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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

വനന്യമൃഗങ്ങളുടട ആക്രമേണയ

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  സയസസ്ഥാനതടിടന്റെ  വടിവടിധ  പ്രമദേശങ്ങളടില

വനന്യമൃഗങ്ങളുടട ആക്രമേണയമൂലയ മേനുഷന്യജസ്പീവനുകള് നഷ്ടടപ്പെടുകയയ കൃഷടിയയ

സമ്പതയ  നശടിക്കുകയയ  ടചെയ്യുന്ന  സസ്ഥാഹചെരന്യതടില  ജനങ്ങളുടട  ജസ്പീവനുയ

സസ്വതടിനുയ സയരക്ഷണയ നലകസ്ഥാന് സരക്കസ്ഥാര പരസ്ഥാജയടപ്പെട്ട  സസ്ഥാഹചെരന്യയ

സഭസ്ഥാനടപടടികള് നടിരതടിവചച്ച്  ചെരച ടചെയ്യണടമേന്നസ്ഥാവശന്യടപ്പെട്ടച്ച്   സരവ്വശസ്പീ

സണടി മജസ്ഥാസഫച്ച്,  പടി. ടക. ബഷസ്പീര, മമേസ്ഥാന്സച്ച് മജസ്ഥാസഫച്ച്, അനൂപച്ച് മജക്കബച്ച്,

മേസ്ഥാണടി  സടി.  കസ്ഥാപ്പെന്,  ശസ്പീമേതടി  ടക.  ടക.  രമേ  എന്നസ്പീ  അയഗങ്ങള് റൂള്  50

അനുസരടിചച്ച് മനസ്ഥാട്ടസ്പീസച്ച് നലകടിയടിട്ടുണച്ച്.

വനയ-വനന്യജസ്പീവടി  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  സര,

ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  അയഗങ്ങളസ്ഥായ  സണടി  മജസ്ഥാസഫയ  മേറ്റുള്ളവരയ  മചെരന്നച്ച്

അവതരടിപ്പെടിച  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനുള്ള  മനസ്ഥാട്ടസ്പീസച്ച്,  ഇമപ്പെസ്ഥാള്  ഒര

അടടിയന്തര  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനന്യമതസ്ഥാടുകൂടടി  പരടിഗണടിമക്കണ  ഒന്നസ്ഥാടണന്നച്ച്

മതസ്ഥാന്നുന്നടില.  പ്രമമേയസ്ഥാവതസ്ഥാരകന്  ഇതടില  ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിചടിട്ടുള്ളതുമപസ്ഥാടല

വനന്യമൃഗങ്ങളുടട  ആക്രമേണയമൂലയ  മേനുഷന്യജസ്പീവനുകളുയ  കൃഷടിയയ
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നശടിക്കുന്നുടവന്നതച്ച്  യസ്ഥാഥസ്ഥാരതന്യയതടന്നയസ്ഥാണച്ച്.  പടക്ഷ  അവ

പരടിഹരടിക്കുന്നതടിനച്ച്  ഗവണ്ടമേന്റെച്ച്  സസ്വസ്പീകരടിച്ചുവരന്ന  നടപടടികള്  കൂടടി

വടിലയടിരതസ്ഥാടത  ഗവണ്ടമേന്റെച്ച്  പൂരണമേസ്ഥായയ  പരസ്ഥാജയടപ്പെട്ടുടവന്ന  ഒര

നടിഗമേനതടിമലയച്ച്  എതന്നതച്ച്  ഒട്ടുയ  ആശസ്ഥാസന്യമേസ്ഥായ  ഒര  കസ്ഥാരന്യമേടലന്നച്ച്

പറയസ്ഥാനസ്ഥാണച്ച്  ആഗ്രഹടിക്കുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ  സഭ  പ്രമതന്യകമേസ്ഥായടി

പരടിമശസ്ഥാധടിമക്കണതച്ച്  വനന്യജസ്പീവടികളുമേസ്ഥായടി  ബന്ധടപ്പെട്ട  എലസ്ഥാ  നടപടടികളുയ

മകരളതടിടന്റെ  മേസ്ഥാതയ  തസ്പീരമേസ്ഥാനതടിടന്റെ  പരടിധടിയടിലല  നടിലക്കുന്നതച്ച്

എന്നസ്ഥാണച്ച്.  നസ്ഥാഷണല  ടടവലഡച്ച്  ടടലഫച്ച്  മബസ്ഥാരഡയ  മകന്ദ്ര  വനന്യജസ്പീവടി

സയരക്ഷണ നടിയമേവയ അനുശസ്ഥാസടിക്കുന്ന വടിധതടില മേസ്ഥാതടമേ വനയ വകുപ്പെടിനച്ച്

പ്രവരതടിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുകയള.  എന്നസ്ഥാല  ആ

പരടിമേടിതടിയടിലനടിന്നുടകസ്ഥാണച്ച്,  കഴടിഞ്ഞ കുടറ മേസ്ഥാസങ്ങളസ്ഥായടി വനയ വകുപ്പെടിടല

ജസ്പീവനക്കസ്ഥാര  രസ്ഥാപ്പെകടലന്നടിലസ്ഥാടത  ആതസ്ഥാരതമേസ്ഥായടി  പ്രവരതടിചതസ്ഥായസ്ഥാണച്ച്

കസ്ഥാണുന്നതച്ച്.  അങ്ങടനയള്ള  അവരടട  പ്രവരതനങ്ങടള

അഭടിനനടിക്കുന്നതടിനുപകരയ  അവരടട  ആതവസ്പീരന്യടത

നഷ്ടടപ്പെടുതകയസ്ഥാണച്ച്  പ്രതടിപക്ഷയ  ടചെയ്യുന്നതച്ച്.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട

പ്രമമേയസ്ഥാവതസ്ഥാരകന്,  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  പ്രമദേശമേസ്ഥായ  ആറളതച്ച്  സരക്കസ്ഥാര
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അടടിയന്തരമേസ്ഥായടി  സസ്വസ്പീകരടിച  നടപടടികള്  മനരടിട്ടച്ച്  മബസ്ഥാദന്യടപ്പെട്ടടിട്ടുള്ള  ഒര

മേസ്ഥാനന്യ  ജനപ്രതടിനടിധടിയസ്ഥാണച്ച്.  ആന  മേതടില  ടകട്ടണയ  എന്ന  ആവശന്യയ

അയഗസ്പീകരടിച്ചുടകസ്ഥാണച്ച്   പട്ടടികജസ്ഥാതടി/പട്ടടികവരഗ്ഗ  വകുപ്പെടിടന്റെ  കസ്പീഴടില

മകസ്ഥാടടിക്കണക്കടിനച്ച്  രൂപയടട  പ്രവൃതടിയസ്ഥാണച്ച്  അവടിടട

നടന്നുടകസ്ഥാണടിരടിക്കുന്നതച്ച്.  നമ്മള് തുടങ്ങടിടയസ്ഥാര പ്രവൃതടി പൂരതടിയസ്ഥായസ്ഥാല

മേസ്ഥാതടമേ  അതടിടന്റെ  റടിസള്ട്ടച്ച്  കടിട്ടുകയളടവന്ന  കസ്ഥാരന്യയ  നമുടക്കലസ്ഥായ

അറടിയസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണച്ച്.  എന്നസ്ഥാല  മനരടത  പരസ്പീക്ഷടിച  സലങ്ങളടില  അതച്ച്

പ്രമയസ്ഥാജനടപ്പെട്ടടിട്ടുടണന്നച്ച്   മൂന്നച്ച് മേനടിമേസ്ഥാര അവടിടയ സനരശടിച ഘട്ടതടില

ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  എയ.എല.എ.  തടന്ന  ഞങ്ങമളസ്ഥാടച്ച്  മനരടിട്ടച്ച്  പറഞ്ഞടിട്ടുണച്ച്.

ചെടിന്നക്കനസ്ഥാലടില  ശകടിമവല  എന്ന  വന്യകടി  മേരടിക്കസ്ഥാനടിടയസ്ഥായ

സയഭവമുണസ്ഥായടിട്ടുണച്ച്.   അടതസ്ഥാര ദേസ്ഥാരണമേസ്ഥായ മേരണയതടന്നയസ്ഥാണച്ച്.  പടക്ഷ

ആ  സയഭവയ  ശദയടിലടപ്പെട്ടതുമുതല  വളടര  ജസ്ഥാഗ്രതമയസ്ഥാടുകൂടടിയ

പ്രവരതനമേസ്ഥാണച്ച്  അവടിടട  നടന്നുടകസ്ഥാണടിരടിക്കുന്നതച്ച്.  അതുമപസ്ഥാടലതടന്ന

വയനസ്ഥാടച്ച്  ജടിലയടിടല  മേസ്ഥാനന്തവസ്ഥാടടി  തസ്ഥാലൂക്കടിടല  കസ്ഥാരന്യവയ  ഇവടിടട

ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിക്കുകയണസ്ഥായടി.    മനരടത ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിചതുമപസ്ഥാടല അതുയ

വലടിയ  മവദേനയണസ്ഥാക്കുന്ന  സയഭവയതടന്നയസ്ഥാണച്ച്.  പടക്ഷ  ഒര  സയഭവയ
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ശദയടിലടപ്പെട്ടസ്ഥാല  വകുപ്പുയ  ഉമദേന്യസ്ഥാഗസരയ  എങ്ങടനയസ്ഥാണച്ച്

പ്രവരതടിക്കുന്നടതന്നതടിടന തസ്പീരതയ ടചെറുതസ്ഥായടി  കണ്ടുടകസ്ഥാണച്ച്  അതച്ച്  മേറ്റു

തരതടില  വലുതസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ശമേടിക്കരടതന്നച്ച്  ഞസ്ഥാന്  മസ്നേഹപൂരവ്വയ

അഭന്യരതടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  അവടിടട  മേരണടപ്പെട്ട  മതസ്ഥാമേസടിടന്റെ  കുടുയബതടിനച്ച്

നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരതക  ടതസ്ഥാട്ടടുത  ദേടിവസയതടന്ന  വടിതരണയ  ടചെയ്യസ്ഥാന്  വനയ

വകുപ്പെടിനച്ച്  കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണച്ച്.  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  മേകനച്ച്  വനയ  വകുപ്പെടില  മജസ്ഥാലടി

നലകുന്നതടിനുള്ള  നടപടടിയയ  സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടുണച്ച്.  അതുമപസ്ഥാടലതടന്ന

അട്ടപ്പെസ്ഥാടടിയടിലുയ  സയഭവടിചടിട്ടുള്ളതച്ച്.  ചെടിന്നക്കനസ്ഥാലടിലുണസ്ഥായ കസ്ഥാരന്യവയ ഞസ്ഥാന്

ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിചടിരന്നു.  ഇഇൗ  ഘട്ടങ്ങളടിടലലസ്ഥായ  വളടര  ശകമേസ്ഥായ

പ്രവരതനമേസ്ഥാണച്ച്  സരക്കസ്ഥാര   ടചെയ്തുടകസ്ഥാണടിരടിക്കുന്നടതന്ന  കസ്ഥാരന്യയ

ആവരതടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.   സയഭവയ  നടന്നതടിനുമശഷയ  വകുപ്പെച്ച്  സസ്വസ്പീകരടിച

നടപടടി  സയബന്ധടിചസ്ഥാണച്ച്  ഞസ്ഥാന്  പറഞ്ഞതച്ച്.  പടക്ഷ,  ഈ  പ്രതടിഭസ്ഥാസയ

എങ്ങടനയണസ്ഥാകുന്നു എന്നടതസ്ഥാര പ്രശ്നമേസ്ഥാണച്ച്.  ഇതുവടര നടതടിയ ശസ്ഥാസസ്പീയ

പഠനങ്ങടളലസ്ഥായ  പരസ്പീക്ഷടിച്ചുമനസ്ഥാക്കടിയടിട്ടുയ  ആതന്യന്തടികമേസ്ഥായ ഫലമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടിക്കുന്നടില.  ഈ  സസ്ഥാഹചെരന്യതടിലസ്ഥാണച്ച്  ഇക്കസ്ഥാരന്യതടിടലസ്ഥാര  ശസ്ഥാസസ്പീയ

പഠനയ മവണടമേന്നച്ച് സരക്കസ്ഥാര തസ്പീരമേസ്ഥാനടിക്കുകയയ അതടിടന്റെ നടപടടികളുമേസ്ഥായടി
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മുമന്നസ്ഥാട്ടച്ച്  മപസ്ഥാകുകയയ ടചെയ്യുന്നതച്ച്.  പ്രസ്തുത പഠനവമേസ്ഥായടി  ബന്ധടപ്പെട്ടച്ച്  ചെരച

നടതമമ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണച്ച്  അതടിടല  നടിഗമേനങ്ങള്  സമ്പുഷ്ടമേസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ  മേനുഷന്യ-

വനന്യജസ്പീവടി  സയഘരഷയ  എന്നമന്നയ്ക്കുമേസ്ഥായടി  അവസസ്ഥാനടിപ്പെടിക്കസ്ഥാനുള്ള

തസ്പീരമേസ്ഥാനങ്ങളടിമലയച്ച്  കടക്കസ്ഥാനുയ   കഴടിയ.  പലതരതടിലുള്ള  വടിദേഗ്ദ്ധര

പ്രകടടിപ്പെടിച  അഭടിപ്രസ്ഥായ  പ്രകടനങ്ങളുയ  വന്യതന്യസ്ത  രസ്പീതടിയടിലുള്ള

റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടുകളുമേസ്ഥാണച്ച്  ഇമപ്പെസ്ഥാള്  നമ്മുടട  ടടകവശമുള്ളതച്ച്.  അതടിടന്റെ

അടടിസസ്ഥാനതടിലമേസ്ഥാതയ  സരക്കസ്ഥാരടിടനസ്ഥാര  തസ്പീരമേസ്ഥാനടമേടുക്കസ്ഥാന്

കഴടിയടിടലന്നച്ച്  അറടിയസ്ഥാതവരല  ഈ  സദേസടിലടിരടിക്കുന്നവരസ്ഥാരയ.  മമേല

സൂചെടിപ്പെടിച രസ്പീതടിയടിലുടള്ളസ്ഥാര പഠനയ നടതടി,  അതച്ച്  മവഗതടിലസ്ഥാക്കടി,  ഈ

പ്രശ്നടത ശസ്ഥാശസ്വതമേസ്ഥായടി മനരടിടസ്ഥാന് എന്തസ്ഥാണച്ച് ടചെയ്യസ്ഥാന് കഴടിയകടയന്നച്ച് ആ

ഘട്ടതടില ചെരച ടചെയ്യുന്നതസ്ഥായടിരടിക്കുയ ഉചെടിതടമേന്നച്ച് മതസ്ഥാന്നുന്നു. അതടിനസ്ഥാല

ഈ വടിഷയയ ഇമപ്പെസ്ഥാള് അടടിയന്തരപ്രമമേയമേസ്ഥായടി ചെരച ടചെമയ്യണതടില.

ശസ്പീ  .    സണടി  മജസ്ഥാസഫച്ച്:  സര,  ഈ  വടിഷയതടിടന്റെ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനന്യയ

മേനസടിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ഇന്നടത മേസ്ഥാതൃഭൂമേടി ദേടിനപതതടിടന്റെ ഫ്രണച്ച് മപജടില വന്ന

വസ്ഥാരതതടന്ന  മേതടിയസ്ഥാകുയ.  (മേസ്ഥാതൃഭൂമേടി  ദേടിനപതയ  ഉയരതടിക്കസ്ഥാണടിച്ചു.)

