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ചട്ടേങ്ങളനിസല  236-ാം ചട്ടേതനിസന (5)-ാം ഉപചട്ടേപകേഭാരമുള്ളതറ ]

940/2021



4

ഉള്ളടക്കന്റിം

                               കപജറ

സമനിതനിയസട ഘടന .. v

അവതഭാരനികേ .. vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ .. 1



5

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി x
വനവന്റിം പരനിസനിതനിയന്റിം വനികനഭാദസ ഞഭാരവന്റിം

(2021-2023)

ഘടന

സചയര്മഭാന് :
ശതീ. എ. സകേ. ശശതീന്ദ്രന്,
       വനന്റിം-വനഭ്യജതീവനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം :
ശതീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
      സപഭാതുമരഭാമതറ-വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം  വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. എല്കദഭാസറ പനി. കുന്നപനിള്ളനില്, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. സനി. സകേ. ഹരതീന്ദ്രന്, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. സകേ. യ. ജനതീഷറ കുമഭാര്, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. എന്റിം. മുകകേഷറ, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. നജതീബറ കേഭാന്തപുരന്റിം, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. എ. രഭാജ, എന്റിം.എല്.എ. 

ശതീ. സണനി കജഭാസഫറ, എന്റിം.എല്.എ.

ശതീ. പനി. എസറ. സുപഭാല്, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി 

ശതീ. സറജനി. ബനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ആര്. കവണുകഗഭാപഭാല്, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ലഭാലനി വനി. എസറ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

വനവന്റിം  പരനിസനിതനിയന്റിം  വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി
X-സന  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച
നടപടനികേള ടങ്ങുന്ന റനികപഭാര്ട്ടേറ  കകേരള നനിയമസഭയസട നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  236-ാം  ചട്ടേതനിസന  (5)-ാം  ഉപചട്ടേന്റിം  അനുസരനിച്ചറ  ഞഭാന്
സമര്പനിക്കുന.

വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസന്റിം,  കേഭായനികേവനികനഭാദന്റിം,  കേല,  സന്റിംസഭാരന്റിം  എന്ന  XVII-ാംനമ്പര്
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  (എകക്കഭാളജനിയന്റിം  എന്വകയഭാണ്സമനന്റിം,  കകേരള  സന്റിംസഭാന  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡെറ)  ശുദ്ധജലവനിതരണവന്റിം  ശുചതീകേരണവന്റിം  എന്ന  XX-ാംനമ്പര്
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന,  വനന്റിം എന്ന  XXXIV-ാം നമ്പര് ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന,  വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം എന്ന
XLII-ാംനമ്പര്  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  എന്നനിവയനികന്മേലുള്ള  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  X-സന  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020  മഭാര്ച്ചറ  2-നറ സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് വനന്റിം,
പരനിസനിതനി,  വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ആസകേ  47
ശനിപഭാര്ശകേളഭാണറ  ഉണ്ടഭായനിരുന്നതറ.  പസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനന്റിം
ലഭഭ്യമഭായ മറുപടനികേള 21-6-2021, 28-6-2021 എന്നതീ തതീയതനികേളനില് കചര്ന്ന കയഭാഗതനില്
സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയന്റിം സചയ.

സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അവയനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടപടനികേള
സന്റിംബനനിച്ച വനിശദഭാന്റിംശവന്റിം ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന.

2021  ജൂലല  5-ാംതതീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.                                                                                

എ. സകേ. ശശതീന്ദ്രന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന്,
2021 ജൂലല 5. സബ്ജകറ കേമനിറനി X.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

അദ്ധഭ്യഭായന്റിം   1

വനവന്റിം  പരനിസനിതനിയന്റിം  വനികനഭാദസഞഭാരവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  X
(2019-2021)-സന  2020-2021  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  സൂക്ഷ്മ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  വനന്റിം,  പരനിസനിതനി,
വനികനഭാദസഞഭാരന്റിം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി   ബനസപട്ടേ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ച നടപടനികേസള  സന്റിംബനനിചള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV

വനന്റിം

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-003-97    

വഭാളയഭാറനിലുന്റിം,  അരനിപയനിലുന്റിം,  പനി.ടനി.പനി.  നഗറനിലുമുള്ള  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുസട
സസൗകേരഭ്യങ്ങള  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ബതീററ  കഫഭാറസറ  ഓഫതീസര്,  സസക്ഷന്  കഫഭാറസറ
ഓഫതീസര് എന്നനിവര്ക്കുള്ള തുടര്ച്ചയഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി നടത്തുന്നതനിനുന്റിം ഇന്ഡെഭ്യന്
കഫഭാറസറ  സര്വ്വതീസനിസല  സപഭാകബഷണര്  തസനികേയനിസല  പരനിശതീലനതനിനുള്ള  വകേയനില്
1 കകേഭാടനി  രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനറ  നല്കുന്നതനിനുന്റിം നടപ്പുവര്ഷസത ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
ഉപകയഭാഗനികക്കണ്ടതനിനഭാല്  നനിലവനില്  അനുവദനിച്ച  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
2.1 കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 1)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  3.215  കകേഭാടനി  രൂപ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചറ
തതീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല് ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-004-92    

ശഭാസതീയമഭായ  വനപരനിപഭാലനന്റിം,  ഫതീല്ഡെറ  സര്കവ്വ,  വനവനിഭവങ്ങളുസട
വനിവരകശഖരണതനിസനയന്റിം  കേസണ്ടതലുകേളുസടയന്റിം  അടനിസഭാനതനില്  പവര്തന
പദ്ധതനികേള തയഭാറഭാക്കല്, നനിലവനിലുള്ള ഗകവഷണങ്ങള തുടരുന്നതനിനുന്റിം പുതനിയ ഗകവഷണ

940/2021.
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പരതീക്ഷണങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുന്റിം  സമച്ചസപട്ടേ  ഉല്പഭാദനതനിനഭായനി  നലയനിനന്റിം  വനിത്തുകേള,
കതക്കറ,  ചന്ദനന്റിം  തുടങ്ങനിയവയഭായനി  വനിത്തുല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സജതീകേരനിക്കല്,  വനന്റിം
വകുപനിസന പവര്തന പദ്ധതനി  തയഭാറഭാക്കല് മുതലഭായ പവൃതനികേള ലക്ഷഭ്യമനിടുന്ന ഈ
പദ്ധതനിയഭായനി  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  അനുവദനിച്ച  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ
സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1 കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 2)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  1.467  കകേഭാടനി  രൂപ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചറ
തതീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല് ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-101-94  

നശനിചകപഭായ  വനങ്ങളുന്റിം  കതഭാട്ടേങ്ങളുന്റിം  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശതീയ
ഇനന്റിം  ലതകേള  വചപനിടനിപനികക്കണ്ടതറ  വനസന്റിംരക്ഷണതനിസന  പഥമ
ചുമതലകേളനിസലഭാന്നഭാണറ.  400  സഹകേ റ ടറനില്  പുതനിയ  കതഭാട്ടേങ്ങള  വചപനിടനിപനിക്കുവഭാനുന്റിം,
നനിലവനിലുള്ള  350  സഹകേ റ ടര്  കതഭാട്ടേന്റിം  സന്റിംരക്ഷനിക്കുവഭാനുന്റിം,  3  ലക്ഷന്റിം  വൃക്ഷലതകേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനുന്റിം  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ലക്ഷഭ്യമനിടുന്നതഭായനി  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ഈ  പവൃതനികേളക്കഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  ബ ഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 2.08 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 3)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  2.746  കകേഭാടനി  രൂപ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അവസഭാനകതഭാസട മഭാതന്റിം കമല് തുകേ സചലവഴനിച്ചറ
തതീര്ന്നതനിനഭാലുന്റിം,  ഇതനിനകേന്റിം  അവസഭാന  ബഭാച്ചറ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  നനിയമസഭയനില്
പഭാസഭായതനിനഭാലുന്റിം,  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസന  അവസഭാന  നഭാളുകേളനില്  അധനികേ  ഫണ്ടറ
അനുവദനിച്ചഭാല് സചലവഭാക്കുവഭാകനഭാ ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാകനഭാ അസഭാധഭ്യമഭായതനിനഭാലുന്റിം ശനിപഭാര്ശ
സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2406-01-101-81 

