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വനന്റിം-വനര്യജപീവനി വകുപ്പുമനനി.
എകറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ അന്റിംഗന്റിം:
ശപീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ.
സപഭാതുമരഭാമതറ-വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം വകുപ്പുമനനി.
അന്റിംഗങ്ങള:
ശപീ. എല്കദഭാസറ പനി. കുന്നപനിള്ളനില്
ശപീ. സനി. സകേ. ഹരപീന്ദ്രന
ശപീ. സകേ. യ. ജനപീഷറ കുമഭാര്
ശപീ. എന്റിം. മുകകേഷറ
ശപീ. നജപീബറ കേഭാന്തപുരന്റിം
ശപീ. എ. രഭാജ
ശപീ. സണനി കജഭാസഫറ
ശപീ. പനി. എസറ. സുപഭാല്.
നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ:
ശപീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി
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അവതഭാരനികേ
വനവന്റിം പരനിസനിതനിയന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം സന്റിംബനനിച സബറജകേറടറ കേമനിറനി
X-സന അദര്യക്ഷനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയസട 2020 ഏപനില് 1 മുതല് 2021 മഭാര്ചറ 31
വസരയള്ള കേഭാലെയളവനിസലെ പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാര്ട്ടേറ, കകേരള നനിയമസഭയസട
നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസലെ 239-ാം ചട്ടേതനിസന
(1)-ാം ഉപചട്ടേന്റിം അനുസരനിചറ സമര്പനിക്കുന.
പതനിനഭാലെഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയസട 2019-2021 കേഭാലെയളവനിലുള്ള സബ്ജകേറടറ
കേമനിറനി X, 2020 ഏപനില് 1 മുതല് 2021 മഭാര്ചറ 31 വസരയള്ള കേഭാലെയളവനില് പരനിഗണനിച
വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ.
പതനിനഭാലെഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ പനിരനിച്ചുവനിടസപട്ടേ സഭാഹചരര്യതനില് 2019-2021-സലെ
സമനിതനിക്കറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ നനിയമസഭയനില് സമര്പനിക്കഭാന സഭാധനിചനില. പസ്തുത
സമനിതനിയനില് ബഹ. വനവന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മൃഗശഭാലെകേളന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ. സകേ. രഭാജ
സചയര്മഭാനുന്റിം ബഹ. സഹകേരണവന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം കദവസസ്വവന്റിം വകുപ്പുമനനി
ശപീ. കേടകേന്റിംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന എകറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ അന്റിംഗവന്റിം സര്വ്വശപീ ബനി. ഡനി. കദവസനി,
എല്കദഭാ എബ്രഹഭാന്റിം, എസറ. രഭാകജന്ദ്രന, കറഭാജനി എന്റിം. കജഭാണ, സകേ. എന്റിം. ഷഭാജനി, എ.
എന. ഷന്റിംസപീര്, സണനി കജഭാസഫറ, സകേ. യ. ജനപീഷറ കുമഭാര് എന്നനിവര് അന്റിംഗങ്ങളമഭായനി
രുന. പസ്തുത സമനിതനി 3-5-2021-ല് നനിയമസഭ പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതുവസര
തുടരുകേയണ്ടഭായനി.
റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലെയളവനില് 22-7-2020, 11-11-2020, 18-1-2021 എന്നപീ
തപീയതനികേളനിലെഭായനി സമനിതനി 3 കയഭാഗങ്ങള കചരുകേയണ്ടഭായനി. കമല്പറഞ്ഞ സമനിതനി
കയഭാഗങ്ങളനില് അന്റിംഗങ്ങളസട ശരഭാശരനി ഹഭാജര്നനിലെ 50% ആയനിരുന.
ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 7 അദര്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതറ. ഒന്നഭാന്റിം
അദര്യഭായതനില് സമനിതനി സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച
വനിവരങ്ങളന്റിം രണ്ടഭാന്റിം അദര്യഭായതനില് സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേളസട
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം
മൂന്നഭാന്റിം
അദര്യഭായതനില്
സമനിതനി
പരനിഗണനിച
ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.-കേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം കചര്തനിരനിക്കുന. നഭാലെഭാന്റിം
അദര്യഭായതനില് നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 (എ) പകേഭാരന്റിം കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം
സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം അഞഭാന്റിം അദര്യഭായതനില് നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236 (6)
പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേളസട വനിവരങ്ങളന്റിം
ആറഭാന്റിം അദര്യഭായതനില് ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച

റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന കടക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച
സന്റിംഗ്രഹവന്റിം, ഏഴഭാന്റിം അദര്യഭായതനില് സമനിതനിയസട പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം
അതനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം
ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന. റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലെയളവനിസലെ കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി
കചര്തനിരനിക്കുന.
2021 ജൂലലെ 5-ാംതപീയതനി കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച്ചു.

എ. സകേ. ശശപീന്ദ്രന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,
2021 ജൂലലെ 5.

സചയര്മഭാന,
സബറജകേറടറ കേമനിറനി X.

റനികപഭാര്ട്ടേറ
അദര്യഭായന്റിം I

സമനിതനി സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള
1. സമനിതനിയസട 2019-2020 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന കടക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ
2020 ജൂസസലെ 22-ാം തപീയതനി കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം 2020 ആഗസ്റ്റേറ
24-ാം തപീയതനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
2. 2019 ഏപനില് 1 മുതല് 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയള്ള കേഭാലെയളവനില് സമനിതനി
പരനിഗണനിച വനിഷയങ്ങള ഉളസപടുതനി തയഭാറഭാക്കനിയ പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാര്ട്ടേറ 2020
ജൂസസലെ 22-ാം തപീയതനി കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം 2020 ആഗസ്റ്റേറ
24-ാം തപീയതനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
3. “കകേരളതനിസലെ കേഭായല്തപീര വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലെ മഭാലെനിനര്യനനിര്മഭാര്ജ്ജനന്റിം"
എന്ന വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേറ 2021 ജനുവരനി 18-ാം തപീയതനി കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം 2021 ജനുവരനി 20-ാം തപീയതനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയന്റിം സചയ്തു.
അദര്യഭായന്റിം II

സമനിതനി പരനിഗണനിച ബനില്ലുകേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള
ഈ കേഭാലെയളവനില് സമനിതനിയസട പരനിഗണനയഭായനി ബനില്ലുകേള ലെഭനിചനിട്ടേനില.
അദര്യഭായന്റിം III
സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള/എസറ.ആര്.ഒ.കേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള
സകേഭാലന്റിം ജനിലയനിസലെ ആശഭാമന്റിം പകദശന്റിം (ആശഭാമന്റിം ലമതഭാനന്റിം ഒഴനിവഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടറ)
ലജവലവവനിദര്യ ലപതൃകേ കകേന്ദ്രമഭായനി വനിജഭാപനന്റിം സചയസകേഭാണ്ടുള്ള 399/19-ാം നമ്പര്
എസറ.ആര്.ഒ. 11-11-2020-ല് കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അധനികേ വനിവരങ്ങള
ആരഭായകേയന്റിം സചയ.
ഈ കേഭാലെയളവനില് സമനിതനിയസട പരനിഗണനയഭായനി കേരടറ ചട്ടേങ്ങള ലെഭനിചനിട്ടേനില.

അദര്യഭായന്റിം IV

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 (എ) പകേഭാരന്റിം കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗന്റിം സന്റിംബനനിച
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള
ഈ കേഭാലെയളവനില് 235 (എ) പകേഭാരന്റിം കയഭാഗങ്ങള കചര്ന്നനിട്ടേനില.
അദര്യഭായന്റിം V

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236 (6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ
പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേളസട വനിവരങ്ങള
സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമ്പര്

2019-2020
[കേഭാലെതഭാമസ XXXIV―വനന്റിം
പതനികേസഹനിതന്റിം]
2019-2020

XLII―വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം

ബനസപട്ടേ വകുപറ

സഭയസട കമശപ്പുറതറ
വച തപീയതനി

വനന്റിം-വനര്യജപീവനി
വകുപറ

13-1-2021

വനികനഭാദസഞഭാര
വകുപറ

13-1-2021

2019-2020 XVII―വനിദര്യഭാഭര്യഭാസന്റിം,കേഭായനികേ പരനിസനിതനി വകുപറ
[കേഭാലെതഭാമസ
വനികനഭാദന്റിം, കേലെ,
പതനികേസഹനിതന്റിം]
സന്റിംസഭാരന്റിം

22-1-2021

XX―ശുദജലെ വനിതരണവന്റിം
ശുചപീകേരണവന്റിം
അദര്യഭായന്റിം VI
എ) ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട സൂക്ഷറ മ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള
ആക്ഷന കടക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന സന്റിംഗ്രഹന്റിം
2020-21 സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനിസലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ആസകേ 47 ശനിപഭാര്ശകേളനില്, പരനിസനിതനി
വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ ഖണനികേ നമ്പര് 27, 28 എന്നപീ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടപടനി
കസ്റ്റേററസമനറ ലെഭര്യമഭായനിട്ടുണ്ടറ. വനന്റിം വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ ഖണനികേ നമ്പര് 1 മുതല് 26
വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുന്റിം വനികനഭാദസഞഭാര വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ ഖണനികേ നമ്പര്
29 മുതല് 47 വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനിനകമലുന്റിം നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള ലെഭര്യമഭായനിട്ടേനില.
ബനി) ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച മുനവര്ഷങ്ങളനിലുള്ള സമനിതനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം അതനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി സന്റിംബനനിച
കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം.

സമനിതനിയസട 2019-2020 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സഭയനില് സമര്പനിച ആക്ഷന
കടക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടഭാത വനന്റിം-വനര്യജനിവനി വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ ഖണനികേ
നമ്പര് 1 മുതല് 7 വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളന്റിം വനികനഭാദസഞഭാര
വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ ഖണനികേ നമ്പര് 17 മുതല് 30 വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടപടനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേളന്റിം 11-11-2020-സലെ സമനിതനികയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
2019-2020 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ.
ശനിപഭാര്ശ
2406-01-800-56―മനുഷര്യനുന്റിം മൃഗങ്ങളന്റിം തമനിലുള്ള സന്റിംഘര്ഷങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സന്റിംസഭാനതറ വര്ദനിച്ചുവരുന്ന മനുഷര്യ-മൃഗ സന്റിംഘര്ഷങ്ങള ലെഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം
വനര്യമൃഗങ്ങള മുകഖനയളള കൃഷനിനഭാശവന്റിം, മനുഷര്യര്ക്കുന്റിം കേനകേഭാലെനികേളക്കുന്റിം കനരനികടണ്ടനി
വരുന്ന

ആക്രമണവന്റിം

തടയന്നതനിനഭായനി

2019-2020

കേഭാലെയളവനില്

വനര്യജപീവനി

സകങ്കേതങ്ങള സമചസപടുത്തുകേ, നനിര്മഭാണ പവൃതനികേള ഉളസപസടയള്ള പതനികരഭാധ
നടപടനികേള സസ്വപീകേരനിക്കുകേ, ദ്രുത കേര്മ കസനകേള ശകനിസപടുത്തുകേ, സപഭാതുജന പങ്കേഭാളനിതന്റിം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, മൃഗങ്ങളസട ആക്രമണ സഭാധര്യത മുനകൂട്ടേനി കേണ്ടറ സപഭാതുജനങ്ങളക്കറ
മുന്നറനിയനിപറ നല്കുകേ, സപഭാതുജന സഹഭായകതഭാടുകൂടനിയള്ള ഇനഷസ്വറനസറ പദതനി
ആരന്റിംഭനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ പവൃതനികേള നടപനിലെഭാക്കുന്നതനിനഭാണറ വകുപറ ലെക്ഷര്യമനിടുന്നസതന്നറ
സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന. 33 ശതമഭാനന്റിം വനനിതകേള ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭാകുന്ന ഈ
പദതനിയഭായനി

നടപ്പുവര്ഷന്റിം

വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന

തുകേ

അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്

ധനനഃപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 6 കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 1)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
നനിലെവനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിചറ തപീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ
2406-01-101-81―വന സന്റിംരക്ഷണന്റിം
സന്റിംസഭാനസത വനകമഖലെയസട സമചസപട്ടേ രപീതനിയനിലുള്ള പരനിപഭാലെനതനിനറ
വനകമഖലെയസട ഏകേപീകേരണന്റിം, വനഭാതനിര്തനികേളസട സഭായനിയഭായ കവര്തനിരനിക്കല്,
വനസന്റിംരക്ഷണന്റിം എന്നനിവ അനനിവഭാരര്യമഭാണറ. വനഭാതനിര്തനികേളസട സര്കവ്വ, അതനിര്തനി
കവര്തനിരനിക്കല്, സര്കവ്വ നടത്തുന്നതനിനുള്ള ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല്, ജണ്ടകേളസടയന്റിം
ബണ്ടുകേളസടയന്റിം അറകുറപണനികേള, ഉപകേരണങ്ങളസട അറകുറപണനികേള, വനഭാതനിര്തനികേളനില്
സബല്ററ പഭാനനിന്റിംഗറ നടപനിലെഭാക്കല് തുടങ്ങനി നനിരവധനി പവൃതനികേളഭാണറ റവനപ്യൂ
വനിഹനിതതനില് ഉളസപടുതനി നടപനിലെഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നസതന്നറ സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന.
കൂടഭാസത 'കേഭാട്ടുതപീ' പതനികരഭാധ പവര്തനങ്ങള, കേഞഭാവറ കൃഷനി തടയല്, സചക്കറ ഡഭാമുകേളസടയന്റിം
കുളങ്ങളകടയന്റിം നനിര്മഭാണന്റിം, ജലെഭാശയങ്ങളസട സന്റിംരക്ഷണന്റിം, ലജവരപീതനികേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
നദപീതടങ്ങളസട സന്റിംരക്ഷണന്റിം തുടങ്ങനിയ നനിരവധനി പവൃതനികേള ലെക്ഷര്യമനിടുന്നതുന്റിം, 30
ശതമഭാനന്റിം വനനിതകേള ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ ഈ പദതനിയഭായനി നടപറ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 2 കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 2)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
നനിലെവനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിചറ തപീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
2406-02-110-48―പുത്തൂര് സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കറ, വനര്യജപീവനി സന്റിംരക്ഷണ ഗകവഷണകകേന്ദ്രന്റിം
തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാലെയനിസലെ പക്ഷനികേസളയന്റിം മൃഗങ്ങസളയന്റിം ആവശര്യമഭായ സലെ സസൗകേരര്യമുള്ള
മസറഭാരു സലെകതയറ മഭാറനി പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി തൃശ്ശൂര് ഡനിവനിഷസന കേപീഴനിലുള്ള
പട്ടേനിക്കഭാടറ സറയനിഞനില് പുത്തൂര് വനഭൂമനിയനില് 136 സഹക്ടര് പകദശതറ സഭാപനിക്കുന്ന ഈ
സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കനില്, 40-ല്പരന്റിം ഇനതനിലുള്ള പക്ഷനികേസളയന്റിം മൃഗങ്ങസളയന്റിം
പകൃതനിദതമഭായ തുറന്ന അന്തരപീക്ഷതനില് വളര്ത്തുന്നതനിനുന്റിം പദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ഒരു മഭാസ്റ്റേര് പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ. 360 കകേഭാടനി രൂപ എസ്റ്റേനികമററ തുകേ പതപീക്ഷനിക്കുന്ന
ഈ പദതനിക്കഭായനി നനിലെവനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി 10.5 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 3)

സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
നനിലെവനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിചറ തപീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
4406-01-070-99―കറഭാഡുകേള
വനതനിനുള്ളനിസലെ കറഭാഡുകേളസട നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം ഓവചഭാലെനിസന
നനിര്മഭാണന്റിം, സന്റിംരക്ഷണ ഭനിതനികേളസട നനിര്മഭാണന്റിം എന്നനിവയ്ക്കുന്റിം തുകേ വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന
ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില് നനിനന്റിം സവള്ളസപഭാക്കന്റിംമൂലെന്റിം നഭാശന്റിം സന്റിംഭവനിച കറഭാഡുകേളസട പുനര്
നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളന്റിം അറകുറപണനികേളന്റിം അടനിയന്തനിരമഭായനി നടകതണ്ടതുള്ളതനിനഭാല്
അനുവദനിച തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില്
10 കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 4)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
നനിലെവനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിചറ തപീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
4406-01-070-97―സകേട്ടേനിടങ്ങള
കഫഭാറസ്റ്റേറ കസ്റ്റേഷനുകേളക്കറ ആവശര്യമഭായ സകേട്ടേനിടങ്ങളസട നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം,
അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം പശഭാതലെ സസൗകേരര്യങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുമഭായനി വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന
തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില് 10
കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 5)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
നനിലെവനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിചറ തപീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ
കകേരള വനന്റിം വകുപനിസന പരനിശപീലെന-വനികേസന ആവശര്യങ്ങളക്കറ സഹഭായന്റിം നല്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെയ്ക്കുളള ധനസഹഭായന്റിം 20 ലെക്ഷന്റിം രൂപ XXIX-ാം നമ്പര്
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന പകേഭാരന്റിം 2415-01-277-86 എന്ന ശപീര്ഷകേതനില് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.
പസ്തുത തുകേ വനന്റിം വകുപനിസന XXXIV-ാം നമ്പര് ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനില് പുതനിയ ശപീര്ഷകേന്റിം
അനുവദനിചറ ഉളസക്കഭാളളനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 6)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
കകേരള വനന്റിം വകുപനിസന പരനിശപീലെന-വനികേസന ആവശര്യങ്ങളക്കറ സഹഭായന്റിം
നല്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെയ്ക്കുള്ള XXIX-ാം നമ്പര്
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന പകേഭാരന്റിം 2415-01-277-86 എന്ന ശപീര്ഷകേതനില് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ള 20
ലെക്ഷന്റിം രൂപ ധനസഹഭായന്റിം വനന്റിം വകുപനിസന XXXIV-ാം നമ്പര് ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനില് വനന്റിം
വകുപനിസന "2406” എന്ന ബഡ്ജററ ശപീര്ഷകേതനില് ഉളസപടുത്തുവഭാനുള്ള അനുവഭാദന്റിം
നല്കേനിയനിട്ടേനില. പകേരന്റിം പനിനസനിപല് ചപീഫറ കഫഭാറസ്റ്റേറ കേണസര്കവറര് (പഭാനനിന്റിംഗറ &
സഡവലെപ്സമനറ)-സന ടനി സഹഡനിസന കേണകടഭാളനിന്റിംഗറ ഓഫപീസറഭാക്കനി നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടറ.
ശനിപഭാര്ശ (കനഭാണ പഭാന)
2406-01-800-92―വനര്യമൃഗങ്ങളസട ആക്രമണതനിനനിരയഭാകുന്നവര്ക്കുള്ള ആശസ്വഭാസന്റിം
വനര്യജപീവനികേള ജനവഭാസ കമഖലെകേളനില് കേടന്നറ മനുഷര്യ ജപീവനുന്റിം വനിളകേളക്കുന്റിം നഭാശനഷറടന്റിം
വരുത്തുന്ന പവണത വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചരര്യതനില് വനര്യമൃഗങ്ങളസട ആക്രമണങ്ങളക്കറ
ഇരയഭാകുന്നവര്ക്കറ വര്ദനിച നനിരക്കനിലുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാരന്റിം നല്കുന്നതനിനുന്റിം വനിളകേളക്കറ
നഭാശനഷ്ടന്റിം സന്റിംഭവനിക്കുകമ്പഭാള ധനസഹഭായന്റിം നല്കുന്നതനിനുമഭായനി നടപ്പുവര്ഷന്റിം
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല്
ഈ ശപീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
7.6 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 7)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
നനിലെവനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിചറ തപീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ-(പഭാന)
5452-01-101-99―അടനിസഭാന സസൗകേരര്യങ്ങളകടയന്റിം മറ്റു സസൗകേരര്യങ്ങളകടയന്റിം വനികേസനവന്റിം
നനിലെവഭാരന്റിം ഉയര്തലുന്റിം
കകേരളതനില് ഉണ്ടഭായ മഹഭാപളയവന്റിം അനുബന പശ്നങ്ങളന്റിംമൂലെന്റിം ടൂറനിസന്റിം രന്റിംഗതറ
ഉണ്ടഭായ മഭാനര്യന്റിം ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കേര്യഭാമ്പയനിനുകേള സന്റിംഘടനിപനിക്കല്, കേണ്ണൂര് അന്തഭാരഭാഷ
വനിമഭാനതഭാവളന്റിം പവര്തനസജ്ജമഭായ സഭാഹചരര്യതനില് മലെബഭാര് കമഖലെയസട സമഗ്ര
ടൂറനിസന്റിം വനികേസനതനിനഭായള്ള പകതര്യകേ കേര്യഭാമ്പയനിനുകേള സന്റിംഘടനിപനിക്കല്, അന്തഭാരഭാഷ
പശസനിയള്ള വര്യകനിസയ കകേരള ടൂറനിസതനിസന ബ്രഭാനഡറ അന്റിംബഭാസനിഡര് ആക്കനിയള്ള
പചഭാരണപരനിപഭാടനികേള സന്റിംഘടനിപനിക്കല് തുടങ്ങനി നൂതന പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചറ
നടപനിലെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വനിഭഭാവനന്റിം സചയ്യുന്ന
ഈ പദതനിക്കഭായനി അനുവദനിച തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില് 18 കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 17)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 18 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
5452-01-101-86―അതനിഥനി മനനിരങ്ങളനിസലെ അടനിസഭാന സസൗകേരര്യങ്ങളകടയന്റിം മററ സസൗകേരര്യങ്ങളകടയന്റിം
വനികേസനവന്റിം നനിലെവഭാരന്റിം ഉയര്തലുന്റിം
പസൗരഭാണനികേ മൂലെര്യമുള്ള എലഭാ സര്ക്കഭാര് അതനിഥനി മനനിരങ്ങളസടയന്റിം യഭാതപീ
നനിവഭാസുകേളസടയന്റിം കകേരള ഹസൗസുകേളസടയന്റിം അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം നവപീകേരണതനിനുന്റിം
സുല്തഭാനബകതരനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടറ, മൂന്നഭാര് എന്നനിവനിടങ്ങളനിസലെ ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസുകേളസട
അഡപീഷണല് കബഭാക്കുകേളസട പണനി പൂര്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം, കേണ്ണൂര് സര്ക്കഭാര് അതനിഥനി
മനനിരതനിസന അടനിയന്തര നവപീകേരണതനിനുന്റിം ഗുരുവഭായൂരനില് പുതനിയ ഗസ്റ്റേറഹസൗസറ
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന്റിം കേനര്യഭാകുമഭാരനിയനില് യഭാതപീനനിവഭാസറ നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന്റിം ശബരനിമലെയനില്
പുണര്യദര്ശനന്റിം കകേഭാന്റിംപകറ നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന്റിം സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞുസവങ്കേനിലുന്റിം
പണനി പൂര്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലെവനില് അനുവദനിച ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം തപീസര
അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 48 കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 18)

സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 48 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
വനികനഭാദസഞഭാര വകുപനിനറ കേപീഴനിലുള്ള അതനിഥനി മനനിരങ്ങളസടയന്റിം യഭാതപീനനിവഭാസുകേളസടയന്റിം
കകേരളഭാഹസൗസുകേളസടയന്റിം അറകുറപണനികേള, പധഭാന പട്ടേണങ്ങളനില് നനിര്മനിച്ചുസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
അതനിഥനി മനനിരങ്ങളസടയന്റിം യഭാതപീനനിവഭാസുകേളസടയന്റിം നനിര്മഭാണന്റിം തുടങ്ങനിയവ മരഭാമതറ
വകുപറ പൂര്തനിയഭാക്കഭാതതനില് സമനിതനി അതൃപ്തനി കരഖസപടുത്തുന. നനിലെവനില് ടൂറനിസന്റിം
വകുപനിസന നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളന്റിം അറകുറപണനികേളന്റിം ഏസറടുത്തു നടത്തുന്ന
സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപനിസന ഒഴനിവഭാക്കനി പസ്തുത മരഭാമതറ പണനികേള സസ്വതന
എന്റിംപഭാനല്ഡറ ഏജനസനികേസള ഏല്പനിക്കുന്ന കേഭാരര്യന്റിം പരനിഗണനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 19)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ടൂറനിസന്റിം വകുപനിസന കേപീഴനില് സന്റിംസഭാനതനിനകേതറ 24 ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസുകേളന്റിം
4 യഭാതപീനനിവഭാസുകേളന്റിം സന്റിംസഭാനതനിനറ പുറതറ 2 കകേരളഭാ ഹസൗസുകേളന്റിം പവര്തനിച്ചു
വരുന, ഇവയനില് പലെതുന്റിം പുരഭാതന സകേട്ടേനിടങ്ങളഭാണറ. ടൂറനിസന്റിം വകുപനിസന ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസുകേളന്റിം
യഭാതപീനനിവഭാസുകേളന്റിം കകേരളഭാ ഹസൗസുകേളന്റിം അറകുറപണനിയന്റിം പുനരുദഭാരണവന്റിം സന്റിംരക്ഷണ
പദതനികേളന്റിം സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ മഭാതമഭാണറ മുനകേഭാലെങ്ങളനില് നടതനിയനിരുന്നതറ.
എന്നഭാല് പവൃതനി പൂര്തനിയഭാക്കുന്നതനില് കേഭാലെതഭാമസന്റിം വന്നതനിനഭാല് കേഭാലെഭാകേഭാലെങ്ങളനില്
സര്ക്കഭാര് അന്റിംഗപീകേരനിചറ ഉതരവഭാകുന്ന അസക്രഡനിറഡറ ഏജനസനികേളസട കസവനന്റിം കൂടനി
ഉളസപടുതനി കമല്പറഞ്ഞ പവവൃതനികേള വകുപറ നടപഭാക്കനി വരുന. ഈ
രപീതനിയനില് നടപഭാക്കനിയ/നടപഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന പധഭാന പദതനികേള തഭാസഴ
പറയന്നവയഭാണറ.
1. കേണ്ണൂര് ഗവ. ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനില് അഡപീഷണല് കബഭാക്കറ നനിര്മഭാണന്റിം - കകേരള
കപഭാലെപീസറ ഹസൗസനിന്റിംഗറ കേണസ്ട്രക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന
2. കകേഭാഴനികക്കഭാടറ ഗവ. ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനില് അഡപീഷണല് കബഭാക്കറ നനിര്മഭാണന്റിം ഊരഭാളങ്കേല് കലെബര് കകേഭാണടഭാകേറടറ കകേഭാ - ഓപകററപീവറ സസഭാലസറനി
3. സുല്തഭാനബകതരനി ഗവ. ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനില് അഡപീഷണല് കബഭാക്കറ നനിര്മഭാണന്റിം
- കേനിററകകേഭാ

4. മൂന്നഭാര് ഗവ. ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനില് അഡപീഷണല് കബഭാക്കറ നനിര്മഭാണന്റിം - ഹഭാബനികറററ
സടകേറകനഭാളജനി ഗ്രൂപറ
5. ആലുവ ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനില് സഹറനികറജറ കബഭാക്കറ പുനരുദഭാരണന്റിം - ഊരഭാളങ്കേല്
കലെബര് കകേഭാണടഭാകേറടറ കകേഭാ-ഓപകററപീവറ സസഭാലസറനി
6. ഗുരുവഭായൂരനില് പുതനിയ ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസറ നനിര്മഭാണന്റിം കകേഭാണടഭാകേറടറ കകേഭാ-ഓപകററപീവറ സസഭാലസറനി

ഊരഭാളങ്കേല് കലെബര്

7. പതനന്റിംതനിട്ടേ ഗവ. ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനില് സറനകവഷന - ഊരഭാളങ്കേല് കലെബര്
കകേഭാണടഭാകേറടറ കകേഭാ-ഓപകററപീവറ സസഭാലസറനി
8. പപീരുകമടറ ഗവ. ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനില് സറനകവഷന & അപ്കഗ്രകഡഷന - കകേരള
ഇറനികഗഷന ഇനഫഭാസ്ടക്ചര് സഡവലെപ്സമനറ കകേഭാര്പകറഷന
9. വര്ക്കലെ ഗവ. ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനില് പുതനിയ കകേഭാകട്ടേജനിസന
നനിലെവനിലുള്ളവയസട നവപീകേരണവന്റിം - HLL Infra Tech Services Ltd.

