്പുഴ  പഞപ്പോയതറിടലൈ  ടചേന്തുരുണറി  വനദജതീവറി
സപങതയം,  കപ്പോപ്പുകപ്പോടെട  ആന  വളര്തല്  പകന്ദ്രയം  തടെങ്ങറിയവ  സമറിതറി  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര
വകുപറിടന്റെ  ശദയറില്ടപടുത്തുകയുണപ്പോയറി.  വറിശദമപ്പോയ  പപപ്പോജകട  ററിപപപ്പോര്ടട
തയപ്പോറപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള  പസ്തുത  സലൈങ്ങള  ഉളടപടുത്തുനതട  പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോടണനട
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട പറിനസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

മലൈബപ്പോര്  ററിവര്  ക്രൂയറിസട  പപപ്പോജകറില്  ഉളടപടുതറിയറിട്ടുള്ള  നദറികളുടടെ  കൂടതറില്
തൂതപ്പുഴടയ കൂടെറി ഉളടപടുത്തുവപ്പോന സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോ എനട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  വടെക്കന
മലൈബപ്പോററിടന്റെ വറിപനപ്പോദ സഞപ്പോര വറികസനതറിനട ഊനല് നല്കറിടക്കപ്പോണട കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട-
കണ്ണൂര്  ജറിലകളറിടലൈ  7  നദറികടള  ബനടപടുതറിയുള്ള  ടെറി  പദതറിയറില്  നദറികളുടടെ
നവതീകരണയം  ഉളടപടുനറിടലനയം,  നറിലൈവറില്  ഈ  പമഖലൈയറില്  സഞപ്പോരറികള  വരുനതട
കുറഞ  വരുന  സപ്പോഹചേരദതറില്  നറിലൈവറിലുള്ള  പബപ്പോടട  ടജടറികളുയം  ടടെര്മറിനലുകളുയം
നവതീകരറിചടകപ്പോണട പബപ്പോടറിയംഗുയം ക്രൂസുയം ആരയംഭറിക്കുനതറിനപ്പോണട  ലൈക്ഷദമറിടുനടതനയം ഈ
പദതറിക്കപ്പോയറി  53  പകപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ ഭരണപ്പോനുമതറി ലൈഭറിചടവനയം,  ഇതറിലൂടടെ  17  പുതറിയ
പബപ്പോടട  ടജടറികള നറിര്മറിചവരുനടണനയം,  കൂടെപ്പോടത പകന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ  80  പകപ്പോടെറി
രൂപയുടടെ  ഒരു  പപപ്പോജകയം  നടെപറിലൈപ്പോക്കുനടണനയം,  ഇതറിലൂടടെ  23  പബപ്പോടട  ടജടറികളുയം,
ഫുഡ്പകപ്പോര്ട്ടുകള,  പടെപ്പോയ് ലൈറ്റുകള  തടെങ്ങറി  മറട  സസൗകരദങ്ങളുയം  ടചേയ്യുവപ്പോന
ഉപദ്ദേശറിക്കുനടണനയം വകുപട പറിനസറിപല് ടസക്രടററി വറിശദതീകരറിച.

ശറിവഗറിരറി  പപപ്പോജകറിടന്റെ നറിലൈവറിടലൈ  അവസടയക്കുററിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,
65 പകപ്പോടെറി രൂപയുടടെ പകന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെട പപപ്പോജകപ്പോയ ശറിവഗറിരറി പപപ്പോജകറിടന്റെ വറിശദമപ്പോയ
പപപ്പോജകട  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  പകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെറിനട  സമര്പറിചടവങറിലുയം  പസ്തുത
പദതറിക്കട  അനുവപ്പോദയം  ലൈഭറിക്കപ്പോതതറിടനത്തുടെര്നട  ഐ.ററി.ഡറി.സറി.  (India  Tourism
Development  Corporation)-ടയ  ചുമതലൈടപടുതറി  പപപ്പോജകട  തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുയം,  അതട
അപ്രൂവട  ടചേയട  പസസ്തുത  പപപ്പോജകട  നടെപപ്പോക്കുവപ്പോന  ഐ.ററി.ഡറി.സറി.-ടയതടന
ചുമതലൈടപടുത്തുകയുയം  ടചേയടവനയം  ആദദ  ഘടതറിടലൈ  ടടെണര്  നടെപടെറികള
നടെനവരുനടവനയം വകുപട പറിനസറിപല് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി. 
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5452-01-101-86―അതറിഥറി  മന്ദറിരങ്ങളറിടലൈ  അടെറിസപ്പോന   സസൗകരദങ്ങളുടടെയുയം  മറ്റു
സസൗകരദങ്ങളുടടെയുയം വറികസനവുയം നറിലൈവപ്പോരയം ഉയര്തലുയം

ടൂററിസയം വകുപട സയംസപ്പോനത്തുടെനതീളവുയം പുറത്തുള്ള പധപ്പോന പടണങ്ങളറിലുയം അതറിഥറി
മന്ദറിരങ്ങള,  യപ്പോതറിനറിവപ്പോസുകള  എനറിവ  നറിര്മറിക്കുകയുയം  സയംരക്ഷറിക്കുകയുയം
നറിലൈനറിര്ത്തുകയുയം  ടചേയ  വരുന.  നറിലൈവറില്  വറിവറിധ  ഇടെങ്ങളറില്  അതറിഥറി  മന്ദറിരങ്ങള
നറിര്മറിക്കുനതറിനുയം  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിക്കഴറിഞ്ഞെറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചേരദയം  കണക്കറിടലൈടുതട
അവയുടടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനുയം  നറിലൈവറിലുള്ളവയുടടെ  നവതീകരണതറിനുയം  പുനരുദപ്പോരണതറിനുമപ്പോയറി
ബഡ് ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തക അപരദപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്
20  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയപ്പോന  സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

PWD  ടറസട  ഹസൗസുകളുടടെ  പവര്തനയം  ടമച്ചടപടുതപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി
സസതീകരറിക്കണടമന  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേല്,  നറിലൈവറിലുള്ള  154  PWD
റസടഹസൗസുകള  നവതീകരറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സസതീകരറിക്കുനതപ്പോടണനയം,  കണ്ണൂര്
വറിമപ്പോനതപ്പോവളതറിനു  സമതീപമുള്ള  പഴശറി  ടൂററിസയം  പകന്ദ്രതറില്  ഒരു  ഗസട  ഹസൗസട
നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ ടപപ്പോപപപ്പോസല് പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതപ്പോടണനയം ടപപ്പോതമരപ്പോമത്തു
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട മനറി ഉറപ്പു നല്കറി. 

നറിലൈവറില്  24  ഗസറടഹസൗസുകളുയം  4  യപ്പോതതീനറിവപ്പോസുകളുയം  മുയംലബയറിലുയം
കനദപ്പോകുമപ്പോരറിയറിലുമപ്പോയറി  രണട  പകരളഹസൗസുകളുമപ്പോണട  പവര്തറിക്കുനടതനട  സമറിതറിക്കട
പബപ്പോധദടപട്ടു.  ആനഡമപ്പോന  നറിപക്കപ്പോബപ്പോററിലുയം  ലഹദരപ്പോബപ്പോദറിലുയം  ഓപരപ്പോ  പകരളഹസൗസട
വതീതയം  പവര്തനയം  തടെങ്ങണടമന  ദതീര്ഘകപ്പോലൈമപ്പോയുള്ള  ആവശദയം  സമറിതറി
ഉനയറിച്ചപപപ്പോള,  ലഹദരപ്പോബപ്പോദറില്  ഒരു  മലൈയപ്പോളറി  സയംഘടെനയുടടെ  ലകവശയം
പകരളഹസൗസറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  സലൈയം  ലൈഭദമപ്പോടണനയം,  ടചേലനയറില്  ഗവണ്ടമന്റെട  ഒരു
ടകടറിടെയം നറിര്മറിച്ചട ടക.ടെറി.ഡറി.സറി.-ടയ ഏല്പറിച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോടണനയം അതറില് 10 മുററികള
മപ്പോതമപ്പോണട ഗസടഹസൗസപ്പോയറി പവര്തറിക്കുനടതനയം,  ബപ്പോക്കറി റൂമുകള ടക.ടെറി.ഡറി.സറി.-ക്കട
പവണറിയപ്പോണട  പവര്തറിക്കുനടതനയം  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരവകുപട  പറിനസറിപല്  ടസക്രടററി
മറുപടെറി നല്കറി.

ഇനദയറിടലൈ  ആദദടത  പപ്പോനഡട  ഇപക്കപ്പോടൂററിസയം  പപപ്പോജകപ്പോണട  ടതന്മേലൈ
ഇപക്കപ്പോടൂററിസയം പപപ്പോജടകനയം എനപ്പോല് വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരറികളക്കട തപ്പോമസസസൗകരദതറിനപ്പോയറി
ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ  കതീഴറിലുള്ള  യപ്പോടതപ്പോരു  സയംവറിധപ്പോനവുയം  നറിലൈവറിലൈറിടലനയം  സമറിതറി
നറിരതീക്ഷറിച.  ടതന്മേലൈ  പപപ്പോജകറിടന്റെ  വറികസനതറിനുപവണറി  ഒരു  പപപ്പോജകട  ററിപപപ്പോര്ടട
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനയം  ഫണറിടന്റെ  ലൈഭദതയനുസരറിച്ചട  തടെര്  നടെപടെറികള
സസതീകരറിക്കുടമനയം വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട പറിനസറിപല് ടസക്രടററി വദകമപ്പോക്കറി.
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3452-80-104-98―ടൂററിസയം   -   വറിപണനവുയം പപപ്പോതപ്പോഹനവുയം

34-3―മറ്റു ടചേലൈവുകള   -  മററിനയം

പകരളയം,  വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര  രയംഗതട  നറിരവധറി  ടവല്ലുവറിളറികളറിലൂടടെയപ്പോണട
കടെനപപപ്പോകുനതട. 2018-  ടലൈ  പളയയം, 2019-ടലൈ നറിപ ലവറസറിടന്റെ ആക്രമണയം, 2020-ല്
ആരയംഭറിച്ചട  ഇപപപ്പോഴയം  തടെര്നടകപ്പോണറിരറിക്കുന  പകപ്പോവറിഡട  19  മഹപ്പോമപ്പോരറി  എനറിവ
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പമഖലൈയട  തറിരറിച്ചടെറി  ഉണപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോല്  ഇതട  മററികടെക്കുവപ്പോന
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപട നടെതറിവരുന ശകവുയം നൂതനവുമപ്പോയ പചേരണ പരറിപപ്പോടെറികളക്കട
നറിലൈവറിലുള്ള ബഡ് ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ് തമപ്പോടണനട  വറിലൈയറിരുതറിയ സമറിതറി  ഈ
ശതീര്ഷകതറില് 85  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന
തതീരുമപ്പോനറിച.

