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II. അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ഇക  മേോ സസെന്സെടിററ്റീവവ് മസെോണ

മേടി  .    സറ്റീകര:  ഓരഡര...ഓരഡര...  വനന്യജറ്റീവടി  സെമങ്കേതങ്ങളുസടയയ

മദേശറ്റീമയോദേന്യോനങ്ങളുസടയയ  ചുറയ  ഒരു കടിമലോമേറ്റീററടില്  കുറയോത്ത  ദൂരത്തടില്

ഇമകോ  സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണ  നടിരബന്ധമേോകണസമേന്ന  സുപ്രറ്റീയമകോടതടി

ഉത്തരവടിസനത്തുടരന്നവ്  ജനങ്ങളുസടയടിടയടില്  ഉളവോയടിട്ടുള്ള  ആശങ്കേ  ചരച

സചയ്യുന്നതടിനോയടി  സെഭോനടപടടികള്  നടിരത്തടിവയ്ക്കണസമേന്ന  പ്രമമേയയ

പരടിഗണനയ്സകടുകണസമേന്നോവശന്യസപ്പെടവ്  സെരവ്വശറ്റീ.  സെണടി  മജോസെഫവ്,

പടി.  സക.  ബഷറ്റീര,  മമേോന്സെവ്  മജോസെഫവ്,  അനൂപവ്  മജകബവ്,

മേോണടി  സെടി.  കോപ്പെന്,  ശറ്റീമേതടി  സക.  സക.  രമേ  എന്നറ്റീ  ബഹുമേോനസപ്പെട

അയഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകോരയ  മനോടറ്റീസെവ്  നല്കടിയടിട്ടുണവ്.   ഇഇൗ  വടിഷയയ

ഇമപ്പെോള്  നമ്മള്  വടിശദേമേോയടിതസന്ന  മചോദേന്യയ  നമ്പര  (*63)-ല്  ചരച

സചയ്തതോണവ്.  മേോത്രമേല്ല 28-06-2022-നവ് ശദ്ധക്ഷണടികലോയയ ഈ വടിഷയയ

സെഭയടില്  വന്നതോണവ്.   ബഹുമേോനസപ്പെട  അയഗങ്ങള്സകല്ലോവരകയ

ആവശന്യമേോസണങ്കേടില് അനുവദേടികോവുന്നതോണവ്, വടിമരോധമേടില്ല.  

പ്രതടിപക്ഷമനതോവവ്  (ശറ്റീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതറ്റീശന്):  സെര,  ഒന്നോമേതവ്
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ഭരണകക്ഷടിയടില്നടിനയ ഒരയഗയ ശദ്ധക്ഷണടികല് ആവശന്യസപ്പെടുന, അതടിനവ്

മേനടി മേറുപടടി പറയന.  അമത വടിഷയത്തടില് ഇവടിസട ഒരു മചോമദേന്യോത്തരയ

വരുന.  പസക്ഷ  ഇതടില്നടിസന്നല്ലോയ  വളസര  വന്യതന്യസ്തമേോണവ്

അടടിയന്തരപ്രമമേയയ. മകരളത്തടിസല ലക്ഷകണകടിനവ് ആളുകസള ബോധടികന്ന

ഒരു വടിഷയയ രണവ് മേണടിക്കൂര ചരച സചയ്യണസമേന്നോണവ് ഞങ്ങളുസട ആവശന്യയ.

മേടി  .    സറ്റീകര:  സചയറടിനവ്  അകോരന്യത്തടില്  തരകമേടില്ല.  രണവ്  തവണ

വന്നതയ  വടിശദേമേോയടി  പരടിഗണടിച  കോരന്യമേോയതസകോണ്ടുമേോണവ്  അങ്ങസന

പറഞ്ഞതവ്.  

ശറ്റീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സെതറ്റീശന്: സെര, വടിശദേമേോയടിസടോനയ പരടിഗണടിചടിടടില്ല. 

മേടി  .   സറ്റീകര: ശരടി. ബഹുമേോനസപ്പെട മേനടി മേറുപടടി പറയന്നതോയടിരടികയ.

വനയ-വനന്യജറ്റീവടി  വകുപ്പുമേനടി  (ശറ്റീ  .    എ  .    സക  .    ശശറ്റീന്ദ്രന്):  സെര,

ബഹുമേോനസപ്പെട  അയഗങ്ങള്  അവതരടിപ്പെടിച  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

അനുവദേടികണസമേന്ന  പ്രമമേയയ  ഒരു  അതന്യോവശന്യമേല്ല  എന്ന  മതോന്നലോണവ്

എനടികള്ളതവ്. ഏതോയോലയ ബഹുമേോനസപ്പെട സചയര അനുവദേടിച  കോരന്യത്തടില്

വന്യതന്യസ്തമേോയ നടിലപോടവ്  ഞോന് സെസറ്റീകരടികന്നടില്ല.  ഇവടിസട ബഹുമേോനസപ്പെട

അയഗങ്ങള്  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിലൂസട  ഉന്നയടികോന്  ശമേടിചതവ്
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03-06-2022-സല  ബഹുമേോനസപ്പെട  സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട

ഉത്തരവടിസനത്തുടരനണോയ  പ്രശ്നങ്ങളോണവ്,  അതടിനവ്  മുന്പുണോയ

പ്രശ്നങ്ങളല്ല.  അതോണവ്  എനടികവ്  അതസെയബന്ധടിചവ്  ഒന്നോമേതോയടി

പറയോനുള്ളതവ്.  സെരകോര  സെസറ്റീകരടിച  നടപടടികള്  മവണത്ര  ഫലപ്രദേമേല്ല

എന്നതോണവ് മേസറോരു കോരന്യമേോയടി ചൂണടികോണടിചടിട്ടുള്ളതവ്.  ഇതടിലയ കൂടുതല്

ഫലപ്രദേമേോയ  നടപടടികള്  ഏതവ്  സെരകോരോണവ്  സെസറ്റീകരടികക?  ഞോന്

ആവരത്തടികന,  03-06-2022-നവ്  ഉത്തരവവ്  വന,  04-06-2022-നവ്

ബഹുമേോനസപ്പെട  മുഖന്യമേനടിയമേോയടി  ചരച  നടത്തടി,  അമദ്ദേഹയതസന്ന

ഇകോരന്യത്തടില്  ജനവോസെമകന്ദ്രങ്ങസള  ഒഴടിവോകന്ന  നടിലപോടോണവ്

സെരകോരടിനുള്ളസതന്നവ്  വന്യക്തമേോകടി,  അതടിസന്റെ  അടടിസോനത്തടില്

കോരന്യങ്ങള്  മുമന്നോട്ടുസകോണ്ടുമപോകുന്നതടിനുമവണടി  08-06-2022-നവ്

ഉമദേന്യോഗസതലത്തടില്  ഉന്നതതല  മയോഗയ  മചരന്നവ്   ബഹുമേോനസപ്പെട

സുപ്രറ്റീയമകോടതടിസയ  സെമേറ്റീപടികോന്  തറ്റീരുമേോനസമേടുകകയയ  സചയ.   ആ

തറ്റീരുമേോനയ  നടപ്പെടിലോകോത്തതവ്  സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട  വോതടിലകള്

അടചതസകോണോണവ്,  വോതടിലകള്  തറന്നോമല  മപോകോന്  കഴടിയ.

12-06-2022-നവ്  വോതടിലകള്  തറകന്നമുറയ്ക്കവ്  ഇഇൗ  കോരന്യവുമേോയടി
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മുമന്നോട്ടുമപോകോന്  തറ്റീരുമേോനടിച.  ബഹുമേോനസപ്പെട  സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട

ഉത്തരവടില്തസന്ന  ഒരു  വോതടില്  തറനതന്നടിട്ടുണവ്,  എന്തോണതവ്?  ഒന്നവ്,

ആമക്ഷപമുള്ള  സപോതജനങ്ങള്  മുതല്  സെയസോന  സെരകോരുകള്

വസരയള്ളവരകവ് എയപമവരഡവ് കമ്മടിറടിസയ സെമേറ്റീപടികോവുന്നതോണവ്.   രണവ്,

ആ കമ്മടിറടികവ്  ബഹുമേോനസപ്പെട  മകന്ദ്ര ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ വനയ  പരടിസടിതടി

മേനോലയസത്ത  സെമേറ്റീപടികോനുയ  അവരുസട  ശടിപോരശമയോടുകൂടടി

ബഹുമേോനസപ്പെട സുപ്രറ്റീയമകോടതടിസയ വറ്റീണ്ടുയ സെമേറ്റീപടികോവുന്നതമേോണവ്  എന്നവ്

വന്യക്തമേോകടിയോല്  ആശങ്കേസപ്പെമടണ  വടിധത്തടില്  എല്ലോ  വോതടിലകളുയ

അടചപൂടടികഴടിഞ്ഞടിടടില്ല,  പല  വോതടിലകളുയ  തറനകടിടകകയോണവ്

സചയ്യുന്നതവ്  എന്ന  സടിതടിവടിമശഷമേോണുളളതവ്.  ആ  വോതടിലകളടിലൂസട

സെഞ്ചരടിചവ് മേലമയോര മമേഖലയടിസല ജനങ്ങളുസട തോല്പ്പെരന്യയ സെയരക്ഷടികോന്

സെരകോരടിനവ് കഴടിയസമേനതസന്നയോണവ് ഇമപ്പെോഴയ വടിശസസെടികന്നതവ്.  ഇതടിനവ്

പുറസമേയള്ളതവ്,  മകന്ദ്രയ  ആവശന്യസപ്പെടതമപോലള്ള  വടിശദേമേോയ  സടിതടിവടിവര

കണകകള്  മചരത്തുസകോണ്ടുള്ള  22 സപ്രോമപ്പെോസെലകള്  ഇമപ്പെോള്  മകന്ദ്ര

ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ പരടിഗണനയടിലോണവ്.  അതതസന്ന സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയടിമലയ്ക്കവ്

മഫോരമവരഡവ്  സചയ്തോല്  മേതടിയോകുയ  എസന്നോരു  ഉപമദേശവുയ  കടിടടിയടിട്ടുണവ്.
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അതസകോണോണവ്  ബഹുമേോനസപ്പെട  മുഖന്യമേനടിതസന്ന ഇഇൗ കോരന്യത്തടില് ഏതവ്

വഴടിയടിലൂസട  മപോകണസമേനള്ളതടിസനകറടിചവ്  അന്തടിമേമേോയ

തറ്റീരുമേോനസമേടുകോന്  ശമേടിചടിട്ടുള്ളതവ്.  ബഹുമേോനസപ്പെട  അയഗങ്ങള്

അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടില്  ചൂണടികോണടിചതമപോസല  ഇഇൗ  പ്രശ്നയ

പരടിഹരടികന്ന  കോരന്യത്തടില്  ഏസതങ്കേടിലയ  തരത്തടിലള്ള  അലയഭോവമമേോ

കോലതോമേസെമമേോ  ഉണോകോത്ത  സെോഹചരന്യത്തടില്  ഇത്തരസമേോരു

അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനവ്  സെോഹചരന്യമേടില്ല.  പ്രശ്നങ്ങള്  ചരച  സചയ്തടിട്ടുണവ്.

ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ ഭോഗത്തുനടിനയ അലയഭോവയ  ഉണോയടിടടില്ല,  തോല്പരന്യങ്ങള്

തമ്മടില് സെയഘരഷവുമേടില്ല.  അത്തരസമേോരു ഘടത്തടില് മേസറോരു തരത്തടിലള്ള

ഒരു അടടിയന്തരപ്രമമേയയ സകോണ്ടുവന്നതവ്  ദേഇൗരഭോഗന്യകരമേോയടിമപ്പെോയടി,  അതവ്

മേറവ്  പല  മനടങ്ങളുമുണോകോന്  ഉമദ്ദേശടിചസകോണ്ടുള്ളതോസണങ്കേടില്  എനടികവ്

അതടിസനപ്പെറടി മേഇൗനയ പോലടികോമന സെോധടികകയള.

ശറ്റീ  .    സെണടി  മജോസെഫവ്:  സെര,  ഇതവ്  വളസര  ഗഇൗരവമുള്ള  വടിഷയയ

തസന്നയോണവ്,  ബഹുമേോനസപ്പെട  മേനടി  പറഞ്ഞതമപോസല  നടിസോര  കോരന്യമേല്ല.