'മേലപ്പുറയ  നടിലമ്പൂര  കരളസ്ഥായടി  പസ്ഥാലക്കരയടില  കുട്ടടികള്  ഉള്ടപ്പെടട  11
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കസ്ഥാട്ടസ്ഥാനകള്  ഒര  രസ്ഥാതടിയയ  പകലുയ.'   ഇന്നടല  ചെസ്ഥാനലുകളടില  വസ്ഥാരത

വന്നടിരന്നു. ഇന്നച്ച് മേസ്ഥാതൃഭൂമേടി ദേടിനപതതടില ഉള്ടപ്പെടട ഫ്രണച്ച് മപജടില വന്ന

വസ്ഥാരതയസ്ഥാണടിതച്ച്.  കസ്ഥാട്ടസ്ഥാനക്കൂട്ടമേടിറങ്ങടി  ഒര  ജനവസ്ഥാസ  മകന്ദ്രടത

പൂരണമേസ്ഥായയ  വടിറപ്പെടിക്കുടന്നസ്ഥാര  സസ്ഥാഹചെരന്യയ.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  മേനടി  ഈ

വടിഷയടത വളടര  ലളടിതമേസ്ഥായടി  കസ്ഥാണുമമ്പസ്ഥാള്,  മേസ്ഥാനന്തവസ്ഥാടടിയടിടല

ടതസ്ഥാണരനസ്ഥാടച്ച് പുതുമശ്ശേരടി പള്ളടിപ്പുറടത മതസ്ഥാമേസച്ച് എന്ന സസ്ഥാലു (50 വയസച്ച്)

വനസ്ഥാതടിരതടിയടിലനടിന്നച്ച്  10  കുടിമലസ്ഥാമേസ്പീറ്റമറസ്ഥാളയ  ദൂരതള്ള,

വനസ്ഥാതടിരതടിയമേസ്ഥായടി  യസ്ഥാടതസ്ഥാര  ബന്ധവമേടിലസ്ഥാത  ടതസ്ഥാണരനസ്ഥാടച്ച്

പഞസ്ഥായതടിടല  ജനവസ്ഥാസ  മകന്ദ്രതടിടല  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ

കൃഷടിയടിടതടിലവചച്ച്  പകല  സമേയതസ്ഥാണച്ച്  മേരടിചതച്ച്.  സസ്ഥാലു  എന്നതച്ച്

അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  വടിളടിമപ്പെരസ്ഥാണച്ച്.  ഞസ്ഥാന്  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  വസ്പീട്ടടില

മപസ്ഥായടിരന്നു.  അമദ്ദേഹടത ആക്രമേടിച കടുവ നസ്ഥാട്ടടിലടിറങ്ങടിയതച്ച് ഡടിസയബര

മേസ്ഥാസയ  2-ാം  തസ്പീയതടി  കണ്ണൂര  ജടിലയടിടല  ഇരടിക്കൂര  നടിമയസ്ഥാജക

മേണ്ഡലതടിടല  ഒളടിക്കല  പഞസ്ഥായതടിലസ്ഥാണച്ച്.  കടുവ  അക്രമേടിചതച്ച്  ജനുവരടി

മേസ്ഥാസയ 12-ാം തസ്പീയതടിയസ്ഥാണച്ച്. അതച്ച് ഒളടിക്കല പഞസ്ഥായതച്ച് കടന്നച്ച് പസ്ഥായതയ

അയ്യന്കുന്നടിലുയ  ആറളതടമേസ്ഥാടക്ക  മപസ്ഥായടി.  അമപ്പെസ്ഥാടഴസ്ഥാടക്ക  മേനുഷന്യര
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അതടിടന മഫസ്ഥാമളസ്ഥാ ടചെയ്യുന്നുണച്ച്.  ഞസ്ഥാന് ഈ സമേയടതസ്ഥാടക്ക വനയ വകുപ്പെച്ച്

ഉമദേന്യസ്ഥാഗസരമേസ്ഥായടി  ബന്ധടപ്പെട്ടടിരന്നു.  കഴടിഞ്ഞ  നടിയമേസഭസ്ഥാ  സമമ്മളന

സമേയതച്ച്, 13-ാം തസ്പീയതടി ഇതുസയബന്ധടിചച്ച് ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട മേനടിക്കച്ച് കതച്ച്

നലകടിയടിരന്നു. മേനടിയടട കതമേസ്ഥായടി ഞസ്ഥാന് മഫസ്ഥാറസച്ച് ടഹഡച്ച് കസ്വസ്ഥാരമട്ടഴടില

മപസ്ഥായടി  പടി.സടി.സടി.എഫച്ച്.-ടനയയ പ്രടിന്സടിപ്പെല ചെസ്പീഫച്ച്  ടടവലഡച്ച്  ടടലഫച്ച്

വസ്ഥാരഡടനയയ  കണച്ച്   അരമേണടിക്കൂര  ചെരച  നടതകയയ   കടുവടയ

പടിടടിചടിടലങടില  ഇതച്ച്  മേനുഷന്യടന  പടിടടിക്കുടമേന്നച്ച്  പറയകയയ  ടചെയടിരന്നു.

ഭസ്ഥാഗന്യവശസ്ഥാല  എടന്റെ  ഏരടിയയടിലനടിന്നച്ച്  കടന്നുമപസ്ഥാടയന്നച്ച്  ഞസ്ഥാന്

ആശസ്വസടിചതുടകസ്ഥാണച്ച്  കസ്ഥാരന്യമുമണസ്ഥാ;  ടതസ്ഥാട്ടടുത  സലതവചസ്ഥാണച്ച്  സസ്ഥാലു

എന്ന  മതസ്ഥാമേസടിടന  കടുവ  പട്ടസ്ഥാപ്പെകല  ആക്രമേടിചതച്ച്.  ഇക്കസ്ഥാരന്യതടില

വനയവകുപ്പെടിനച്ച്  ഉതരവസ്ഥാദേടിതസ്വമേടിമല?  അമദ്ദേഹടത  ആക്രമേടിചതടിടന്റെ  പടിമറ്റ

ദേടിവസയ കടുവടയ പടിടടിച്ചു. കണ്ണൂരടിലനടിന്നുയ പുറടപ്പെട്ടച്ച് ടതസ്ഥാണരനസ്ഥാടുയ പടിന്നസ്പീടച്ച്

വയനസ്ഥാട്ടടിലതടന്ന  25  കടിമലസ്ഥാമേസ്പീറ്റര  ദൂടരടയതടിയ  കടുവടയ

മേയക്കുടവടടിവചസ്ഥാണച്ച്  പടിടടിചതച്ച്.  മതസ്ഥാമേസച്ച്  മേരണടപ്പെട്ടടിടലങടില  അമപ്പെസ്ഥാഴയ

കടുവടയ  പടിടടിക്കടിലസ്ഥായടിരന്നു.  മതസ്ഥാമേസച്ച്  മേരടിക്കസ്ഥാനടിടയണസ്ഥായ  മവടറസ്ഥാര

സസ്ഥാഹചെരന്യയ  ഇമദ്ദേഹതടിനച്ച്  തക്കസമേയതച്ച്  ആവശന്യമേസ്ഥായ  ചെടികടിത്സയയ
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കടിട്ടടിയടില എന്നുള്ളതസ്ഥാണച്ച്.  മേസ്ഥാനന്തവസ്ഥാടടി  ആശുപതടിയടില ടകസ്ഥാണ്ടുമപസ്ഥായടിട്ടച്ച്

അമദ്ദേഹതടിടന്റെതടന്ന  ടടകലടിമുണച്ച്  കസ്പീറടി  ടകട്ടുകയസ്ഥായടിരന്നു.

മകസ്ഥാഴടിമക്കസ്ഥാടുള്ള  ആശുപതടിയടില  എതമമ്പസ്ഥാമഴയ്ക്കുയ  അമദ്ദേഹയ  മേരണടപ്പെട്ടു.

ഇതുസയബന്ധടിചച്ച് പതങ്ങളടിടലസ്ഥാടക്ക വസ്ഥാരത വന്നടിരന്നു. ഞസ്ഥാനുയ ശസ്പീ. ടഎ.

സടി.  ബസ്ഥാലകൃഷ്ണനുയ ആ സമേയതച്ച് അവടിടട മപസ്ഥായടിരന്നു. ഇമപ്പെസ്ഥാള് ശസ്പീ.  ടടി.

സടിദ്ദേടിഖയ പറഞ. അതച്ച് അറടിയന്ന കസ്ഥാരന്യമേസ്ഥാണച്ച്. 

മതസ്ഥാമേസച്ച്  മേസ്ഥാതമേല  മേരണടപ്പെട്ടതച്ച്; ജനുവരടി  25-ാം  രസ്ഥാവടിടല

ഇടുക്കടിയടിടല  ചെടിന്നക്കലസ്ഥാലടില  ശകടിമവല  (51  വയസച്ച്)  എന്നയസ്ഥാള്

കസ്ഥാട്ടസ്ഥാനയടട  ആക്രമേതടില  ടകസ്ഥാലടപ്പെട്ടു.  ഇടുക്കടിയടിലതടന്ന

ഇടമേലക്കുടടിയടില  7  മേസ്ഥാസയ  ഗരഭടിണടിയസ്ഥായ  അയബടിക  എന്ന  ആദേടിവസ്ഥാസടി

യവതടി  (36  വയസച്ച്)  ആനടയക്കണച്ച്  മപടടിമചസ്ഥാടടി  വസ്പീണച്ച്  മേരണടപ്പെട്ടു.

അവരടട  ഗരഭസ  ശടിശുവയ  മേരടിച്ചു.  ബഹുമേസ്ഥാനന്യനസ്ഥായ  എയ.എയ.  മേണടി

ഉള്ടപ്പെടടയള്ളവര  അവടിടട  മറസ്ഥാഡച്ച്  ഉപമരസ്ഥാധടിച്ചു.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  മേനടി,

ഇതടിവടിടട  ചെരച  ടചെമയ്യണ  ആവശന്യമേടിടലന്നച്ച്  പറയമമ്പസ്ഥാള്  എന്തടിനസ്ഥാണച്ച്

ശസ്പീ.  എയ.  എയ.  മേണടി  ഇടുക്കടിയടില  മറസ്ഥാഡച്ച്  ഉപമരസ്ഥാധടിചച്ച്  നസ്ഥാട്ടുകസ്ഥാടര

തടഞ്ഞതച്ച്;  ഈ  വടിഷയയ  സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെ  ശദയടില  ടകസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന്
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മവണടിയമല ;  ഇതുമപസ്ഥാടല എതമയസ്ഥാ  സലങ്ങള്.    ഈ ദേടിവസയ തടന്ന

വയനസ്ഥാടച്ച് മചെക്കസ്ഥാടടിയടില ബസ്ഥാലന്,  സുകുമേസ്ഥാരന് സമഹസ്ഥാദേരങ്ങള്ക്കച്ച് ആനയടട

അക്രമേതടില  പരടിമക്കറ്റു.  പടി.എയ.-2  എന്ന  ആന  ബമതരടി  ടഇൗണടിടന്റെ

ഹൃദേയഭസ്ഥാഗതവചച്ച്  ആളുകടള  ആക്രമേടിച്ചു.  അതടിടന്റെ  ദൃശന്യങ്ങള് നമ്മടളലസ്ഥായ

ടടലടിവടിഷനടില  കണതസ്ഥാണച്ച്.  4  ദേടിവസയ  കഴടിഞ്ഞസ്ഥാണച്ച്  പ്രസ്തുത  ആനടയ

മേയക്കുടവടടിവചച്ച് പടിടടികൂടടിയതച്ച്. ഒര തസ്ഥാലൂക്കച്ച് ടഹഡച്ച് കസ്വസ്ഥാരമട്ടഴസ്ഥായ ബമതരടി

ടഇൗണടില  നടിമരസ്ഥാധനസ്ഥാജ്ഞ  പ്രഖന്യസ്ഥാപടിമക്കണടിവന്നു.  ജനങ്ങള്

പുറതടിറങ്ങരടതന്നച്ച് പ്രഖന്യസ്ഥാപടിച്ചു.  വനന്യമൃഗങ്ങള്ടക്കതടിടര നടിമരസ്ഥാധനസ്ഥാജ്ഞ

പ്രഖന്യസ്ഥാപടിക്കസ്ഥാന് പറ്റടിലമലസ്ഥാ; കഴടിഞ്ഞ മേസ്ഥാസമേസ്ഥാണടിതച്ച്. മവടറന്തച്ച് വടിഷയമേസ്ഥാണച്ച്

നടിയമേസഭയടില ചെരച ടചെമയ്യണതച്ച്; പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടച്ച് മധസ്ഥാണടിയടില നസ്ഥാലച്ച് ദേടിവസയ

കഴടിഞ്ഞച്ച്  പടി.ടടി.-7  എന്ന ആനടയ മേയക്കുടവടടിവചച്ച്  പടിടടിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധടിച്ചു.

വയനസ്ഥാട്ടടിടല  ആള്  മേരടിചതടിനുമശഷയ  മേസ്ഥാതൃഭൂമേടി  ദേടിനപതതടില

എഡടിമറ്റസ്ഥാറടിയല  വന്നു,   'വനന്യജസ്പീവടി  ആക്രമേണയ-  പരടിഹസ്ഥാരയ  മവണയ.'

മേമനസ്ഥാരമേ ദേടിനപതതടില വന്നതച്ച് 'നസ്ഥാടച്ച് വടിറപ്പെടിചച്ച് കസ്ഥാട്ടുമൃഗങ്ങള്' . എന്നസ്ഥാണച്ച്.

പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട്ട  ദേടിനപതങ്ങളടില  ജനവടികസ്ഥാരയ  ജനകസ്പീയ  ആവശന്യയ

മേനസടിലസ്ഥാക്കടിയസ്ഥാണച്ച്.  വയനസ്ഥാട്ടടിടല  മതസ്ഥാമേസടിടന്റെ  മേരണതടിനുമശഷയ,
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15.01.2023-നച്ച്  മേസ്ഥാതൃഭൂമേടി  ദേടിനപതതടില  ശസ്പീ.  എയ.  വടി.  മശയസ്ഥായസച്ച്

കുമേസ്ഥാരതടന്ന  മപരവടചഴതടിയ  നസ്പീടണസ്ഥാര  മലഖനമുണച്ച്.   'മേനുഷന്യനുയ

കടുവയയ  മനരക്കുമനര  വരമമ്പസ്ഥാള്'.  അതടിടല  വസ്ഥാടക്കന്തസ്ഥാണച്ച്;  “344

ചെതുരശ  കടിമലസ്ഥാമേസ്പീറ്റര  വടിസ്തൃതടിയള്ള  വയനസ്ഥാടച്ച്  വനന്യജസ്പീവടി  സമങതതടില

ഏകമദേശയ  140  കടുവകളുടണന്നസ്ഥാണച്ച്  കണക്കച്ച്.  വയനസ്ഥാടച്ച്  വനന്യജസ്പീവടി

സമങതതടിനച്ച് തസ്ഥാങ്ങസ്ഥാവന്നതടിനുയ അപ്പുറതസ്ഥാണടിതച്ച്. 100 കടുവകള്ക്കുമേസ്ഥാതയ

1200  ചെതുരശ കടിമലസ്ഥാമേസ്പീറ്റര വടിസ്തൃതടിയള്ള വനപ്രമദേശയ ആവശന്യമേസ്ഥാടണന്നച്ച്

വടിദേഗ്ദ്ധര  പറയന്നു.”  ഇവടിടട  344  ചെതുരശ  കടിമലസ്ഥാമേസ്പീറ്ററലടില  140

കടുവകളുടണന്നച്ച്  ശസ്പീ.  എയ. വടി.  മശയസ്ഥായസച്ച്  കുമേസ്ഥാര  മപരവടചഴതടിയ

മലഖനതടില  പറയന്നു.  മേലയസ്ഥാള  മേമനസ്ഥാരമേ  ദേടിനപതതടില  വസ്പീണ്ടുടമേസ്ഥാര

മലഖനയ  വന്നു.  'നസ്ഥാട്ടുകസ്ഥാടര  മവദേനടിപ്പെടിക്കുന്ന  ഈ  സയഭവയ  ആശങയയ

ഉത്കണ്ഠയമുളവസ്ഥാക്കുന്ന  സയഭവമേസ്ഥായതുടകസ്ഥാണസ്ഥാണടിതച്ച്.  കരഷക  മവദേന

കസ്ഥാണസ്ഥാതടിരടിക്കരതച്ച്,  ടടകവടിടരതച്ച്.'  എന്നസ്ഥാണച്ച് മഡസ്ഥാ.  ഇ.  ടക.  ഈശസ്വരന്,

മേമനസ്ഥാരമേയടില പറഞ്ഞടിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇമദ്ദേഹയ റടിട്ടമയരഡച്ച് മസറ്റച്ച് ചെസ്പീഫച്ച് മഫസ്ഥാറസച്ച്

ടവറ്ററടിനറടി  ഓഫസ്പീസറസ്ഥാണച്ച്.  ഇമദ്ദേഹയ  പറയന്നടതന്തസ്ഥാണച്ച്;

"വടിളനഷ്ടമതക്കസ്ഥാള്  മേനുഷന്യരടട  ജസ്പീവനച്ച്  ഭസ്പീഷണടിയയ  നസ്ഥാശവയ
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സയഭവടിക്കുന്ന  സസ്ഥാഹചെരന്യങ്ങള്  കൂടുതല  ഗഇൗരവതരമേസ്ഥായ  ചെരചകള്ക്കുയ

രസ്ഥാഷസ്പീയ  ഇടടപടലുകള്ക്കുയ  മേനുഷന്യ  മകന്ദ്രസ്പീകൃതമേസ്ഥായ  തസ്പീരമേസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുയ

കസ്ഥാരണമേസ്ഥാകുയ.  അതടിനസ്ഥാലതടന്ന  മേനുഷന്യ-മൃഗ  സയഘരഷയ  കുമറക്കൂടടി

വടിശസ്ഥാല  മേസ്ഥാനതടില  നസ്ഥായ  കസ്ഥാണുകയയ  പഠടിക്കുകയയ  പരടിഹരടിക്കുകയയ

മവണയ.” ഇതച്ച് ഈ സഭയടില ചെരച ടചെയ്യുന്നതടിടലന്തസ്ഥാണച്ച് ടതറ്റച്ച്?

ഇടുക്കടിയടിടല  ആനകള്ക്കച്ച്  മപരടിട്ടടിരടിക്കുന്നതച്ച്...,  ഒരസ്ഥാനയടട  മപരച്ച്

അരടിടക്കസ്ഥാമ്പന്.  മറഷന്  കടയടിലസ്ഥാണച്ച്  ഈ ആന  മപസ്ഥാകുന്നതച്ച്.