നനിര്മഭാണവന്റിം

10. എകേറസ്റ്റേനഷന ഓഫറ ഗവ. ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസറ ലതക്കഭാടറ, തനിരുവനന്തപുരന്റിം - HLL
Infra Tech Services Ltd.
11. കേനര്യഭാകുമഭാരനിയനില് യഭാതപീനനിവഭാസറ നനിര്മഭാണന്റിം - സകേ.ടനി.ഡനി.സനി.
ശനിപഭാര്ശ
3452-80-104-98―ടൂറനിസന്റിം - വനിപണനവന്റിം കപഭാതഭാഹനവന്റിം
വനിവര വനിനനിമയ സഭാകങ്കേതനികേ വനിദര്യയസട സഭാധര്യതകേള ഉപകയഭാഗസപടുതനി
കദശപീയ/അന്തര്കദ്ദേശപീയ വനിപണനികേളനില് വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം കപഭാതഭാഹന കേര്യഭാമ്പയനിനുകേള,
ബ്രഭാനഡനിന്റിംഗറ പങ്കേഭാളനിത പരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനിയവ സന്റിംഘടനിപനിക്കല്, കകേരള ടൂറനിസന്റിം
പചരണന്റിം ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നൂതന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സന്റിംഘടനിപനിക്കല്, കകേരള ടൂറനിസന്റിം
ലവബ്ലസററ, മററ ലമകക്രഭാ ലസറ്റുകേള എന്നനിവയസട നവപീകേരണന്റിം തുടങ്ങനി ഒട്ടേനവധനി
പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചറ നടപനിലെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ 37.5 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 20)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 37.5 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ
3452-80-800-34―ഉതരവഭാദനിതസ്വകതഭാസടയള്ള വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം
സന്റിംസഭാനത്തുടനപീളന്റിം ഉതരവഭാദനിത ടൂറനിസന്റിം പവര്തനങ്ങള വര്യഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2017-ല്
രൂപപീകൃതമഭായ
ഉതരവഭാദനിത
ടൂറനിസന്റിം
മനിഷസന
പവര്തനങ്ങള
ശകനിസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം വനിവനിധ പവര്തനങ്ങളനിലൂസട 3000 ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കറ
പരനിശപീലെനവന്റിം 2000 സതഭാഴനിലെവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുന്റിം വകുപറ ലെക്ഷര്യമനിടുന്നതഭായനി
സമനിതനി മനസനിലെഭാക്കുന. മനിഷസന പവര്തനങ്ങള കലെഭാകേശദയനികലെയറ സകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുന്റിം
കൂടുതല് വനികനഭാദസഞഭാരനികേസള ആകേര്ഷനിക്കുകേയന്റിം സചയ്യുന്ന വനിപുലെമഭായ പവര്തനങ്ങള
ലെക്ഷര്യമനിടുന്ന ഇസൗ പദതനിക്കഭായനി നടപ്പുവര്ഷകതയറ അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന തുകേ തപീസര
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഈ ശപീര്ഷകേതനില് 2.55 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 21)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 2.55 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
3452-80-800-90(26)-33―സസ്വകേഭാരര്യ കമഖലെയനില് അടനിസഭാന സസൗകേരര്യങ്ങള ഉണ്ടഭാക്കുന്നതനിനറ
ധനസഹഭായന്റിം-സബ്സനിഡനികേള
സസ്വകേഭാരര്യ കമഖലെയനിസലെ ലപതൃകേ സകേട്ടേനിടങ്ങളക്കറ (ഗൃഹസലെനി) നല്കേനിസക്കഭാണ്ടനിരുന്ന
കപഭാതഭാഹനന്റിം തുടര്ന സകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനഭായനി വനിഭഭാവനന്റിം സചയ്തനിരനിക്കുന്ന ഈ
പദതനിയനിലൂസട സപഭാതുവഭായ മഭാലെനിനര്യ നനിര്മഭാര്ജ്ജന സസൗകേരര്യങ്ങള, കബഭാട്ടേറ സജട്ടേനികേള,
ലഡ്രൈകഡഭാക്കറ സസൗകേരര്യങ്ങള, സഭാഹസനികേ പവര്തനങ്ങള എന്നനിങ്ങസനയള്ള
സപഭാതുപശഭാതലെ സസൗകേരര്യങ്ങളക്കറ വയബനിലെനിറനി ധനസഹഭായന്റിം നല്കുകേ, മുടക്കന്റിം
വന്നനിട്ടുള്ള മൂലെധന നനികക്ഷപ കുടനിശനികേ തപീര്പഭാക്കുകേ തുടങ്ങനി നനിരവധനി പവര്തനങ്ങള
ലെക്ഷര്യമനിടുന. നഭാളനിതുവസരയളള മൂലെധനനനികക്ഷപ സബ്സനിഡനി, ഇലെകനിസനിറനി തഭാരനിഫറ
സബ്സനിഡനി എന്നപീ ഇനങ്ങളനിലുളള കുടനിശനികേ തപീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ ശപീര്ഷകേതനില്
അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 36.35 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 22)

സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 36.35 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ-(കനഭാണ പഭാന)
3452-01-103-99-04-1―ഗതഭാഗതന്റിം - യഭാതഭാസചലെവകേള –യഭാതഭാബത
ടൂറനിസ്റ്റേറ ഗര്യഭാകരജനിനറ കേപീഴനിലുള്ള ജപീവനക്കഭാര്ക്കറ യഭാതഭാബത അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില് 1.3 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 23)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 1.3 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
ടൂറനിസന്റിം വകുപനിനറ കേപീഴനിലുള്ള 141 വഭാഹനങ്ങളസട ഇനഷസ്വറനസറ പുതുക്കുന്നതനിനുന്റിം
അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം ഇനനന്റിം വഭാങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി നടപ്പുവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന
തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്, ചുവസട കചര്ക്കുന്റിം പകേഭാരന്റിം ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി തുകേ അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(i) 3452-01-103-99-05-4―ഓഫപീസറ സചലെവകേള - മറനിനങ്ങള
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം - 3.30 ലെക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുകതണ്ട തുകേ - 1.20 ലെക്ഷന്റിം രൂപ
(ii) 3452-01-103-99-21-2―കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള-സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളന്റിം
ബഡ്ജ്ററ വനിഹനിതന്റിം - 1.6569 കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുകതണ്ട തുകേ - 4.31 ലെക്ഷന്റിം രൂപ

(iii) 3452-01-103-99-45―പനി.ഒ.എല്.
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം

- 1.6811 കകേഭാടനി രൂപ

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുകതണ്ട തുകേ - 31.89 ലെക്ഷന്റിം രൂപ
(ഖണനികേ 24)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
അധനികേമഭായനി തുകേ ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
3452-80-001-99-34―ഭരണന്റിം - മററ സചലെവകേള
ബഹ. മനനിമഭാര്ക്കുന്റിം, പതനിപക്ഷകനതഭാവറ, ചപീഫറ വനിപറ, മററ വനി.ഐ.പനി.-കേള
എന്നനിവരുസട
സനര്ശനന്റിം,
സസ്വഭാതനര്യദനിനന്റിം,
റനിപബനികേറ
ദനിനന്റിം
തുടങ്ങനിയ
ആകഘഭാഷങ്ങളമഭായനി ബനസപട്ടേ സചലെവകേള മററ സചലെവകേള എന്നനിവയ്ക്കുമഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില് 1.0334 കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 25)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 1.0334 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
3452-80-001-96-04-1―ജനിലഭാ ആഫപീസുകേള-യഭാതഭാസചലെവകേള - യഭാതഭാബത
ടൂറനിസന്റിം വകുപനിനറ കേപീഴനിലുള്ള കകേരളതനിസലെ 14 ജനിലഭാ ആഫപീസുകേളനിസലെ
ഉകദര്യഭാഗസരുസട യഭാതഭാബത അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില് 11.1 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 26)

സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 11.1 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
3452-80-001-96-02-05―ജനിലഭാ ആഫപീസുകേള - കവതനന്റിം - ദനിവസകവതനന്റിം
ജനിലഭാ ആഫപീസുകേളനില് തഭാല്ക്കഭാലെനികേ/ദനിവസക്കൂലെനി അടനിസഭാനതനില് കജഭാലെനി സചയ്യുന്നവര്ക്കറ
കവതനന്റിം നല്കുന്നതനിനഭായനി നടപ്പുവര്ഷന്റിം തുകേസയഭാനന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില്
10 ലെക്ഷന്റിം രൂപ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 27)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 10 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
3452-80-800-22―വനി.വനി.ഐ.പനി. സനര്ശനവമഭായനി ബനസപട്ടേ സചലെവറ
ബഹ. രഭാഷപതനി, ഉപരഭാഷപതനി, പധഭാനമനനി, മററ വനി.വനി.ഐ.പനി.-കേള തുടങ്ങനിയവരുസട
സനര്ശനവമഭായനി ബനസപട്ടേ സചലെവകേളക്കഭായനി വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില് 1.6142 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 28)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 1.6142 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
3452-80-001-95-34(3)―മററ സചലെവകേള - മറനിനന്റിം
ടൂറനിസന്റിം വകുപനിനറ കേപീഴനിലുള്ള തനിരുവനന്തപുരന്റിം ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനിസലെ ഭക്ഷണന്റിം
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധനസഭാമഗ്രനികേള വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില് 26.93 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 29)

സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 26.93 ലെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
3452-80-800-35-31―ഫുഡ്ക്രഭാഫറ ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേറ, കേളമകശരനി-വര്യഭാപനകകേന്ദ്രങ്ങള-സഹഭായധനന്റിം ശമ്പളന്റിം
ഫുഡ്ക്രഭാഫറ
ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേനിസലെയന്റിം
അനുബന
വര്യഭാപന
കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലെയന്റിം
ജപീവനക്കഭാരുസട ശമ്പളന്റിം, സകേട്ടേനിടവഭാടകേ, സടയനിനനിന്റിംഗറ സചലെവറ, ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി സപനഷന
ആനുകൂലെര്യങ്ങള തുടങ്ങനിയ അതര്യന്തഭാകപക്ഷനിതമഭായ സചലെവകേളക്കഭായനി അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന
തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഇസൗ ശപീര്ഷകേതനില് 4.4006 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 30)
സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഇതനിന പകേഭാരന്റിം 4.4006 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
അനുവദനിചനിട്ടേനില.
അദര്യഭായന്റിം VII
സമനിതനിയസട പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം അതനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സസ്വപീകേരനിച
നടപടനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങളന്റിം
1) സമനിതനിയസട " വനസന്റിംരക്ഷണ സമനിതനികേള, ഇകക്കഭാ സഡവലെപ്സമനറ
കേമനിറനികേള എന്നനിവയസട ശഭാകപീകേരണന്റിം” എന്ന വനിഷയതനികന്മേലുള്ള പകതര്യകേ
റനികപഭാര്ട്ടേനില് ആസകേ 25 ശനിപഭാര്ശകേളഭാണുള്ളതറ. പസ്തുത ശനിപഭാര്ശകേള വനന്റിം-വനര്യജപീവനി
വകുപ്പുമഭായന്റിം, വനികനഭാദസഞഭാര വകുപ്പുമഭായന്റിം ബനസപട്ടേതഭാണറ. ഇതനില് വനികനഭാദസഞഭാര
വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ ഖണനികേ നമ്പര് 24, 26 എന്നനിവയനികന്മേലുള്ള നടപടനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേള ലെഭര്യമഭായനിട്ടുണ്ടറ. കശഷനിക്കുന്ന ഖണനികേകേളനികന്മേലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള
വനന്റിം-വനര്യജനിവനി വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനില.
2) സമനിതനിയസട
"വനര്യജപീവനി ആവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളസട സമഗ്രവനികേസനന്റിം" എന്ന
വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിച പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേനില് വനന്റിം-വനര്യജപീവനി വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ
15 ശനിപഭാര്ശകേളഭാണുള്ളതറ. പസസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ഖണനികേ നമ്പര് 28-സലെ ശനിപഭാര്ശയറ

