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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. കുന്നപനിള്ളനില്

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

ശതീ. റനി. പുഷഭാന്റിംഗദന, അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2022-2023 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്  വനവന്റിം  പരനിസനിതനിയന്റിം
വനികനഭാദസ ഞഭാരവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ് ജകേ റ ടറ  കേമനിറനി  X-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  സമനിതനിയസട  രണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമനിതനിയസട സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന. 

സമനിതനി, 12-04-2022, 27-4-2022 എന്നതീ തതീയതനികേളനില് കയഭാഗന്റിം കചെര്ന്നറ കകേരള
നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ
സന്റിംബനനിചറ  പുറസപടുവനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ  കരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം
തഭാസഴെപറയന്ന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില്  ഉളസകഭാള്ളുന്ന  വനിവനിധ  സചെലവനിനങ്ങള
പരനികശഭാധനിച.

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

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX  ― ശുദ്ധജലവനിതരണവന്റിം ശുചെതീകേരണവന്റിം
കമജര് സഹഡെറ 2215-02-106―വഭായ,
ജലമലനിനതീകേരണന്റിം തടയല്, 190 (98) കകേരള
സന്റിംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡെറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV ― വനന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLII  ― വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം

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

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

2022  കമയറ  18-ാം  തതീയതനി  കൂടനിയ  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.  

എ. സകേ. ശശതീന്ദ്രന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2022 കമയറ  18. സബ് ജകേ റ ടറ കേമനിറനി X. 



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV വനന

   പവപ്പോടട ചചെയ്തതട     -  816,55,61,000 രൂപ.

                                    ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട  -  638  രൂപ 

പപ്പോന

2406-01-004-92―വറിഭവ ആസൂത്രണവന ഗപവഷണവന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 1.5 പകപ്പോടറി രൂപ

1. വറിവറിധ  പഫപ്പോറസട  ഡറിവറിഷനുകളുചട  പ്രവര്ത്തന  പദ്ധതറികളുന  മപ്പോപനജ് ചമനട
പപ്പോനുകളുന  തയപ്പോറപ്പോക്കുകയന  പരറിഷ്കരറിക്കുകയന  ചചെയ്യുക,  ശപ്പോസസ്ത്രീയമപ്പോയ  വനപരറിപപ്പോലനന,
ഫസ്ത്രീല്ഡട  സര്പവ,  വനവറിഭവങ്ങളുചട  വറിവരപശഖരണത്തറിചനയന  കചണ്ടെത്തലുകളുചടയന
അടറിസപ്പോനത്തറില് പ്രവര്ത്തന പദ്ധതറികള് തയപ്പോറപ്പോക്കല്,  നറിലവറിലുള്ള ഗപവഷണങ്ങള്
തുടരുന്നതറിനുന  പുതറിയ  ഗപവഷണ  പരസ്ത്രീക്ഷണങ്ങള്  നടത്തുക,  മുതലപ്പോയ  പ്രവൃത്തറികള്
ലക്ഷഭ്യമറിടുന്ന  ഈ  പദ്ധതറിയപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന  അനുവദറിച്ച  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതന
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    50
ലക്ഷന  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2406-01-101-94―നശറിക്കചപട വനങ്ങളുചട പുനരുദ്ധപ്പോരണന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 3 പകപ്പോടറി രൂപ

2.  പശപ്പോഷറിച്ച വനങ്ങചളെ സസപ്പോഭപ്പോവറിക വനമപ്പോക്കറി മപ്പോററി അതുവഴറി ജജവജവവറിധഭ്യവന
ആവപ്പോസവഭ്യവസയചട  പസവനങ്ങളുന  ചമച്ചചപടുത്തുക  എന്നതപ്പോണട  ഈ  പദ്ധതറിയചട
പ്രധപ്പോന  ലക്ഷഭ്യന.  പരറിസറിതറി  പുനരുജസ്ത്രീവനത്തറിലൂചടയന  നറിലവറിലുള്ളവ  പരറിപപ്പോലറിചന
പുതറിയ  ജതകള്  നട്ടുപറിടറിപറിചന  പള്പട-വഡട  പതപ്പോടങ്ങചളെ  സസപ്പോഭപ്പോവറിക  വനങ്ങളെപ്പോക്കറി
മപ്പോറ്റുവപ്പോനുന,  അപൂര്വങ്ങളെപ്പോയ  പചെപ്പോലവനങ്ങള്,  ചെന്ദനമര  പ്രപദശന,  കണ്ടെല്ക്കപ്പോടുകള്,  മറ്റു
പ്രപതഭ്യക  പ്രപദശങ്ങളെറിചല  ആവപ്പോസവഭ്യവസയചട  സനരക്ഷണന  തുടങ്ങറിയ  പ്രവൃത്തറികള്
ലക്ഷഭ്യമറിടുന്ന  ഈ  പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന  അനുവദറിച്ച  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതന
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    2
പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2406-01-101-81―വന സനരക്ഷണന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 26 പകപ്പോടറി രൂപ

