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പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി X

(SUBJECT COMMITTEE X)

വനവന്റിം പരനിസനിതനിയന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം

(FOREST ENVIRONMENT AND TOURISM)

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച   ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2021 -2022)

FIRST REPORT ON THE SCRUTINY OF   DEMANDS
FOR GRANTS  (2021-2022)

939/2021.
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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി X

വനവന്റിം പരനിസനിതനിയന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം

(2021-2023)

ഘടന

സചെയര്മഭാന  :

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

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം  :

ശതീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
സപഭാതുമരഭാമതറ- വനികനഭാദസ ഞഭാര വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള:

ശതീ. എല്കദഭാസറ പനി. കുനപനിള്ളനില്

ശതീ.  സനി. സകേ. ഹരതീന്ദ്രന

ശതീ. സകേ.യ. ജനതീഷറ കുമഭാര്

ശതീ. എന്റിം. മുകകേഷറ

ശതീ. നജതീബറ കേഭാന്തപുരന്റിം

ശതീ. എ. രഭാജ

ശതീ. സണനി കജഭാസഫറ

ശതീ. പനി. എസറ. സുപഭാല്.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. സറജനി. ബനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ആര്. കവണുകഗഭാപഭാല്, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ലൈഭാലൈനി വനി. എസറ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

2021-2022 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്  വനവന്റിം  പരനിസനിതനിയന്റിം
വനികനഭാദസ ഞഭാരവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ് ജകേ റ ടറ  കേമനിറനി  X-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  സമനിതനിയസട  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമനിതനിയസട സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന. 

സമനിതനി,  21-6-2021,  28-6-2021  എനതീ തതീയതനികേളനില് കയഭാഗന്റിം  കചെര്നറ  കകേരള
നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ
സന്റിംബനനിചറ  പുറസപടുവനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ  കരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം
തഭാസഴെപറയന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില്  ഉളസകഭാള്ളുന  വനിവനിധ  സചെലൈവനിനങ്ങള
പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVII ― വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസന്റിം,  കേഭായനികേവനികനഭാദന്റിം,  കേലൈ,  സന്റിംസഭാരന്റിം
കമജര്  സഹഡെറ-3435  എകകഭാളജനിയന്റിം
എനവകയഭാണ്സമനന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX  ― ശുദ്ധജലൈവനിതരണവന്റിം ശുചെതീകേരണവന്റിം
കമജര് സഹഡെറ 2215-02-106―വഭായ,
ജലൈമലൈനിനതീകേരണന്റിം തടയല്, 190 (98) കകേരള
സന്റിംസഭാന മലൈനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡെറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV ― വനന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLII  ― വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം

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

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

2021  ജൂലലൈ  5-ാം  തതീയതനി  കൂടനിയ  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.  

എ. സകേ. ശശതീന്ദ്രന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2021 ജൂലലൈ  5. സബ് ജകേ റ ടറ കേമനിറനി X. 
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV―വനന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ - 796,78,70,000 രൂപ.

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ - 608  രൂപ

പഭാന 

2406-01-004-92    ―വനിഭവ ആസൂത്രണവന്റിം ഗകവഷണവന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.5 കകേഭാടനി രൂപ

1. ശഭാസതീയമഭായ  വനപരനിപഭാലൈനന്റിം,  ഫതീല്ഡെറ  സര്സവ്വ,  വനവനിഭവങ്ങളുസട
വനിവരകശഖരണതനിസനയന്റിം  കേസണ്ടതലകേളുസടയന്റിം  അടനിസഭാനതനില്  പവര്തന
പദ്ധതനികേള തയഭാറഭാകല്, നനിലൈവനിലള്ള ഗകവഷണങ്ങള തുടരുനതനിനന്റിം പുതനിയ ഗകവഷണ
പരതീക്ഷണങ്ങള  നടത്തുനതനിനന്റിം  സമചസപട്ടേ  ഉല്പഭാദനതനിനന്റിം  നല്ലയനിനന്റിം  വനിത്തുകേള,
കതകറ,  ചെന്ദനന്റിം  തുടങ്ങനിയവയഭായനി  വനിത്തുല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സജതീകേരനികല്,  വനന്റിം
വകുപനിസന പവര്തന പദ്ധതനി  തയഭാറഭാകല് മുതലൈഭായ പവൃതനികേള ലൈക്ഷഭ്യമനിടുന ഈ
പദ്ധതനിയഭായനി  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  അനവദനിച  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനറ
സമനിതനി  വനിലൈയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1      കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2406-01-101-81―വന സന്റിംരക്ഷണന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 25 കകേഭാടനി രൂപ

2.  വനകമഖലൈയസട  സമചസപട്ടേ  രതീതനിയനിലള്ള  പരനിപഭാലൈനതനിനറ  വനകമഖലൈയസട
ഏകേതീകേരണന്റിം,  വനഭാതനിര്തനികേളുസട സഭായനിയഭായ കവര്തനിരനികല്,  വനസന്റിംരക്ഷണതനിനറ
കേഭാട്ടുതതീ  പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങള,  മണറ-ജലൈസന്റിംരക്ഷണ  പവൃതനികേള  എനനിവ
അതഭ്യന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാണറ.  നനിലൈവനിലള്ള  വനവനിഭവങ്ങള  സന്റിംരക്ഷനിക്കുകേ,  പരനിപഭാലൈനിക്കുകേ,
പുനരുദ്ധരനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനിലൂനനിയള്ള കേഭാട്ടുതതീ സന്റിംരക്ഷണ പവൃതനികേളഭായ
ഫയര് ലലൈനകേളുസട നനിര്മഭാണവന്റിം പരനിപഭാലൈനവന്റിം,  കേഭാട്ടുതതീ സന്റിംരക്ഷണ ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങല്,  വനസന്റിംരക്ഷണ  സമനിതനികേള/ഇകകഭാസഡെവലൈപ്സമനറ  കേമനിറനികേളക്കുള്ള
സഹഭായധനന്റിം, സചെകറഡെഭാമുകേള, കുളങ്ങള എനനിവയസട നനിര്മഭാണന്റിം, മണറ-ജലൈസന്റിംരക്ഷണ
പവൃതനികേള,  അധനിനനികവശ സസഭ്യങ്ങളുസട നനിര്മഭാര്ജനന്റിം തുടങ്ങനിയ  പവൃതനികേളകഭായനി
നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലൈഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ  5  കകേഭാടനി രൂപ  അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