വനകമഖലയസട  സമച്ചസപട്ടേ  രതീതനിയനിലുള്ള  പരനിപഭാലനതനിനറ  വനകമഖലയസട
ഏകേതീകേരണന്റിം,  വനഭാതനിര്തനികേളുസട സഭായനിയഭായ കവര്തനിരനിക്കല്,  വനസന്റിംരക്ഷണതനിനറ
കേഭാട്ടുതതീ  പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങള,  മണറ-ജലസന്റിംരക്ഷണ  പവൃതനികേള  എന്നനിവ
അതഭ്യന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാണറ.  നനിലവനിലുള്ള  വനവനിഭവങ്ങള  സന്റിംരക്ഷനിക്കുകേ,  പരനിപഭാലനിക്കുകേ,
പുനരുദ്ധരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  മഭാനദണങ്ങളനിലൂന്നനിയള്ള  പവൃതനികേളക്കഭായനി  നടപറ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭാണറ.  കൂടഭാസത  2019-20-സല
ബഡ് ജററ  വനിഹനിതസതക്കഭാള  3 കകേഭാടനി  രൂപയസട  കുറവറ  ഈ  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത
വനിഹനിതതനില്  വന്നനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
4 കകേഭാടനി രൂപ  അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 4)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  24.959  കകേഭാടനി രൂപ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അവസഭാനകതഭാസട മഭാതന്റിം കമല് തുകേ സചലവഴനിച്ചറ
തതീര്ന്നതനിനഭാലുന്റിം,  ഇതനിനകേന്റിം  അവസഭാന  ബഭാച്ചറ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  നനിയമസഭയനില്
പഭാസഭായതനിനഭാലുന്റിം,  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസന  അവസഭാന  നഭാളുകേളനില്  അധനികേ  ഫണ്ടറ
അനുവദനിച്ചഭാല് സചലവഭാക്കുവഭാകനഭാ ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാകനഭാ അസഭാധഭ്യമഭായതനിനഭാലുന്റിം ശനിപഭാര്ശ
സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-800-57    

കഫഭാറസറ  കസഷനുകേളനിസല കേമ്പപ്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണന്റിം,  വകുപനിസന എലഭാ  ഓഫതീസുകേളുന്റിം
തമനില് സനററ വര്ക്കറ കേണകേ റ റനിവനിറനി ഏര്സപടുതല്,  ഇനര്സനററ കേണക്ഷന് ഉള്ള പുതനിയ
കേമ്പപ്യൂട്ടേറുകേള,  ലഭാപ് കടഭാപ്പുകേള,  കസഭാഫറ സവയര്  കപഭാഗഭാമുകേളുന്റിം  ഭസൗമ  വനിവരസഭാകങ്കേതനികേ
സന്റിംവനിധഭാനതനിസന  കഡെറഭാ  കബസുകേള  എന്നനിവയസട  സമച്ചസപടുതല്,  വനന്റിം  വകുപനിസന
ആസഭാനത്തുന്റിം  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസുകേളനിലുന്റിം  ഇ-ഓഫതീസറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  ഏര്സപടുതല്,
ഇലകേ റ കടഭാണനികേറ  ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല് എന്നനിവയഭാണറ  ഈ പദ്ധതനിയനിലൂസട  നടതനി
വരുന്നതറ.  എന്നഭാല്  നടപറ  വര്ഷസത  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  കമല്  പവൃതനികേളക്കറ
പരഭ്യഭാപ് തമസലന്നറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  1 കകേഭാടനി
രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 5)
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2406-01-800-57  കഫഭാറസറ  മഭാകനജറ സമനറ  വനിവരസമ്പ്രദഭായവന്റിം ജനികയഭാഗഭാഫനിക്കല്
വനിവരസമ്പ്രദഭായവന്റിം എന്ന ബഡ്ജററ ശതീര്ഷകേതനില് 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ജനി.ഒ.
(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  7295/2020/ഫനിന്.  തതീയതനി  16-12-2020  പകേഭാരന്റിം  95  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  2.423  കകേഭാടനി  രൂപ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-800-56 

സന്റിംസഭാനതറ  ഭയഭാനകേമഭായ  രതീതനിയനില്  മനുഷഭ്യ-മൃഗ  സന്റിംഘര്ഷങ്ങള
വര്ദ്ധനിചവരുന്ന  സഭാഹചരഭ്യതനില്  അതനിനറ  വഴനിവയ്ക്കുന്ന  അടനിസഭാനകേഭാരണങ്ങള
കേസണ്ടത്തുന്നതനിനുന്റിം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം ഊന്നല് നല്കേനിസക്കഭാണ്ടുള്ള വനിവനിധ നടപടനികേള
വകുപറ  ലകേസക്കഭാകള്ളണ്ടതുണ്ടറ.  വനഭ്യജതീവനി  സകങ്കേതങ്ങള  സമച്ചസപടുത്തുകേ,  നനിര്മഭാണ
പവൃതനികേള ഉളസപസടയള്ള പതനികരഭാധ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ, ദ്രുത കേര്മകസനകേള
ശകനിസപടുത്തുകേ,  സപഭാതുജന  പങ്കേഭാളനിതന്റിം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  മൃഗങ്ങളുസട
വരവനിസന/ആക്രമണസത  സന്റിംബനനിച്ച  മുന്നറനിയനിപറ  നല്കുകേ,  ഭൂവനിനനികയഭാഗസത
സന്റിംബനനിചന്റിം, അനുകയഭാജഭ്യമഭായ കൃഷനിരതീതനികേസള സന്റിംബനനിചന്റിം അവകബഭാധ പരനിപഭാടനികേള
സന്റിംഘടനിപനിക്കുകേ,  സപഭാതുജന സഹഭായകതഭാടുകൂടനിയ ഇന്ഷസറന്സറ പദ്ധതനി ആരന്റിംഭനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ ദതീര്ഘകേഭാല പദ്ധതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണറ  വകുപറ  ഈ പദ്ധതനിയനിലൂസട
ലക്ഷഭ്യമനിടുന്നസതന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. തനികേചന്റിം പഭാധഭാനഭ്യമര്ഹനിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനനഃപുനര്വനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ 2 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 6)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  23.977  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അവസഭാനകതഭാസട  മഭാതന്റിം  കമല്  തുകേ  സചലവഴനിച്ചറ
തതീര്ന്നതനിനഭാലുന്റിം,  ഇതനിനകേന്റിം  അവസഭാന  ബഭാച്ചറ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  നനിയമസഭയനില്
പഭാസഭായതനിനഭാലുന്റിം,  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസന  അവസഭാന  നഭാളുകേളനില്  അധനികേ  ഫണ്ടറ
അനുവദനിച്ചഭാല്  സചലവഭാക്കുവഭാകനഭാ  ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാകനഭാ  അസഭാധഭ്യമഭായതനിനഭാലുന്റിം  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2406-01-800-55    -(01) 

വൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിസന  ആവശഭ്യകേതയസട  പചരണഭാര്ത്ഥന്റിം  ലതകേളുസട
ഉത്പഭാദനവന്റിം  വനിതരണവന്റിം,  നക്ഷതവനങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കല്,  നഗരവനവത്കേരണന്റിം,
വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസഭാധനിഷ് ഠനിത  വനവത്കേരണന്റിം,  ഔഷധകതഭാട്ടേങ്ങളുസട  പരനിപഭാലനന്റിം,
ജലഭാശയങ്ങളുസട  സന്റിംരക്ഷണന്റിം,  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കയഭാജനിച്ചറ  കൂട്ടേഭായ
പദ്ധതനികേള ആവനിഷ് കേരനിക്കല് തുടങ്ങനിയവയഭാണറ ഈ പദ്ധതനിയനിലൂസട ലക്ഷഭ്യമനിടുന്നസതനന്റിം
എന്നഭാല്  ഈ  വര്ഷസത  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പദ്ധതനി  നടതനിപനിനഭായനി
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണനന്റിം വനിലയനിരുതനിയ സമനിതനി,  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 7)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2406-01-800-55-  സഭാമൂഹനികേ  വനവനിപുലതീകേരണവന്റിം  കേഭാര്ഷനികേ  വനവല്ക്കരണവന്റിം
(01)―വന  വനിപുലതീകേരണന്റിം  എന്ന  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം ജനി.ഒ (ആര്.റനി.) നമ്പര് 9278/2020/ഫനിന്. തതീയതനി 3-11-2020 പകേഭാരന്റിം 4 കകേഭാടനി
രൂപയന്റിം, ജനി.ഒ (ആര്.റനി.) നമ്പര് 1150/2021/ഫനിന്. തതീയതനി 10-2-2021 പകേഭാരന്റിം 2 കകേഭാടനി
രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ  6  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ. 2020-21
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് 15.979 കകേഭാടനി രൂപ പസസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-800-53    