പരനിസനിതനി വകുപ്പുന്റിം, ഖണനികേ നമ്പര് 27-സലെ ശനിപഭാര്ശയറ വനന്റിം-വനര്യജപീവനി വകുപ്പുന്റിം
ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടപടനി കസ്റ്റേററസമനറ 18-1-2021-സലെ സമനിതനികയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ. കശഷനിക്കുന്ന ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റേററസമനറ
ലെഭര്യമഭായനിട്ടേനില.
ശനിപഭാര്ശ
ശഭാസപീയമഭായ വനര്യജപീവനി പരനിപഭാലെനതനിനറ വനര്യജപീവനികേളസട കേണസക്കടുപറ
കൃതര്യതകയഭാടുകൂടനി സമയബനനിതമഭായനി നടപനിലെഭാക്കുന്നതറ അതര്യന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാണറ. കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുമഭായനി കചര്ന്നറ ഇതു സന്റിംബനനിചറ വനിശദമഭായ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി
കൃതര്യതകയഭാസട വനര്യജപീവനി കേണസക്കടുപ്പുകേള
പൂര്തപീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
ആരന്റിംഭനിക്കണസമനന്റിം ആയതനികലെക്കഭായനി വനകമഖലെ മുഴുവന നനിരപീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലഭാ
വനകമഖലെകേളനിലുന്റിം വനന്റിം കസ്റ്റേഷനുകേള സഭാപനിക്കുകേയന്റിം പസ്തുത കസ്റ്റേഷസന പവര്തന
തനിനഭാവശര്യമഭായ ജപീവനക്കഭാസര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വപീകേരനിക്കണസമനന്റിം
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 27)
സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
4-6-2018-സലെ ജനി. ഒ.(എന്റിം.എസറ.).നമ്പര് 23/2018/വനന്റിം പകേഭാരന്റിം, സന്റിംസഭാനതറ 10
കഫഭാറസ്റ്റേറ കസ്റ്റേഷനുകേളന്റിം, അവയസട നടതനിപനിനഭാവശര്യമഭായ തസനികേകേളന്റിം സൃഷ്ടനിചറ
ഉതരവഭായനിട്ടുണ്ടറ. കൂടുതല് പുതനിയ കഫഭാറസ്റ്റേറ കസ്റ്റേഷനുകേള രൂപപീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായള്ള
സപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിസന പരനിഗണനയനിലെഭാണറ. പുതനിയ കഫഭാറസ്റ്റേറ കസ്റ്റേഷനുകേള
രൂപപീകേരനിക്കുന്നതനിനറ അധനികേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനികക്കണ്ടനി വരുന്റിം. എന്നഭാല് സന്റിംസഭാനന്റിം
കനരനിട്ടേ രണ്ടറ പളയങ്ങള, ഇകപഭാള കനരനിട്ടുസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന കകേഭാവനിഡറ - 19 മഹഭാമഭാരനി
എന്നനിവമൂലെന്റിം സന്റിംസഭാന സര്ക്കഭാര് സഭാമ്പതനികേ പതനിസനനി കനരനിടുന്നതനിനഭാല് പുതനിയ
കഫഭാറസ്റ്റേറ കസ്റ്റേഷനുകേള രൂപപീകേരനിക്കുന്ന സപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിസന സഭാമ്പതനികേ സനിതനി
സമചസപടുന്ന മുറയറ പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനഭായനി തത്കേഭാലെന്റിം മഭാറനിസവചനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
ശനിപഭാര്ശ
വനര്യജപീവനി സകങ്കേതങ്ങളനില് പുനര്വനിനര്യസനിചനിരനിക്കുന്ന ജപീവനക്കഭാര്ക്കറ വനര്യജപീവനി
പരനിപഭാലെനതനില് ശഭാസപീയമഭായ പരനിശപീലെനന്റിം നല്കകേണ്ടതുന്റിം സന്റിംരക്ഷനിത കമഖലെകേളനിസലെ
ലജവലവവനിദര്യ സന്റിംരക്ഷണന്റിം സന്റിംബനനിച ഗകവഷണന്റിം ഏകകേഭാപനികക്കണ്ടതുന്റിം അനനിവഭാരര്യമഭാണറ.
ഇതരതനിലുള്ള ഗകവഷണഫലെങ്ങള മഭാകനജ്സമനറ പഭാനനില് ഉളസക്കഭാള്ളനിചറ ഓകരഭാ പധഭാന
ജപീവജഭാലെങ്ങളക്കുന്റിം ആവശര്യമഭായ സന്റിംരക്ഷണപദതനി വനിഭഭാവനന്റിം സചയണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
(ഖണനികേ 28)

സസ്വപീകേരനിച നടപടനി
ഗകവഷണ ആവശര്യങ്ങളക്കഭായനി വനന്റിം വകുപനിസന സന്റിംരക്ഷനിത കമഖലെയനിസലെ
സസര്യജന്തുജഭാലെങ്ങസളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുന്നതനിനറ അനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാകങ്കേതനികേ സമനിതനി G.O.(Rt.) No.188/08/F&WLD dated4-4-2008 സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ
പകേഭാരന്റിം രൂപപീകേരനിചനിരുന. ടനി ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം കകേരള സന്റിംസഭാന ലജവലവവനിദര്യ
കബഭാര്ഡറ സചയര്മഭാന പസ്തുത കേമനിറനിയനില് ഒരു അന്റിംഗമഭാണറ. രഭാജര്യതനിസന വനിലെസപട്ടേ
ലജവസമ്പതറ സന്റിംരക്ഷനിക്കുകേ എന്ന ലെക്ഷര്യകതഭാസട നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി പഞഭായതറ
തലെതനില് ബകയഭാലഡകവഴനിറനി മഭാകനജറസമനറ കേമനിറനികേള രൂപപീകേരനിചനിട്ടുണ്ടറ. പഭാകദശനികേ
ജനങ്ങളമഭായനി കൂടനിയഭാകലെഭാചനിചറ പപീപനിളസറ ബകയഭാലഡകവഴനിറനി രജനിസ്റ്റേറുകേള (പനി.ബനി.ആര്.)
തയഭാറഭാക്കുകേ എന്നതഭാണറ ബനി.എന്റിം.സനി.യസട പധഭാന പവര്തനന്റിം. ലജവവനിഭവങ്ങളസട
ലെഭര്യത, അറനിവറ, അവയസട ഔഷധ ഗുണങ്ങള, ഉപകയഭാഗന്റിം, അവയമഭായനി ബനസപട്ടേ
പരമ്പരഭാഗത അറനിവറ എന്നനിവസയക്കുറനിച്ചുള്ള സമഗ്രമഭായ വനിവരങ്ങള രജനിസ്റ്റേറനില്
അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന. ലജവ വനിഭവങ്ങളസട പരനിപഭാലെനതനിനുന്റിം, സന്റിംരക്ഷണതനിനുന്റിം പനി.ബനി.ആര്.
വളസര ഉപകേഭാരപദമഭാണറ. കൂടഭാസത, വനകമഖലെയനിസലെ സസര്യജന്തുജഭാലെങ്ങസളക്കുറനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങളന്റിം അനുബന അറനിവന്റിം, പരമ്പരഭാഗത അറനിവകേളന്റിം, കഗഭാത സമുദഭായങ്ങളമഭായനി
ബനസപട്ടേ അറനിവന്റിം ഉളസപടുകതണ്ടതുണ്ടറ. വനകമഖലെയനിസലെ സസര്യജന്തു ജഭാലെങ്ങസളക്കുറനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങള പപീപനിളസറ ബകയഭാലഡകവഴനിറനി രജനിസ്റ്റേറനില് ഉളസപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ഒരു പദതനി
കകേരള സന്റിംസഭാന ലജവലവവനിദര്യ കബഭാര്ഡറ വനന്റിം വകുപനിനറ സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടറ. കകേന്ദ്ര വനന്റിം
വകുപനിസന National Working Plan Code-2014-സലെ പധഭാന ലെക്ഷര്യങ്ങളനില് (Para 7)
ഒന്നഭാണറ വനന്റിം വകുപനിസന സന്റിംരക്ഷനിത കമഖലെയനിസലെ സസര്യജന്തുജഭാലെങ്ങസളക്കുറനിച്ചുള്ള
വനിലെയനിരുതല് സന്റിംസഭാന ലജവലവവനിദര്യ കബഭാര്ഡനിസന പനിന്തുണകയഭാസട നടത്തുകേസയന്നതറ.
കൂടഭാസത കശഖരനിച വനിവരങ്ങള പനി.ബനി.ആര്-ല് ഉളസപടുതഭാനുന്റിം മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില്
പതനിപഭാദനിക്കുനണ്ടറ. ഇതരതനില് വനര്യജപീവജഭാലെങ്ങളസട സന്റിംരക്ഷണതനിനഭായനി ബനി.എന്റിം.സനി.
മുകഖന വനന്റിം വകുപ്പുമഭായനി സന്റിംകയഭാജനിചറ പവര്തനങ്ങള നടപനിലെഭാക്കനി വരുന.
3) സമനിതനിയസട "കകേരളതനിസലെ കേഭായല്തപീര വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലെ
മഭാലെനിനര്യനനിര്മഭാര്ജ്ജനന്റിം" എന്ന വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിച പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ആസകേ 23
ശനിപഭാര്ശകേളഭാണുള്ളതറ. ഇതനികന്മേല് തുടര്നടപടനി സസ്വപീകേരനികക്കണ്ടതറ വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം,
പരനിസനിതനി, തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണന്റിം എന്നപീ വകുപ്പുകേളന്റിം മലെനിനപീകേരണ നനിയനണ
കബഭാര്ഡുമഭാണറ. പസ്തുത ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള ബനസപട്ടേ
വകുപ്പുകേള ലെഭര്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനില.

എ. സകേ. ശശപീന്ദ്രന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,
2021 ജൂലലെ 5.

സചയര്മഭാന,
സബ്ജകേറട് കേമനിറനി X.

അനുബനന്റിം

22-7-2020-സലെ കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ
വനവന്റിം പരനിസനിതനിയന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി
X, 2020 ജൂലലെ 22-ാംതപീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിസലെ 11.00 മണനിക്കറ നനിയമസഭഭാ
സമുചയതനിസലെ 110-ാം നമ്പര് സകമളന ഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാന ബഹ.
വനവന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മൃഗശഭാലെകേളന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ. സകേ. രഭാജവനിസന
അദര്യക്ഷതയനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന. തദവസരതനില് സമനിതനിയസട എകറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ
അന്റിംഗന്റിം ബഹ.സഹകേരണവന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം കദവസസ്വവന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ.
കേടകേന്റിംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന ഹഭാജരഭായനിരുന. ചുവസട കചര്ക്കുന്ന അന്റിംഗങ്ങള ഗൂഗനിള
മപീററ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം വഴനി ഓണലലെനഭായനി പസങ്കേടുക്കുകേയന്റിം സചയ.
ഓണലലെന ആയനി പസങ്കേടുത അന്റിംഗങ്ങള :
1. ശപീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി, എന്റിം.എല്.എ.
2. ശപീ. എല്കദഭാ എബ്രഹഭാന്റിം, എന്റിം.എല്.എ.
3. ശപീ. എസറ. രഭാകജന്ദ്രന, എന്റിം.എല്.എ.
4. ശപീ. സണനി കജഭാസഫറ, എന്റിം.എല്.എ.
നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :
1. ശപീമതനി മഞ്ജു വര്ഗ്ഗപീസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി,
2. ശപീ. ആര്. കവണുകഗഭാപഭാല്, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി,
3. ശപീമതനി ലെഭാലെനി വനി.എസറ, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസ (ഓണലലെന ആയനി പസങ്കേടുത്തു):
ശപീമതനി പപീത സകേ. എസറ, അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, പരനിസനിതനി വകുപറ.
സമനിതനിയസട 2019-2020 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ പരനിസനിതനി വകുപ്പുമഭായനി
ബനസപട്ടേ ഖണനികേ 8 മുതല് 16 വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാരനില്
നനിനന്റിം ലെഭര്യമഭായ നടപടനി കസ്റ്റേററസമനറ, പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന
കടക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ, സമനിതനിയസട 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയള്ള
പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ എന്നനിവ പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം ചുവസട
കചര്ക്കുന്റിം പകേഭാരന്റിം തപീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയന്റിം സചയ.

I. സമനിതനിയസട (2019-2020) സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ പരനിസനിതനി വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ
ഖണനികേ 8 മുതല് 16 വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലെഭനിച നടപടനി
കസ്റ്റേററസമനറ.
(ഫയല് നമ്പര് 3358/സബറ.സനി.എഫറ1/2019/നനി.സസ.)
ഖണനികേ നമ്പര് 8 മുതല് 16 വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് (പരനിസനിതനി
വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ) ലെഭനിച നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം, ആയതറ ആക്ഷന കടക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുത്തുവഭാന
തപീരുമഭാനനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
II. സമനിതനിയസട (2019-2020) നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള
ആക്ഷന കടക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ
(ഫയല് നമ്പര് 3358/സബറ.സനി.എഫറ1/2019/നനി.സസ.)
സമനിതനിയസട നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന കടക്കണ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം കഭദഗതനി കൂടഭാസത അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം
സചയ.
III. സമനിതനിയസട 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയള്ള പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ
(ഫയല് നമ്പര് 2647/സബറ.സനി.എഫറ1/2020/നനി.സസ.)
സമനിതനിയസട 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയള്ള പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ
സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
തുടര്ന്നറ, സമനിതനി അന്റിംഗങ്ങള ഉന്നയനിച വനിഷയങ്ങളനികന്മേല് ബഹ. സമനിതനി അദര്യക്ഷന
മറുപടനി നല്കുകേയണ്ടഭായനി.
കകേഭാവനിഡറ 19-സന വര്യഭാപനന്റിംമൂലെന്റിം ടൂറനിസന്റിം കമഖലെയഭാസകേ നനിശലെമഭായ സഭാഹചരര്യതനില്,
പസസ്തുത കമഖലെയമഭായനി ബനസപട്ടേറ പണനിസയടുതനിരുന്ന സതഭാഴനിലെഭാളനികേളസട അവസ
പരനിതഭാപകേരമഭാസണനന്റിം, ടൂറനിസന്റിം കമഖലെ തുറന പവര്തനന്റിം ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനില്
അനുഭഭാവപൂര്വ്വമഭായ നടപടനി ആവശര്യമഭാസണനമുള്ള സമനിതനി അന്റിംഗതനിസന അഭനിപഭായതനിനറ,
കകേന്ദ്ര മഭാനദണമനുസരനിചഭാണറ നനിയനണങ്ങള
ഏര്സപടുതനിയനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം
പുതുക്കനിയ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന്റിം ലെഭനിക്കുന്ന മുറയറ ചനിലെ നനിബനനകേളസട അടനിസഭാനതനില്
പവര്തനന്റിം തുടങ്ങുന്ന കേഭാരര്യന്റിം ആകലെഭാചനിക്കഭാവന്നതഭാസണനന്റിം ബഹ. വനന്റിം വകുപറ
മനനിയഭായ സമനിതനി സചയര്മഭാന മറുപടനി നല്കേനി.