939/2021.
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2406-01-800-56―മനഷഭ്യനന്റിം  മൃഗങ്ങളുന്റിം  തമനിലള്ള  സന്റിംഘര്ഷങ്ങള   കുറയ്ക്കുനതനിനള്ള
നടപടനികേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 22 കകേഭാടനി രൂപ

3.  സന്റിംസഭാനതറ  ഭയഭാനകേമഭായ  രതീതനിയനില്  മനഷഭ്യ-മൃഗ  സന്റിംഘര്ഷങ്ങള
വര്ദ്ധനിചവരുന  സഭാഹചെരഭ്യതനില്  അതനിനറ  വഴെനിവയ്ക്കുന  അടനിസഭാനകേഭാരണങ്ങള
കേസണ്ടത്തുനതനിനന്റിം ലൈഘൂകേരനിക്കുനതനിനന്റിം ഊനല് നല്കേനിസകഭാണ്ടുള്ള വനിവനിധ നടപടനികേള
വകുപറ  ലകേസകഭാകള്ളണ്ടതുണ്ടറ.  വനഭ്യജതീവനി  സകങ്കേതങ്ങള  സമചസപടുത്തുകേ,  നനിര്മഭാണ
പവൃതനികേള ഉളസപസടയള്ള പതനികരഭാധനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ, ദ്രുത കേര്മകസനകേള
ശകനിസപടുത്തുകേ,  സപഭാതുജന  പങ്കേഭാളനിതന്റിം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  മൃഗങ്ങളുസട  വരവനിസന/
ആക്രമണസത  സന്റിംബനനിച  മുനറനിയനിപറ  നല്കുകേ,  ഭൂവനിനനികയഭാഗസത  സന്റിംബനനിചന്റിം,
അനകയഭാജഭ്യമഭായ  കൃഷനിരതീതനികേസള  സന്റിംബനനിചന്റിം  അവകബഭാധ  പരനിപഭാടനികേള
സന്റിംഘടനിപനിക്കുകേ,  സപഭാതുജന സഹഭായകതഭാടുകൂടനിയ ഇനഷസറനസറ പദ്ധതനി ആരന്റിംഭനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ ദതീര്ഘകേഭാലൈ പദ്ധതനികേള നടപനിലൈഭാക്കുനതനിനഭാണറ  വകുപറ  ഈ പദ്ധതനിയനിലൂസട
ലൈക്ഷഭ്യമനിടുനസതനറ സമനിതനി മനസനിലൈഭാക്കുന. തനികേചന്റിം പഭാധഭാനഭ്യമര്ഹനിക്കുന ഈ പദ്ധതനി
നടപനിലൈഭാക്കുനതനിനഭായനി  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴെനികയഭാ    2    കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4.   മലൈകയഭാര  കമഖലൈയനിസലൈ  മനഷഭ്യ-വനഭ്യമൃഗ  സന്റിംഘര്ഷങ്ങള  തടയനതനിനഭായനി
നനിലൈവനിസലൈ ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം/വര്ദ്ധനിപനിക്കുന വനിഹനിതന്റിം ഒരു പകദശസത ആവശഭ്യതനിനകപഭാലന്റിം
പരഭ്യഭാപ് തമസല്ലനറ  സമനിതനി  മനസനിലൈഭാക്കുന.  തതീരകദശ  കമഖലൈയസട  സന്റിംരക്ഷണതനിനള്ള
പഭാധഭാനഭ്യന്റിം  കപഭാസലൈ  മലൈകയഭാരകമഖലൈകേളനിസലൈ  വനഭ്യമൃഗ  ആക്രമണതനില്  നനിനള്ള
സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  വനിപുലൈവന്റിം  പഭാധഭാനഭ്യമുള്ളതുമഭാണറ.  സന്റിംസഭാനസത  മലൈകയഭാര  കമഖലൈകേളനില്
വനഭ്യമൃഗങ്ങള  ജനവഭാസ  കമഖലൈകേളനികലൈയനിറങ്ങനി  ഭയഭാനകേമഭായ  രതീതനിയനില്  മനഷഭ്യര്ക്കുന്റിം
വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കുന്റിം  ജതീവനറ  ഭതീഷണനി  സൃഷനിക്കുകേയന്റിം  അകതഭാസടഭാപന്റിം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേള
നശനിപനിക്കുകേയന്റിം  സചെയ്യുനതറ  വര്ദ്ധനിച  വരുന  സഭാഹചെരഭ്യതനില്  ഇതരന്റിം  മനഷഭ്യ-വനഭ്യമൃഗ
സന്റിംഘര്ഷങ്ങള  വര്ദ്ധനിക്കുനതനിനള്ള  അടനിസഭാന  കേഭാരണങ്ങള  കേസണ്ടതനി
നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  തയഭാറഭാകകണ്ടതറ  അനനിവഭാരഭ്യമഭാസണനറ  സമനിതനി
വനിലൈയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ,    വനഭ്യമൃഗങ്ങളനില്  നനിനന്റിം  മലൈകയഭാര  /  വനകമഖലൈകേളനിസലൈ
ജനങ്ങള  കനരനിടുന  പശ്നങ്ങസളക്കുറനിചന്റിം  അവയ്ക്കുള്ള  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങസളക്കുറനിചന്റിം  ,    അവ
നടപനിലൈഭാക്കുനതനിനഭായനി  കവണ്ടനിവരുന  സഭാമ്പതനികേ  സചെലൈവറ  ഉളസപസട  ശഭാസതീയമഭായനി
അപഗ്രഥനിചറ  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിസയ
നനികയഭാഗനികണസമനന്റിം ടനി  മഭാസ്റ്റര് പഭാന അനസരനിചറ  തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനികണസമനന്റിം
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2406-01-800-55―സഭാമൂഹനികേ വന വനിപുലൈതീകേരണവന്റിം കേഭാര്ഷനികേ          വനവത്കരണവന്റിം