3. വനപമഖലയചട  ചമച്ചചപട  രസ്ത്രീതറിയറിലുള്ള  പരറിപപ്പോലനത്തറിനട  വനപമഖലയചട
ഏകസ്ത്രീകരണന,  വനപ്പോതറിര്ത്തറികളുചട സപ്പോയറിയപ്പോയ പവര്തറിരറിക്കല്,  വനസനരക്ഷണത്തറിനട
കപ്പോട്ടുതസ്ത്രീ  പ്രതറിപരപ്പോധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  മണട-ജലസനരക്ഷണ  പ്രവൃത്തറികള്  എന്നറിവ
അതഭ്യനപ്പോപപക്ഷറിതമപ്പോണട.  നറിലവറിലുള്ള  വനവറിഭവങ്ങള്  സനരക്ഷറിക്കുക,  പരറിപപ്പോലറിക്കുക,
പുനരുദ്ധരറിക്കുക തുടങ്ങറിയ മപ്പോനദണ്ഡങ്ങളെറിലൂന്നറിയള്ള കപ്പോട്ടുതസ്ത്രീ സനരക്ഷണ പ്രവൃത്തറികളെപ്പോയ
ഫയര് ജലനുകളുചട നറിര്മപ്പോണവന പരറിപപ്പോലനവന,  കപ്പോട്ടുതസ്ത്രീ സനരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങള്
വപ്പോങ്ങല്,  വനസനരക്ഷണ  സമറിതറികള്/ഇപക്കപ്പോചഡവലപ്ചമനട  കമറിററികള്ക്കുള്ള
സഹപ്പോയധനന, ചചെക്കടഡപ്പോമുകള്, കുളെങ്ങള് എന്നറിവയചട നറിര്മപ്പോണന, മണട-ജലസനരക്ഷണ
പ്രവൃത്തറികള്,  അധറിനറിപവശ  സസഭ്യങ്ങളുചട  നറിര്മപ്പോര്ജനന,  വകുപറിനട  കസ്ത്രീഴറിലുള്ള  22
പഴയ വപ്പോഹനങ്ങള്ക്കുപകരന പുതറിയ പഫപ്പോര്വസ്ത്രീല് ജഡ്രൈവട വപ്പോഹനന വപ്പോങ്ങല് തുടങ്ങറിയ
പ്രവൃത്തറികള്ക്കപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷന  വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുളെളെ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ    4    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2406-01-800-57―പഫപ്പോറസട  മപ്പോപനജ് ചമനട  വറിവര  സമ്പ്രദപ്പോയവന  ജറിപയപ്പോഗപ്പോഫറിക്കല്
വറിവര സമ്പ്രദപ്പോയവന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 1.5 പകപ്പോടറി രൂപ 

4.   വനന വകുപറിചന പസവനങ്ങളെറിലുന  കണകറിവറിററിയറിലുന  ഡറിജറിറല് സപ്പോപങ്കേതറിക
വറിദഭ്യയചട  ഉപപയപ്പോഗന  വര്ദ്ധറിപറിക്കുക  എന്ന  ലക്ഷഭ്യപത്തപ്പോചട  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന  ഈ
പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന  വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുളെളെ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   75   ലക്ഷന രൂപ  അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2406-01-800-56―മനുഷഭ്യനുന  മൃഗങ്ങളുന  തമറിലുള്ള  സനഘര്ഷങ്ങള്   കുറയ്ക്കുന്നതറിനുള്ള
നടപടറികള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 25 പകപ്പോടറി രൂപ

5.  സനസപ്പോനത്തട ഭയപ്പോനകമപ്പോയ രസ്ത്രീതറിയറില് മനുഷഭ്യ-മൃഗ സനഘര്ഷങ്ങള് വര്ദ്ധറിചവരുന്ന

സപ്പോഹചെരഭ്യത്തറില്  അതറിനട  വഴറിവയ്ക്കുന്ന  അടറിസപ്പോനകപ്പോരണങ്ങള്  കചണ്ടെത്തുന്നതറിനുന
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ലഘൂകരറിക്കുന്നതറിനുന  ഊന്നല്  നല്കറിചക്കപ്പോണ്ടുള്ള  വറിവറിധ  നടപടറികള്  വകുപട

ജകചക്കപ്പോപള്ളണ്ടെതുണ്ടെട.  വനഭ്യജസ്ത്രീവറി  സപങ്കേതങ്ങള്  ചമച്ചചപടുത്തുക,  നറിര്മപ്പോണ

പ്രവര്ത്തറികള്  ഉള്ചപചടയള്ള  പ്രതറിപരപ്പോധ  നടപടറികള്  സസസ്ത്രീകരറിക്കുക,  ദ്രുത

കര്മപസനകള്  ശകറിചപടുത്തുക,  ചപപ്പോതുജന  പങ്കേപ്പോളെറിത്തന  ഉറപ്പുവരുത്തുക,  മൃഗങ്ങളുചട

വരവറിചന/ആക്രമണചത്ത  സനബനറിച്ച  മുന്നററിയറിപട  നല്കുക,  ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗചത്ത

സനബനറിചന, അനുപയപ്പോജഭ്യമപ്പോയ കൃഷറിരസ്ത്രീതറികചളെ സനബനറിചന അവപബപ്പോധ പരറിപപ്പോടറികള്

സനഘടറിപറിക്കുക,  ചപപ്പോതുജന സഹപ്പോയപത്തപ്പോടുകൂടറിയ ഇനഷുറനസട  പദ്ധതറി  ആരനഭറിക്കുക

തുടങ്ങറിയ ദസ്ത്രീര്ഘകപ്പോല പദ്ധതറികള് നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോണട  വകുപട  ഈ പദ്ധതറിയറിലൂചട

ലക്ഷഭ്യമറിടുന്നചതന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  അപതപ്പോചടപ്പോപന  5  വര്ഷന  ചകപ്പോണ്ടെട