3452-80-800-90―വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപറിടന്റെ മറ്റു പദതറികള 

(26)―സസകപ്പോരദപമഖലൈയറില് അടെറിസപ്പോന സസൗകരദങ്ങള ഉണപ്പോക്കുനതറിനട  ധനസഹപ്പോയയം

33―സബ് സറിഡറികള

ടൂററിസയം  പമഖലൈയറിടലൈ  ടതപ്പോഴറിലൈപ്പോളറികളക്കപ്പോയറി  നടെപപ്പോക്കറി  വരുന  Tourism
Employment  Support  Scheme  എന  വപ്പോയ് പപ്പോ  പദതറിയുടടെ  സബ് സറിഡറി  പലൈറിശ,
ഇലൈക ട ട്രെെറിസറിററി/സബ് സറിഡറി,  മൂലൈധന സബ് സറിഡറി  എനറിവ നല്കുനതറിനട  നടെപ്പുവര്ഷയം
25  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ആവശദമുണട.  കൂടെപ്പോടത  ബഡ് ജറട  പസയംഗതറില്
പരപ്പോമര്ശറിച്ച ടൂററിസയം പമഖലൈയറിടലൈ സയംരയംഭകരുടടെ പശ് നങ്ങള പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പോയുള്ള
പുനരുജതീവന  പപ്പോപക്കജട  നടെപറിലൈപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  30  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  ടചേലൈവട
പതതീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി  55  പകപ്പോടെറി  രൂപ  വകയറിരുതണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയപ്പോന സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

3452-80-800-34―ഉതരവപ്പോദറിതപതപ്പോടടെയുള്ള വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരയം

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  ടൂററിസയം  നയമപ്പോയ  ഉതരവപ്പോദറിത  ടൂററിസയം  പവര്തനങ്ങള
നടെപപ്പോക്കുനതറിലൂടടെ ടൂററിസയം പമഖലൈയുടടെ ഗുണഫലൈങ്ങള പരമപ്പോവധറി തപദ്ദേശവപ്പോസറികളക്കട
ലൈഭദമപ്പോക്കുക  എന  ലൈക്ഷദപതപ്പോടടെ  ആരയംഭറിച്ച  ഉതരവപ്പോദറിത  ടൂററിസയം  മറിഷടന്റെ
നടെപ്പുവര്ഷടത  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  നറിലൈവറില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  ബഡ് ജറട
വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയ 12 പകപ്പോടെറി രൂപ
തതീടര  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  വറിലൈയറിരുതറിയ  സമറിതറി  15  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച.
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ആര്.ടെറി. മറിഷന പദതറികള പഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി പചേര്നട സയംയുക പദതറികളപ്പോയറി
നടെപറിലൈപ്പോക്കുനതറിടന്റെ  പപ്പോപയപ്പോഗറികതടയക്കുററിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിപന്മേല്,  നറിലൈവറില്
അങ്ങടനതടനയപ്പോണട  പദതറികള  ആസൂതണയം  ടചേയ്യുനടതനയം  സപ്പോധപ്പോരണക്കപ്പോരുളടപടടെ
എലപ്പോ തല്പരകക്ഷറികളുടടെയുയം പങപ്പോളറിതപതപ്പോടടെ വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര പവര്തനങ്ങളക്കട
രൂപയം  ടകപ്പോടുക്കുകയുയം  അവ  നടെപറിലൈപ്പോക്കുകയുയം  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  പസ്തുത  പമഖലൈയറിടലൈ
സപ്പോമ്പതറിക സപ്പോമൂഹറിക പരറിസറിതറി  സയംബനമപ്പോയ വസ്തുതകള കൂടെറി  കണക്കറിടലൈടുതട
തപദ്ദേശവപ്പോസറികളക്കട  എലപ്പോ  ടതപ്പോഴറില്  പരറിശതീലൈനങ്ങളുയം  നല്കറി  ആര്.ടെറി.  യൂണറിറ്റുകള
തയപ്പോറപ്പോക്കപ്പോന  പപ്പോപ്തരപ്പോക്കറി  അവടര  പലൈപ്പോക്കല്  ററിപസപ്പോര്ട്ടുകളുമപ്പോയറി  ബനറിപറിച്ചട
ഉല്പനങ്ങള  വറിപണനയം  ടചേയ്യുന  സയംവറിധപ്പോനമപ്പോണട  നടെപറിലൈപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുനടതനയം
അതപപപ്പോടലൈ ററിപസപ്പോര്ട്ടുകളറില് കലൈപ്പോപരറിപപ്പോടെറികള അവതരറിപറിക്കുനതറിനട ആര്ടറിസ്റ്റുകളുടടെ
 ഡയറകററിയുയം തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനയം ഇതറിലൂടടെ ആര്ടറിസ്റ്റുകളക്കട ടതപ്പോഴറിലുയം വരുമപ്പോനവുയം
ഉറപ്പുവരുത്തുനടണനയം  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  പരറിസറിതറി  സസൗഹൃദ  ടൂററിസയം  പവര്തനങ്ങള
പപപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി പവമ്പനപ്പോടെട കപ്പോയല് വൃതറിയപ്പോക്കുന പപപ്പോജകട ടചേയടവനയം
കുമരകടത സറിയംഗറിള യൂസട പപ്പോസറിക്കറിലപ്പോത പകന്ദ്രമപ്പോക്കറി മപ്പോററിടയനയം ഇതരതറിലുള്ള
നറിരവധറി  പവര്തനങ്ങളപ്പോണട  ആര്.ടെറി.മറിഷടന്റെ  കതീഴറില്  നടെനവരുനടതനയം  വകുപട
പറിനസറിപല് ടസക്രടററി വറിശദതീകരറിച.

3452-80-800-78―കറിറടസട  ,    എഫട  .  സറി  .  ഐ  ,    എസട  .  ഐ  .  എച്ചട  .  എയം  .    എനതീ  സപ്പോപനങ്ങളറിലൂടടെ
ടൂററിസതറിനട പവണറിയുള്ള മപ്പോനുഷറിക         വറിഭവപശഷറി വറികസനയം

(02)―പസറട ഇനസറിറക്യൂടട ഓഫട പഹപ്പോസറിറപ്പോലൈറിററി മപ്പോപനജ് ടമന്റെട     (  എസട  .  ഐ  .  എച്ചട  .  എയം  .)

പകപ്പോടയയം  പപ്പോലൈപ്പോയറില്  പണറി  നടെനടകപ്പോണറിരറിക്കുന  പഹപ്പോടല്  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  &
കപ്പോറററിയംഗട  ടടെക ട പനപ്പോളജറിയുടടെ  അക്കപ്പോദമറികട  പകപ്പോയംപക ട സറിടന്റെ പണറി പൂര്തതീകരറിക്കുനതറിനുയം
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടുള്ള ടകടറിടെതറിടന്റെ പണറി പൂര്തതീകരറിക്കുനതറിനുയം, ധര്മടെതട ആരയംഭറിക്കുന
പുതറിയ  പഹപ്പോടല്  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  പഹപ്പോടലൈറിനുമപ്പോയറി  നടെപ്പുവര്ഷയം  ബഡ് ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തക അപരദപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്  17  പകപ്പോടെറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

5452-01-800-84―മുസറിരതീസട  -  ലസസട റൂടട ലപതൃക പദതറി 

ആലൈപ്പുഴ,  തലൈപശരറി,  മുസറിരതീസട,  ട്രെെപ്പോവനകൂര്  എനതീ  ലപതൃക  പദതറികളക്കപ്പോയറി
നടെപ്പുവര്ഷയം വകയരുതറിയറിരറിക്കുന ബഡ് ജറട വറിഹറിതയം തതീടര അപരദപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
68  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയപ്പോന സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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3452-80-800-20―ലൈതീഗട അടെറിസപ്പോനതറിലുള്ള പബപ്പോടട മതരയം

വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര  പമഖലൈയട  പുതന  ഉണര് വ ്് പകര്ന  നൂതന  സയംരയംഭമപ്പോയ

ചേപ്പോമ്പദനസട  പബപ്പോടട  ലൈതീഗട  മതരങ്ങളുടടെ  സമപ്പോന  തക,  മതരങ്ങളുടടെ  സയംപപഷണയം,

പസപ്പോണ്സര്ഷറിപ്പുകള,  പശ്ചപ്പോതലൈയം  ഒരുക്കല്  എനറിവയപ്പോയറി  വരുയം  വര്ഷങ്ങളറില്

വനടചേലൈവട  പതതീക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോല്  നറിലൈവറില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന ബഡ് ജറട  വറിഹറിതയം

അപരദപ്പോപ് തമപ്പോടണനട  വറിലൈയറിരുതറിയ  സമറിതറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  13  പകപ്പോടെറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച. 

കൂടെപ്പോടത വറിവറിധ പനപ്പോണ് പപ്പോന ശതീര്ഷകങ്ങളപ്പോയ ടൂററിസട ഗതപ്പോഗത പസവനയം പമപ്പോപടപ്പോര്

വപ്പോഹനങ്ങള-സയംരക്ഷണവുയം  അറകുറപണറികളക്കപ്പോയറി  50  ലൈക്ഷയം  രൂപയുയം  ഭരണവുയം

നടെതറിപ്പുയം-പവതനതറിനപ്പോയറി  80  ലൈക്ഷയം  രൂപയുയം  ഭരണയം-യപ്പോതപ്പോടചേലൈവുകള-

യപ്പോതപ്പോബതയപ്പോയറി  1.85  ലൈക്ഷയം  രൂപയുയം   ഭരണവുയം  നടെതറിപ്പുയം-ഭരണയം  വപ്പോടെക,  കരയം,

നറികുതറിയപ്പോയറി  5.29  ലൈക്ഷയം  രൂപയുയം  ജറിലപ്പോ  ഓഫതീസുകള-ഓഫതീസട  ടചേലൈവുകള-

ടടെലൈറിപഫപ്പോണ്  ടചേലൈവുകളക്കപ്പോയറി  50,000  രൂപയുയം  ജറിലപ്പോ  ഓഫതീസുകള-ഓഫതീസട

ടചേലൈവുകള-മററിനങ്ങളക്കപ്പോയറി  50,000  രൂപയുയം  ജറിലപ്പോ  ഓഫതീസുകള-വപ്പോടെക,  കരയം,

നറികുതറിയപ്പോയറി  2.39  ലൈക്ഷയം  രൂപയുയം   ഗസട  ഹസൗസുകളുയം  യപ്പോതതീനറിവപ്പോസുകളുയം  ടൂററിസട

പലൈപ്പോഡ് ജകളുയം-യപ്പോതപ്പോടചേലൈവുകള-യപ്പോതപ്പോബതയപ്പോയറി  1.85  ലൈക്ഷയം രൂപയുയം  ഗസട ഹസൗസുകളുയം

യപ്പോതതീനറിവപ്പോസുകളുയം  ടൂററിസട   പലൈപ്പോഡ് ജകളുയം  ഓഫതീസട  ടചേലൈവുകള-  മററിനങ്ങളക്കപ്പോയറി

25.4 ലൈക്ഷയം രൂപയുയം ഗസട ഹസൗസുകളുയം യപ്പോതതീനറിവപ്പോസുകളുയം ടൂററിസട പലൈപ്പോഡ് ജകളുയം- വപ്പോടെക,

കരയം,  നറികുതറിയപ്പോയറി  3.38  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം ഗസട ഹസൗസുകളുയം യപ്പോതതീനറിവപ്പോസുകളുയം ടൂററിസട

പലൈപ്പോഡ് ജകളുയം-മറട  ടചേലൈവുകള-മററിനതറിനപ്പോയറി  20.2  ലൈക്ഷയം  രൂപയുയം  വറി.വറി.ഐ.പറി.