(01)―വന വനിപുലൈതീകേരണന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 10 കകേഭാടനി രൂപ 

 5. വൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതനിസന  ആവശഭ്യകേതയസട  പചെരണഭാര്ത്ഥന്റിം
ലതകേളുസട  ഉത്പഭാദനവന്റിം  വനിതരണവന്റിം,  നക്ഷത്രവനങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനികല്,
നഗരവനവത്കേരണന്റിം,  വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസഭാധനിഷ് ഠനിത  വനവത്കരണന്റിം,  ഔഷധകതഭാട്ടേങ്ങളുസട
പരനിപഭാലൈനന്റിം,  ജലൈഭാശയങ്ങളുസട സന്റിംരക്ഷണന്റിം, തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കയഭാജനിചറ
കൂട്ടേഭായ  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ് കരനികല്,  ഹരനിതകകേരളന്റിം  പദ്ധതനിയനില്  50  ലൈക്ഷന്റിം
ലതകേളുസട ഉത്പഭാദനന്റിം തുടങ്ങനിയവയഭാണറ ഈ പദ്ധതനിയനിലൂസട നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
ലൈക്ഷഭ്യമനിടുനസതനന്റിം  എനഭാല്   ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പദ്ധതനി  നടതനിപനിനഭായനി
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനന്റിം വനിലൈയനിരുതനിയ സമനിതനി,  ഈ ശതീര്ഷകേതനികലൈയ് കറ    9    കകേഭാടനി
രൂപ    ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ   അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2406-02-110-68―ലജവലവവനിധഭ്യ സന്റിംരക്ഷണന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 10 കകേഭാടനി രൂപ

6. വനന്റിം  വനഭ്യജതീവനി  സന്റിംരക്ഷണന്റിം,  ലജവലവവനിധഭ്യ  സന്റിംരക്ഷണന്റിം  എനതീ
പവൃതനികേളഭാണറ ഈ പദ്ധതനിയനിലൂസട പഭാവര്തനികേമഭാക്കുനതനിനറ ലൈക്ഷഭ്യമനിടുനതറ. കേഴെനിഞ്ഞ
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനവദനിച  തുകേയനില്  99.93%  തുകേയന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച
സഭാഹചെരഭ്യതനില്  പസസ്തുത  വര്ഷതനിസലൈ  കുടനിശനികേ  ഇനതനില്  1.5  കകേഭാടനി  രൂപ
അനവദനിക്കുനതനിനഭായന്റിം ഈ വര്ഷതനില് സപഭാകപഭാസറ സചെയ് തനിട്ടുള്ള പദ്ധതനികേള മുഴുവന
നടപനിലൈഭാക്കുനതനിനഭായന്റിം നനിലൈവനിസലൈ ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ് തമഭാണറ. ആയതനിനഭാല്ആയതനിനഭാല്
ഈഈ       ശതീര്ഷകേതനില്    3      കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2406-02-110-48―പുത്തൂര് സുകവഭാളജനികല് പഭാര്കറ  ,   വനഭ്യജതീവനി സന്റിംരക്ഷണ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5 കകേഭാടനി രൂപ

7.   നനിലൈവനിലള്ള  തൃശൂര്  മൃഗശഭാലൈയനിസലൈ  പക്ഷനികേസളയന്റിം  മൃഗങ്ങസളയന്റിം  ആവശഭ്യമഭായ
സലൈസസൗകേരഭ്യമുള്ള  മസറഭാരു  സലൈകതകറ  മഭാറനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേ  എനതഭാണറ  കമല്
പദ്ധതനി സകേഭാണ്ടറ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതറ.  നടപ്പു സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം പദ്ധതനി പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനറ
ലൈക്ഷഭ്യമനിടുന  പുത്തൂര്  സുകവഭാളജനികല്  പഭാര്കനിസലൈ  മൃഗങ്ങളക്കുള്ള  കൂടുകേള,  മൃഗശഭാലൈയസട
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ഭരണസന്റിംവനിധഭാനതനിനള്ള ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടന്റിം,  ഓകട്ടേഭാപ് സനിക്കുള്ള മുറനി,  മൃഗഭാശുപത്രനി,  കേനിചണ്
കകേഭാന്റിംപകേ റ സറ, ചുറ്റുമതനില്, കഗററ  എനനിവയസട നനിര്മഭാണങ്ങളകഭായനി നടപ്പുവര്ഷന്റിം അനവദനിച
തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലൈയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
1    കകേഭാടനി  രൂപ    ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4406-01-070-99―കറഭാഡുകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 4 കകേഭാടനി രൂപ

8.  വനതനിനള്ളനിസലൈ  കറഭാഡുകേളുസട  നനിര്മഭാണതനിനന്റിം,  അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം,
ഓവചെഭാല്,  സന്റിംരക്ഷണഭനിതനി  എനനിവയസട  നനിര്മഭാണന്റിം,  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനിസലൈ
കറഭാഡുകേളുസട  വതീതനികൂട്ടേല്,  ടഭാറനിന്റിംഗറ  ഉളപസടയള്ള  പവൃതനികേളക്കുന്റിം  2018,  2019
വര്ഷങ്ങളനിസലൈ  പളയതനില്  തകേര്ന  കഫഭാറസ്റ്ററ  കറഭാഡുകേളുസട  പുനരുദ്ധഭാരണന്റിം  തുടങ്ങനിയ
പവൃതനികേള  നനിറകവറ്റുനതനിനമഭായനി  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലൈയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   4      കകേഭാടനി
രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