കേഭാട്ടുതതീ നനിയനണവമഭായനി ബനസപട്ടേ പവര്തനങ്ങളഭാണറ  60%  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതമഭായ
ഈ  പദ്ധതനിയനിലൂസട  വനിഭഭാവനന്റിം  സചയ്യുന്നതറ.  കേഭാട്ടുതതീ  നനിയനണതനിനറ  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന
ജലകസഭാതസ്സുകേളുസട വനികേസനവന്റിം,  അടനിസഭാന സസൗകേരഭ്യ വനികേസനവന്റിം ഈ പദ്ധതനിയനിലൂസട
നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണറ  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  ലക്ഷഭ്യമനിടുന്നസതന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  പസ്തുത
പവൃതനികേളക്കഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പരഭ്യഭാപ് തമസലന്നറ  വനിലയനിരുതനിയ
സമനിതനി,  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  4 കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ  ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 8)
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  3.267  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചറ
തതീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല് ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-800-52    

വനകമഖലയനിലുന്റിം,  അതനിര്തനി  പകദശങ്ങളനിലുന്റിം  ചവറുകേള  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതറ
തടയന്നതനിനഭായനി വനിഭഭാവനന്റിം സചയ് തനിരനിക്കുന്ന കപഭാജകേ റ ടറ ഗതീന് ഗഭാസറ എന്ന പദ്ധതനിയനിലൂസട
നടപ്പുവര്ഷന്റിം  17  ഡെനിവനിഷനുകേളനിലഭായനി  കേസണ്ടതനിയ  121  പധഭാന  ചവര്നനികക്ഷപ
പകദശങ്ങളനിസല  ശുചതീകേരണ  പവൃതനികേളുന്റിം,  പസ്തുത  പവൃതനികേളക്കുള്ള  ഉപകേരണങ്ങളുന്റിം
ആയധങ്ങളുന്റിം സന്റിംഭരനിക്കുകേ,  പുനനഃചന്റിംക്രമണ യൂണനിറ്റുകേള,  സഷ്രെഡനിന്റിംഗറ  യൂണനിറ്റുകേള,  കേകമ്പഭാസറ
നനിര്മഭാണ യൂണനിറ്റുകേള എന്നനിവ സജതീകേരനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ പവൃതനികേളഭാണറ ലക്ഷഭ്യമനിടുന്നതറ.
എന്നഭാല് നനിലവനിലുള്ള ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം കമല് പദ്ധതനികേളക്കറ പരഭ്യഭാപ് തമസലന്നറ സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 1.72 കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.                                                                                           

(ഖണനികേ 9)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  0.799 കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അവസഭാനകതഭാസട  മഭാതന്റിം  കമല്  തുകേ  സചലവഴനിച്ചറ
തതീര്ന്നതനിനഭാലുന്റിം,  ഇതനിനകേന്റിം  അവസഭാന  ബഭാച്ചറ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  നനിയമസഭയനില്
പഭാസഭായതനിനഭാലുന്റിം,  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസന  അവസഭാന  നഭാളുകേളനില്  അധനികേ  ഫണ്ടറ
അനുവദനിച്ചഭാല്   ക്രമതീകേരണന്റിം  അസഭാധഭ്യമഭായതനിനഭാലുന്റിം  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്ത  അധനികേ  തുകേ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-02-110-68    

വന്റിംശനഭാശന്റിം സന്റിംഭവനിചസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന വൃക്ഷസസഭ്യഭാദനികേളുസടയന്റിം ജന്തുജഭാലങ്ങളുസടയന്റിം
സന്റിംരക്ഷണതനിനറ കവണ്ടനിയള്ള പകതഭ്യകേ പരനിപഭാടനികേള, കേഭാട്ടുതതീ സന്റിംരക്ഷണ പദ്ധതനികേള,
അനധനികൃത  കേകയറതനിസനതനിസരയള്ള  കേഭ്യഭാമ്പുകേള  സന്റിംഘടനിപനിക്കല്,  വനഭ്യജതീവനി
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വഭാരഭാകഘഭാഷന്റിം സന്റിംഘടനിപനിക്കല്,  വനഭ്യമൃഗങ്ങള ധഭാനഭ്യവനിളകേള നശനിപനിക്കുന്നതറ തടയല്,
കേണ്ടല്ക്കഭാടുകേളുസടയന്റിം  കേഭാവകേളുസടയന്റിം  സന്റിംരക്ഷണന്റിം,  പരനിസനിതനി  സന്റിംരക്ഷണതനിനുള്ള
പുരസ് കേഭാരങ്ങള നല്കേല് എന്നതീ പവൃതനികേളഭാണറ ഈ പദ്ധതനിയനിലൂസട നടതനി വരുന്നതറ.
എന്നഭാല് നടപ്പുവര്ഷസത ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം കമല് പവൃതനികേളക്കറ അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ
സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  കൂടഭാസത മുന്വര്ഷസത ബഡ് ജററ വനിഹനിതസതക്കഭാള  3 കകേഭാടനി
രൂപ കുറവറ കേഭാണുന്നതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  5 കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

                                                            (ഖണനികേ 10)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  9.99  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അവസഭാനകതഭാസട  മഭാതന്റിം  കമല്  തുകേ  സചലവഴനിച്ചറ
തതീര്ന്നതനിനഭാലുന്റിം,  ഇതനിനകേന്റിം  അവസഭാന  ബഭാച്ചറ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  നനിയമസഭയനില്
പഭാസഭായതനിനഭാലുന്റിം,  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസന  അവസഭാന  നഭാളുകേളനില്  അധനികേ  ഫണ്ടറ
അനുവദനിച്ചഭാല്   ക്രമതീകേരണന്റിം  അസഭാധഭ്യമഭായതനിനഭാലുന്റിം  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്ത  അധനികേ  തുകേ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-02-110-56    

വനിവനിധ വനഭ്യജതീവനി സന്റിംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പരനിസനിതനി വനികേസന പരനിപഭാടനികേള
നടപനിലഭാക്കുകേ,  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  ഊരുകേളുസട  വനികേസന  പവര്തനങ്ങള,  ഊരനിസല
നനിവഭാസനികേളക്കറ  ഉപജതീവനതനിനറ  ബദല്  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ,
ലകേതറനികപഭാലുള്ള  സതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  പരനിശതീലനന്റിം  നല്കേനി  ലനപുണഭ്യന്റിം
വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പവൃതനികേള  ലക്ഷഭ്യമനിടുന്ന  കമല്  പദ്ധതനിക്കഭായനി  നടപറ
വര്ഷകതക്കറ  അനുവദനിച്ച  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  തതീസര  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  75  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 11)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  3.749  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  നനിലവനിസല  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  പൂര്ണമഭായന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചറ
തതീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല് ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2406-02-110-48    

നനിലവനിലുള്ള  തൃശ ജൂര്  മൃഗശഭാലയനിസല  പക്ഷനികേസളയന്റിം  മൃഗങ്ങസളയന്റിം  ആവശഭ്യമഭായ

സലസസൗകേരഭ്യമുള്ള  മസറഭാരു  സലകതക്കറ  മഭാറനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേ  എന്നതഭാണറ  കമല്

പദ്ധതനി  സകേഭാണ്ടറ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതറ.  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  പദ്ധതനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനറ

ലക്ഷഭ്യമനിടുന്ന  പുത്തൂര്  സുകവഭാളജനിക്കല്  പഭാര്ക്കനിസല  മൃഗങ്ങളക്കുള്ള  കൂടുകേള,  മൃഗശഭാലയസട

ഭരണസന്റിംവനിധഭാനതനിനുള്ള  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടന്റിം,  ഓകട്ടേഭാപ് സനിക്കുള്ള  മുറനി,  മൃഗഭാശുപതനി

എന്നനിവയസട  നനിര്മഭാണങ്ങളക്കഭായനി  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ

സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  8  കകേഭാടനി  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 12)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2406-02-110-48―പുത്തൂര്  സുകവഭാളജനിക്കല്  പഭാര്ക്കറ,  വനഭ്യജതീവനി  സന്റിംരക്ഷണ

ഗകവഷണ കകേന്ദ്രന്റിം  എന്ന ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  ജനി.ഒ.