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിസലെ ചഭാലെക്കുടനി മണലെതനില് വനര്യജപീവനി ആക്രമണന്റിം രൂക്ഷമഭായനി
തുടരുന്ന സഭാഹചരര്യതനില് ബഹ. വനന്റിം വകുപ്പുമനനി പഖര്യഭാപനിചനിരുന്ന തൃശ്ശൂര് ജനിലയഭായള്ള
റഭാപനിഡറ സറകസഭാണസറ ടപീന്റിം (ആര്.ആര്.ടനി.) അനുവദനിക്കുന്നതനിനുന്റിം, പസ്തുത ടപീന്റിം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരര്യങ്ങള, ജപീവനക്കഭാര്, ഉപകേരണങ്ങള
എന്നനിവ അടനിയന്തരമഭായനി സജ്ജമഭാക്കുന്നതറ സന്റിംബനനിച്ചുമുള്ള നടപടനിയസട വനിശദഭാന്റിംശന്റിം
ആരഭാഞ്ഞതനിനറ, സന്റിംസഭാനതറ പുതുതഭായനി അനുവദനിക്കുന്ന 6 ആര്.ആര്.ടനി.കേളനില് പഥമ
പരനിഗണന തൃശ്ശൂര് ജനിലയറ നല്കുസമനന്റിം, പസ്തുത വനിഷയന്റിം വരുന്ന മനനിസഭഭാ
കയഭാഗങ്ങളനില് പരനിഗണനിചറ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുന്നതറ സന്റിംബനനിച നടപടനികേള
സസ്വപീകേരനിക്കുസമനന്റിം ബഹ. വനന്റിം വകുപ്പുമനനി മറുപടനി നല്കേനി.
വഭാഴചഭാല് ഡനിവനിഷനനിസലെ നൂറനിലെധനികേന്റിം കുടുന്റിംബങ്ങളക്കറ പട്ടേയന്റിം നല്കുന്നതനിനറ
നടപടനി സസ്വപീകേരനിചനിട്ടുസണ്ടങ്കേനിലുന്റിം പസ്തുത പകദശതറ സസൗകരഭാര്ജ്ജ കവലെനിയസട അഭഭാവന്റിം
കേഭാരണന്റിം ആന ശലെര്യന്റിം രൂക്ഷമഭായനി തുടരുന്ന അവസയഭാസണന്നതനിനഭാല് പട്ടേയ ഭൂമനിയനില്
കൃഷനി സചയ്യുന്നതനിനറ പയഭാസങ്ങള കനരനിടുസന്നനന്റിം ഇതനിസനതനിസര അടനിയന്തര നടപടനി
സസ്വപീകേരനിക്കണസമനന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ആവശര്യസപട്ടേകപഭാള ഇക്കഭാരര്യതനിനഭായനി ഏറവന്റിം
കൂടുതല് ഫണ്ടറ വഭാഴചഭാല് കമഖലെയനിലെഭാണറ സചലെവഴനിചനിട്ടുള്ളസതനന്റിം, പഞഭായതറ ഫകണ്ടഭാ,
എന്റിം.എല്.എ. ഫകണ്ടഭാ ഉപകയഭാഗസപടുതനി കസഭാളഭാര് സഫനസനിന്റിംഗറ നനിര്മനിക്കുന്നതറ
ഉചനിതമഭായനിരനിക്കുസമനന്റിം ബഹ. വനന്റിം വകുപ്പുമനനി മറുപടനി നല്കേനി.
പട്ടേയന്റിം ലെഭനിച ഭൂമനിയനില് നനിനന്റിം, കേര്ഷകേര്ക്കറ അവര് വച്ചുപനിടനിപനിച മരങ്ങള മുറനിച്ചു
മഭാറ്റുന്നതനിനറ റവനപ്യൂ വകുപറ അനുവഭാദന്റിം നല്കുനസണ്ടങ്കേനിലുന്റിം, വനന്റിം വകുപറ അനുവഭാദന്റിം
നല്കുന്നനിസലന്ന വനിഷയന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ചുണ്ടനിക്കഭാട്ടേനിയകപഭാള ലെഭാനറ കേണസര്കവഷന
ആക്ടറ അനുസരനിചറ പട്ടേയതനിസലെ വര്യവസകേള എന്തുതസന്നയഭായനിരുന്നഭാലുന്റിം, മരന്റിം
മുറനിക്കുന്നതനിനറ തടസമനില എന വര്യകമഭാക്കനി ഒരു പകതര്യകേ ഉതരവറ റവനപ്യൂ വകുപറ
ഇറക്കുന്നതനിനഭായനി സന്റിംയക കയഭാഗതനില് തപീരുമഭാനമഭായനിട്ടുസണ്ടനന്റിം, പസ്തുത വനിഷയന്റിം
സന്റിംബനനിച നനിര്കദ്ദേശന്റിം നനിയമ വകുപനിനറ നല്കേനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം തഭാമസനിയഭാസത പസ്തുത
ഉതരവറ പഭാബലെര്യതനില് വരുസമന്നഭാണറ റവനപ്യൂ വകുപ്പുമനനി അറനിയനിചനിട്ടുള്ളസതനന്റിം,
ആയതനിനഭാല് ഈ വനിഷയതനില് ഉടനടനി പരനിഹഭാരമുണ്ടഭാകുസമന്നഭാണറ പതപീക്ഷസയനന്റിം
ബഹ. വനന്റിം വകുപ്പുമനനി മറുപടനി നല്കേനി.
യൂക്കഭാലെനി മരങ്ങള സവട്ടേനിമഭാറനി കചഭാലെവനങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനന്റിംവകുപ്പുമനനിയസട കനതൃതസ്വതനില്
നടതനിയ പവര്തനങ്ങസള സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം
അഭനിനനനിക്കുകേയന്റിം വനഭൂമനിയനില് നനിനന്റിം യൂക്കഭാലെനി മരങ്ങള സവട്ടേനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള പവൃതനി
തസ്വരനിതസപടുതണസമന്നറ ആവശര്യസപടുകേയന്റിം സചയ.

ബഹ. മുഖര്യമനനി ലകേകേഭാരര്യന്റിം സചയ്യുന്ന ബകയഭാ ലഡകവഴനിറനി വകുപനിനറ കേപീഴനില്
Detailed Project Report (ഡനി.പനി.ആര്.)ആയനിട്ടുള്ള കപഭാജക്ടുകേസളലഭാന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിചറ
നടപടനിക്രമങ്ങള ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുള്ള സഭാഹചരര്യതനില് കുറഞ്ഞതറ നൂററ കപര്സക്കങ്കേനിലുന്റിം
സതഭാഴനില് ലെഭനിക്കുന്ന പസ്തുത പദതനിയസട നടപടനികേള കവഗതനിലെഭാക്കണസമന്നറ സമനിതനി
അന്റിംഗന്റിം ബഹ. സമനിതനി അദര്യക്ഷകനഭാടറ അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയന്റിം സകേ.ഡനി.എചറ., മൂന്നഭാര്
കമഖലെയനില് ലസസസറ ഗഭാര്ഡനുകവണ്ടനി 200 ഏക്കര് സലെന്റിം കേസണ്ടതനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം
ഇതനിനഭായനി കയഭാഗങ്ങള കചരുകേയന്റിം, കഫഭാറസ്റ്റേറ ഡനി.എഫറ.ഒ.-യറ ആവശര്യമഭായ നനിര്കദ്ദേശന്റിം
നല്കേനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ബഹ വനന്റിം വകുപറ മനനി അറനിയനിച്ചു.
നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര് അറനിയഭാസത പുതനിയ കനഭാട്ടേനിഫനികക്കഷനുകേള ഇറക്കരുസതന്നറ
ഈ ഗവണസമനറ നനിലെപഭാസടടുതനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം അതറ പഭാലെനിക്കസപടുന്നനിസലനന്റിം,
മൂന്നഭാറനിസലെ ലവല്ഡറ ലലെഫറ വഭാര്ഡന, കദവനികുളന്റിം ഡനി.എഫറ.ഒ. തുടങ്ങനിയവര് ഓകരഭാ
ഡനിക്ലകറഷനുകേള ഇറക്കനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം സമനിതനിയസട ശദയനില്സപടുതനിയകപഭാള
പസ്തുത കനഭാട്ടേനിഫനികക്കഷനുകേളനില് ആള തഭാമസമുള്ള പകദശങ്ങസള ഉളസപടുതനിയനിട്ടേനിസലനന്റിം,
പസ്തുത കനഭാട്ടേനിഫനികക്കഷസന പകേര്പറ സഭാമഭാജനികേര്ക്കറ ലെഭര്യമഭാക്കഭാന ആവശര്യസപടഭാസമനന്റിം
വകുപ്പുമനനി അറനിയനിച്ചു.
ടൂറനിസ്റ്റേറ പകദശമഭായ മപീശപ്പുലെനിമലെയസട അടനിസഭാന സസൗകേരര്യ വനികേസനതനിനഭായനി
എന്റിം.എല്.എ. ഫണ്ടറ നല്കേനിയനിട്ടുന്റിം, കപഭാജക്ടുകേളസട മററ നടപടനിക്രമങ്ങള യഭാസതഭാനന്റിം
നടക്കുന്നനിസലനന്റിം വനന്റിം മനനി ഈ വനിഷയതനില് ഇടസപടണസമനന്റിം കൂടഭാസത അടനിമഭാലെനി
പഞഭായതനിസലെ ആനവരട്ടേനി വനികലജനിലുളസപട്ടേ ഒന്നഭാന്റിം വഭാര്ഡനിസലെ കേടകേലെറല്ല് എന്ന
പകദശതറ 1965-ല് റവനപ്യൂ ഇനസസക്ടര് പരനികശഭാധന നടതനി പട്ടേയന്റിം നല്കുവഭാന
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത 15 ഏക്കകറഭാളന്റിം സലെസത ഏലെസചടനികേള ഡനിസ്ട്രനിക്ടറ കഫഭാറസ്റ്റേറ
ഓഫപീസറുസട കനതൃതസ്വതനില് സവട്ടേനി നശനിപനിച്ചുസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം, സനി.സനി.എഫറ.-സന
അറനികവഭാസടയഭാണറ പസ്തുത പവൃതനി നടക്കുന്നസതന്നഭാണറ അറനിയവഭാന കേഴനിഞ്ഞസതനന്റിം,
കകേഭാടതനിയനില് കകേസറ നനിലെനനില്ക്കുന്ന ഈ പകദശതറ നടനവരുന്ന പവൃതനികേള
ആവശര്യമഭായ പരനികശഭാധനകേളക്കറ കശഷന്റിം തുടരുന്നതഭായനിരനിക്കുന്റിം ഉചനിതസമന്ന നനിര്കദ്ദേശന്റിം
ബഹ. വനന്റിം വകുപറ മനനി ഉകദര്യഭാഗസര്ക്കറ നല്കേണസമനന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം
ആവശര്യസപട്ടു.
മൂന്നഭാറനില് ടൂറനിസന്റിം കപഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി ഭൂമനി ലെഭര്യമഭായ സഭാഹചരര്യതനില് ഒരു ടൂറനിസന്റിം
കപഭാജസക്ടങ്കേനിലുന്റിം വര്ക്കനിന്റിംഗറ ഗ്രൂപനില് ഉളസപടുതനി അനുവദനിചറ നല്കേണസമന്ന സമനിതനി
അന്റിംഗതനിസന ആവശര്യതനികന്മേല് മൂന്നഭാറുമഭായനി ബനസപട്ടേ കപഭാജക്ടുകേള വര്ക്കനിന്റിംഗറ ഗ്രൂപനില്
ഉളസപടുത്തുവഭാന മഭാറനിവചനിട്ടുസണ്ടങ്കേനില് അടുത തവണ കചരുന്ന വര്ക്കനിന്റിംഗറ ഗ്രൂപനില്
അതനിനഭാവശര്യമഭായ നടപടനി സസ്വപീകേരനിക്കുസമന്നറ ബഹ. ടൂറനിസന്റിം വകുപറ മനനി അറനിയനിച്ചു.

കകേഭാവനിഡറ 19-സന പശഭാതലെതനില് വരുമഭാനമനിലഭാസത ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന ടൂറനിസന്റിം
കമഖലെയമഭായനി ബനസപട്ടേറ പവര്തനിചനിരുന്ന ആളകേളക്കഭായനി കകേരള ബഭാങ്കുമഭായനി
ബനസപട്ടേറ ഒരു പദതനി സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം, സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി,
പലെനിശരഹനിത വഭായ്പ തുടങ്ങനിയ ആനുകൂലെര്യങ്ങള ഇതു വഴനി ലെഭര്യമഭാക്കുസമനന്റിം, ഉടനതസന്ന
പസ്തുത പദതനി പഖര്യഭാപനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുസമനന്റിം അകദ്ദേഹന്റിം കൂട്ടേനികചര്ത്തു.
മലെകയഭാര ലഹകവയറ സലെന്റിം വനിട്ടുസകേഭാടുക്കുന്ന നടപടനി വനന്റിം വകുപറ
തസ്വരനിതസപടുതണസമന്നറ സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ആവശര്യസപട്ടേതനിനറ, പനി.ഡബപ്യൂ.ഡനി.(കറഭാഡ്സറ)
എകനി. എഞനിനപീയര് അസലങ്കേനില് മലെകയഭാര ലഹകവയസട ചുമതലെയള്ള ഉകദര്യഭാഗസര്
ബനസപട്ടേ കഫഭാറസ്റ്റേറ ഉകദര്യഭാഗസരുമഭായനി ആകലെഭാചനിചറ കറഭാഡനിനറ ആവശര്യമുള്ള സലെന്റിം
തനിട്ടേസപടുതനി അതയന്റിം സലെന്റിം വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ ഓണലലെന ആയനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനറ സമര്പനിക്കണസമനന്റിം ബഭാന്റിംഗ്ലൂരനിസലെ റപീജനിയണല് ഓഫപീസഭാണറ അകപക്ഷ
പരനികശഭാധനിചറ തപീരുമഭാനന്റിം ലകേസക്കഭാള്ളുന്നസതനന്റിം 8 ജനിലകേളനിസലെ കറഭാഡുകേളക്കഭാവശര്യമഭായ
സലെന്റിം ഇതനിനകേന്റിം വനന്റിം വകുപറ നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞുസവനന്റിം, അകപക്ഷ പരനികശഭാധനിച കശഷന്റിം,
അലലെനസമനറ മഭാറ്റുവഭാകനഭാ, വനിസപീര്ണന്റിം കുറയ്ക്കുവഭാകനഭാ, പകേരന്റിം ഭൂമനി നല്കേണസമകന്നഭാ
ആവശര്യസപട്ടേഭാല് ആ ജനിലയനില് തസന്ന പകേരന്റിം ഭൂമനി നല്കേണസമന്നനിസലനന്റിം, മററ
ജനിലകേളനിസലെ
ജനവഭാസതനിനറ
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത
റവനപ്യൂ
ഭൂമനി
പകേരമഭായനി
നല്കേഭാവന്നതഭാസണനന്റിം, അതനിനഭായനി ബനസപട്ടേ പനി.ഡബബ.ഡനി. എകനി. എഞനിനപീയര്
വനന്റിം വകുപ്പുകദര്യഭാഗസരുമഭായനി ബനസപടണസമന്ന നനിര്കദ്ദേശന്റിം ബഹ. എന്റിം.എല്.എ.
നല്കേണസമനന്റിം വനന്റിം വകുപ്പുമനനി അഭനിപഭായസപട്ടു
കയഭാഗന്റിം ഉചയറ 12.00 മണനിക്കറ പനിരനിഞ്ഞു.

