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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4582 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല വന�ജീവി ആ�മണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ വന�ജീവി ആ�മണം �ലം
�ഷിനാശം ഉ�ായ �ഷി�ാർ�് നൽകാ�ളള
ന�പരിഹാര �ക �ടി�ിക�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(എ) കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ വന�ജീവി ആ�മണം �ലം
�ഷിനാശം സംഭവി�തിന് ന�പരിഹാരമായി
�ടി�ിക നൽകാ��്. ന�പരിഹാര�ക�െട

കടി�ിക വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

(ബി)
ഈ �ക നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

(ബി) വന�ജീവി ആ�മണം �ലം �ഷിനാശം ഉ�ായതിന്
�ടി�ിക ആയി�ളള �ക അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 

""ഭരണഭാഷഭരണഭാഷ- - മാ ഭാഷമാ ഭാഷ""

പതിന ാംപതിന ാം  േകരളേകരള  നിയമസഭനിയമസഭ

ാംാം  സേ ളനംസേ ളനം

നന   ചി മിടാചി മിടാ   േചാദ ംേചാദ ം  നന ർ 4582          29/10/2021-ൽ ർ 4582          29/10/2021-ൽ മ പടി ്മ പടി ്

കാസകാസർർേഗാഡ്േഗാഡ്  ജി യിെലജി യിെല  വന ജീവിവന ജീവി  ആ മണംആ മണം

േചാദ ം മ പടി

ീീ  സിസി  എ ്എ ്    ::
 ശശ◌്രീ◌്രീ. . എഎ. . െകെക. . ശശീശശീ ൻൻ

(വനംവനം, വന ജീവിവന ജീവി  വ മ ിവ മ ി)
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(എ) കാസർേഗാഡ് ജി യിൽ വന ജീവി

ആ മണം ലം ഷിനാശം

ഉ ായ ഷി ാർ ്

നൽകാ ളള ന പരിഹാര ക

ടി ിക േ ാ; വിശദാംശ ൾ

അറിയി ാേമാ;

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി യിൽ വന ജീവി

ആ മണം ലം ഷിനാശം

സംഭവി തിന് ന പരിഹാരമായി

ടി ിക നൽകാ ്. ന പരിഹാര

ക െട കടി ിക വിവര ൾ

വെട േചർ :-

 

വവർർഷംഷം

അേപഅേപ

ക െടക െട

എ ംഎ ം

നനൽൽ വാ ളളവാ ളള

കക

2017-

18

4 21332

2018-

19

10 46080

2019-

20

22 122031

2020-

21

192 555881

2021-

22

135 485094

ആെകആെക 363363 12304181230418

(ബി) ഈ ക നൽകാൻ 

നടപടി സ ീകരി േമാ;

വിശദാംശ ൾ അറിയി ാേമാ?

(ബി) വന ജീവി ആ മണം ലം ഷിനാശം

ഉ ായതിന് ടി ിക ആയി ളള ക

അ വദി തിന് നടപടി

സ ീകരി വ .
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വര്ഷഷം 

അപപേക്ഷകരുടട
എണഷം

നല്കുവവാനുള
ള തുക

2017-18 4 21332

2018-19 10 46080

2019-20 22 122031

2020-21 192 555881

2021-22 135 485094

ആടക 363 1230418

  