9.  കൂടഭാസത  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനിസലൈ  നനിലൈവനിലള്ള  കറഭാഡുകേളുസട
കശഭാചെഭ്യഭാവസസയക്കുറനിചറ മനസനിലൈഭാകനിയ സമനിതനി,  ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളനിസലൈ കറഭാ ഡുകേള
പരഭ്യഭാപ്തമഭായ രതീതനിയനില് വതീതനി കൂട്ടുനതനിനന്റിം  ,    കകേഭാണ്ക്രതീററ  /  ടഭാര് സചെയ്യുനതനിനമുള്ള നടപടനികേള
എത്രയന്റിം കവഗന്റിം പൂര്തതീകേരനികണസമനറ ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

4406-01-070-97―സകേട്ടേനിടങ്ങള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 4 കകേഭാടനി രൂപ 

10.  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടങ്ങള,  കേസഭാര്കട്ടേഴ് സറ,  പനികററ  കസ്റ്റഷന,  സചെകറകപഭാസ്റ്ററ,
വഭാസസലൈങ്ങള മുതലൈഭായവയസട നനിര്മഭാണന്റിം നനിലൈവനിലള്ളവയസട ആധുനനികേവല്കരണന്റിം
2018,  2019  എനതീ  വര്ഷങ്ങളനിലണ്ടഭായ  പളയസകടുതനിയനില്  തകേര്ന  കഫഭാറസ്റ്ററ
സകേട്ടേനിടങ്ങളുസട പുനരുദ്ധഭാരണന്റിം,  വഭാളയഭാര് കഫഭാറസ്റ്ററ സട്രെയനിനനിന്റിംഗറ സസനറനിസലൈ ഇനകഡെഭാര്
കസ്റ്റഡെനിയതനിസന നനിര്മഭാണന്റിം,  വനന്റിം  വകുപറ  ആസഭാനസത സസനട്രെല് ലലൈബ്രറനിയസട
ആധുനനികേവല്കരണന്റിം, കസഭാഷഭ്യല് കഫഭാറസ് ട്രെനി ഓഫതീസനിനള്ള പുതനിയ സകേട്ടേനിടനനിര്മഭാണന്റിം
എനനിവ ഈ പദ്ധതനിയനിലൂസട ഈ വര്ഷന്റിം നടപനിലൈഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതഭായനി സമനിതനി
മനസനിലൈഭാക്കുന.  എനഭാല് ഈ വര്ഷസത ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം പസ്തുത  പവൃതനികേളകറ
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലൈയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
10    കകേഭാടനി  രൂപ    ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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4406-01-101-99―വനസന്റിംരക്ഷണന്റിം   (  വനഭാതനിര്തനികേളുസട സര്കവ്വയന്റിം  വനസന്റിംരക്ഷണവന്റിം  ) 

01―വനസന്റിംരക്ഷണന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 27 കകേഭാടനി രൂപ

11. വനഭാതനിര്തനികേള  തനിരനിചന്റിം  മററ  ലകേകയറങ്ങള  തടഞന്റിം  വനസന്റിംരക്ഷണന്റിം
സമചസപടുത്തുകേ  എനതഭാണറ  ഈ  പദ്ധതനിയനിലൂസട  വനിഭഭാവനന്റിം  സചെയ്യുനതറ.
വനഭാതനിര്തനികേളുസടയന്റിം  വനപരനിധനിയനിലള്ള  പകദശങ്ങളുസടയന്റിം  സര്കവ്വ,  അതനിര്തനി
തനിരനികല്,  കേരനിങ്കേല്  ഭനിതനികേളുസടയന്റിം  സന്റിംരക്ഷണ  ഭനിതനികേളുസടയന്റിം  ചുറ്റുമതനിലകേളുസടയന്റിം
നനിര്മഭാണന്റിം,  ജണ്ടകേളുസട  നനിര്മഭാണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം,  സവള്ളസപഭാകന്റിംമൂലൈന്റിം
അടനിസഭാന  സസൗകേരഭ്യങ്ങളക്കുണ്ടഭാകുന  നഭാശനഷ് ടങ്ങളുസട  അറകുറപണനികേളുന്റിം  ഇതനിസന
തുടര് പവര്തനങ്ങളഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലൈഭാക്കുന. കൂടഭാസത മുനവര്ഷസത ബ ഡ് ജററ
വനിഹനിതസതകഭാള  5 കകേഭാടനി രൂപ നടപ്പു വനിഹനിതതനില് കുറവറ വനനിട്ടുണ്ടറ.  ആയതനിനഭാല്
ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ
10   കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

കനഭാണ് പഭാന

2406-01-001-95―ജനില്ലഭാ ആഫതീസുകേള

04―യഭാത്രഭാസചെലൈവകേള

2―സലൈന്റിംമഭാറബത

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 3.41 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

12.  വനന്റിം വകുപനിനകേതീഴെനിലള്ള ജനില്ലഭാ ആഫതീസുകേളനിസലൈ സന്റിംമഭാറ ബത ഇനതനില്
നടപ്പു  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്
30    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2406-01-001-95―ജനില്ലഭാ ആഫതീസുകേള

          06―വഭാടകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.80 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

13.   വനന്റിം  വകുപനിസലൈ  വനിവനിധ  ആഫതീസറ  സകേട്ടേനിടങ്ങളുസട  വഭാടകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി
ഇനങ്ങളകഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  അനവദനിച  തുകേ  തതീസര  അപരഭ്യഭാപ് ത
മഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    20    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .
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2406-01-001-95―ജനില്ലഭാ ആഫതീസുകേള

(05)―ആഫതീസറ സചെലൈവകേള

      (4)―മറനിനങ്ങള

ബ   ഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം : 16.8 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ 

14.  ജനില്ലഭാ  ആഫതീസുകേളനിസലൈ  '(4)  മറനിനങ്ങള' എന  ശതീര്ഷകേതനില്  നടപ്പു
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനവദനിച  തുകേ  തതീസര  അപരഭ്യഭാപ റതമഭായതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    10    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2406-01-102-98―പരനിസനിതനി വനികേസനന്റിം   (  കലൈഭാകേബഭാങ്കു സഹഭായമുള്ള  സഭാമൂഹഭ്യവനവല്കരണന്റിം  )