സന്ദര്ശനവുമപ്പോയറി  ബനടപട ടചേലൈവുകള 2  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട

ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

തടെര്നട,  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപട

ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  സസതീകരറിച്ച  നടെപടെറി  പസറടടമന്റെട  പരറിഗണറിക്കുകയുയം

അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ. 

(ഫയല് നമ്പര് 1492/സബട.സറി.എഫട1/2020/നറി.ടസ.)

സമറിതറി പയപ്പോഗയം ഉച്ചയട പശഷയം 3.15-നട പറിരറിഞ.
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2021 ജൂണ് 21-ാം തതീയതറിയറിടലൈ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട

വനവുയം  പരറിസറിതറിയുയം  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരവുയം  സയംബനറിച്ച സബ്ജകട  കമറിററി  X, 2021
ജൂണ്  21-ാം തതീയതറി തറിങളപ്പോഴ്ച ഉച്ചയപശഷയം  4.30  മണറിക്കട നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിടലൈ
'5-ഡറി'  സപമളന ഹപ്പോളറില് സമറിതറി ടചേയര്മപ്പോന,  ബഹ.  വനയം-വനദജതീവറി വകുപ്പുമനറി
ശതീ.  എ.  ടക.  ശശതീന്ദ്രടന്റെ  അദദക്ഷതയറില്  പയപ്പോഗയം  പചേര്ന.  തദവസരതറില്
സമറിതറിയുടടെ  എകട-ഒഫതീപഷദപ്പോ  അയംഗയം  ബഹ.  ടപപ്പോതമരപ്പോമതട-വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരയം
വകുപട  മനറി ശതീ.  പറി.  എ.  മുഹമദട  ററിയപ്പോസുയം ചുവടടെ പചേര്ക്കുന സമറിതറി അയംഗങ്ങളുയം
ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന.

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള:

1. ശതീ. എല്പദപ്പോസട പറി. കുനപറിള്ളറില്, എയം.എല്.എ.

2. ശതീ. സറി. ടക. ഹരതീന്ദ്രന, എയം.എല്.എ.

3. ശതീ. എയം. മുപകഷട, എയം.എല്.എ.

4. ശതീ. നജതീബട കപ്പോനപുരയം, എയം.എല്.എ.

ഗൂഗറിളമതീറട വഴറി പടങടുത അയംഗങ്ങള :

1. ശതീ. ടക. യു. ജനതീഷട കുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

2. ശതീ. എ. രപ്പോജ, എയം.എല്.എ.

3. ശതീ. സണ്ണറി പജപ്പോസഫട, എയം.എല്.എ.

4. ശതീ. പറി. എസട. സുപപ്പോല്, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട :

1. ശതീ. ബറി. ടറജറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശതീ. പവണുപഗപ്പോപപ്പോല് ആര്., ടഡപക്യൂടറി ടസക്രടററി

3. ശതീമതറി ലൈപ്പോലൈറി വറി. എസട., അണര് ടസക്രടററി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര്  :

1. പഡപ്പോ. വറി. പവണു, അഡതീഷണല് ചേതീഫട ടസക്രടററി, പരറിസറിതറി വകുപട 

2. ശതീ.  രപ്പോപജഷട ടക.  സറിനഹ, പറിനസറിപല് ടസക്രടററി,  പഫപ്പോറസട  & ലവല്ഡട 
ലലൈഫട ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട

925/2022.
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3. ശതീ.  സുപരഷട കുമപ്പോര് ടക.,  അഡതീഷണല് ടസക്രടററി,  പഫപ്പോറസട  &  ലവല്ഡട  
ലലൈഫട ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട

4. ശതീ. അനൂപട എസട., അഡതീഷണല് ടസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട

5. ശതീമതറി ലൈക്ഷ്മറി രഘുനപ്പോഥന, അഡതീഷണല് ടസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട

6. ശതീ. പറി. ടക. പകശവന, പറിനസറിപല് ചേതീഫട കണ്സര്പവറര് ഓഫട പഫപ്പോറസടസട
& ടഹഡട ഓഫട പഫപ്പോറസട ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട 

7. ശതീ. പനപ്പോയല് പതപ്പോമസട, പറിനസറിപല് ചേതീഫട കണ്സര്പവറര് ഓഫട പഫപ്പോറസടസട 
(എഫടഎയം), പഫപ്പോറസട & ലവല്ഡട ലലൈഫട ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട

8. ശതീ. ഡറി. ജയപസപ്പോദട,  പറിനസറിപല് ചേതീഫട കണ്സര്പവറര് ഓഫട പഫപ്പോറസടസട 
(പറി&ഡറി), പഫപ്പോറസട & ലവല്ഡട ലലൈഫട ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട

9. ശതീ.  ടബനറിച്ചന  പതപ്പോമസട,  പറിനസറിപല്  ചേതീഫട  കണ്സര്പവറര്  ഓഫട  
പഫപ്പോറസടസട  (പഫപ്പോറസടസട ലൈപ്പോന്റെട  ആന്റെട ററിപസപ്പോഴസട),  പഫപ്പോറസട  &  ലവല്ഡട  
ലലൈഫട ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട

10. ശതീ. ഇ. പദതീപ്കുമപ്പോര്, അഡതീഷണല് പറിനസറിപല് ചേതീഫട കണ്സര്പവറര് ഓഫട
പഫപ്പോറസടസട (എസട.എഫട), പഫപ്പോറസട & ലവല്ഡട ലലൈഫട ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട

11. ശതീമതറി ശതീകലൈ എസട.,  ടമമ്പര് ടസക്രടററി,  പകരള സയംസപ്പോന മലൈറിനതീകരണ  
നറിയനണ പബപ്പോര്ഡട

12. ശതീമതറി  ടറനറി  ആര്.  പറിള്ള,  ടമമ്പര്  ടസക്രടററി,  പകരള  സയംസപ്പോന  
ലജവലവവറിധദ പബപ്പോര്ഡട 

13. ശതീമതറി ഷര്മറിള, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി, പരറിസറിതറി വകുപട

14. ശതീ.  ജയകുമപ്പോര് ആര്.,  ടഡപക്യൂടറി ടസക്രടററി,  പഫപ്പോറസട  &  ലവല്ഡട ലലൈഫട  
ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട

15. ശതീമതറി  മറിനറി  വറി.,  അഡറിനറിപസറതീവട  ഓഫതീസര്,  പകരള  പസറട  ബപയപ്പോ  
ടടഡപവഴറിററി പബപ്പോര്ഡട

16. ശതീമതറി  ബറിന്ദു  രപ്പോധപ്പോകൃഷന,  സതീനറിയര്  എനവപയപ്പോണ്ടമന്റെല് എഞറിനതീയര്,  
പകരള സയംസപ്പോന മലൈറിനതീകരണ നറിയനണ പബപ്പോര്ഡട

17. ശതീ.  ബറിമല് ലൈപ്പോല് ററി.  എസട.,  സതീനറിയര് ഫറിനപ്പോനസട  ഓഫതീസര്,  പഫപ്പോറസട  
ടഹഡ്കസപ്പോര്പടഴട 
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18. പഡപ്പോ.  ജൂഡട  ഇമപ്പോനുപവല്,  എനവപയപ്പോണ്ടമന്റെല് സയന്റെറിസട,   ഡയറകപററട  
ഓഫട എനവപയപ്പോണ്ടമന്റെട ആന്റെട ലക്ലൈമറട ടചേയ്ഞട, തറിരുവനനപുരയം

19. ശതീമതറി ഉഷപ്പോറപ്പോണറി എല്. എസട.,  ഫറിനപ്പോനസട ഓഫതീസര്, ഡയറകപററട ഓഫട  
എനവപയപ്പോണ്ടമന്റെട ആന്റെട ലക്ലൈമറട ടചേയ്ഞട, തറിരുവനനപുരയം.

സമറിതറിയുടടെ  2021-2022  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ബഡ്ജററിടലൈ ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ
സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  XXXIV—വനയം-വനദജതീവറി  വകുപറിടന്റെയുയം,  പകരള
സയംസപ്പോന ലജവലവവറിദദ പബപ്പോര്ഡറിടന്റെയുയം ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ വറിവറിധ ടഹഡ്ഡുകള
പരറിഗണനയ്ടക്കടുക്കുകയുയം ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയറി  ചേര്ച്ച നടെത്തുകയുയം ടചേയ.

കൂടെപ്പോടത,  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് പരറിസറിതറി, വനയം-വനദജതീവറി
എനതീ  വകുപ്പുകള  ലൈഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  പസറടടമന്റുകള  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം
അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ബഡ്ജററിടലൈ  വനയം  വകുപറിടന്റെ  ആടക  പദതറി
വറിഹറിതയം  269.5  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോയറിരുനടവനയം  അതറില്  192  പകപ്പോടെറി  സയംസപ്പോന
വറിഹറിതവുയം 24.8 പകപ്പോടെറി പകന്ദ്ര പദതറിക്കുള്ള സയംസപ്പോന വറിഹറിതവുയം 52.70 പകപ്പോടെറി പകന്ദ്ര
സഹപ്പോയവുമപ്പോയറിരുന.  ഇതറില് ടസനട്രെെല് സ ടപപപ്പോണ്പസര്ഡട സ ടകതീമപ്പോയറി ടമപ്പോതയം  77.5
പകപ്പോടെറി രൂപയുണപ്പോയറിരുന.  എനപ്പോല് ഈ വര്ഷയം സയംസപ്പോന പദതറി വറിഹറിതയം  166.3
പകപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോതമപ്പോടണനയം  26  പകപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  കുറവപ്പോണട  വനറിട്ടുള്ളടതനയം  248
പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട  കഴറിഞ്ഞെ  വര്ഷയം  ടചേലൈവപ്പോയടതനയം  കഴറിഞ്ഞെ  നപ്പോലൈഞട  വര്ഷമപ്പോയറി
പദതറി വറിഹറിതതറില് അപലൈപ്പോടടടമന്റെട കുറഞവരറികയപ്പോടണനയം, ഈ വറിഷയയം പപ്പോനറിയംഗട
പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ശദയറില്  ടകപ്പോണ്ടുവനടവങറിലുയം,  ഇപപപ്പോഴയം  അഞട  പധപ്പോന  ബഡ്ജറട
ടഹഡ്ഡുകളറില് അപലൈപ്പോടടടമന്റെട  വളടര  കുറഞ്ഞെതപ്പോയറി  പറിനസറിപല് ചേതീഫട  കണ്സര്പവറര്
ഓഫട പഫപ്പോറസട ആന്റെട ടഹഡട ഓഫട പഫപ്പോറസട ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട ചൂണറിക്കപ്പോടറി.

തടെര്നട അധറിക തക ആവശദടപടറിട്ടുള്ള ഓപരപ്പോ ടഹഡ്ഡുയം വറിശദമപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിച.