മകരളത്തടിസല  ജനങ്ങള്  പലഭോഗത്തുയ  സെമേരത്തടിലോണവ്.  ബഹുമേോനസപ്പെട

സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട  03-06-2022-സല  ഉത്തരവവ്  നോഷണല്
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പോരകകളുസടയയ  വനന്യജറ്റീവടി  സെമങ്കേതങ്ങളുസടയയ  ഒരു  കടിമലോമേറ്റീററടില്

കുറയോത്ത  ദൂരത്തടില്  ESZ  (Ecologically  Sensitive  Zone)  ആയടി

പ്രഖന്യോപടികണയ  എനള്ളതോണവ്.   അതവ്  പ്രതടിസെന്ധടിയയ  പ്രയോസെങ്ങളുയ

പ്രശ്നങ്ങളുയ  സൃഷടിചടിട്ടുണവ്.  മകരളത്തടില്  ഇത്തരത്തടിലള്ള  24  സെയരക്ഷടിത

പ്രമദേശങ്ങളോണുള്ളതവ്. അവടിടസത്ത ജനങ്ങള് സെമേരത്തടിലോണവ്. നമുകറടിയോയ,

ഇടുകടിയടിലയ വയനോടടിലയ മകോഴടിമകോടുയ കണ്ണൂരടിലസമേോസക ഹരത്തോലകള്

നടന, ഇനയ പ്രമുഖരോയ പല വന്യക്തടികളുയ ഇഇൗ കോരന്യത്തടില് ബഹുമേോനസപ്പെട

മുഖന്യമേനടിസയ  കോണോന് വരുനസവന്നവ്  പത്രവോരത്തകളുണവ്.   ഞോന്തസന്ന

സെമേരങ്ങള്  ഉള്സപ്പെസടയള്ള  എമടോളയ  മയോഗങ്ങളടില്  എസന്റെ

നടിമയോജകമേണ്ഡലത്തടില്  ഇഇൗ  വടിഷയത്തടില്  പ്രസെയഗടിചടിട്ടുണവ്;  അതടില്

പലരുയ  പസങ്കേടുത്തടിട്ടുമുണവ്.   മഡോ.  എയ.  സക.  മുനറ്റീര  ഇകോരന്യത്തടില്

ഉപവോസെയ നടത്തടിയതോയോണവ് ഞോന് മേനസടിലോകന്നതവ്. കോരണസമേന്തോണവ്?

വനന്യജറ്റീവടി  സെമങ്കേതങ്ങളുസട  അതടിരത്തടി  പ്രമദേശങ്ങമളോടവ്  മചരനകടിടകന്ന

മകരളത്തടിസന്റെ പ്രമദേശങ്ങള് പടണപ്രമദേശങ്ങള്തസന്നയോണവ്.   വയനോടടിസല

ബമത്തരടിയടിസല  സെടിവടില്  മസ്റ്റേഷനുയ  സക.എസെവ്.ആര.ടടി.സെടി.

ഡടിമപ്പെോയസമേല്ലോയ  വനപ്രമദേശമത്തോടവ്  മചരന്നോണുള്ളതവ്.  കുമേളടിയയ
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മതകടടിയയ  വനപ്രമദേശമത്തോടവ്  മചരന്നോണുള്ളതവ്.  ഇതവ്  മൂന്നോറടിസനയയ

മകോഴടിമകോടവ്  ജടില്ലയടിസല  പടണങ്ങസളയയ  ബോധടികയ.  കണ്ണൂരടിസല

സകോടടിയരടില്  വടിമേോനത്തോവള  മറോഡവ്  ഇഇൗ  പ്രമദേശമത്തോടവ്  മചരന്നോണവ്

കടിടകന്നതവ്.  അതടിസന്റെ  വടിശദേോയശങ്ങളടിമലയ്ക്കവ്  ഞോന്  കടകന്നടില്ല.  ശറ്റീ.

എന്.  ഷയസുദ്ദേറ്റീന് ഇവടിസട പറഞ്ഞതമപോസല മേണോരകോടവ് പ്രമദേശത്തവ് ഇതവ്

വളസര സെറ്റീരടിയസോയടി ബോധടികയ. ഇതടിസന്റെ പ്രശ്നസമേന്തോണവ്? സുപ്രറ്റീയമകോടതടി

ഉത്തരവടിസന്റെ  44(e)-യടില്  പറഞ്ഞടിരടികന്നതവ്  '....No  new  permanent

structure shall be permitted to come up for whatsoever purpose within

the  ESZ'  എന്നോണവ്.  പുതടിയ  ഒരു  നടിരമ്മോണവുയ  പോടടില്ല,  നടിലവടിലള്ള

നടിരമ്മോണങ്ങസളകറടിചവ്  സെരകോര  മൂന്നവ്  മേോസെത്തടിനുള്ളടില്  കണകവ്

സകോടുകണയ.  അതവ്  തസന്നയമേല്ല,  ആശുപത്രടി,  സ്കൂള്,  വറ്റീടവ്,  സെസന്തമേോയടി

സോപനങ്ങള് എന്നടിവയള്ള വന്യക്തടികള് ചറ്റീഫവ് സസവല്ഡവ് സസലഫവ് വോരഡനവ്

ആറവ്  മേോസെത്തടിനുള്ളടില്  അമപക്ഷ  സകോടുത്തവ്  സെോങ്ഷന്  വോങ്ങണയ.

മകരളത്തടില്  അനുവദേനറ്റീയമേോയ  സോപനങ്ങള്  ഇഇൗ  മമേഖലയടില്

പ്രവരത്തടികന്ന  സലത്തുമപോലയ  ഒരു  മേോസെത്തടിനുള്ളടില്  അമപക്ഷ

സകോടുത്തവ്  അനുമേതടി  വോങ്ങണയ.   ഗവണസമേന്റെവ്  കണസകടുപ്പുമപോലയ  മൂന്നവ്
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മേോസെത്തടിനുള്ളടില്  പൂരത്തടിയോകടില്ല,  24  പ്രമദേശസത്ത  രണവ്  സലമത്തയ്ക്കവ്

ചുരുകോനോണവ്  ഗവണസമേന്റെവ്  തറ്റീരുമേോനടിചടിട്ടുള്ളതവ്.  ഇമപ്പെോള്ത്തസന്ന

നടിയനണങ്ങള്  ധോരോളമുണവ്.  മകോഴടിമകോടവ്,  വയനോടവ്

എന്നടിവടിടങ്ങളടില്നടിനയ  കരണോടകത്തടിമലയ്ക്കവ്  രോത്രടിയോത്ര

നടിമരോധടിചടിരടികകയോണവ്.  തലമശ്ശേരടിയടില്നടിനയ  കണ്ണൂരടില്നടിനയ

സസമേസൂരടിമലയ്ക്കുള്ള  ഇന്റെരമസ്റ്റേറവ്  മറോഡടിലോണവ്  കൂട്ടുപുഴ  പോലയ.  നൂറവ്

വരഷങ്ങള്കവ്  മുന്പവ്  നടിരമ്മടിച  ആ  പോലയ  പുതകടിപ്പെണടിയോന്  നമ്മുസട

ഗവണസമേന്റെവ്  തറ്റീരുമേോനടിചവ്  പോലയ  പണടി  പകുതടിയോയമപ്പെോഴോണവ്

കരണോടകത്തടിസല വനയവകുപ്പെവ് ഉമദേന്യോഗസര അതടിസന തടഞ്ഞതവ്.  അവടിസട

മൂന്നവ്  വരഷയ  പണടി  നടിലചമപോയടി.  ഞോന്  അതടിനുമവണടി  പത്തവ്

പ്രോവശന്യസമേങ്കേടിലയ  ബോയഗ്ലൂരടില്  മപോയടി  കരണോടകത്തടിസല  വനയവകുപ്പെവ്

മേനടിയള്സപ്പെസടയള്ളവസരയയ   ഉമദേന്യോഗസസരയയ  കണടിട്ടുണവ്.  അവര

പറഞ്ഞതവ്,  'There  is  no  existing  bridge'  എന്നോണവ്.

സെസോതനന്യത്തടിനുമുന്പവ് പണടിത പോലയ അവടിസട നടില്കകയോണവ്.  അതടിനവ്

വറ്റീതടി  കുറവുയ  ബലക്ഷയവുമുള്ളതസകോണോണവ്  പുതടിയ  പോലയ  പണടിയോന്

മപോയതവ്.  കഴടിഞ്ഞ  ദേടിവസെയ  വനയവകുപ്പെടിസന്റെ  സെബ്ജകവ്  കമ്മടിറടി  മയോഗയ
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മചരന്നമപ്പെോള്  ശറ്റീ.  സെടി.  സക.  ഹരറ്റീന്ദ്രന്  എന്തോണവ്  പറഞ്ഞതവ്?

അമദ്ദേഹത്തടിസന്റെ നടിമയോജകമേണ്ഡലത്തടിസല അമ്പൂരടി പഞ്ചോയത്തടില് സനയ്യോര

വനന്യജറ്റീവടി സെമങ്കേതമത്തോടുമചരന്നവ് പടടികവരഗ്ഗ മകോളനടിയടിമലയ്ക്കവ് ഒരു മറോഡവ്

പണടിയോന്മവണടി പടി.എയ.ജടി.എസെവ്.സസവ. പദ്ധതടിയടില് 8 മകോടടി രൂപ ആറവ്

സകോല്ലത്തടിനുമുന്പവ്  കടിടടിസയങ്കേടിലയ  വനയ  വകുപ്പെടിസന്റെ  അനുമേതടി

കടിടോത്തതസകോണവ്  ആ  തക  ലോപോയടിമപ്പെോയടി  എന്നോണവ്.   ഇങ്ങസനയള്ള

സെയഭവങ്ങള്  നടിലനടില്കമമ്പോഴോണവ്  '....No  new  permanent  structure

shall be permitted to come up for whatsoever purpose within the ESZ'

എസന്നോരു  ഓരഡര  നടിലനടില്കന്നതവ്.  മകരളത്തടിസന്റെ  സെവടിമശഷത

എന്തോണവ്?  മകരളയ  ജനസെോന്ദ്രതയടില്  വളസര  മുന്നടില്നടില്കന്ന

സെയസോനമേോണവ്.  2011-സല  സസെന്സെസെവ്  അനുസെരടിചവ്  860  ആണവ്  ഒരു

സസയര കടിമലോമേറ്റീററടിസല ജനസെോന്ദ്രത.  ഇമപ്പെോഴസത്ത കണകനുസെരടിചവ് അതവ്

ആയടിരത്തടിലധടികമേോയടിട്ടുണവ്.   മകരളത്തടിസന്റെ  വനവടിസ്തൃതടി  എത്രയോണവ്?

ആസക സലത്തടിസന്റെ 30 ശതമേോനമേോണവ്.  ഒരു സസയര കടിമലോമേറ്റീററടില് 860-

ല്  കൂടുതല്  ജനസെോന്ദ്രതയള്ള  ആസക  സലത്തടിസന്റെ  30  ശതമേോനമേോണവ്

മകരളത്തടിസന്റെ വനവടിസ്തൃതടിസയങ്കേടില് കരണോടകത്തടില് ജനസെോന്ദ്രത 350-ഉയ
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വനവടിസ്തൃതടി   19  ശതമേോനവുമേോണവ്.  തമേടിഴോടടിസല  ജനസെോന്ദ്രത  319-ഉയ

അവടിസട വനവടിസ്തൃതടി മകവലയ  17  ശതമേോനവുമേോണവ്.  അമപ്പെോള് മകരളസത്ത

സെയബന്ധടിചവ്  ഇത്തരത്തടിലള്ള  നടിരമദ്ദേശങ്ങളുയ  നടിയനണങ്ങളുയ  തോങ്ങോന്

കഴടിയോത്തതോണവ്.  കസ്തൂരടിരയഗന് റടിമപ്പെോരടടിനവ് ആധോരമേോയടി സസഹ സലവല്

വരകടിയഗവ്  ഗ്രൂപ്പെവ്  പഠനയ  നടത്തടിയമപ്പെോള്  അവര   പശടിമേഘട  മമേഖല

ഉള്സപ്പെടുന്ന  സതകന്  സെയസോനങ്ങളടില്  4156  വടിമല്ലജുകസളയോണവ്

രോജന്യസത്തോടോസക  ESA  (Ecologically  Sensitive  Area)-യടില്

പ്രഖന്യോപടിചതവ്.  അങ്ങസന  വരുന്ന  വടിമല്ലജുകളടില്  ആസക  52  ലക്ഷയ

ജനങ്ങളോണുള്ളതവ്.  ഇതടില് മകരളത്തടില് 123 വടിമല്ലജുകള് മേോത്രമേോണുള്ളതവ്.