 04―യഭാത്രഭാ സചെലൈവകേള

(2)―സലൈന്റിംമഭാറ ബത

ബ   ഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം : 90,000 രൂപ

15. 2406-01-102-98―പരനിസനിതനി വനികേസനന്റിം എന സഹഡനിസലൈ  (2)  സലൈന്റിം മഭാറ
ബതയഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്  3      ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2406-01-105-99―സര്കഭാര് ഏജനസനി വഴെനി വനങ്ങളനില് നനിനന്റിം തടനിയന്റിം മറ്റുല്പനങ്ങളുന്റിം
സന്റിംഭരനിക്കുനതനിനറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 22.5 കകേഭാടനി രൂപ

16.  പഭായസമതനിയ കതകറ, സവള്ളമരന്റിം എനനിവ കതഭാട്ടേങ്ങളനില് നനിനറ മുറനിചറ തടനിയന്റിം
വനിറകുന്റിം   കശഖരനിക്കുകേ,  വനതനിനള്ളനിസലൈ,  കേഭാറതറ  പനിഴുതറ  വതീഴുനതുന്റിം  ഉണങ്ങനി
നനില്ക്കുനതുമഭായ  മരങ്ങള  മുറനിചറ  തടനി  കശഖരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പവൃതനികേളനിലൂസട
സര്കഭാരനികലൈയ്ക്കുള്ള  മുഖഭ്യവരുമഭാന  കസഭാതസഭായ  ഈ  പദ്ധതനികഭായനി  നനിലൈവനില്
അനവദനിചനിരനിക്കുന ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലൈയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    7.5    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2406-01-105-94―കേനകേഭാലൈനികേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5.5 കകേഭാടനി രൂപ

17.  വനന്റിം  വകുപനിസന  നനിയനണതനിലള്ള വനഭ്യജതീവനി  പുനരധനിവഭാസ  പരനിപഭാലൈന
കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലൈ മൃഗങ്ങളുസട പരനിചെരണ സന്റിംരക്ഷണങ്ങളക്കുന്റിം,  മൃഗപരനിപഭാലൈകേരുസട ശമ്പളന്റിം,
മൃഗങ്ങളക്കുള്ള  തതീറ  എനനിവയ്ക്കുമഭായനി  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലൈയനിരുത്തുന.  ടനി  കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലൈ മൃഗങ്ങളുസട എണന്റിം
വര്ദ്ധനിചവരുന സഭാഹചെരഭ്യന്റിം  കേണകനിസലൈടുതറ  3.5    കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2406-01-800-92―വനഭ്യമൃഗങ്ങളുസട ആക്രമണതനിനനിരയഭാകുനവര്ക്കുള്ള  ആശസഭാസന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 70 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

18.  വനഭ്യജതീവനി ആക്രമണവമഭായനി ബനസപട്ടേറ മരണസപടുനവരുസട ആശനിതര്ക്കുന്റിം,
പരനികകറവര്ക്കുന്റിം,  കൃഷനി,  വഭാസസലൈന്റിം  മുതലൈഭായവ  നഷ് ടസപട്ടേവര്ക്കുന്റിം  ആശസഭാസ
ധനസഹഭായന്റിം  നല്കുനതനിനഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  അനവദനിച  ബഡ് ജററ
വനിഹനിതന്റിം തതീസര അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല് 5   കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2406-02-110-99―വനഭ്യമൃഗസന്റിംരക്ഷണ വനിഭഭാഗന്റിം

  04―യഭാത്രഭാസചെലൈവകേള

          2―സലൈന്റിംമഭാറ ബത

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 45,000 രൂപ

19.   വനഭ്യമൃഗസന്റിംരക്ഷണ  വനിഭഭാഗന്റിം  ജതീവനകഭാരുസട  സലൈന്റിംമഭാറബത  ഇനതനില്
നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്
3      ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് ―XXXIV

കകേരള സന്റിംസഭാന ബകയഭാലഡെകവഴ് സനിറനി കബഭാര്ഡെറ

കനഭാണ് പഭാന

2406-02-110-59-31―സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പളന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 72 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ



14

20.  കബഭാര്ഡെനിസലൈ ജതീവനകഭാരുസട ശമ്പളന്റിം,  അവധനി ശമ്പളന്റിം,  ശമ്പളപരനിഷ് കരണന്റിം

മൂലൈമുള്ള  വര്ദ്ധനവറ  തുടങ്ങനിയവയഭായനി   നനിലൈവനില്  അനവദനിചനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്ത

മഭായതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ഇസൗ

ശതീര്ഷകേതനില്   1.6861      കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനവദനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ

സചെയ്യുന  .

2406-02-110-59-36―സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പകളതരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 16.2 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

21.  മുന വര്ഷങ്ങളനിസലൈ സചെലൈവമഭായനി  തഭാരതമഭ്യന്റിം  സചെയ്യുകമ്പഭാള ശമ്പകളതരന്റിം  എന

ശതീര്ഷകേതനില് ഇകപഭാള അനവദനിചനിട്ടുളള തുകേ കബഭാര്ഡെനിസലൈ മററ ഓഫതീസറ സചെലൈവകേളഭായ

സകേട്ടേനിടവഭാടകേ,  വഭാട്ടേര്ചെഭാര്ജറ,  ഇലൈകനിസനിറനി  ചെഭാര്ജറ എനനിവയറ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്

ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്

38.2   ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനവദനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLII―വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ - 388,09,30,000 രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ -  ഇല്ല

പഭാന

3452-80-104-98―ടൂറനിസന്റിം   -   വനിപണനവന്റിം കപഭാതഭാഹനവന്റിം

      34-3―മററ സചെലൈവകേള   -  മറനിനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 65 കകേഭാടനി രൂപ

22.  കകേരളന്റിം,  വനികനഭാദസ ഞഭാര  രന്റിംഗതറ  നനിരവധനി  സവല്ലുവനിളനികേളനിലൂസടയഭാണറ