11-11-2020-സലെ കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ
വനവന്റിം പരനിസനിതനിയന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകേറടറ കേമനിറനി X,
2020 നവന്റിംബര് 11-ാം തപീയതനി ബുധനഭാഴ്ച ഉചയ്ക്കുകശഷന്റിം 2.30-നറ നനിയമസഭഭാ
സമുചയതനിസലെ '5 ബനി' സകമളന ഹഭാളനില് കയഭാഗന്റിം കചരുകേയന്റിം സമനിതനി സചയര്മഭാന
ബഹ. വനവന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മൃഗശഭാലെകേളന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ. സകേ. രഭാജ, ഗൂഗനിള മപീററ
സന്റിംവനിധഭാനതനിലൂസട അദര്യക്ഷത വഹനിക്കുകേയന്റിം സചയ്തു. കയഭാഗതനില് സമനിതനിയസട
എകേറസറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ അന്റിംഗന്റിം ബഹ. സഹകേരണവന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം കദവസസ്വവന്റിം വകുപ്പുമനനി
ശപീ. കേടകേന്റിംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന, ബഹ. സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ശപീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി എന്നനിവരുന്റിം
ഗൂഗനിള മപീററ സന്റിംവനിധഭാനതനിലൂസട പസങ്കേടുത്തു.
ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗന്റിം:
ശപീ. എസറ. രഭാകജന്ദ്രന, എന്റിം. എല്. എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :
1. ശപീമതനി മഞ്ജു വര്ഗ്ഗപീസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി
2. ശപീ. ആര്. കവണുകഗഭാപഭാല്, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി
3. ശപീമതനി ലെഭാലെനി വനി. എസറ, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര് :
1. ശപീ. ആര്. എസറ. കേണന, സ്സപഷര്യല് സസക്രട്ടേറനി, തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ വകുപറ.
2. ശപീ. കൃഷ്ണ കതജ, ഡയറകേറടര് (ഇന-ചഭാര്ജറ), ടൂറനിസന്റിം വകുപറ.
3. ശപീ. രഭാജപീവറ കേഭാരനിയനില്, പഭാനനിന്റിംഗറ ഓഫപീസര്, ടൂറനിസന്റിം വകുപറ.
ഗൂഗനിള മപീററ വഴനി പസങ്കേടുത ഉകദര്യഭാഗസര് :
1. ശപീ. രഭാകജഷറ കുമഭാര് സനിനഹ, പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി, വനന്റിം വകുപറ.
2. കഡഭാ. ഉഷഭാ ലടറസറ, പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി, പരനിസനിതനി വകുപറ.
3. ശപീമതനി റഭാണനി കജഭാര്ജ്ജറ, സസക്രട്ടേറനി, വനികനഭാദസഞഭാര വകുപറ.
4. ശപീ. പനി. സകേ. കകേശവന, പനിനസനിപല് ചപീഫറ കേണസര്കവറര് ഓഫറ കഫഭാറസ്റ്റേറ
ആനഡറ സഹഡറ ഓഫറ കഫഭാറസ്റ്റേറ കഫഭാഴ്സറ.
5. ശപീ. സകേ. രൂകപഷറ കുമഭാര്, കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, കസ്റ്റേററ സറസ്കപഭാണസനിബനിള
ടൂറനിസന്റിം മനിഷന.
6. ശപീ. ഡനി. സകേ. വര്മ, പനിനസനിപല് ചപീഫറ കേണസര്കവറര് ഓഫറ കഫഭാറസ്റ്റേറ
(പഭാനനിന്റിംഗറ ആനഡറ സഡവലെപ്സമനറ).
7. കഡഭാ. കജഭാണ. പനി. മഭാതത, എണവകയഭാണസമനല് കപഭാഗ്രഭാന്റിം മഭാകനജര്,
ഡയറകേറടകറററ ഓഫറ എനവകയഭാണസമനറ ആനഡറ ലക്ലമഭാറനികേറ സചയ്ഞറ.
8. കഡഭാ. സജസനി കജര്യഭാതനി, എനവകയഭാണസമനല് ഓഫപീസര്, ഡയറകേറടകറററ ഓഫറ
എനവകയഭാണസമനറ ആനഡറ ലക്ലമഭാറനികേറ സചയ്ഞറ.
9. ശപീമതനി ശപീജഭാ രഭാജറ. എസറ., എനവകയഭാണസമനല് ഓഫപീസര്, ഡയറകേറടകറററ
ഓഫറ എനവകയഭാണസമനല് ആനഡറ ലക്ലമഭാറനികേറ സചയ്ഞറ.
10. ശപീമതനി മഞ്ജുഷ യ, കപഭാജകേറടറ സയനനിസ്റ്റേറ, കസ്റ്റേററ സവററ ലെഭാനഡറ അകതഭാറനിറനി
കകേരള.

സമനിതനിയസട 2019-2020 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് വനന്റിം-വനര്യജപീവനി
വകുപ്പുന്റിം വനികനഭാദസഞഭാര വകുപ്പുന്റിം ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടപടനി കസ്റ്റേററസമനറ, സകേഭാലന്റിം ജനിലയനിസലെ
ആശഭാമന്റിംപകദശന്റിം (ആശഭാമന്റിം ലമതഭാനന്റിം ഒഴനിവഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടറ) ലജവലവവനിദര്യ ലപതൃകേ
കകേന്ദ്രമഭായനി വനിജഭാപനന്റിം സചയസകേഭാണ്ടുള്ള എസറ. ആര്. ഒ. യസട സഭാധൂകേരണന്റിം, "കകേരളതനിസലെ
കേഭായല്തപീര വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലെ ഫലെപദമഭായ മഭാലെനിനര്യനനിര്മഭാര്ജ്ജന
തനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള" എന്ന വനിഷയതനികന്മേല് തയഭാറഭാക്കനിയ കചഭാദര്യഭാവലെനിയനികന്മേല്
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണന്റിം, വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം എന്നപീ വകുപ്പുകേള ലെഭര്യമഭാക്കനിയ മറുപടനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേള എന്നനിവ സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം ആയതനികന്മേല് തുടര്ചര്ച നടത്തുകേയന്റിം
സചയ.
I. സമനിതനിയസട 2019-20 സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ 1 മുതല് 7 വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്
വനന്റിം-വനര്യജപീവനി വകുപ്പുന്റിം 17 മുതല് 30 വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് വനികനഭാദസഞഭാര
വകുപ്പുന്റിം ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളസട പരനിഗണന:
മനുഷര്യനുന്റിം മൃഗങ്ങളന്റിം തമനിലുള്ള സന്റിംഘര്ഷങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള എന്ന
ശപീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ആവശര്യസപട്ടേനിരുന്ന 6 കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില എന്ന മറുപടനി പരനിഗണനിച സമനിതനി, തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് മലെകയഭാര
കമഖലെ ഉളസപസട കകേരളതനിസലെ വനിവനിധ പകദശങ്ങളനില് വനര്യജപീവനികേളസട ആക്രമണന്റിംമൂലെന്റിം
കൃഷനിനഭാശവന്റിം മനുഷര്യര്ക്കുന്റിം കേനകേഭാലെനികേളക്കുന്റിം ജപീവഹഭാനനിയന്റിം കനരനിട്ടുസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചരര്യതനില് സുരക്ഷഭാസന്റിംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്സപടുത്തുന്നതനിനഭായനി അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത തുകേ വകേയനിരുതനിയനില എന മഭാതമല ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുമനില എന്നതനികന്മേല് സമനിതനി വനന്റിം വകുപറ പനിനസനിപല്
സസക്രട്ടേറനികയഭാടറ വനിശദപീകേരണന്റിം ആരഭാഞ്ഞു.
നനിലെവനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനിസന 98.17% മഭാതമഭാണറ സചലെവഴനിചസതനന്റിം,
ടഷറനി നനിയനണവന്റിം ബനില് ജനകറററ സചയ്യുന്നതനിനുള്ള നനിയനണവന്റിം കേഭാരണന്റിം
പൂര്തപീകേരനിച കജഭാലെനികേളക്കറ പതനിഫലെന്റിം നല്കേഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിചനിസലന്നറ വനന്റിം വകുപറ പനിനസനിപല്
സസക്രട്ടേറനി മറുപടനി നല്കേനി.
തൃശ്ശൂര് ജനിലയറ ഒരു പുതനിയ ആര്.ആര്.ടനി. (റഭാപനിഡറ സറകസഭാണസറ ടപീന്റിം)
അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനസപട്ടേ നടപടനികേളസട വനിശദഭാന്റിംശന്റിം സമനിതനി ആരഭാഞ്ഞതനിനറ,
നനിലെവനില് സര്ക്കഭാര് നനിയനണതനില് 8 ആര്.ആര്.ടനി.-കേളഭാണറ പവര്തനിക്കുന്നസതനന്റിം,
എന്നഭാല് വനര്യമൃഗങ്ങളസട ആക്രമണന്റിം കൂടുതലുള്ള സലെങ്ങളനികലെയറ മററ സലെങ്ങളനില് നനിന്നറ

നനിലെവനിലുള്ള സ്റ്റേഭാഫനിസന പൂള സചയ്തറ തഭാല്ക്കഭാലെനികേമഭായനി ആര്.ആര്.ടനി.-കേള
പവര്തനിക്കുനസണ്ടനന്റിം, കൂടഭാസത നനിലെവനിലുള്ളവസയ ശകനിസപടുത്തുവഭാനുന്റിം, തഭാല്ക്കഭാലെനികേ
മഭായനിട്ടുള്ളവസയ
സനിരസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം
പസ്തുത
ആര്.ആര്.ടനി.-കേളക്കഭാവശര്യമുള്ള
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിസന പരനിഗണനയനിലെഭാസണനന്റിം,
ധനകേഭാരര്യ
വകുപനിസന
നനിയനണന്റിം
മൂലെമഭാണറ
ഇതറ
പഭാവര്തനികേമഭാക്കുവഭാന
കേഴനിയഭാതസതനന്റിം വനന്റിം വകുപറ പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി മറുപടനി നല്കേനി.
ആര്. ആര്. ടനി. ഇലഭാത ജനിലകേളനില് അവ അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ ആവശര്യമഭായ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വപീകേരനിക്കുനസണ്ടനന്റിം ടനി വനിഷയതനില്
തൃശൂര് ജനിലയറ മുനഗണന നല്കുസമനന്റിം വനന്റിം വകുപറ മനനി വര്യകമഭാക്കനി.
പുത്തൂര് സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കറ-വനര്യജപീവനി സന്റിംരക്ഷണ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രതനിനഭായനി
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത 10.5 കകേഭാടനി രൂപ നനിലെവനിസലെ
ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാതതനിനഭാല് വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിസലന്നറ
ബഹ. വനന്റിം വകുപ്പുമനനി ചൂണ്ടനിക്കഭാട്ടേനിയകപഭാള പസ്തുത കപഭാജകേറടനിസന ആദര്യഘട്ടേന്റിം 2020
ഡനിസന്റിംബര് അവസഭാനകതഭാടുകൂടനി പൂര്തനിയഭാകുസമനന്റിം, തൃശൂരനില് നനിനള്ള മൃഗങ്ങസള
2021 മഭാര്ചറ മഭാസകതഭാസട അവനികടക്കറ മഭാറഭാന സഭാധനിക്കുസമന്നഭാണറ പതപീക്ഷനിക്കുന്നസതനന്റിം
ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകദര്യഭാഗസന സമനിതനിസയ കബഭാധനിപനിച്ചു. രണ്ടു മഭാസതനിസലെഭാരനിക്കല്
പുത്തൂര് സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കറ സനര്ശനിചറ ആവശര്യമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുനസണ്ടനന്റിം ടനി പഭാര്ക്കറ പൂര്ണതയനിസലെതനിയഭാല് അതറ കലെഭാകേനനിലെവഭാരമുള്ള ഒരു
കപഭാജകേറടഭായനിരനിക്കുസമനന്റിം വനന്റിം വകുപ്പുമനനി അറനിയനിച്ചു.
വനര്യമൃഗങ്ങളസട ആക്രമണതനിനനിരയഭാകുന്നവര്ക്കുള്ള ആശസ്വഭാസന്റിം എന്ന ശപീര്ഷകേതനില്
അധനികേമഭായനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത 7.6 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനിസലന്ന മറുപടനി
പരനിഗണനിച സമനിതനി നനിലെവനിസലെ ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനില് നനിനന്റിം എത തുകേ
സചലെവഴനിച്ചുസവന്നഭാരഭാഞ്ഞതനിനറ ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായ 40 ലെക്ഷന്റിം രൂപയനില് 37 ലെക്ഷന്റിം
രൂപ സചലെവഭാക്കനിസയന്നറ പനിനസനിപല് ചപീഫറ കേണസര്കവറര് ഓഫറ കഫഭാറസ്റ്റേറ ആനറ
സഹഡറ ഓഫറ കഫഭാറസ്റ്റേറ കഫഭാഴ്സറ അറനിയനിച്ചു. ചനിലെ പകദശങ്ങളനിസലെ കേര്ഷകേര്ക്കറ വനര്യമൃഗ
ആക്രമണ നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ യഥഭാസമയന്റിം ലെഭനിക്കുന്നനിസലന്ന പരഭാതനിയസട നനിജസനിതനി
സമനിതനി ആരഭാഞ്ഞതനിനറ ഫണ്ടനിസന പശ്നമല കേഭാരണസമനന്റിം, ഉടന കചരുന്ന കയഭാഗതനില്
പസസ്തുത വനിഷയതനികന്മേല് വര്യകത വരുതഭാസമനന്റിം പനിനസനിപല് ചപീഫറ കേണസര്കവറര്
ഓഫറ കഫഭാറസ്റ്റേറ (പഭാനനിന്റിംഗറ & സഡവലെപ്സമനറ) അറനിയനിചകപഭാള ഫണ്ടനിസന
പശ്നമനിസലങ്കേനില് പസ്തുത നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ യഥഭാസമയന്റിം സകേഭാടുക്കുവഭാന കേഴനിയണസമന്നറ
വനന്റിം വകുപ്പുമനനി അഭനിപഭായസപട്ടു.
ക്രമഭാതപീതമഭായനി വന്റിംശവര്ദനവറ നടത്തുന്ന പന്നനി, കുരങ്ങറ എന്നപീ മൃഗങ്ങളസട എണന്റിം
കുറയണസമന്നറ
ഗവണസമനറ
മുനപറ
തപീരുമഭാനസമടുതനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം
ആയതറ
പഭാവര്തനികേമഭാകുന്നനിസലനന്റിം,
പസ്തുത
വനിഷയതനില്
ഗവണസമനറ
ശകമഭായനി
ഇടസപടണസമനന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ആവശര്യസപട്ടു.