പൂര്ത്തസ്ത്രീകരറിക്കുവപ്പോന  ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന  620  പകപ്പോടറി  രൂപയചട  സര്ക്കപ്പോരറിനട  സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ള

പപ്രപ്പോജകട  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയന  നടപ്പുവര്ഷന  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട    സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന  .      ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്

ധനനഃപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വഴറിപയപ്പോ   149.42   പകപ്പോടറി രൂപ

അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2406-01-800-55―സപ്പോമൂഹറിക വന വറിപുലസ്ത്രീകരണവന കപ്പോര്ഷറിക വനവത്കരണവന

(01)―വന വറിപുലസ്ത്രീകരണന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 10 പകപ്പോടറി രൂപ 

6. വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുപറിടറിപറിക്കുന്നതറിചന  ആവശഭ്യകതയചട  പ്രചെരണപ്പോര്ത്ഥന  ജതകളുചട

ഉത്പപ്പോദനവന  വറിതരണവന,  നക്ഷത്രവനങ്ങള്  നട്ടുപറിടറിപറിക്കല്,  നഗരവനവത്കരണന,

വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസപ്പോധറിഷ് ഠറിത  വനവത്കരണന,  ഔഷധപത്തപ്പോടങ്ങളുചട  പരറിപപ്പോലനന,

ജലപ്പോശയങ്ങളുചട  സനരക്ഷണന,  തപദ്ദേശഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി  പയപ്പോജറിച്ചട  കൂടപ്പോയ

പദ്ധതറികള്  ആവറിഷ് കരറിക്കല്,  പസപ്പോഷഭ്യല്  പഫപ്പോറസറി  വറിഭപ്പോഗത്തറിചന  പ്രധപ്പോന

പദ്ധതറിയപ്പോയ വപനതര പ്രപദശങ്ങളെറിചല ജജവജവവറിധഭ്യ സനരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,

കണ്ടെല്ക്കപ്പോടുകള്,  തസ്ത്രീരവനന  പദ്ധതറി,  വറിവറിധ  വനവല്ക്കരണ  പ്രവൃത്തറികള്

തുടങ്ങറിയവയപ്പോണട  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂചട  നടപ്പുസപ്പോമ്പത്തറികവര്ഷന  ലക്ഷഭ്യമറിടുന്നചതനന

എന്നപ്പോല്   ബഡ് ജറട  വറിഹറിതന  പദ്ധതറി  നടത്തറിപറിനപ്പോയറി  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണനന  വറിലയറിരുത്തറിയ

സമറിതറി,  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറിപലയ് ക്കട     8    പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ

അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചെയ്യുന  .
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2406-02-110-68―ജജവ ജവവറിധഭ്യ സനരക്ഷണന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 10 പകപ്പോടറി രൂപ

7. വനന  വനഭ്യജസ്ത്രീവറി  സനരക്ഷണന,  ജജവജവവറിധഭ്യ  സനരക്ഷണന  എന്നസ്ത്രീ
പ്രവൃത്തറികളെപ്പോണട  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂചട  പ്രപ്പോവര്ത്തറികമപ്പോക്കുന്നതറിനട  ലക്ഷഭ്യമറിടുന്നതട.  ഈ
വര്ഷത്തറില്  വറിഭപ്പോവനന  ചചെയ് തറിട്ടുള്ള  പദ്ധതറികള്  മുഴുവന  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
നറിലവറിചല ബഡ് ജറട  വറിഹറിതന  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ആയതറിനപ്പോല്  ഈഈ       ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്
5      പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

8. കൂടപ്പോചത,  വനന  വകുപറിചന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതത്തറിചല  പകന്ദ്ര  വറിഹറിതന,
ജജവജവവറിധഭ്യ  സനരക്ഷണന  ഉള്ചപചടയള്ള  പദ്ധതറി  നറിര്വഹണത്തറിനട
കുറവവരുത്തുന്നതപ്പോയറി  കപ്പോണുന.  അതുമൂലന  അനുവദറിക്കചപടുന്ന  സനസപ്പോന
വറിഹറിതത്തറിലുന  വര്ഷപ്പോവസപ്പോനന  കുറവവരുന്നതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറി  പൂര്ത്തസ്ത്രീകരണത്തറിനട
തടസന  പനരറിടുന.  വനസനരക്ഷണന  ,    ജജവജവവറിധഭ്യ  സനരക്ഷണന  എന്നസ്ത്രീ
പ്രവൃത്തറികള്ക്കട  ഫണ്ടെട  മതറിയപ്പോകപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരഭ്യത്തറില്  പകന്ദ്ര  വറിഹറിതത്തറിനട
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുന്ന  സനസപ്പോന  വറിഹറിതത്തറില്  കുറവവന്നപ്പോല്  കൂടറി
സനസപ്പോന  വറിഹറിതത്തറില്  വരുന്ന  കുറവട  അധറിക  ധനവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അനുവദറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2406-02-110-48―പുത്തൂര് സുപവപ്പോളെജറിക്കല് പപ്പോര്ക്കട, വനഭ്യജസ്ത്രീവറി സനരക്ഷണ പകന്ദ്രന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 6 പകപ്പോടറി രൂപ