4156  വടിമല്ലജുകളടില്  52  ലക്ഷയ ജനങ്ങള് വരുമമ്പോള് മകരളത്തടിസല  123

വടിമല്ലജുകളടില്  മേോത്രമേോയടി  22  ലക്ഷയ  ജനങ്ങളുണവ്.  ബോകടി  4033

വടിമല്ലജുകള്  ഉള്സപ്പെടുന്ന  അഞ്ചവ്  സെയസോനങ്ങളടില്  30  ലക്ഷയ  ജനങ്ങള്

മേോത്രമുള്ളമപ്പെോള്  മകരളത്തടില്  123  വടിമല്ലജുകളടിലോയടി  22  ലക്ഷയ

ജനങ്ങളോണുള്ളതവ്.  അതടിമവഗതയടിലള്ള  നഗരവത്കരണമേോണവ്

മകരളത്തടില്  നടകന്നതവ്.  ഇഇൗ  നടിയനണങ്ങള്  മകരളത്തടിനവ്

തോങ്ങോവുന്നതല്ല.  ഞോനടിവടിസട  പറഞ്ഞുകഴടിഞ്ഞു,  എല്ലോവരുയ  ആ  കോരന്യയ
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സെമ്മതടികന്നതോണവ്. ഇഇൗ ഉത്തരവടിസല 42-ാം പോരഗോഫടില് മുയസസബയടിസല

സെഞ്ജയവ് ഗോന്ധടി നോഷണല് പോരകയ സചസസന്നയടിസല  Guindy  നോഷണല്

പോരകയ പടണങ്ങമളോടവ് മചരന്നവ് കടിടകന്നതസകോണവ് സസഷന്യല് മകസോയടി

ടറ്റീറവ് സചയ്യണസമേന്നവ് സുപ്രറ്റീയമകോടതടി പറഞ്ഞടിട്ടുണവ്.  രോജസോനടിസല Jamwa

Ramgarh-ല്   നടിലവടില്  കസോറടിള്  പ്രവരത്തടികനണവ്.   അവടിസട

നടിലവടിലള്ള  സെയവടിധോനങ്ങള്കവ്  500  മേറ്റീറര  പരടിധടി  നടിശയടികണസമേന്നവ്

സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട  ഉത്തരവടില്  പറഞ്ഞടിട്ടുണവ്.   മകരളയ  ഇഇൗ  മകസെവ്

നന്നോയടി നടത്തടിയടിടടില്ല.  അതടിസനകറടിചള്ള കോരന്യങ്ങള് സെതന്യസെന്ധമേോയടി

സെയസെോരടികണയ.   ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ  2019  ഒമകോബര  31-സല   ഉത്തരവവ്

പ്രകോരമേോണവ് പരടിധടി കൂടടിയതവ്.  (....ബഹളയ....) Definitely I am coming to

that point. 

മേടി  .   സറ്റീകര: അങ്ങവ് സചയറടിസന അഭടിസെയമബോധന സചയ്യേൂ.  അമങ്ങോടവ്

എല്ലോവമരോടുയ മേറുപടടി പറയോന് പറമമേോ?

ശറ്റീ  .    സെണടി മജോസെഫവ്:  സെര,  ക്രൂഷന്യല് ഇഷഷ്യു എന്തോണവ്?  ജനവോസെ

മകന്ദ്രങ്ങസള  പൂരണമേോയയ  ഇമകോ  സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണടില്നടിനയ

ഒഴടിവോകണസമേനള്ള  ഒറ  വടിഷയമമേയള.   ബഹുമേോനസപ്പെട  മേനടിയയ
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ഭരണകക്ഷടി  അയഗങ്ങളുയ  മേനസടിലോകോന്  അടടിവരയടിടവ്  പറയകയോണവ്.

2013-സല  തറ്റീരുമേോനസമേന്തോയടിരുന?  ജനവോസെ  മകന്ദ്രങ്ങസള  പൂരണമേോയയ

ഒഴടിവോകടിസകോണവ്....  ഞോന് വോയടികന്നതവ്  31-10-2019-സല ഉത്തരവോണവ്.

(...ബഹളയ....) അതവ് ശരടിയല്ല.  

മേടി  .    സറ്റീകര:  അതസകോണോണവ് അങ്ങമയോടവ്  തടകയമുതല്  സചയറടിസന

മനോകടി സെയസെോരടികണസമേന്നവ് പറയന്നതവ്.  അമങ്ങോടവ് തടിരടിഞ്ഞേുനടിന്നോണവ്

അങ്ങവ് സെയസെോരടികന്നതവ്.  അവടിസടനടിന്നവ് വരുന്ന എല്ലോ അശരറ്റീരടികള്കയ

മേറുപടടി പറയോന് നടില്കരുതവ്.  സചയറടിസന അഭടിസെയമബോധന സചയസകോണവ്

പ്രസെയഗടികക.  

ശറ്റീ  .    സെണടി  മജോസെഫവ്:  സെര,  ഇതവ്   31-10-2019-സല  ഉത്തരവോണവ്.

ബഹുമേോനസപ്പെട മേനടി അതവ്  വോയടികണയ.   (....ബഹളയ. )  … ആ ഉത്തരവവ്

എന്തോയടിരുന?   08-05-2013-സല  ഉത്തരവവ്  റദ്ദേവ്  സചയ്യണസമേന്നോണവ്

പറഞ്ഞതവ്.  എന്തടിനോണവ് റദ്ദേവ് സചയ്യുന്നതവ്? (....ബഹളയ....)

മേടി  .   സറ്റീകര: അമദ്ദേഹയ സെയസെോരടികമട.  

ശറ്റീ  .    സെണടി  മജോസെഫവ്:  സെര,  നമ്മള്   ഒരു  സലമത്തയ്ക്കുതസന്ന

മനോകടിയല്ല  പ്രസെയഗടികന്നതവ്.   08-05-2013-സല  മേനടിസെഭോ
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തറ്റീരുമേോനത്തടിസന്റെ അടടിസോനത്തടില് സെയരക്ഷടിത പ്രമദേശങ്ങള്കവ് പുറത്തുള്ള

മേനുഷന്യവോസെ മകന്ദ്രങ്ങസള  ഒഴടിവോകടി  ചറ്റീഫവ്  സസവല്ഡവ്  സസലഫവ്  വോരഡന്

നല്കടിയ  സെയരക്ഷടിത  പ്രമദേശങ്ങളുസട  ഇമകോ  സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണടിസന

സെയബന്ധടിച കരടവ്  വടിജോപനയ പരടിഷ്കരടിമകണതണവ്.   ഇതവ്  2019-സല

ഉത്തരവോണവ്.  വനന്യജറ്റീവടി  വോരഡന്  കണവറ്റീനറോയയ  ഇമകോളജടിസ്റ്റേവ്,

ബടി.ഡടി.ഒ.,  തഹസെടില്ദേോര  എന്നടിവര  അയഗങ്ങളോയയ  2011-ല്  സെമേടിതടി

രൂപറ്റീകരടികകയണോയടി.   തടരന്നവ്,  ഇമകോ  സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണ

പ്രഖന്യോപനത്തടിനോയടി ചറ്റീഫവ് സസവല്ഡവ് സസലഫവ് വോരഡന് കരടവ് തയ്യോറോകടി.

08-05-2013-ല്  മേനടിസെഭോ  മയോഗയ  പരടിഗണടികകയയ  സെയരക്ഷടിത

പ്രമദേശത്തടിനവ്  പുറത്തുള്ള  എല്ലോ  മേനുഷന്യവോസെ  മകന്ദ്രങ്ങസളയയ  ഇമകോ

സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണുകളുസട  പരടിധടിയടില്നടിനയ  ഒഴടിവോകടിസകോണവ്

സപ്രോമപ്പെോസെല്  അയയ്ക്കോന്  തറ്റീരുമേോനടിച.  ആയതടിസന്റെ  അടടിസോനത്തടില്

പരോമേരശയ 2-സല കത്തവ് പ്രകോരയ 22 സെയരക്ഷടിത പ്രമദേശങ്ങസള ഉള്സപ്പെടുത്തടി

ഇമകോ  സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണുകള്  സെയബന്ധടിച  കരടവ്  നടിരമദ്ദേശങ്ങള്

13-05-2015-ല് മകന്ദ്രത്തടിനവ്  സെമേരപ്പെടികകയയ സചയ.  2019  ഉത്തരവടിസല

വോകകളോണവ്  ഞോന്  വോയടികന്നതവ്.   2015-ല്  സെരകോര  സെമേരപ്പെടിച
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നടിരമദ്ദേശടിചതടിസന്റെ  അടടിസോനത്തടില്  വടിവടിധ  സെയരക്ഷടിത

പ്രമദേശങ്ങള്കോയടി മകന്ദ്രയ കരടവ് വടിജോപനങ്ങള് പുറസപ്പെടുവടിച.  തടരന്നവ്

2016-ല്  നന്യൂഡല്ഹടിയടില്  നടന്ന  വടിദേഗ്ദ്ധസെമേടിതടി  മയോഗത്തടില്  മകരള

സെരകോര  സെമേരപ്പെടിച  കരടവ്  നടിരമദ്ദേശങ്ങള്  പരടിഗണടികകയണോയടി.

എന്നോല് വടിദേഗ്ദ്ധ സെമേടിതടി ആവശന്യസപ്പെട നടിരമദ്ദേശങ്ങള് സെമേയബന്ധടിതമേോയടി

നല്കോത്തതടിസനത്തുടരന്നവ്  കരടവ്  വടിജോപനങ്ങള്  2018-ഓസട

കോലഹരണസപ്പെട്ടു.  

മേടി  .   സറ്റീകര: അങ്ങവ് കണക്ലൂഡവ് സചയ്യണയ. എത്ര സെമേയയമവണസമേങ്കേടിലയ

എടുകോന് കഴടിയടില്ലമല്ലോ.  പറ്റീസെവ് കണക്ലൂഡവ്.

ശറ്റീ  .    സെണടി  മജോസെഫവ്:  സെര,  08-05-2013-സല  ഗവണസമേന്റെവ്

തറ്റീരുമേോനസമേന്തോണവ്?  ജനവോസെ മകന്ദ്രങ്ങസള പൂരണമേോയടി ഒഴടിവോകോയ.  മേറവ്

സെയമയോജടിത  പ്രമദേശങ്ങളുസണന്നവ്  പറഞ്ഞോല്  എന്തോണവ്  അരതയ.   ഒരു

വനന്യജറ്റീവടി സെമങ്കേതത്തടിസന്റെ അതടിരത്തടി മേസറോരു വനന്യജറ്റീവടി സെമങ്കേതമേോകുയ.

അവടിസട  ഇമകോ  സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണ  എത്രമവണസമേങ്കേടിലമേോകോയ.

ജനവോസെ  മകന്ദ്രങ്ങസള  പൂരണമേോയടി  ഒഴടിവോകടി  മേറവ്  പ്രമദേശങ്ങസള

ഉള്സപ്പെടുത്തോസമേന്നോണവ്  2013-സല  ഉത്തരവവ്.   കരണോടക  വനന്യജറ്റീവടി
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സെമങ്കേതവുമേോയടി സകോടടിയര വനന്യജറ്റീവടി സെമങ്കേതയ ലടിങ്കേവ് സചയകടിടകകയോണവ്.

അതടിസന്റെ  അതടിരത്തടിയടില്  ഇമകോ  സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണ

എത്രമവണസമേങ്കേടിലമേോകോയ.  ജനവോസെ  മകന്ദ്രങ്ങസളകറടിചവ്  മേോത്രസമേ

ഞങ്ങള്കവ് തോല്പരന്യമുള. 2019-ല് നടിങ്ങളതവ്  ശദ്ധടിചടില്ല,  പകരയ മുടടില്

മേരയ മുറടിചവ് മേോറകയയ മുല്ലസപ്പെരടിയോറടില് മേരയ മുറടിസചടുകകയമേോയടിരുന.  ഇഇൗ

കോരന്യയ  ഞങ്ങളുസട  പക്ഷത്തുനടിനയ  ചടിന്തടികണയ.   ഈ  വടിഷയയ  സെഭോ

നടപടടികള് നടിരത്തടിവചവ് ചരച സചയ്യണയ.