2406-01-101-81―വനസയംരക്ഷണയം

വനസയംരക്ഷണതറിനപ്പോയറി  നടെപ്പുവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  25  പകപ്പോടെറി  രൂപ
കപ്പോട്ടുതതീ  സയംരക്ഷണ  പവര്തറികളക്കുയം  മണ്ണട-ജലൈ  സയംരക്ഷണ  പവര്തറികളക്കുയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കണടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയപ്പോന സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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4406-01-101-99―വനസയംരക്ഷണയം

(വനപ്പോതറിര്തറികളുടടെ സര്പവയുയം വനസയംരക്ഷണവുയം) (01) വന സയംരക്ഷണയം

വനപ്പോതറിര്തറികളുടടെ  സര്പവയയം  വന  സയംരക്ഷണതറിനുമപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  പസ്തുത  പവര്തറികളക്കട  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  വറിലൈയറിരുതറിയ
സമറിതറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അനുവദറിക്കണടമനട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച.

4406-01-070-99―പറപ്പോഡുകള   (  പപ്പോന  ) 

പറപ്പോഡുകള  എന  ശതീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
പളയടക്കടുതറിയറില്  തകര്ന  പഫപ്പോറസട  പറപ്പോഡുകളുടടെ  പുനരുദപ്പോരണതറിനട  തറികചയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കണടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയപ്പോന സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

കൂടെപ്പോടത ആദറിവപ്പോസറി പകപ്പോളനറികളറിടലൈ നറിലൈവറിലുള്ള പറപ്പോഡുകളുടടെ പശപ്പോചേദപ്പോവസടയക്കുററിച്ചട
മനസറിലൈപ്പോക്കറിയ സമറിതറി,  ആദറിവപ്പോസറി  പകപ്പോളനറികളറിടലൈ പറപ്പോ ഡുകള പരദപ്പോപ്തമപ്പോയ രതീതറിയറില്
വതീതറി  കൂട്ടുനതറിനുയം  പകപ്പോണ്ക്രതീറട/ടെപ്പോര്  ടചേയ്യുനതറിനുമുള്ള  നടെപടെറികള  എതയുയംപവഗയം
പൂര്തതീകരറിക്കണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച.

4406-01-070-97―ടകടറിടെങ്ങള

'ടകടറിടെങ്ങള'  എന  പസ്തുത  ശതീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  ബഡ്ജറട
വറിഹറിതയം  പളയടക്കടുതറിയറില്  തകര്ന  പഫപ്പോറസട  ടകടറിടെങ്ങളുടടെ  പുനരുദപ്പോരണതറിനുയം
വപ്പോളയപ്പോര് പഫപ്പോറസട  ടട്രെെയറിനറിയംഗട  ടസന്റെററിടലൈ ഇനപഡപ്പോര് പസഡറിയയം നറിര്മപ്പോണതറിനുയം
വനയം  വകുപട  ആസപ്പോനടത  ടസനട്രെെല്  ടടലൈബ്രററി  ആധുനറികവല്ക്കരണതറിനുയം
പസപ്പോഷദല് പഫപ്പോറസറി മലൈപ്പുറയം ഓഫതീസറിനട  പുതറിയ ഓഫതീസട ടകടറിടെ നറിര്മപ്പോണതറിനുയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  വറിലൈയറിരുതറിയ  സമറിതറി,  10 പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച.

2406-02-110-68―ടടജവടടവവറിധദ സയംരക്ഷണയം

ലജവലവവറിധദ  സയംരക്ഷണതറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  പസ്തുത
ശതീര്ഷകതറില്  നറിലൈവറിലുള്ള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  ടപപ്പോപപപ്പോസട  ടചേയറിട്ടുള്ള  മുഴവന
പദതറികളുയം  നടെപറിലൈപ്പോക്കുനതറിനുയം  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  കുടെറിശറിക
അനുവദറിക്കുനതറിനുയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  വറിലൈയറിരുതറിയ  സമറിതറി  3 പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച.
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2406-01-004-92―വറിഭവ ആസൂതണവുയം ഗപവഷണവുയം

പസസ്തുത ശതീര്ഷകതറില് നറിലൈവറിലുള്ള ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം  1.5  പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട.
ശപ്പോസതീയമപ്പോയ  വന  പരറിപപ്പോലൈനയം,  ഫതീല്ഡട  സര്പവ  തടെങ്ങറി  നറിരവധറി  പവര്തറികള
ലൈക്ഷദമറിടുന  നടെപ്പുവര്ഷപതയട  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  ബ ഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ശതീര്ഷകതറില്  1 പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2406-01-800-55―എകടറനഷന  ,   കമക്യൂണറിററി പഫപ്പോറസറി  ,   അപഗ്രപ്പോ പഫപ്പോറസറി

(01)―വന വറിപുലൈതീകരണയം

പസപ്പോഷദല്  പഫപ്പോറസറി  വറിഭപ്പോഗതറിടന്റെ  പദതറികളുടടെ  തടെര്  നടെതറിപറിനുയം
പൂര്തതീകരണതറിനുമപ്പോയറി  നടെപ്പുവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തക  തറികചയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലൈയറിരുത്തുകയുയം  9 പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം ടചേയ.

2406-01-800-56―മനുഷദനുയം  വനദമൃഗങ്ങളുയം  തമറിലുള്ള  സയംഘര്ഷങ്ങള
കുറയനതറിനുള്ള നടെപടെറികള

സയംസപ്പോനതട  ഭയപ്പോനകമപ്പോയ  രതീതറിയറില്  മനുഷദ-മൃഗ  സയംഘര്ഷങ്ങള
വര്ദറിചവരുന  സപ്പോഹചേരദതറില്  അതറിനട  വഴറിവയന  അടെറിസപ്പോനകപ്പോരണങ്ങള
കടണത്തുനതറിനുയം ലൈഘൂകരറിക്കുനതറിനുയം ഊനല് നല്കറിടക്കപ്പോണ്ടുള്ള വറിവറിധ നടെപടെറികള
വകുപട  ലകടക്കപ്പോപള്ളണതണട.  വനദജതീവറി  സപങതങ്ങള  ടമച്ചടപടുത്തുക,  നറിര്മപ്പോണ
പവര്തറികള  ഉളടപടടെയുള്ള  പതറിപരപ്പോധ  നടെപടെറികള  സസതീകരറിക്കുക,  ദ്രുത
കര്മപസനകള  ശകറിടപടുത്തുക,  ടപപ്പോതജന  പങപ്പോളറിതയം  ഉറപ്പുവരുത്തുക,  മൃഗങ്ങളുടടെ
വരവറിടന/ആക്രമണടത  സയംബനറിച്ച  മുനററിയറിപട  നല്കുക,  ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗടത
സയംബനറിചയം അനുപയപ്പോജദമപ്പോയ കൃഷറിരതീതറികടള സയംബനറിചയം അവപബപ്പോധ പരറിപപ്പോടെറികള
സയംഘടെറിപറിക്കുക,  ടപപ്പോതജന സഹപ്പോയപതപ്പോടുകൂടെറിയ ഇനഷുറനസട  പദതറി  ആരയംഭറിക്കുക
തടെങ്ങറിയ ദതീര്ഘകപ്പോലൈ പദതറികള നടെപറിലൈപ്പോക്കുനതറിനപ്പോണട  വകുപട  ഈ പദതറിയറിലൂടടെ
ലൈക്ഷദമറിടുനടതനട സമറിതറി മനസറിലൈപ്പോക്കുന. തറികചയം പപ്പോധപ്പോനദമര്ഹറിക്കുന ഈ പദതറി
നടെപറിലൈപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  നടെപ്പുവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
2 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച.

2406-02-110-48―പുത്തൂര് സുപവപ്പോളജറിക്കല് പപ്പോര്ക്കട  ,    വനദജതീവറി സയംരക്ഷണ ഗപവഷണ
പകന്ദ്രയം

പസസ്തുത ശതീര്ഷകതറില് നറിലൈവറിലുള്ള ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം 5 പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട. പുത്തൂര്
സുപവപ്പോളജറിക്കല്  പപ്പോര്ക്കറിടലൈ  നറിര്മപ്പോണ  പവൃതറികളുടടെ  പൂര്തതീകരണതറിനുയം  ഒനപ്പോയം
ഘടതറില് പണറി തതീര്ത നപ്പോലൈട  എനപക്ലൈപ്പോഷറുകളുടടെ  അവസപ്പോന ബറില് തക ഒടുക്കുനതറിനുമപ്പോയറി
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നടെപ്പുവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട
വറിലൈയറിരുതറിയ  സമറിതറി,  1 പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കണടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച.

കൂടെപ്പോടത,  വറിവറിധ പനപ്പോണ് പപ്പോന ശതീര്ഷകങ്ങളപ്പോയ ജറിലപ്പോ  ആഫതീസുകളുടടെ സലൈയംമപ്പോറ
ബതയപ്പോയറി  30  ലൈക്ഷയം  രൂപയുയം  വപ്പോടെക,  കരയം,  നറികുതറിയപ്പോയറി  20  ലൈക്ഷയം  രൂപയുയം
മററിനങ്ങളക്കപ്പോയറി  10  ലൈക്ഷയം രൂപയുയം പരറിസറിതറി  വറികസനയം  (പലൈപ്പോക ബപ്പോങ്കു സഹപ്പോയമുള്ള
സപ്പോമൂഹദ  വനവല്ക്കരണയം),  യപ്പോതപ്പോബത/സലൈയംമപ്പോറ  ബതയപ്പോയറി  3  ലൈക്ഷയം  രൂപയുയം
വനദമൃഗസയംരക്ഷണ വറിഭപ്പോഗതറിടന്റെ യപ്പോതപ്പോബത/സലൈയംമപ്പോറ ബതയപ്പോയറി  3  ലൈക്ഷയം രൂപയുയം
സര്ക്കപ്പോര് ഏജനസറി വഴറി വനങ്ങളറില് നറിനയം തടെറിയുയം മറ്റുല്പനങ്ങളുയം സയംഭരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
7.5  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  കനകപ്പോലൈറികളക്കപ്പോയറി  3.5  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  വനദമൃഗങ്ങളുടടെ
ആക്രമണതറിനറിരയപ്പോകുനവര്ക്കുള്ള  ആശസപ്പോസതറിനപ്പോയറി  5  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുവപ്പോനുയം സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

തടെര്നട,  വനയം  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപട  ടപപ്പോതവപ്പോയ  വറിഷയങ്ങളറിപന്മേല്  സമറിതറി
ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിനയം വറിവരങ്ങള ആരപ്പോയുകയുണപ്പോയറി.   ടപരുമ്പപ്പോവരറിടലൈ
വനതറില്  വചപറിടെറിപറിച്ചറിട്ടുള്ള  അപക്കഷദമരങ്ങളുടടെ  പൂവട  മനുഷദരറില്  അലൈര്ജറിക്കട
കപ്പോരണമപ്പോകുകയുയം, മരയം ഭൂമറിയറിടലൈ ടവള്ളയം മുഴവന വലൈറിടച്ചടുതട ജലൈക്ഷപ്പോമയം സൃഷറിക്കുകയുയം
ടചേയ്യുനതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  മരങ്ങള  മുററിചമപ്പോറ്റുനതറിനട  അഞ്ചു  വര്ഷയം  മുമ്പട
തതീരുമപ്പോനടമടുതറിരുനടവങറിലുയം  നപ്പോളറിതവടര  മുററിചമപ്പോറല്  പക്രതീയ  ആരയംഭറിച്ചറിടറിടലനട
സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോടറി.  മനുഷദനുയം പകൃതറിക്കുയം ഹപ്പോനറികരമപ്പോയ പസസ്തുത മരങ്ങള മുററിചമപ്പോററി
ഹപ്പോനറികരമലപ്പോത  മപറടതങറിലുയം  മരങ്ങള  വചപറിടെറിപറിക്കുനതറിനട  നടെപടെറി
സസതീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.