9.  നറിലവറിലുള്ള  തൃശ ശ്ശൂര്  മൃഗശപ്പോലയറിചല  പക്ഷറികചളെയന  മൃഗങ്ങചളെയന  ആവശഭ്യമപ്പോയ
സലസസൗകരഭ്യമുള്ള  മചറപ്പോരു  സലപത്തക്കട  മപ്പോററി  പുനരധറിവസറിപറിക്കുക  എന്നതപ്പോണട  പമല്
പദ്ധതറി  ചകപ്പോണ്ടെട  ഉപദ്ദേശറിക്കുന്നതട.  നടപ്പു  വര്ഷന  ജൂജല  മുതല്  ചസപ്പോജസററിയപ്പോയറി
പ്രവര്ത്തനന  ആരനഭറിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  പപ്പോര്ക്കറില്  83  തസറികകളെറില്  ജസ്ത്രീവനക്കപ്പോചര
നറിയമറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന  അനുവദറിച്ച  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്      3.75    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2406-02-110-29―പകപ്പോട്ടൂരറിചല കപ്പോപ്പുകപ്പോടട ആന പുനരധറിവപ്പോസ പകന്ദ്രന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 1 പകപ്പോടറി രൂപ

10.  തറിരുവനനപുരന  കപ്പോപ്പുകപ്പോടട  ആന  പുനരധറിവപ്പോസ  പകന്ദ്രചത്ത  പലപ്പോപകപ്പോത്തര

നറിലവപ്പോരത്തറില്  വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  പദ്ധതറിയപ്പോണട  ഇതറിലൂചട  ലക്ഷഭ്യമറിടുന്നതട.

പ്രസ്തുത  പകന്ദ്രത്തറില്  പുതുതപ്പോയറി  82  തസറികകളെറില്  ജസ്ത്രീവനക്കപ്പോചര  നറിയമറിക്കുന്നതറിനുള്ള
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ചചെലവകളുന  അപതപ്പോചടപ്പോപന  ആനകളുചട  പരറിപപ്പോലനന  തുടങ്ങറിയ നറിരവധറി  പ്രവൃത്തറികള്

ലക്ഷഭ്യമറിടുന്ന  നടപ്പുവര്ഷന  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതന  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട

സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന  .     ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്  ധനനഃപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗന

വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന    വഴറിപയപ്പോ    3.375    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4406-01-070-99    - പറപ്പോഡുകള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 4 പകപ്പോടറി രൂപ

11. വനപപ്പോതകള് ചമച്ചചപടുത്തറി വനന വകുപറിചല ജസ്ത്രീവനക്കപ്പോരുചട സഞപ്പോരന സുഗമമപ്പോക്കറി

വനസനരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ശകറിചപടുത്തുക  എന്നതപ്പോണട  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂചട

ലക്ഷഭ്യമറിടുന്നതട.  അപതപ്പോചടപ്പോപന  റസ്ത്രീ-ടപ്പോററിനഗട,  പകപ്പോണ്ക്രസ്ത്രീററിനഗട  പക്രപ്പോസട-ചഡ്രൈയറിപനജട

പജപ്പോലറികള്,  ജസഡട  ചഡ്രൈയറിപനജട,  സനരക്ഷണ  ഭറിത്തറികള്  എന്നറിവയന  നടപ്പുവര്ഷന

പൂര്ത്തസ്ത്രീകരറിപക്കണ്ടെതപ്പോയറിട്ടുചണ്ടെന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    6      പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4406-01-070-97―ചകടറിടങ്ങള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 4 പകപ്പോടറി രൂപ 

12.  ഓഫസ്ത്രീസട  ചകടറിടങ്ങള്,  കസപ്പോര്പടഴ് സട,  പറിക്കറട  പസഷന,  ചചെക്കടപപപ്പോസട,

വപ്പോസസലങ്ങള്  മുതലപ്പോയവയചട  നറിര്മപ്പോണന,  നറിലവറിലുള്ളവയചട  ആധുനറികവല്ക്കരണന,

ഡറിപപപ്പോ  ഓഫസ്ത്രീസട,  പഹപ്പോസല്,  സര്ക്കറിള്  ഓഫസ്ത്രീസട,  പറഞട  ഓഫസ്ത്രീസട,  സപ്പോഫട  കസപ്പോര്പടഴട,

വയര്ചലസട  ടവര്  എന്നറിവയചട  നറിര്മപ്പോണന,  പ്രളെയചക്കടുതറിയറില്  തകര്ന്ന  പഫപ്പോറസട

ചകടറിടങ്ങളുചട  പുനരുദ്ധപ്പോരണന,  വപ്പോളെയപ്പോര്  പഫപ്പോറസട  ചട്രെയറിനറിനഗട  ചസനററിചല  ഇനപഡപ്പോര്

പസഡറിയത്തറിചന  നറിര്മപ്പോണന,  വനന  വകുപട  ആസപ്പോനചത്ത  ചസനട്രെല്  ജലബ്രററിയചട

ആധുനറികവല്ക്കരണന,  മലപ്പുറന  പസപ്പോഷഭ്യല്  പഫപ്പോറസ് ട്രെറി  ഓഫസ്ത്രീസറിനുള്ള  പുതറിയ

ചകടറിടനറിര്മപ്പോണന  എന്നറിവ  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂചട  നടപ്പുവര്ഷന  നടപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന

ഉപദ്ദേശറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  എന്നപ്പോല് ഈ വര്ഷചത്ത ബഡ് ജറട  വറിഹറിതന

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തറികള്ക്കട അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഇസൗ

ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    25    പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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4406-01-101-99―വനസനരക്ഷണന   (  വനപ്പോതറിര്ത്തറികളുചട സര്പവയന  വനസനരക്ഷണവന  )