തുടര്ന്നറ ഇടുക്കനി ജനിലയനിസലെ അടനിമഭാലെനി, ഇടമലെക്കുടനി എന്നപീ ആദനിവഭാസനി
കമഖലെകേളനിസലെ കറഭാഡറ നനിര്മഭാണന്റിം ലവകുന്ന വനിഷയന്റിം സമനിതനി ചര്ച സചയ്യുകേയണ്ടഭായനി.
പളയകശഷന്റിം
തകേര്ന്ന
പസ്തുത
കറഭാഡുകേളസട
കശഭാചര്യഭാവസ
കേഭാരണന്റിം
ആദനിവഭാസനികേളക്കുള്ള ഓണക്കനിററ വനിതരണന്റിം നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കഭാത സനിതനി
സന്റിംജഭാതമഭായ അവസരതനില് വനന്റിം വകുപറ കറഭാഡറ സവട്ടേനി പസ്തുത കകേഭാളനനികേളനികലെക്കറ
കറഷന വനിതരണന്റിം നടത്തുകേയണ്ടഭാസയന്നറ ബഹ. വനന്റിം മനനി അറനിയനിച്ചു. എന്നഭാല് ഇതറ
ഒരു പഴയ വനിഷയമഭാസണനന്റിം ആദനിവഭാസനികേളക്കഭായനി വപീടുകേളന്റിം കറഭാഡുന്റിം നനിര്മനിക്കുന്ന
പദതനിപകേഭാരന്റിം കറഭാഡറ പണനി ആരന്റിംഭനിചകപഭാള തസന്ന വനസന്റിംരക്ഷണ നനിയമതനിസന
ലെന്റിംഘനമഭാസണന്നഭാകരഭാപണമുണ്ടഭായകപഭാള പസ്തുത പവര്തനന്റിം നനിര്തനിവയ്ക്കുകേയണ്ടഭാസയനന്റിം
കേഴനിഞ്ഞ 4 വര്ഷകതഭാളമഭായനി തുടര്നടപടനി ആരന്റിംഭനിചനിട്ടേനിസലനന്റിം വനന്റിം വകുപറ
ഉകദര്യഭാഗസന വര്യകമഭാക്കനി.
28 കുടനികേളനിലെഭായനി രണ്ടഭായനിരതനിലെധനികേന്റിം ആദനിവഭാസനികേള തഭാമസനിക്കുന്ന
ഇടമലെക്കുടനിയനില് കറഭാഡറ നനിര്മഭാണ വനിഷയതനില് കകേഭാടതനിയസട കസ്റ്റേ ഓര്ഡര് ഇലഭാത
സഭാഹചരര്യതനില് കറഭാഡനിസന കശഭാചര്യഭാവസ പരനിഹരനിചറ നനിര്മഭാണ പവൃതനികേള
പൂര്തപീകേരനിക്കുന്ന വനിഷയന്റിം അടനിയന്തരമഭായനി പരനിഗണനിക്കണസമന്നറ ബഹ. സലെന്റിം
എന്റിം.എല്.എ. ആവശര്യസപട്ടേതനിന പകേഭാരന്റിം
തനിരുവനന്തപുരതറ അടനിയന്തരമഭായനി
പകതര്യകേകയഭാഗന്റിം വനിളനിചറ പസ്തുത വനിഷയതനികന്മേല് ഗവണസമനറ തലെതനില് തപീരുമഭാനന്റിം
ഉണ്ടഭാക്കഭാസമന്നറ ബഹ. വനന്റിം വകുപറ മനനി അറനിയനിച്ചു.
മലെകയഭാരലഹകവ സന്റിംബനനിച വനിഷയന്റിം ബഹ. അന്റിംഗന്റിം സമനിതനിയസട
ശദയനില്സപടുത്തുകേയണ്ടഭായനി.
വനന്റിം
വകുപനിസന
അധനികേഭാര
പരനിധനിയനിലുള്ള
സലെതനിലൂസടയഭാണറ മലെകയഭാര ലഹകവ കേടന കപഭാകുന്നസതനന്റിം, എന്നഭാല് വനന്റിം
വകുപനിസന
അനുമതനി
ലെഭനിക്കഭാതതുസകേഭാണ്ടഭാണറ
പസ്തുത
ലഹകവയസട
നനിര്മഭാണതനിനഭായള്ള സടണ്ടര് നടപടനികേളനികലെക്കറ കേടക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാതസതനന്റിം
നനിലെവനില് നടപടനിക്രമങ്ങസളലഭാന്റിം പൂര്തനിയഭായനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ഫയല് ഇകപഭാള വനന്റിം
വകുപനിസന പരനിഗണനയനിലെഭാസണന്നഭാണറ അറനിയഭാന കേഴനിഞ്ഞസതനന്റിം ബഹ. അന്റിംഗന്റിം
ചൂണ്ടനിക്കഭാട്ടേനി. വനന്റിം വകുപനിസന പരനിധനിയനില് വരുന്ന പകദശന്റിം സന്റിംബനനിച വനിവരന്റിം
ലെഭര്യമഭാക്കനിയഭാല് പശ്നതനില് ഇടസപടഭാസമന്നറ ബഹ. വനന്റിം വകുപ്പുമനനി അറനിയനിച്ചു.
പട്ടേയന്റിം ലെഭനിച ഭൂമനിയനിസലെ മരങ്ങള മുറനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനസപട്ടേറ പുതനിയ ഉതരവറ
ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടഭാസയന്നറ സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ആരഭാഞ്ഞതനിനറ ഈ അടുത കേഭാലെതഭായനി റവനപ്യൂ
വകുപറ പുതനിയ ഉതരവറ പുറസപടുവനിചനിട്ടുസണ്ടന്നറ സമനിതനി സചയര്മഭാന മറുപടനി നല്കേനി.
വഭാഴചഭാല്
ഡനിവനിഷനനിസലെ
ആനക്കയതറ
ഉരുളസപഭാട്ടേലുണ്ടഭായ
കശഷന്റിം
ആദനിവഭാസനികേസള പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനറ സലെന്റിം കേസണ്ടതനിയനിട്ടുസണ്ടങ്കേനിലുന്റിം വനന്റിം

വകുപനിസന അനുമതനി ഇലഭാതതനിനഭാല് തുടര്നടപടനികേള സസ്വപീകേരനിചനിട്ടേനിസലനന്റിം. പസ്തുത
പകദശസത ആദനിവഭാസനികേള പഭാറപ്പുറതഭാണറ നനിലെവനില് തഭാമസനിക്കുന്നസതനന്റിം പസ്തുത
വനിഷയതനികന്മേല് അടനിയന്തര നടപടനി ഉണ്ടഭാകേണസമനന്റിം ബഹ. അന്റിംഗന്റിം ആവശര്യസപട്ടു.
ആനക്കയസത പശ്നന്റിം വനന്റിം വകുപനിസന ശദയനില്സപട്ടേനിട്ടേനിസലനന്റിം പസ്തുത വനിഷയന്റിം
സന്റിംബനനിചറ വനന്റിം വകുപനികലെയറ ഫയല് വന്നനിട്ടേനിസലനന്റിം, കേഴനിഞ്ഞ കയഭാഗതനില്
നനിലെമ്പൂരനിലുള്ള രണ്ടറ വനിഷയങ്ങള പരനിഗണനിചനിരുനസവനന്റിം ആദനിവഭാസനികേള മണനിടനിചനില്
ഭപീഷണനിയള്ള സലെതഭാണറ തഭാമസനിക്കുന്നസതങ്കേനില് അവസര മഭാറനി തഭാമസനിപനികക്കണ്ടതഭാസണനന്റിം
എന്നഭാല് നനിയമപകേഭാരമുള്ള ചനിലെ തടസങ്ങള കേഭാരണമഭാണറ ഇതറ സഭാധനിക്കഭാതസതനന്റിം
അവര് നനിലെവനില് തഭാമസനിക്കുന്ന സലെതറ അവകേഭാശന്റിം നല്കുവഭാനഭാണറ വനസന്റിംരക്ഷണ
നനിയമതനില് അനുശഭാസനിക്കുന്നസതനന്റിം അവകേഭാശന്റിം തനിരനിച്ചു വഭാങ്ങുവഭാകനഭാ മസറഭാരു
സലെതറ
മഭാറനിസക്കഭാടുക്കുവഭാകനഭാ
നനിലെവനിലുള്ള
നനിയമതനില്
പറയന്നനിസലനന്റിം
അപകേടസഭാധര്യത മുനനനിര്തനി ഗവണസമനറ നയപരമഭായ മഭാറന്റിം വരുതനിയഭാകലെ ഇതനിനറ
ശഭാശസ്വതപരനിഹഭാരന്റിം കേഭാണുവഭാന കേഴനിയകേയള്ളൂസവനന്റിം വനന്റിം വകുപറ ഉകദര്യഭാഗസന മറുപടനി
നല്കേനി.
ജനിലഭാ ടൂറനിസന്റിം സപഭാകമഭാഷന കേസൗണസനിലെനിസലെ (ഡനി. റനി. പനി. സനി.) ജപീവനക്കഭാസര
സനിരന്റിം ജപീവനക്കഭാരഭാക്കുന്നതനിസന ഭഭാഗമഭായനി തസനികേ തനിരനിചറ റനികപഭാര്ട്ടേറ നല്കേനിയനിട്ടേറ മൂന്നറ
വര്ഷന്റിം കേഴനിഞ്ഞുസവനന്റിം അവര്ക്കറ കവതനന്റിം നല്കുന്നതറ അവരുസട വരുമഭാനതനില്
നനിന്നഭായനിരനിസക്ക തുടര്നടപടനികേള ലവകുന്ന കേഭാരര്യതനില് ബഹ. ടൂറനിസന്റിം മനനി ഇടസപട്ടേറ
വര്യകത വരുതണസമന്നറ സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ആവശര്യസപട്ടേകപഭാള ഈ വനിഷയന്റിം
ഗവണസമനനിസന സജപീവ പരനിഗണനയനിലെഭാസണനന്റിം ഒരു തവണ ഈ വനിഷയന്റിം ചര്ച
സചയ്തതഭാസണനന്റിം,
എലഭാ ജനിലകേളനിലുന്റിം ഡനി. റനി. പനി. സനി.-കേള ഒകര കപഭാസലെയല
പവര്തനിക്കുന്നസതനന്റിം ആകേയഭാല് സപഭാതുവഭായനി ഒരു തസനികേ സൃഷ്ടനിചറ സര്വ്വപീസറ റൂളസറ
നനിര്മനികക്കണ്ടനി വരുന്നതനിനഭാലെഭാണറ കേഭാലെതഭാമസന്റിം ഉണ്ടഭാകുന്നസതനന്റിം ടൂറനിസന്റിം സസക്രട്ടേറനി
മറുപടനി നല്കേനി.
ഓകരഭാ ജനിലയസടയന്റിം ഡനി. റനി. പനി. സനി. കേളസട പവര്തനന്റിം വര്യതര്യസമഭാസണനന്റിം,
ഇടുക്കനി ജനിലയറ മഭാതമഭായനി ഒരു കപഭാളനിസനി തയഭാറഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കനിസലനന്റിം ഇതു
സന്റിംബനനിചറ
ടൂറനിസന്റിം
ഡയറകേറടര്
ഗവണസമനനികലെക്കറ
ഒരു
സപഭാകപഭാസല്
അയചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം, പസ്തുത സപഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിചറ സന്റിംസഭാനത്തുടനപീളന്റിം
ഡനി.റനി.പനി.സനി. യനില് പവര്തനിക്കുന്ന ജപീവനക്കഭാരുസട പശ്നപരനിഹഭാരതനിനറ തഭാമസന്റിംവനിനഭാ
നടപടനി സസ്വപീകേരനിക്കഭാസമനന്റിം ബഹ. ടൂറനിസന്റിം മനനി വര്യകമഭാക്കനി.
അതനിരപനിള്ളനി യഭാതപീനനിവഭാസനിസന നനിര്മഭാണതനിസന ആദര്യഘട്ടേന്റിം മഭാതമഭാണറ
ഇതുവസര പൂര്തനിയഭായസതനന്റിം, ഇനപീരനിയര് വര്ക്കറ ഉളസപസട അനുബന കജഭാലെനികേള