പതങ്ങളടിടലസ്ഥാടക്ക വസ്ഥാരതകള് വന്നതസ്ഥാണച്ച്.  ഒര ആനയടട മപരച്ച് 'പടയപ്പെ',

മേടറ്റസ്ഥാന്നടിടന്റെതച്ച്   'ചെക്കടക്കസ്ഥാമ്പന്'  എന്നടിങ്ങടനയസ്ഥാണച്ച്.  ആരയ  പറമ്പടില

ചെക്കപ്പെഴമുണസ്ഥാകസ്ഥാന്  ഇടയസ്ഥാക്കരടതന്നസ്ഥാണച്ച്  മഫസ്ഥാറസച്ച്  ഉമദേന്യസ്ഥാഗസര

പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നതച്ച്.  ആനടയ  പ്രതടിമരസ്ഥാധടിക്കസ്ഥാന്  മഫസ്ഥാറസച്ച്  ഉമദേന്യസ്ഥാഗസര

പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്ന  നടപടടിയസ്ഥാണടിതച്ച്.  കപസ്ഥാലടി  എടന്നസ്ഥാര  ആന

യസ്ഥാതക്കസ്ഥാരമേസ്ഥായടി  വടന്നസ്ഥാര  ബസടിടന  ആക്രമേടിക്കസ്ഥാന്  ശമേടിചമപ്പെസ്ഥാള്  8

കടിമലസ്ഥാമേസ്പീറ്റര  പടിറമകസ്ഥാട്ടച്ച്  ബമസസ്ഥാടടിചസ്ഥാണച്ച്  ബസച്ച്  ടടഡ്രെെവര  യസ്ഥാതക്കസ്ഥാടര

രക്ഷടിചതച്ച്.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട മേനടി പറയന്നു,  ഒന്നുയ സയഭവടിചടിടലന്നച്ച്.  തൃശ്ശൂര

മേലക്കപ്പെസ്ഥാറയടിടല  കസ്ഥാട്ടുമപസ്ഥാതടിടന്റെ  ആക്രമേയ  അവടിടടത  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്
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പ്രയസ്ഥാസമുണസ്ഥാക്കുന്നു. മപരസ്ഥാവൂരടില കണടിചടിയസ്ഥാര പഞസ്ഥായതടില ഏലപ്പെസ്പീടടിക

എടന്നസ്ഥാര  സലമുണച്ച്.  അവടിടട  ടവള്ളക്കലടിങ്ങല  സസ്ഥാന്ലടി  എന്ന

കരഷകടന്റെ  പറമ്പടില  കുരങ്ങുശലന്യയ  അസഹനസ്പീയമേസ്ഥാണച്ച്.  വസ്പീട്ടടില

കയറടിമപ്പെസ്ഥാലുയ  കുരങ്ങച്ച്  ഭക്ഷണവയ  വസവയ  എടുതടകസ്ഥാണച്ച്  മപസ്ഥാകുന്നു.

അമദ്ദേഹയ അവസസ്ഥാനയ ടപമടസ്ഥാളുടമേടുതച്ച് ഒര മേരതടില കയറടി ആതഹതന്യസ്ഥാ

ഭസ്പീഷണടി  മുഴക്കടി.  പഞസ്ഥായതച്ച്  പ്രസടിഡനയ  ഞസ്ഥാനുടമേസ്ഥാടക്ക  മഫസ്ഥാറസച്ച്

ഉമദേന്യസ്ഥാഗസടര  വടിളടിചറടിയടിച്ചു.  ഉമദേന്യസ്ഥാഗസര  നടപടടിയണസ്ഥാകുടമേന്നച്ച്

ഉറപ്പുപറഞ്ഞതടിടന്റെ  അടടിസസ്ഥാനതടില  അമദ്ദേഹയ  ആതഹതന്യയടിലനടിന്നച്ച്

പടിന്തടിരടിഞ്ഞച്ച്  തസ്ഥാടഴയടിറങ്ങടി.  ടകസ്ഥാട്ടടിയരടില  പസ്ഥാലചുരതച്ച്

കസ്ഥാഞ്ഞടിരതസ്ഥായകുഴടി  മതസ്ഥാമേസച്ച്  എന്നയസ്ഥാള്  മൂന്നര  ഏക്കര  സലതടിടന്റെ

ഉടമേയസ്ഥാണച്ച്.  അമദ്ദേഹയ  73  ദേടിവസമേസ്ഥായടി  ഒറ്റയസ്ഥാന്  കുതടിയടിരടിപ്പെച്ച്  സമേരയ

നടതകയസ്ഥാണച്ച്.  ഞസ്ഥാന്  അമദ്ദേഹടത  ഇന്നടലയയ  വടിളടിചടിരന്നു.  തടന്റെ

മൂന്നരമയക്കര  സലടത  കൃഷടി  പൂരണമേസ്ഥായയ  കസ്ഥാട്ടുപന്നടിയയ  കുരങ്ങുയ

മേലയണസ്ഥാനുടമേലസ്ഥായ  നശടിപ്പെടിക്കുന്നതടിടനതടിടര  ജനശദയയ  ഉമദേന്യസ്ഥാഗസ

നടപടടിയയ  വനയ  വകുപ്പെടിടന്റെ  ശദയടിലടപ്പെടണടമേന്നുയ

അഭന്യരതടിച്ചുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച്  അമദ്ദേഹയ  സമേരയ  നടതന്നതച്ച്.  വനയവകുപ്പെച്ച്
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ഉമദേന്യസ്ഥാഗസര  അവടിടടമപ്പെസ്ഥായടി  മസറ്റുടമേടന്റെടുത.  മവടറ  നടപടടികടളസ്ഥാന്നുയ

സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടടില. 

ഒര  വരഷതടിനടിടയടിലമേസ്ഥാതയ  മകരളതടില  ടകസ്ഥാലടപ്പെട്ടതച്ച്  144

മപരസ്ഥാണച്ച്.  ആറളയ  ആദേടിവസടി  മമേഖലയടിലതടന്ന  കഴടിഞ്ഞ

വരഷങ്ങളടിലസ്ഥായടി 10-12 ആളുകള് മേരടിച്ചു. 5 വരഷതടിനടിടയടില മകരളതടില

640  ആളുകള്  മേരടിച്ചു.  6252  മപരക്കച്ച്  പരടിക്കുപറ്റടി.  8805  സലങ്ങളടില

കൃഷടിനസ്ഥാശവമേസ്ഥായടി  ബന്ധടപ്പെട്ട  പരസ്ഥാതടികള് റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടച്ച്  ടചെയ്തു.  2021  മുതല

കൃഷടിനസ്ഥാശതടിനുള്ള,  പരടിക്കുകള്  പറ്റുന്നവരക്കുള്ള  നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരയ

നലകുന്നടില.  ഞസ്ഥാന്  എതമയസ്ഥാ  പ്രസ്ഥാവശന്യയ  ഇക്കസ്ഥാരന്യയ

ആവശന്യടപ്പെട്ടടിട്ടുള്ളതസ്ഥാണച്ച്.  പരടിക്കുപറ്റുന്ന ആളുകള് ഉമദേന്യസ്ഥാഗസടര വടിളടിചടിട്ടച്ച്

കടിട്ടസ്ഥാതതുടകസ്ഥാമണസ്ഥാ  അടലങടില  നടപടടി  സസ്വസ്പീകരടിക്കസ്ഥാതതുടകസ്ഥാമണസ്ഥാ

ജനപ്രതടിനടിധടികടളയസ്ഥാണച്ച് വടിളടിക്കുന്നതച്ച്.  ഞങ്ങള് ആവശന്യടപ്പെട്ടടിട്ടുയ ഇതടിനച്ച്

പരടിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥായടില.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  മേനടി  ശദടിക്കണയ,  ഇന്നച്ച്  കണ്ണൂരടില

മഫസ്ഥാറസച്ച്  വസ്ഥാചരമേസ്ഥാര  രസ്ഥാഷസ്പീയമേടിലസ്ഥാടത  സമേരതടിലസ്ഥാണച്ച്.  കസ്ഥാരണയ  വസ്ഥാചരമേസ്ഥാര

തുച്ഛശമ്പളതടിനുമേല,  കൂലടിക്കച്ച്  നടിലക്കുന്നവരസ്ഥാണച്ച്.   അവരക്കച്ച്  ആറുമേസ്ഥാസമേസ്ഥായടി

ശമ്പളയ ടകസ്ഥാടുതടിട്ടടില.  ഈ വടിഷയയ ഇവടിടടയലസ്ഥാടത  മവടറടയവടിടടയസ്ഥാണച്ച്

ചെരച  ടചെമയ്യണതച്ച്?   ഇന്നച്ച്  അവടിടട  സമേരയ  നടക്കുകയസ്ഥാണച്ച്,  പണവമേടില,
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പദതടിയമേടില. ആര വടിളടിചസ്ഥാലുയ മഫസ്ഥാണ് എടുക്കണടമേന്നച്ച്  വനയ വകുപ്പെടിലനടിന്നുയ

വനയ  പ്രടിന്സടിപ്പെടില  ടസക്രട്ടറടി  അവസസ്ഥാനടമേസ്ഥാര  നടിരമദ്ദേശയ  ടകസ്ഥാടുതടിട്ടുണച്ച്.

അതടിടന്റെയരതടമേന്തസ്ഥാണച്ച്?  ഇതുവടര ആര വടിളടിചസ്ഥാലുയ മഫസ്ഥാണ് എടുക്കുകയടില

അതസ്ഥായടിരന്നു  വനയ  വകുപ്പെടിടല  അവസ.   സസ്ഥാധസ്ഥാരണ

ടക.എസച്ച്.ഇ.ബടി.ടയക്കുറടിചസ്ഥായടിരന്നു  ആ  പരസ്ഥാതടി  പറഞ്ഞടിരന്നതച്ച്,  അതച്ച്

ഒരവടിധയ പരടിഹരടിച്ചു.  ഇമപ്പെസ്ഥാള് വനയ വകുപ്പെടിലസ്ഥാണച്ച് ആര വടിളടിചസ്ഥാലുയ മഫസ്ഥാണ്

കടിട്ടസ്ഥാതതച്ച്,   ഞസ്ഥാന്  മഫസ്ഥാണ്   വടിളടിചസ്ഥാല  ചെടിലയവസരങ്ങളടില  കടിട്ടസ്ഥാറുണച്ച്.  

പടക്ഷ,  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാര  അവരടട  ജസ്പീവനുയ   സസ്വതടിനുയ  ഭസ്പീഷണടി

വരമമ്പസ്ഥാള്  ആരച്ച്  വടിളടിചസ്ഥാലുയ  നടപടടിമവണടമേന്നച്ച്  ആവശന്യടപ്പെടുകയസ്ഥാണച്ച്.

ബഹുമേസ്ഥാനന്യനസ്ഥായ മേനടി ആറളടത ഒര കസ്ഥാരന്യയ പറഞ്ഞമപ്പെസ്ഥാള്,  അങ്ങുയ ശസ്പീ. എയ.

വടി.  മഗസ്ഥാവടിനന്  മേസ്ഥാസര  മേനടിയസ്ഥായടിരന്നമപ്പെസ്ഥാള്  അമദ്ദേഹവയ  ബഹുമേസ്ഥാനന്യനസ്ഥായ

രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണനുയ കൂടടി  ആറളതച്ച് വന്നച്ച് എടുത തസ്പീരമേസ്ഥാനയ നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കസ്ഥാതതടിടന

തുടരന്നച്ച് ശസ്പീ.  എയ.  വടി.  മഗസ്ഥാവടിനന്  മേസ്ഥാസര  പസ്ഥാരട്ടടി  ടസക്രട്ടറടിയസ്ഥായമപ്പെസ്ഥാള്

അമദ്ദേഹതടിനച്ച്  കണ്ണൂര  കളക്ടമററ്റടില  സമേരയ  ടചെമയ്യണടി  വന്നടിമല?

ആമദ്ദേഹതടിടന്റെ  മനതൃതസ്വതടിടലടുടതസ്ഥാര  തസ്പീരമേസ്ഥാനയ  ആ  തസ്പീരമേസ്ഥാനയ

നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്, സരക്കസ്ഥാര തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാടത വന്നമപ്പെസ്ഥാള് അതടിടനതടിടര ശസ്പീ. എയ.

എയ.  മേണടിക്കുമേസ്ഥാതമേല  ശസ്പീ.  എയ.  വടി.  മഗസ്ഥാവടിനന്  മേസ്ഥാസറടിനുയ  സമേരയ
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ടചെമയ്യണടിവന്നു. ആ ഉതരവച്ച് ഏതസ്ഥാണച്ച്?      28-03-2020-ടല അഡടിനടിമസ്ട്രേറ്റസ്പീവച്ച്

സസ്ഥായഗ്ഷന് ലഭടിച 22 മകസ്ഥാടടി രൂപ അതച്ച് വനയ വകുപ്പെടില നടിന്നല, ശസ്പീ. എ. ടക.

ബസ്ഥാലന്  മേടിനടിസര  ആയടിരന്നമപ്പെസ്ഥാള്  പട്ടടികവരഗ്ഗ  വടികസന  വകുപ്പെടില  നടിന്നുയ

ആറളടത  ആദേടിവസ്ഥാസടികളുടട  ജസ്പീവന്  രക്ഷടിക്കസ്ഥാന്  അനുവദേടിച  22  മകസ്ഥാടടി

രൂപയടട  പദതടി  ഇമപ്പെസ്ഥാഴയ  തുടങ്ങടിയടിട്ടടില.  ഇമപ്പെസ്ഥാഴയ  അതച്ച്  കടലസ്ഥാസടിലസ്ഥാണച്ച്

നടിലക്കുന്നതച്ച്,  ഇതച്ച്  ചെരച  ടചെമയ്യണതമല?   ഇന്നടത  വസ്ഥാരതടയന്തസ്ഥാണച്ച്?

'ശസ്ഥാന്തടിമുക്കടിലുയ  പുലടി,  പുലടിയടട  മുന്നടിലടപട്ടച്ച്  ടസ്ഥാപ്പെടിയഗച്ച്  ടതസ്ഥാഴടിലസ്ഥാളടി  അടുത

വസ്പീട്ടടില ഓടടിക്കയറടി രക്ഷടപ്പെട്ടു, ഭസ്പീതടിടയസ്ഥാഴടിയസ്ഥാടത മേലമയസ്ഥാരയ'.  ഇടതലസ്ഥായ എടന്റെ

മേണ്ഡലതടിലസ്ഥാണച്ച് നടന്നതച്ച്. അടുത ഒര വസ്ഥാരത ' മേസ്പീശക്കവലയടില പുലടി, വനയ

വകുപ്പെച്ച്  ഉമദേന്യസ്ഥാഗസരയ  നസ്ഥാട്ടുകസ്ഥാരയ  തമ്മടില  തരക്കയ'  എന്നസ്ഥാണച്ച്.   ഏറ്റവയ

പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട്ട  പരടിസടിതടി  പ്രവരതകന്  മേസ്ഥാധവച്ച്  ഗസ്ഥാഡ്ഗടില മപസ്ഥാലുയ......,

പരടിസടിതടിടയക്കുറടിച്ചുള്ള  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  നടിലപസ്ഥാടുകമളസ്ഥാടച്ച്  എലസ്ഥാമപരക്കുയ

മയസ്ഥാജടിക്കസ്ഥാന്  കഴടിയകയടില.    മേസ്ഥാധവച്ച്  ഗസ്ഥാഡ്ഗടിലടിടന്റെ  ഒര  ഇന്റെരവവ്യൂ  ഉണച്ച്.

ഇന്തന്യയടിടല  വനയ  വനന്യജസ്പീവടി  നടിയമേയ   മലസ്ഥാകടതസ്ഥാര  രസ്ഥാജന്യതമേടിലസ്ഥാത

കരക്കശനടിയമേമേസ്ഥാണച്ച്.   'വനന്യമൃഗങ്ങടള  നടിയനടിതമേസ്ഥായ  രസ്പീതടിയടില

മവട്ടയസ്ഥാടുന്നതടിനച്ച്,  അവയടട എണയ കുറയസ്ഥാനുയ വനതടിനടുതച്ച് ജസ്പീവടിക്കുന്നവടര

മൃഗങ്ങളടില  നടിന്നുയ സയരക്ഷടിക്കസ്ഥാനുയ  സസ്ഥാധന്യമേസ്ഥാകുയ.  ജസ്പീവനുയ  സസ്വതടിനുയ
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ഭസ്പീഷണടിയസ്ഥാകുന്ന  വനന്യജസ്പീവടികടള  ടകസ്ഥാലരടതന്നു  പറയന്നതച്ച്  ഭരണഘടനസ്ഥാ

വടിരദമേസ്ഥാണച്ച്.   മവട്ടയസ്ഥാമടണതച്ച്  ഇന്നടത  കസ്ഥാലതടിടന്റെ  ഏറ്റവയ  വലടിയ

ആവശന്യങ്ങളടിടലസ്ഥാന്നസ്ഥാണച്ച്.   മേനുഷന്യടന്റെ  ആവസ്ഥാസ  മമേഖലയടില  അതടിക്രമേടിച്ചു

കടക്കുന്ന വനന്യജസ്പീവടികടള ടകസ്ഥാല്ലുന്നതടില ടതറ്റടില.  ഇന്തന്യയടില മേസ്ഥാതമേസ്ഥാണച്ച് രസ്ഥാജന്യ

വന്യസ്ഥാപകമേസ്ഥായടി  മൃഗമവട്ടയച്ച്  നടിമരസ്ഥാധനമുളളതച്ച്'.     ഇതച്ച്  മേസ്ഥാതൃഭൂമേടിയടില

അമദ്ദേഹതടിടന്റെ ഇന്റെരവവ്യൂ ആണച്ച്. ഇതടിമനസ്ഥാടച്ച് മയസ്ഥാജടിക്കുന്നു,  ഇതടില ആരക്കസ്ഥാണച്ച്

വടിമയസ്ഥാജടിപ്പുള്ളതച്ച്.   അതുടകസ്ഥാണച്ച്  ഇഇൗ  വടിഷയതടിനച്ച്  പരടിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കണയ,

സരക്കസ്ഥാര  ഇമപ്പെസ്ഥാഴയ  മേനടി  പറയന്ന.....,  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  സസ്പീരടിമയസ്ഥാടടടപ്പെച്ച്

മേറുപടടിയസ്ഥാണച്ച് പറയന്നതച്ച്.   ഇപ്രസ്ഥാവശന്യയ ഒര മേറുപടടി മപസ്ഥാലുമേടില,  ഈ വടിഷയയ

ചെരച ടചെമയ്യണതടിടലന്നച്ച് പറഞ്ഞച്ച്  ഇതടിടന ലളടിതവലക്കരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഇതച്ച്

അതസ്പീവ ഗുരതരമേസ്ഥാടയസ്ഥാര ജസ്പീവലപ്രശ്നമേസ്ഥാണച്ച്.  സരക്കസ്ഥാര  ഇക്കസ്ഥാരന്യതടില ഉറക്കയ

നടടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്;   ഉറക്കമുണരണയ;   ബഹു.മുഖന്യമേനടി  ഇക്കസ്ഥാരന്യതടില

ഇടടപടണയ.  ഇഇൗ പ്രശ്നതടിടന്റെ രൂക്ഷത മേനസടിലസ്ഥാക്കടി ഇതച്ച് ചെരച ടചെയ്യണയ.