(ആര്.റനി.)  നമ്പര് 851/2021/ധന.  തതീയതനി  30-1-2021  പകേഭാരന്റിം  7  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  14  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത

ശതീര്ഷകേതനില് സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

4406-01-070-99    

വനതനിനുള്ളനിസല കറഭാഡുകേളുസട നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം,  അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം,  ഓവചഭാല്,

സന്റിംരക്ഷണഭനിതനി  എന്നനിവയസട  നനിര്മഭാണന്റിം,  2018,  2019  വര്ഷങ്ങളനിസല  പളയതനില്

തകേര്ന്ന കഫഭാറസറ കറഭാഡുകേളുസട പുനരുദ്ധഭാരണന്റിം തുടങ്ങനിയ പവൃതനികേള നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭായനി

നടപ്പുവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.

ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  1 കകേഭാടനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 13)
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

4406-01-070-99―കറഭാഡുകേള എന്ന ബഡ്ജററ ശതീര്ഷകേതനില് 2020-21 സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  7295/2020/ഫനിന്.  തതീയതനി  16-12-2020  പകേഭാരന്റിം  2  കകേഭാടനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ടനി  തുകേ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  മുഖഭാന്തനിരന്റിം
ക്രമസപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ. 

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  5.99  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

4406-01-070-97    

ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടങ്ങള,  കേസഭാര്കട്ടേഴ് സറ,  പനിക്കററ  കസഷന്,  സചക്കറകപഭാസറ,
വഭാസസലങ്ങള മുതലഭായവയസട നനിര്മഭാണന്റിം നനിലവനിലുള്ളവയസട ആധുനനികേവല്ക്കരണന്റിം
2018,  2019  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനിലുണ്ടഭായ  പളയസക്കടുതനിയനില്  തകേര്ന്ന  കഫഭാറസറ
സകേട്ടേനിടങ്ങളുസട പുനരുദ്ധഭാരണന്റിം,  വഭാളയഭാര് കഫഭാറസറ സടയനിനനിന്റിംഗറ സസനറനിസല ഇന്കഡെഭാര്
കസഡെനിയതനിസന നനിര്മഭാണന്റിം,  വനന്റിം  വകുപറ  ആസഭാനസത സസന്ടല് ലലബ്രറനിയസട
ആധുനനികേവല്ക്കരണന്റിം, കസഭാഷഭ്യല് കഫഭാറസ് ടനി ഓഫതീസനിനുള്ള പുതനിയ സകേട്ടേനിടനനിര്മഭാണന്റിം
എന്നനിവ ഈ പദ്ധതനിയനിലൂസട ഈ വര്ഷന്റിം നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഭായനി സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  എന്നഭാല് ഈ വര്ഷസത ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം പസ്തുത പവൃതനികേളക്കറ
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് 4.25
കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 14)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

4406-01-070-97―സകേട്ടേനിടങ്ങള  എന്ന  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്  6279/2020/ഫനിന്.  തതീയതനി  3-11-2020
പകേഭാരന്റിം  2  കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ടനി  തുകേ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
മുഖഭാന്തനിരന്റിം ക്രമസപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  5.984  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

940/2021.
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ശനിപഭാര്ശ

4406-01-101-99 -01

വനഭാതനിര്തനികേള  തനിരനിചന്റിം  മററ  കേകയറങ്ങള  തടഞന്റിം  വനസന്റിംരക്ഷണന്റിം
സമച്ചസപടുത്തുകേ  എന്നതഭാണറ  ഈ  പദ്ധതനിയനിലൂസട  വനിഭഭാവനന്റിം  സചയ്യുന്നതറ.
വനഭാതനിര്തനികേളുസടയന്റിം  വനപരനിധനിയനിലുള്ള  പകദശങ്ങളുസടയന്റിം  സര്കവ്വ,  അതനിര്തനി
തനിരനിക്കല്,  കേരനിങ്കേല്  ഭനിതനികേളുസടയന്റിം  സന്റിംരക്ഷണ  ഭനിതനികേളുസടയന്റിം  ചുറ്റുമതനിലുകേളുസടയന്റിം
നനിര്മഭാണന്റിം,  ജണ്ടകേളുസട  നനിര്മഭാണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം,  സവള്ളസപഭാക്കന്റിംമൂലന്റിം
അടനിസഭാന  സസൗകേരഭ്യങ്ങളക്കുണ്ടഭാകുന്ന  നഭാശനഷ് ടങ്ങളുസട  അറകുറപണനികേളുന്റിം  ഇതനിസന
തുടര് പവര്തനങ്ങളഭാസണന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. കൂടഭാസത മുന്വര്ഷസത ബ ഡ് ജററ
വനിഹനിതസതക്കഭാള 4 കകേഭാടനി രൂപ നടപറ വനിഹനിതതനില് കുറവറ വന്നനിട്ടുണ്ടറ.  ആയതനിനഭാല്
ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
6 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 15)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

4406-01-101-99―വനസന്റിംരക്ഷണന്റിം  (വനഭാതനിര്തനികേളുസട  സര്കവ്വയന്റിം
വനസന്റിംരക്ഷണവന്റിം)  01―വനസന്റിംരക്ഷണന്റിം  എന്ന  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  ഈ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്  7295/2020/ഫനിന്.  തതീയതനി  16-12-2020
പകേഭാരന്റിം  7  കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ടനി  തുകേ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
മുഖഭാന്തനിരന്റിം ക്രമസപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  31.988  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

4406-01-800-90

നബഭാര്ഡെറ സഹഭായകതഭാസട കഫഭാറസറ കസഷന് കകേഭാന്റിംപ്ലകേ റ സുകേള,  ഉളവനങ്ങളനില്
തഭാവളങ്ങള,  തഭാമസസസൗകേരഭ്യങ്ങള,  സന്റിംരക്ഷണ  പഭാര്ക്കുകേള  എന്നനിവ  നനിര്മനിക്കുകേ,
മനുഷഭ്യ-മൃഗ  സന്റിംഘര്ഷങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്മഭാണ  പവൃതനികേള
നടപനിലഭാക്കുകേ,  പരനിസനിതനി  വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ  പരനിപഭാടനികേളക്കുള്ള  അടനിസഭാനസസൗകേരഭ്യ
വനികേസനന്റിം,  നനിലവനിലുള്ള  വനപഭാതകേള  സമച്ചസപടുത്തുകേ,  കുടനിസവള്ള  പദ്ധതനികേള
നടപനിലഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  അടനിസഭാന  വനികേസന  പദ്ധതനികേള  ലക്ഷഭ്യമനിടുന്ന  ഈ
പദ്ധതനിക്കഭായനി  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി
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വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 1.25 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.            