സയംസപ്പോനതട  ഏകപദശയം  ഇരുപതറിനപ്പോയറിരയം  ടഹകര് പപദശതപ്പോണട  അപക്കഷദ,
യൂക്കപ്പോലൈറി,  മപ്പോഞറിയയം  പതപ്പോടങ്ങളുള്ളടതനയം  ഇതരയം  മരങ്ങള  പുതറിയതപ്പോയറി
വചപറിടെറിപറിപക്കണതറിടലനട  2018-ടലൈ  ബഹ.  മുഖദമനറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് നറിലൈവറിലുള്ള മരങ്ങള മൂടപത്തുന മുറയട മുററിച മപ്പോറ്റുവപ്പോനുയം സസപ്പോഭപ്പോവറിക
മരങ്ങള  വചപറിടെറിപറിക്കുവപ്പോനുമപ്പോണട  തതീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുള്ളടതനയം  ഇത  സയംബനറിച്ച
ഔപചേപ്പോരറികമപ്പോയ  തതീരുമപ്പോനയം  മനറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലൈപ്പോടണനയം  വനയം  വകുപട
ഉപദദപ്പോഗസന മറുപടെറി നല്കറി.

കഴറിഞ്ഞെ  അഞട  വര്ഷതറിനുള്ളറില്  മുററിചമപ്പോററിയ  അപക്കഷദ  മരങ്ങളുടടെ  എണ്ണയം
സമറിതറി  ആരപ്പോ ഞ്ഞെതറിനട,  പസ്തുത  മരങ്ങള  മുററിചമപ്പോറ്റുനതറിനപ്പോയറി  അപലൈപ്പോടട  ടചേയറിരുന
ഹറിന്ദുസപ്പോന  നക്യൂസട  പറിന്റെട  ഫപ്പോകററി  ഇപപപ്പോള  പവര്തറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  അപലൈപ്പോടടടമന്റെട
നടെക്കുനറിടലനയം  എനപ്പോല്  ഘടയം  ഘടമപ്പോയറി  മരങ്ങള  മുററിചമപ്പോറ്റുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള
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സസതീകരറിക്കുനടണനയം  ഇതരതറിലുള്ള  മരങ്ങള  വനപതപ്പോതറില്  മുററിചമപ്പോറ്റുനതറിനുള്ള
പദതറിയപ്പോണട  സര്ക്കപ്പോര് വറിഭപ്പോവനയം ടചേയ്യുനടതനയം വനയം വകുപട  ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിടയ
അററിയറിച. പസ്തുത പവര്തറി ഉടെന തടന ആരയംഭറിക്കുടമനട  ടചേയര്മപ്പോന വദകമപ്പോക്കറി.

ഈറ  ടതപ്പോഴറിലൈപ്പോളറികളക്കട  ആവശദതറിനട  ഈറ  ലൈഭദമപ്പോകുനറിടലന  പരപ്പോതറിയുടടെ
നറിജസറിതറി  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  വനതറില്  നറിനട  ഈറ  നല്കുനതട  രണട
രതീതറിയറിലൈപ്പോടണനയം  ബപ്പോയംബൂ  പകപ്പോര്പപറഷനട  വര്ഷപ്പോവര്ഷയം  ഒഫതീഷദല്  അപലൈപ്പോടടടമന്റെട
നല്കുകയുയം, ഈറയറില് പുതറിയ മുള ടപപ്പോട്ടുന ജൂണ്-ജൂലലൈ മപ്പോസങ്ങളുളടപടടെയുള്ള മൂനട
മപ്പോസടത  പക്ലൈപ്പോഷര്  പതീരതീഡറില്  അവര്ക്കട  പവര്തറിക്കപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  തലൈതറില്
അനുവപ്പോദയം  നല്കുകയുയം  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  വനതറില്  നറിനട  തലൈചമടെപ്പോയറി  ഈറ
ടകപ്പോണ്ടുവരുനതറിനട പരമ്പരപ്പോഗത ഈറ ടതപ്പോഴറിലൈപ്പോളറികളക്കട അതതട സമയങ്ങളറില് പപ്പോസട
ടകപ്പോടുക്കുകയുമപ്പോണട  ടചേയ്യുനടതനട  വനയം  വകുപട  ഉപദദപ്പോഗസന  മറുപടെറി  നല്കറി.
ഇക്കപ്പോരദതറില് തടെസയം പനരറിടുനതപ്പോയറി ശദയറില്ടപടറിടലനയം അപദ്ദേഹയം കൂടറിപച്ചര്ത്തു.

പരമ്പരപ്പോഗത ഈറ ടതപ്പോഴറിലൈപ്പോളറികള ഇപപപ്പോള ഒരുമറിച്ചട ഒരു ടസന്റെററിലൈറിരുനട പജപ്പോലൈറി
ടചേയ്യുനതമൂലൈയം  ടസന്റെററിടന്റെ  സലൈ  പരറിമറിതറിയുയം  ചൂടുയം  കപ്പോരണയം  അവര്  വളടരപയടറ
ബുദറിമുടട  അനുഭവറിക്കുകയപ്പോടണനയം  ഇതറിടനപ്പോരു  പരറിഹപ്പോരയം  ഉണപ്പോകണടമനയം  മുനപട,
ഈറ  വതീടറില്  ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോയറി  ഉല്പനങ്ങള  നറിര്മറിക്കുകയപ്പോയറിരുനടവനയം  അങ്ങടന
യപ്പോകുപമ്പപ്പോള കുടുയംബകപ്പോരദങ്ങള പനപ്പോക്കുനതറിടനപ്പോപയം ടതപ്പോഴറിലുയം ടചേയപ്പോന സപ്പോധറിച്ചറിരുനടവനയം
സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.

ബപ്പോയംബൂ  പകപ്പോര്പപറഷനപ്പോണട  ഇതമപ്പോയറി  ബനടപട  കപ്പോരദങ്ങള  ടചേയ്യുനടതനട
വനയംവകുപട ഉപദദപ്പോഗസന മറുപടെറി നല്കറി.

വന  നറിയമതറിടലൈ  സപ്പോപങതറികതസയം  കപ്പോരണയം  ഡപ്പോമറിനുള്ളറിടലൈ  ടചേളറിയുയം  മണലുയം
നതീക്കയം  ടചേയപ്പോന  സപ്പോധറിക്കുനറില  എന  വറിഷയതറിപന്മേല്  സമറിതറി  വറിശദതീകരണയം
ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട, വനതറിനുള്ളറില് നറിര്മറിച്ചറിരറിക്കുന ഭൂരറിഭപ്പോഗയം ഡപ്പോമുകളുടടെയുയം കദപ്പോച്ചടടമന്റെട
ഏരറിയ  ററിസര്വട  വനതറിടന്റെ  സപ്പോറസറിനുള്ളറിലൈപ്പോണുള്ളടതനയം  ചേറിലൈതട  വനദജതീവറി
സപങതതറിനുള്ളറിലൈപ്പോടണനയം ഇടുക്കറി ഡപ്പോമറിടന്റെ water spread മുഴവനുയം ഇടുക്കറി വനദജതീവറി
സപങതതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോടണനയം  അതപപപ്പോടലൈ  പപപപ്പോറ,  ടനയപ്പോര്  തടെങ്ങറിയ  ഡപ്പോമുകളുയം
വനതറിനുള്ളറിലൈപ്പോണട സറിതറി ടചേയ്യുനടതനയം വനയം വകുപ്പുപദദപ്പോഗസന മറുപടെറി നല്കറി.

ഡപ്പോമറിനുള്ളറിടലൈ ടചേളറിയുയം മണലുയം നതീക്കയം ടചേയ്യുനത സയംബനറിച്ച പസകമപ്പോയ ഈ
വറിഷയയം പപതദകയം പരറിഗണറിക്കപ്പോടമനട ബഹ. ടചേയര്മപ്പോന വദകമപ്പോക്കറി.

വനതറിനുള്ളറില് ഔഷധ സസദങ്ങള നട്ടുവളര്ത്തുനതപപപ്പോടലൈ പപ്പോവുകളുയം മറ്റു ഫലൈ
വൃക്ഷങ്ങളുയം  വച  പറിടെറിപറിച്ചപ്പോല്  ആനകള  നപ്പോടറിലൈറിറങ്ങറി  ശലൈദയം  ഉണപ്പോക്കുനതട  കുറയപ്പോന
സപ്പോധറിക്കുടമന  ബഹ.  അയംഗതറിടന്റെ  നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേല്  ഔഷധ  സസദങ്ങള
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നട്ടുവളര്ത്തുക എനതട ഒരു പപതദക പദതറിയപ്പോടണനയം എനപ്പോല് മരങ്ങള മുററിചമപ്പോറ്റുന
സലൈങ്ങളറില് ഫലൈവൃക്ഷങ്ങള ഉളടപടടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപറിടെറിപറിക്കണയം എനതപ്പോണട
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ തതീരുമപ്പോനടമനയം സമറിതറി ടചേയര്മപ്പോന വറിശദതീകരറിച.

അമ്പൂരറി പഞപ്പോയതറിടലൈ പുരവറിമലൈ വടര വനപചേരുന പറപ്പോഡറിടന്റെ നറിര്മപ്പോണതറിനട
തടെസമപ്പോയറി  നറില്ക്കുന കപ്പോരദങ്ങടളക്കുററിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  പസ്തുത പറപ്പോഡറിനട
ക്ലൈറിയറനസട ലൈഭറിച്ചതപ്പോടണനട ബനടപട വനയം വകുപട ഉപദദപ്പോഗസന മറുപടെറി നല്കറി.

പടറികവര്ഗ്ഗ വകുപട ആവശദമപ്പോയ പണയം അനുവദറിച്ചറിട്ടുയം ആദറിവപ്പോസറി ഊരുകളറിപലൈയള്ള
പറപ്പോഡുകളുടടെ നറിര്മപ്പോണതറിനട അനുമതറി ലൈഭറിക്കുനറിടലന വറിഷയതറിപന്മേല്, നറിലൈവറിലുള്ള
പറപ്പോഡറിടന്റെ വതീതറി  കൂടപ്പോടത കൂടുതല് നനപ്പോക്കുനതറിനട  വനയം  വകുപറിടന്റെ ഭപ്പോഗത്തു നറിനയം
തടെസങ്ങടളപ്പോനമറിടലനയം  അതതട  ഡറിവറിഷൻ  തലൈതറില്  തടന  അതറിനട  അനുമതറി
നല്കപ്പോറുടണനയം  വന  സയംരക്ഷണ  നറിയമതറിനു  വറിപധയമപ്പോയറി  മപ്പോതപമ  നറിലൈവറിലുള്ള
പറപ്പോഡറിടന്റെ വതീതറി വര്ദറിപറിക്കുന പവര്തറി നടെത്തുവപ്പോന കഴറിയുകയുളടവനയം സയംസപ്പോന
സര്ക്കപ്പോരറിനട  ഒരു  ടഹകര്  വടര  ദൂരയം  അനുവദറിക്കപ്പോവുനതപ്പോടണനയം  അതറില്
കൂടുതലൈപ്പോടണങറില്  പകന്ദ്രതറിടന്റെ  അനുമതറി  ആവശദമപ്പോടണനയം  വനയം  വകുപട
ഉപദദപ്പോഗസന മറുപടെറി നല്കറി.