വനയ-വനന്യജറ്റീവടി  വകുപ്പുമേനടി  (ശറ്റീ  .    എ  .    സക  .    ശശറ്റീന്ദ്രന്):  സെര,

ബഹുമേേോനസപ്പെട  സമേമ്പര  പറഞ്ഞവസെോനടിപ്പെടിചതടില്നടിനയ  ഉമദ്ദേശന്യയ

വന്യക്തമേോണവ്.   ഇഇൗ  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിസന്റെ  ഉമദ്ദേശന്യയ

സുവന്യക്തമേോകയവടിധത്തടിലോണവ്  അമദ്ദേഹയ  കോരന്യങ്ങള്  വടിശദേറ്റീകരടിചതവ്.

സെമേയയ അധടികസമേടുകോസത ആ കോരന്യയ ഞോന് ആവരത്തടികകയോണവ്. അങ്ങവ്

വോയടിചതടില് ഒരു ഭോഗയ  വടിട്ടുകളഞ്ഞു.  ജനവോസെ മകന്ദ്രങ്ങള് പൂരണമേോയയ

ഒഴടിവോകടി  നടില്കനസവന്നവ്  പറയമമ്പോള്  കടിമലോമേറ്റീറര  എത്രയോണവ്?  0

മുതല്  12  വസരയോണവ്.   (....ബഹളയ....)  മേനടിസെഭോ  മയോഗത്തടിസന്റെ

തറ്റീരുമേോനമേോണവ് ഞോന് വോയടികന്നതവ്.  
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തറ്റീയതടി : 08-05-2013

ഇനേയ നമ്പര: 3443

വടിഷയയ:- വനയ വനന്യജറ്റീവടി വകുപ്പെവ് സെയരക്ഷടിത മമേഖലകള്കവ് ചുറയ  

ഇമകോ  സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മമേഖലയോയടി

പ്രഖന്യോപടികന്നതവ് സെയബന്ധടിചവ്.

 നടിരമദ്ദേശയ:- വനപ്രമദേശത്തവ് ചുറമുള്ള ജനവോസെ മകന്ദ്രങ്ങള് ഒഴടിവോകടി 

സെയരക്ഷടിത മമേഖലകള്കവ് ചുറയ... '' 

അതടില്“0-12  കടി.  മേറ്റീറര വസര…."  എന്ന ഭോഗയ അങ്ങവ് വടിട്ടുകളഞ്ഞു.

അതകഴടിഞ്ഞവ്  2019-ല്  0-1  ആകടി  തടിരുത്തടി.   12  ആമണോ  1  ആമണോ

ജനങ്ങമളോടവ്  തോല്പരന്യമുള്ള  ഭോഗയ?  തടിരുത്തോന്  മേസറോരു

കോരണയകൂടടിയണോയടിരുന. 2018-സല അസെോധോരണമേോയ സവള്ളസപ്പെോകവുയ

ഉരുള്സപോടലയ  നമ്മുസട  മനരസത്തയള്ള  തറ്റീരുമേോനയ  കോരണമേോണവ്

സെയഭവടിചസതന്ന  പരോതടി  പല  മമേഖലകളടില്നടിനയ  ഉയരനവന.   അതവ്

ശരടിയോമണോസയന്നവ്  പരടിമശോധടിചതടിനുമശഷമേോണവ്  2020-ല്  മേനടിസെഭോ

മയോഗയ തറ്റീരുമേോനസമേടുത്തതവ്.  ബഹുമേോനസപ്പെട അന്നസത്ത വനയ വകുപ്പുമേനടി

ശറ്റീ.  സക.  രോജു ഉന്നതതല മയോഗയ  വടിളടികകയയ  2019-ല് പുറസപ്പെടുവടിച

ഉത്തരവവ്  ആവശന്യമേടിസല്ലന്നവ്  മബോധന്യസപ്പെടതടിസനത്തുടരന്നവ്  തടിരുത്തോന്

തറ്റീരുമേോനടികകയയ  സചയ.   ആ  തടിരുത്തല്കൂടടി  ഉള്സകോള്ളടിചസകോണ്ടുള്ള
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നടിരമദ്ദേശങ്ങളോണവ്  2020-ല്  മകന്ദ്ര  ഗവണസമേന്റെടിനവ്  സെമേരപ്പെടിചടിട്ടുള്ളതവ്.

ഇതോണവ് സെതന്യയ. പസക്ഷ, മുടടില് മേരയ മുറടിയസട കോരന്യയ പറഞ്ഞതസകോണവ് ഒരു

കോരന്യയകൂടടി  ഞോന്  ചൂണടികോണടികന.  മനരസത്ത  ഞോന്  ബഹുമേോനസപ്പെട

പ്രതടിപക്ഷമനതോവടിസന്റെ  മപരവ്  ഇവടിസട  ഉപമയോഗടിച.  ജനങ്ങസള

സതറടിധരടിപ്പെടികോന്  ശമേടികരുസതന്ന  കോരന്യയ  ഞോന്  അങ്ങയസട

ശദ്ധയടില്സപ്പെടുത്തുകയോണവ്.  തോങ്കേള്  ഉള്സപ്പെസട  ജനങ്ങസള

മബോധന്യസപ്പെടുത്തോനോണവ്  ശമേടിമകണതവ്.  2011-2016  കോലത്തവ്

നടിയമേസെഭയടിലണോയടിരുന്ന  എയ.എല്.എ.-മേോരടില്  കുമറമപര  ഇമപ്പെോഴയ

ഇവടിസടയണവ്.  മുന്നടിരയടിലള്ളവര ഏതോയോലയ ഇവടിസടയണവ്.   അന്നവ്  ഇഇൗ

നടിയമേസെഭയടില് ബോന്റെവ് അസല്ലങ്കേടില് ഹരടിത എയ.എല്.എ.-മേോരുണോയടിരുന.

അന്തരടിച പടി. ടടി. മതോമേസെടിസനകറടിചവ് ഇവടിസട പരോമേരശടിമകണടിവന്നതടില്

എനടികവ്  ബുദ്ധടിമുട്ടുണവ്.  അമദ്ദേഹമേോണവ്  ശരടിസയന്നവ്  ഞങ്ങള്കവ്

മബോധന്യസപ്പെട്ടുസവന്നവ്  സക.പടി.സെടി.സെടി.  പ്രസെടിഡന്റെവ്  പ്രഖന്യോപടിചതവ്

മേരണത്തടിനുമശഷയ  അമദ്ദേഹസത്ത  അനുസ്മരടിചസകോണോണവ്.   ആ

ഭോഗത്തോമണോ  നടിങ്ങള്  നടില്കന്നതവ്?  അങ്ങസന  പറമയണടിവന്നതടില്

എനടികവ് പ്രയോസെമുണവ്.  മുടടില് മേരയ മുറടി കൂടടിമചരസത്തോനയ വറ്റീഴോന് നടിങ്ങള്
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ശമേടിമകണ.   ജനങ്ങസള ബോധടികന്ന ഗുരുതരമേോയ പ്രശ്നസത്തകറടിചോണവ്

ഇവടിസട സെയസെോരടികന്നതവ്.  ആ പ്രശ്നത്തടില് ശറ്റീ. ജയറോയ രമമേശവ് മുതല് ശറ്റീ.

വടി.  ഡടി.  സെതറ്റീശന് വസരയള്ളവരുയ....  അധടികയ ആളുകളുസട മപരവ് പറഞ്ഞവ്

തരകമുണോകോന്  ഞോന്  ഉമദ്ദേശടികന്നടില്ല.  ജനങ്ങസള  എങ്ങസന

സെഹോയടികോസമേന്നതടിസനകറടിചവ്  ധോരണയണോകലോണവ്  വനയ

വകുപ്പുമേനടിസയന്ന നടിലയ്ക്കുയ ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ പ്രതടിനടിധടിസയന്ന നടിലയ്ക്കവ് എസന്റെ

ഉമദ്ദേശന്യയ.  ശറ്റീ.   ജയറോയ  രമമേശടിസന്റെ  നടിലപോടവ്  എന്തോയടിരുന;  മനരസത്ത

ഇവടിസട ആമരോ  ചൂണടികോണടിചതവ് എന്തോണവ്?  ശറ്റീ.  ടടി.  എന്.  പ്രതോപനുയ

ബഹുമേോനസപ്പെട പ്രതടിപക്ഷ മനതോവുയ….. 

മേടി  .    സറ്റീകര:  ഇതതസന്നയോണവ്  എല്ലോവമരോടുയ  പറയോനുളളതവ്.

നടിങ്ങസളല്ലോവരുയ  അമങ്ങോട്ടുമേടിമങ്ങോട്ടുയ  പറഞ്ഞുസകോണടിരുന്നോല്

എങ്ങസനയോണവ്…………. ബഹുമേോനസപ്പെട മേനടി സെയസെോരടികസട. 

ശറ്റീ  .    എ  .    സക  .    ശശറ്റീന്ദ്രന്:  സെര,  ഇഇൗ വടിഷയയ ഗഇൗരവമുളളതോണവ്.  ആ

ഗഇൗരവത്തടിസന്റെ  എല്ലോ  അരതതലങ്ങളുയ  ഉള്സകോണ്ടുസകോണവ്  ഗവണസമേന്റെവ്

പ്രവരത്തടികകയോണവ്.  ഇഇൗ  വനമമേഖലയടിസല  ജനങ്ങളുസട  തോല്പരന്യയ

സെയരക്ഷടികന്നതടിനുമവണടി  സെരകോര  പ്രതടിബദ്ധതമയോടുടികൂടടിയോണവ്
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പ്രവരത്തടികന്നതവ്.  ബഹുമേോനസപ്പെട  മുഖന്യമേനടി  ഉള്സപ്പെസട  ഇത്തരസമേോരു

കോരന്യത്തടില് മകരള  നടിയമേസെഭയസട  ചരടിത്രത്തടില്  ഇതടിനുമുമ്പവ്  ഒരടികലയ

ഉണോകോത്ത  വടിധത്തടില്  അത്രയയ  പ്രോധോനന്യമത്തോടുയ   ഗഇൗരവമത്തോടുയ

ഏസറടുത്ത സെോഹചരന്യത്തടില്  സെഭ നടിരത്തടിവയ്മകണ ഒരു സെോഹചരന്യവുയ

ഇമപ്പെോഴടില്ല.  ഇനടിയയ  കൂടുതല്   കോരന്യക്ഷമേതമയോടുകൂടടി  പ്രവരത്തടിചവ്  ഇഇൗ

വടിഭോഗയ ജനങ്ങളുസട തോല്പരന്യയ സെയരക്ഷടികോന് സെരകോര ഏതവ് അറയവസരയയ

മപോകോന്  തയ്യോറോസണന്നവ്  സെഭസയ  അറടിയടികോന്  ഇഇൗ  സെന്ദരഭയ

ഉപമയോഗസപ്പെടുത്തുന. 

മേടി  .    സറ്റീകര: ബഹുമേോനസപ്പെട  വനയ-വനന്യജറ്റീവടി  വകുപ്പുമേനടിയസട

വടിശദേറ്റീകരണത്തടിസന്റെ അടടിസോനത്തടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനവ് അനുമേതടി

നടിമഷധടികന.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയോവതരണത്തടിനവ് അനുമേതടി നടിമഷധടിച.)

പ്രതടിപക്ഷ മനതോവവ് (ശറ്റീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സെതറ്റീശന്):  സെര, 2022 ജൂണടില്

പുറസപ്പെടുവടിച  ബഹുമേോനസപ്പെട  സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട  വടിധടി  മകരളസത്ത

ഗഇൗരവതരമേോയടി  ബോധടികന്ന  ഒന്നോണവ്.  അകോരന്യത്തടില്  നമുകോരകയ

തരകമേടില്ല.  മകരളത്തടിസല  ഇരുപമതോളയ  പടണങ്ങസളയയ  ഒരു
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ലക്ഷത്തടിലധടികയ കുടുയബങ്ങസളയയ രണര ലക്ഷയ ഏകര സലമത്തയയ ഇതവ്

ഗഇൗരവതരമേോയടി  ബോധടികയ.  ജനജറ്റീവടിതസത്തയയ  അവരുസട  ഉപജറ്റീവന

മേോരഗ്ഗങ്ങസളയയ  അവടിടസത്ത  നടിരമ്മടിതടികസളയയ  എല്ലോയ  ഗഇൗരവതരമേോയടി

ബോധടികന്ന  സുപ്രറ്റീയമകോടതടി  വടിധടി  വന്നടിരടികന.  ബഹുമേോനസപ്പെട  മേനടി

ഇവടിസട  സൂചടിപ്പെടിചതമപോസല,  സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട  ജഡ്ജവ് സമേന്റെടില്  നമുകവ്

ഒരു വോതടില് തറനതന്നടിരടികന. ആ വോതടില് എന്തോണവ്; ''The minimum

width of the ESZ may be diluted in overwhelming public interest but

for  that  purpose  the  State  or  Union  Territory  concerned  shall

approach the CEC and MoEF&CC and both these bodies shall give

their respective opinions/recommendations before this Court. On that

basis, this Court shall pass appropriate order.'' നമുസകോരു വോതടിലണവ്.