(ഖണനികേ 16)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

4406-01-800-90―-ആര്.ഐ.ഡെനി.എഫറ.-ല്  നനിനള്ള  സഹഭായകതഭാടുകൂടനിയ
പണനികേള  എന്ന  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ജനി.ഒ.
(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  7442/2020/ഫനിന്.  തതീയതനി  22-12-2020  പകേഭാരന്റിം  7.34  കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ടനി  തുകേ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  മുഖഭാന്തനിരന്റിം
ക്രമസപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  25.22  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

4406-01-105-87-(01)

ദതീര്ഘകേഭാലന്റിം നനിലനനില്ക്കുന്ന ഇനങ്ങളഭായ ഈട്ടേനി, കേമ്പകേന്റിം, സവള്ളകേനില്, മറ്റു മരങ്ങള
എന്നനിവയസട  മൂന്നര  ലക്ഷന്റിം  ലതകേള  350  സഹകേ റ ടര്  പകദശതറ  പുതുതഭായനി
നട്ടുപരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  500  സഹകേ റ ടറനില്  വചപനിടനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള  നനിലവനിലുള്ള  ലതകേള
പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുന്റിം ലക്ഷഭ്യമനിടുന്ന ഈ പദ്ധതനിയഭായനി നടപ്പുസഭാമ്പതനികേ വര്ഷകതയ് ക്കറ
വകേയനിരുതനിയ ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം തതീസര അപരഭ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 3.6 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 17)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

4406-01-105-87―കതഭാട്ടേങ്ങളുസട  ഉല്പഭാദനകശഷനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കല്  (01)―വന്മേര
കതഭാട്ടേങ്ങള  എന്ന  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ജനി.ഒ.
(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  7295/2020/ധന.  തതീയതനി  16-12-2020  പകേഭാരന്റിം  1.50  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ടനി  തുകേ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  മുഖഭാന്തനിരന്റിം
ക്രമസപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  6.491  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 
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ശനിപഭാര്ശ

4406-01-105-87-(02) 

പകൃതനിക്കറ ഹഭാനനികേരമലഭാതതുന്റിം എന്നഭാല് സപസട്ടേന്നറ വളരുന്ന ഇനതനില്സപട്ടേതുമഭായ
വൃക്ഷങ്ങളുന്റിം  കേട്ടേനികുറ ഞ്ഞ  തടനികേളുസട  കതഭാട്ടേങ്ങളുന്റിം  വചപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനറ
ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ പദ്ധതനി. 100  സഹകേ റ ടര് പകദശതറ പുതുതഭായനി വഭ്യഭാവസഭായനികേ
ആവശഭ്യതനിനുള്ള  വൃക്ഷലതകേള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം,  തകദ്ദേശതീയമഭായ   ഇനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിച്ചറ  സസഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങള  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  നനിലവനിലുള്ള  200  സഹകേ റ ടര്
കതഭാട്ടേങ്ങള പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുന്റിം ലക്ഷഭ്യമനിടുന്ന ഈ പദ്ധതനിക്കഭായനി അനുവദനിച്ച  ബഡ് ജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇസൗ
ശതീര്ഷകേതനില്   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 20
ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 18)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  2.393  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അവസഭാനകതഭാസട  മഭാതന്റിം  കമല്  തുകേ  സചലവഴനിച്ചറ
തതീര്ന്നതനിനഭാലുന്റിം,  ഇതനിനകേന്റിം  അവസഭാന  ബഭാച്ചറ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  നനിയമസഭയനില്
പഭാസഭായതനിനഭാലുന്റിം,  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസന  അവസഭാന  നഭാളുകേളനില്  അധനികേ  ഫണ്ടറ
അനുവദനിച്ചഭാല്  സചലവഭാക്കുവഭാകനഭാ  ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാകനഭാ  അസഭാധഭ്യമഭായതനിനഭാലുന്റിം  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-02-110-38-01-2    

2406-02-110-39-(02)  

2406-01-800-53  

2406-01-102-86 

2406-02-110-32 

മുകേളനില്  കചര്തനിരനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ് കേ  കൃത  പദ്ധതനികേളനികലക്കറ  അനുവദനിച്ച
കകേന്ദ്രവനിഹനിതന്റിം  സന്റിംസഭാന  സര്ക്കഭാരനികലക്കറ  ലഭനിചസവങ്കേനിലുന്റിം,  വനവനികേസന
ഏജന്സനികേളക്കറ  സ് സപഷഭ്യല്  റനി.എസറ.ബനി.  അക്കസൗണ്ടറ  ഇലഭാതതനിനഭാല്  പസ്തുത
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വനിഹനിതന്റിം വകുപനിനറ സചലവഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കഭാത സഭാഹചരഭ്യന്റിം നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്
കകേന്ദ്രവനിഹനിതന്റിം  കനരനിട്ടേറ  സന്റിംസഭാന  വനവനികേസന  ഏജന്സനിയസട  സ് സപഷഭ്യല്
റനി.എസറ.ബനി.  അക്കസൗണ്ടനികലക്കറ  കനരനിട്ടേറ  മഭാറ്റുകേകയഭാ  അസലങ്കേനില്  വനവനികേസന
ഏജന്സനിക്കറ  പുതനിയതഭായനി  സ് സപഷഭ്യല്  റനി.എസറ.ബനി.  അക്കസൗണ്ടറ  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേകയഭാ സചയണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 19)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനിയഭായ ഇരവനികുളന്റിം കദശതീയ ഉദഭ്യഭാനതനിനറ (2406-02-110-38 -01)
ആസകേ  റനിലതീസറ  സചയ്ത  തുകേ  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  അനുവദനിച്ച  തുകേയറ
അനുസൃതമഭായതനിനഭാല് അധനികേ തുകേയസട ആവശഭ്യകേത  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്
വന്നനില.

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനിയഭായ ലസലനറ വഭാലനി കദശതീയ ഉദഭ്യഭാനതനിനറ (2406-02-110-38 -02)
ആസകേ  റനിലതീസറ  സചയ്ത  തുകേ  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  അനുവദനിച്ച  തുകേയറ
അനുസൃതമഭായതനിനഭാല് അധനികേ തുകേയസട ആവശഭ്യകേത  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്
വന്നനില.

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയഭായ  വയനഭാടറ  വനഭ്യജതീവനി  സകങ്കേതതനിനറ   (2406-02-110-39-02)
ആസകേ  റനിലതീസറ  സചയ്ത  തുകേ  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  അനുവദനിച്ച  തുകേയറ
അനുസൃതമഭായതനിനഭാല് അധനികേ തുകേയസട ആവശഭ്യകേത  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്
വന്നനില.

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയഭായ  വനഭാഗനി  തടയലുന്റിം  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  പദ്ധതനിക്കറ
(2406-01-800-53) ആസകേ റനിലതീസറ സചയ്ത തുകേ ബഡ്ജററ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച്ച തുകേയറ
അനുസൃതമഭായതനിനഭാല് അധനികേ തുകേയസട ആവശഭ്യകേത  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്
വന്നനില. 

2406-01-102-86―കദശതീയ  വനവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി-ഹരനിത  ഇന്തഭ്യയഭായള്ള
കദശതീയദസൗതഭ്യന്റിം  എന്ന ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  1  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണറ  പഥമമഭായനി  അനുവദനിച്ചനിരുന്നതറ.  കൂടഭാസത  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്
4241/2020/ഫനിന്.  തതീയതനി  21-7-20  പകേഭാരന്റിം  14.5327  കകേഭാടനി  രൂപ  (2406-01-789-99
എസറ.സനി.പനി.2406-01-796-99― റനി.എസറ.പനി. ഉളസപസട) അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  മുഴുവനുന്റിം  സന്റിംസഭാന
വനവനികേസന  ഏജന്സനിയസട  ബഭാങ്കേറ  അക്കസൗണ്ടനികലക്കറ  മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
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പദ്ധതനിയഭായ വയനഭാടറ വനഭ്യജതീവനി സകങ്കേതതനിനറ  (2406-02-110-32)  ആസകേ റനിലതീസറ സചയ്ത
തുകേ ബഡ്ജററ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച്ച തുകേയറ അനുസൃതമഭായതനിനഭാല് അധനികേ തുകേയസട
ആവശഭ്യകേത 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് വന്നനില.