കേടനകപഭാകുനതറ. 2018-സലൈ  പളയവന്റിം 2019-സലൈ നനിപ ലവറസനിസന ആക്രമണവന്റിം 2020-ല്

ആരന്റിംഭനിചറ  ഇകപഭാഴുന്റിം  തുടര്നസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന  കകേഭാവനിഡെറ  19  മഹഭാമഭാരനി  എനനിവ

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലൈയറ  തനിരനിചടനി  ഉണ്ടഭാകനിയനിരുന.  ഇതറ  മറനികേടക്കുവഭാന ശകമഭായ

പചെരണ  പരനിപഭാടനികേള  നടകതണ്ടതുള്ളതനിനഭാല്  നനിലൈവനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന

ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനറ സമനിതനി വനിലൈയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്    ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ

85   കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3452-80-800-90―വനികനഭാദസഞഭാര വകുപനിസന മററ പദ്ധതനികേള 

     (26)―സസകേഭാരഭ്യകമഖലൈയനില് അടനിസഭാന സസൗകേരഭ്യങ്ങള  ഉണ്ടഭാക്കുനതനിനറ  
ധനസഹഭായന്റിം

  33―സബ് സനിഡെനികേള

ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം : 12.7 കകേഭാടനി 

23.  ടൂറനിസന്റിം  കമഖലൈയനിസലൈ  സതഭാഴെനിലൈഭാളനികേളകഭായനി  നടപഭാകനിവരുന  Tourism
Employment  Support  Scheme  എന  വഭായ് പഭാ  പദ്ധതനിയസട  സബ് സനിഡെനി  പലൈനിശ,
ഇലൈകേ റ ട്രെനിസനിറനി  സബ് സനിഡെനി,  മൂലൈധന സബ് സനിഡെനി എനനിവ നല്കുനതനിനറ  നടപ്പുവര്ഷന്റിം
25  കകേഭാടനി  രൂപ ആവശഭ്യമുണ്ടറ.  കൂടഭാസത ബഡ് ജററ  പസന്റിംഗതനില് പരഭാമര്ശനിച ടൂറനിസന്റിം
കമഖലൈയനിസലൈ  സന്റിംരന്റിംഭകേരുസട  പശ് നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായള്ള  പുനരുജതീവന
പഭാകകജറ നടപനിലൈഭാക്കുനതനിനഭായനി 30 കകേഭാടനി രൂപ സചെലൈവറ പതതീക്ഷനിക്കുന. ആയതനിനഭാല്
55    കകേഭാടനി  രൂപ    ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-800-78―കേനിററസറ  ,   എഫറ  .  സനി  .  ഐ  .,   എസറ  .  ഐ  .  എചറ  .  എന്റിം  .   എനതീ സഭാപനങ്ങളനിലൂസട
ടൂറനിസതനിനറ കവണ്ടനിയള്ള മഭാനഷനികേ വനിഭവകശഷനി വനികേസനന്റിം

(02)―കസ്റ്റററ ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ ഓഫറ കഹഭാസനിറഭാലൈനിറനി മഭാകനജ് സമനറ (എസറ.ഐ.എചറ.എന്റിം.)

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 3 കകേഭാടനി രൂപ

24.  കകേഭാട്ടേയന്റിം പഭാലൈഭായനില് പണനി നടനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന കഹഭാട്ടേല് മഭാകനജ് സമനറ  &
കേഭാററനിന്റിംഗറ സടകേ റ കനഭാളജനിയസട അകഭാദമനികേറ കകേഭാന്റിംപകേ റ സനിസന പണനി പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനന്റിം
കകേഭാഴെനികകഭാടുള്ള സകേട്ടേനിടതനിസന പണനി പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനന്റിം, ധര്മടതറ ആരന്റിംഭനിക്കുന
പുതനിയ  കഹഭാട്ടേല്  മഭാകനജ് സമനറ  കകേഭാകളജനിനമഭായനി  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  ബഡ് ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    17    കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-800-34―ഉതരവഭാദനിതകതഭാസടയള്ള വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :6 കകേഭാടനി രൂപ

25.  സര്കഭാരനിസന  ടൂറനിസന്റിം  നയമഭായ  ഉതരവഭാദനിത  ടൂറനിസന്റിം  പവര്തനങ്ങള
നടപഭാക്കുനതനിലൂസട ടൂറനിസന്റിം കമഖലൈയസട ഗുണഫലൈങ്ങള പരമഭാവധനി തകദ്ദേശവഭാസനികേളകറ
ലൈഭഭ്യമഭാക്കുകേ  എന  ലൈക്ഷഭ്യകതഭാസട  ആരന്റിംഭനിച  ഉതരവഭാദനിത  ടൂറനിസന്റിം  മനിഷസന

939/2021.
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നടപ്പുവര്ഷസത  പവര്തനങ്ങളകഭായനി  നനിലൈവനില്  അനവദനിചനിരനിക്കുന  ബഡ് ജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    15    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-800-20―ലൈതീഗറ അടനിസഭാനതനിലള്ള കബഭാട്ടേറ മതരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 12.74 കകേഭാടനി രൂപ

26.  വനികനഭാദസ ഞഭാര  കമഖലൈയറ  പുതന  ഉണര് വറ  പകേര്ന  നൂതന  സന്റിംരന്റിംഭമഭായ
ചെഭാമ്പഭ്യനസറ  കബഭാട്ടേറ  ലൈതീഗറ  മതരങ്ങളുസട  സമഭാന  തുകേ,  മതരങ്ങളുസട  സന്റിംകപഷണന്റിം,
കസഭാണ്സര്ഷനിപ്പുകേള,  പശഭാതലൈന്റിം  ഒരുകല്  എനനിവയഭായനി  വരുന്റിം  വര്ഷങ്ങളനില്
വനസചെലൈവറ  പതതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭാല് നനിലൈവനില് അനവദനിചനിരനിക്കുന ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലൈയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    13    കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5452-01-101-99―അടനിസഭാന സസൗകേരഭ്യങ്ങളുസടയന്റിം മററ സസൗകേരഭ്യങ്ങളുസടയന്റിം വനികേസനവന്റിം
നനിലൈവഭാരന്റിം  ഉയര്തലന്റിം 