ഇതസെയബന്ധടിചവ്  നമ്മള്  നന്നോയടി  പഠടിചവ്  എന്തോണവ്  പറമയണതവ്;

മകരളത്തടിസല ഭൂപ്രമദേശത്തടിസന്റെ മുപ്പെതവ്  ശതമേോനയ  സലവുയ മഫോറസ്റ്റേോണവ്.

ഇന്തന്യയടിസല  ഭൂപ്രമദേശത്തടിസന്റെ   ഏറവുയ  കൂടുതല്  ഭോഗയ  മഫോറസ്റ്റുളള

സെയസോനമേോണവ്  മകരളയ.  രണോമേസത്ത  മപോയടിന്റെവ്,  ഇന്തന്യയടിസല  ഏറവുയ

കൂടുതല് ജനസെോന്ദ്രതയളള സെയസോനമേോണവ് മകരളയ. 30  ശതമേോനയ വരുന്ന
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മഫോറസ്റ്റേവ്  ഞങ്ങള് പൂരണമേോയയ  സെയരക്ഷടികയ.  എന്നോല്  ജനസെോന്ദ്രതയയ

കോരഷടികമമേഖലയയ  നടിറഞ്ഞുനടില്കന്ന ഇരുപമതോളയ  പടണങ്ങളുളള  ഇഇൗ

പ്രമദേശത്തവ് ഇമകോ സസെന്സെടിററ്റീവവ് മസെോണ ഏരസപ്പെടുത്തുന്നതവ് മകരളത്തടിനവ്

മദേോഷകരമേോണവ്. അതസകോണവ്  മകരളത്തടിസന്റെ കോരന്യത്തടിലളള ആ തറ്റീരുമേോനയ

dilute സചയ്യണയ. അതടിനവ് നമ്മള് പഠനയ നടത്തടി റടിമപ്പെോരടവ് സെമേരപ്പെടികണയ.

അകോരന്യത്തടിലളള  പൂരണമേോയ  പടിന്തുണ  പ്രതടിപക്ഷത്തടിസന്റെ  ഭോഗത്തുനടിന്നവ്

ഉണോകുസമേന്നവ്  ഞോന്  ഉറപ്പുനല്കുകയോണവ്.  ഇവടിസട  സെയസെോരടിചമപ്പെോള്

സൂചടിപ്പെടിച,  മുഖന്യമേനടിയസട  ഒരു പ്രസ്തോവനയയ  കണ്ടു; 2011-സല  യ.പടി.എ.

ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ കോലത്തോണവ് പത്തവ് കടിമലോമേറ്റീറര ബഫര മസെോണോകോനുള്ള

തറ്റീരുമേോനയ  വന്നസതന്നവ്.  അകോരന്യയ  സതറോണവ്.  2002-ല്   ബടി.സജ.പടി.

ഗവണസമേന്റെവ്  അധടികോരത്തടിലണോയടിരുന്നമപ്പെോള്  ഒരു   'Wildlife

Conservation  Strategy-  2002'  നടപ്പെടിലോകടി.  അതടിസല  ഒന്പതോമേസത്ത

മപോയടിന്റെോണവ്,  ''lands  falling  within  10  Kms  of  the  boundaries  of

National Parks and Sanctuaries should be notified as eco-fragile zones

under section 3 (v) of the Environment (Protection) Act and Rule 5

Sub  rule  (viii)  &  (x)  of  the  Environment  (Protection)  Rules.''
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ബഹുമേോനസപ്പെട  മുഖന്യമേനടിമയോടുയ  വനയവകുപ്പുമേനടിമയോടുയ  ഞോന്

പറയകയോണവ്,  ഇതവ്  2011-സല  യ.പടി.എ.  ഗവണസമേന്റെവ്  അല്ല  ഇതവ്

തടങ്ങടിയതവ്. 2002-സല ബടി.സജ.പടി. ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ കോലത്തുള്ള സസവല്ഡവ്

സസലഫവ്  വകുപ്പെടിസന്റെയയ  മകന്ദ്ര  സെരകോരടിസന്റെയയ  സസവല്ഡവ്  സസലഫവ്

കണസെരമവ്വഷന്  സോറജടി  വടിഷന്  2002  ആണവ്.  ബഹുമേോനസപ്പെട

സുപ്രറ്റീയമകോടതടി  2010-ല് ഇഇൗ വടിഷയയ പരടിമശോധടികകയയ ആ വടിധടിയസട

അടടിസോനത്തടില്  മകന്ദ്ര  ഗവണസമേന്റെടിമനോടവ്  ആവശന്യസപ്പെടുന…..,  ഇതടില്

ബടി.സജ.പടി.  ഗവണസമേന്റെവ്  പറയന്നതടിമനകോള്   യ.പടി.എ.

ഗവണസമേന്റെോസണന്നവ് പറയന്നതോണമല്ലോ നടിങ്ങള്കവ് എളുപ്പെയ. 

മുഖന്യമേനടി (ശറ്റീ  .   പടിണറോയടി വടിജയന്):  സെര, ആ കോരന്യയ ശരടിയോണവ്.

2002-ല്  ഇത്തരസമേോരു  നടിരമദ്ദേശയ  എന്.ഡടി.എ.  ഗവണസമേന്റെവ്   അവരുസട

സസവല്ഡവ്  സസലഫവ്  കണസെരമവ്വഷന്  സോറജടി  പ്രകോരയ  മുമന്നോട്ടുവചടിരുന.

എന്നോല് അങ്ങവ് മേറനമപോയതോമണോസയന്നവ് അറടിയടില്ല. അന്നവ് ശറ്റീ. ജയറോയ

രമമേശവ്  മകന്ദ്ര  പരടിസടിതടി  വകുപ്പുമേനടിയോയടിരുന്നമപ്പെോഴോണവ്   2011

സഫബ്രുവരടി 9-നവ് മേടിനടിസടി ഓഫവ് എണവമയോണസമേന്റെവ് ആന്ഡവ് മഫോറസ്റ്റേടിസന്റെ

നടിരമദ്ദേശയ  വരുന്നതവ്.  അതവ്  ഇഇൗ  പറഞ്ഞ  എന്.ഡടി.എ.  ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ
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സസവല്ഡവ്  സസലഫവ്  കണസെരമവഷന്  സോറജടി  നടപ്പെോകോന്  ശമേടിചതടിസന്റെ

ഭോഗമേോയടി വന്നതമല്ല? അതോണവ് പ്രശ്നയ. 

ശറ്റീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതറ്റീശന്:  സെര,  അങ്ങവ്  വറ്റീണ്ടുയ

സതറടിദ്ധരടിചടിരടികകയോണവ്.  2010-ല്  ബഹുമേോനസപ്പെട  സുപ്രറ്റീയമകോടതടി

മനോയ്ഡ  പോരകടിസന്റെ  നടിരമ്മോണവുമേോയടി  ബന്ധസപ്പെട  മകസടിസല

വടിധടിസയത്തുടരന്നവ്  മകന്ദ്ര  ഗവണസമേന്റെടിനവ്  ഒരു  നടിരമദ്ദേശയ

സകോടുകകയോയടിരുന.  2002-സല  സസവല്ഡവ്  സസലഫവ്  മബോരഡടിസല,

അതോയതവ്  അന്നസത്ത  സസെന്ടല്  ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ  ഇഇൗ  വടിഷന്  സോറജടി

അനുസെരടിചവ്  ഇഇൗ  പത്തവ്  കടിമലോമേറ്റീററടില്   എന്തോണവ്  സചമയ്യണസതന്നവ്

സെയസോനങ്ങമളോടവ്  അഭടിപ്രോയയ  മചോദേടികോന്  സുപ്രറ്റീയമകോടതടി  മകന്ദ്ര

ഗവണസമേന്റെടിമനോടവ്  ആവശന്യസപ്പെടുന.  അതടിസനത്തുടരന്നവ്  ഇതവ്  2011-ല്

യ.പടി.എ.  ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ  തറ്റീരുമേോനമേല്ല.  ഈ  മനോയ്ഡ  മകസടിസല

സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട വടിധടി എസന്റെ സസകവശമുണവ്.  മകന്ദ്ര ഗവണസമേന്റെടിമനോടവ്

സെയസോന  ഗവണസമേന്റുകളുസട   അഭടിപ്രോയയ   ആരോയോന്  ബഹുമേോനസപ്പെട

സുപ്രറ്റീയമകോടതടി ആവശന്യസപ്പെടടിരുന. വളസര ഡടിമലയ്ഡോയടി സുപ്രറ്റീയമകോടതടി

ultimatum  സകോടുത്തു,  നടിരവധടി  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇതമേോയടി  ബന്ധസപ്പെടവ്
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ഉണോയടിരുന. 2013-ല് ഇതവ് വളസര നടിരബന്ധമേോയടിരുന.  സുപ്രറ്റീയമകോടതടി

ഇടയ്ക്കടിസട  തോകറ്റീതവ്  സകോടുകമേോയടിരുന.  അമപ്പെോള്  സസെന്ടല്

ഗവണസമേന്റെടിസന്റെ  മേടിനടിസടി  ഓഫവ്  എന്വമയോണസമേന്റെവ്  ആന്ഡവ്

മഫോറസ്റ്റേടില്നടിനയ  എല്ലോ  സെയസോനങ്ങള്കയ  സെമ്മരദ്ദേമുണോയടിരുന.

അങ്ങസനയോണവ് 2013-ല്  സെയസോന ഗവണസമേന്റെവ്, ഉമ്മന് ചോണടി സെരകോര

ഇഇൗ റടിമപ്പെോരടവ്  സകോടുകന്നതവ്.  ഇവടിസട  ശറ്റീ.  സെണടി മജോസെഫവ്  വോയടിചതവ്

2019-സല നടിങ്ങളുസട ഉത്തരവോയടിരുന. 31-10-2019-ല് ഒന്നോയ പടിണറോയടി

സെരകോരടിസന്റെ  കോലസത്ത  നടിങ്ങളുസട  സെരകോര  ഉത്തരവോണവ്.  മേസറോനമേല്ല

ഞങ്ങള് കസോടവ് സചയ്യുന്നതവ്.  അതടില് ഇതടിസന്റെ പശോത്തലയ പറഞ്ഞടിട്ടുണവ്.