2406-01-102-86―കദശതീയ  വനവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി-ഹരനിത  ഇന്തഭ്യയഭായള്ള
കദശതീയദസൗതഭ്യന്റിം  എന്ന  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്
വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  മുഴുവനുന്റിം  സന്റിംസഭാന  വനവനികേസന  ഏജന്സനിയസട  ബഭാങ്കേറ
അക്കസൗണ്ടനികലക്കറ മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

കൂടഭാസത  തഭാസഴപറയന്റിം  പകേഭാരന്റിം  പസ്തുത  പദ്ധതനികേളക്കറ  വനിതരണന്റിം  സചയ്യുവഭാന്
കശഷനിക്കുന്ന തുകേ  (കകേന്ദ്ര സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം  ഉളസപസടയള്ള തുകേ)  അടനിയന്തരമഭായനി
നല്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കണസമനന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

2406-02-110-38 (1)    84.73 ലക്ഷന്റിം രൂപ

2406-02-110-38 (2)    65.10 ലക്ഷന്റിം രൂപ

2406-02-110-39 (02)     38.38 ലക്ഷന്റിം രൂപ

2406-01-800-53          155.27 ലക്ഷന്റിം രൂപ

2406-02-102-86     1746.68 ലക്ഷന്റിം രൂപ

2406-02-110-32            71.28 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ഖണനികേ 20)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേളഭായതനിനഭാല്  ആസകേ  റനിലതീസറ  സചയ്ത  തുകേ  ബഡ്ജററ
ശതീര്ഷകേതനില്  അനുവദനിച്ച  തുകേയറ  അനുസൃതമഭായതനിനഭാല്  അധനികേ  തുകേയസട  ആവശഭ്യകേത
2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് വന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-070-99-(17)

വനകമഖലയനിസല  കറഭാഡുകേളുസടയന്റിം  പഭാലങ്ങളുസടയന്റിം  പുതുക്കനിപണനിയഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  22  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 21)
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിച്ചറ  തതീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-070-99-(18)  

വനകമഖലയനിസല  കറഭാഡുകേളുസടയന്റിം  പഭാലങ്ങളുസടയന്റിം  അറകുറപണനിക്കഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  17.5  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 22)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിച്ചറ  തതീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-070-98-(18) 

നനിലവനിലുള്ള സകേട്ടേനിടങ്ങളുസട അതഭ്യഭാവശഭ്യമഭായ അറകുറപണനികേളക്കഭായനി ബഡ് ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  14.5  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 23)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിച്ചറ  തതീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-101-91        

വഭ്യഭാവസഭായനികേഭാവശഭ്യതനിനറ ഉപകയഭാഗപദമഭായ കതഭാട്ടേങ്ങളുസട തുടര്പരനിപഭാലനതനിനുന്റിം
അനുബന  പവൃതനികേളക്കുമഭായനി  ബഡ് ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ
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അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
1.4 കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 24)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

നനിലവനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായന്റിം വനിനനികയഭാഗനിച്ചറ  തതീര്ന്നനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-105-99    

പഭായസമതനിയ  കതക്കറ,  സവള്ളമരന്റിം  എന്നനിവയസട  കതഭാട്ടേങ്ങളനില്  നനിന്നറ  തടനിയന്റിം
വനിറകുന്റിം  മുറനിച്ചറ  കശഖരനിക്കുകേ,  വനതനിനുള്ളനിസല  കേഭാറതറ  വതീഴുന്നതുന്റിം  ഉണങ്ങനി
നനില്ക്കുന്നതുമഭായ  മരങ്ങള  മുറനിച്ചറ  കശഖരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പവൃതനികേളനിലൂസട
സര്ക്കഭാരനിനുള്ള  മുഖഭ്യവരുമഭാന  കസഭാതസഭായ  ഈ  പദ്ധതനിക്കഭായനി  നനിലവനില്
അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന ബഡ് ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.
ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  17.5  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 25)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ശനിപഭാര്ശ സചയ്ത അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

2406-01-105-94    

വനന്റിം  വകുപനിസന  നനിയനണതനിലുള്ള  വനഭ്യജതീവനി  പുനരധനിവഭാസ  പരനിപഭാലന
കകേന്ദ്രങ്ങളനിസല മൃഗങ്ങളുസട പരനിചരണ സന്റിംരക്ഷണങ്ങളക്കുന്റിം,  മൃഗപരനിപഭാലകേരുസട ശമ്പളന്റിം,
മൃഗങ്ങളക്കുള്ള  തതീറ  എന്നനിവയ്ക്കുമഭായനി  നടപ്പുവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ടനി  കകേന്ദ്രങ്ങളനിസല  മൃഗങ്ങളുസട  എണന്റിം
വര്ദ്ധനിചവരുന്ന  സഭാഹചരഭ്യതനില്  2.5  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 26)
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2406-01-105-94―കേനകേഭാലനികേള  എന്ന  ബഡ്ജററ  ശതീര്ഷകേതനില്  2020-21
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ജനി.ഒ. (ആര്.റനി.) 857/2021/ഫനിന്.  തതീയതനി  30-1-2021  പകേഭാരന്റിം  2.50
കകേഭാടനി രൂപ അധനികേ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ. 2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  7.989
കകേഭാടനി രൂപ പസസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് സചലവഴനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIV

കകേരള സന്റിംസഭാന ലജവലവവനിദ്ധഭ്യ കബഭാര്ഡെറ

2406-02-110-59-31

പുതുതഭായനി  അനുവദനിച്ച  ഫനിനഭാന്സറ  ഓഫതീസര്,  സഡെപപ്യൂകട്ടേഷന്  മുകഖന  നനിയമനന്റിം
നല്കേനിയ  കഡെറഭാ  എന്ടനി  ഓപകററര്,  കകേഭാണ്ഫനിഡെന്ഷഭ്യല്  അസനിസനറ  എന്നനിവര്ക്കറ
ശമ്പളന്റിം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
8 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 27)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനതനില്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചകപഭാള,
നനിലവനിസല സപഭാകപഭാസല് ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയസട പരനിധനിയനില് വരുന്നനിലഭാസയനന്റിം കൂടഭാസത
ബഡ്ജററ സപഭാവനിഷന് തതീരുന്ന മുറയറ ആവശഭ്യസമങ്കേനില്,  അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുകഖന തുകേ
അനുവദനിക്കഭാവന്നതഭാസണനന്റിം ധനകേഭാരഭ്യ വകുപറ അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

2406-02-110-59-36

മുന്  വര്ഷങ്ങളനിസല  സചലവമഭായനി  തഭാരതമഭ്യന്റിം  സചയ്യുകമ്പഭാള  ശമ്പകളതരന്റിം  എന്ന
ശതീര്ഷകേതനില് ഇകപഭാള അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ കബഭാര്ഡെനിസല മററ ഓഫതീസറ സചലവകേളഭായ
സകേട്ടേനിടവഭാടകേ,  വഭാട്ടേര് ചഭാര്ജറ,  ഇലകനിസനിറനി ചഭാര്ജറ എന്നനിവയറ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
16 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

 (ഖണനികേ 28)

940/2021.
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

സമനിതനിയസട  ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനതനില്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചകപഭാള,
നനിലവനിസല സപഭാകപഭാസല് ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയസട പരനിധനിയനില് വരുന്നനിലഭാസയനന്റിം കൂടഭാസത
ബഡ്ജററ സപഭാവനിഷന് തതീരുന്ന മുറയറ ആവശഭ്യസമങ്കേനില്,  അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുകഖന തുകേ
അനുവദനിക്കഭാവന്നതഭാസണനന്റിം ധനകേഭാരഭ്യ വകുപറ അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XLII

വനികനഭാദസഞഭാര വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-104-98 

കകേരളന്റിം,  വനികനഭാദസ ഞഭാര  രന്റിംഗതറ  നനിരവധനി  സവല്ലുവനിളനികേളനിലൂസട  കേടനകപഭാകുന്ന
ഇക്കഭാലയളവനില്  പളയവന്റിം  നനിപ  ലവറസനിസന  ആക്രമണവന്റിംമൂലന്റിം  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലയ്ക്കുണ്ടഭായ സനഗറതീവറ പബനിസനിറനി മറനികേടക്കുവഭാന് ശകമഭായ പചരണ പരനിപഭാടനികേള
നടകതണ്ടതുള്ളതനിനഭാല്  നനിലവനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  37  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

 (ഖണനികേ 29)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1413/2021/ഫനിന്.  തതീയതനി  16-2-2021  നമ്പര്  ഉതരവറ
പകേഭാരന്റിം അഡെതീഷണല് ആതലറകസഷന് വഴനി 20 കകേഭാടനി രൂപ ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-800-78-(01) 