സഭസ്ഥാനടപടടികള്  നടിരതടിവചച്ച്  ചെരച  ടചെയ്യുകടയന്നു  പറഞ്ഞസ്ഥാല  സഭ

അവസസ്ഥാനടിപ്പെടിക്കുകടയന്നതല;    ഇന്നടത  ദേടിവസയ  സഭസ്ഥാ  നടപടടികള്

പൂരതസ്പീകരടിചതടിനുമശഷയ,  ഇഇൗ  വടിഷയയ  ചെരചടചെയ്യസ്ഥാന്  സമേയയ

കടണതണടമേന്നച്ച് ഞസ്ഥാന് അങ്ങമയസ്ഥാടച്ച് അഭന്യരതടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.
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വനയ-വനന്യജസ്പീവടി വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  സര,  ഞസ്ഥാന്

പറഞ്ഞ കസ്ഥാരന്യങ്ങള് തടന്നയസ്ഥാണച്ച് ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട അയഗയ ഇവടിടട സൂചെടിപ്പെടിചതച്ച്.

ഞസ്ഥാന്  പറഞ്ഞതച്ച്  ഇവടിടട  ഇതരതടിലുളള  അനടിഷ്ട  സയഭവങ്ങള്

നടക്കുന്നുടണന്നു തടന്നയസ്ഥാണച്ച്.  അമദ്ദേഹയ തടന്ന പറഞ, മേസ്ഥാധവച്ച് ഗസ്ഥാഡ്ഗടിലടിടന്റെ

അഭടിപ്രസ്ഥായയ.   ഇഇൗ  അഭടിപ്രസ്ഥായമുള്ടപ്പെടട  നടിരവധടി  നടിരമദ്ദേശങ്ങള്  വന്നടിട്ടുണച്ച്.

ഇവടിടട  വന്യകമേസ്ഥാക്കടിയതുമപസ്ഥാടല  ഇന്തന്യയടിടല  നടിയമേമേസ്ഥാണച്ച്  മകരളതടിടല

നടിയമേമേല,  അതസ്ഥാണച്ച്  ഗസ്ഥാഡ്ഗടില  പറഞ്ഞതച്ച്.   ഇന്തന്യയടിടല  പസ്ഥാരലടമേന്റെച്ച്

പസ്ഥാസസ്ഥാക്കടിടയസ്ഥാര നടിയമേതടിടല മേസ്ഥാറ്റയ സയബന്ധടിചച്ച് നടിയമേപരമേസ്ഥായ ചെരചയസ്ഥാണച്ച്

മവണതച്ച്,  നടിയമേ  നടപടടികളസ്ഥാണച്ച്  സസ്വസ്പീകരടിമക്കണതച്ച്.   പസ്ഥാരലടമേന്റെടില  നടിയമേയ

ടകസ്ഥാണ്ടുവരന്നതടിനുമവണടിയളള  നടപടടികള്ക്കസ്ഥാണച്ച്  ശമേടിമക്കണതച്ച്.

പസ്ഥാരലടമേന്റെടില ഒര പ്രമമേയയ മപസ്ഥാലുയ, കസ്ഥാലഹരണടപ്പെട്ട നടിയമേങ്ങള് മേസ്ഥാറ്റണടമേന്നു

പറഞ്ഞച്ച്  ഒര  ശദക്ഷണടിക്കല  പ്രമമേയയ  മപസ്ഥാലുയ  ഭസ്ഥാഗന്യവശസ്ഥാമലസ്ഥാ,

ദേഇൗരഭസ്ഥാഗന്യവശസ്ഥാമലസ്ഥാ  നമ്മള്  ഉന്നയടിചടിട്ടടില.   (...ബഹളയ...)  ഇടതലസ്ഥായ

സൂചെടിപ്പെടിക്കുന്നടതന്തസ്ഥാണച്ച്?  ഇഇൗ  പ്രശ്നതടിനച്ച്  ആഴതടിലുടള്ളസ്ഥാര  പഠനയ

ആവശന്യമേസ്ഥാടണന്നുതടന്നയസ്ഥാണച്ച്  നമ്മടള  മബസ്ഥാധന്യടപ്പെടുതന്നതച്ച്.

ആവശന്യതടിനുളള  പഠനയ  നടക്കണടമേന്നുതടന്നയസ്ഥാണച്ച്  ഞസ്ഥാനുയ  പറയന്നതച്ച്.

ഗസ്ഥാഡ്ഗടില  പറഞ്ഞടതന്തസ്ഥാണച്ച്,  ഇടതസ്ഥാടക്ക  പരടിമശസ്ഥാധടിമക്കണതസ്ഥാണച്ച്.   അതച്ച്
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പരടിമശസ്ഥാധടിചച്ച്  ഒര ധസ്ഥാരണയടിടലതടിയസ്ഥാല മേസ്ഥാതമമേ നമുക്കച്ച്  മുമന്നസ്ഥാട്ടച്ച്  മപസ്ഥാകസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടിക്കൂ.   അതസ്ഥാണച്ച്  ഞസ്ഥാന്  മനരടത  പറഞ്ഞതച്ച്  നമുടക്കസ്ഥാര  പഠനയ

നടതസ്ഥാനുളള  തസ്പീരമേസ്ഥാനടമേടുതടിട്ടുണച്ച്.  അതടിടനതടരന്നച്ച്  പഠന  റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടച്ച്

വന്നസ്ഥാല (.....ബഹളയ...) 

മേടി  .    സസ്പീക്കര  :  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട മേനടി,  ടചെയറടിടന അഡ്രെെസച്ച് ടചെയച്ച്  മേറുപടടി

പറയക.  

ശസ്പീ  .    എ  .    ടക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  :  സര,  ഇതടിനച്ച്  ഒരപസ്ഥാടച്ച്  വടിദേഗ്ദ്ധര അഭടിപ്രസ്ഥായയ

പറഞ്ഞടിട്ടുണച്ച്.  മകരളതടിടല  ഒരപസ്ഥാടുമപമരസ്ഥാടച്ച്  ഞങ്ങള്  സയസസ്ഥാരടിചടിട്ടുണച്ച്,

എന്തസ്ഥാണച്ച്  പരടിഹസ്ഥാരയ?   ആ  പരടിഹസ്ഥാരയ  നമ്മളുടട  ചെരച  ടകസ്ഥാണ്ടുമേസ്ഥാതയ

കടണതസ്ഥാന്  കഴടിയന്നതല.   വടിശദേമേസ്ഥാടയസ്ഥാര  പഠനയ  ആവശന്യമേസ്ഥാണച്ച്.   ആ

പഠനടത തുടരന്നുളള റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടുകള് ലഭടിക്കണയ. (...ബഹളയ...)  ഇവടിടട ഞസ്ഥാന്

ഒട്ടുയ  ലഘൂകരടിക്കസ്ഥാന്  ശമേടിചടിട്ടടില.   അങ്ങടന  ശമേടിചടിരന്നുടവങടില

2016-17 -ല  104  മേരണയ,   2018  -ല  119,   2020 -ല  146,  2021  -ല  92,

പടിന്നസ്പീടുളള  വരഷങ്ങളടില  88  വസ്പീതയ.   ആടക  5  വരഷയടകസ്ഥാണച്ച്  637

മേരണങ്ങളസ്ഥാണച്ച്  നടന്നടിട്ടുളളതച്ച്.   ഞസ്ഥാന്  അതച്ച്  പറയസ്ഥാന്  ശമേടിചടില,   കസ്ഥാരണയ

അങ്ങടന  പറഞ  മപസ്ഥാമകടണസ്ഥാര  കസ്ഥാരന്യമേലസ്ഥാടയന്നച്ച്  എനടിക്കച്ച്  മതസ്ഥാന്നടി,  ഒര

നന്യസ്ഥായയ  പറഞ്ഞച്ച്  ഒഴടിഞമേസ്ഥാറസ്ഥാനല  ശമേടിചതച്ച്.   സയഭവടിക്കുന്ന
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യസ്ഥാഥസ്ഥാരതന്യതടിനുമനടര  കണടചടിരടിക്കുന്നതടിനു  പകരയ  നമുക്കച്ച്  ശസ്ഥാസസ്പീയമേസ്ഥായ

പരടിഹസ്ഥാരയ  കടണതണയ.   ശസ്ഥാസസ്പീയമേസ്ഥായ  പരടിഹസ്ഥാരയ  കടണതന്നതുവടര

കസ്ഥാതടിരടിമക്കണതുമണസ്ഥാ  എടന്നസ്ഥാര  ആശങ  അതച്ച്  സസ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവടികമേസ്ഥാണച്ച്.   നമ്മള്

ഇമപ്പെസ്ഥാള് ടചെയ്യസ്ഥാന് ഉമദ്ദേശടിചടിട്ടുളളതച്ച്, കടുവകടള പടിടടിചച്ച് പറമ്പടിക്കുളയ, ടപരടിയസ്ഥാര

എന്നസ്പീ  ടടടഗര  റടിസരവകളടിമലക്കച്ച്  ഷടിഫ്റ്റു  ടചെയ്യുക,  ഇമപ്പെസ്ഥാള്  തസ്പീരമേസ്ഥാനടിചതച്ച്

അതസ്ഥാണച്ച്.   വയനസ്ഥാട്ടടില  ടടടഗര  ടസന്സസച്ച്  നടതസ്ഥാന്  തസ്പീരമേസ്ഥാനടിച്ചു.

മകരളതടില  എലസ്ഥായടിടതയ  ആനകളുടട  എണയ  സയബന്ധടിച  ടസന്സസച്ച്

നടതസ്ഥാന്  തസ്പീരമേസ്ഥാനടിച്ചു.   ആനകടള  പുനരധടിവസടിപ്പെടിക്കുന്നതടിനുളള

നടപടകളുണസ്ഥാകുയ.   നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരയ  സയബന്ധടിടചസ്ഥാര  ആമലസ്ഥാചെന

നടമതണതുണച്ച്,  അതുയ  ടചെയ്യുയ.   വയനസ്ഥാടച്ച്  മേസ്ഥാതൃകയടിലുളള  ടസഷന്യല

ആര.ആര.റ്റടി.-കളുടട  എണയ  വരദടിപ്പെടിചച്ച്  ഇതരയ  സലങ്ങളടില

വടിനന്യസടിപ്പെടിക്കസ്ഥാനുളള  തസ്പീരമേസ്ഥാനവയ  എടുതടിട്ടുണച്ച്.   ഇതരയ  കസ്ഥാരന്യങ്ങളടില

ഭരണകക്ഷടി പ്രതടിപക്ഷ പ്രശ്നമേലസ്ഥാതതുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച് ഞസ്ഥാന് അങ്ങടന ..... 

ശസ്പീ  .    രമമേശച്ച്  ടചെന്നടിതല:  സര,  ഞസ്ഥാന് വയനസ്ഥാട്ടടില  മേരടിച  മതസ്ഥാമേസടിടന്റെ

വസ്പീട്ടടില മപസ്ഥായടിരന്നു.  അവരടട വസ്പീട്ടുകസ്ഥാരടട പരസ്ഥാതടി  കടുവ ആക്രമേടിചമശഷയ

മേസ്ഥാനന്തവസ്ഥാടടി  ടമേഡടിക്കല  മകസ്ഥാമളജടില  ടകസ്ഥാണ്ടുമപസ്ഥായടി,  ഒര  ചെടികടിത്സയയ

കടിട്ടടിയടില.  ടമേഡടിക്കല മകസ്ഥാമളജടില നടിന്നുയ ജടിലസ്ഥാ ആശുപതടിയടിമലക്കച്ച് റഫര
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ടചെയ്യുകയസ്ഥാണച്ച്,  കല്പറ്റയടില,  എവടിടടടയങടിലുയ  മകട്ടടിട്ടുമണസ്ഥാ?   അവടിടട  ടചെന്നച്ച്

മചെസ്ഥാരടയസ്ഥാലടിപ്പെടിചച്ച്  എതമയസ്ഥാ  മേണടിക്കൂര  കഴടിഞ്ഞസ്ഥാണച്ച്  മതസ്ഥാമേസച്ച്  മേരടിക്കുന്നതച്ച്.

ഞസ്ഥാന് അവടിടട ടചെന്നതടിനുമശഷമേസ്ഥാണച്ച് അങ്ങച്ച് അവടിടട എതടിയതച്ച്, അങ്ങമയസ്ഥാടുയ

പറഞ  കസ്ഥാണുമേമലസ്ഥാ?  ഗവണ്ടമേന്റെച്ച്  എന്തു  നടപടടിയസ്ഥാണച്ച്  ഇക്കസ്ഥാരന്യതടില

എടുതതച്ച്?   ബഹു.  ആമരസ്ഥാഗന്യവകുപ്പുമേനടിയമേസ്ഥായടി  അങ്ങച്ച്  ഇക്കസ്ഥാരന്യയ

സയസസ്ഥാരടിചടിട്ടുമണസ്ഥാ? 

ആമരസ്ഥാഗന്യ-വനടിത-ശടിശുവടികസന  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീമേതടി  വസ്പീണസ്ഥാ

മജസ്ഥാരജച്ച്):   സര,  മതസ്ഥാമേസച്ച്  എന്ന  വന്യകടിയടട   മേരണയ  സയബന്ധടിചസ്ഥാണച്ച്

ബഹുമേസ്ഥാനന്യനസ്ഥായ  അയഗയ  ഇവടിടട  സൂചെടിപ്പെടിചതച്ച്,   ദേഇൗരഭസ്ഥാഗന്യകരമേസ്ഥായ  ആ

മേരണയ  വളടര  ദദുഃഖകരമേസ്ഥാണച്ച്,  അങ്ങടനടയസ്ഥാന്നച്ച്  സയഭവടിക്കസ്ഥാന്

പസ്ഥാടടിലസ്ഥായടിരന്നു.  പമക്ഷ അമദ്ദേഹയ പറഞ്ഞ കസ്ഥാരന്യങ്ങളടില വസ്തുതസ്ഥാപരമേസ്ഥായ

ടതറ്റുണച്ച്. ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട അയഗയ സൂചെടിപ്പെടിചതുമപസ്ഥാടലയള്ള പ്രശ്നയ മേരണടപ്പെട്ട

വന്യകടിയടട  കുടുയബയ  ഉന്നയടിച  സസ്ഥാഹചെരന്യതടില  വടിശദേമേസ്ഥായ  റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടച്ച്

ആമരസ്ഥാഗന്യവകുപ്പെച്ച്  മതടടിയടിരന്നു.  മതസ്ഥാമേസടിടന  വയനസ്ഥാടച്ച്  ടമേഡടിക്കല

മകസ്ഥാമളജടിമലയച്ച് (മേസ്ഥാനന്തവസ്ഥാടടി ആശുപതടിയടില) ടകസ്ഥാണ്ടുവരമമ്പസ്ഥാള് അവടിടട

സരജന്  ഉള്ടപ്പെടട  സസ്പീനടിയര  മഡസ്ഥാമക്ടഴച്ച്  ഡവ്യൂട്ടടിയടിലുണസ്ഥായടിരന്നു.  അവര

പ്രസ്തുത  വന്യകടിടയ  പരടിമശസ്ഥാധടിക്കുകയയ  ടസബടിടടലസച്ച്
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ടചെയ്യുന്നതടിനസ്ഥാവശന്യമേസ്ഥായ  നടപടടികള്  സസ്വസ്പീകരടിക്കുകയയ  ടചെയടിട്ടുണച്ച്.

