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06-02-2023-  ലലെ ശശ  .   ലക  .   ബബാബു   (  ലനെനബാറ  )-  യുലടെ ഉപചചബാദദ്യതത്തിനെന് വനെന്ധം  -
വനെദ്യജശവത്തി വകുപ്പുമനത്തിയുലടെ മറുപടെത്തി

നെത്തിചരബാധത്തിക്കലപ്പെടുന്നതന്
(Prohibited)

നെത്തിയനത്തിക്കലപ്പെടുന്നതന്
(Regulated)

വബാണത്തിജദ്യ ഖനെനെന്ധം മരങ്ങള് മുറത്തിച്ചു മബാറ്റുക

തടെത്തിമത്തില്ലുകള് സബാപത്തിക്കുക ചഹബാട്ടലുകളന്ധം റത്തിചസബാര്ട്ടുകളന്ധം 
ആരന്ധംഭത്തിക്കുക

മലെത്തിനെശകരണമുണബാകുന്ന 
വദ്യവസബായങ്ങള് ആരന്ധംഭത്തിക്കുക,

കബാര്ഷത്തിക ചമഖലെയത്തിലലെ ഗുരുതരമബായ 
മബാറന്ധം

വത്തിറകത്തിലന്റെ വബാണത്തിജദ്യ ഉപചയബാഗന്ധം പ്രകൃതത്തിദത ജലെതത്തിലന്റെ 
വദ്യവസബായത്തിക ഉപചയബാഗന്ധം

വന്കത്തിടെ ജലെവവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള് 
ആരന്ധംഭത്തിക്കുക

ഇലെകത്തികന് ചകബത്തിളകള് സബാപത്തിക്കുക

അപകടെകരമബായ വസ്തുക്കളലടെ 
ഉല്പ്പെബാദനെവന്ധം ഉപചയബാഗവന്ധം

ചഹബാട്ടലുകള്, ചലെബാഡ്ജുകള് 
എന്നത്തിവയന് ചുറ്റുന്ധം ചവലെത്തി സബാപത്തിക്കുക

ടൂറത്തിസതത്തിലന്റെ ഭബാഗമബായത്തി നെബാഷണല് 
പബാര്ക്കുകള്ക്കന് മുകളത്തിലൂലടെയുള്ള 
ആകബാശയബാത

 ചറബാഡന് വശതത്തി കൂട്ടുക

ജലെബാശയങ്ങളത്തില് മലെത്തിനെ വസ്തുക്കള് 
നെത്തിചക്ഷേപത്തിക്കുക

വബാണത്തിജദ്യബാവശദ്യതത്തിനെബായുള്ള 
വബാഹനെങ്ങളലടെ രബാതത്തികബാലെ യബാത

വത്തിചദശ പക്ഷേത്തി ജന്തുജബാലെങ്ങലള 
ലകബാണ്ടുവരത്തിക

കുന്നത്തിന് ചരത്തിവകളലടെയുന്ധം 
നെദശതശരങ്ങളലടെയുന്ധം 
സന്ധംരക്ഷേണതത്തിനെബായുള്ള 
പ്രവൃതത്തികള്

വബായു/വബാഹനെ മലെത്തിനെശകരണന്ധം

പരസദ്യ ചബബാര്ഡുകള് സബാപത്തിക്കുക



അനുബനന്ധം-2

തത്തിരുതത്തിയ ഉതരന്ധം

നെക്ഷേതചത്തിഹ്നമത്തിടെബാത   4577-  ാം നെമ്പര് ചചബാദദ്യതത്തിലന്റെ തത്തിരുതത്തിയ ഉതരന്ധം

കബാസര്ചഗബാഡന് ജത്തില്ലയത്തിലലെ കബാറഡുക്ക പഞബായതത്തിലലെ കബാട്ടുപന്നത്തി
ശലെദ്യന്ധം

(4577) ശശ  .    എൻ  .    എ  .    ലനെല്ലത്തിക്കുന്നന്:  തബാലഴെ  കബാണുന്ന

ചചബാദദ്യങ്ങൾക്കന് വനെന്ധം-വനെദ്യജശവത്തി വകുപ്പെന് മനത്തി സദയന്ധം മറുപടെത്തി നെല്കുചമബാ:

(എ)   കബാസർചഗബാഡന്  ജത്തില്ലയത്തിലലെ  കബാറഡുക്ക  പഞബായതത്തിൽ

പത്തി.  കുഞ്ഞമ്പു  നെബായർ  എന്ന  66  വയസ്സുകബാരൻ  സ്കൂട്ടറത്തിൽ  യബാത  ലചയ്യചവ

കബാട്ടുപന്നത്തിലയ  ഇടെത്തിച്ചു  ചറബാഡത്തിചലെക്കന്  ലതറത്തിച്ചുവശണന്  മരത്തിച്ച  സന്ധംഭവന്ധം

സർക്കബാരത്തിലന്റെ ശദ്ധയത്തിൽലപ്പെട്ടത്തിട്ടുചണബാ എന്നന് വദ്യക്തമബാക്കബാചമബാ?