01―വനസനരക്ഷണന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 28 പകപ്പോടറി രൂപ

13. വനപ്പോതറിര്ത്തറികള്  തറിരറിചന  മറട  ജകപയറങ്ങള്  തടഞന  വനസനരക്ഷണന
ചമച്ചചപടുത്തുക  എന്നതപ്പോണട  ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂചട  വറിഭപ്പോവനന  ചചെയ്യുന്നതട.
വനപ്പോതറിര്ത്തറികളുചടയന  വനപരറിധറിയറിലുള്ള  പ്രപദശങ്ങളുചടയന  സര്പവ,  അതറിര്ത്തറി
തറിരറിക്കല്,  കരറിങ്കേല്  ഭറിത്തറികളുചടയന  സനരക്ഷണ  ഭറിത്തറികളുചടയന  ചുറ്റുമതറിലുകളുചടയന
നറിര്മപ്പോണന,  ജണ്ടെകളുചട  നറിര്മപ്പോണവന  അറകുറപണറികളുന,  ചവള്ളചപപ്പോക്കനമൂലന
അടറിസപ്പോന  സസൗകരഭ്യങ്ങള്ക്കുണ്ടെപ്പോകുന്ന  നപ്പോശനഷ് ടങ്ങളുചട  അറകുറപണറികളുന  ഇതറിചന
തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളെപ്പോചണന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. കൂടപ്പോചത മുനവര്ഷചത്ത ബ ഡ് ജറട
വറിഹറിതചത്തക്കപ്പോള് 5 പകപ്പോടറി രൂപ നടപട വറിഹറിതത്തറില് കുറവട വന്നറിട്ടുണ്ടെട.  ആയതറിനപ്പോല്
ഈ ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
7   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

4406-01-105-87(01)―പതപ്പോടങ്ങളുചട ഉല്പപ്പോദനപശഷറി വര്ദ്ധറിപറിക്കല്  -  വന്മരപത്തപ്പോടങ്ങള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 5 പകപ്പോടറി രൂപ 

14.  വനമരപതപ്പോടങ്ങളുചട  ഗുണനറിലവപ്പോരന  ചമച്ചചപടുത്തുക,  പതപ്പോടങ്ങളുചട  വറിസ്തൃതറി
വര്ദ്ധറിപറിക്കുക,  നശറിചപപപ്പോയ പതപ്പോടങ്ങചളെ പുനരുജസ്ത്രീവറിപറിച്ചട  സസപ്പോഭപ്പോവറിക വനങ്ങളെപ്പോക്കറി
മപ്പോറ്റുക  എന്നസ്ത്രീ  പ്രവൃത്തറികള്  ലക്ഷഭ്യമറിടുന്ന  ഈ  പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  നറിലവറില്
അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന ബഡ് ജറട വറിഹറിതന അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്   5   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

പനപ്പോണ് പപ്പോന

2406-01-004-95―വനഗപവഷണത്തറിനട വനവറികസന ഫണ്ടെറില് നറിനള്ള ചചെലവട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 4.6428 പകപ്പോടറി രൂപ

15.   വന  ഗപവഷണത്തറിനുപവണ്ടെറി  വറിവറിധ  ശപ്പോസ-സപ്പോപങ്കേതറിക  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട
അനുവദറിച്ച  ഗപവഷണ  പദ്ധതറികള്ക്കുള്ള  ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന
വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതന  അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇസൗ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    61.4657    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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2406-01-105-99―സര്ക്കപ്പോര് ഏജനസറി വഴറി വനങ്ങളെറില് നറിനന തടറിയന മറ്റുല്പന്നങ്ങളുന
സനഭരറിക്കുന്നതറിനട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 22.5 പകപ്പോടറി രൂപ

16.പ്രപ്പോയചമത്തറിയ പതക്കട,  ചവള്ളമരന എന്നറിവ പതപ്പോടങ്ങളെറില് നറിന്നട മുററിച്ചട തടറിയന
വറിറകുന   പശഖരറിക്കുക,  വനത്തറിനുള്ളറിചല,  കപ്പോറത്തട  പറിഴുതട  വസ്ത്രീഴുന്നതുന  ഉണങ്ങറി
നറില്ക്കുന്നതുമപ്പോയ  മരങ്ങള്  മുററിച്ചട  തടറി  പശഖരറിക്കുക  തുടങ്ങറിയ  പ്രവൃത്തറികളെറിലൂചട
സര്ക്കപ്പോരറിപലയ്ക്കുള്ള  മുഖഭ്യവരുമപ്പോന  പസപ്പോതസപ്പോയ  ഈ  പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി  നറിലവറില്
അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന ബഡ് ജറട വറിഹറിതന അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    7.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2406-01-105-94―കനകപ്പോലറികള്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 5.5 പകപ്പോടറി രൂപ

17.വനന  വകുപറിചന  നറിയന്ത്രണത്തറിലുള്ള  വനഭ്യജസ്ത്രീവറി  പുനരധറിവപ്പോസ  പരറിപപ്പോലന
പകന്ദ്രങ്ങളെറിചല മൃഗങ്ങളുചട പരറിചെരണ സനരക്ഷണങ്ങള്ക്കുന,  മൃഗപരറിപപ്പോലകരുചട ശമ്പളെന,
മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള  തസ്ത്രീറ  എന്നറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ടറി  പകന്ദ്രങ്ങളെറിചല മൃഗങ്ങളുചട എണന
വര്ദ്ധറിചവരുന്ന  സപ്പോഹചെരഭ്യന  കണക്കറിചലടുത്തട  3.5    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