അക്കസ്ഥാരന്യങ്ങള്  ആശുപതടി  മരഖകളടിലനടിന്നുയ  ടമേഡടിക്കല

റടിക്കസ്ഥാരഡകളടിലനടിന്നുയ  വന്യകമേസ്ഥാകുന്നുമുണച്ച്.  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ

രകധമേനടികളടിലനടിന്നുയ  വലടിയമതസ്ഥാതടില  രകയ

വസ്ഥാരന്നുമപസ്ഥായടിരന്നതടിനസ്ഥാല  ടസഷന്യലടിസച്ച്  പരടിമശസ്ഥാധടിമക്കണതസ്ഥാടണന്ന

നടിഗമേനതടില  സൂപ്പെര  ടസഷന്യസ്ഥാലടിറ്റടി  സയവടിധസ്ഥാനമുള്ള  മകസ്ഥാഴടിമക്കസ്ഥാടച്ച്

ടമേഡടിക്കല  മകസ്ഥാമളജടിമലയച്ച്  റഫര  ടചെയ്യുകയസ്ഥാണുണസ്ഥായതച്ച്.  മേസ്ഥാനന്തവസ്ഥാടടി

ആശുപതടിയടിലനടിന്നുയ  ടസബടിടടലസച്ച്  ടചെയച്ച്  ആയബുലന്സടില

പറഞ്ഞയയ്ക്കുമമ്പസ്ഥാള്  ടടവറ്റലസച്ച്  മനസ്ഥാരമേലസ്ഥായടിരന്നുടവന്നസ്ഥാണച്ച്

റടിക്കസ്ഥാരഡടിലുള്ളതച്ച്. 

ശസ്പീ  .   രമമേശച്ച് ടചെന്നടിതല: സര,....

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  No..No..  This  is  not   a  debate..Continue.

ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട വനയ വകുപ്പുമേനടിക്കച്ച്  പ്രസയഗയ തുടരസ്ഥായ.....

ശസ്പീ  .    എ  .    ടക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  വനയ  വകുപ്പെച്ച്  ഇതടിമനസ്ഥാടകയതടന്ന

ഫലപ്രദേമേസ്ഥായ  നടപടടികള്  സസ്വസ്പീകരടിച്ചുവരടികയസ്ഥാണച്ച്,  പ്രസ്തുത  നടപടടികളുടട

ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി ചെരചകളുയ നടതടിയടിട്ടുണച്ച്.  വയനസ്ഥാടച്ച്,  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടച്ച്,  ഇടുക്കടി എന്നസ്പീ
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ജടിലകളടിടലലസ്ഥായ  ജനപ്രതടിനടിധടികടള  വടിളടിച്ചുമചെരതച്ച്  കൂടടിയസ്ഥാമലസ്ഥാചെനകള്

മേനടിതലതടിലതടന്ന  നടതടിയടിട്ടുണച്ച്.  ഇന്നലടത  കൂടടിയസ്ഥാമലസ്ഥാചെനസ്ഥാ

മയസ്ഥാഗതടില  ടടകടക്കസ്ഥാണ  തസ്പീരമേസ്ഥാനതടിനുമശഷവയ  ദേഇൗരഭസ്ഥാഗന്യവശസ്ഥാല

അവടിടട  സമേരയ  നടക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  തൃപടികരമേസ്ഥായ  ഒര  മഫസ്ഥാരമുലയസ്ഥാടണന്നച്ച്

ചെരചയടില പടങടുത മനതസ്ഥാക്കനസ്ഥാര സമ്മതടിച്ചുമപസ്ഥായതടിനുമശഷവയ സമേരയ

തുടരന്നതടിടന്റെ  ആവശന്യകതയമണസ്ഥാടയന്നച്ച്  പുനരസ്ഥാമലസ്ഥാചെടിമക്കണതസ്ഥാണച്ച്.

ഇമപ്പെസ്ഥാള്  സസ്വസ്പീകരടിച  നടപടടികള്  കൂടുതല  ഫലപ്രദേമേസ്ഥായയ

ദേസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണമതസ്ഥാടടയയ  നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണച്ച്.  ഇതരതടിലുള്ള

സയഭവങ്ങള്ക്കടിടയസ്ഥാക്കുന്ന  സസ്ഥാഹചെരന്യയ,   സസ്വസ്പീകരടിമക്കണ  പരടിഹസ്ഥാര

മേസ്ഥാരഗ്ഗങ്ങള് എന്നടിവടയടയലസ്ഥായ സയബന്ധടിചച്ച്   വടിദേഗ്ധനസ്ഥാര ഉള്ടപ്പെട്ട ഒര

സയഘയ  അമനസ്വഷടിചച്ച്  റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടച്ച്  ലഭന്യമേസ്ഥാക്കുന്നതടിനച്ച്  തസ്പീരമേസ്ഥാനമേസ്ഥായടിട്ടുണച്ച്.

പ്രസ്തുത  റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടടിമനല  നമുക്കച്ച്  ചെരച  നടതസ്ഥാടമേന്നുയ  അതടിടന

സമ്പുഷ്ടമേസ്ഥാക്കടി  മുമമ്പസ്ഥാട്ടുള്ള  കസ്ഥാരന്യങ്ങള്  തസ്പീരമേസ്ഥാനടിക്കസ്ഥാടമേന്നുയ  ഞസ്ഥാന്

ആവരതടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  കസ്ഥാട്ടസ്ഥാനകളുയ  കടുവകളുയ  കുരങ്ങനസ്ഥാരയ  ഉണസ്ഥാക്കുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  പരടിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ശമേടിക്കസ്ഥായ.  കസ്ഥാട്ടുപന്നടികളുണസ്ഥാക്കുന്ന

പ്രശ്നയ  ഇമപ്പെസ്ഥാള്തടന്ന  ഏതസ്ഥാണച്ച്  നടിയനണവടിമധയമേസ്ഥായമലസ്ഥാ;  സരക്കസ്ഥാര
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ഉചെടിതമേസ്ഥായ  തസ്പീരമേസ്ഥാനടമേടുതതുടകസ്ഥാണമല  അങ്ങടന  സയഭവടിചതച്ച്?

രണസ്ഥായടിരതടിലധടികയ  കസ്ഥാട്ടുപന്നടികടള  ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെ  മമേലമനസ്ഥാട്ടതടില

നസ്ഥാട്ടുകസ്ഥാരടടകൂടടി സഹസ്ഥായമതസ്ഥാടട ടകസ്ഥാന്നടിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത ദേഇൗതന്യതടിനുള്ള

അധടികസ്ഥാരയ  പഞസ്ഥായതച്ച്  പ്രസടിഡനമേസ്ഥാരക്കച്ച്  നലകണടമേന്നതച്ച്

പ്രതടിപക്ഷയതടന്ന  ആവശന്യടപ്പെട്ട  കസ്ഥാരന്യമേസ്ഥായടിരന്നു,  അതടിനുള്ള  നടപടടി

സസ്വസ്പീകരടിക്കടപ്പെട്ടു.  അഭടിപ്രസ്ഥായയ  പ്രതടിപക്ഷതടിടന്റെമയസ്ഥാ

ഭരണപക്ഷതടിടന്റെമയസ്ഥാ എന്നുമനസ്ഥാക്കടിയല നടപടടി സസ്വസ്പീകരടിചതച്ച്. നന്യസ്ഥായമേസ്ഥായ

നടിരമദ്ദേശങ്ങള്  സസ്വസ്പീകരടിക്കുന്നതടിനുയ  നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കുന്നതടിനുയ  ഗവണ്ടമേന്റെച്ച്

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാണച്ച്.  പമക്ഷ ഇഇൗ ഘട്ടതടില യകമേസ്ഥായ ഒര റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടടിലസ്ഥാടത ചെരച

നടതന്നതച്ച് സഭയച്ച് സമേയനഷ്ടയ ഉണസ്ഥാക്കുടമേന്നതുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച് ചെരച ഇമപ്പെസ്ഥാള്

ആവശന്യമേടിടലന്നച്ച് ഞസ്ഥാന് പറഞ്ഞതച്ച്.

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  വനയ-വനന്യജസ്പീവടി  വകുപ്പുമേനടിയടട

വടിശദേസ്പീകരണതടിടന്റെ അടടിസസ്ഥാനതടില അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനച്ച് അനുമേതടി

നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയസ്ഥാവതരണതടിനച്ച് അനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.)
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പ്രതടിപക്ഷമനതസ്ഥാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്):   സര,  ടമേസ്ഥാതയ

ഭൂവടിസ്തൃതടിയടട  29.1%  വനഭൂമേടിയള്ള  മകരളതടിടന്റെ  വനസ്ഥാതടിരതടിയടിടല

മേനുഷന്യ-വനന്യജസ്പീവടി  സയഘരഷബസ്ഥാധടിത  മമേഖലയടില  ഇതടിടന്റെ

തടികഫലങ്ങള് അനുഭവടിച്ചുടകസ്ഥാണച്ച്  30  ലക്ഷയ ആളുകള്  ജസ്പീവടിക്കുന്നുണച്ച്.

ഇഇൗ മമേഖലയടിടല  725  ടസറ്റടിലടമേനകളടിലസ്ഥായടി  ഒര ലക്ഷതടില കൂടുതല

ആദേടിവസ്ഥാസടികളുയ  തസ്ഥാമേസടിക്കുന്നുണച്ച്.  മനരമത  സൂചെടിപ്പെടിച  30

ലക്ഷതടിലപ്പെരയവരന്ന ആളുകടള പരടിഭസ്ഥാന്തടിയടിലുയ ഭസ്പീതടിയടിലുമേസ്ഥാഴടിടക്കസ്ഥാണച്ച്

വന്യസ്ഥാപകമേസ്ഥായടി  വനസ്ഥാതടിരതടിയടിലുയ,  വനസ്ഥാതടിരതടിയയകടന്നച്ച്  10-ഉയ  15-ഉയ

കടിമലസ്ഥാമേസ്പീറ്റര ദൂടരയള്ള മേനുഷന്യവസ്ഥാസ മമേഖലയടിമലയ്ക്കുയ,  ബമതരടി മപസ്ഥാലുള്ള

പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട്ട  പട്ടണങ്ങളടിമലയ്ക്കുയ  വനന്യജസ്പീവടി  ശലന്യയ

വന്യസ്ഥാപടിച്ചുടകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്,  ഇക്കസ്ഥാരന്യയ   ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട അയഗയ സണടി

മജസ്ഥാസഫച്ച്  സൂചെടിപ്പെടിച്ചുകഴടിഞ.  അവടിടടയള്ള  മേനുഷന്യര  ഭസ്പീതടിയടിലസ്ഥാണച്ച്

ജസ്പീവടിക്കുന്നതച്ച്.  കുഞങ്ങടള  സ്കൂളടിലയസ്ഥാന്  രക്ഷടിതസ്ഥാക്കള്ക്കച്ച്  ഭയമേസ്ഥാണച്ച്.

പ്രസ്ഥായമേസ്ഥായവരക്കച്ച്  പുറമതക്കടിറങ്ങസ്ഥാനുയ  ആളുകള്ക്കച്ച്  മദേവസ്ഥാലയങ്ങളടിലടക്കയ

മപസ്ഥാകസ്ഥാനുയ  സസ്ഥാധടിക്കസ്ഥാത  ഭസ്പീതടിതമേസ്ഥായ  അവസയസ്ഥാണച്ച്.  രസ്ഥാതടിയടില

എടന്തങടിലുയ ശബയ മകട്ടസ്ഥാലമപ്പെസ്ഥാലുയ ആളുകള്ക്കച്ച് പുറതടിറങ്ങടി മനസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
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ഭയമേസ്ഥാണച്ച്.  ഇതമേസ്ഥാതയ അരക്ഷടിതസ്ഥാവസ മകരളതടില ഒര കസ്ഥാലഘട്ടതടിലുയ

ഉണസ്ഥായടിട്ടടില.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  വകുപ്പുമേനടി  മേറുപടടിയടില  പറഞ്ഞതച്ച്,  ചെരച

ടചെയച്ച്  എന്തടിനസ്ഥാണച്ച്  ടവറുമത  സമേയയ  കളയന്നടതന്നസ്ഥാണച്ച്.  നടിമേയസഭസ്ഥാ

സമമ്മളനയ  തുടങ്ങടിയതടിടന്റെ  ആദേന്യദേടിവസയതടന്ന  ഇഇൗ  വടിഷയയ

ശദയടിലടകസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന്  കസ്ഥാരണയ  പ്രസ്തുത  വടിഷയതടിടന്റെ

ഗഇൗരവയടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച്.   വയനസ്ഥാടച്ച്,  ഇടുക്കടി,  കണ്ണൂര  തുടങ്ങടി  മകരളതടില

വനസ്ഥാതടിരതടിയള്ള  ഏതച്ച്  ജടിലയടില  ടചെന്നസ്ഥാലുയ  അവടിടടയള്ള  മേനുഷന്യര

ആധടിയടില  ജസ്പീവടിക്കുന്നതസ്ഥാണച്ച്  കസ്ഥാണുന്നതച്ച്.  വകുപ്പുമേനടി  മേസ്പീറ്റടിയഗച്ച്

നടതടിയമലസ്ഥാ,  പടിടന്ന  എന്തടിനസ്ഥാണച്ച്  സമേരയ  ടചെയ്യുന്നതച്ച്  എന്നസ്ഥാണച്ച്

മചെസ്ഥാദേടിക്കുന്നതച്ച്.   ഇടുക്കടിയടിലനടിന്നുയ  മനടര  കസ്ഥാടച്ച്  കയറടിമപ്പെസ്ഥായ  നസ്ഥാലച്ച്

ടകസ്ഥാമ്പനസ്ഥാര  മറസ്ഥാഡടിലുണച്ച്!  ആ  ഒറ്റയസ്ഥാനസ്ഥാടരപ്പെറ്റടി  ഇവടിടട  പറഞ്ഞമലസ്ഥാ.

'പടയപ്പെ'  'ഹരടിടകസ്ഥാമ്പന്'  'ചെക്കടക്കസ്ഥാമ്പന്'  കസ്ഥാപസ്ഥാലടിക'  എന്നടിങ്ങടന

വടിമശഷടിപ്പെടിക്കുന്ന ആ ടകസ്ഥാമ്പനസ്ഥാടരലസ്ഥായ മറസ്ഥാഡടിലസ്ഥാണുള്ളതച്ച്. ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട

മേനടി  ഇന്നലടത  മേസ്പീറ്റടിയഗച്ച്  നടതടിയമപ്പെസ്ഥാള്തടന്ന   ഇവടയലസ്ഥായ  കസ്ഥാടച്ച്

കയറടിമപ്പെസ്ഥാമയസ്ഥാ?   സമേരയ  ടചെയ്യുന്നതച്ച്  ഭസ്പീതടിയടില  നടിന്നസ്ഥാണച്ച്,  ഗവണ്ടമേന്റെച്ച്

ഇടടപടസ്ഥാന്  മവണടിയസ്ഥാണച്ച്.   മേനുഷന്യടര  ടകസ്ഥാന്നസ്ഥാല  മേസ്ഥാതമമേ  ആനടയ



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

26

മേയക്കുടവടടിവചച്ച്  കൂട്ടടിലസ്ഥാക്കുകമയസ്ഥാ  വനതടിമലയച്ച്  കയറ്റടിവടിടുകമയസ്ഥാ

ടചെയ്യുന്നതടിനച്ച്  നടപടടി സസ്വസ്പീകരടിക്കുകയള എന്നുമണസ്ഥാ?  കടുവ നസ്ഥാട്ടടിലടിറങ്ങടി

എന്നുപറഞ്ഞസ്ഥാല  പ്രശ്നമേടില,  ആടള  ടകസ്ഥാന്നുകഴടിയമമ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണച്ച്  കടുവടയ

പടിടടിക്കസ്ഥാന്  കൂടച്ച്  വയ്ക്കുന്നതച്ച്.  ആളുകള്  സമേരയ  ടചെയ്യുമമ്പസ്ഥാള്  മേസ്ഥാതമേസ്ഥാണച്ച്

കൂടുമപസ്ഥാലുയ  ടകസ്ഥാണ്ടുവരന്നതച്ച്.  വയനസ്ഥാട്ടടിടലയയ  ഇടുക്കടിയടിടലയയ  ആളുകള്

വടിളടിചച്ച്  പരസ്ഥാതടിപറയന്ന സമേയതച്ച്  എതമയസ്ഥാ  വടിഷയതടില  ഞസ്ഥാന്തടന്ന

അങ്ങടയ  വടിളടിചടിട്ടുണച്ച്.  ഇതടിടലസ്ഥാടക്ക  എന്തച്ച്  നടപടടിയസ്ഥാണച്ച്  വനയവകുപ്പെച്ച്

സസ്വസ്പീകരടിചതച്ച്?  കൃഷടി  മുഴവന്  നശടിച്ചുമപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണച്ച്.  പന്നടിയടട  ശലന്യയ

കുറഞ്ഞടിമല  എന്നസ്ഥാണച്ച്  മചെസ്ഥാദേന്യയ.  വനസ്ഥാതടിരതടിയടില  ഇമപ്പെസ്ഥാള്

കടിഴങ്ങുകൃഷടിടയന്ന ഒന്നടില.  ഭൂമേടിക്കടടിയടിടല കടിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള് മുഴവന് പന്നടി

നശടിപ്പെടിച്ചു,  ടചെറടിയ  കരടിക്കച്ച്  ആകുമമ്പസ്ഥാള്തടന്ന  നസ്ഥാളടിമകരയ  മുഴവന്

കുരങ്ങുകള്  ടകസ്ഥാണ്ടുമപസ്ഥാകുന്നു,   ആനകയറടി  വസ്ഥാഴമതസ്ഥാട്ടയ  മുഴവനുയ

മേടറ്റലസ്ഥാതരയ  കൃഷടികളുയ  നശടിപ്പെടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്,  റബ്ബറടിടന്റെ  ടടത

വച്ചുപടിടടിപ്പെടിചതുമപസ്ഥാലുയ നശടിപ്പെടിക്കുന്നു.   ഒര കൃഷടിയയ ടചെയ്യസ്ഥാന് കഴടിയന്നടില.