ആ പശോത്തലയ എന്തോണവ്? ആ പശോത്തലത്തടിലോണവ് പറയന്നതവ് ഇമകോ

സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണ  പ്രഖന്യോപനത്തടിനോയടി  ചറ്റീഫവ്  സസവല്ഡവ്  സസലഫവ്

വോരഡന്  ലഭന്യമേോകടിയ  കരടവ്  മനോടടിഫടിമകഷനുകള്  08-05-2013-ല്

മേനടിസെഭോ  മയോഗയ  പരടിഗണടികകയയ   സെയരക്ഷടിത  പ്രമദേശങ്ങള്കവ്

പുറത്തുളള  എല്ലോ  മേനുഷന്യവോസെ  മകന്ദ്രങ്ങസളയയ  ഇമകോ  സസെന്സെടിററ്റീവവ്

മസെോണുകളുസട  പരടിധടിയടില്നടിന്നവ്  ഒഴടിവോകടിസകോണവ്  സപ്രമപ്പെോസെല്

അയയ്ക്കോന് തറ്റീരുമേോനടികകയയ ആയതടിസന്റെ അടടിസോനത്തടില് സെയരക്ഷടിത



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

25

പ്രമദേശങ്ങള്  ഇമകോ  സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണുകള്  സെയബന്ധടിച  കരടവ്

നടിരമദ്ദേശങ്ങള്  2015-ല്  മകന്ദ്ര  വനയ  മേനോലയത്തടിമലയ്ക്കവ്

സെമേരപ്പെടികകയമുണോയടി. അതവ് വടിദേശമേോയടി പഠടിചവ് സെമേരപ്പെടിച.   നടിങ്ങള്കവ്

എന്തവ്  ഡയലന്യൂഷനോണവ്   ഇതടിനകത്തവ്  മവണസതന്നോണവ്  സസെന്ടല്

ഗവണസമേന്റെവ് ആവശന്യസപ്പെടതവ്.  അമപ്പെോള് അന്നസത്ത ഗവണസമേന്റെവ് പറഞ്ഞതവ്,

ഞങ്ങള്കവ് മവണതവ് ബഹുമേോനസപ്പെട സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട നടിരമദ്ദേശപ്രകോരയ

2002-സന്റെ  വടിഷന്  അനുസെരടിചവ്   ജനവോസെ  മകന്ദ്രങ്ങസള  പൂരണമേോയയ

ഇതടില്നടിനയ  ഒഴടിവോകണസമേനയ  പോറസകട്ടുകള്,  ചതപ്പെവ്,  ജലോശയങ്ങള്

എന്നടിവസയല്ലോയ സെയരക്ഷടികണസമേനമേോണവ്. ഇത്തരത്തടിലളള പലസലത്തുയ

മഫോറസ്റ്റേവ്  ഏരടിയകൂടടി  കടനവരുനണവ്,  അതടിസനസയോനയ ടചവ്  സചയ്യരുതവ്.

ജനവോസെ  മകന്ദ്രങ്ങസള  പൂരണമേോയയ  ഒഴടിവോകണസമേന്നതോണവ്   ഞങ്ങളുസട

ആവശന്യസമേന്നവ്  പറഞ്ഞവ്  2013-ല്  തറ്റീരുമേോനസമേടുകകയയ  അതവ്  2015-ല്

സെബ്മേടിറവ്  സചയ്യുകയയ  സചയ.  അതടിസനതടരന്നവ്  മകന്ദ്ര  ഗവണസമേന്റെവ്

പ്രടിലടിമേടിനറടി  മനോടടിഫടിമകഷന്  ഇറകടി.  ആ  പ്രടിലടിമേടിനറടി

മനോടടിഫടിമകഷന്,  2016-ല്  മകന്ദ്രത്തടില്  എകവ്പരടവ്  കമ്മടിറടി  മചരന്നവ്

കുറചകൂടടി  സെയശയങ്ങള്  ദൂരറ്റീകരടിചവ്  നല്കോന്  സെയസോനത്തടിമനോടവ്
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ആവശന്യസപ്പെട്ടു.   2016-ല്  നടിങ്ങള്  അധടികോരത്തടില്  വന്നടിട്ടുയ  2018  വസര

ഒരുമേറുപടടിയയ സകോടുത്തടില്ല.  അങ്ങസന ആ പ്രടിലടിമേടിനറടി  മനോടടിഫടിമകഷന്

2018-ല്  ലോപോയടി  മപോയടി.  ജനവോസെ  മകന്ദ്രങ്ങസള  ഒഴടിവോകണസമേന്നവ്

യ.ഡടി.എഫവ്  സെരകോര  ആവശന്യസപ്പെട  കോരന്യയ  നടിങ്ങളുസട  ഉത്തരവടിലണവ്.

എന്നടിടവ്  അന്തടിമേമേോയ  നടിങ്ങളുസട  ഉത്തരസവന്തോണവ്;  സെയരക്ഷടിത

പ്രമദേശങ്ങമളോടവ്  മചരനകടിടകന്ന  മേനുഷന്യവോസെമകന്ദ്രങ്ങളുള്സപ്പെസട

സെയരക്ഷടിത പ്രമദേശങ്ങള്കചുറമുള്ള  0  മുതല്  1 കടിമലോ മേറ്റീറര വസര ഇമകോ

സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണോയടി  തതസത്തടില്  നടിശയടിചസകോണവ്  കരടവ്

വടിജോപന നടിരമദ്ദേശങ്ങള് തയ്യോറോകന്നതടിനവ് അയഗറ്റീകോരയ നല്കടി. 2019-

ല് ഒന്നോയ പടിണറോയടി സെരകോര ഇറകടിയടിരടികന്ന ഉത്തരവടില് യ.ഡടി.എഫവ്

സെരകോരടിസന്റെ  കോലത്തവ്  മേനുഷന്യവോസെ  മകന്ദ്രങ്ങള്  പൂരണമേോയയ

ഒഴടിവോകണസമേന്നവ്  ആവശന്യസപ്പെടുകയയ  നടിങ്ങളുസട  ഉത്തരവവ്  ഇസതല്ലോയ

പരടിമശോധടിചവ്  മേനുഷന്യവോസെമകന്ദ്രങ്ങള്  ഉള്സപ്പെസട  സചയ്യണസമേനയ

പറഞ്ഞടിരടികന.  അമപ്പെോള്  അതനുസെരടിചവ്  സുപ്രറ്റീയമകോടതടി  വടിധടി  വന.

2021-ല്  പ്രകോശവ്  ജോവ്മദേകര  പോരലസമേന്റെടില്  പറഞ്ഞു,  മകരളയ

അനുകൂലമേോണവ്.  ഒരു കടിമലോ മേറ്റീറര ദൂരത്തവ് ഇമകോ സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണ
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സോപടികന്നതടിനവ് മകരളയ അനുകൂലമേോണവ്.  അവരുസട റടിമപ്പെോരടവ് ഞങ്ങളുസട

കയ്യടിലണവ്.  ആ  റടിമപ്പെോരടവ്   മകന്ദ്രസെരകോര  സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയടില്

സകോടുത്തടിട്ടുണവ്.  സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട  മുമ്പടില്  എന്തോണുള്ളതവ്;

ജനവോസെമകന്ദ്രങ്ങള്  ഉള്സപ്പെസട  മകരളത്തടിസല  ഒരു  കടിമലോമേറ്റീറര  വരുന്ന

സലയ  ബഫര  മസെോണോയടി  നടിശയടികോയ.  സുപ്രറ്റീയമകോടതടി  അതവ്

നടിശയടിച.  2019-സല  തറ്റീരുമേോനങ്ങള്കൂടടി  കണകടിസലടുത്തുസകോണവ്

മകന്ദ്രസെരകോര  സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയടില്  സെബ്മേടിറവ്  സചയ്ത  ഫയലടിസന

സെയബന്ധടിചോണവ്  പറയന്നതവ്.  നടിങ്ങള്  അതടിസനതടിരോയോണവ്  ഇടുകടിയടിലയ

വയനോടടിലയ  ഹരത്തോല്  നടത്തടിയതവ്.   നടിങ്ങളുസട  ഉത്തരവോണവ്

സുപ്രറ്റീയമകോടതടി  നടപ്പെടിലോകടിയതവ്.  ഇമപ്പെോള്  സുപ്രറ്റീയമകോടതടി  മവസറോനയ

സചയ്തടിടടില്ലമല്ലോ; ബഫര മസെോണ ഒരു കടിമലോമേറ്റീറര ESZ.

ശറ്റീ  .    എ  .    സക  .    ശശറ്റീന്ദ്രന്:  സെര,  പ്രതടിപക്ഷ  മനതോവവ്  നന്നോയടി

കോരന്യങ്ങള് അവതരടിപ്പെടികന്നതവ് സതറടിദ്ധരടിപ്പെടികോനോണവ്. ഒന്നോമേസത്ത പ്രശ്നയ,

2013-സല ഉത്തരവടില് 0 മുതല് 12 കടി.മേറ്റീ. വസര എനവച ആ പ്രമദേശങ്ങളടില്

ഒരു  ജനവോസെമകന്ദ്രവുമേടില്ലോസയന്നവ്  ഉറപ്പെടിചവ്  പറയോന്  മേലമയോരസത്ത

ഏസതങ്കേടിലയ  എയ.എല്.എ.-യ്ക്കവ്  കഴടിയമമേോ?  രണവ്,  2019-സല  ഉത്തരവവ്
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തടിരുത്തടി എന്ന വസ്തുത ബഹുമേോനസപ്പെട പ്രതടിപക്ഷ മനതോവടിനവ്  അറടിയോയ.

മകരളയ  2019-ല്  സെമേരപ്പെടിച  സപ്രോമപ്പെോസെലോണവ്  അയഗറ്റീകരടിചസതന്ന

വോദേത്തടിനവ്  സെമ്മതടിചോല്,  2019-സല  സുപ്രറ്റീയമകോടതടി  ഉത്തരസവന്തോണവ്;

'നടിരബന്ധമേോയയ'  1 കടിമലോമേറ്റീറര  എന്നോണവ്.  2019-സല  ഉത്തരസവന്തോണവ്;

0 മുതല്  1 വസര  എന്നോണവ്.  22-23  സെയരക്ഷടിത  പ്രമദേശങ്ങളുള്ള  സലത്തവ്

5-ഉയ 10-ഉയ 15-ഉയ മേറ്റീറനോകോയ. പരമേോവധടി ഒരു കടിമലോ മേറ്റീററോണവ്. മകോടതടി

ഉത്തരവവ് നടിരഭോഗന്യവശോല് വന്നതവ് 'നടിരബന്ധമേോയയ' എന്നോണവ്. ഇതതമ്മടില്

ഒരു വന്യതന്യോസെവുമേടില്ലോസയന്നോണവ് പ്രതടിപക്ഷ മനതോവടിനവ് മതോനന്നസതങ്കേടില്

ഞോന് അങ്ങമയോടവ് എന്തോണവ് പറയക. 

ശറ്റീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതറ്റീശന്:  സെര,  ഞോന്  മവസറ  ഒരു  സെയഭവവുയ

വോയടിചടില്ല.  നടിങ്ങസളല്ലോവരുയ  വോയടികണയ.  അതോയതവ്  31-10-2019-ല്

ഇറകടിയടിരടികന്ന സെരകോര ഉത്തരവടില് 2013-സല യ.ഡടി.എഫവ്.  സെരകോര

ജനവോസെമകന്ദ്രങ്ങസള  പൂരണമേോയടി  ഒഴടിവോകടി,  ഇഇൗ  പ്രമദേശസത്ത

സെയരക്ഷടികണസമേന്നവ് നടിങ്ങളുസട ഉത്തരവടില് ഇറകടിയടിരടികന. 2019-സല

നടിങ്ങളുസട ഓരഡറടില് ജനവോസെമകന്ദ്രങ്ങള് ഉള്സപ്പെസട എന്നവ് വചടിരടികന. 

മേടി  .   സറ്റീകര:   പറ്റീസെവ്.....അവസെോനടിപ്പെടികണയ.
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ശറ്റീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതറ്റീശന്:  സെര,  ഇമപ്പെോള്തസന്ന എസന്റെ അഞ്ചുമേടിനടിടവ്

നഷമേോയടി. ഞോന് മൂമന്നോ നോമലോ മേടിനടിമറ സെയസെോരടികകയള. 

മേടി  .   സറ്റീകര: ഒമര കോരന്യമേമല്ല ആവരത്തടിചസകോണടിരടികന്നതവ്.

മുഖന്യമേനടി  (ശറ്റീ  .    പടിണറോയടി  വടിജയന്  ):  സെര,  ബഹുമേോനസപ്പെട

പ്രതടിപക്ഷ  മനതോവവ്  സെയസോന  സെരകോസരടുത്ത  നടിലപോടോണവ്

സുപ്രറ്റീയമകോടതടി  വടിധടികവ്  ആധോരസമേന്നവ്  പറഞ്ഞമല്ലോ.  പമക്ഷ

2011 സഫബ്രുവരടിയടിസല  മകന്ദ്ര-വനയ-പരടിസടിതടി  മേനോലയ  നടിലപോടടിസന

അടടിസോനസപ്പെടുത്തടിയോണവ്  ഇഇൗ  ഉത്തരസവന്നവ്  സുപ്രറ്റീയമകോടതടിതസന്ന

വന്യക്തമേോകടിയടിട്ടുണമല്ലോ;  അമപ്പെോള്  എങ്ങസനയോണവ്  സെയസോന

ഗവണസമേന്റെടിനവ് ആ ഉത്തരവോദേടിത്തയ വരടിക? 

