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അവതഭാരനികേ

സകബഭാര്ഡനികനററ  സലെജനികസ്ലേഷൻ  സമനിതനി  (2021-2023)-യുസടെ  അദ്ധദ്ധ്യക്ഷനഭായ
ഞഭാൻ സമനിതനി അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ,  സമനിതനിയുസടെ  ഒന്പതഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമര്പനിക്കുന.  

2008-സലെ  പവഭാസനി  കകേരളതീയരുസടെ  കക്ഷമ  ആകനിന്  (2009-സലെ  10)  കേതീഴനില്
പുറസപടുവനിച്ച  650/2019  (2019-സലെ   പവഭാസനി   കകേരളതീയരുസടെ   ഡനിവനിഡനറ  പദ്ധതനി),
976/2019,  445/2020, 446/2020  എനതീ  നമ്പര്  എസറ.ആര്.ഒ.-കേള  സമനിതനിയുസടെ
25-1-2022-സലെ  കയഭാഗതനില്  പരനികശഭാധന  നടെത്തുകേയുന്റിം  കകേരളതീയ  പവഭാസനികേഭാരദ്ധ്യന്റിം,
നനിയമന്റിം എനതീ വകുപ്പുകേളനിസലെ ഉകദദ്ധ്യഭാഗസ്ഥരനില് നനിനന്റിം സതളനിസവടുപറ നടെത്തുകേയുന്റിം സചയ.
അതനിസന  അടെനിസ്ഥഭാനതനില്  സമനിതനി  എതനികച്ചര്ന  നനിഗമനങ്ങളന്റിം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം
ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം അടെങ്ങുനതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.  

2022  ജൂലലെ  12-ാം  തതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

   എന്റിം. എന്റിം. മണനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                             അദ്ധദ്ധ്യക്ഷന്,
2022 ജൂസസലെ 14.                                       സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷൻ സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

ജജീവറിതസസ്വപ്നങ്ങള്   സപ്പോകപ്പോത്കരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   നപ്പോടടുംവജീടമപ്പോയറി  അകന്നട
അനന്യപദേശപത്തേകട പ്രയപ്പോണടും ചചെപയ്യേണറിവരുന്നവരപ്പോണട പ്രവപ്പോസറികള്.  നമ്മുചട
പരമ്പരപ്പോഗത  ചതപ്പോഴറിലറിടങ്ങളറില്    നറിനടും  മപ്പോറുന്നതറിനടും  പുതറിയ  ചതപ്പോഴറില്  സടുംസപ്പോരടും
സൃഷറിക്കുന്നതറിനടും  ജജീവറിതസസൗകരന്യങ്ങള്  ചമച്ചചപടത്തുന്നതറിനടും പ്രവപ്പോസജജീവറിതടും
മലയപ്പോളറിചയ   ഏചറ   സഹപ്പോയറിച.  വറിദേന്യപ്പോഭന്യപ്പോസ  പമഖലയറിലുണപ്പോയ  പുപരപ്പോഗതറിചയ
തുടര്ന്നട  ജജീവറിതനറിലവപ്പോരത്തേറിലുടും  സപ്പോടുംസപ്പോരറികപമഖലയറിലുടും  ഔന്നതന്യടും  പനടറിയ
ആധുനറിക  പകരളത്തേറിനട  ഇന്നപത്തേതറില്  നറിനടും  തറികചടും  വന്യതന്യസ്തമപ്പോയ  ഭൂപ്രക  കൃതറിയടും
ജജീവറിത  പനര്കപ്പോഴ്ചകളുമുള്ള   ഒരു  ഭൂതകപ്പോലമുണപ്പോയറിരുന.  കപ്പോര്ഷറികവൃത്തേറിയറിലധറിഷറിതമപ്പോയ,
കൂട്ടുകുടടുംബ വന്യവസ്ഥ   നറിലനറിന്നറിരുന്ന   ഒരു   കപ്പോലഘടത്തേറില്    തചന്റെ   പരറിമറിതമപ്പോയ
ആവശന്യങ്ങള്ക്കുപവണ  വറിഭവങ്ങള്   ചുറ്റുമുള്ള   പ്രകൃതറിയറില്  നറിനതചന്ന   അവനട
ലഭറിച്ചറിരുന.  പരസ്പര  സഹപ്പോയത്തേറിലധറിഷറിതമപ്പോയ  ഒരു  ബപ്പോര്ടര്  സമ്പ്രദേപ്പോയവടും
അകപ്പോലത്തേട  നറിലനറിന്നറിരുന.  വന്യവസ്ഥപ്പോപറിത  കൂട്ടുകുടടുംബ  വന്യവസ്ഥറിതറിയറില്  നറിന്നട
അണുകുടടുംബങ്ങളറിപലകട  മപ്പോററിയ  മനഷന്യന്   ഉന്നതവറിദേന്യപ്പോഭന്യപ്പോസത്തേറിചന്റെയടും  ശപ്പോസ-
സപ്പോപങ്കേതറികവറിദേന്യകളുചട  വന്യപ്പോപനചത്തേയടും  തുടര്ന്നട  ജജീവറിതനറിലവപ്പോരടും  ചമച്ചചപടത്തുന്നതറിനടും
സപ്പോമ്പത്തേറികഭദ്രത   ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനമപ്പോയറി പുതറിയ  ചതപ്പോഴറില്/  വന്യപ്പോപപ്പോരസപ്പോധന്യതകള്
അപനസ്വഷറിച്ചട  മറ്റുസ്ഥലങ്ങളറിപലക്കുടും  ക്രപമണ  മറ്റുരപ്പോജന്യങ്ങളറിപലക്കുടും  സഞ്ചരറികപ്പോന്
തുടങ്ങറിയതട  കുടറിപയറ്റത്തേറിചന്റെയടും  പ്രവപ്പോസത്തേറിചന്റെയമപ്പോയ പുതറിയ  ജജീവറിതക്രമത്തേറിനട
തുടകടും കുററിച.

2.  തചന്റെ   ജജീവറിതടും  കരുപറിടറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  എനട  കഠറിനപ്പോധസ്വപ്പോനവടും  ചചെയ്യേപ്പോന്
തയ്യേപ്പോറപ്പോയ  മലയപ്പോളറി,  എണ-പ്രകൃതറിവപ്പോതകങ്ങളുചട  ധപ്പോരപ്പോളറിത്തേത്തേപ്പോല്  സമ്പന്നമപ്പോയ
ഗള്ഫട  പമഖലപയയടും  ഉയര്ന്ന  ചതപ്പോഴറില്/പവതന  സപ്പോധന്യതകളുള്ള  പപ്പോശപ്പോതന്യ
രപ്പോജന്യങ്ങചളയടും  തചന്റെ  തടകമപ്പോയറി  ചതരചഞ്ഞെടത്തു.  യസൗവ്വനകപ്പോലത്തേട  അനന്യപദേശങ്ങളറില്
കഠറിനപ്പോധസ്വപ്പോനടും  ചചെയട  സമ്പപ്പോദേറിച്ച  ധനടും  സസ്വനടും  കുടടുംബത്തേറിചന്റെയടും  നപ്പോടറിചന്റെയടും  അതുവഴറി
രപ്പോഷ്ട്രത്തേറിചന്റെ  തചന്നയടും  ഉന്നതറികപ്പോയറി  ചചെലവഴറിച.  ജജീവറിത  സപ്പോയപ്പോഹ്നത്തേറില്  സസ്വസ്ഥമപ്പോയറി
ജജീവറിക്കുന്നതറിനട,  മപ്പോററിയ  പലപ്പോകക്രമത്തേറില്  സപ്പോധറികപ്പോത്തേ  അവസ്ഥയണട.  ആപഗപ്പോള
സപ്പോമ്പത്തേറിക  തകര്ച്ചയടും  യദപ്പോനരജീകവടും  മഹപ്പോമപ്പോരറിചയ  തുടര്നണപ്പോയ  അരകറിതപ്പോവസ്ഥയടും
പ്രവപ്പോസറിയചട  സസ്വപ്നങ്ങൾകട  ആഘപ്പോതപമല്പറിക്കുന.  എങ്കേറിലുടും,  പകരളത്തേറിചല  സപ്പോമൂഹറിക -
സപ്പോമ്പത്തേറിക-സടുംസപ്പോരറിക -അടറിസ്ഥപ്പോനസസൗകരന്യ പമഖലകളറില്   നപ്പോടും   ഇന്നട   കപ്പോണുന്ന
സമൂലമപ്പോയ  മപ്പോറ്റങ്ങള്കട  പറിന്നറിലുള്ള  ചെപ്പോലക  ശകറിയപ്പോകുവപ്പോന്  പ്രവപ്പോസറി  നറിപകപത്തേറിനട