2021  ജൂണ്  മുതല  ഇതുസയബന്ധടിചച്ച്  ലഭടിച  അമപക്ഷകളടില

എതടയണമേസ്ഥാണച്ച്  ടകട്ടടിക്കടിടക്കുന്നതച്ച്;  കൃഷടി  നശടിചവരക്കച്ച്  നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരയ
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ടകസ്ഥാടുക്കമണ?  ഇമപ്പെസ്ഥാഴടത  കൃഷടി  മുഴവന്  നശടിച്ചുമപസ്ഥായതടിനസ്ഥാല

നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരയ  ലഭടിചസ്ഥാലമേസ്ഥാതമമേ  അവരക്കച്ച്  അടുത  പ്രസ്ഥാവശന്യയ

കൃഷടിയടിറക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധടിക്കുകയള. കസ്ഥാരഷടിക മമേഖല മുഴവന് ഇതരതടിലുള്ള

ഭസ്പീതടിയടിലസ്ഥാണച്ച്.   ആനകളുയ  കുരങ്ങുകളുയ  പന്നടികളുയ  വലടിയ  കൂട്ടങ്ങളസ്ഥായടി

ഇറങ്ങുകയസ്ഥാണച്ച്.  എലസ്ഥായ  തകരതച്ച്  നശടിപ്പെടിചതടിനുമശഷമേസ്ഥാണച്ച്  ഇവ

കസ്ഥാടുകയറടിമപസ്ഥാകുന്നതച്ച്.  ഇതസ്ഥാടക്കയസ്ഥാമണസ്ഥാ  നടിസസ്ഥാരമേസ്ഥായടി  കസ്ഥാമണണ

വടിഷയങ്ങള്?  ജസ്പീവനുയ സസ്വതടിനുയ സയരക്ഷണമേടില.  കൃഷടിയടിടങ്ങളടില ഒര

വടിളയയ  കൃഷടിടചെയ്യസ്ഥാന്  പറ്റസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചെരന്യമേസ്ഥാണുള്ളതച്ച്.  വനന്യജസ്പീവടി

ആക്രമേണയമൂലയ  മകരളതടില  ഒര  വരഷതടിനടിടയച്ച്  144  ആളുകള്

മേരടിക്കുകയയ  8705  കരഷകരക്കച്ച്  കൃഷടിനസ്ഥാശയ  സയഭവടിക്കുകയയ  ടചെയ്തു.

ആരടക്കങടിലുയ  നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരയ  ലഭന്യമേസ്ഥാക്കടിമയസ്ഥാ?  ഒന്നരടക്കസ്ഥാലമേസ്ഥായടി

അമപക്ഷകടളലസ്ഥായ  തസ്പീരപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാടത  കടിടക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഒരസ്ഥാള്ക്കുയ

നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരയ  നലകടിയടിട്ടടില.  കടുവശലന്യയ  നസ്ഥാട്ടടില

ടപരകടിടക്കസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഇതുസയബന്ധടിചച്ച്  ഇതുവടര  എടന്തങടിലുയ

പഠനയ  നടതടിമയസ്ഥാ?  ഇനടി  പഠനയ  നടതസ്ഥാന്  മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാടണന്നസ്ഥാണച്ച്

പറയന്നതച്ച്!   ഇഇൗ  അവസ  തുടങ്ങടിയടിട്ടച്ച്  എത  നസ്ഥാളസ്ഥായടി.   കടുവയടട
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ആവസ്ഥാസയ ടടറടിമട്ടസ്ഥാറടിയലസ്ഥാണച്ച്. ഒര കടുവയച്ച് അതടിടന്റെ വസ്ഥാസപ്രമദേശമേസ്ഥായടി 20

സസ്വയര  കടി.  മേസ്പീറ്റര  ആവശന്യമേസ്ഥാണച്ച്.  ആ  പ്രമദേശമതയച്ച്  മേടറ്റസ്ഥാര  കടുവടയ

പ്രമവശടിപ്പെടിക്കടില.  കടുവ  ശസ്പീലമേസ്ഥാക്കുന്നതച്ച്  ഒര  ഒറ്റയസ്ഥാന്

ആവസ്ഥാസവന്യവസയസ്ഥാണച്ച്.  344  സസ്വയര കടി.  മേസ്പീറ്ററുള്ള വയനസ്ഥാട്ടടില ഇമപ്പെസ്ഥാള്

150  കടുവകളുണച്ച്.  ടടടഗര  കണ്സരമവഷന്  അമതസ്ഥാറടിറ്റടിയടട  പഠനങ്ങള്

പ്രകസ്ഥാരയ  യഥസ്ഥാരതതടില  150  കടുവകള്ക്കച്ച്  3000  സസ്വയര  കടി.മേസ്പീറ്റര

വസ്ഥാസസലയ  ആവശന്യമേസ്ഥാണച്ച്.  ഒര  കടുവ  അതടിടന്റെ  വസ്ഥാസപ്രമദേശമേസ്ഥായടി

കണക്കസ്ഥാക്കുന്ന  20  കടി.മേസ്പീറ്റര  ചുറ്റളവടില  മേറ്റസ്ഥാരയ  കയറസ്ഥാതടിരടിക്കസ്ഥാനസ്ഥായടി

നഖയടകസ്ഥാണച്ച്  അടയസ്ഥാളടപ്പെടുതടിവയ്ക്കുയ.  മേമറ്റടതങടിലുയ  കടുവ  ഇഇൗ

പ്രമദേശമതയച്ച്  കയറടിയസ്ഥാല  അതടിടന  ആക്രമേടിക്കുയ.  ഇഇൗ

കസ്ഥാരന്യങ്ങടളക്കുറടിടചലസ്ഥായ സരക്കസ്ഥാരടിനുയ വനയ വകുപ്പെടിനുയ അറടിവണസ്ഥാകമണ?

ഒര കസ്ഥാട്ടടില ഇത കടുവകള്മക്ക ജസ്പീവടിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധടിക്കൂടവന്ന കണക്കുണച്ച്,

അതടിമനക്കസ്ഥാള് കൂടുതല കടുവകളുടണങടില അവ പരസരയ ആക്രമേടിക്കുകയയ

ആക്രമേണതടില  പരടിമക്കലക്കുന്ന  കടുവ  നസ്ഥാട്ടടിമലയച്ച്  ഇറങ്ങുകയയ

അവടിടങ്ങളടില  ശലന്യമുണസ്ഥാക്കുകയയ  ടചെയ്യുയ.  ഇതരതടില  ഗഇൗരവതരമേസ്ഥായ

ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച്,  അവടയക്കുറടിചച്ച്  വനയ  വകുപ്പെച്ച്  ഇതുവടര
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പഠടിചടിട്ടടിടലന്നച്ച്  മതസ്ഥാന്നുന്നു.  ആരസ്ഥാണച്ച്  ഇക്കസ്ഥാരന്യയ  പഠടിമക്കണതച്ച്;

മേമറ്റടതങടിലുയ  വകുപ്പെസ്ഥാമണസ്ഥാ;  വനയ  വകുപ്പെടിടന്റെ ടടകയ്യടില ഇതുസയബന്ധടിച

ഒര  ഡസ്ഥാറ്റസ്ഥാ  കളക്ഷനുമണസ്ഥാ?  ആനയടടയയ  കടുവയടടയയ  പന്നടിയടടയയ

എണയ  മനസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  മപസ്ഥാകുന്നുടവന്നച്ച്  ഇമപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണച്ച്  പറയന്നതച്ച്.  ഒര

സടിതടിവടിവരക്കണക്കടിടലങടില  അടതടന്തസ്ഥാര  വകുപ്പെസ്ഥാണച്ച്?  ആനയടടയയ

കടുവയടടയയ എണയ എതമേസ്ഥാതയ ടപരകടിയടിട്ടുടണന്നച്ച് കണക്കസ്ഥാക്കുന്നതടിനച്ച്

എടന്തലയ  സയവടിധസ്ഥാനങ്ങള്  നസ്ഥാട്ടടിലുടണന്നതടിടനക്കുറടിചച്ച്  വനയ  വകുപ്പെടിനച്ച്

ഒരറടിവമേടില.  ഇതുതടന്നയസ്ഥാണച്ച്  ബഫര  മസസ്ഥാണടിലുയ  സയഭവടിചതച്ച്,  അതുയ

കുളമേസ്ഥാക്കടിയതച്ച്.   ബഫര മസസ്ഥാണ്  നടിരണയയ  വനയ  വകുപ്പെടിടന്റെ ടടകയ്യടില

ടകസ്ഥാടുതതുടകസ്ഥാണച്ച് ശരടിയസ്ഥാക്കടിതന്നു,  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട സുപ്രസ്പീയമകസ്ഥാടതടിയടട

ഒഇൗദേസ്ഥാരന്യമുടണങടിമല  അതടിലനടിന്നുയ  ലക്ഷക്കണക്കടിനച്ച്  ആളുകള്ക്കച്ച്

രക്ഷടപ്പെടസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുകയള.  അതടിമനക്കസ്ഥാളുയ  ദേയനസ്പീയമേസ്ഥായസ്ഥാണച്ച്

മേനുഷന്യ-വനന്യജസ്പീവടി സയഘരഷയ സയബന്ധടിച കസ്ഥാരന്യങ്ങള് വകുപ്പെച്ച് ടടകകസ്ഥാരന്യയ

ടചെയ്യുന്നതച്ച്.  വനസ്ഥാതടിരതടിയടില  കുമറമയടറ  മഫസ്ഥാറസച്ച്  വസ്ഥാചരമേസ്ഥാരണച്ച്,

അവരക്കച്ച്  ഇതുവടര  ശമ്പളയ  ടകസ്ഥാടുതടിട്ടടില.   അവരസ്ഥാണച്ച്  നസ്ഥാട്ടടിലടിറങ്ങുന്ന

ആനമയസ്ഥാടച്ച്  തടിരടിചച്ച്  കസ്ഥാടച്ച്  കയറടിമപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാന്  പറയന്നതച്ച്!  'ശകടിമവല'
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മേരടിക്കുന്നതച്ച് അങ്ങടനയസ്ഥാണച്ച്.  ഗസ്ഥാരഡമേസ്ഥാര വന്നച്ച് ആനമയസ്ഥാടച്ച് കയറടിമപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാന്

പറയന്നതലസ്ഥാടത  മേടറ്റസ്ഥാര  സയവടിധസ്ഥാനവമേടിലസ്ഥാത  വകുപ്പെസ്ഥായടി  വനയ  വകുപ്പെച്ച്

മേസ്ഥാറടിയടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഇതുസയബന്ധടിചച്ച്  എടന്തങടിലുയ  ടടകച്ച് മനസ്ഥാ-

സയന്റെടിഫടികച്ച്  സഡടി  വകുപ്പെച്ച്  ഇതുവടര  നടതടിയടിട്ടുമണസ്ഥാ?

മലസ്ഥാകതച്ച്  എടന്തലസ്ഥായ  റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടുകളസ്ഥാണച്ച്  വന്നടിരടിക്കുന്നതച്ച്;  ഇടതസ്ഥാന്നുയ

വനയവകുപ്പെടിടല  ഉമദേന്യസ്ഥാഗസരക്കച്ച്  അറടിയടിമല;  ഇടതലസ്ഥായ  ടടകകസ്ഥാരന്യയ

ടചെയ്യുന്നതടിനുളള  പുതടിയ  ടമേക്കസ്ഥാനടിസയ  Human-Wildlife  Conflict

Mitigation (HWC)  project-കള്  മലസ്ഥാകതച്ച്  എലസ്ഥായടിടതയ  വന്നു.

ഇന്തന്യയടിടല  പല  സയസസ്ഥാനങ്ങളടിലുയ  പ്രമതന്യക  മപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്  വരന്നുണച്ച്.

ഒരകസ്ഥാരന്യയ  ഞസ്ഥാന്  സമ്മതടിക്കുന്നു.  മകന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെകൂടടി  സഹസ്ഥായയ

മവണയ.  മകന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെ സഹസ്ഥായയ ലഭടിക്കുന്നതുവടര കസ്ഥാതടിരന്നസ്ഥാല

മേതടിമയസ്ഥാ; പസ്ഥാരലടമേന്റെടില ഒര പ്രമമേയയമപസ്ഥാലുയ ടകസ്ഥാണ്ടുവന്നടിലസ്ഥാടയന്നച്ച് അങ്ങച്ച്

പറഞ്ഞതച്ച്  ടതറ്റസ്ഥാണച്ച്.  മകരളതടിടല  എയ.പടി.-മേസ്ഥാര   പലപ്രസ്ഥാവശന്യയ  ഇഇൗ

വടിഷയയ  പസ്ഥാരലടമേന്റെടില  ടകസ്ഥാണ്ടുവന്നടിട്ടുണച്ച്.  ടടവലഡച്ച്  ടടലഫച്ച്  ഇഷവ്യൂ

സയബന്ധടിച  വടിഷയയ  ഉന്നയടിചടിട്ടുണച്ച്.   Human-wildlife  conflict

പരടിഹരടിക്കണയ,  1972-ടല  ടടവലഡച്ച്  ടടലഫച്ച്  ആക്ടച്ച്  അടമേന്റെച്ച്
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ടചെയ്യണടമേന്നച്ച്  പറഞ്ഞടിട്ടുണച്ച്.  അന്നടത  കസ്ഥാലതച്ച്  നടിരമ്മടിച  ശകമേസ്ഥായ

നടിയമേമേസ്ഥാണതച്ച്.  വനന്യമൃഗങ്ങടള  പൂരണമേസ്ഥായടി  ഇലസ്ഥായ്മ  ടചെയ്യസ്ഥാന്  പറ്റടിലമലസ്ഥാ;

അതുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച് അന്നച്ച് ആക്ടച്ച് നടിലവടിലവന്നതച്ച്.   അന്നച്ച്  poaching  ഒടക്ക

ധസ്ഥാരസ്ഥാളമേസ്ഥായടി  ഉണസ്ഥായടിരന്ന  കസ്ഥാലതച്ച്,  ആളുകള്  കസ്ഥാടടിനകതച്ച്  കയറടി

ആനമയയയ കടുവമയയയ ടവടടിവയ്ക്കുടന്നസ്ഥാര കസ്ഥാലതസ്ഥാണച്ച് വവലഡച്ച് വലഫച്ച്

ആക്ടച്ച്  ടകസ്ഥാണ്ടുവരന്നതച്ച്.   അതസ്ഥാണടിവടിടട  മേസ്ഥാധവച്ച്  ഗസ്ഥാഡ്ഗടില-ടന  കസ്വസ്ഥാട്ടച്ച്

ടചെയതച്ച്.  മേനുഷന്യടന്റെയയ   കസ്ഥാരഷടിക  മമേഖലയടടയയ  ടസകവ്യൂരടിറ്റടി  വളടര

പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട്ടതസ്ഥാണച്ച്.  അതുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച് മലസ്ഥാകതടിടല വടികസടിത രസ്ഥാജന്യങ്ങള്

മുഴവന്  മൃഗങ്ങടള  നടിയനടിക്കുന്നതടിനുമവണടി  ഒരപസ്ഥാടച്ച്  രസ്പീതടികള്

ടകസ്ഥാണ്ടുവന്നതച്ച്. ആ  സയവടിധസ്ഥാനങ്ങള് ഫലപ്രദേമേസ്ഥായടി നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കണടമേങടില

വവലഡ് വലഫച്ച് ആക്ടടില  ആവശന്യമേസ്ഥായ മഭദേഗതടികള് വരതണയ.  ഓമരസ്ഥാ

സലങ്ങളടിലുയ  ആനടയയയ  കടുവടയയയ  പന്നടിടയയയ  ടടകകസ്ഥാരന്യയ

ടചെമയ്യണ  രസ്പീതടികള്   വന്യതന്യസ്തമേസ്ഥാണച്ച്.  വയനസ്ഥാട്ടടില  മകസച്ച്  അഡ്രെെസച്ച്

ടചെയ്യുന്നതച്ച് മവടറസ്ഥാര രസ്പീതടിയടിലസ്ഥാണച്ച്. ഇടുക്കടിയടില വരമമ്പസ്ഥാള് വന്യതന്യസ്തമേസ്ഥായ

തരതടിലസ്ഥാണച്ച്.  ഇടതലസ്ഥായ മേനസടിലസ്ഥാക്കടിടക്കസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച്  ടചെയ്യുന്നതച്ച്.  അതടിനച്ച്

പല  കസ്ഥാരണങ്ങളുണച്ച്.  വനന്യജസ്പീവടികളുടട  എണയ  ടപരകയസ്ഥാടണന്നച്ച്
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എലസ്ഥാമപരയ  സമ്മതടിക്കുന്നുണച്ച്,   ആവസ്ഥാസ  വന്യവസകളടിലുയ

വഴടിതസ്ഥാരകളടിലുയ  കസ്ഥാലസ്ഥാവസ  വന്യതടിയസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കുന്ന  വന്യസ്ഥാപകമേസ്ഥായ

പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച്.  ഒര ആനയച്ച്  ഒര ദേടിവസയ  250  കടി.ഗ്രസ്ഥായ  ഭക്ഷണയ മവണയ.