കേനിററസനിസന 2019-20 വര്ഷന്റിം ആരന്റിംഭനിച്ച പ്ലഭാന് പദ്ധതനികേള പൂര്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം,
പുതനിയ അക്കഭാദമനികേറ സകേട്ടേനിടന്റിം  (കഫസറ  3)  കലഡെതീസറ കഹഭാസല് വനിപുലതീകേരണന്റിം എന്നനിവ
അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്തനിയഭാകക്കണ്ടതുള്ളതനിനഭാല്  നനിലവനിസല  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  1.82  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 30)
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ ശതീര്ഷകേതനിസല സചലവറ ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനിനുള്ളനില് തസന്ന നനിന്നതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ കവണ്ടനി വന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-800-78-(02) 

കകേഭാട്ടേയന്റിം  പഭാലഭായനില്  പണനി  നടനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  കഹഭാട്ടേല്  മഭാകനജ് സമനറ  &
കേഭാററനിന്റിംഗറ  സടകേ റ കനഭാളജനിയസട  അക്കഭാദമനികേറ  കകേഭാന്റിംപ്ലകേ റ സനിസന  പണനി
പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  കകേഭാഴനികക്കഭാടുള്ള  സകേട്ടേനിടതനിസന  പണനി
പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ബഡ് ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 17 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 31)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ ശതീര്ഷകേതനില് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി  3.21  കകേഭാടനി രൂപ ടൂറനിസന്റിം വകുപറ
ആവശഭ്യസപട്ടേനിരുസന്നങ്കേനിലുന്റിം ആയതറ ലഭഭ്യമഭായനില.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-800-78-(03) 

ഫുഡ്ക്രഭാഫറ  ഇന്സനിറപ്യൂട്ടേനിസന  സന്റിംസഭാനതറ  പവര്തനിക്കുന്ന  12  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
സകേട്ടേനിടന്റിം പണനി പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം,  ഫര്ണനിച്ചര്,  ഉപകേരണങ്ങള,  കേമ്പപ്യൂട്ടേറുകേള,  മററ
അനുബന സഭാധനങ്ങള,  ലലബ്രറനി ബുക്കുകേള എന്നനിവ വഭാങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി  നനിലവനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  7.5  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 32)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസല  സചലവറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില്  തസന്ന  നനിന്നതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ കവണ്ടനി വന്നനില.
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ശനിപഭാര്ശ

3452-80-800-34 

സര്ക്കഭാരനിസന  ടൂറനിസന്റിം  നയമഭായ  ഉതരവഭാദനിത  ടൂറനിസന്റിം  പവര്തനങ്ങള
നടപഭാക്കുന്നതനിലൂസട ടൂറനിസന്റിം കമഖലയസട ഗുണഫലങ്ങള പരമഭാവധനി തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കറ
ലഭഭ്യമഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷഭ്യകതഭാസട  ആരന്റിംഭനിച്ച  ഉതരവഭാദനിത  ടൂറനിസന്റിം  മനിഷസന
പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  നനിലവനില്  അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 6 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 33)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസല  സചലവറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില്  തസന്ന  നനിന്നതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ കവണ്ടനി വന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-800-20

വനികനഭാദസ ഞഭാര  കമഖലയറ  പുതന്  ഉണര് വറ  പകേര്ന്ന  നൂതന  സന്റിംരന്റിംഭമഭായ
ചഭാമ്പഭ്യന്സറ  കബഭാട്ടേറ  ലതീഗറ  മത്സരങ്ങളുസട  സമഭാന  തുകേ,  മത്സരങ്ങളുസട  സന്റിംകപഷണന്റിം,
കസഭാണ്സര്ഷനിപ്പുകേള,  പശഭാതലന്റിം  ഒരുക്കല്  എന്നനിവയഭായനി  വരുന്റിം  വര്ഷങ്ങളനില്
വന്സചലവറ  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാല് നനിലവനില് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  13  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 34)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡെറ  കേഭാരണന്റിം  കബഭാട്ടേറ  ലതീഗറ  മത്സരന്റിം  നടതഭാന്  കേഴനിയഭാഞ്ഞതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനിസല സചലവറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില് തസന്ന നനിന്നതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ
കവണ്ടനി വന്നനില.
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ശനിപഭാര്ശ

5452-01-101-99 

സന്റിംസഭാനത്തുടനതീളമുള്ള പധഭാനസപട്ടേ വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിസല പശഭാതല
സസൗകേരഭ്യസമഭാരുക്കുന്നതനിനുന്റിം  നനിലവഭാരന്റിം  സമച്ചസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 33 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 35)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1365/2021/ഫനിന്.,  തതീയതനി  15-2-2021  പകേഭാരന്റിം
അഡെതീഷണല് ആതലറകസഷന് വഴനി 15 കകേഭാടനി രൂപ ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

5452-01-101-86 

ടൂറനിസന്റിം വകുപറ സന്റിംസഭാനത്തുടനതീളവന്റിം പുറത്തുള്ള പധഭാന പട്ടേണങ്ങളനിലുന്റിം അതനിഥനി
മന്ദനിരങ്ങള,  യഭാതതീനനിവഭാസുകേള  എന്നനിവ  നനിര്മനിക്കുകേയന്റിം  സന്റിംരക്ഷനിക്കുകേയന്റിം
നനിലനനിര്ത്തുകേയന്റിം  സചയവരുന.  നനിലവനില്  വനിവനിധ  ഇടങ്ങളനില്  അതനിഥനി  മന്ദനിരങ്ങള
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ള സഭാഹചരഭ്യന്റിം കേണക്കനിസലടുതറ
അവയസട  നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം  നനിലവനിലുള്ളവയസട  നവതീകേരണതനിനുന്റിം
പുനരുദ്ധഭാരണതനിനുമഭായനി  ബഡ് ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ് ത
മഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  20  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.                                                           

 (ഖണനികേ 36)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസല  സചലവറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില്  തസന്ന  നനിന്നതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ കവണ്ടനി വന്നനില.
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ശനിപഭാര്ശ

3452-01-103-99-04 -1 

ടൂറനിസറ ഗഭ്യഭാകരജനിനറ കേതീഴനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ യഭാതഭാബത അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്  50,000  രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

 (ഖണനികേ 37)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസല  സചലവറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില്  തസന്ന  നനിന്നതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ കവണ്ടനി വന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ

ടൂറനിസന്റിം  വകുപനിനറ  കേതീഴനിലുള്ള  141  വഭാഹനങ്ങളുസട  ഇന്ഷസറന്സറ  പുതുക്കുന്നതനിനുന്റിം
അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം ഇനനന്റിം വഭാങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി നടപ്പുവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന
തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്,  ചുവസട കചര്ക്കുന്റിം പകേഭാരന്റിം ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  തുകേ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 38)

(i) 3452-01-103-99-05-4―ഓഫതീസറ സചലവകേള - മറനിനങ്ങള

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുകതണ്ട തുകേ -  1.65 ലക്ഷന്റിം രൂപ

(ii) 3452-01-103-99-21-2―കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള-സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം 

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുകതണ്ട തുകേ – 6.94  ലക്ഷന്റിം രൂപ

(iii) 3452-01-103-99-45―പനി.ഒ.എല്.

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുകതണ്ട   തുകേ -   31.89  ലക്ഷന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

(i) 3452-01-103-99-00-05-4―ഓഫതീസറ സചലവകേള- മറനിനങ്ങള ശതീര്ഷകേതനില്
9.70  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  3505/2020/ഫനിന്.,  തതീയതനി  10-6-2020
പകേഭാരന്റിം അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗതനിലൂസട ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.
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(ii)  3452-01-103-99-21-2―കമഭാകട്ടേഭാര്വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം
ശതീര്ഷകേതനില്  20  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2949/2021/ഫനിന്.,  തതീയതനി
 26-3-2021 പകേഭാരന്റിം ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയനിലൂസട ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.