ശദ്ധയത്തിൽലപ്പെട്ടത്തിട്ടുണന്.  02-10-2021 രബാവത്തിലലെയബാണന്  ടെത്തി

സന്ധംഭവമുണബായതന്.  മന്ധംഗലെബാപുരന്ധം  ആശുപതത്തിയത്തിൽ  വച്ചന്  ടെത്തിയബാൻ  അചന്ന

ദത്തിവസന്ധം മരണലപ്പെട്ടു.

(ബത്തി)   ഈ  പ്രചദശതന്  വർഷങ്ങളബായത്തി  കബാട്ടുപന്നത്തി  ശലെദ്യന്ധം

വദ്യബാപകമബാലണന്ന  കബാരദ്യന്ധം  സർക്കബാരത്തിലന്റെ  ശദ്ധയത്തിൽലപ്പെട്ടത്തിട്ടുചണബാ;  എങത്തിൽ

എനന് നെടെപടെത്തികളബാണന് സസശകരത്തിച്ചലതന്നന് വദ്യക്തമബാക്കബാചമബാ?



ശദ്ധയത്തിൽലപ്പെട്ടത്തിട്ടുണന്.  കബാറഡുക്ക  പഞബായതന്  കബാറഡുക്ക  റത്തിസർവന്

ചഫബാറസത്തിനെന്  സമശപമബാണന്.  ആയതത്തിനെബാൽ,  കബാട്ടുപന്നത്തികൾ  ഉൾലപ്പെലടെയുള്ള

വനെദ്യമൃഗങ്ങൾ  കൃഷത്തിയത്തിടെങ്ങളത്തിൽ  കൂടുതലെബായത്തി  ഇറങ്ങുന്നുണന്.  കബാസർചഗബാഡന്

ഡത്തിവത്തിഷനെത്തിൽ ജനെവബാസ ചകന്ദ്രതത്തിൽ ഇറങ്ങത്തി കബാർഷത്തിക വത്തിളകൾക്കന് നെബാശന്ധം

ഉണബാക്കുന്ന  വനെദ്യമൃഗങ്ങലള  പ്രതത്തിചരബാധത്തിക്കുന്നതത്തിനെബായത്തി  6  ജനെജബാഗ്രതബാ

സമത്തിതത്തികൾ  പ്രവർതത്തിച്ചു  വരുന്നുണന്.  ജനെവബാസ  ചകന്ദ്രങ്ങളത്തിലുള്ള

കബാട്ടുപന്നത്തികലള സർക്കബാർ ഉതരവന് പ്രകബാരന്ധം ലകബാല്ലുന്നതത്തിനുള്ള നെടെപടെത്തി വനെന്ധം

വകുപ്പെന്  സസശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്.   കബാസർചഗബാഡന്  ജത്തില്ലയത്തിൽ  9  കബാട്ടുപന്നത്തികലള

ഇപ്രകബാരന്ധം  ലകബാന്നത്തിട്ടുണന്.  കബാട്ടുപന്നത്തികലള  ലവടെത്തിവച്ചു  ലകബാല്ലുന്നതത്തിനെബായത്തി

കബാസർചഗബാഡന്  ഡത്തിവത്തിഷനെത്തിൽ  കർഷകരബായുള്ള  37  ചപലര  അവരുലടെ

അചപക്ഷേപ്രകബാരന്ധം  എന്ധം  പബാനെൽ  ലചയന്  അനുമതത്തി  നെൽകത്തിയത്തിട്ടുണന്.  ഇതത്തിൽ

കബാറഡുക്ക ബ്ചളബാക്കന് പഞബായതത്തിലന്റെ പരത്തിധത്തിയത്തിൽ കർഷകരബായ 11 ചപർക്കന്

അനുമതത്തി നെൽകത്തിയത്തിട്ടുണന്.

(സത്തി)   കബാസർചഗബാഡന്  ജത്തില്ലയത്തിൽ  കബാട്ടുപന്നത്തിയുലടെ  ആക്രമണതത്തിൽ

കഴെത്തിഞ്ഞ പതത്തിനെഞ്ചു വർഷതത്തിനെത്തിലടെ എതചപർക്കന് ജശവൻ നെഷ്ടലപ്പെട്ടു എന്നുന്ധം

എതചപർക്കന്  പരത്തിചക്കറ്റു  എന്നുന്ധം  വദ്യക്തമബാക്കബാചമബാ;  മരണലപ്പെട്ടവർക്കുന്ധം



പരുചക്കറവർക്കുന്ധം  നെൽകത്തിയ  ധനെസഹബായങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചന്  വത്തിശദബാന്ധംശന്ധം

നെൽകബാചമബാ?