851/2022.
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സപ്പോധറിചചവന്നതട   നമുകട   വറിസ്മരറിക്കുവപ്പോന്   കഴറിയന്ന   ഒന്നല.  പ്രവപ്പോസറികള്ക്കുടും
അവരുചട  ഭപ്പോരന്യ/ഭര്ത്തേപ്പോവറിനടും  ജജീവറിതപ്പോവസപ്പോനടും വചര ഒരു നറിശറിത തുക  ഡറിവറിഡന്റെപ്പോയറി
പ്രതറിമപ്പോസടും  ലഭറിക്കുന്ന  പദതറിയപ്പോണട   2019-ചല  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട
പദതറി. 2019-ചല പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട പകമ  (പഭദേഗതറി)  ഓര്ഡറിനന്സട  (2019-ചല
25)  പ്രകപ്പോരടും പഭദേഗതറി ചചെയ്യേചപട  2008-ചല  പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട പകമ ആകറിചല
(2009-ചല  10) 8  എ വകുപ്പുപ്രകപ്പോരടും നല്കചപട അധറികപ്പോരങ്ങള് വറിനറിപയപ്പോഗറിചചകപ്പോണട
രൂപജീകരറിച്ചതപ്പോണട  പ്രസ്തുത  ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറി.   പ്രവപ്പോസറി  നറിപകപങ്ങള്  പ്രവപ്പോസറി
പകരളജീയരുചട പകമടും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നപതപ്പോചടപ്പോപടും നപ്പോടറിചന്റെ വറികസനപ്രവര്ത്തേനങ്ങള്കട
പ്രപയപ്പോജനചപടത്തുന്നതറിനമപ്പോയറി   പകരള  സര്കപ്പോര്  ആവറിഷ്കരറിച്ച  നൂതന ദേജീര്ഘകപ്പോല
നറിപകപ  പദതറിയപ്പോണറിതട.  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  പപരറില്  മൂന്നട  ലകടും  മുതല്
അന്പത്തേറിചയപ്പോന്നട  ലകടും  രൂപ  വചര  നറിപകപടും   നടത്തുന്നതറിനടും  അതട  സര്കപ്പോര്
നറിശയറിച്ചറിട്ടുള്ള പ്രകപ്പോരടും വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചതറിചന്റെ   ഫലമപ്പോയറി കറിട്ടുന്ന  തുകയടും  സര്കപ്പോ   ര്  
വറിഹറിതവടും പചെര്ത്തേട,  നറിപകപടും നടത്തേറി  മൂന്നട വര്ഷടും പൂര്ത്തേറിയപ്പോകുന്ന  തജീയതറി മുതല്,
അടുംഗടും/ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട   പ്രതറിമപ്പോസടും  ഡറിവറിഡന്റെട    നല്കുന്നതുമപ്പോയ പ്രസ്തുത പദതറി
2019 ചസപ്റ്റടുംബര് 19 -നട നറിലവറില് വന.

3.  2008-ചല  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  പകമ  ആകറിന്  (2009-ചല  10)  കജീഴറില്
പുറചപടവറിച്ച  650/2019 (2019-ചല  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറി),
976/2019,  445/2020,  446/2020   എന്നജീ   നമ്പര്   എസട.ആര്.ഒ.-കളുചട  സൂക
പരറിപശപ്പോധനയചട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പകരളജീയ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരന്യടും,  നറിയമടും   എന്നജീ  വകുപ്പുകളറിചല
ഉപദേന്യപ്പോഗസ്ഥരറില്  നറിനടും  2022  ജനവരറി  25-ാം  തജീയതറി  സമറിതറി  ചതളറിചവടപട
നടത്തുകയണപ്പോയറി.  അതറിചന്റെ  അടറിസ്ഥപ്പോനത്തേറില്  സമറിതറി  എത്തേറിപച്ചര്ന്ന  നറിഗമനങ്ങളുടും
നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുടും ശറിപപ്പോര്ശകളുടും ചുവചട പചെര്ക്കുന.

4.  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറിയചട  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
അടുംഗജീകരറിച ചകപ്പോണ്ടുള്ള സര്കപ്പോര് ഉത്തേരവട നമ്പര്  [2-9-2019-ചല സ.ഉ.(കക.) നമ്പര്
12/2019/ പനപ്പോര്ക] തചന്നയപ്പോണട 2019-ചല  പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട പദതറി
രൂപജീകരറിചചകപ്പോണ്ടുള്ള സര്കപ്പോര്  ഉത്തേരവട നമ്പരപ്പോയറി  എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 650/2019-ല്
(അനബനടും I)  പചെര്ത്തേറിരറിക്കുന്നചതന്നട സമറിതറി കചണത്തേറി.  ഒരു  സര്കപ്പോര് ഉത്തേരവട
നമ്പരറില് തചന്ന പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട ഡറിവറിഡന്റെട പദതറിയചട   മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളുടും
പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറിയചട  രൂപജീകരണവടും  പുറചപടവറിച്ചതട
സപ്പോപങ്കേതറികമപ്പോയറി സടുംഭവറിച്ച പറിഴവപ്പോചണനടും വന്യതന്യസ്ത കപ്പോരന്യങ്ങള്കപ്പോയറി  ഒരു   സര്കപ്പോര്
ഉത്തേരവട   ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിരറിക്കുന്നതട  ശരറിയപ്പോയ നടപടറിയചലനടും അതട പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി,
പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറിയചട  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങ ള്  അടുംഗജീകരറിച
ചകപ്പോണ്ടുള്ള  2-9-2019-ചല  നറിലവറിലുള്ള  സര്കപ്പോര്  ഉത്തേരവട  റദ്ദേപ്പോകറി, പകരടും  മുന്കപ്പോല
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പ്രപ്പോബലന്യപത്തേപ്പോചട  ഒരു  പുതറിയ സര്കപ്പോര്  ഉത്തേരവട  പുറചപടവറിച്ചപ്പോല് മതറിയപ്പോകുചമനടും
പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരന്യ വകുപട  അഡജീഷണല്  ചസക്രടററി  സമറിതറിചയ  പബപ്പോധറിപറിച. അതറിചന്റെ
അടറിസ്ഥപ്പോനത്തേറില്,  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട   ഡറിവറിഡന്റെട    പദതറിയചട    മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങ ള്
 അടുംഗജീകരറിചചകപ്പോണ്ടുള്ള   2-9-2019-  ചല സ  .  ഉ  .(  കക  .)  നമ്പര്    12/2019/  പനപ്പോര്ക  എന്ന  സര്കപ്പോര്
ഉത്തേരവട  റദ്ദേപ്പോക്കുന്നതറിനടും  പകരടും  മുന്കപ്പോല  പ്രപ്പോബലന്യപത്തേപ്പോചട  ഒരു  പുതറിയ സര്കപ്പോര്    ഉത്തേരവട
മുപഖന പദതറിയചട  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങ ള്  പുറചപടവറികപ്പോനടും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

5.   ഒരു   സര്കപ്പോര്     ഉത്തേരവറിനട      എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്   നല്കറി  ഗസറ്ററില്
പ്രസറിദചപടത്തുപമ്പപ്പോള്,  പ്രസ്തുത  ഗസറ്റട   വറിജപ്പോപനത്തേറിനട  അനബനമപ്പോയറി  മചറ്റപ്പോരു
കപ്പോരന്യത്തേറിനള്ള  സര്കപ്പോര്  ഉത്തേരവട   പചെര്ക്കുന്നതട   ക്രമപ്രകപ്പോരമചലന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തേറി. അതറിനപ്പോല്, വറിജപ്പോപനത്തേറിചല   എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നമ്പര്   650/2019    എന്നതറിനട
മുകളറിലുള്ള     '(  അനബനടും  )'    എന്നതുടും  വറിജപ്പോപനത്തേറിപനപ്പോചടപ്പോപമുള്ള  അനബനവടും
ഒഴറിവപ്പോകണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന. 

6.   2019-ചല പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറി രൂപജീകരറിചചകപ്പോണ്ടുള്ള
സര്കപ്പോര്  ഉത്തേരവട,  'സ.ഉ.(കക.)'  ആയറിടപ്പോണട പുറചപടവറിച്ചറിരറിക്കുന്നചതനടും ആകറിചല
ഒരു വകുപറിചന്റെ  അധറികപ്പോരത്തേപ്പോല് പുറചപടവറിക്കുന്ന ചെടങ്ങളുടും  പദതറിയടും  'സ.ഉ.(കക.)'
ആയറി പുറചപടവറിക്കുന്നതട ക്രമപ്രകപ്പോരമചലനടും സമറിതറി വറിലയറിരുത്തേറി. ആകറിചല ഒരു വകുപറിചന്റെ
അധറികപ്പോരത്തേപ്പോല് പുറചപടവറിക്കുന്ന ചെടങ്ങളുടും പദതറിയടും ഭപ്പോവറിയറില്   '  സ  .  ഉ  .(  അച്ചടറി  )'   ആയറി
പുറചപടവറികണചമന്നട നറിര്പദ്ദേശടും  നല്കണചമന്നട   സമറിതറി    ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

7.    ആകറിചല വകുപട  2(എസട)-ചല നറിര്വ്വചെന പ്രകപ്പോരടും  ''പദതറി''  എന്നപ്പോല്,  ഈ
ആകറിന് കജീഴറിന്   ഉണപ്പോകചപട  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  പകമ  പദതറിയപ്പോചണനടും
ഓര്ഡറിനന്സറിചല  വകുപട  2(എടുംഎ)-ല്   നറിര്വ്വചെറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട
ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറി ഈ ആകറിചല   മചറ്റപ്പോരു  പദതറിയപ്പോയതറിനപ്പോല്,  ആകറിചല വകുപട
5 പ്രകപ്പോരടും  മുന്കപ്പോല പ്രപ്പോബലന്യപത്തേപ്പോട കൂടറിപയപ്പോ അചലങ്കേറില്  പറില്കപ്പോല പ്രപ്പോബലന്യപത്തേപ്പോട
കൂടറിപയപ്പോ  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറിയറില്    പഭദേഗതറി  വരുത്തുവപ്പോന്
സപ്പോധറികപ്പോത്തേ   സപ്പോഹചെരന്യമപ്പോചണനടും   സമറിതറി വറിലയറിരുത്തേറി. രണട പദതറിയടും വന്യതന്യസ്ത
മപ്പോയതറിനപ്പോല്  ,    പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറിയറിലുടും   പഭദേഗതറി വരുത്തേപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുന്നവറിധത്തേറില്  ആകറിചല    5-  ാം  വകുപട    പഭദേഗതറി  ചചെയ്യേണചമന്നട     സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