പതയ പതടിനഞയ ഇരപതടിയഞയ വരന്ന ആനക്കൂട്ടയ ഒരസലതനടിന്നച്ച്

മേടറ്റസ്ഥാര  സലമതയച്ച്  ഭക്ഷണയ  മതടടി  മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണച്ച്.  മപസ്ഥാകുന്നവഴടി

ആനതസ്ഥാരകളസ്ഥാണച്ച്.  പസ്ഥാലങ്ങളുയ  മറസ്ഥാഡകളുയ  ഇലകടികച്ച്  ടടലനുയ  വന്നസ്ഥാല

ആനതസ്ഥാരകള്  മുറടിഞമപസ്ഥാകുയ.  ഇടതലസ്ഥായ  പരടിമശസ്ഥാധടിമക്കണതച്ച്  വനയ

വകുപ്പെമല;  എവടിടടയസ്ഥാണച്ച്  പ്രശ്നയ;   എവടിടടയസ്ഥാണച്ച്  ആനതസ്ഥാരകള്ക്കച്ച്

തടസമുണസ്ഥായടിരടിക്കുന്നതച്ച്;  അവരടട  ആവസ്ഥാസവന്യവസയച്ച്   എവടിടടയസ്ഥാണച്ച്

പ്രശ്നയ  ഉണസ്ഥായടിരടിക്കുന്നതച്ച്;  ഏകവടിള  മതസ്ഥാട്ടങ്ങള്  ഉണസ്ഥാക്കുന്നതച്ച്,

കസ്ഥാടടിനകതച്ച്  മുഴവന്  യക്കസ്ഥാലടിപ്റ്റടിസുയ  അതുമപസ്ഥാടലയളള  മേരങ്ങടളസ്ഥാടക്ക

നട്ടുപടിടടിപ്പെടിക്കുന്നതച്ച്   കൂടുതല   മൃഗങ്ങള്  കസ്ഥാടടിനച്ച്  പുറമതയടിറങ്ങസ്ഥാന്

കസ്ഥാരണമേസ്ഥായടി  വരടികയസ്ഥാണച്ച്.  ആഹസ്ഥാരതടിടന്റെയയ  ടവളളതടിടന്റെയയ

ദേഇൗരലഭന്യമുണച്ച്.   ഇഇൗ  വടിഷയങ്ങള്  കൃതന്യമേസ്ഥായടി  പഠടിക്കണയ.  ഇനടി

വരസ്ഥാനടിരടിക്കുന്ന  പഠനതടിനുമവണടി  കസ്ഥാതടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഇഇൗ

കസ്ഥാരന്യതടിനുമവണടി ഇതുവടരയയ ഒന്നുയ ടചെയടില. അതടിടന്റെ കുറ്റസമ്മതമേസ്ഥാണച്ച്
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ഇവടിടട  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  മേനടി  നടതടിയതച്ച്.  ഇനടി  വരസ്ഥാന്മപസ്ഥാകുന്നതുയ

വരസ്ഥാനടിരടിക്കുന്നതുമേസ്ഥായ പഠനതടിനുമവണടി കസ്ഥാതടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  മേനുഷന്യന്

ഭസ്പീതടിയടിലുയ  ജസ്പീവടിക്കസ്ഥാന്  നടിവൃതടിയടിലസ്ഥാടത  മപടടിടകസ്ഥാണച്ച്  ആളുകള്

വസ്പീടടിനകതച്ച്  കഴടിയമമ്പസ്ഥാള്  എത  നടിസസ്ഥാരവത്കരടിച്ചുടകസ്ഥാണ്ടുയ

ലസ്ഥാഘവമതസ്ഥാടടയമേസ്ഥാണച്ച്   ഗവണ്ടമേന്റെച്ച്  ഒര  വടിഷയടത  ടടകകസ്ഥാരന്യയ

ടചെയ്യുന്നതച്ച്?  ആന  കടിടങ്ങുകള്  ഉണസ്ഥാക്കുന്നടില,  സഇൗമരസ്ഥാരജ്ജ  മവലടികള്

കുറവസ്ഥാണച്ച്,  ബമയസ്ഥാ  ടഫന്സടിയഗച്ച്  ഉണസ്ഥാകുന്നടില,  ഒന്നുയതടന്ന  ടചെയ്യുന്നടില.

ഇന്നടല  ഇടുക്കടിയടില   ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  മേനടി  മപസ്ഥായമപ്പെസ്ഥാള്  പറഞ്ഞതച്ച്,

ജനപ്രതടിനടിധടികളുടട  മനതൃതസ്വതടില  എലസ്ഥാമപരയ  കുറചച്ച്  പണപടിരടിവച്ച്

നടതടി  കസ്ഥാരന്യങ്ങള്  ടചെയ്യണടമേന്നസ്ഥാണച്ച്.  ഇതച്ച്  അങ്ങടന  ടചെമയ്യണ

കസ്ഥാരന്യമേസ്ഥാമണസ്ഥാ;  ജനപ്രതടിനടിധടികളുടട  മനതൃതസ്വതടില  പണപടിരടിവച്ച്  നടതടി

കടിടങ്ങച്ച് കുഴടിക്കസ്ഥാനുയ സഇൗമരസ്ഥാരജ്ജ മവലടിനടിരമ്മടിക്കസ്ഥാനുയ ബമയസ്ഥാടഫന്സടിയഗച്ച്

ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ  മപസ്ഥാമകണ  കസ്ഥാരന്യമേസ്ഥാമണസ്ഥാ;  സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെ

കയ്യടിടലന്തസ്ഥാണുളളതച്ച്; എന്തച്ച് പദതടിയസ്ഥാണുളളതച്ച്? ജനങ്ങള് മേരണഭസ്പീതടിയടില

കഴടിയമമ്പസ്ഥാള്,  സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെ  കയ്യടിടലസ്ഥാന്നുമേടില.  കൃഷടിനസ്ഥാശതടിനുള്ള

നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരതക  ടകസ്ഥാടുതടിട്ടടില.  രണച്ച്  ആളുകള്  മേരണടപ്പെട്ടവരടട
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കുടുയബങ്ങള്ക്കച്ച്  പടിമറ്റ  ദേടിവസയ  പണയ  ടകസ്ഥാടുത.  അമപ്പെസ്ഥാള്  മേരടിചസ്ഥാല

മേസ്ഥാതടമേ  പണയ  കടിട്ടുകയമള്ളസ്ഥാ;  അടലങടില  കടിട്ടുകയടിലമലസ്ഥാ?

ഡസ്പീടറ്റയടിലഡസ്ഥായ   പദതടികള്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കസ്ഥാനുളള  സമേയയ

അതടിക്രമേടിചടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഇതടിനുമവണടിയളള  മകസ്ഥാമ്പന്മസഷന്  സസ്പീമുയ

ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്  സസ്പീമുകളുയ  നസ്ഥാട്ടടില പലയടിടങ്ങളടിലുയ  വന്നു.  ഇടതലസ്ഥായ  വനയ

വകുപ്പെച്ച്  അമനസ്വഷടിക്കണയ.  ബസ്ഥാക്കടിയളള  സയസസ്ഥാനങ്ങളടിടലസ്ഥാടക്ക

ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്  സസ്പീമുകള്  നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കടി.   ഇഇൗ  പദതടികള്

നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കുന്നതടിനുമവണ  കസ്ഥാരന്യങ്ങള്  യസ്ഥാടതസ്ഥാന്നുയ  ടചെയ്യുന്നടില.  ആളുകള്

സമേരങ്ങള്  ടചെയ്യുന്നതുയ  പ്രതടിമഷധങ്ങള്  നടതന്നതുയ

രസ്ഥാഷസ്പീയമഭദേവന്യതന്യസ്ഥാസമേടിലസ്ഥാടതയസ്ഥാണച്ച്.  മകസ്ഥാണ്ഗ്രസുകസ്ഥാരയ  യ.ഡടി.എഫച്ച്.-

കസ്ഥാരയ  മേസ്ഥാതമേല  അവടിടട  സമേരതടിനച്ച്  ഇറങ്ങടിയടിരടിക്കുന്നതച്ച്.  ഒസ്ഥാമരസ്ഥാ

പ്രമദേശതയ  മറസ്ഥാഡച്ച്  തടയസ്ഥാനുയ  മഫസ്ഥാറസച്ച്  ഓഫസ്പീസടില  പ്രശ്നമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ

മപസ്ഥാകുന്നതച്ച്  എലസ്ഥാമപരയ  ഒരമേടിചസ്ഥാണച്ച്.  ജനങ്ങളുടട  സമ്മരദ്ദേമുണസ്ഥാകുമമ്പസ്ഥാള്

രസ്ഥാഷ്ടസ്പീയ പ്രസസ്ഥാനങ്ങള് എലസ്ഥാമപരയ മപസ്ഥാകുയ. സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെ ഈ നടിലപസ്ഥാടച്ച്

ഞങ്ങടള  വടിസ്മയടിപ്പെടിച്ചു.  കസ്ഥാരണയ  ഒര  സബ്മേടിഷനച്ച്  ടകസ്ഥാടുക്കുന്ന

മേറുപടടിമപസ്ഥാലുയ  നലകസ്ഥാടത  ഒന്നുയ  കയ്യടിലടില   എന്നസ്ഥാണച്ച്  പറയന്നതച്ച്.
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എന്തസ്ഥാണച്ച്  നടക്കുന്നടതന്നറടിയസ്ഥാടത,  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെ  നടപടടിയടിലുയ

ഇമപ്പെസ്ഥാള്  ടചെയ്തുടകസ്ഥാണടിരടിക്കുന്ന  കസ്ഥാരന്യങ്ങളടിലുയ  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  വനയ-

വനന്യജസ്പീവടി  വകുപ്പുമേനടിയടട   മേറുപടടിയടിലുയ  ഞങ്ങള്  ശകമേസ്ഥായടി

പ്രതടിമഷധടിക്കുന്നു.   പ്രതടിമഷധടിച്ചുടകസ്ഥാണച്ച്  ഞസ്ഥാനുയ  എടന്റെ  പസ്ഥാരട്ടടി

അയഗങ്ങളുയ വസ്ഥാക്കഇൗട്ടച്ച് ടചെയ്യന്നു. 

(സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെ  നടിലപസ്ഥാടടില  പ്രതടിമഷധടിചച്ച്  പ്രതടിപക്ഷമനതസ്ഥാവയ

അമദ്ദേഹതടിടന്റെ പസ്ഥാരട്ടടിയടിലടപ്പെട്ട അയഗങ്ങളുയ സഭവടിട്ടച്ച് പുറതമപസ്ഥായടി)

 ശസ്പീ  .    ടക  .    പടി  .    എ  .    മേജസ്പീദേച്ച്  : സര,   നമ്മുടട  സയസസ്ഥാനതച്ച്  ഒര

കസ്ഥാലതമേടിലസ്ഥാത രസ്പീതടിയടിലുളള വനന്യമൃഗശലന്യയ വരദടിച്ചുടകസ്ഥാണടിരടിക്കുന്ന ഒര

ഘട്ടമേസ്ഥാണടിതച്ച്.  അതടിമനസ്ഥാടുളള  സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെ  സമേസ്പീപനയ

എന്തസ്ഥായടിരന്നുടയന്നുളളതസ്ഥാണച്ച്  പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട്ട  പ്രശ്നയ.  സരക്കസ്ഥാര  ഇമപ്പെസ്ഥാള്

ഇരട്ടടില  തപ്പുകയസ്ഥാണച്ച്.  പലയടിടങ്ങളടിലുയ  ഇവടിടട  പ്രതടിപസ്ഥാദേടിചതുമപസ്ഥാടല

വനന്യമൃഗശലന്യയ  രൂക്ഷമേസ്ഥാകുന്നു.  കൃഷടിനസ്ഥാശയ  എലസ്ഥാ  ദേടിവസങ്ങളടിലുമുണസ്ഥാകുന്നു.

മതസ്ഥാമേസടിടന്റെ മേരണടതകുറടിചച്ച് പറഞ്ഞതുമപസ്ഥാടല മേമ്പസ്ഥാടച്ച് ഗ്രസ്ഥാമേപഞസ്ഥായതടില

ആനയടട  ആക്രമേണതടില  ഒര  സസ്പീ  മേരടിച്ചു.  കരവസ്ഥാരക്കുണച്ച്

ഗ്രസ്ഥാമേപഞസ്ഥായതടില  കസ്ഥാട്ടുമപസ്ഥാതടിടന്റെ  ആക്രമേണതടില  ഒരസ്ഥാള്  മേരടിച്ചു.
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ഇടതലസ്ഥായ  സരക്കസ്ഥാരടിനറടിയസ്ഥാമേമലസ്ഥാ;   ഇതടിനച്ച്  എടന്തലസ്ഥായ  നടപടടികളസ്ഥാണച്ച്

എടുതതച്ച്.  അങ്ങച്ച് പറയന്നതച്ച് ഒര പഠന റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടച്ച് വരസ്ഥാന് മപസ്ഥാകുകയയസ്ഥാണച്ച്,

പഠടിക്കസ്ഥാന് മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണച്ച്,  അതച്ച് ലഭന്യമേസ്ഥാകുന്നമുറയച്ച് ആമലസ്ഥാചെടിക്കസ്ഥാടമേന്നസ്ഥാണച്ച്.

അതടിനടിനടിയയ   എതകസ്ഥാലടമേടുക്കുയ?  പഠന  റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടച്ച്  വരന്നതുവടര

ജനങ്ങള്ക്കടിതച്ച്  സഹടിചടിരടിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുമമേസ്ഥാ;  ഒസ്ഥാമരസ്ഥാ  സലതയ

പ്രശ്നങ്ങളസ്ഥാണച്ച്.  ജനപ്രതടിനടിധടികളടക്കയ  വളടര  പ്രയസ്ഥാസതടില

നടിലക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഇഇൗ പ്രശ്നയ മുമ്പുയ സഭയടട ശദയടില ടകസ്ഥാണ്ടുവന്നതസ്ഥാണച്ച്.

പടക്ഷ അടന്നസ്ഥാന്നുയ ഒര നടപടടിയയ എടുതടിലസ്ഥാടയന്നതസ്ഥാണച്ച് പ്രശ്നയ.  അങ്ങച്ച്

പറയന്നതച്ച് ഇതച്ച് അടടിയന്തര സസ്വഭസ്ഥാവമുളളതലസ്ഥാതതുടകസ്ഥാണച്ച് ചെരച ടചെമയ്യണ

കസ്ഥാരന്യമേടിലസ്ഥാടയന്നസ്ഥാണച്ച്. ഒര നടിമരസ്ഥാധനസ്ഥാജ്ഞ ഇതടിടന്റെ മപരടില നടതടിയടിട്ടുണച്ച്.

അമനകയ  ആളുകള്  മേരടിക്കുന്നു,  ദേടിവസവയ  കൃഷടിനസ്ഥാശയ  സയഭവടിക്കുന്നു.  ഇഇൗ

കസ്ഥാരന്യയ  സഭയടില  ചെരച  ടചെയ്യണസ്ഥാടയന്നസ്ഥാമണസ്ഥാ  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  മേനടി

പറയന്നതച്ച്;  പടിന്നസ്പീടച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറയന്നതച്ച്  ഉമദേന്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാരടട  മേമനസ്ഥാവസ്പീരന്യയ

തകരക്കുന്നുടയന്നസ്ഥാണച്ച്. ഞസ്ഥാന് അങ്ങടന പറയന്നടില. വകുപ്പെടിടല ഉമദേന്യസ്ഥാഗസര

മഫസ്ഥാണ്  എടുക്കുന്നടില,  അതുടകസ്ഥാണച്ച്  ഇനടി  എവടിടടവചച്ച്  മഫസ്ഥാണ്  വന്നസ്ഥാലുയ

എടുക്കണടമേന്നസ്ഥാണച്ച്  അങ്ങയടട  ഉതരവച്ച്.   ഇവടിടട  ചെരച  ടചെയ്യുമമ്പസ്ഥാള്
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ഉമദേന്യസ്ഥാഗസരടട  മേമനസ്ഥാവസ്പീരന്യയ  തകരടമേന്നസ്ഥാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറയന്നതച്ച്.