2406-01-800-92―വനഭ്യമൃഗങ്ങളുചട ആക്രമണത്തറിനറിരയപ്പോകുന്നവര്ക്കുള്ള ആശസപ്പോസന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 70 ലക്ഷന രൂപ

18. വനഭ്യജസ്ത്രീവറി  ആക്രമണവമപ്പോയറി  ബനചപടട  മരണചപടുന്നവരുചട  ആശറിതര്ക്കുന,
പരറിപക്കറവര്ക്കുന,  കൃഷറി,  വപ്പോസസലന  മുതലപ്പോയവ  നഷ് ടചപടവര്ക്കുന  ആശസപ്പോസ
ധനസഹപ്പോയന  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പത്തറികവര്ഷന  അനുവദറിച്ച  ബഡ് ജറട
വറിഹറിതന തസ്ത്രീചര അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 6      പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV പകരളെ സനസപ്പോന
ബപയപ്പോജഡപവഴ് സറിററി പബപ്പോര്ഡട

പനപ്പോണ് പപ്പോന

2406-02-110-59-31―സഹപ്പോയധനന  -  ശമ്പളെന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 79.2 ലക്ഷന രൂപ

19.പബപ്പോര്ഡറിചല ജസ്ത്രീവനക്കപ്പോരുചട ശമ്പളെന, അവധറി ശമ്പളെന എന്നറിവയപ്പോയറി നറിലവറില്
അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഇസൗ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    85.43    ലക്ഷന  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 17.82 ലക്ഷന രൂപ

20.  മുന വര്ഷങ്ങളെറിചല ചചെലവമപ്പോയറി തപ്പോരതമഭ്യന  ചചെയ്യുപമ്പപ്പോള് ശമ്പപളെതരന എന്ന
ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില് ഇപപപ്പോള് അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക പബപ്പോര്ഡറിചല മറട ഓഫസ്ത്രീസട ചചെലവകളെപ്പോയ
ചകടറിടവപ്പോടക,  വപ്പോടര്ചെപ്പോര്ജട,  ഇലകറിസറിററി ചെപ്പോര്ജട എന്നറിവയട  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഇസൗ ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്
18.18   ലക്ഷന രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിക്കണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVII പകരളെ സനസപ്പോന മലറിനസ്ത്രീകരണ 
നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട

പപ്പോന

3435-04-103-96- പകരളെ സനസപ്പോന മലറിനസ്ത്രീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന - 5 പകപ്പോടറി രൂപ

21.പകരളെ  സനസപ്പോന  മലറിനസ്ത്രീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിചന  അടറിസപ്പോന
സസൗകരഭ്യങ്ങള്  ചമച്ചചപടുത്തല്,  ചപപ്പോതുജന  പബപ്പോധവല്ക്കരണന,  പരറിസറിതറി
നറിരസ്ത്രീക്ഷണവന  നടത്തറിപ്പുന,  കഴറിവകള്  വറികസറിപറിക്കല്  എന്നസ്ത്രീ  പദ്ധതറികള്ക്കപ്പോയറി
നടപ്പുവര്ഷന  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  പദ്ധതറി  നറിര്വഹണത്തറിനട
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    4.96    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .
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പരറിസറിതറി കപ്പോലപ്പോവസപ്പോ വഭ്യതറിയപ്പോന വകുപട

3435-60-800-99―പരറിസറിതറി വകുപറിചന ശകറിചപടുത്തല്

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 50 ലക്ഷന രൂപ

22. പരറിസറിതറി കപ്പോലപ്പോവസപ്പോ വഭ്യതറിയപ്പോന വകുപറിചന ആവശഭ്യത്തറിനപ്പോയറി അചനര്ടട
മുപഖന കരപ്പോര് അടറിസപ്പോനത്തറില് എടുത്തറിട്ടുള്ള വപ്പോഹനങ്ങളുചട വപ്പോടക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്   10   ലക്ഷന രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLII―വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരന

     പവപ്പോടട ചചെയ്തതട    - 428,83,79,000 രൂപ

                                     ചെപ്പോര്ജട ചചെയ്തതട  -  ഇല

                                                      പപ്പോന

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

ബഡ് ജറട വറിഹറിതന : 2 പകപ്പോടറി രൂപ

23.  മൂന്നപ്പോര്,  തൃശ ശ്ശൂര്,  വപ്പോഗമണ്  എന്നറിവറിടങ്ങളെറിചല  ഇപക്കപ്പോടൂററിസന  പകന്ദ്രങ്ങളുചട
നറിലവപ്പോരന  ചമച്ചചപടുത്തുന്നതറിനുന  ഇവയചട  പ്രചെരണത്തറിനുന  പരറിശസ്ത്രീലന
പരറിപപ്പോടറികള്ക്കുന ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിയ പ്രവൃത്തറികള് പൂര്ത്തസ്ത്രീകരറിക്കുന്നതറിനുന  നടപട
സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷന  വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ   8.3    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3452-80-104-98―ടൂററിസന   -   വറിപണനവന പപ്രപ്പോതപ്പോഹനവന

34-3―മറ്റു ചചെലവകള്   -  മററിനന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 81 പകപ്പോടറി രൂപ