വദ്യക്തമബാക്കബാന്ധം.  കബാസർചഗബാഡന്  ജത്തില്ലയത്തിൽ  കബാട്ടുപന്നത്തിയുലടെ

ആക്രമണതത്തിൽ  കഴെത്തിഞ്ഞ  15  വർഷതത്തിനെത്തിലടെ  7  ചപർക്കന്  ജശവൻ

നെഷ്ടലപ്പെട്ടത്തിട്ടുണന്. ധനെസഹബായ വത്തിവരങ്ങൾ ചുവലടെ ചചർക്കുന്നു. 

ക്രമ നെന്ധം. ചപരന് വര്ഷന്ധം ധനെസഹബായന്ധം
നെല്കത്തിയ തുക

1 ആയത്തിഷബാബത്തി 2015 5,00,000/-

2 ചജബാസന് മബാടെതത്തില് 2018 10,00,000/-

3 ലക. ലക. കൃഷ്ണന് 2018 10,00,000/-

4 ലവള്ളന് 2020 10,00,000/-

5 രബാചജഷന് 2020 5,00,000/-

6 എതപ്പെ നെബായത്തിക്കന് 2020 5,00,000/-

7 കുഞ്ഞമ്പു നെബായര് 2021 ധനെസഹബായന്ധം
നെല്കത്തിയത്തിട്ടത്തില്ല
.

31  ചപർക്കന്  പന്നത്തിയുലടെ  ആക്രമണന്ധം  മൂലെന്ധം  പരത്തിചക്കൽക്കുകയുന്ധം

ലചയത്തിട്ടുണന്.  ഇതത്തിൽലപ്പെട്ട  26  ചപർക്കന്  ധനെസഹബായന്ധം  നെൽകത്തിയതത്തിലന്റെ

വത്തിവരങ്ങൾ ചുവലടെ ചചർക്കുന്നു. 

വര്ഷന്ധം പരത്തിചക്കറവരുലടെ 
എണന്ധം

ധനെസഹബായന്ധം 
നെല്കത്തിയ തുക

2012 5 24,460.00



2013 1 10,710.00

2014 1 11,285.00

2015 9 1,27,966.00

2017 4 2,10,032.00

2019 4 1,27,965.00

2020 2 57,236.00

5  ചപർക്കന്  ധനെസഹബായന്ധം  നെൽകബാൻ  ബബാക്കത്തിയുണന്.  ധനെസഹബായന്ധം

നെൽകബാൻ ബബാക്കത്തിയുള്ള 5 അചപക്ഷേകളലടെ വത്തിവരന്ധം ചുവലടെ ചചർക്കുന്നു.

വര്ഷന്ധം എണന്ധം ധനെസഹബായന്ധം 
നെല്കബാന് 
ബബാക്കത്തിയുള്ള തുക

2020 2 37,100.00

2021 3 83,300.00

ആലക 5 1,20,400.00
(ഡത്തി)   2021  ഒചകബാബർ  2-നെന്  മരണലപ്പെട്ട  കുഞ്ഞമ്പു  നെബായരുലടെ

കുടുന്ധംബതത്തിനെന്  എലനങത്തിലുന്ധം  സഹബായന്ധം  നെൽകത്തിയത്തിട്ടുചണബാലയന്നുന്ധം  ഇനെത്തി

എലനബാലക്ക സഹബായന്ധം നെൽകുലമന്നുന്ധം വദ്യക്തമബാക്കബാചമബാ?

നെത്തിലെവത്തിൽ  സബാമ്പതത്തിക  സഹബായന്ധം  നെൽകത്തിയത്തിട്ടത്തില്ല.  കബാട്ടുപന്നത്തിമൂലെന്ധം

ജശവഹബാനെത്തി  സന്ധംഭവത്തിക്കുന്ന  ചകസ്സുകളത്തിൽ  അനെനരബാവകബാശത്തിക്കന്  10  ലെക്ഷേന്ധം

രൂപയുലടെ  നെഷ്ടപരത്തിഹബാരതത്തിനെന്  അർഹതയുണന്.  നെഷ്ടപരത്തിഹബാരതത്തിനുള്ള

അചപക്ഷേ  ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില്ല.  അചപക്ഷേ  ലെഭത്തിക്കുന്ന  മുറയന്  ചപബാലെശസന്



റത്തിചപ്പെബാർട്ടത്തിലന്റെയുന്ധം  ചപബാസന്ചമബാർട്ടന്ധം  റത്തിചപ്പെബാർട്ടത്തിലന്റെയുന്ധം  അടെത്തിസബാനെതത്തിൽ

നെഷ്ടപരത്തിഹബാര തുക നെൽകുന്നതത്തിനുള്ള നെടെപടെത്തി സസശകരത്തിക്കുന്നതബാണന്.