14  ഊരുകള  ഉളടപടുന  ആദറിവപ്പോസറി  പപദശതട  നറിര്മറിച്ച  പറപ്പോഡട  ടെപ്പോര്/
പകപ്പോണ്ക്രതീറട  ടചേയ്യുനതറിനുള്ള അനുവപ്പോദയം ലൈഭറിക്കുനറില എനട സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുകയുയം
പസസ്തുത  വറിഷയതറിപന്മേല്  ആവശദമപ്പോയ  തടെര്നടെപടെറി  സസതീകരറിക്കണടമനട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചേയ.

ഏഷദയറിടലൈ  രണപ്പോമടത  സഫപ്പോരറി  പപ്പോര്ക്കപ്പോയ  ടനയപ്പോര്ഡപ്പോമറിടലൈ  സഫപ്പോരറി
പപ്പോര്ക്കറിടന്റെ  പശപ്പോചേദപ്പോവസടയക്കുററിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  സഫപ്പോരറി  പപ്പോര്ക്കറില്
ഉണപ്പോയറിരുന  രണട  സറിയംഹങ്ങളുയം  പപ്പോയപ്പോധറികദതറില്  മരണടപട്ടുടവനയം  മൃഗശപ്പോലൈ
അപതപ്പോററിററിയുടടെ അനുമതറിപയപ്പോടടെ ഗുജറപ്പോതറില് നറിനയം രണട സറിയംഹങ്ങടള മൂനട വര്ഷയം
മുമ്പട  എതറിചടവങറിലുയം  ഒടരണ്ണയം  കസപ്പോറന്റെയറിന  കപ്പോലൈയളവറിലുയം  മടറപ്പോനട  കഴറിഞ്ഞെ
ദറിവസങ്ങളറിലുമപ്പോയറി  മരണടപട്ടുടവനയം  മൃഗശപ്പോലൈകളക്കട  പവര്തനപ്പോനുമതറി  നല്കുനതട
പദശതീയ  മൃഗശപ്പോലൈ  അപതപ്പോററിററിയപ്പോടണനയം  പദശതീയ  മൃഗശപ്പോലൈ  അപതപ്പോററിററിയുടടെ
മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശപകപ്പോരയം  25  ഏക്കര്  വറിസ്തൃതറിയപ്പോണട  സഫപ്പോരറി  മൃഗശപ്പോലൈയട  പവണടതനയം
എനപ്പോല്  ടനയപ്പോര്  സഫപ്പോരറി  പപ്പോര്ക്കറിടന്റെ  വറിസ്തൃതറി  10  ഏക്കര്  മപ്പോതമപ്പോടണനയം
ആയതറിനപ്പോല്  നറിയമവറിരുദമപ്പോയപ്പോണട  പസ്തുത  പപ്പോര്ക്കട  പവര്തറിക്കുനടതനയം
അടെചപൂടണടമന  നറിര്പദ്ദേശമപ്പോണട  അധറികൃതരറില്  നറിനയം  ലൈഭറിക്കുനടതനയം  പലൈ
മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങളറിലൂടടെ  ഒത്തുതതീര്പറിനട ശമറിചടകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോടണനയം  പുതറിയ  സറിയംഹങ്ങടള
എതറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഗുജറപ്പോതട  സര്ക്കപ്പോറുമപ്പോയറി  ബനടപടട  തടെര്നടെപടെറി
സസതീകരറിക്കനതപ്പോടണനയം വനയം വകുപട ഉപദദപ്പോഗസന മറുപടെറി നല്കറി.
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നറിലൈവറില് രണട  ചേതീങണ്ണറികള  മപ്പോതമപ്പോണട  അവറിടടെയുള്ളടതനയം  മപ്പോന  പപ്പോര്ക്കറിടലൈ
അഞട  മപ്പോനുകള  പരപ്പോഗയംമൂലൈയം  മരണടപട്ടുടവനയം  പപപ്പോസ്റ്റുപമപ്പോര്ടയം  നടെതറിടയങറിലുയം
മരണകപ്പോരണയം  അവദകമപ്പോടണനയം  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  സപ്പോമ്പറിള  പപ്പോപലൈപ്പോടെട
ഇനസറിറക്യൂടറിപലൈക്കട  അയച്ചറിട്ടുടണനയം  അപദ്ദേഹയം  കൂടറിപച്ചര്ത്തു.   പപ്പോലൈക്കപ്പോടെട,  വയനപ്പോടെട
പമഖലൈകളറില്  കപ്പോടപ്പോനകള  നപ്പോടറിലൈറിറങ്ങുനതട  പതറിപരപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ടപരുമ്പപ്പോവര്
മണലൈതറില്  നറിനയം  മണറികണ്ഠന  എന  കുങറിയപ്പോനടയ  മൂനവര്ഷയം  മുമ്പട
ടകപ്പോണ്ടുടപപ്പോടയങറിലുയം നപ്പോളറിതവടര പസ്തുത ആനടയക്കുററിച്ചട യപ്പോടതപ്പോരു വറിവരവുയം ഇടലനട
സമറിതറി അയംഗയം ആപരപ്പോപറിച.

സമറിതറി അയംഗതറിനട എതയുയം പവഗയം ആനടയക്കുററിചള്ള വറിവരയം ലൈഭദമപ്പോക്കണടമനട
വനയം വകുപറിപനപ്പോടെട ബഹ. ടചേയര്മപ്പോന നറിര്പദ്ദേശറിച.

വനയം വകുപറിനട കതീഴറിലുള്ള 60 ഇപക്കപ്പോടൂററിസയം ടസന്റെറുകളറില് ഏറവുയം വരുമപ്പോനമുള്ളതട
അതറിരപറിള്ളറിയപ്പോടണനയം സന്ദര്ശകര് കൂടുതല് എത്തുനതട പതക്കടെറി ടപരറിയപ്പോര് ലടെഗര്
ററിസര്വറിലൈപ്പോടണനയം  രണപ്പോമതപ്പോയറി  ഇരവറികുളയം  നപ്പോഷണല്  പപ്പോര്ക്കറില്  വരയപ്പോടുകടള
സന്ദര്ശറിക്കുനതറിനപ്പോടണനയം  പകപ്പോവറിഡറിനട  മുമ്പട  ടപരറിയപ്പോര്  ലടെഗര്  ററിസര്വറില്
പതറിവര്ഷയം  6  ½ ലൈക്ഷപതപ്പോളവുയം  ഇരവറികുളതട  6  ലൈക്ഷതറിനടുത്തുയം  സന്ദര്ശകര്
എതപ്പോറുണപ്പോയറിരുനടവനയം  ഇപക്കപ്പോ  ടൂററിസയം  ടസന്റെറുകടളക്കുററിചള്ള  സമറിതറിയുടടെ
പചേപ്പോദദതറിനട വനയം വകുപട ഉപദദപ്പോഗസന മറുപടെറി നല്കറി.

സഭപ്പോസപമളനതറിനുപശഷയം  പകപ്പോവറിഡട  പരപ്പോഗവദപ്പോപനതറിടന്റെ  സറിതറി
വറിലൈയറിരുതറി പസ്തുത സലൈങ്ങള സന്ദര്ശറിക്കുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

സപ്പോമൂഹറിക  വനവല്ക്കരണതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  വൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുപറിടെറിപറിക്കുന
പതപ്പോടടെപ്പോപയം  അവടയ  സയംരക്ഷറിക്കുനതറിനുയം  പപതദക  സയംവറിധപ്പോനയം  ഉണപ്പോപക്കണതറിടന്റെ
ആവശദകത  വറിലൈയറിരുതറിയ  സമറിതറി,  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ആപലൈപ്പോചേറിച്ചട
ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയറില്  ഉളടപടുതറി  ലതകളുടടെ  സയംരക്ഷണയം  ഉറപപ്പോക്കണടമനയം
അതറിലൂടടെ  ടതപ്പോഴറിലൈവസരങ്ങള  വര്ദറിക്കുടമനയം  പസ്തുത  പദതറിടയക്കുററിച്ചട  പഠനയം
നടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  തടെര്നടെപടെറി  സസതീകരറിക്കുവപ്പോന  വനയം  വകുപറിപനപ്പോടെട
ടചേയര്മപ്പോന നറിര്പദ്ദേശറിച.

മനുഷദര്ക്കുയം  കനകപ്പോലൈറികളക്കുയം  വനദ  മൃഗങ്ങളറില്  നറിനയം  പനരറിപടെണറിവരുന
ആക്രമണങ്ങടളക്കുററിച്ചട  ആശങടപട  സമറിതറി  വനപമഖലൈകളറിടലൈ  ജനവപ്പോസപകന്ദ്ര
ങ്ങളറിലൈറിറങ്ങറി  വനദമൃഗങ്ങള  സൃഷറിക്കുന  ആഘപ്പോതയം  നപ്പോളക്കുനപ്പോള  വര്ദറിചവരുന
സപ്പോഹചേരദതറില് മനുഷദ-മൃഗ സയംഘര്ഷങ്ങളക്കപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന 22  പകപ്പോടെറി
രൂപ തറികചയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനയം ഒരു പപദശടത ആവശദതറിനുപപപ്പോലുയം പസ്തുത തക

925/2022.
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തറികയറിടലനയം  ആയതറിനപ്പോല്  വളടര  പധപ്പോനടപട  ഈ  പശ്നതറില്  ജനങ്ങളക്കട
സയംരക്ഷണയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  വറിപുലൈമപ്പോയ  ഒരു  പദതറി  ആവറിഷ്കരറിപക്കണതട
അതദപ്പോവശദമപ്പോടണനയം തതീരപദശ പമഖലൈയറില് നടെപപ്പോക്കറിയതപപപ്പോടലൈ മലൈപയപ്പോര പമഖലൈടയ
സയംരക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോയറി കറിഫ്ബറി മുപഖന പപതദക പദതറി തയപ്പോറപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  അതറിനപകപ്പോരയം,  വനദമൃഗങ്ങളറില്  നറിനയം  മലൈപയപ്പോര/വന
പമഖലൈകളറിടലൈ  ജനങ്ങള  പനരറിടുന  പശ്നങ്ങടളക്കുററിചയം  അവയള്ള  പരറിഹപ്പോര
മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങടളക്കുററിചയം  അവ നടെപറിലൈപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  പവണറിവരുന  സപ്പോമ്പതറിക  ടചേലൈവട
ഉളടപടടെ ശപ്പോസതീയമപ്പോയറി അപഗ്രഥറിച്ചട  മപ്പോസര് പപ്പോന തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഒരു വറിദഗ്ദ്ധ
സമറിതറിടയ  നറിപയപ്പോഗറിക്കണടമനയം  ടെറി  മപ്പോസര്  പപ്പോന  അനുസരറിച്ചട  തടെര്നടെപടെറികള
സസതീകരറിക്കണടമനയം ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXIV-ടലൈ ടചേലൈവറിനങ്ങളറില് ഉളടപട പകരള സയംസപ്പോന
ബപയപ്പോലഡപവഴ ടസറിററി  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിടലൈ  ശമ്പളയം,
ശമ്പപളതരയം ടചേലൈവുകളക്കപ്പോയറി പദതറിപയതരയം വറിഹറിതതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തക
മുന  വര്ഷങ്ങളറിടലൈ  ടചേലൈവുമപ്പോയറി  തപ്പോരതമദയം  ടചേയ്യുപമ്പപ്പോള  തതീടര  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനട
വറിലൈയറിരുതറിയ സമറിതറി,  സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം,  സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പപളതരയം എനതീ
ശതീര്ഷകങ്ങളറില് യഥപ്പോക്രമയം 1.6861 പകപ്പോടെറി രൂപ, 38.2 ലൈക്ഷയം രൂപ എനറിവ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച.