8.   2-9-2019-ചല   സ.ഉ.(കക.)  നമ്പര്  12/2019/പനപ്പോര്ക  എന്ന  സര്കപ്പോര്
ഉത്തേരവട  എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 650/2019 ആയറി ഗസറ്റട വറിജപ്പോപനടും ചചെയറിരറിക്കുന്നതട 
19-9-2019-ലപ്പോചണനടും സര്കപ്പോര് ഉത്തേരവട   പുറചപടവറിച്ചട  17  ദേറിവസത്തേറിനപശഷമപ്പോണട
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ഗസറ്റട  വറിജപ്പോപനടും  വന്നറിരറിക്കുന്നചതനടും  സമറിതറി  കചണത്തേറി.   ഗസറ്റട  വറിജപ്പോപനടും
ചചെയ്യുന്ന  തജീയതറി  മുതലപ്പോണട  ചെടങ്ങളുടും  പദതറിയടും  സപ്പോധപ്പോരണയപ്പോയറി  നറിലവറില്
വരുന്നചതനടും  ഗസറ്റട  വറിജപ്പോപനടും  തപ്പോമസറിക്കുടുംപതപ്പോറുടും  പ്രപ്പോബലന്യ  തജീയതറിയറിലുടും
വന്യതന്യപ്പോസടും  വരുചമനടും സമറിതറി  നറിരജീകറിച.  സര്കപ്പോര്  ഉത്തേരവകള്  പുറചപടവറിക്കുന്ന
അനതചന്ന   ഇ-ഗസറ്റട   ആയറി പ്രസറിദചപടത്തേപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുന്ന ഈ കപ്പോലഘടത്തേറില്,
ഉത്തേരവട   പുറചപടവറിച്ചട  17  ദേറിവസത്തേറിനപശഷടും   ഗസറ്റട  വറിജപ്പോപനടും  ചചെയതട
നന്യപ്പോയജീകരറിക്കുവപ്പോന്   സപ്പോധറിക്കുന്നതചലന്നട   സമറിതറി   അഭറിപ്രപ്പോയചപട്ടു.    അതറിനപ്പോല്,
ഭപ്പോവറിയറില്   സര്കപ്പോര്   ഉത്തേരവട   പുറചപടവറിക്കുന്ന  അപന്നപ്പോ   അചലങ്കേറില്   അതറിനട
ചതപ്പോടടത്തേ പ്രവൃത്തേറി ദേറിവസടും തചന്നപയപ്പോ ഗസറ്റട വറിജപ്പോപനടും ചചെയ്യേണചമന്നട     സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

9.  2008-ചല  പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട  പകമ ആകറിചല,   'ആകട '  എന്ന  വപ്പോകട
2019-ചല  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറിയറില്  'ആകട ' എന്നപ്പോണട
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിരറിക്കുന്നചതന്നട  സമറിതറി  നറിരജീകറിച.   പ്രസ്തുത  വപ്പോകട  ആകറിപലതുപപപ്പോചല
ഏകജീകരറിക്കുന്നതറിനട  ,   പദതറിയറിചല പജീഠറികയറിചല മൂന്നപ്പോടും വരറിയറിചല   '  ആകറിചല   '   എന്നതട
'  ആകറിചല  '   എനടും    '10-  ാം ആകട   '   എന്നതട    ' 10-  ാം ആകട   '   എനടും ഖണറിക   2(1)(  എ  )-  ചല
'  ആകട    '    എന്നതട     '  ആകട    '     എനടും    '  പകമ ആകട    '    എന്നതട    '  പകമ ആകട    '    എനടും
ഖണറിക    2(1)(  സറി  )-  ചല    '  ആകറിചല  '    എന്നതട    '  ആകറിചല  '    എനടും   ഖണറിക    2(2)-  ചല
രണപ്പോമചത്തേയടും മൂന്നപ്പോമചത്തേയടും വരറികളറിചല   '  ആകറിലുടും  '    എന്നതട    '  ആകറിലുടും  '    എനടും മപ്പോറ്റടും
വരുത്തേ  ണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

10.  ഖണറിക 1(2) പ്രകപ്പോരടും, 2019-ചല പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറി
ഗസറ്റട  വറിജപ്പോപന  പ്രകപ്പോരടും  സര്കപ്പോര്  നറിശയറിക്കുന്ന  തജീയതറിയറില്  പ്രപ്പോബലന്യത്തേറില്
വരുന്നതപ്പോചണന്നട വന്യവസ്ഥ ചചെയറിട്ടുചണനടും അതറിനപ്പോയറി, പ്രസ്തുത പദതറി  19-9-2019-നട
നറിലവറില്  വന്നതപ്പോയറി  6-12-2019-ചല   സ.ഉ.(കക.)  നമ്പര്  21/2019/പനപ്പോര്ക എന്ന
സര്കപ്പോര് ഉത്തേരവട മുപഖന  എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 976/2019 ആയറി  ഗസറ്റട വറിജപ്പോപനടും
ചചെയറിരറിക്കുന്നതട   16-12-2019-ല്   ആചണനടും  സമറിതറി   നറിരജീകറിച.  പ്രവപ്പോസറി
പകരളജീയരുചട ഡറിവറിഡന്റെട പദതറി രൂപജീകരറിചചകപ്പോണ്ടുള്ള  ഉത്തേരവട  എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര്
650/2019  ആയറി  ഗസറ്റട  വറിജപ്പോപനടും ചചെയ തജീയതറിയപ്പോയ 19-9-2019  തചന്നയപ്പോണട
പ്രസ്തുത  പദതറി  നറിലവറില്  വന്ന  തജീയതറിയപ്പോയറി  16-12-2019-ചല  ഗസറ്റട
വറിജപ്പോപനത്തേറില്  നറിശയറിച്ചറിരറിക്കുന്നചതന്നട  സമറിതറി കചണത്തേറി.   ഡറിവറിഡന്റെട പദതറി
രൂപജീകരറിച ചകപ്പോണ്ടുളള   ഉത്തേരവട ഗസറ്റട   വറിജപ്പോപനടും  ചചെയ  തജീയതറിയടും  പ്രസ്തുത
പദതറി   പ്രപ്പോബലന്യത്തേറില്  വന്ന   തജീയതറിയടും  ഒന്നപ്പോയതറിനപ്പോലുടും  16-12-2019-ചല  ഗസറ്റട
വറിജപ്പോപനത്തേറില്   പദതറികട   മുന്കപ്പോല   പ്രപ്പോബലന്യപമപ്പോ,  പറിന്കപ്പോല  പ്രപ്പോബലന്യപമപ്പോ
നല്കപ്പോത്തേ സപ്പോഹചെരന്യത്തേറിലുടും  ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറി  രൂപജീകരറിചചകപ്പോണ്ടുളള  ഉത്തേരവറിചല
ഖണറിക   1(2)-ചല  'ഇതട  ഗസറ്റട   വറിജപ്പോപന  പ്രകപ്പോരടും  സര്കപ്പോര്  നറിശയറിക്കുന്ന
തജീയതറിയറില്  പ്രപ്പോബലന്യത്തേറി     ല്  വരുന്നതപ്പോണട ' എന്നതട  'ഇവ  ഉടന്  പ്രപ്പോബലന്യത്തേറില്
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വരുന്നതപ്പോ  ണണ ' എന്നപ്പോകറിയറിരുനചവങ്കേറില്  16-12-2019-ചല  ഗസറ്റട  വറിജപ്പോപനടും
(എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  976/  2019)  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോമപ്പോയറിരുനചവന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തേറി.
അതറിനപ്പോല്,  ഭപ്പോവറിയറില് സര്കപ്പോര് ഉത്തേരവറിനട  പ്രപ്പോബലന്യടും നല്കുപമ്പപ്പോള് ഈ വറിഷയടും
ശ്രദറിക ണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

11.  പ്രവപ്പോസറികള്/ചതപ്പോഴറില്  ഉടമകള്/സടുംരടുംഭകര്  എന്നറിവരറില്  നറിനടും  നറിപകപടും
പനരറിടട  സസ്വജീകരറിക്കുന്നതട   പകരള  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  പകമ  പബപ്പോര്ഡപ്പോചണനടും
പ്രസ്തുത    പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നപ്പോണട   സര്കപ്പോരറിനപ്പോല്  നറിശയറിച്ചറിട്ടുള്ള   ഏജന്സറികട
നറിപകപടും കകമപ്പോറ്റടും ചചെയട നല്കുന്നചതനടും  സമറിതറി നറിരജീകറിച.  നറിപകപടും  പനരറിടട
സസ്വജീകരറിക്കുന്നതട  ഏജന്സറിയപ്പോചണന്നട  ഖണറിക  2(1)(ബറി)-ചല   നറിര്വ്വചെനത്തേറില്
അര്ത്ഥമുണപ്പോകുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തേറി.  ഖണറിക    2(1)(  ബറി  )-  ചല    "  ഏജന്സറി  "
എന്ന  നറിര്വ്വചെനത്തേറില്   വന്യകത   വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ,     പ്രസ്തുത  നറിര്വ്വചെനത്തേറിചല
'  കജീഴറില്  '     എന്ന  വപ്പോകറിനപശഷടും    '  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിനടും  '    എന്നജീ  വപ്പോക്കുകള്  കൂടറി
പചെര്കണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന.  

12.  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറിയറില്   പ്രവപ്പോസറികള്കട  പുറപമ
ചതപ്പോഴറില്  ഉടമകള്/സടുംരടുംഭകര് എന്നറിവര്ക്കുടും   പ്രവപ്പോസറികളുചട  പപരറില്   നറിപകപടും
നടത്തേപ്പോവന്നതപ്പോചണനടും    ചതപ്പോഴറില്  ഉടമകള്/സടുംരടുംഭകര് എന്നറിവര്  പദതറിയറില്
ഒരടുംഗമലപ്പോത്തേ സപ്പോഹചെരന്യത്തേറില്  'ഒരടുംഗടും നറിപകപറിച്ച തുക' എന്നട  ഖണറിക 2 (1) (ഡറി)-ചല
നറിര്വ്വചെനത്തേറില് പചെര്ത്തേറിരറിക്കുന്നതട  ഉചെറിതമപ്പോയറിചലനടും  ജജീവറിച്ചറിരറിക്കുന്നവചര  മപ്പോത്രപമ
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവപ്പോയറി  കണകപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കൂചവനടും  സമറിതറി നറിരജീകറിച. അതറിനപ്പോല്,
ഖണറിക  2(1)(ഡറി)-ചല  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിചന്റെ  നറിര്വ്വചെനത്തേറില്  കൂടതല്  വന്യകത
പവണചമന്നട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയചപട്ടു.  പ്രസ്തുത    നറിര്വ്വചെനത്തേറിചല ഒന്നപ്പോടും വരറിയറിചല
'  ഒരടുംഗടും  '    എന്നതട ഒഴറിവപ്പോകണചമനടും രണപ്പോടും വരറിയറിചല      '  ആ അടുംഗപമപ്പോ ആ  '    എന്നതട
'  അടുംഗപമപ്പോ  '    എനടും മൂന്നപ്പോടും വരറിയറിചല    '  ജജീവറിച്ചറിരറിക്കുന്ന ഭപ്പോരന്യ  /  ഭര്ത്തേപ്പോവട  എന്നട    '    എന്നതട
'  ഭപ്പോരന്യ  /  ഭര്ത്തേപ്പോവട എപന്നപ്പോ  '   എനടും   മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന.          