വസ്ഥാസ്തവതടില  ഇതുമേസ്ഥായടി ബന്ധടപ്പെട്ടച്ച് സരക്കസ്ഥാമരസ്ഥാ വനയ വകുപ്പുമേനടിമയസ്ഥാ  ഒര

കസ്ഥാരന്യവയ  ടചെയടിട്ടടില,  ഇക്കസ്ഥാരന്യടതക്കുറടിചച്ച്  പഠടിചടിട്ടുമേടില.    ഞസ്ഥാന്

മചെസ്ഥാദേടിക്കുന്നതച്ച്  ഒര  പഠന  റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടച്ച്  വരന്നതടിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  എന്തുടചെയ്യസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടിക്കുടമേന്നസ്ഥാണച്ച്;  മൃഗങ്ങള്  അധടികമേസ്ഥായസ്ഥാല  എന്തുടചെയ്യണയ;  കൂടസ്ഥാടത

മൃഗങ്ങള് നസ്ഥാട്ടടില ഇറങ്ങസ്ഥാതടിരടിക്കസ്ഥാന് എടന്തസ്ഥാടക്ക തസ്ഥാലക്കസ്ഥാലടിക നടപടടികള്

ടചെയ്യസ്ഥാന്  കഴടിയയ;  അതുസയബന്ധടിടചങടിലുയ  സഭയടില  പറമയണതമല;

ഇമപ്പെസ്ഥാള്   അങ്ങച്ച് പറയന്നതച്ച് പഠന റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടുവരയ,  പഠനയ നടതടമേന്നസ്ഥാണച്ച്.

അതുവടര എന്തസ്ഥാണച്ച് സടിതടി;  അതുമപസ്ഥാടല കൃഷടിക്കസ്ഥാരടട പ്രശ്നതടിനച്ച് എന്തച്ച്

സമേസ്പീപനയ  സസ്വസ്പീകരടിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുയ;  ആളുകളുടട  ജസ്പീവന്  രക്ഷടിക്കസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടിക്കുമമേസ്ഥാ;  ഇതടിടന സയബന്ധടിചച്ച്  അങ്ങച്ച്  ഒന്നുയ പറയന്നടില.    ഇടുക്കടി,

മേലപ്പുറയ,  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടച്ച്,  കണ്ണൂര  തുടങ്ങടിയ  എലസ്ഥാ  ജടിലകളടിലുയ  പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച്.

വനമമേഖലസ്ഥാ  പ്രമദേശങ്ങളടില  കടിമലസ്ഥാമേസ്പീറ്ററുകമളസ്ഥാളയ  അകതച്ച്   വനന്യമൃഗങ്ങള്

കടന്നുവരടികയസ്ഥാണച്ച്.  ഇതരയ  സയഭവങ്ങളുണസ്ഥായടിട്ടുയ  നടിരതരവസ്ഥാദേപരമേസ്ഥായടി

ഇഇൗ  സഭയടില  മേറുപടടി  പറയന്നതച്ച്  വളടര  പ്രതടിമഷധസ്ഥാരഹവയ

അപമേസ്ഥാനകരവമേസ്ഥാണച്ച്.  അങ്ങടയമപ്പെസ്ഥാടല  ഒര  പരടിചെയസമ്പന്നനസ്ഥായ  മേനടി
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നടിരതരവസ്ഥാദേപരമേസ്ഥായടി  ഇതരയ പ്രശ്നങ്ങടള കസ്ഥാണുന്നതച്ച്  നടിരഭസ്ഥാഗന്യകരമേസ്ഥാണച്ച്.

അങ്ങയടട ഇഇൗ നടിലപസ്ഥാടടില പ്രതടിമഷധടിചച്ച് ഞസ്ഥാനുയ എടന്റെ  പസ്ഥാരട്ടടിയടിലടപ്പെട്ട

അയഗങ്ങളുയ വസ്ഥാക്കഇൗട്ടച്ച് നടതന്നു.

(സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെ നടിലപസ്ഥാടടില പ്രതടിമഷധടിചച്ച്  ശസ്പീ.  ടക.  പടി.  എ.  മേജസ്പീദയ

അമദ്ദേഹതടിടന്റെ പസ്ഥാരട്ടടിയടിലടപ്പെട്ട അയഗങ്ങളുയ സഭവടിട്ടച്ച് പുറതമപസ്ഥായടി)

ശസ്പീ  .    മമേസ്ഥാന്സച്ച്  മജസ്ഥാസഫച്ച്  : സര,  നമ്മുടട  സയസസ്ഥാനതടിടന്റെ  വടിവടിധ

പ്രമദേശങ്ങളടില വനന്യജസ്പീവടി ആക്രമേണയമൂലയ മേനുഷന്യ ജസ്പീവനുകള് നഷ്ടടപ്പെടുകയയ

കൃഷടി  നശടിക്കുകയയ  ടചെയ്യുന്ന  ഗുരതരമേസ്ഥായ  സടിതടിവടിമശഷയ

ഉണസ്ഥാകുന്നുടയന്നുളളതച്ച്  പ്രതടിപക്ഷയ   പലയസ്ഥാവരതടി  പറഞ്ഞടിട്ടുയ

ഉതരവസ്ഥാദേടിതസ്വമതസ്ഥാടട  ആ  വടിഷയതടില  ഇടടപടസ്ഥാന്  സരക്കസ്ഥാര

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകുന്നടിലസ്ഥാടയന്നുളള  പ്രതടിമഷധമേസ്ഥാണച്ച്  ഞങ്ങള്  ഉയരതന്നതച്ച്.

ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട വനയ-വനന്യജസ്പീവടി വകുപ്പുമേനടി ഇവടിടട പറഞ്ഞതച്ച്, ഇഇൗ വടിഷയയ

സയബന്ധടിടചസ്ഥാര  പഠനയ  നടതസ്ഥാന്   സരക്കസ്ഥാര  വസ്പീണ്ടുയ  ഉമദ്ദേശടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്

എന്നസ്ഥാണച്ച്.  വനന്യജസ്പീവടി  ആക്രമേണതസ്ഥാല  ആളുകള്  മേരടിചമശഷയ

ഇതരതടിലുള്ള  ആക്രമേണങ്ങള്  തുടരചയസ്ഥായടി  നടന്നതടിനുമശഷവയ  പഠനയ

നടതടി  റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടച്ച്  വന്നമശഷയ  മേസ്ഥാതമമേ  ഇതടിടനസ്ഥാര  പരടിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
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കഴടിയടവന്നച്ച് പറയന്ന ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെ മേറുപടടി തടന്ന ജനങ്ങമളസ്ഥാടുളള  ഒര

ടവല്ലുവടിളടിയസ്ഥാണച്ച്.  ഇവടിടട  ഒന്നുയ  ടചെയ്യസ്ഥാന്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകടിലസ്ഥാടയന്ന

നടിമഷധസ്ഥാതകമേസ്ഥാടയസ്ഥാര  നടിലപസ്ഥാടടിടന്റെ  സസ്ഥാക്ഷന്യപതമേസ്ഥായസ്ഥാണച്ച്  ഇതടിടന

കസ്ഥാണസ്ഥാന്  കഴടിയന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  ഒരടിക്കലുയ  അയഗസ്പീകരടിക്കസ്ഥാന്  കഴടിയടന്നസ്ഥാര

കസ്ഥാരന്യമേല.    വനന്യമൃഗങ്ങള് കൃഷടി നശടിപ്പെടിചതടിടന്റെ നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരയ ഇതുവടര

ടകസ്ഥാടുതടിട്ടടിടലന്ന  വടിഷയയ  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട  പ്രതടിപക്ഷമനതസ്ഥാവടക്കയ

ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിക്കുകയണസ്ഥായടി.  ഒന്നരവരഷമേസ്ഥായടി  നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരതക

കുടടിശ്ശേടികയസ്ഥാണച്ച്.  കൃഷടി  നശടിചതടിനുള്ള  നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരയ  എതയയമവഗയ

ടകസ്ഥാടുതതസ്പീരക്കസ്ഥാന്  സരക്കസ്ഥാര  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകണയ.  ബസ്ഥാക്കടിയളള  കൃഷടി

നശടിക്കുമമേസ്ഥാടയന്ന  ആശങയടിലുയ  ജസ്പീവന്  നഷ്ടടപ്പെടുമമേസ്ഥാടയന്നുളള

ഭസ്പീതടിയടിലുമേസ്ഥാണച്ച്  കരഷകര.  വയനസ്ഥാട്ടടില  മേരണടപ്പെട്ട  മതസ്ഥാമേസടിടന്റെ

കുടുയബതടിടന്റെ സടിതടി അതടിദേസ്ഥാരണമേസ്ഥാണച്ച്.   ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട രണച്ച് മേനടിമേസ്ഥാര

ഇവടിടട മേറുപടടി പറഞ. യഥസ്ഥാരതതടില മതസ്ഥാമേസടിടന കടുവ കടടിച്ചു പകുതടി

ടകസ്ഥാന്നു,  പകുതടി  സരക്കസ്ഥാരയ  ടകസ്ഥാന്നുടവന്ന  അവസയസ്ഥാണച്ച്.  കൃതന്യമേസ്ഥായടി

ചെടികടിത്സ  ടകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കഴടിഞ്ഞടിലസ്ഥാടയന്നുളളതച്ച്  വസ്തുതയമല;  മുഴവന്

മേസ്ഥാധന്യമേങ്ങളുയ  റടിമപ്പെസ്ഥാരട്ടച്ച്  ടചെയതമല;  ഇതരയ  സയഭവങ്ങള്
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ആവരതടിക്കടപ്പെട്ടസ്ഥാല  എന്തുടചെയ്യുയ;  ഗവണ്ടമേന്റെച്ച്  ഉണരന്നുപ്രവരതടിക്കണയ.

ഇതയയ  ഗുരതരമേസ്ഥായ  സടിതടിവടിമശഷമുണസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചെരന്യതടില

സഭസ്ഥാനടപടടികള്  നടിരതടിവചച്ച്  ഇഇൗ  വടിഷയയ  ചെരച  ടചെമയ്യണതസ്ഥായടിരന്നു.

കരഷകരടടയയ മേലമയസ്ഥാര  മമേഖലയടടയയ  വലടിടയസ്ഥാര ആശങ ഗവണ്ടമേന്റെച്ച്

പരടിഗണടിക്കസ്ഥാതതടില  പ്രതടിമഷധടിച്ചുടകസ്ഥാണച്ച്  ഞസ്ഥാനുയ  ഇഇൗ  വസ്ഥാക്കഇൗട്ടടില

പടങടുക്കുന്നു.    

(സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെ  നടിലപസ്ഥാടടില  പ്രതടിമഷധടിചച്ച്  ശസ്പീ.  മമേസ്ഥാന്സച്ച്  മജസ്ഥാസഫച്ച്

സഭവടിട്ടച്ച് പുറതമപസ്ഥായടി)

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച് മജക്കബച്ച്:  സര,  ഇഇൗ വടിഷയവമേസ്ഥായടി ബന്ധടപ്പെട്ടച്ച്  വനയ

വകുപ്പെച്ച് കൃതന്യമേസ്ഥായ പഠനങ്ങള് നടതടിയടിരന്നടിലസ്ഥാടയന്നസ്ഥാണച്ച് ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട

മേനടിയടട മേറുപടടിയടിലനടിന്നുയ വന്യകമേസ്ഥാകുന്നതച്ച്.   ആനകളുടട ടസന്സസച്ച്

എടുക്കസ്ഥാന്  മപസ്ഥാകുന്നുടവന്നുയ  മേറ്റുവടിവടിധ  തരതടിലുളള  പഠനങ്ങളടിമലയച്ച്

കടക്കസ്ഥാന് മപസ്ഥാകുന്നുടവന്നുമേസ്ഥാണച്ച് മേനടി ഇമപ്പെസ്ഥാള് നലകടിയടിരടിക്കുന്ന മേറുപടടി.

എന്നസ്ഥാല    അടുത  ഭസ്ഥാഗതച്ച്  കഴടിഞ്ഞ  അഞസ്ഥാറച്ച്  വരഷങ്ങള്ക്കുളളടില

വനന്യജസ്പീവടി  ആക്രമേണതടില  മേരണടപ്പെട്ട  ആളുകളുടട  കണക്കുയ  അമദ്ദേഹയ

വസ്ഥായടിച്ചു.  ഇടതസ്ഥാര  പുതടിയ  സയഭവമേല.  കഴടിഞ്ഞ  ആമറഴച്ച്  വരഷങ്ങളസ്ഥായടി
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മകരളതടില വരദടിച്ചുവരന്ന വനന്യജസ്പീവടി  ആക്രമേണങ്ങള് വനയ വകുപ്പെടിടന്റെ

ശദയടിലമപ്പെസ്ഥാലുയ ഇലസ്ഥായടിരന്നു. ഇഇൗ സനരഭതടിലസ്ഥാമണസ്ഥാ ഇതുസയബന്ധടിചച്ച്

പഠനയ നടതന്നതടിനുയ ടസന്സസച്ച് എടുക്കസ്ഥാനുയ മപസ്ഥാകുന്നതച്ച്.  പൂരണമേസ്ഥായയ

നടിരതരവസ്ഥാദേപരമേസ്ഥായ സമേസ്പീപനമേസ്ഥാണച്ച് വനയ വകുപ്പെടിടന്റെയയ  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട്ട

മേനടിയടടയയ  ഭസ്ഥാഗതനടിന്നുമുണസ്ഥായതച്ച്.   അതുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച്  ഇഇൗ  വടിഷയയ

മേടറ്റസ്ഥാര  സസ്ഥാഹചെരന്യതടിമലയച്ച്  എതടിയടിരടിക്കുന്നതച്ച്.  ഇന്നച്ച്  30  ലക്ഷയ

ജനങ്ങള്  ഭസ്പീതടിയടില  ജസ്പീവടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  വനമമേഖലയടില  മേസ്ഥാതമേല

അതടിമനസ്ഥാടനുബന്ധമേസ്ഥായടി  വരന്ന  പട്ടണങ്ങളടിലമപ്പെസ്ഥാലുയ  വനന്യജസ്പീവടി

ആക്രമേണങ്ങള്  വരദടിച്ചുവരകയയ  അതടിടന്റെ  സസ്ഥാന്നടിദന്യയ  വരകയയ

ടചെയ്യുന്നു.   വനന്യജസ്പീവടികളുടട  വരദടിച്ചുവരന്ന എണയ നടിയനടിക്കുന്നതടിനച്ച്

മേറ്റുരസ്ഥാജന്യങ്ങളടില  നടപ്പെസ്ഥാക്കടിയതുമപസ്ഥാടലയളള  നടപടടികള്  ഗവണ്ടമേന്റെച്ച്

സസ്വസ്പീകരടിമക്കണതുണച്ച്.   ആ  മമേഖലകളടിമലയസ്ഥാണച്ച്  കൂടുതലസ്ഥായടി

കടന്നുടചെമലണതച്ച്.   കളളടിയഗച്ച്  നടമതണ  സസ്ഥാഹചെരന്യമുടണങടില  ആ

രസ്പീതടിയടിമലയച്ച് നസ്പീങ്ങണയ.    അപകടതടിലടപ്പെടുന്ന വന്യകടികള്ക്കച്ച് മേതടിയസ്ഥായ

ചെടികടിത്സസ്ഥാ  സഇൗകരന്യങ്ങള്  ലഭന്യമേസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കണയ.   പലമപ്പെസ്ഥാഴയ

ഇതരതടിലുള്ള  വടിഷയങ്ങളുണസ്ഥാകുമമ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണച്ച്  ഇടടപടലുകള്
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നടതന്നതടിനുമവണടി വടിവടിധ വകുപ്പുകള് ഉണരന്നതച്ച്.  ഇഇൗ വടിഷയതടില

ടടവകടിയസ്ഥാടണങടിലമപ്പെസ്ഥാലുയ   ശകമേസ്ഥായ  ഇടടപടല  ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെ

ഭസ്ഥാഗതനടിന്നുയ ഉണസ്ഥാകണടമേന്നച്ച് ആവശന്യടപ്പെടുകയസ്ഥാണച്ച്.  കൂടസ്ഥാടത,  ഇതുമേസ്ഥായടി

ബന്ധടപ്പെട്ടച്ച്  നഷ്ടയ സയഭവടിക്കുന്ന കരഷകരക്കുയ വന്യകടികള്ക്കുയ മേതടിയസ്ഥായ

നഷ്ടപരടിഹസ്ഥാരയ  നലകുന്നതടിനുളള  ഇടടപടലുകള്  ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെ

ഭസ്ഥാഗതനടിന്നുമുണസ്ഥാകണയ.  ഗവണ്ടമേന്റെച്ച് ഇഇൗ വടിഷയയ ചെരച ടചെയ്യസ്ഥാതതടില

പ്രതടിമഷധടിച്ചുടകസ്ഥാണച്ച് വസ്ഥാക്കഇൗട്ടച്ച് ടചെയ്യുന്നു.

(സരക്കസ്ഥാരടിടന്റെ  നടിലപസ്ഥാടടില  പ്രതടിമഷധടിചച്ച്  ശസ്പീ.  അനൂപച്ച്  മജക്കബച്ച്

സഭ വടിട്ടച്ച് പുറതമപസ്ഥായടി.) 

(പുറതമപസ്ഥായ  പ്രതടിപക്ഷസ്ഥായഗങ്ങള്  അലപ്പെസമേയതടിനുമശഷയ

സഭയടില തടിരടിടചതടി.)  