(iii) 3452-01-103-99-45―പനി.ഒ.എല്.  എന്ന ശതീര്ഷകേതനിസല സചലവറ ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനില് തസന്ന നനിന്നതനിനഭാല് അധനികേ തുകേ കവണ്ടനി വന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-001-99-02

ടൂറനിസന്റിം  വകുപനിനറ  കേതീഴനില്  പവര്തനിക്കുന്ന  പഭാര്ട്ടേറ-ലടന്റിം,  കേണ്ടനിജനറ,
ദനിവസകജഭാലനിക്കഭാര്ക്കുള്ള കവതനന്റിം നല്കുന്നതനിനഭായനി ബഡ് ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന
വനിഹനിതന്റിം  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷസത  സചലവമഭായനി  തഭാരതമഭ്യന്റിം  സചയ്യുകമ്പഭാള
അപരഭ്യഭാപ് തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  73.26  ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 39)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനിസല  സചലവറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില്  തസന്ന  നനിന്നതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ കവണ്ടനി വന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-001-99-04-1

ടൂറനിസന്റിം  ഡെയറകേ റ ടറുസട  ഓഫതീസനിസല  ഉകദഭ്യഭാഗസന്മഭാരുസട  ഔകദഭ്യഭാഗനികേ
യഭാതകേളക്കറ  യഭാതപടനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷസത  സചലവറ  4.09 ലക്ഷന്റിം
രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  വര്ഷസത  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം  യഭാതഭാപടനി
അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  1.85  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 40)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

3452-80-001-99-04-1―ഭരണന്റിം-യഭാതഭാസച്ചലവകേള- യഭാതഭാബത ശതീര്ഷകേതനില്
1  ലക്ഷന്റിം രൂപ സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  544/2021/ഫനിന്.,  തതീയതനി  22-1-2021  പകേഭാരന്റിം
അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയനിലൂസട ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

3452-80-001-99-34   

ബഹ.  മനനിമഭാര്ക്കുന്റിം,  പതനിപക്ഷകനതഭാവറ,  ചതീഫറ  വനിപറ,  മററ  വനി.ഐ.പനി.-കേള
എന്നനിവരുസട  സന്ദര്ശനന്റിം,  സസഭാതനഭ്യദനിനന്റിം,  റനിപബനികേറ  ദനിനന്റിം  തുടങ്ങനിയ
ആകഘഭാഷങ്ങളുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സചലവകേള  മററ  സചലവകേള  എന്നനിവയ്ക്കുമഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് 35.51 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 41)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

3452-80-001-99-ഭരണന്റിം-34―മററ  സചലവകേള-03-മറനിനന്റിം  ശതീര്ഷകേതനില്  6
ലക്ഷന്റിം  രൂപ  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര്  1385/2021/ഫനിന്.  തതീയതനി  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ
ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയനിലൂസട ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-001-96-04-1

ടൂറനിസന്റിം  വകുപനിനറ  കേതീഴനിലുള്ള  കകേരളതനിസല  14  ജനിലഭാ  ആഫതീസുകേളനിസല
ഉകദഭ്യഭാഗസരുസട  യഭാതഭാബത  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില്  17,000  രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.                                                                      

 (ഖണനികേ 42)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഈ ശതീര്ഷകേതനിസല സചലവറ ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനിനുള്ളനില്തസന്ന നനിന്നതനിനഭാല്
അധനികേ തുകേ കവണ്ടനി വന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-001-96-05-03

ജനിലഭാ  ആഫതീസുകേളനിസല  സടലനികഫഭാണ്  ചഭാര്ജനിനതനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന
തുകേ അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  15,000  രൂപ  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.                                                            

(ഖണനികേ 43)
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

3452-80-001-96-05-03―-ജനിലഭാ  ആഫതീസുകേള-ആഫതീസറ  സചലവകേള-
സടലനികഫഭാണ്  സചലവകേള ശതീര്ഷകേതനില്  50,000  രൂപ  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  544/
2021/ഫനിന്.,  തതീയതനി  22-1-2021  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയനിലൂസട
ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-001-96-06  

ടൂറനിസന്റിം വകുപനിനറ കേതീഴനിലുള്ള ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേളുസട കേരന്റിം ഒടുക്കുന്നതനിനുന്റിം വഭാഗമണ്
ടൂറനിസറ  കകേഭാന്റിംപ്ലകേ റ സനിസന  സകേട്ടേനിട  നനികുതനി  1,98,963 രൂപ  അടയ് ക്കുന്നതനിനുമഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് 2.39 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.            

(ഖണനികേ 44)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

3452-80-001-96-06―ജനിലഭാ ആഫതീസുകേള- വഭാടകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി ശതീര്ഷകേതനില്
5 ലക്ഷന്റിം രൂപ സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 6073/2020/ഫനിന്., തതീയതനി 22-10-2020 പകേഭാരന്റിം
അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയനിലൂസട ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-001-95-05-04

ടൂറനിസന്റിം  ഗസറ  ഹസൗസുകേളുസട  സചലവമഭായനി  ബനസപട്ടേ  കലഭാണ്ടനി  ബനില്,
കകേബനിള  ടനി.  വനി.,  വഭാടകേ,  കതീനനിന്റിംഗറ  തുടങ്ങനിയവയഭായനി  അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  ബഡ് ജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഇസൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  25.4  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 45)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

3452-80-001-95-05-04―ഗസറ  ഹസൗസുകേളുന്റിം  യഭാതതീനനിവഭാസുകേളുന്റിം  ടൂറനിസറ
കലഭാഡ് ജുകേളുന്റിം - ആഫതീസറ സചലവകേള - മറനിനങ്ങള ശതീര്ഷകേതനില് 4 ലക്ഷന്റിം രൂപ സ.ഉ.
(സഭാധഭാ.)നമ്പര്  2111/2021/ഫനിന്.,  തതീയതനി  7-3-2021  പകേഭാരന്റിം  ധനപുനര്
വനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയനിലൂസട ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.

940/2021.



32

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-001-95-34-03

ടൂറനിസന്റിം ഗസറ ഹസൗസുകേളനില് ഭക്ഷണന്റിം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനറ ആവശഭ്യമഭായ സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  സചലവകേളക്കഭായനി  അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  ബഡ് ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് 28 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 46)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

3452-80-001-95―ഗസറ  ഹസൗസുകേളുന്റിം  യഭാതതീനനിവഭാസുകേളുന്റിം  ടൂറനിസറ  കലഭാഡ് ജുകേളുന്റിം-
മററ  സചലവകേള-മറനിനന്റിം  ശതീര്ഷകേതനില്  14.66  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)നമ്പര്
2111/2021/ഫനിന്.,  തതീയതനി  7-3-2021  പകേഭാരന്റിം  ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയനിലൂസട
ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

3452-80-800-22

ബഹ.  രഭാഷ്ട്രപതനി,  ഉപരഭാഷ്ട്രപതനി,  പധഭാനമനനി,  മററ  വനി.വനി.ഐ.പനി.-കേള
തുടങ്ങനിയവരുസട സന്ദര്ശനവമഭായനി ബനസപട്ടേ സചലവകേളക്കഭായനി വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന
തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഇസൗ ശതീര്ഷകേതനില് 2 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ 47)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

3452-80-800-22―വനി.വനി.ഐ.പനി.  സന്ദര്ശനവമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സചലവകേള
ശതീര്ഷകേതനില് 173.80 ലക്ഷന്റിം രൂപ G.O.(Rt)No.5069/2020/Fin. dtd 3-9-2020, G.O.
(Rt)No.5672/2020/Fin.  dtd  5-10-2020,  G.O.(Rt)No.6587/2020/Fin.  dtd
15-11-2020,  G.O(Rt)  No.6820/2020/Fin.  dtd  23-11-2020,  G.O.(Rt)No.6828/
2020/Fin. dtd 23-11-2020, G.O(Rt) No.7122/2020/Fin. dtd 3-12-2020, G.O.(Rt)
No.7245/2020/Fin. dtd 14-12-2020, G.O(Rt)No. 1259/2021/Fin. dtd 12-2-2021,
G.O(Rt)No.1635/2021/Fin.  20-2-2021,G.O(Rt)No.3091/2021/Fin.  dtd  29-3-21
എന്നതീ ഉതരവകേള പകേഭാരന്റിം അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയനിലൂസട ലഭഭ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.

എ.സകേ ശശതീന്ദ്രന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                              സചയര്മഭാന്,
2021  ജൂലല 5                                                       സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി X.