13.   ഖണറിക    2 (1) (  ഇ  )-  ചല    "  നറിപകപടും  "    എന്ന നറിര്വ്വചെനത്തേറിചന്റെ ഒന്നപ്പോടും വരറിയറിചല
'  ഖണടും  ',  '  ഉപഖണ  '    എന്നറിവ യഥപ്പോക്രമടും    '  ഖണറിക  ',   '  ഉപഖണറിക  '     എന്നട     മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമനടും
രണപ്പോടും  വരറിയറിചല    '/  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട    '    എന്ന  ചെറിഹ്നവടും  വപ്പോക്കുടും  ഒഴറിവപ്പോകണചമനടും  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

14.  കൂടതല്  നറിപകപസസൗഹൃദേ  അനരജീകടും  സൃഷറിക്കുന്നതറിനടും  ഡറിവറിഡന്റെറിനട
കൂടതല്  സുരകറിതതസ്വടും  നല്കുന്നതറിനടുംപവണറി  ഖണറിക    2(1)(  എഫട  )-  ചല    "  ഡറിവറിഡന്റെട
വരുമപ്പോനടും  "    എന്ന  നറിര്വ്വചെനത്തേറിചന്റെ  നപ്പോലപ്പോടും  വരറിയറിചല    '  ഏറ്റവടും  കുറഞ്ഞെ  '    എന്നജീ
വപ്പോക്കുകള് ഒഴറിവപ്പോകണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .
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15.   ഖണറിക   2 (2)-  ചല ആദേന്യ വരറിയറിചല   '  പചക  '    എന്ന വപ്പോകട     '  പപക  '    എന്നട
മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന.

16.   ഖണറിക   3-  ചന്റെ തലചകടറിചല   '  ബപ്പോധകമപ്പോകുചമന്നട   '   എന്നതട    '  ബപ്പോധകടും  '   എന്നട
മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

17.   ഖണറിക  3  പ്രകപ്പോരടും, ഈ  പദതറി  എലപ്പോ   പ്രവപ്പോസറികള്ക്കുടും   ബപ്പോധകമപ്പോകുന്ന
തപ്പോചണന്നട  വന്യവസ്ഥ   ചചെയറിട്ടുചണങ്കേറിലുടും,  പദതറിയറില്  അടുംഗമപ്പോകുന്നയപ്പോള്  പ്രവപ്പോസറി
ആചണന്നട   ചതളറിയറിക്കുവപ്പോന്  എചനപ്പോചക   പരഖകളപ്പോണട   നറിപകപ  സമയത്തേട
സമര്പറിപകണചതന്നട  പദതറിയറില്  വന്യവസ്ഥ   ചചെയറിടറിചലന്നട   സമറിതറി  നറിരജീകറിച.
അതറിനപ്പോല്,  പദതറിയറില്  അടുംഗമപ്പോകുന്നയപ്പോള്  പ്രവപ്പോസറി  ആചണന്നട   ചതളറിയറിക്കുവപ്പോന്
എചനപ്പോചക  പരഖകളപ്പോണട   നറിപകപ സമയത്തേട  സമര്പറിപകണചതന്നട  പദതറിയറില്
വന്യവസ്ഥ    ചചെയ്യേണചമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

18.  പ്രവപ്പോസറികള്കട   പുറപമ   പ്രവപ്പോസറികളുചട   ചതപ്പോഴറില്    ഉടമകള്/സടുംരടുംഭകര്
എന്നറിവര്ക്കുടും  പ്രവപ്പോസറികളുചട   പപരറില്   പദതറിയറില്    നറിപകപടും   നടത്തേപ്പോവന്നതപ്പോചണന്നട
സമറിതറി നറിരജീകറിച.  അതറിനപ്പോല്,  ഖണറിക    4 (1)-  ചല ഒന്നപ്പോടും വപ്പോകന്യത്തേറിചല    '  ഏചതപ്പോരു
പ്രവപ്പോസറിക്കുടും  '    എന്നജീ  വപ്പോക്കുകള്  ഒഴറിവപ്പോകറിചകപ്പോണ്ടുടും    '  അടുംഗവടും  /  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവടും  '  എന്നതട
'  അടുംഗടും  '    എന്നട      മപ്പോറ്റടും വരുത്തേറിചകപ്പോണ്ടുടും  ,   '  പ്രവപ്പോസറിപയപ്പോ അചലങ്കേറില് ചതപ്പോഴറില് ഉടമകപളപ്പോ  /
സടുംരടുംഭകപരപ്പോ  ഏറ്റവടും  കുറഞ്ഞെതട  മൂന  ലകടും  രൂപ  ഒരു  പ്രവപ്പോസറിയചട  പപരറില്
നറിപകപറിച്ചപ്പോല്  ,    ആ  പ്രവപ്പോസറി  പദതറിയറിചല  അടുംഗടും  ആകുന്നതപ്പോണട    '     എന്നട    മപ്പോറ്റടും
വരുത്തേണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന. 

19. ഖണറിക     4(1)-  ചല മൂന്നപ്പോടും വരറിയറിചല   '  ഒരടുംഗത്തേറിനട  /  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട   '   എന്നതട
'  ഒരടുംഗത്തേറിനട   '    എന്നട   മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

20.  ഒരറികല്  നറിപകപടും  നടത്തേറിയ  വന്യകറികട  വജീണ്ടുടും ഈ  പദതറിയറില്   പല
തവണയപ്പോയറി അന്പത്തേറിചയപ്പോന  ലകടും രൂപ  വചര നറിപകപടും നടത്തേപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുചമന്നട
സമറിതറികട   പബപ്പോധന്യചപട്ടു.  എന്നപ്പോല്   പദതറിയറില്   അതട  വന്യകമലപ്പോത്തേതറിനപ്പോല്,   പല
തവണയപ്പോയറി   അന്പത്തേറിചയപ്പോന   ലകടും  രൂപ വചര നറിപകപടും  നടത്തേപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുചമന്നട
വന്യകമപ്പോയറി  ഖണറിക   4(1)-  ല് വന്യവസ്ഥ  ചചെയ്യേണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

21.   പദതറിയറില്   അടുംഗമപ്പോകുന്നയപ്പോളറിചന്റെ    വന്യകറിവറിവരവടും   ചതപ്പോഴറില് ഉടമകള്/
സടുംരടുംഭകരുചട വന്യകറിവറിവരവടും ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട, പനപ്പോമറിനറി/അവകപ്പോശറികള്, നറിപകപ തുക,
തുക  നറിപകപറിച്ച  തജീയതറിയടും   നറിപകപ  രജീതറിയടും  (ചചെകട/ഡറി.ഡറി/  ഇ.പപയ്ചമന്റെട),
ഡറിവറിഡന്റെട  ചക്രഡറിറ്റട  ചചെപയ്യേണ  അകസൗണട  നമ്പര്,  പ്രവപ്പോസറി  ആചണന്നട
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ചതളറിയറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഹപ്പോജരപ്പോകറിയ  പരഖകള് എന്നറിവ പരഖചപടത്തുന്നതറിനടും പഫപ്പോപടപ്പോ
പതറിക്കുന്നതറിനടും അടുംഗതസ്വ നമ്പര് പരഖചപടത്തുന്നതറിനള്ള സ്ഥലവടും ഉള്ചപടത്തേറിചകപ്പോണട
നറിപകപടും നടത്തുന്നതറിനള്ള ഒരു  ഫപ്പോറടും പദതറിയറില്  ഉള്ചപടത്തുന്നതട അനറിവപ്പോരന്യമപ്പോ
ചണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തേറി.  അതറിനപ്പോയറി ,  പ്രസ്തസ്തുത വറിവരങ്ങള്   ഉള്ചപടത്തേറിചകപ്പോണട
ഒരു  ഫപ്പോറടും പദതറിയറില്    പചെര്കണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

22.  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട/പനപ്പോമറിനറി/അവകപ്പോശറികള്  എന്നറിവചര  മപ്പോപറ്റണറി  വരുന്ന  ഒരു
സപ്പോഹചെരന്യടും  സടുംജപ്പോതമപ്പോകുകയപ്പോചണങ്കേറില്   പുതറിയ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട/പനപ്പോമറിനറി/അവകപ്പോശറികള്
എന്നറിവചര   പദതറിയറില്   പചെര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഒരു   ഫപ്പോറടും  പദതറിയറില്
ഉള്ചപടത്തുന്നതട  അനറിവപ്പോരന്യമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തേറി.  അതറിനപ്പോയറി ,  പ്രസ്തുത
വറിവരങ്ങള്    ഉള്ചപടത്തേറിചകപ്പോണട ഒരു  ഫപ്പോറടും പദതറിയറില്    പചെര്കണചമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

23.  ആദേന്യ   മൂന്നട  വര്ഷകപ്പോലയളവറിലുള്ള  ഡറിവറിഡന്റെട  നറിപകപപത്തേപ്പോചടപ്പോപടും
പചെര്ക്കുനചണങ്കേറിലുടും  പ്രസ്തുത  വര്ഷകപ്പോലയളവറില്  നറിപകപകനട  അതട  കകമപ്പോറ്റടും
ചചെ യ്യേചപടന്നറിചലന്നട  സമറിതറി വറിലയറിരുത്തേറി. ആദേന്യ മൂന്നട വര്ഷകപ്പോലയളവറില് ഡറിവറിഡന്റെട
ലഭറിക്കുന്നതചലന്ന  വന്യപ്പോഖന്യപ്പോനടും  ഉണപ്പോകുന്നതറിനപ്പോല്  ,    ഖണറിക    4(3)-  ചല    '  ലഭറിക്കുന്നതല  '
എന്നതട കൂടതല് വന്യകതയപ്പോയറി    '  കകമപ്പോറ്റടും ചചെയ്യുന്നതല   '     എന്നട   മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

24.  കൂടതല് വന്യകതയപ്പോയറി  ,   ഖണറിക   5(1)-  ചല    '  നറിപകപ തജീയതറി മുതല്   '   എന്നതട
'  നറിപകപടും നടത്തേറി  '    എന്നട   മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന.