34-3―മറ്റു സചെലൈവകേള   -   മറനിനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 117 കകേഭാടനി രൂപ

27.  സന്റിംസഭാനത്തുടനതീളമുള്ള  പധഭാനസപട്ടേ  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലൈ
പശഭാതലൈ  സസൗകേരഭ്യസമഭാരുക്കുനതനിനന്റിം  നനിലൈവഭാരന്റിം  സമചസപടുത്തുനതനിനന്റിം  ബഡ് ജററ
പസന്റിംഗതനില്  പരഭാമര്ശനിച  മൂനഭാര്  സറയനില്,  മലൈബഭാര്  ലൈനിറററനി  സര്കേപ്യൂട്ടേറ,  ബകയഭാ
ലഡെകവഴ് സനിറനി  സര്കേപ്യൂട്ടേറ  തുടങ്ങനിയ  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള  നടപനിലൈഭാക്കുനതനിനമഭായനി
നടപ്പുവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം തതീസര അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനറ
സമനിതനി  വനിലൈയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    113    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5452-01-101-86―അതനിഥനി  മന്ദനിരങ്ങളനിസലൈ  അടനിസഭാന  സസൗകേരഭ്യങ്ങളുസടയന്റിം  മറ്റു
സസൗകേരഭ്യങ്ങളുസടയന്റിം വനികേസനവന്റിം നനിലൈവഭാരന്റിം ഉയര്തലന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 25 കകേഭാടനി രൂപ

28.  ടൂറനിസന്റിം  വകുപറ  സന്റിംസഭാനത്തുടനതീളവന്റിം  പുറത്തുള്ള  പധഭാന  പട്ടേണങ്ങളനിലന്റിം
അതനിഥനി  മന്ദനിരങ്ങള,  യഭാത്രതീനനിവഭാസുകേള  എനനിവ  നനിര്മനിക്കുകേയന്റിം  സന്റിംരക്ഷനിക്കുകേയന്റിം
നനിലൈനനിര്ത്തുകേയന്റിം  സചെയവരുന.  നനിലൈവനില്  വനിവനിധ  ഇടങ്ങളനില്  അതനിഥനി  മന്ദനിരങ്ങള



17

നനിര്മനിക്കുനതനിനറ  ഭരണഭാനമതനി  നല്കേനികഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ള  സഭാഹചെരഭ്യന്റിം  കേണകനിസലൈടുതറ
അവയസട നനിര്മഭാണതനിനന്റിം നനിലൈവനിലള്ളവയസട നവതീകേരണതനിനന്റിം പുനരുദ്ധഭാരണതനിനമഭായനി
ബഡ് ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    20    കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

5452-01-800-84 ―മുസനിരനിസറ  -  ലസസറ റൂട്ടേറ ലപതൃകേ പദ്ധതനി 

ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം   :  25 കകേഭാടനി 

29.  ആലൈപ്പുഴെ, തലൈകശരനി, മുസനിരനിസറ, ട്രെഭാവനകൂര് എനതീ ലപതൃകേ പദ്ധതനികേളകഭായനി
നടപ്പുവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം തതീസര അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്
68   കകേഭാടനി രൂപ   ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

കനഭാണ് പഭാന

3452-01-103-99―ടൂറനിസ്റ്ററ ഗതഭാഗത കസവനന്റിം

21-2―കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള   -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം 

ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം - 118 ലൈക്ഷന്റിം

30.  ടൂറനിസന്റിം  വകുപനിനകേതീഴെനിലള്ള  വഭാഹനങ്ങളഭാണറ  ബഹ.  മനനിമഭാര്,  പതനിപക്ഷ
കനതഭാവറ, ചെതീഫറ വനിപറ, മററ വനി.ഐ.പനി., വനി.വനി.ഐ.പനി. എനനിവര്കറ നല്കുനതറ. പസ്തുത
വഭാഹനങ്ങളുസട  അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം,  ഇനഷസറനസറ  പുതുക്കുനതനിനമഭാണറ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനിസലൈ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതറ.  എനഭാല്  നനിലൈവനിലള്ള  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്  50  ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-001-99-02―ഭരണവന്റിം നടതനിപ്പുന്റിം –കവതനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 31.18  ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

31.  ടൂറനിസന്റിം  വകുപനിനകേതീഴെനില്  പവര്തനിക്കുന  പഭാര്ട്ടേറ-ലടന്റിം,  കേണ്ടനിജനറ,
ദനിവസകജഭാലൈനികഭാര്ക്കുള്ള  കവതനന്റിം  നല്കുനതനിനഭായനി  ബഡ് ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന
വനിഹനിതന്റിം  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷസത  സചെലൈവമഭായനി  തഭാരതമഭ്യന്റിം  സചെയ്യുകമ്പഭാള
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലൈയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    80    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .



18

3452-80-001-99 -04-1―ഭരണന്റിം   -   യഭാത്രഭാസചലൈവകേള  -  യഭാത്രഭാബത

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 3.15 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

32.  ടൂറനിസന്റിം  ഡെയറകേ റ ടറുസട  ഓഫതീസനിസലൈ  ഉകദഭ്യഭാഗസനമഭാരുസട  ഔകദഭ്യഭാഗനികേ
യഭാത്രകേളകറ  യഭാത്രപടനി  നല്കുനതനിനള്ള  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷസത  സചെലൈവറ  4.09 ലൈക്ഷന്റിം
രൂപയഭാണറ.  ഈ  വര്ഷസത  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  യഭാത്രപടനി  അനവദനിക്കുനതനിനറ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനികയഭാ  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.85    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-001-99―ഭരണവന്റിം നടതനിപ്പുന്റിം   -   ഭരണന്റിം 

    06―വഭാടകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 2.70 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