പരറിസറിതറി കപ്പോലൈപ്പോവസപ്പോ വദതറിയപ്പോന ഡയറകപറററിനട കതീഴറിലുള്ള ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളറില്
വറിവറിധ  ശതീര്ഷകങ്ങളറിലൈപ്പോയറി  11  പകപ്പോടെറി  5  ലൈക്ഷയം  രൂപ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതമപ്പോയറി
അനുവദറിച്ചറിട്ടുടണനയം  പസ്തുത  തക  നടെപ്പുവര്ഷപതയട  പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തക
ആവശദടപടുനറിടലനസ്തുയം പരറിസറിതറി വകുപട അഡതീഷണല് ചേതീഫട ടസക്രടററി വദകമപ്പോക്കറി.

തടെര്നട,  പരറിസറിതറി വകുപറിനട കതീഴറില് വരുന ചേറിലൈ പധപ്പോന വറിഷയങ്ങടളക്കുററിച്ചട
അപദ്ദേഹയം സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക വറിശദതീകരറിച.  പധപ്പോനമപ്പോയുയം ചേറിലൈ റഗുപലൈറററി കപ്പോരദങ്ങളപ്പോണട
പരറിസറിതറി  വകുപറിനട  കതീഴറില്  വരുനടതനയം  പരറിസറിതറി  വകുപല  ചേറിലൈ
അപതപ്പോററിററികളപ്പോണട  ഇതരയം  വറിഷയങ്ങള  ലകകപ്പോരദയം  ടചേയ്യുനടതനയം  പകന്ദ്ര
നറിയമങ്ങളുടടെയുയം  ചേടങ്ങളുടടെയുയം കതീഴറിലുള്ള പകപ്പോസല് റഗുപലൈഷന പസപ്പോണ്,  പരറിസറിതറി
ആഘപ്പോതയം  എനറിവ  സയംബനറിച്ച  ഗപവഷണങ്ങളുയം  പഠനങ്ങളുയം  നടെത്തുനതട  വകുപറിനു
കതീഴറിലൈപ്പോടണനയം  ഓപരപ്പോ  സയംസപ്പോനവുയം  കപ്പോലൈപ്പോവസപ്പോ  വദതറിയപ്പോനവുമപ്പോയറി  ബനടപടട
തയപ്പോറപ്പോപക്കണ "പസറട ആക്ഷന പപ്പോന പഫപ്പോര് ലക്ലൈമറട ടചേയ്ഞട  "  എന പദതറിയുമപ്പോയറി
ബനടപട  പവര്തനങ്ങളുയം  തണ്ണതീര്തടെങ്ങടളക്കുററിചള്ള  ഗപവഷണങ്ങളുയം  പഠനങ്ങളുയം
തണ്ണതീര്തടെ  അപതപ്പോററിററിയുടടെ  പവര്തനങ്ങളുയം  വകുപറിനുകതീഴറില്  വരുന
വറിഷയങ്ങളപ്പോടണനയം അപദ്ദേഹയം സമറിതറിടയ ധരറിപറിച.
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പസറട  ആക്ഷന  പഫപ്പോര്  ലക്ലൈമറട  ടചേയ്ഞറില്  ദതീര്ഘകപ്പോലൈ  പദതറികളപ്പോപണപ്പോ
നടെപറിലൈപ്പോക്കുനടതനട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  ദതീര്ഘകപ്പോലൈ പദതറിയപ്പോണറിടതനയം പകന്ദ്ര
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  നറിര്പദ്ദേശപകപ്പോരയം  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  2014-ലൈപ്പോണട  ഇതട  ആദദമപ്പോയറി
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയടതനയം  എനപ്പോല്  ചേറിലൈ  നക്യൂനതകള  കപ്പോരണയം  അതട  ഉപദ്ദേശറിച്ച  രതീതറിയറില്
നടെപറിലൈപ്പോക്കുവപ്പോന സപ്പോധറിച്ചറിടലനയം ഇപപപ്പോള അതറിടന്റെ ററിവറിഷന  ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുടണനയം
ഇപപ്പോവശദയം  നടെപറിലൈപ്പോക്കപ്പോന  സപ്പോധറിക്കുന  രതീതറിയറില്  പദതറികള  ആസൂതണയം
ടചേയ്യുനതറിനപ്പോയറി  കണ്സളടനസറിടന  വച്ചട  മറട  സയംസപ്പോനങ്ങളറില്  ടചേയ  കപ്പോരദങ്ങള
പഠനവറിപധയമപ്പോക്കുകയുയം  ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പദതറി  ക്രമതീകരറിക്കുനതറിനുമപ്പോണട
ഉപദ്ദേശറിക്കുനടതനയം അപദ്ദേഹയം മറുപടെറി നല്കറി.

പരറിസറിതറി വകുപറിനട  കതീഴറിലുള്ള മടറപ്പോരു സപ്പോപനമപ്പോയ സയംസപ്പോന മലൈറിനതീകരണ
നറിയനണ പബപ്പോര്ഡറിനട  7  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട  നടെപട
വര്ഷപതയട  പരദപ്പോപ്തമപ്പോടണനയം  ആയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തക  ആവശദടപടുനറിടലനയം
പരറിസറിതറി വകുപട അഡതീഷണല് ചേതീഫട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ ധരറിപറിച.

കറിറകട  കമ്പനറിയറിടലൈ  മപ്പോലൈറിനദയം  മുഴവന  നറിപക്ഷപറിക്കുനതമൂലൈയം  മലൈറിനടപടുന
കടെമ്പ്രയപ്പോര്  ജലൈപ്പോശയയം,  ടകപ്പോച്ചറി  കപ്പോയലൈറിടനയുയം  പവമ്പനപ്പോടട  കപ്പോയലൈറിടനയുയം  തമറില്
ബനറിപറിക്കുന പകപ്പോപളപ്പോതടപുഴ എനറിവറിടെങ്ങളറിടലൈ മപ്പോലൈറിനദ പശ്നയം രൂക്ഷമപ്പോടണനയം ഇത
സയംബനറിച്ചട  എടനങറിലുയം  അപനസഷണയം  നടെതറിയറിരുപനപ്പോടയനയം  സമറിതറി  അയംഗയം
ആരപ്പോയുകയുയം  മലൈറിനതീകരണ  പശ്നങ്ങള  സയംബനറിച്ച  വറിഷയങ്ങള  എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്
നറിയമസഭയറില് ഉനയറിച്ചപ്പോല്പപപ്പോലുയം അത സയംബനറിച്ചട അപനസഷണയം നടെതപ്പോനപപപ്പോലുയം
മലൈറിനതീകരണ  നറിയനണ  പബപ്പോര്ഡട  തയപ്പോറപ്പോകുനറിടലനയം  ബഹ.  അയംഗയം  പയപ്പോഗതറില്
ആപരപ്പോപറിച.  പകപ്പോപളപ്പോതടപുഴ  മപ്പോലൈറിനദകൂമ്പപ്പോരമപ്പോയറി  മപ്പോററി  പുഴതടന  ഇലപ്പോതപ്പോടയനയം
അപദ്ദേഹയം  സൂചേറിപറിച.  ആയതട  സയംബനറിച്ചട  പരറിസറിതറി  വകുപട  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട
ടസക്രടററി വറിശദതീകരണയം നല്കറി.

കറിടറക്സുമപ്പോയറി ബനടപട മപ്പോലൈറിനദ പശ്നതറില് മലൈറിനതീകരണ നറിയനണ പബപ്പോര്ഡട
പസ്തുത സലൈതട പരറിപശപ്പോധന നടെതറിയതറില്, അവറിടടെയുള്ള ട്രെെതീറടടമന്റെട പപ്പോന്റെട പവര്തന
സ ജമപ്പോയറിടപ്പോണട കപ്പോണപ്പോന സപ്പോധറിച്ചടതനട മലൈറിനതീകരണ നറിയനണ പബപ്പോര്ഡട ടമമ്പര്
ടസക്രടററി വദകമപ്പോക്കറി.

ടകപ്പോച്ചറിയറില്  വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി  നറിപക്ഷപറിച്ചറിട്ടുള്ള  അലജവ  മപ്പോലൈറിനദങ്ങള
നറിര്മപ്പോര്ജനയം ടചേയ്യുനതറിനപ്പോയറി ചേറിലൈ പദതറികള തയപ്പോറപ്പോക്കറിടയങറിലുയം നടെപറിലൈപ്പോക്കപ്പോന
സപ്പോധറിച്ചറിടലനയം  ടകപ്പോച്ചറിയറിടലൈ  മപ്പോലൈറിനദ  നറിര്മപ്പോര്ജനവുയം  ടകപ്പോച്ചറിക്കട  ചുറ്റുമുള്ള
ജലൈസമ്പതറിടന്റെ മലൈറിനതീകരണവുയം ഹരറിത ട്രെെറിബക്യൂണലൈറിടന്റെ ശദയറിലുള്ള വറിഷയങ്ങളപ്പോയതറിനപ്പോല്
മലൈറിനതീകരണ  നറിയനണ  പബപ്പോര്ഡറിനുയം  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരറിനുയം  നറിരനരയം
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ഇതട സയംബനറിച്ച പനപ്പോടതീസുകള വരറികയുയം എലപ്പോ മപ്പോസവുയം മതീററിയംഗുകള ചേതീഫട ടസക്രടററി
തലൈതറില് നടെതറിവരുനടണനയം കറിറകട  കമ്പനറിയുമപ്പോയറി ബനടപട വറിഷയതറിപന്മേല്
അടുത  കപ്പോലൈതട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച്ചറിട്ടുടണനയം  പരറിസറിതറി  വകുപട  അഡതീഷണല്
ചേതീഫട ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി.