25.  ഒപ്പോര്ഡറിനന്സറിചല വകുപട  2  (ജറിഎ)-ചല നറിര്വ്വചെന പ്രകപ്പോരടും,  ''ഡറിവറിഡന്റെട  ''
എന്നപ്പോല് പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറി പ്രകപ്പോരടും നറിപകപറിക്കുന്ന തുകയട
നറിപകപടും സസ്വജീകരറിക്കുന്ന ഏജന്സറി നറിപകപകനട  നല്കുന്ന ലപ്പോഭവറിഹറിതടും എന്നപ്പോണട
വന്യവസ്ഥ ചചെയറിട്ടുള്ളചതന്നട  സമറിതറി മനസറിലപ്പോകറി. പ്രസ്തുത നറിര്വ്വചെന പ്രകപ്പോരടും ഡറിവറിഡന്റെട
കണകപ്പോക്കുന്നതട  നറിപകപറിക്കുന്ന   തുകചയ   മപ്പോത്രടും അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയപ്പോചണനടും ഡറിവറിഡന്റെട
ചകപ്പോടക്കുന്നതട  ഏജന്സറി  പനരറിടപ്പോചണനടും  ഡറിവറിഡന്റെപ്പോയറി  അനവദേറിക്കുന്ന  തുക
ലപ്പോഭവറിഹറിതമപ്പോചണനടും   വന്യപ്പോഖന്യപ്പോനമുണപ്പോകുനചവന്നട  സമറിതറി  നറിരജീകറിച.  നറിപകപടും
സസ്വജീകരറിച്ചതറിനട  ഏജന്സറി നല്കുന്ന   വറിഹറിതവടും  സര്കപ്പോര് വറിഹറിതവടും കൂടറി പചെര്ന്ന
നറിശറിത  നറിരകറിലുള്ള  തുകയപ്പോണട   ഡറിവറിഡന്റെപ്പോയറി   നല്കുന്നചതനടും  പ്രസ്തുത  തുക
ലപ്പോഭവറിഹറിതടും  അചലനടും സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തേറി.   ഏജന്സറി നല്കുന്ന   വറിഹറിതവടും സര്കപ്പോര്
വറിഹറിതവടും  കൂടറി   പചെര്ന്ന  നറിശറിത   നറിരകറിലപ്പോണട  ഡറിവറിഡന്റെട  നല്കുന്നചതന്നട
വന്യകമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ,  '  ലപ്പോഭവറിഹറിതടും  '    എന്ന  വപ്പോകട  ഒഴറിവപ്പോകറിചകപ്പോണട  വകുപട
2 (  ജറിഎ  )-  ചല ഡറിവറിഡന്റെറിചന്റെ  നറിര്വ്വചെനത്തേറില് മപ്പോറ്റടും   വരുത്തേണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ  ചചെയ്യുന.
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26.  ആര്ചകപ്പോചക  എപ്രകപ്പോരടും  ഡറിവറിഡന്റെട  നല്കണചമന്നട  ഖണറിക    5(1),  5(2)
എന്നറിവയറില്  വന്യകമപ്പോചണന്നതറിനപ്പോല്  ,    ഖണറിക    5(3)-  ചല  ആദേന്യ  വപ്പോകന്യത്തേറിചല
'  അടുംഗടും  /   ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിചന്റെ   അചലങ്കേറില്   അയപ്പോളുചട    ഭപ്പോരന്യ  /  ഭര്ത്തേപ്പോവറിചന്റെ മരണടും ഏതപ്പോപണപ്പോ
അവസപ്പോനടും  സടുംഭവറിക്കുന്നതട  ,    അപതപ്പോടകൂടറി  '     എന്നതട  ഒഴറിവപ്പോകണചമനടും    '  ഉപഖണങ്ങളറില്  '
എന്നതട    '  ഉപഖണറികകളറില്  '    എന്നപ്പോകണചമനടും  ,   '  അവസപ്പോനറിപറിപകണതപ്പോണട  .  '     എന്നതട
'  അവസപ്പോനറിച്ചതറിനപശഷടും  , '   എന്നപ്പോകണചമനടും   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന. 

27.   ഖണറിക 5(3) പ്രകപ്പോരടും,  പനപ്പോമറിനറി/അവകപ്പോശറികള് പബപ്പോര്ഡട നറിശയറിച്ചറിട്ടുള്ള
പരഖകള്  സമര്പറിക്കുന്ന  തജീയതറി  മുതല്  മുപതട ദേറിവസങ്ങള്ക്കുളളറില് അടുംഗത്തേറിചന്റെ
നറിപകപവടും   ആദേന്യ  മൂന്നട  വര്ഷങ്ങളറില്  അതറിപനപ്പോടട   കൂടറി  പചെര്കചപട  ഡറിവറിഡനടും
അവര്കട  തറിരറിചക നല്പകണതപ്പോണട   എന്നപ്പോണട  വന്യവസ്ഥ ചചെയറിട്ടുള്ളചതന്നട   സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകറി.    '  പബപ്പോര്ഡട നറിശയറിച്ചറിട്ടുള്ള പരഖകള്  '     എന്നതറിനപകരടും  ഏചതപ്പോചക
പരഖകളപ്പോണട സമര്പറിപകണചതന്നട പദതറിയറില് വന്യകമപ്പോയറി വന്യവസ്ഥ  ചചെയ്യേണചമനടും
ഖണറിക   5(3)   പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക ലഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ,    ഒരു അപപകപ്പോ ഫപ്പോറടും പദതറിയറില്
പചെര്കണചമനടും    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

28.  നറിപകപടും  നടത്തേറി   മൂന്നട   വര്ഷത്തേറിനളളറില്   അടുംഗവടും   ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവടും
മരറിക്കുകയപ്പോചണങ്കേറില്,  നറിപകപ  തുകയടും    അതറിപനപ്പോടട  കൂടറി  പചെര്കചപട  ഡറിവറിഡനടും
പനപ്പോമറിനറി/അവകപ്പോശറികള്കട  എപപപ്പോള്  തറിരറിചക   നല്കുചമന്നട   പദതറിയറില്   വന്യവസ്ഥ
ചചെയറിടറിലന്നട  സമറിതറി വറിലയറിരുത്തേറി.     അതറിനപ്പോല്,  പ്രസ്തുത സപ്പോഹചെരന്യത്തേറില്  നറിപകപ
തുകയടും   അതറിപനപ്പോടട  കൂടറി  പചെര്കചപട ഡറിവറിഡനടും  പനപ്പോമറിനറി  /  അവകപ്പോശറികള്കട എപപപ്പോള്
തറിരറിചക  നല്കുചമന്നട  പദതറിയറില് വന്യകമപ്പോയറി വന്യവസ്ഥ ചചെയ്യേണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

29.     ഖണറിക 5 (3) പ്രകപ്പോരടും, 'നറിപകപടും തറിരറിചക നല്കപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തേപകടും
നറിപകപ  തുക  കകവശടും  ഇരറിക്കുന്ന  ഏജന്സറി  നറിപകപത്തേറിനട  നല്കുന്ന  തുക  കൂടറി
പ്രസ്തുത നറിപകപപത്തേപ്പോചടപ്പോപടും  പനപ്പോമറിനറി/അവകപ്പോശറികള്കട നല്പകണതപ്പോണട.'   പ്രസ്തുത
വന്യവസ്ഥയറിചല     '  നറിപകപത്തേറിനട  നല്കുന്ന  തുക  കൂടറി  പ്രസ്തുത  നറിപകപപത്തേപ്പോചടപ്പോപടും
പനപ്പോമറിനറി  /  അവകപ്പോശറികള്കട നല്പകണതപ്പോണട   '   എന്നതറില് വന്യകത കുറവചണന്നട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തേറി  .     അതട  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ,    ഖണറിക    5(3)-  ചല  പ്രസ്തുത ഭപ്പോഗത്തേറിനട
കൂടതല്  വന്യകത വരുത്തേണചമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