ശറ്റീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതറ്റീശന്:  സെര,  അങ്ങസനയല്ല,  സുപ്രറ്റീയമകോടതടി മകന്ദ്ര

പരടിസടിതടി  മേനോലയത്തടിമനോടവ്  സെയസോനങ്ങളുസട  അഭടിപ്രോയയ  മചോദേടിച.

സെയസോനങ്ങള്  അഭടിപ്രോയയ  സകോടുത്തമപ്പെോള്  ആ  സെയസോനങ്ങളുസട

അഭടിപ്രോയയ മകോഡറ്റീകരടിചോണവ് സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട വടിധടി. 2019-ല് മകരള

സെരകോര  ഇതടിനവ്  സെമ്മതടിചടിട്ടുസണന്നവ്  മകന്ദ്ര  പരടിസടിതടി  മേനടി

ശറ്റീ.  പ്രകോശവ്  ജോവ്മദേകര  സെമ്മതടികകയണോയടി.  അതസകോണോണവ്
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മനരസത്ത  ഇവടിസട  ശറ്റീ.  സെണടി  മജോസെഫവ്  വോയടിചമപ്പെോള്  ചടില

സെയസോനങ്ങളടില്  ചടില  പ്രമദേശങ്ങള്  ഒഴടിവോകടിസകോടുത്തതവ്.  അതോയതവ്,

അതോതവ് സെയസോനങ്ങള് ആവശന്യസപ്പെടതോണവ്.  അതോയതവ്,  മകന്ദ്ര സെരകോര

ഇസതല്ലോയ  മകോഡറ്റീകരടിചസകോടുത്ത  റടിമപ്പെോരടടില്  സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട

മുമ്പോസകയള്ളതവ്  31-10-2019-സല  അന്നവ്  അദ്ധന്യക്ഷത  വഹടിച  മേനടിസെഭോ

മയോഗസമേടുത്ത  തറ്റീരുമേോനമേോണവ്.  ഞോന്  വഴങ്ങുകയടില്ല,  സറ്റീകര

അനുവദേടികടില്ല.  അതമപോസല എസന്റെ സെമേയയ നഷസപ്പെടുയ.  അസല്ലങ്കേടില് മേനടി

പറഞ്ഞോല്  വഴങ്ങോതടിരടികമമേോ;  നടിങ്ങളുസട  മൂന്നവ്  സുപ്രധോനമേോയ,

ഗുരുതരമേോയ  സതറകള്  തടിരുത്തോന്മവണടിയോണവ്  ഞോന്  പറയന്നതവ്.

നടിയമേമേല്ലോസത  മേസറസന്തങ്കേടിലയ  ഞോന്  പറയനമണോ;   നടിയമേസെഭയയ

സെരകോരുയ  എന്തോണവ്  തറ്റീരുമേോനടികന്നസതന്നവ്  അറടിയോനുയ

സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട  തറ്റീരുമേോനയ  മേോറോനുയ  ലക്ഷകണകടിനവ്  ആളുകള്

കോത്തടിരടികന.  കസ്തൂരടിരയഗന്  കമ്മടിറടി  വന്നമപ്പെോള്  ഉമ്മന്  വടി.  ഉമ്മന്

കമ്മടിറടിസയ  വചസകോണവ്  123  വടിമല്ലജുകസളകറടിചവ്  പഠടിചവ്  റടിമപ്പെോരടവ്

സെമേരപ്പെടിച.  ടടി  റടിമപ്പെോരടവ്  2014-ല്  മകന്ദ്ര  സെരകോര  അയഗറ്റീകരടിച.

പ്രടിലടിമേടിനറടി  മനോടടിഫടിമകഷന്  ഇഷന്യൂ  സചയ.  അമങ്ങയ്ക്കവ്  അറടിയോമേമല്ലോ;
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അങ്ങവ്  പോരലസമേന്റെടില്  ഉണോയടിരുന്നയോളോണവ്.  പടിന്നറ്റീടവ്  അവര  കൂടുതല്

വടിശദേോയശങ്ങള്  മചോദേടിച.  അതവ്  ഇതവസര  സെയസോന  സെരകോര

സകോടുത്തടിടടില്ല.  മകന്ദ്ര  സെരകോര  നോലവ്  പ്രോവശന്യയ  ആ  പ്രടിലടിമേടിനറടി

മനോടടിഫടിമകഷന്  എകറന്റെവ്  സചയ.  എന്നടിട്ടുയ  സകോടുത്തടിടടില്ല.  ഫഫനല്

മനോടടിഫടിമകഷന്  വരുന്നതടിനുമുമ്പവ്  നടിങ്ങള്  അതവ്  സകോടുകണയ.

സകോടുത്തടിസല്ലങ്കേടില് അപകടകരമേോയ രറ്റീതടിയടിമലകവ് മപോകുയ.  പടിസന്ന ഞോന്

പറഞ്ഞതവ്  ഇഇൗ  മേനടിസെഭോ  മയോഗത്തടിസല  തറ്റീരുമേോനമേോണവ്.  ഈ  മൂന്നവ്

തറ്റീരുമേോനങ്ങളുയ ഗഇൗരവതരമേോയടി ഇവടിസട ബോധടിചടിട്ടുണവ്.  

മേടി  .    സറ്റീകര:   അവസെോനടിപ്പെടിക്കൂ.   സപോതവടില്  സെഭയസട  വടികോരയ

വന്യക്തമേോയമല്ലോ?

ശറ്റീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതറ്റീശന്:   എസന്റെ  മപരവ്  പരോമേരശടിചസകോണവ്

ബഹുമേോനസപ്പെട  മേനടിയള്സപ്പെസടയള്ളവര  ഒരു  കോരന്യയ  പറഞ്ഞു.  2011-ല്

സുപ്രറ്റീയമകോടതടിയസട ആവശന്യസത്തത്തുടരന്നവ് സെയസോന സെരകോര റടിമപ്പെോരടവ്

സകോടുകന്നതടിനുമവണടി  ഫവല്ഡവ്  ഫലഫവ്  മബോരഡടിസന്റെ  അഭടിപ്രോയയ

മചോദേടിച.  അന്നവ് മേനടിയോയടിരുന്നതവ് ശറ്റീ.  സക.  ബടി.  ഗമണഷവ് കുമേോറോണവ്.

അമദ്ദേഹയ അതടില് അയഗങ്ങളോയ എയ.എല്.എ.-മേോരോയ എസന്നയയ ശറ്റീ.  ടടി.



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

32

എന്.  പ്രതോപന്,  ശറ്റീ.  എന്.  ഷയസുദ്ദേറ്റീന് എന്നടിവസര മൂന്നവ്  ജടില്ലകളടിമലകവ്

അയച.  ഞോന്  ഇടുകടി  ജടില്ലയടില്  മപോയടി.  ഞങ്ങളുസട  മുമ്പടില്

എന്തോണുള്ളതവ്?  10  കടി.മേറ്റീ.  ബഫര മസെോണ വരുന്ന സലത്തവ് എസന്തല്ലോയ

മേോറങ്ങള്  വരുത്തോയ.  ഞോന്  ഇടുകടിയടില്  മപോയടി

ജനപ്രതടിനടിധടികസളസയല്ലോയ വടിളടിച.  ഞങ്ങള് എല്ലോവരുയ സപോതവോയടി ഒരു

തറ്റീരുമേോനസമേടുത്തു.   ഇവടിസട  ഞങ്ങള്കവ്  ആസക  സചയ്യോന്  സെോധടികന്നതവ്

ഒന്നവ്,  കസോററ്റീയടിയഗടില് നടിയനണയ ഏരസപ്പെടുത്തോയ   രണവ്,  സറഡവ്  മസെോണ

ഇന് ഡസറ്റീസെവ്  അതോയതവ്  പരടിസടിതടികവ്  മദേോഷകരമേോയടി  ബോധടികന്ന

ഇന്ഡസറ്റീസെവ് പൂരണമേോയയ ഒഴടിവോകോയ,  മൂന്നവ്,  വലടിയ ശബ്ദമുണോകന്ന തടടി

മേടില്ലുകള് ഒഴടിവോകോയ,  നോലവ്,  കോനന ഭയഗടി മേറയ്ക്കുന്ന ബഹുനടില മേന്ദടിരങ്ങള്

ഒഴടിവോകോയ.  എല്ലോ  മസ്റ്റേകവ്മഹോള്മഡഴയ  എല്ലോ  പഞ്ചോയത്തവ്

പ്രസെടിഡന്റുമേോരുയ  ജടില്ലോ  പഞ്ചോയത്തവ്  പ്രസെടിഡന്റുയ  ഉള്സപ്പെസട  ഏല്ലോവരുയ

കൂടടിമചരന്നവ്  ഏകകണ്ഠമേോയടി  ഒരു  റടിമപ്പെോരടവ്  സെമേരപ്പെടിച.  ശറ്റീ.  മറോഷടി

അഗസ്റ്റേടിനുയ ആ മേറ്റീറടിയഗടില് ഉണോയടിരുനസവന്നോണവ്  എസന്റെ ഓരമ്മ.  ഈ

നോലവ്  കോരന്യയ  മേോത്രമേോണവ്  ഡയലന്യൂടവ്  സചയ്യോന്  ഞങ്ങള്  പറ ഞ്ഞതവ്.   ഇതവ്

അപകടകരമേോണവ്.  കോരണയ  ഊടടി  മുഴവനുയ  നശടിച,  മകോണകറ്റീറവ്
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ജയഗടിളോയടി.  ഊടടി നശടിചമപ്പെോഴോണവ് ഊടടിയടിസല 60  ശതമേോനയ ടൂറടിസ്റ്റുകള്

മൂന്നോറടിമലയ്ക്കുയ  മതകടടിയടിമലയ്ക്കുയ  വരുന്നതവ്.   മൂന്നോറടില്  സകടടിടനടിരമ്മോണ

ചടങ്ങള്  ലയഘടിചവ്  ധോരോളയ  സകടടിടങ്ങള്  വരുന.  ഉഇൗടടിയസട  അനുഭവയ

മൂന്നോറടില്  ഉണോകരുതവ്.  മൂന്നോറുയ  നമ്മള്  ശദ്ധടികണയ.  ടൂറടിസെയ  വകുപ്പെവ്

മേനടികറടിയോയ.  ഇതവ് നമ്മള് വളസര കൃതന്യമേോയടി പറഞ്ഞടിട്ടുണവ്.  പരടിസടിതടി

സെയരക്ഷടികണസമേനയ  കോടവ്  സെയരക്ഷടികണസമേനമുള്ള  ഉറച  നടിലപോടവ്

ഞങ്ങള്കണവ്.  ഒരു സെയശയവുമേടില്ല.  വടി.  ഡടി.  സെതറ്റീശസന്റെയയ യ.ഡടി.എഫവ്.-

സന്റെയയ  ഇവടിസട  ഇല്ലോത്ത  പടി.  ടടി.  മതോമേസെടിസന്റെയയ  നടിലപോടവ്  കോടവ്

സെയരക്ഷടികണസമേന്നോണവ്.  അല്ലോസത  കോടടില്കയറടി  സകോള്ളനടത്തോന്

ഞങ്ങള്  കൂട്ടുനടില്കടില്ല.  അതടിനവ്  കുട  പടിടടിചസകോടുത്തതവ്  നടിങ്ങളോണവ്.

എന്നടിടവ്  വനയ  സെയരക്ഷടിമകണ  വനയ  വകുപ്പെവ്  മേനടി  വന്നവ്  വനയ

സെയരക്ഷടികണസമേന്നവ്  വടി.  ഡടി.  സെതറ്റീശന്  പറഞ്ഞതവ്  സതറോയടിമപ്പെോസയന്നവ്

പറയന്നതവ് എവടിടുസത്ത നന്യോയമേോണവ്.  നടിങ്ങള് വനയ സെയരക്ഷടിക്കൂ...നടിങ്ങള്

സകോള്ളകോരോണവ്.  വനയ  സവടടി  മേോറോന്,  മേരയ  മുറടിചവ്  മേോറോന്  എല്ലോ

സെയരക്ഷണവുയ സകോടുത്ത ആളുകളോണവ്. .(… ബഹളയ) ..…

മേടി  .   സറ്റീകര: അമങ്ങയ്ക്കവ് കൂടുതല് സെമേയയ അനുവദേടിചകഴടിഞ്ഞു.
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ശറ്റീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സെതറ്റീശന്:  സെര,  ഇഇൗ ജനകറ്റീയ പ്രശ്നത്തടില് സെരകോര

ഇടസപടോത്തതടിലയ തറ്റീരുമേോനസമേടുകോത്തതടിലയ പ്രതടിമഷധടിചവ് ഞോനുയ എസന്റെ

പോരടടിയയ വോകവ് ഒഇൗടവ് നടത്തുന.