വളടരപയടറ  ടൂററിസയം  സപ്പോധദതകള  നറിലൈവറിലുള്ള  പസ്തുത  പപദശടത
മപ്പോലൈറിനദനറിര്മപ്പോര്ജനയം  ശപ്പോശസതമപ്പോയറി  പരറിഹരറിക്കപ്പോന  സപ്പോധറിക്കറിപലടയനട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  ഒരു  ശപ്പോസതീയ  സപ്പോപനമപ്പോയ  സയംസപ്പോന  മലൈറിനതീകരണ  നറിയനണ
പബപ്പോര്ഡറിനട  പലൈ  സന്ദര്ഭങ്ങളറിലുയം  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  നറിലൈപപ്പോടുകളടക്കതറിടര
പവര്തറിപക്കണറിവരപ്പോറുടണനയം സുപതീയംപകപ്പോടെതറിയുടടെയുയം  പദശതീയ ഹരറിതട്രെെറിബക്യൂണലൈറിടന്റെയുയം
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള പനരറിടട  പദശതീയ മലൈറിനതീകരണ നറിയനണ പബപ്പോര്ഡട  മുപഖന സയംസപ്പോന
മലൈറിനതീകരണ  നറിയനണ  പബപ്പോര്ഡുകളക്കപ്പോണട  നല്കുനടതനയം  സയംസപ്പോന
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  നറിലൈപപ്പോടെട  എന്തുതടനയപ്പോയപ്പോലുയം  സയംസപ്പോന  മലൈറിനതീകരണ  നറിയനണ
പബപ്പോര്ഡട  വറിഷയങ്ങള  ശപ്പോസതീയമപ്പോയറി  അപഗ്രഥറിച്ചട,  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  പദശതീയ
മലൈറിനതീകരണ  നറിയനണ  പബപ്പോര്ഡറിനട  പനരറിടട  നല്കുകയപ്പോണട  ടചേയ്യുനടതനയം
പരറിസറിതറി വകുപട അഡതീഷണല് ചേതീഫട ടസക്രടററി വദകമപ്പോക്കറി.

അനറിയനറിതമപ്പോയ മലൈറിനതീകരണയം ഉടണനട പരപ്പോതറി ഉയര്ന എലപ്പോ സ്പളപ്പോട്ടുകളറിലുയം
പരറിപശപ്പോധന  നടെതറിടയങറിലുയം  പരപ്പോതറിയറില്  പറയുന  തരതറില്  മപ്പോലൈറിനദയം  ഒഴകുനതട
ശദയറില്ടപടറിടറിടലനയം  മലൈറിനതീകരണ  നറിയനണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള
പപ്പോലൈറിചടകപ്പോണട  തടനയപ്പോണട  ട്രെെതീറടടമന്റെട  പപ്പോന്റെട  പവര്തറിക്കുനടതനയം  പസ്തുത  പപ്പോന്റെട
കുറചകൂടെറി  നവതീകരറിക്കുടമനട  കറിറകട  അധറികൃതര്  അററിയറിച്ചറിട്ടുടണനയം  അവസപ്പോനയം
പരറിപശപ്പോധന  നടെതറിയ  സപ്പോമ്പറിളറിലുയം  മപ്പോലൈറിനദപതപ്പോതട  പരറിധറിക്കുള്ളറിലൈപ്പോടണനയം
മലൈറിനതീകരണ നറിയനണ പബപ്പോര്ഡട  തടെര്ച്ചയപ്പോയറി സപ്പോമ്പറിളുകള പശഖരറിച്ചട  പരറിപശപ്പോധന
നടെതറി വരുനടണനയം മലൈറിനതീകരണ നറിയനണ പബപ്പോര്ഡറിടലൈ എഞറിനതീയര്മപ്പോര് പസ്തുത
സലൈങ്ങള  സന്ദര്ശറിച്ചട  സപ്പോമ്പറിള  പശഖരറിച്ചട  പരറിപശപ്പോധന  നടെതറിവരുനടണനയം
ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസ വറിശദതീകരറിച.

മലൈറിനതീകരണ  നറിയനണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  മറുപടെറിയറില്  അതൃപ്തറി  പരഖടപടുതറിയ
സമറിതറി,  പസ്തുത  സലൈതട  ഒരു  പരറിപശപ്പോധന  നടെപതണതറിടന്റെ  ആവശദകത
അററിയറിക്കുകയുയം അതറിനുള്ള സജതീകരണങ്ങള ഒരുക്കപ്പോടമനട മലൈറിനതീകരണ നറിയനണ
പബപ്പോര്ഡട ടമമ്പര് ടസക്രടററി ഉറപ്പുനല്കുകയുയം ടചേയ.

പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  പരറിപശപ്പോധനയറില്  മപ്പോലൈറിനദയം  പരറിധറിയള്ളറിലൈപ്പോടണങറിലുയം  പുഴ  അനുദറിനയം
മലൈറിനടപട്ടുടകപ്പോണറിരറിക്കുന  സറിതറി  വറിപശഷയം  നതീതറികരറിക്കപ്പോനപ്പോവുനതടലനയം  കുറചകൂടെറി
ആധറികപ്പോരറികമപ്പോയ ഒരു പരറിപശപ്പോധന അവറിടടെ നടെപതണതടണനയം സമറിതറി വറിലൈയറിരുതറി.
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ടകപ്പോച്ചറി  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  പവസട  കൂടെപ്പോടത  അഞട  മുനറിസറിപപ്പോലൈറിററികളുടടെയുയം  മൂനട

പഞപ്പോയത്തുകളുടടെയുയം  ടവറട  പവസ്റ്റുയം  ലഡ്രൈ  പവസ്റ്റുയം  ബ്രഹ്മപുരയം  ഡമ്പറിയംഗ് യപ്പോര്ഡറിപലൈയട

വരുനടണനയം കടെമ്പ്രയപ്പോററിടന്റെ വശതട  സറിതറി  ടചേയ്യുന ഈ യപ്പോര്ഡറില് നറിനയം  മഴ

സമയതട  ടവള്ളതറിലൂടടെ  മപ്പോലൈറിനദയം  കടെമ്പ്രയപ്പോററിപലൈയട  എതറിപച്ചരുക വഴറി  കടെമ്പ്രയപ്പോര്

അതറിപവഗയം  മലൈറിനമപ്പോയറിടക്കപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോടണനയം  ഇതറിടനതറിടര  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ

സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി ബനടപടട വറിവറിധ പദതറികള മലൈറിനതീകരണ നറിയനണ പബപ്പോര്ഡട

ആസൂതണയം  ടചേയട  നടെപറിലൈപ്പോക്കുനടണനയം  കൂടെപ്പോടത  പുഴകളുടടെ  പുനരുദപ്പോരണവുമപ്പോയറി

ബനടപടട  പകരളതറിടലൈ  കുപറ  നദറികള  ടതരടഞ്ഞെടുതതറില്  കടെമ്പ്രയപ്പോററിടന്റെ  ഒരു

ഭപ്പോഗവുയം ഉളടപടറിട്ടുടണനയം ആ പദതറി പൂര്തറിയപ്പോയപ്പോല് അതറിനപ്പോയറി പവടറപ്പോരു ആക്ഷന

പപ്പോന  ഉണപ്പോകുടമനയം  പസ്തുത  പപ്പോന  പപ്പോവര്തറികമപ്പോകുപമ്പപ്പോള  ഈ  പശ്നയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി

പരറിഹരറിക്കപ്പോന സപ്പോധറിക്കുടമനപ്പോണട കരുതനടതനയം അപദ്ദേഹയം കൂടറിപച്ചര്ത്തു.

ടകപ്പോച്ചറിന  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  110-150  ടെണ്  മപ്പോലൈറിനദങ്ങളപ്പോണട  ഒരു  ദറിവസയം  ഈ

യപ്പോര്ഡറില്  നറിപക്ഷപറിക്കുനടതനയം  16  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മുടെക്കറി  മപ്പോലൈറിനദയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി

നറിര്മപ്പോര്ജനയം ടചേയ്യുനതറിനപ്പോയറി സപ്പോപറിച്ച നറിലൈവറിടലൈ പപപ്പോജകട മതറിയപ്പോയ ടതപ്പോഴറിലൈപ്പോളറികളുടടെ

അഭപ്പോവതറില്  പവര്തനയം  തടെരപ്പോന  കഴറിയപ്പോത  അവസയറിലൈപ്പോടണനയം   ഇവറിടടെ

മപ്പോലൈറിനദങ്ങളക്കട മുകളറില് മണ്ണറിടുകയപ്പോണട പതറിടവനയം ഏറവുയം വലൈറിയ തടറിപപ്പോണട ഇവറിടടെ

നടെനടകപ്പോണറിരറിക്കുനടതനയം  മറ്റുപലൈ  രപ്പോജദങ്ങളുടടെയുയം  മപ്പോലൈറിനദ  നറിര്മപ്പോര്ജനയം

മപ്പോതൃകയപ്പോപക്കണതപ്പോടണനയം അവറിടെങ്ങളറില് മപ്പോലൈറിനദങ്ങള എലപ്പോയം വളയം ആക്കറി മപ്പോറ്റുകയപ്പോണട

ടചേയ്യുനടതനയം സമറിതറി അയംഗയം വറിശദതീകരറിച.

ഈ  വറിഷയയം  മലൈറിനതീകരണ  നറിയനണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ഉതരവപ്പോദറിതസതറില്

വരുനതടലനയം ഇതരയം വറിഷയങ്ങളറില് ഇടെടപടട പവണ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള നല്കുകയപ്പോണട

മലൈറിനതീകരണ  നറിയനണ  പബപ്പോര്ഡട  ടചേയ്യുനടതനയം  പവര്തനങ്ങള  നടെപതണതട

തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളപ്പോടണനയം  ഇവറിടടെ  തറികചയം  ടകപ്പോച്ചറി  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ

പരപ്പോജയമപ്പോണട  കപ്പോണുനടതനയം  പരറിസറിതറി  വകുപട  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട  ടസക്രടററി

സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച.

വറിപുലൈമപ്പോയ  മപ്പോലൈറിനദ  നറിര്മപ്പോര്ജന  പപ്പോന്റെട  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  സയംസപ്പോന

സര്ക്കപ്പോര്  മുനലകടയടുതട  ടടെണര്  വറിളറിച്ചട  തടെര്നടെപടെറികളുമപ്പോയറി  മുപനപ്പോടട

പപപ്പോകുകയപ്പോടണനയം  ഇതറിലൂടടെ  പമല്  വറിഷയതറിനട  ശപ്പോശസതപരറിഹപ്പോരയം  കപ്പോണപ്പോന

സപ്പോധറിക്കുടമനപ്പോണട കരുതനടതനയം പരറിസറിതറി വകുപട അഡതീഷണല് ചേതീഫട ടസക്രടററി

വദകമപ്പോക്കറി.
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ഓപരപ്പോ  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടതയുയം  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുമപ്പോയറി  ബനടപട

ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  പടെക്കണ്  ററിപപപ്പോര്ടട  വരുന  സഭപ്പോ  സപമളനതറില്

സഭയുടടെ പമശപ്പുറതട സമര്പറിപക്കണതള്ളതറിനപ്പോല് സമറിതറിയുടടെ  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ

വനയം വനദജതീവറി വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനടപട  1  മുതല്  26  വടരയുള്ള ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള

നടെപടെറി  പസറടടമന്റുയം  പരറിസറിതറി  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഖണറിക  നമ്പര്  27,  28

എനതീ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി  പസറടടമന്റുയം  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം

അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.

സമറിതറി പയപ്പോഗയം ലവകുപനരയം 6.00 മണറിക്കട പറിരറിഞ.