പൂര്തനിയഭാക്കുവഭാനുസണ്ടനന്റിം പസ്തുത കജഭാലെനികേള അടുത വര്ക്കനിന്റിംഗറ ഗ്രൂപനില് ഉളസപടുതനി
പൂര്തനിയഭാക്കുസമന്നറ സമനിതനി അന്റിംഗതനിസന കചഭാദര്യതനിനറ മറുപടനിയഭായനി ടൂറനിസന്റിം
ഡയറകേറടര്-ഇന-ചഭാര്ജറ വര്യകമഭാക്കനി.
പണനി തുടങ്ങനി പനണ്ടറ വര്ഷമഭായനിട്ടുന്റിം മൂന്നഭാറനിസലെ ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനിസന രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേന്റിം
പൂര്തനിയഭായനിട്ടേനിസലന്നറ സമനിതനി ആകക്ഷപന്റിം ഉന്നയനിച്ചു.
സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ പണനി
പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനിസനയന്റിം യഭാതപീനനിവഭാസനിസനയന്റിം പവര്തനന്റിം
അടനിയന്തരമഭായനി ആരന്റിംഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുസമനന്റിം ടൂറനിസന്റിം വകുപറ ഉകദര്യഭാഗസന മറുപടനി
നല്കേനി.
മൂന്നഭാറനിസലെ ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസനിസന പുതനിയ സകേട്ടേനിടതനിസന പണനി പൂര്തനിയഭായനിട്ടേനിസലനന്റിം,
ശപീ. കകേഭാടനികയരനി ബഭാലെകൃഷ്ണന മനനിയഭായനിരുന്ന സമയതറ ആരന്റിംഭനിച നനിര്മഭാണ
പവൃതനിയഭാണനിസതനന്റിം
അതനികപഭാഴുന്റിം
തുടര്നവരനികേയഭാസണനമുള്ള
സമനിതനിയസട
ആകക്ഷപതനിനറ മറുപടനിയഭായനി മൂന്നഭാര്, സുല്തഭാനബകതരനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിസലെ രണ്ടറ
ഗസ്റ്റേറ ഹസൗസുകേളസട നനിര്മഭാണ പവര്തനന്റിം അടനിയന്തരമഭായനി പൂര്തപീകേരനിക്കുന്നതനി
നഭാവശര്യമഭായ നടപടനികേള സസ്വപീകേരനിക്കുന്നതഭാസണന്നറ ബഹ. ടൂറനിസന്റിം വകുപറ മനനി
വര്യകമഭാക്കനി.
സമനിതനിയസട
2019-2020
സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ഖണനികേ നമ്പര് 1 മുതല്
7 വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളക്കറ വനന്റിം വനര്യജപീവനി വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടപടനി
കസ്റ്റേററസമന്റുകേളന്റിം ഖണനികേ നമ്പര് 17 മുതല് 30 വസരയള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്
വനികനഭാദസഞഭാര വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളന്റിം സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
II. 399/19-ാം നമ്പര് എസറ. ആര്. ഒ. സഭാധൂകേരണന്റിം:
പരനിസനിതനി വകുപറ സമനിതനിയസട സഭാധൂകേരണതനിനഭായനി ലെഭര്യമഭാക്കനിയ സകേഭാലന്റിം
ജനിലയനിസലെ ആശഭാമന്റിം പകദശന്റിം (ആശഭാമന്റിം ലമതഭാനന്റിം ഒഴനിവഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടറ)
ലജവലവവനിദര്യ ലപതൃകേ കകേന്ദ്രമഭായനി വനിജഭാപനന്റിം സചയസകേഭാണ്ടുള്ള 399/19-ാം നമ്പര്
എസറ. ആര്. ഒ പരനിഗണനിച സമനിതനി പസ്തുത വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിചറ വനിശദപീകേരണന്റിം
ആരഭാഞ്ഞു. ഏകേകദശന്റിം
28 ഇനന്റിം കേണ്ടല് കേഭാടുകേളഭാലുന്റിം പകതര്യകേ ജനുസനില്സപട്ടേ
അപൂര്വ്വമഭായ വനമരങ്ങളഭാലുന്റിം നനിബനിഡമഭായ, പരനിസനിതനിക്കറ ഏറവന്റിം അനുകയഭാജര്യമഭായ
ആശഭാമന്റിം പകദശതനിസന പഭാധഭാനര്യന്റിം ഉളസക്കഭാണ്ടുസകേഭാണ്ടറ, പസ്തുത പകദശസത
ലജവലവവനിദര്യ ലപതൃകേ കകേന്ദ്രമഭായനി വനിജഭാപനന്റിം സചയ്യുന്നതനിനഭായനി സകേഭാലന്റിം കമയര്
സചയര്കപഴ്സണഭായനിട്ടുള്ള
ബകയഭാലഡകവഴ്സനിറനി
മഭാകനജ്സമനറ
കേമനിറനിയഭാണറ

സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചസതനന്റിം, സന്റിംസഭാനതറ ആദര്യമഭായഭാണറ ഒരു പകദശന്റിം
ലജവലവവനിദര്യ ലപതൃകേ കകേന്ദ്രമഭായനി പഖര്യഭാപനിക്കുന്നസതനന്റിം പഖര്യഭാപനതനിനുകശഷന്റിം
പസ്തുത പകദശതറ നടത്തുന്ന നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളക്കറ നനിയനണന്റിം
ഏര്സപടുകതണ്ടനി വരുസമനന്റിം കൂടഭാസത എലഭാ
നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളന്റിം
ബകയഭാലഡകവഴ്സനിറനി മഭാകനജ്സമനറ കേമനിറനിയസട അന്റിംഗപീകേഭാരകതഭാടുകൂടനി മഭാതകമ
നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂസവനന്റിം ടൂറനിസന്റിം വകുപറ പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി വര്യകമഭാക്കനി.
ഇകപഭാള അവനിസട നടക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്നറ നനിര്മഭാണപവര്തനങ്ങളസട നനിലെവനിസലെ
അവസ ബഹ. സചയര്മഭാന ആരഭാഞ്ഞതനിനറ പസ്തുത ലപതൃകേ കകേന്ദ്രതനിനുള്ളനില്
ശപീനഭാരഭായണ ഗുരുവനിസന കപരനിലുള്ള സഭാന്റിംസഭാരനികേ കകേഭാപകേറസറ ഉളസപടുനസണ്ടനന്റിം
2018-ല് പസ്തുത സലെന്റിം റവനപ്യൂ വകുപറ സഭാന്റിംസഭാരനികേ വകുപനിനറ ലകേമഭാറനിസയങ്കേനിലുന്റിം,
വനിജഭാപനന്റിം ഇറങ്ങനിയകശഷമഭാണറ സലെന്റിം സഭാന്റിംസ്കേഭാരനികേ വകുപനിനറ ലെഭനിക്കുന്നസതനന്റിം
ലപതൃകേ കകേന്ദ്രന്റിം വനിജഭാപനന്റിം സചയ്തകപഭാള പസ്തുത സലെവന്റിം ഉളസപട്ടുസവനന്റിം
അതുസകേഭാണ്ടറ ആശഭാമന്റിം ലമതഭാനന്റിം ഒഴനിവഭാക്കനിയ രപീതനിയനില് സഭാന്റിംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രന്റിം
ഉളസപടുന്ന സലെന്റിം ഒഴനിവഭാക്കുകേയഭാണറ ഇനനി സചകയണ്ടസതനന്റിം, 2018-ല് സലെന്റിം
സഭാന്റിംസഭാരനികേ വകുപനിനറ ലകേമഭാറന്റിം സചയ്ത സനിതനിക്കറ പസ്തുത സലെന്റിം ലജവലവവനിദര്യ
ലപതൃകേ കകേന്ദ്രതനിസന ലസറനില് ഉളസപടുതഭാന പഭാടനിലഭായനിരുനസവനന്റിം, അതുസകേഭാണ്ടറ
ആ സലെന്റിം മഭാതന്റിം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളഭാണറ സസ്വപീകേരനികക്കണ്ടസതനന്റിം
പരനിസനിതനി വകുപറ പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി വനിശദമഭാക്കനി. ഈ വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിചറ
ബഹ.
ലഹകക്കഭാടതനിയനില്
ഒരു
കകേസറ
നനിലെനനില്ക്കുനസണ്ടനന്റിം,
ആയതറ
ഹനിയറനിന്റിംഗനിനഭായനി മഭാറനിവചനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം അകദ്ദേഹന്റിം കൂട്ടേനികചര്ത്തു.
ഫനിഷറപീസറ വകുപനിസന ഒരു സകേട്ടേനിടതനിസന നനിര്മഭാണവന്റിം അവനിസട നടക്കുനസണ്ടന്നറ
സമനിതനി സചയര്മഭാന ശദയനില്സപടുതനിയതനിനറ, ഫനിഷറപീസറ വകുപനിസന സലെന്റിം ലപതൃകേ
കകേന്ദ്രതനിസന ലസറനില് നനിന്നറ ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടേനിസലനന്റിം, ബകയഭാലഡകവഴ്സനിറനി
മഭാകനജ്സമനറ കേമനിറനിയസട അന്റിംഗപീകേഭാരകതഭാടുകൂടനി മഭാതകമ നനിര്മഭാണപവൃതനികേള
തുടര്ന്നറ നടത്തുവഭാന പഭാടുള്ളൂ എന്നറ ഫനിഷറപീസറ വകുപനിസന അറനിയനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം,
സഭാന്റിംസ്കേഭാരനികേ കകേഭാന്റിംപകേറസനിസന നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങള തുടങ്ങനിയതുസകേഭാണ്ടറ അതറ
ഡപീകനഭാട്ടേനിലഫ
സചയഭാസമനന്റിം
എന്നഭാല്
ഫനിഷറപീസറ
വകുപനിനറ
അനുവഭാദന്റിം
നല്കേനിയനിട്ടേനിസലന്നസ്തുന്റിം ടൂറനിസന്റിം വകുപറ പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി വനിശദപീകേരനിച്ചു.
കമല് വനിഷയതനില് കൂടുതല് വര്യകേറതത വരുകതണ്ടതുസണ്ടനന്റിം അതനിനഭായനി കൂടുതല്
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള അറനികയണ്ടതുസണ്ടനന്റിം സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു. ആയതനിനഭാല് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
സകേഭാലന്റിം ആശഭാമന്റിം ലജവലവവനിദര്യ ലപതൃകേ കകേന്ദ്രതനില് നനിര്മഭാണ പവൃതനികേള
നടക്കുനകണ്ടഭാ/
നടപഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;
എങ്കേനില്
ടനി
പവൃതനി

നടക്കുന്ന/നടപഭാക്കുന്ന ഭൂപകദശന്റിം, വനിസ്തൃതനി എന്നനിവ സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള; ടനി
നനിര്മഭാണ പവര്തനതനിനറ ബകയഭാലഡകവഴ്സനിറനി മഭാകനജ്സമനറ കേമനിറനി അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; നനിര്മഭാണ പവൃതനികേള ലജവലവവനിദര്യ സന്റിംരക്ഷണതനിനുന്റിം
പരനിപഭാലെനതനിനുന്റിം കകേഭാട്ടേന്റിം വരുത്തുകമഭാ തുടങ്ങനിയ വനിശദവനിവരങ്ങള ലെഭര്യമഭാക്കുവഭാന
സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു. പസ്തുത വനിവരങ്ങള ലെഭര്യമഭായകശഷന്റിം ടനി വനിഷയന്റിം വപീണ്ടുന്റിം
പരനിഗണനിക്കുവഭാനുന്റിം സമനിതനി തപീരുമഭാനനിച്ചു.
III. കകേരളതനിസലെ കേഭായല്തപീര വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലെ ഫലെപദമഭായ
മഭാലെനിനര്യ നനിര്മഭാര്ജ്ജനതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള എന്ന വനിഷയതനികന്മേലുള്ള
തുടര്ചര്ച:
കകേരളതനിസലെ കേഭായല്തപീര വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലെ ഫലെപദമഭായ മഭാലെനിനര്യ
നനിര്മഭാര്ജ്ജനതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള എന്ന വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിചറ തയഭാറഭാക്കനിയ
കചഭാദര്യഭാവലെനിയനികന്മേല് തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണന്റിം, വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം എന്നപീ വകുപ്പുകേള
ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടപടനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം
സചയ. ആയതനികന്മേല് തുടര്ചര്ച നടതനിയ സമനിതനി പസ്തുത വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിചറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശകേള ഉളസപടുതനി ഒരു പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേറ തയഭാറഭാക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.
സമനിതനി കയഭാഗന്റിം ഉചയറ കശഷന്റിം 3.15 -നറ പനിരനിഞ്ഞു.

18-1-2021-സലെ കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപറ
വനവന്റിം പരനിസനിതനിയന്റിം വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജക്ടറ കേമനിറനി X, 2021
ജനുവരനി 18-ാം തപീയതനി തനിങ്കേളഭാഴ്ച സഭഭാ സകമളനതനിനുകശഷന്റിം നനിയമസഭഭാ
സമുചയതനിസലെ ഐ.ടനി. മപീഡനിയ കകേഭാണഫറനസറ ഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാന
ബഹ. വനവന്റിം മൃഗസന്റിംരക്ഷണവന്റിം മൃഗശഭാലെകേളന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ. സകേ. രഭാജവനിസന
അദര്യക്ഷതയനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന. തദവസരതനില് സമനിതനിയസട എകറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ അന്റിംഗന്റിം
ബഹ.
സഹകേരണവന്റിം
വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം
കദവസസ്വവന്റിം
വകുപ്പുമനനി
ശപീ. കേടകേന്റിംപള്ളനി സുകരന്ദ്രനുന്റിം തഭാസഴപറയന്ന അന്റിംഗങ്ങളന്റിം ഹഭാജരഭായനിരുന.
ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗങ്ങള:
1. ശപീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി, എന്റിം.എല്.എ.
2. ശപീ. എസറ. രഭാകജന്ദ്രന, എന്റിം.എല്.എ.
3. ശപീ. കറഭാജനി എന്റിം. കജഭാണ, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :
1. ശപീമതനി മഞ്ജൂ വര്ഗ്ഗപീസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി
2. ശപീ. ആര്. കവണുകഗഭാപഭാല്, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി
3. ശപീമതനി. ലെഭാലെനി വനി. എസറ, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
I. "കകേരളതനിസലെ കേഭായല്തപീരവനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിസലെ മഭാലെനിനര്യ നനിര്മഭാര്ജ്ജനന്റിം"
എന്ന വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിചറ തയഭാറഭാക്കനിയ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടറ സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം കഭദഗതനി കൂടഭാസത അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം, പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേറ 2021
ജനുവരനി 20-ാം തപീയതനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുന്നതനിനറ തപീരുമഭാനനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
(ഫയല് നമ്പര് 4300/സബറ.സനി.എഫറ1/2019/നനി.സസ.)
സമനിതനിയസട വനര്യജപീവനി ആവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളസട സമഗ്രവനികേസനന്റിം എന്ന വനിഷയന്റിം
സന്റിംബനനിച പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ഖണനികേ നമ്പര് 27, 28 എന്നപീ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്
യഥഭാക്രമന്റിം വനന്റിം-വനര്യജപീവനി, പരനിസനിതനി എന്നപീ വകുപ്പുകേള ലെഭര്യമഭാക്കനിയ മറുപടനികേള
സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.
(ഫയല് നമ്പര് 1663/സബറ.സനി.എഫറ1/2020/നനി.സസ.)
സമനിതനി കയഭാഗന്റിം ലവകുകന്നരന്റിം 5.50-നറ പനിരനിഞ്ഞു.