(ഗവണസമേന്റെവ്  നടിലപോടടില്  പ്രതടിമഷധടിചവ്  പ്രതടിപക്ഷ  മനതോവവ്

ശറ്റീ.  വടി.  ഡടി.  സെതറ്റീശനുയ  അമദ്ദേഹത്തടിസന്റെ  പോരടടിയടില്സപ്പെട  അയഗങ്ങളുയ

സെഭവടിടവ് പുറത്തുമപോയടി.)

മഡോ  .    എയ  .    സക  .    മുനറ്റീര:  സെര,  ഉമ്മന്ചോണടി  സെരകോര  2013-ല്

സകോണ്ടുവന്ന  വടിജോപനയ  ഏസറ  എകരസസസെസെടിനുമശഷമേോണവ്

സചയ്തടിട്ടുള്ളസതന്നവ് ഇവടിസട പറഞ്ഞു. 

മേടി  .    സറ്റീകര:  ഇനടി ചരചയടിമലയ്ക്കവ് മപോമകണ.  ബഹുമേോനസപ്പെട അയഗയ

വോകഇൗടവ് പ്രസെയഗയ നടത.

മഡോ  .    എയ  .    സക  .    മുനറ്റീര:  സെര,  രണവ്  മചോദേന്യങ്ങള്  മേോത്രമമേ  ഞോന്

മചോദേടികനളള.  2013-ല്  തോല്കോലടിക  വടിജോപനയ  ലഭടിച  മശഷയ

മകന്ദ്രയ  രണവ്  കത്തുകള്  അയചടിട്ടുണവ്.  2016  മമേയവ്  10-നവ്  ഇമകോ

സസെന്സെടിററ്റീവവ്  മസെോണോയടി  പ്രഖന്യോപടിച  പ്രമദേശങ്ങള്,  മപ്രോമേടിനന്റെവ്

മപോയടിന്സെവ് നല്കണസമേന്നോവശന്യസപ്പെടവ് മകന്ദ്ര പരടിസടിതടി മേനോലയയ ഒരു
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കത്തയച. 2016 ജൂസസല 27-നവ് വറ്റീണ്ടുയ മേസറോരു കത്തവ്കൂടടി അയച.  

മേടി  .   സറ്റീകര: ഇസതല്ലോയ ചരച സചയ്തതോണവ്.

മഡോ  .    എയ  .    സക  .    മുനറ്റീര:  സെര,  ഇതവ്  ചരചയല്ല.  ഇഇൗ രണവ്  കത്തുകള്

എവടിസടയോണവ്?  ടടി  കത്തുകള്കവ്  കഴടിഞ്ഞ ഗവണസമേന്റെവ്  നല്കടിയ മേറുപടടി

മമേശപ്പുറത്തവ് വയ്ക്കോന് തയ്യോറുമണോ? 

മേടി  .    സറ്റീകര:  സെമേയയ  കഴടിഞ്ഞു  വടിശദേമേോയ പ്രസെയഗയ  ആവശന്യമേടില്ല… .

ഇതവ് വോകഇൗടവ് പ്രസെയഗയ മേോത്രമേോണവ്. 

മഡോ  .    എയ  .    സക  .    മുനറ്റീര: സെര, വോകഇൗടവ് പ്രസെയഗമേമല്ല, രണവ് മപോയടിന്റെവ്

മചോദേടികകയോണവ്. 

മേടി  .    സറ്റീകര:  ടടി വടിഷയയ കഴടിഞ്ഞ ദേടിവസെസത്ത ശദ്ധ ക്ഷണടികലടില്

വന്നതോണവ്.  ഇന്നവ് വടിശദേമേോയ മചോദേന്യയ മചോദേടിച.  അതകഴടിഞ്ഞോണവ് ഇത്രയയ

സെമേയസമേടുകന്നതവ്.  ശറ്റീ.  അനൂപവ്  മജകബവ്  വോകഇൗടവ്  പ്രസെയഗയ

നടത്തുനമണോ?

മഡോ  .    എയ  .    സക  .    മുനറ്റീര:  സെര,  ഇവടിടുസത്ത കറ്റീഴ്വഴകയ ബഹുമേോനസപ്പെട

സറ്റീകര ഒന്നവ് മനോകണയ. 

ശറ്റീ  .    പടി  .    സക  .    ബഷറ്റീർ:  സെര,  പതടിനഞ്ചവ് എയ.എല്.എ.-മേോരുളള ഒരു



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

36

പോരടടിയസട മനതോവവ്  സെയസെോരടികമമ്പോള് രണവ് മേടിനടിടവ്  നല്മകമണ?  ഇതവ്

ശരടിയല്ല. 

മേടി  .   സറ്റീകര: ശറ്റീ. അനൂപവ് മജകബവ്…

മഡോ  .    എയ  .    സക  .    മുനറ്റീര:  സെര,  കറ്റീഴ്വകയ ഒന്നവ് മനോകണയ. ഞോനോയടി

തടങ്ങടിവചതല്ല. ഇവടിസട ശറ്റീ. മകോടടിമയരടി ബോലകൃഷ്ണന് അരമേണടിക്കൂര മുതല്

മുകോല് മേണടിക്കൂര വസര സെയസെോരടിചതടിനുമശഷയ ഇറങ്ങടിമപ്പെോയടിട്ടുണവ്. 

മേടി  .   സറ്റീകര: ശറ്റീ. മമേോന്സെവ് മജോസെഫവ് സെയസെോരടികനമണോ? 

ശറ്റീ  .    അനൂപവ്  മജകബവ്:  സെര,  അതവ്  ശരടിയോണവ്.  ഇതടിനവ്  മുമ്പുള്ള

കറ്റീഴ്വഴകങ്ങളടില് അയഗങ്ങള് ഒരുപോടവ് മനരയ സെയസെോരടിചടിട്ടുണവ്

മേടി  .    സറ്റീകര:  കറ്റീഴ്വഴകങ്ങളടില്  ചടിലതവ്  മേോറോനുള്ളതമേോണവ്.

ബഹുമേോനസപ്പെട അയഗയ സെയസെോരടികനമണോ?

മഡോ  .    എയ  .    സക  .    മുനറ്റീര:  സെര,  കോലോകലങ്ങളോയള്ള  കറ്റീഴ്വകയ

മനോകണയ. ഇമപ്പെോഴളളതല്ല.

മേടി  .   സറ്റീകര: ശറ്റീമേതടി സക. സക. രമേ സെയസെോരടികനമണോ?

ശറ്റീ  .    അനൂപവ്  മജകബവ്:  സെര,  ഇതടിനകത്തവ്  സെയസെോരടികോനുള്ള

അവസെരവുയ  സെന്ദരഭവുയ  നല്കുക  എനള്ളതവ്  ജനോധടിപതന്യത്തടിസന്റെ  മേരന്യോദേ
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കൂടടിയോണവ്. 

മേടി  .   സറ്റീകര: ബഹുമേോനസപ്പെട അയഗങ്ങളുസടസയല്ലോയ മപരുകള് മേോറടി മേോറടി

വടിളടിചതോണവ്.  തരകടിചവ്  സെമേയയ  കളയോനോമണോ  ഉമദ്ദേശടികന്നതവ്.

ബഹുമേോനസപ്പെട അയഗയ സെയസെോരടികനസണങ്കേടില് സെയസെോരടിക്കൂ. 

ശറ്റീ  .    അനൂപവ്  മജകബവ്:  സെര,  സചയര തടരചയോയടി എല്ലോ വോകഇൗടവ്

പ്രസെയഗങ്ങളുയ  തടസസപ്പെടുത്തുകയോണവ്.  സപ്രോടസ്റ്റേവ്  മരഖസപ്പെടുത്തടി

ഇറങ്ങടിമപ്പെോകോനുള്ള  അവസെരയ  നല്കുക  എന്നതവ്  മേോത്രമമേ  ഞങ്ങള്

പറയനള. 

മേടി  .    സറ്റീകര:  ബഹുമേോനസപ്പെട  അയഗത്തടിസന്റെ  മപരവ്  നടിരവധടി  തവണ

വടിളടിച.

ശറ്റീ  .   അനൂപവ് മജകബവ്: സെര, ഇവടിസട ആരുയ പ്രസെയഗടികന്നടില്ല. 

മേടി  .   സറ്റീകര:  എത്ര തവണ അങ്ങയസട മപരവ് വടിളടിച. 

(ഗവണസമേന്റെവ് നടിലപോടടില് പ്രതടിമഷധടിചവ് പ്രസ്തോവന നടത്തടിയമശഷയ

മഡോ.  എയ.  സക.  മുനറ്റീറുയ  അമദ്ദേഹത്തടിസന്റെ  പോരടടിയടില്സപ്പെട  അയഗങ്ങളുയ

സെഭവടിടവ് പുറത്തുമപോയടി.)

ശറ്റീ  .    അനൂപവ് മജകബവ്:  സെര,  ഇഇൗ വടിഷയത്തടില് ഗവണസമേന്റെവ് തറന്ന
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ചരചയ്ക്കവ്  തയ്യോറോമകണതോയടിരുന.  പല  സെയസോനങ്ങള്കയ  ഇളവവ്

നല്കടിയടിട്ടുസണനള്ളതവ്  നമ്മുസട  മുന്നടില്  നടില്കകയോണവ്.  മകരളത്തടിസന്റെ

പ്രമതന്യകമേോസയോരു  സെോമൂഹടിക  അന്തരറ്റീക്ഷസത്ത  മുന്നടിരത്തടിസകോണവ്

അങ്ങസനസയോരു  സെമേറ്റീപനയ  ബഹുമേോനസപ്പെട  സുപ്രറ്റീയ  മകോടതടിയസടയയ

എയപമവരഡവ്  കമ്മടിറടിയസടയയ  മുന്നടില്  സകോണ്ടുവരോന്  ഗവണസമേന്റെടിനവ്

കഴടിയണയ,  അതടിനുള്ള  സെമേറ്റീപനങ്ങള്  സെസറ്റീകരടികണയ.  ഗവണസമേന്റെവ്

ഇകോരന്യത്തടില്  വളസര  നടിരുത്തരവോദേപരമേോയ  സെമേറ്റീപനയ

സെസറ്റീകരടിചസവനള്ളതോണവ്  ഇവടിസട  പ്രതടിപോദേടികോനുള്ളതവ്.  ഇഇൗ  വടിഷയയ

ചരച സചയ്യോത്തതടില് പ്രതടിമഷധടിചവ് ഞോന് വകഇൗടവ് സചയ്യുകയോണവ്. 

(ഗവണസമേന്റെവ്  നടിലപോടടില്  പ്രതടിമഷധടിചവ്  ശറ്റീ.  അനൂപവ്  മജകബവ്

പ്രസ്തോവന നടത്തടിയമശഷയ സെഭവടിടവ് പുറത്തുമപോയടി.)

ശറ്റീമേതടി  .    സക  .    സക  .    രമേ: സെര, മകരളയമപോസല ജനസെോന്ദ്രത കൂടടിയ ഒരു

സെയസോനത്തവ് ബഹുമേോനസപ്പെട സുപ്രറ്റീയ മകോടതടിയസട വടിധടി പ്രോമയോഗടികമേല്ല.

ഗുരുതരമേോയ ഇഇൗ വടിഷയയ  കൂടോയടി  ചരച  സചയ്തവ്  തറ്റീരുമേോനടിമകണതോണവ്.

അതവ് ചരച സചയ്യോത്തതടില് പ്രതടിമഷധടിചവ് ഞോന് വോകഇൗടവ് നടത്തുന. 

(ഗവണസമേന്റെവ്  നടിലപോടടില്  പ്രതടിമഷധടിചവ്  ശറ്റീമേതടി  സക.  സക.  രമേ
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പ്രസ്തോവന നടത്തടിയമശഷയ സെഭവടിടവ് പുറത്തുമപോയടി.)

(ഗവണസമേന്റെവ്  നടിലപോടടില്  പ്രതടിമഷധടിചവ്  സെഭവടിടവ്  പുറത്തുമപോയ

അയഗങ്ങള് അല്പ്പെസെമേയത്തടിനുമശഷയ സെഭയടില് തടിരടിസക ഹോജരോയടി.)