24.  പകരളെന,  വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര  രനഗത്തട  നറിരവധറി  ചവല്ലുവറിളെറികളെറിലൂചടയപ്പോണട
കടനപപപ്പോകുന്നതട.  2018-ചല   പ്രളെയവന  2019-ചല  നറിപ  ജവറസറിചന  ആക്രമണവന

507/2022.
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2020-ല് ആരനഭറിച്ചട ഇപപപ്പോഴുന തുടര്നചകപ്പോണ്ടെറിരറിക്കുന്ന പകപ്പോവറിഡട  19  മഹപ്പോമപ്പോരറി എന്നറിവ
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര പമഖലയട  തറിരറിച്ചടറി  ഉണ്ടെപ്പോക്കറിയറിരുന.  ഇതട  മററികടക്കുവപ്പോന ശകമപ്പോയ
പ്രചെരണ  പരറിപപ്പോടറികള്  നടപത്തണ്ടെതുള്ളതറിനപ്പോല്  നറിലവറില്  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന
ബഡ് ജറട വറിഹറിതന അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    69
പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3452-80-104-89―ഉത്തരവപ്പോദറിത്ത വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരന

ബഡ് ജറട വറിഹറിതന : 6.6 പകപ്പോടറി രൂപ

25. ഉത്തരവപ്പോദറിത്ത ടൂററിസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന പനടങ്ങളുന അനര്പദശസ്ത്രീയ തലത്തറില്
ശകമപ്പോയറി  മപ്പോര്ക്കറട  ചചെപയണ്ടെതപ്പോയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുന  എലപ്പോ  തപദ്ദേശസസയനഭരണ  സപ്പോപന
പരറിധറികളെറിലുന ഉത്തരവപ്പോദറിത്ത ടൂററിസന മറിഷന യൂണറിറ്റുകള് പ്രവര്ത്തനസജമപ്പോക്കുക എന്ന
ലക്ഷഭ്യന  ജകവരറിക്കുന്നതറിനുള്ള  പ്രവൃത്തറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്
അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോചണന്നട  വറിലയറിരുത്തറിയ  സമറിതറി  ധനപുനനഃവറിനറി
പയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    24.4    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുത്തണചമന്നട ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

(26)―സസകപ്പോരഭ്യപമഖലയറില് അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യങ്ങള് ഉണ്ടെപ്പോക്കുന്നതറിനട ധനസഹപ്പോയന

33―സബ് സറിഡറികള്

ബഡ് ജറട വറിഹറിതന : 16 പകപ്പോടറി രൂപ

26.  ടൂററിസന  പമഖലയറിചല  ചതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കപ്പോയറി  നടപപ്പോക്കറി  വരുന്ന  Tourism
Employment  Support  Scheme  എന്ന  വപ്പോയ് പപ്പോ  പദ്ധതറിയചട  സബ് സറിഡറി  പലറിശ,
ഇലക ട ട്രെറിസറിററി/സബ് സറിഡറി, മൂലധന സബ് സറിഡറി എന്നറിവ നല്കുന്നതറിനട നടപ്പുവര്ഷന 25
പകപ്പോടറി  രൂപ  ആവശഭ്യമുണ്ടെട.  കൂടപ്പോചത  ബഡ് ജറട  പ്രസനഗത്തറില്  പരപ്പോമര്ശറിച്ച  ടൂററിസന
പമഖലയറിചല  സനരനഭകരുചട  പ്രശ് നങ്ങള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയള്ള  പുനരുജസ്ത്രീവന
പപ്പോപക്കജട നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 20 പകപ്പോടറി രൂപ ചചെലവട പ്രതസ്ത്രീക്ഷറിക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്
29    പകപ്പോടറി   രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3452-80-800-20―ലസ്ത്രീഗട അടറിസപ്പോനത്തറിലുള്ള പബപ്പോടട മതരന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 15 പകപ്പോടറി രൂപ
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27.  വറിപനപ്പോദസ ഞപ്പോര  പമഖലയട  പുത്തന  ഉണര് വട  പകര്ന്ന  നൂതന  സനരനഭമപ്പോയ
ചെപ്പോമ്പഭ്യനസട  പബപ്പോടട  ലസ്ത്രീഗട  മതരങ്ങളുചട  സമപ്പോന  തുക,  മതരങ്ങളുചട  സനപപ്രഷണന,
പസപ്പോണ്സര്ഷറിപ്പുകള്,  പശപ്പോത്തലന  ഒരുക്കല്  എന്നറിവയപ്പോയറി  വരുനവര്ഷങ്ങളെറില്
വനചചെലവട  പ്രതസ്ത്രീക്ഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  നറിലവറില് അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന്ന ബഡ് ജറട  വറിഹറിതന
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    15    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5452-01-101-99―അടറിസപ്പോന സസൗകരഭ്യങ്ങളുചടയന മറ്റു സസൗകരഭ്യങ്ങളുചടയന വറികസനവന
നറിലവപ്പോരന ഉയര്ത്തലുന 

34-3―മറ്റു ചചെലവകള്   -   മററിനന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 132.14 പകപ്പോടറി രൂപ