33. ടൂറനിസന്റിം ഡെയറകേ റ ടറുസട ഓഫതീസനിസലൈയന്റിം സസനട്രെല് കസ്റ്റഭാറനിസലൈയന്റിം സകേട്ടേനിടനനികുതനി
കുടനിശനികേ ഉളസപസട 5,61,823 രൂപ നല്കുവഭാനണ്ടറ.  ആയതനിനഭാല് ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്    5.29    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-001-96-05-03―ജനില്ലഭാ  ആഫതീസുകേള  -  ഓഫതീസറ  സചെലൈവകേള  -  സടലൈനികഫഭാണ്
സചെലൈവകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.57 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

34.  ജനില്ലഭാ ആഫതീസുകേളനിസലൈ സടലൈനികഫഭാണ് ചെഭാര്ജനിനതനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന
തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴെനികയഭാ  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    50,000    രൂപ  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-001-96 -05-4―ജനില്ലഭാ ആഫതീസുകേള   -   ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള  -   മറനിനങ്ങള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 1.98 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

35. ടൂറനിസന്റിം  വകുപനിനകേതീഴെനിലള്ള  14  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേളുസട  ഓഫതീസറ  സചെലൈവറ
ഇനതനില് നടപ്പുവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ തതീസര  അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്
50,000    രൂപ കൂടനി ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ
ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3452-80-001-96-06―ജനില്ലഭാ ഓഫതീസുകേള  -  വഭാടകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 60,000 രൂപ

36.  ടൂറനിസന്റിം  വകുപനിനകേതീഴെനിലള്ള  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേളുസട  കേരന്റിം  ഒടുക്കുനതനിനന്റിം
വഭാഗമണ് ടൂറനിസ്റ്ററ കകേഭാന്റിംപകേ റ സനിസന സകേട്ടേനിടനനികുതനി  1,98,963 രൂപ അടയ് ക്കുനതനിനമഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്   2.39   ലൈക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-001-95―ഗസ്റ്ററ ഹസൗസുകേളുന്റിം യഭാത്രതീനനിവഭാസുകേളുന്റിം ടൂറനിസ്റ്ററ  കലൈഭാഡ് ജുകേളുന്റിം

      04 (1)―യഭാത്രഭാസചെലൈവകേള  -   യഭാത്രഭാബത

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 94,000 രൂപ

37. ടൂറനിസന്റിം ഗസ്റ്ററ ഹസൗസുകേളനിസലൈയന്റിം, യഭാത്രതീ നനിവഭാസുകേളനിസലൈയന്റിം,  കലൈഭാഡ് ജുകേളനിസലൈയന്റിം
ഉകദഭ്യഭാഗസരുസട  ഔകദഭ്യഭാഗനികേ  ആവശഭ്യങ്ങളക്കുള്ള  യഭാത്രപടനി  നല്കുനതനിനഭായനി
ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  അനവദനിചനിരനിക്കുന  തുകേ  തതീസര  അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്
1.85    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  കൂടനി  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-001-95 -05 -4―ഗസ്റ്ററ ഹസൗസുകേളുന്റിം യഭാത്രതീനനിവഭാസുകേളുന്റിം ടൂറനിസ്റ്ററ  കലൈഭാഡ് ജുകേളുന്റിം   -
ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള  -   മറനിനങ്ങള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 49.6 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

38. ടൂറനിസന്റിം ഗസറ ഹസൗസുകേളുസട സചെലൈവമഭായനി ബനസപട്ടേ കലൈഭാണ്ട്രെനി ബനില്, കകേബനിള
ടനി.  വനി.  വഭാടകേ,  കതീനനിന്റിംഗറ  തുടങ്ങനിയവയഭായനി  അനവദനിചനിരനിക്കുന  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനികയഭാ  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    25.4    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-001-95―ഗസ്റ്ററ ഹസൗസുകേളുന്റിം യഭാത്രതീനനിവഭാസുകേളുന്റിം ടൂറനിസ്റ്ററ  കലൈഭാഡ് ജുകേളുന്റിം 

           06―വഭാടകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി   

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :12 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

39.  ടൂറനിസന്റിം  ഗസ  ഹസൗസുകേളുസട  സകേട്ടേനിട  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  ഉളസപസട  ഏകേകദശന്റിം
3  കകേഭാടനികയഭാളന്റിം  രൂപ  അടയ്ക്കുവഭാനണ്ടറ.  ആയതനിനഭാല്    3.38    കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴെനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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3452-80-001-95 -34- 3―ഗസ്റ്ററ ഹസൗസുകേളുന്റിം യഭാത്രതീനനിവഭാസുകേളുന്റിം ടൂറനിസ്റ്ററ കലൈഭാഡ് ജുകേളുന്റിം   -
മററ സചെലൈവകേള  -   മറനിനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 33.55 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

40.  ടൂറനിസന്റിം  ഗസ്റ്ററ  ഹസൗസുകേളനില്  ഭക്ഷണന്റിം  തയഭാറഭാക്കുനതനിനറ  ആവശഭ്യമഭായ
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനള്ള സചെലൈവകേളകഭായനി അനവദനിചനിരനിക്കുന ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴെനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനികയഭാ  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    20.2    ലൈക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

3452-80-800-22―വനി  .  വനി  .  ഐ  .  പനി  .   സന്ദര്ശനവമഭായനി ബനസപട്ടേ  സചെലൈവകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  40.51 ലൈക്ഷന്റിം രൂപ

41. ബഹ.  രഭാഷ്ട്രപതനി,  ഉപരഭാഷ്ട്രപതനി,  പധഭാനമനനി,  മററ  വനി.വനി.ഐ.പനി.കേള
തുടങ്ങനിയവരുസട സന്ദര്ശനവമഭായനി ബനസപട്ടേ സചെലൈവകേളകഭായനി വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന
തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴെനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴെനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്   2      കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

എ. സകേ. ശശതീന്ദ്രന,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന, 
2021 ജൂലലൈ 5. സബ് ജകേ റ ടറ കേമനിറനി X.