30.  'അടുംഗടും/ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട  ഈ  പദതറി  പ്രകപ്പോരമുള്ള  നറിപകപടും  യപ്പോചതപ്പോരു
വറിധത്തേറിലുള്ള  വപ്പോയ്പകള്കട  ജപ്പോമന്യമപ്പോപയപ്പോ  മറ്റു  വറിധത്തേറിലുള്ള  ചസകക്യൂരറിറ്ററിയപ്പോപയപ്പോ
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്   പപ്പോടറിലപ്പോത്തേതുടും    ആയതട   യപ്പോചതപ്പോരു   തരത്തേറിലുള്ള  ജപറി
നടപടറികള്കട വറിപധയമപ്പോകപ്പോന് പപ്പോടറിലപ്പോത്തേതുമപ്പോണട.  ഇപ്രകപ്പോരടും ഏചതങ്കേറിലുടും ജപറിപകപ്പോ
ററികവററിപകപ്പോ  വറിപധയമപ്പോകുന്നപകടും  അടുംഗടും/ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട  ഡറിവറിഡന്റെറിനട
അര്ഹത ഉണപ്പോയറിരറിക്കുന്നതല' എന്നപ്പോണട  ഖണറിക 6 (1)-ല് വന്യവസ്ഥ ചചെയറിട്ടുള്ളചതന്നട
സമറിതറി   നറിരജീകറിച.   ഖണറിക    6  (1)-  ചല   വന്യവസ്ഥ    നടപപ്പോക്കുന്നതറിപലകപ്പോയറി  ,
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'  നറിപകപടും  യപ്പോചതപ്പോരു  വറിധത്തേറിലുള്ള  വപ്പോയ്പകള്കട  ജപ്പോമന്യമപ്പോപയപ്പോ  മറ്റു  വറിധത്തേറിലുള്ള
ചസകക്യൂരറിറ്ററിയപ്പോപയപ്പോ  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്   പപ്പോടറില  '    എന്നട  നറിപകപ  സര്ടറിഫറികറ്ററില്
പരഖചപടത്തേണചമനടും  അടുംഗടും  /  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട   റവനന്യ ന്യൂ  ററികവററി  നടപടറികട
വറിപധയനപ്പോപകണറി വന്നപ്പോല് ഈ പദതറിയറിചല  നറിപകപചത്തേ   ജപറി  നടപടറികളറില്
നറിനടും ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോചയന്നട ഒനകൂടറി വന്യകമപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറികണചമനടും
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന. 

31.   'നറിപകപടും, അടുംഗടും/ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട അചലങ്കേറില് ഭപ്പോരന്യ/ഭര്ത്തേപ്പോവറിചന്റെ  ജജീവറിത
കപ്പോലത്തേറില്   പറിന്വലറികപ്പോന്   പപ്പോടറിലപ്പോത്തേതപ്പോണട ’ എന്ന   ഖണറിക  6(2)-ചല
വന്യവസ്ഥയറില്  മപ്പോറ്റടും  വരുപത്തേണതപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയചപട്ടു.  ഒരു  അടുംഗടും/
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട  ജജീവറിത  കപ്പോലഘടത്തേറില്  എപപപ്പോചഴങ്കേറിലുടും  സപ്പോമ്പത്തേറിക  പ്രതറിസനറി
ഉണപ്പോകുപമ്പപ്പോള്,  മറ്റട  വരുമപ്പോന  മപ്പോര്ഗ്ഗമറിലപ്പോചത ,  ഒരു  നറിശറിത  കപ്പോലയളവറിനപശഷടും
നറിപകപടും  പറിന്വലറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുചമങ്കേറില്,  അതട  നറിപകപകചര  കൂടതല്
ആകര്ഷറിക്കുന്ന സപ്പോഹചെരന്യടും സടുംജപ്പോതമപ്പോകുചമന്നട സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തേറി.  ഒരു നറിശറിത
കപ്പോലയളവറിനപശഷടും    (10/15/20      വര്ഷടും  )    നറിപകപടും  പറിന്വലറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുന്ന
തരത്തേറില് പദതറിയറില് വന്യവസ്ഥ ചചെയ്യേണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

32.  ഖണറിക 7-ല്   പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ   ചപപ്പോതു ചുമതലകചള  കുററിച്ചപ്പോണട  വന്യവസ്ഥ
ചചെയറിട്ടുള്ളചതന്നട സമറിതറി നറിരജീകറിച. എന്നപ്പോല്, ഖണറിക 7(1)-ചല രണപ്പോടും  വപ്പോചെകമപ്പോയ,
'ഇതറിപലകപ്പോയറി  പബപ്പോര്ഡറിനണപ്പോകുന്ന  ഭരണപരമപ്പോയ  എലപ്പോ  ചചെലവകളുടും  സര്കപ്പോര്,
വപ്പോര്ഷറിക  ഗപ്പോന്റെട  വഴറി  പബപ്പോര്ഡറിനട  നല്പകണതപ്പോണട  '  എന്നതട  പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ
ചുമതലകളറില്ചപടന്നതചലന്നട  വറിലയറിരുത്തേറി. അതറിനപ്പോല്, '  ഇതറിപലകപ്പോയറി  '    എന്ന വപ്പോകട
ഒഴറിവപ്പോകറി  , '  പബപ്പോര്ഡറിനണപ്പോകുന്ന ഭരണപരമപ്പോയ എലപ്പോ ചചെലവകളുടും സര്കപ്പോര്  ,    വപ്പോര്ഷറിക
ഗപ്പോന്റെട  വഴറി  പബപ്പോര്ഡറിനട    നല്പകണതപ്പോ  ണട    '      എന്നതട   ഖണറിക    9-  ചല  ചപപ്പോതു
വന്യവസ്ഥയറില്  ഉള്ചപടത്തേണചമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

33.   ഖണറിക  7-ല് പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ  ചപപ്പോതു ചുമതലകചള  കുററിച്ചപ്പോണട   വന്യവസ്ഥ
ചചെയറിട്ടുള്ളചതങ്കേറിലുടും  ഖണറിക  7(3),  7(4)  എന്നറിവയറില് ഏജന്സറികളുചട ചുമതലകചള
കുററിച്ചപ്പോണട  പ്രതറിപപ്പോദേറിക്കുന്നചതന്നട    സമറിതറി വറിലയറിരുത്തേറി. അതറിനപ്പോല്  ഖണറിക      7(3),
7(4)    എന്നറിവയറിചല   വന്യവസ്ഥ ഖണറിക    8-  ചല ഏജന്സറികളുചട ചപപ്പോതുചുമതലകളറില്
ഉള്ചപടത്തേണചമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

34.  ഖണറിക      7(5)-  ചല വന്യവസ്ഥ പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ  ചുമതലകളറില്ചപടപ്പോത്തേതറിനപ്പോല്  ,
പ്രസ്തുത   വന്യവസ്ഥയറിചല    '  ഇപ്രകപ്പോരടും  '    എന്ന  വപ്പോകട  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനടും    '  നറിപകപടും
കകമപ്പോറ്റടും  ചചെയ്യേചപട  ഏജന്സറിപകപ്പോ  അചലങ്കേറില്  പനരറിടട  പബപ്പോര്ഡറിപനപ്പോ  '    എന്നതട
'  പബപ്പോര്ഡറിനട    '    എനടും     മപ്പോറ്റടും വരുത്തേറിചകപ്പോണട പ്രസ്തുത  വന്യവസ്ഥ  ഖണറിക    9-  ചല ചപപ്പോതു
വന്യവസ്ഥയറില്    ഉള്ചപടത്തേണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന. 

851/2022.
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35.  ആകറില്   '  നറിപകപടും  '   എന്ന വപ്പോകപ്പോണട ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  ,   ഖണറിക
7(6)-  ചല   രണപ്പോടും  വരറിയറിചല    '  ഫണറിനട   '    എന്നതട    '  നറിപകപത്തേറിനട   '   എന്നട   മപ്പോറ്റടും വരുത്തേ
ണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന.

36.  പ്രതറിമപ്പോസ  ഡറിവറിഡന്റെട  അടുംഗടും  /  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട   മപ്പോത്രപമ  നല്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക ന്യൂ  എന്നതറിനപ്പോല്   ഖണറിക    7(7)-  ചല    '  അചലങ്കേറില്  ,    അതതട സടുംഗതറിപപപ്പോചല  ,
അവരുചട  ഭപ്പോരന്യ  /  ഭര്ത്തേപ്പോവറിചന്റെ  '    എന്നജീ  വപ്പോക്കുകള്  ഒഴറിവപ്പോകറിചകപ്പോണട  ,  '  ഏജന്സറികളറില്
നറിനടും കൂടപ്പോചത  സര്കപ്പോരറില്  നറിനടും ലഭറിക്കുന്ന   അനവദേനജീയമപ്പോയ  പ്രതറിമപ്പോസ  ഡറിവറിഡന്റെട  ,
അടുംഗടും  /  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിചന്റെ  ബപ്പോങ്കേട  അകസൗണറിപലകട  അപ്രകപ്പോരടും  ലഭന്യമപ്പോകുന്നതറിചന്റെ
ചതപ്പോടടത്തേ  പ്രവൃത്തേറി  ദേറിവസടും  തചന്ന  പബപ്പോര്ഡട  അടയ്പകണതപ്പോണട     '     എന്നട   മപ്പോറ്റടും
വരുത്തേണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

37.  പ്രതറിമപ്പോസ  ഡറിവറിഡന്റെട   അടുംഗടും  /  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട   മപ്പോത്രപമ  നല്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക ന്യൂ എന്നതറിനപ്പോല് ഖണറിക   7(8)-  ചല   '  അടുംഗടും  /  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട അചലങ്കേറില്  ,    അതതു
സടുംഗതറിപപപ്പോചല  ,   അവരുചട ഭപ്പോരന്യ  /    ഭര്ത്തേപ്പോവറിനട   '    എന്നതട     '  അടുംഗടും  /   ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട    '
എന്നട   മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന.

38.  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നപ്പോണട  ഏജന്സറി  നറിപകപടും  സസ്വജീകരറിക്കുന്നചതന്നട
വന്യകമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഖണറിക   8(1)-  ചല രണപ്പോടും വരറിയറിചല   '  സസ്വജീകരറിക്കുന്ന ഫണറിചന്റെ  '
എന്നതട   '  പബപ്പോര്ഡറില് നറിനടും സസ്വജീകരറിക്കുന്ന നറിപകപത്തേറിചന്റെ  '   എന്നട   മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

39.  ഖണറിക    8(2)-  ചല  ഒന്നപ്പോടും  വരറിയറിചല     '  ധനകപ്പോരന്യവര്ഷടും  '     എന്നതട
'  സപ്പോമ്പത്തേറിക വര്ഷടും  '    എനടും രണപ്പോടും വരറിയറിചല   '  അവര്ക്കുളട ള   '    എന്നതട    '  അവര്ക്കുള്ള   '
എനടും  മൂന്നപ്പോടും വരറിയറിചലയടും നപ്പോലപ്പോടും വരറിയറിചലയടും     '  ബഡ്ജറ്റട    '    എന്നതട     '  ബജറ്റട    '
എനടും  മൂന്നപ്പോടും  വരറിയറിചല    '  മപ്പോറ്ററിചവയ്ക്കുവപ്പോന്  '    എന്നതട     '  മപ്പോറ്ററിവയ്ക്കുവപ്പോന്  '     എനടും   മപ്പോറ്റടും
വരുത്തേണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന. 