28.  സനസപ്പോനത്തുടനസ്ത്രീളെമുള്ള  പ്രധപ്പോനചപട  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പകന്ദ്രങ്ങളെറിചല
പശപ്പോത്തല  സസൗകരഭ്യചമപ്പോരുക്കുന്നതറിനുന  നറിലവപ്പോരന  ചമച്ചചപടുത്തുന്നതറിനുന  ബഡ് ജറട
പ്രസനഗത്തറില് പരപ്പോമര്ശറിച്ച ടൂററിസന ഹബട, പറില്ഗറിന ടൂററിസന, ക്രൂയറിസട ടൂററിസന തുടങ്ങറിയ
പുതറിയ  പദ്ധതറികള്  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  നടപ്പുവര്ഷന  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന
ബഡ് ജറട വറിഹറിതന തസ്ത്രീചര അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്
67.86   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5452-01-190-99―പകരളെ വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന

ബഡ് ജറട വറിഹറിതന : 10 പകപ്പോടറി രൂപ

29.  പകപ്പോവറിഡട  നറിമറിത്തന  പ്രതറിസനറി  പനരറിടുന്ന  ഈ  ഘടത്തറില്  തനതട  ഫണ്ടെട
കചണ്ടെത്തറി  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലഭറിച്ച  പദ്ധതറികള്  പൂര്ത്തസ്ത്രീകരറിക്കുവപ്പോന  നറിലവറില്
വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന ബഡ്ജറട വറിഹറിതന അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ    11.7    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

5452-01-800-84―മുസറിരസ്ത്രീസട  -  ജസസട റൂടട ജപതൃക പദ്ധതറി 

ബഡ് ജറട വറിഹറിതന :  15 പകപ്പോടറി 

30. ആലപ്പുഴ, തലപശരറി, മുസറിരസ്ത്രീസട, തറിരുവറിതപ്പോനകൂര് എന്നസ്ത്രീ ജപതൃക പദ്ധതറികള്ക്കപ്പോയറി
നടപ്പുവര്ഷന വകയരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന ബഡ് ജറട വറിഹറിതന തസ്ത്രീചര അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
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ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    68    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചെയ്യുന  .

പനപ്പോണ് പപ്പോന

3452-01-103-99―ടൂററിസട ഗതപ്പോഗത പസവനന

21-2―പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്   -  സനരക്ഷണവന അറകുറപണറികളുന

ബഡ് ജറട വറിഹറിതന : 123.90 ലക്ഷന രൂപ

31. ടൂററിസന  വകുപറിനട  കസ്ത്രീഴറിലുള്ള  വപ്പോഹനങ്ങളെപ്പോണട  ബഹ.  മന്ത്രറിമപ്പോര്,  പ്രതറിപക്ഷ
പനതപ്പോവട, ചെസ്ത്രീഫട വറിപട, മറട വറി.ഐ.പറി., വറി.വറി.ഐ.പറി. എന്നറിവര്ക്കട നല്കുന്നതട. പ്രസ്തുത
വപ്പോഹനങ്ങളുചട  അറകുറപണറികള്ക്കുന,  ഇനഷസറനസട  പുതുക്കുന്നതറിനുമപ്പോണട  ഈ
ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറിചല  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട.  എന്നപ്പോല്  നറിലവറിലുള്ള  ബഡ് ജറട  വറിഹറിതന
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  50    ലക്ഷന  രൂപ    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3452-80-001-99-02―ഭരണവന നടത്തറിപ്പുന  -  പവതനന

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന― 31.82  ലക്ഷന രൂപ

32.  ടൂററിസന  വകുപറിനട  കസ്ത്രീഴറില്  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന  പപ്പോര്ടട-ജടന,  കണ്ടെറിജനട,
ദറിവസപജപ്പോലറിക്കപ്പോര്ക്കുള്ള  പവതനന  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബഡ് ജററില്  വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന
വറിഹറിതന  കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷചത്ത  ചചെലവമപ്പോയറി  തപ്പോരതമഭ്യന  ചചെയ്യുപമ്പപ്പോള്
അപരഭ്യപ്പോപ് തമപ്പോചണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്    80    ലക്ഷന  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

3452-80-001-95―ഗസട ഹസൗസുകളുന യപ്പോത്രസ്ത്രീനറിവപ്പോസുകളുന ടൂററിസട പലപ്പോഡ് ജുകളുന  

06―വപ്പോടക  ,   കരന  ,   നറികുതറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 12 ലക്ഷന രൂപ

33.  ടൂററിസന ഗസട  ഹസൗസുകളുചട  ചകടറിട  നറികുതറി  കുടറിശറിക ഉള്ചപചട  ഏകപദശന
50,23,204  രൂപപയപ്പോളെന  തപദ്ദേശസസയനഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  നല്കുവപ്പോനുണ്ടെട.
ഈ സപ്പോഹചെരഭ്യത്തറില് ബഡ്ജററില് വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
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39   ലക്ഷന രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഇസൗ
ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

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

ബഡ്ജറട വറിഹറിതന : 44.56 ലക്ഷന രൂപ

34.  ബഹ.  രപ്പോഷ്ട്രപതറി,  ഉപരപ്പോഷ്ട്രപതറി,  പ്രധപ്പോനമന്ത്രറി,  മറട  വറി.വറി.ഐ.പറി.-കള്
തുടങ്ങറിയവരുചട സന്ദര്ശനവമപ്പോയറി ബനചപട ചചെലവകള്ക്കപ്പോയറി വകയറിരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗന വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ ഇസൗ ശസ്ത്രീര്ഷകത്തറില്   2   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുത്തണചമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചെയ്യുന  .

എ. ചക. ശശസ്ത്രീന്ദ്രന,
തറിരുവനനപുരന, ചചെയര്മപ്പോന,
2022 പമയട 18. സബ് ജക ട ടട കമറിററി X.