40.  ഖണറിക   8(3)-  ചല ഒന്നപ്പോടും വരറിയറിചല     '  ഖണത്തേറിചന്റെ  '   എന്നതട    '  ഖണറികയചട  '
എനടും  രണപ്പോടും വരറിയറിചല   '  ഉപഖണ  '    എന്നതട    '  ഉപഖണറിക  '    എനടും ഖണറിക   8(4)-  ചല
ഒന്നപ്പോടും  വരറിയറിചല     '  സസ്വജീകരറിക്കുനട ന     '     എന്നതട     '  സസ്വജീകരറിക്കുന്ന  '     എനടും   മപ്പോറ്റടും
വരുത്തേണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന. 

41.  പദതറിയറില്  മപ്പോറ്റടും  വരുത്തുകപയപ്പോ  പറിന്വലറിക്കുകപയപ്പോ  ചചെയപ്പോലുടും,  നറിപകപടും
നടത്തുന്ന  സമയത്തേട  ഉറപട  നല്കറിയറിട്ടുള്ള  നറിരകറില്  പ്രതറിമപ്പോസ  ഡറിവറി ഡന്റെട
അടുംഗത്തേറിപനപ്പോ/ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിപനപ്പോ  കറിട്ടുചമന്നട  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി,  ഖണറിക
9(1)-  ചല    '  പ്രസ്തസ്തുത പദതറി തുടര്നടും ഉണപ്പോയറിരറിക്കുന്നതുടും  '   എന്നതറിനപശഷടും   '  പ്രതറിമപ്പോസ ഡറിവറി ഡന്റെട
നല്കുന്നതുടും  '   എന്നജീ വപ്പോക്കുകള് കൂടറി  പചെര്കണ  ചമന്നട      സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 
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42.  ഖണറിക    9(1)-  ചല    '5-  ാം ഖണടും  '    എന്നതട    '5-  ാം ഖണറിക  '    എനടും    '(3)-  ാം
ഉപഖണ  '    എന്നതട    '(3)-  ാം ഉപഖണറിക  '    എനടും   മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  . 

43.    കൂടതല് നറിപകപസസൗഹൃദേ അനരജീകടും സൃഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ,   ഖണറിക   9(2)-
ചല  മൂന്നപ്പോടും  വരറിയറിചല    '  അയപ്പോള്കട  പദേപ്പോഷകരമപ്പോയ  വറിധത്തേറില്  '    എന്നജീ  വപ്പോക്കുകള്
ഒഴറിവപ്പോകണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  . 

44.  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറിയറില്  നറിപകപറിക്കുന്ന  തുക
പകരളത്തേറിചന്റെ  അടറിസ്ഥപ്പോനസസൗകരന്യ   വറികസനത്തേറിനപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്,
പ്രസ്തുത  നറിപകപ തുകപയയടും   ഡറിവറിഡന്റെട  തുകപയയടും വരുമപ്പോന  നറികുതറിയറില്  നറിനടും
ഒഴറിവപ്പോകറിയപ്പോല്   കൂടതല്  നറിപകപടും   ആകര്ഷറിക്കുന്നതറിനട സപ്പോധറിക്കുചമന്നട സമറിതറി
നറിരജീകറിച.  അതറിനപ്പോല്,  പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറിയറില് നറിപകപറിക്കുന്ന
തുകപയയടും   ഡറിവറിഡന്റെട  തുകപയയടും വരുമപ്പോന നറികുതറിയറില് നറിനടും ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള നടപടറി
സസ്വജീകരറികണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന.

45.   പകരളത്തേറിചന്റെ  അടറിസ്ഥപ്പോനസസൗകരന്യ    വറികസനത്തേറിനപ്പോയറി    51    ലകടും രൂപയറില്
കൂടതല്  നറിപകപടും  നടത്തേപ്പോന്   തയ്യേപ്പോറപ്പോകുന്ന   പ്രവപ്പോസറികള്കപ്പോയറി  ,    സര്കപ്പോര്  വറിഹറിതടും
ഒഴറിവപ്പോകറി  ,    ഏജന്സറി   വറിഹറിതടും  മപ്പോത്രടും  ഉള്ചപടത്തേറിചകപ്പോണട   പുതറിചയപ്പോരു   പദതറി
നടപപ്പോകണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

46.  പ്രവപ്പോസറി   പകരളജീയരുചട   ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറിയറില്   കൂടതല്   നറിപകപടും
ആകര്ഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ,    ദേ കൃശന്യ  -  ശ്രവന്യ  -  അച്ചടറി  -  സമൂഹ  മപ്പോധന്യമങ്ങള്  വഴറി  വറിപദേശത്തുടും
പകരളത്തേറിലുടും  ,     പ്രസ്തസ്തുത ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറിചയ കുററിച്ചട  കൂടതല്  പ്രചെപ്പോരണടും നടത്തേണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന. 

എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 976/2019

***

47.  2019-ചല പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറിയറിചല 1-ാം ഖണറിക
2-ാം  ഉപഖണറിക  പ്രകപ്പോരടും  നല്കചപട  അധറികപ്പോരടും  വറിനറിപയപ്പോഗറിചചകപ്പോണട  2019
ചസപ്റ്റടുംബര്  19-ാം  തജീയതറി  പ്രവപ്പോസറി  ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറി  പ്രപ്പോബലന്യത്തേറില്
വന്നതപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട  എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  976/2019  [6-12-2019-ചല  സ.ഉ.(കക)
നമ്പര് 21/2019/പനപ്പോര്ക – അനബനടും  II].

48.   എസട  .  ആര്  .  ഒ  .    നമ്പര്    976/2019-  ചന്റെ രണപ്പോടും വരറിയറിചല    '2-  ാം ഉപഖണറിക  '
എന്നതട    '(2)-  ാം ഉപഖണറിക  '    എനടും മൂന്നപ്പോടും വരറിയറിചല   '  പ്രവപ്പോസറി ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറി  '
എന്നതട     '  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറി  '    എനടും    മപ്പോറ്റടും  വരുത്തേണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന. 
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49.  2019-ചല  പ്രവപ്പോസറി   പകരളജീയരുചട   ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറിയചട
രൂപജീകരണവമപ്പോയറി ബനചപട സര്കപ്പോര്  ഉത്തേരവട നമ്പരുടും തജീയതറിയടും എസട.ആര്.ഒ.
നമ്പരുടും  ഗസറ്റട  വറിജപ്പോപന നമ്പരുടും തജീയതറിയടും ഏതപ്പോചണന്നട  എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്
976/2019-ല്  ഉള്ചപടപത്തേണതപ്പോയറിരുനചവന്നട   സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തേറി.  പ്രസ്തുത
വറിവരങ്ങള് കൂടറി   പചെര്ത്തേട  എസട  .  ആര്  .  ഒ  .    നമ്പര്    976/2019-  ല്    മപ്പോറ്റടും വരുത്തേണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന  .

                                        എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 445/2020

      എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 446/2020

***

50.  2008-ചല  പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട പകമ ആകറിചല  (2009-ചല  10) 9-ഉടും
 10-ഉടും  വകുപ്പുകള് പ്രകപ്പോരടും  നല്കചപട  അധറികപ്പോരങ്ങള് വറിനറിപയപ്പോഗറിചചകപ്പോണട  പകരള
പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  പകമ  പബപ്പോര്ഡട  പുനനഃസടുംഘടറിപറിചചകപ്പോണ്ടുള്ളതപ്പോണട
എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 445/2020 [12-5-2020-ചല സ.ഉ. (കക.) നമ്പര് 7/2020/പനപ്പോര്ക
-  അനബനടും  III].  മലയപ്പോളത്തേറിലുള്ള  പ്രസ്തുത എസട.ആര്.ഒ.-യചട ഇടുംഗജീഷട  തര്ജ്ജമ
വറിജപ്പോപനടും ചചെയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി,  പുതറിചയപ്പോരു സര്കപ്പോര് ഉത്തേരവട  [12-5-2020-ചല സ.ഉ.
(കക.) നമ്പര് 6/2020/പനപ്പോര്ക - അനബനടും IV]  മുപഖന, പുതറിചയപ്പോരു എസട.ആര്.ഒ.
(446/2020)  ആയറിടപ്പോണട   പ്രസറിദജീകരറിച്ചറിരറിക്കുന്നചതന്നട    സമറിതറി നറിരജീകറിച.
മലയപ്പോളത്തേറിലുള്ള സര്കപ്പോര്  ഉത്തേരവടും അതറിചന്റെ ഇടുംഗജീഷട  തര്ജ്ജമയടും  ഒറ്റ സര്കപ്പോര്
ഉത്തേരവറില്  ,    ഒറ്റ എസട  .  ആര്  .  ഒ  .    നമ്പരറില്  തചന്ന പ്രസറിദജീകരറിപകണതപ്പോയറിരുനചവനടും
ഒരു കപ്പോരന്യത്തേറിനപ്പോയറി  രണട   സര്കപ്പോര്  ഉത്തേരവടും  രണട  എസട  .  ആര്  .  ഒ  .    നമ്പരുടും  ഉള്ളതട
ക്രമപ്രകപ്പോരമചലനടും   വറിലയറിരുത്തേറിയ  സമറിതറി  ,     രണപ്പോമചത്തേ   എസട  .  ആര്  .  ഒ  .    നമ്പര്
446/2020   റദ്ദേപ്പോകണചമന്നട    ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന.

51.   ആകറിചല  വകുപട   10(1)  പ്രകപ്പോരടും,  പകരള  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  പകമ
പബപ്പോര്ഡറിചല  ഒരു എകട-ഒഫജീപഷന്യപ്പോ    ഡയറകര്  ഒഴറിചകയള്ള  ഡയറകറുചട  ഔപദേന്യപ്പോഗറിക
കപ്പോലപ്പോവധറി  മൂന്നട  വര്ഷകപ്പോലമപ്പോയറിരറിക്കുന്നതപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  നറിരജീകറിച.
പബപ്പോര്ഡറിചല ഡയറകര്മപ്പോരുചട മൂന്നട വര്ഷ കപ്പോലപ്പോവധറി കണകപ്പോക്കുന്നതട ഏതട തജീയതറി
അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയപ്പോചണന്നട  ആകറില്  വന്യകമലപ്പോത്തേതറിനപ്പോല്  ,    ഡയറകര്മപ്പോരുചട  പപരട
ഉള്ചപടത്തേറിചകപ്പോണ്ടുള്ള ഉത്തേരവട ഗസറ്റട വറിജപ്പോപനടും ചചെയ്യുന്ന തജീയതറി  മുതല്   മൂന്നട
വര്ഷ കപ്പോലമപ്പോയറിരറിക്കുചമന്നട  ആകറില്   പഭദേഗതറി  വരുത്തേണചമന്നട   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന. 
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52.   പകരള പ്രവപ്പോസറി പകരളജീയരുചട പകമ പബപ്പോര്ഡട പുനനഃസടുംഘടറിപറിചചകപ്പോണ്ടുള്ള
ഉത്തേരവറിനട   (എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  445/2020)  ഗസറ്റട  വറിജപ്പോപന   തജീയതറികട
(1-7-2020)  പകരടും,  മുന്  പബപ്പോര്ഡറിചന്റെ   കപ്പോലപ്പോവധറി   അവസപ്പോനറിച്ചതറിചന്റെ   അടത്തേ
ദേറിവസമപ്പോയ   2020  മപ്പോര്ച്ചട  29-ാം  തജീയതറി  മുതല്  മുന്കപ്പോല  പ്രപ്പോബലന്യടും  നല്കറിയതുടും
29-3-2020  മുതല്  30-6-2020  വചരയള്ള  ആനകൂലന്യങ്ങള്  നല്കറിയതുടും
ക്രമപ്രകപ്പോരമചലന്നട   സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തേറി.  പകരള  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  പകമ
പബപ്പോര്ഡട  പുനനഃസടുംഘടറിപറിചചകപ്പോണ്ടുള്ള  ഉത്തേരവട   ഭപ്പോവറിയറില്  ഗസറ്റട   വറിജപ്പോപനടും
ചചെയ്യുപമ്പപ്പോള്  ,    ഗസറ്റട വറിജപ്പോപനടും ചചെയ്യുന്ന തജീയതറി  മുതല് പബപ്പോര്ഡട  പ്രപ്പോബലന്യത്തേറില്
വരുന്ന വറിധത്തേറിലപ്പോയറിരറികണചമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന.

53.   ആകറിചല വകുപട   10(1)  പ്രകപ്പോരടും,  ഡയറകര്മപ്പോചരയപ്പോണട   പകരള പ്രവപ്പോസറി

പകരളജീയരുചട   പകമ  പബപ്പോര്ഡറില്   നറിയമറിപകണചതന്നട   സമറിതറി   നറിരജീകറിച.

അതറിനപ്പോല്,  ആറപ്പോടും വരറിയറിചല    '  അടുംഗങ്ങചള  '    എന്ന വപ്പോകട    '  ഡയറകര്മപ്പോചര  '    എന്നട മപ്പോറ്റടും

വരുത്തേ  ണചമന്നട      സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   ചചെയ്യുന. 

54.  പ്രവപ്പോസറികള്കട സപ്പോമ്പത്തേറിക സുരകപയപ്പോചടപ്പോപടും സപ്പോമൂഹന്യപരറിരകയടും ഉറപപ്പോക്കുന്ന

പദതറിയപ്പോണട  പ്രവപ്പോസറി   പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട  പദതറി.    സമറിതറിയചട  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുടും

ശറിപപ്പോര്ശകളുടും  നടപപ്പോക്കുന്നതറിലൂചടയടും  പദതറി  കൂടതല്  ഗുണപ്രദേമപ്പോക്കുന്നതറിലൂചടയടും  ജജീവറിത

യസൗവ്വനത്തേറിചന്റെ  നലഭപ്പോഗവടും  അനന്യപദേശത്തേട വസറിപകണറിവരുന്ന പ്രവപ്പോസറികള്ക്കുടും അവരുചട

കുടടുംബത്തേറിനടും  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുചട  ഡറിവറിഡന്റെട   പദതറി   വളചരപയചറ  പ്രപയപ്പോജന

പ്രദേമപ്പോകുചമന്നട  സമറിതറി പ്രതന്യപ്പോശറിക്കുന.

                                

                                                                              എടും. എടും. മണറി,
 തറിരുവനനപുരടും,                                                                   അദന്യകന്,
 2022 ജൂകല 14.                                              സപബപ്പോര്ഡറിപനറ്റട ചലജറിപസ്ലേഷന് സമറിതറി.
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GOVERNMENT OF KERALA
Non-Resld€nt Keralltss, Afalrs (A) Department

NOTIFICATION
G.o.(Ms.)No. 6/202o/NORKA

8-20

ggoe (/)mg'
KERALA GAZETIE

GlOm)f,(l))(OfrDo
EXTRAORDINARY

oodlorolaor@1 1".mfl oc gsloojrmei,
puBLrsHED By atrntoniry

---_---

, a'roromoo"4o" ffiTl'ii'I rdffi, .se 1,u.,,J 'rhtfuv.Nttrpllm, I?th Mrd!;h rrgs No., weaneajy_- 1942 @druro tO I

L2th May, 2O2O

Thiruvananthapuram

section e and 10 or the ,- *"r,Jl,ii[llii":l il"",ri:T:,:ffiT,1:]
:9^q?_:r9 in supersession of the notification issued under G.O.(MS) No.2/?oulNoRKA dated 28b March 2017 antr pubtisheJi, snoii"liiilor, ,Kerala Gazette Extra Ordtnary No. 613 dated 296 M;rct, zOi],E"r#."* 

",lcrala.hereby reconstitute Kerala Non-Resldent l<eralites, Wetf?re Board wlththe following members as specified in the schedule glven below, namely:_

S. R- O. No. ,r,162020

Htti. rt . dsx.lty ntdd c.ai.
AulELlry Dry h.Eldn d.tu!.Eh tr.Drlrrr4qlall3@jrv
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SCHEDULE

Directors representlng the tlon'ResidGnt keralltes (Abro'd)

(2)
(3)
(4)

(1)

(s)

sri. N. Ailth kumar, Flat No. 9, Floor 3, Bulldlng No 12' Street

No: 5. Block 2, Abuhaneefa, Kuwalt

sri. George Varghese, P B. No 60571, Damam-31555' K S A'

iri. n. n r,r*urv, Snariah, U A. E. (muralyoutuvelil(ogmail com)

iri. e r,r.,"uir.'e. B. No. 48, vddikablr, Muscat' sultanate of

Oman.
Sri. K. K. Sankaran, P. B. No.2701, Doha, Qatar'

Dlr€ctors representlng th€ Non-Resldent ker'lltes (lndla)

(6) sri- N. V Badusha, Vadayil Veedu' Kadalundi P' O ' Kozhikode-

673 302.
17l ia. i. c. s"J*r, NllakkalVeedu. Nilakkal Junctlon' Thalkkad'

Pirappancode P' O., Thiruvananthapuram-695 607'

lll. Dlreators r€Pr€sentlng the Govornment

(8) Sri. P. T. KunjuNRKW Board Muhammed' Kochulliyll Veedu'

Pancharamukku Po, Guruvayoor' Thrissur'

(9) The secretary, NORKA Department'

(10) The Secr€tary, Law Department'

(11) The Secretary, Labour Department'

(12) The Additional Secretary, Finance Department'

(13) The Managing Dlrector, overseas Development and Employment

Promotion Council Ltd'

(14) Chief Executive Of6cer, Kerala Non-Resident lGralites' Welfare

Board.
(15) Chief Executive Ofncer, Norka Roots'

NRKW Board

As per sub section (4) of Section 9 of the said Act'

ptutrammeO, Kochulliyil Veedu, Pancharamukku P'O 'Srl. P.T. Kunju

Iia E . dlslux, 4r- GdE.
ri-,r",t *i t ,.nt a o,.at' h@.'/&ohE Lr'b4ov'lr' ffi

ilt



Guruvayoor, Thrissur is appointed as the Chalrman of the l<erala Non_
Resident l(eralites' Welfare Board.

This notifica on shall be deemed to have come into force on 29s
March 2020.
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Explanatory Note

By Order of the Govemor,

DrX,Ellangov.n,
Pincipal Sectetary to

Govemment

{This does not form part of the notification, but is published as
intended to indlcate its general purport.)

The term of the office of the members of the Kerdla Non-Resident
l(eralites' Welfare Board consututed as per Nouflcation issued under G.O.
(P)No.2/2017/NORKA dated 286 t4arch 2017 and published as per S. R. O. No.l57nOU in the t<erala Gazette Extraordinary No. 613 stands expired on
28.03.2020. Hence, the Govemment have decided to reconstitute the Board
w.e,f. 296 March 2O2O with the above Directors and also appoint
Sri. P T. Kunj Muhammed as the Chaiman, of the sald Bbard.

The notification is intended to achieve the above object.

PUBIISHED AY THE SUPEfuNTENDEM OF GOVERTIMENT PRESSES
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