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മമ  .    സസ്പീക്കര  :    റൂള്  50  പ്രകകാരരം ഒരു അടമയന്തരപ്രമമയ മനകാടസ്പീസസ്  ഇവമടട

ലഭഭ്യമകായമട്ടുണസ്.  സരവ്വശസ്പീ എരം.  വമന്ടസനസ്,  മഡകാ.  എരം.  ടക.  മുനസ്പീര,  സമ.  എഫസ്.

മതകാമസസ്  എനസ്പീ ബഹുമകാനടപ്പെട അരംഗങ്ങളകാണസ്  മനകാടസ്പീസസ്  നലമയമട്ടുള്ളതസ്.   അതസ്

അടമയന്തര സബ്മമഷനകായമ പരമഗണമക്കുന്നുടണനസ് സഭടയ അറമയമക്കുന്നു.

(ശദ്ധക്ഷണമക്കല)

ശദ്ധക്ഷണമക്കല 

ശകാസകാരംമകകാട ശുദ്ധജല തടകാകരം സരംരക്ഷമമക്കണതമടന
ആവശഭ്യകത

ശസ്പീ  .    മകകാവൂര  കുഞ്ഞുമമകാന്:  സര,  മകരളതമടല  വളടര  പ്രധകാനടപ്പെട  ഒരു

വമഷയമകാണസ്  ഇഇൗ  സഭയസ്  മുമകാടക  ഞകാന്  അവതരമപ്പെമക്കുനതസ്.   മലകാകതമടല

ഏറ്റവരം  വലമയ  ശുദ്ധജലതടകാകങ്ങളമല ഒനകാണസ്  ശകാസകാരംമകകാട  ശുദ്ധജലതടകാകരം.

ഇഇൗ  തടകാകരം  നമരന്തരമകായ  മടണകാലമപ്പുമൂലരം  നമകന്നുവരമകയകാണസ്.   ഇഇൗ  തടകാകരം

സരംരക്ഷമക്കുനതമനുമവണമ  1998  മുതല  പല  പദ്ധതമകളരം  ഉണകായമ

എന്നുമകാത്രമമയുള.  നകാളമതുവടരയകായുരം  ഇഇൗ  തടകാകരം  സരംരക്ഷമക്കകാന്  കഴമയകാടത

മപകാകുകയകാണസ്.   ഇഇൗ  തടകാകതമല  നമന്നുരം  പ്രതമദമനരം  480  ലക്ഷരം  ലമറ്റര
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ടവള്ളമകാണസ്  പമസ്  ടചെയ്യുനതസ്.   കുനത്തൂര  നമമയകാജകമണ്ഡലതമടല  7

ഗകാമപഞകായത്തുകളരം ചെവറ നമമയകാജകമണ്ഡലതമടല മതവലക്കര,  ടതക്കുരംഭകാഗരം,

പന്മന,  ചെവറ,  ശകമകുളങ്ങര  അതുമപകാടലതടന  ടകകാലരം  പടണരം  അടക്കമുള്ള

പ്രമദശങ്ങളമമലക്കസ്  കുടമടവള്ളടമതമക്കുന  വളടര  പ്രധകാനടപ്പെട  മസകാതസകാണസ്

ശകാസകാരംമകകാട ശുദ്ധജലതടകാകരം.  ബഹുമകാനടപ്പെട മുഖഭ്യമനമ ശകാസകാരംമകകാടയമല ഒരു

പരമപകാടമയുമകായമ  ബന്ധടപ്പെടസ്  വനമപ്പെകാള്  അമദ്ദേഹവരം  ഇവമടടയമരമക്കുന  പല

എരം.എല.എ.മകാരുരം ആ തടകാകരം മനരമടസ് സനരശമക്കുകയുരം …..........

മമ  .   സസ്പീക്കര:  … ബഹുമകാനടപ്പെട അരംഗങ്ങള് സസ്പീറ്റമലമരമക്കണരം.  ശസ്പീ. മകകാവൂര

കുഞ്ഞുമമകാന് ശകാസകാരംമകകാട കകായലമനുമവണമയുള്ള മപകാരകാടരം തുടരുകയകാണസ്....

ശസ്പീ  .   മകകാവൂര കുഞ്ഞുമമകാന്: സര, ഇഇൗ മതങ്ങല മകള്ക്കകാന് ആടരങമലുമുമണകാ

.....  16  വരഷമകായമ ഞകാന് ഇവമടടനമനസ് കരയുകയകാണസ്.  ഇഇൗ  16  വരഷവരം ഇഇൗ

സസ്പീറ്റമല  തടന  ഇരുനകാണസ്  ഞകാന്  സരംസകാരമചമട്ടുള്ളതസ്.   ബഹുമകാനടപ്പെട

മുഖഭ്യമനമടയ ഞകാന് അനുമമകാദമക്കുന്നു.  അങ്ങസ് ഇഇൗ തടകാകരം മനരമടസ്  കകാണുകയുരം

തടകാകതമടന  ദയനസ്പീയസമതമടയ  സരംബന്ധമചസ്  അവമടടത  പഇൗരപ്രമുഖര,

പരമസമതമ  പ്രവരതകര  എനമവരുമകായമ  ഒരു  ഡമമബറ്റസ്  തടന

സരംഘടമപ്പെമക്കുകയുണകായമ.   അമദ്ദേഹരം  അന്നുതടന   ഇഇൗ  തടകാകടത  ടപ്രകാടകസ്
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ടചെയകാന് പരമകാവധമ സഹകായരം ടചെയ്യുടമനസ് പ്രഖഭ്യകാപമച.  ഞകാന് പറഞ്ഞുവരുനതസ്,

1998  മുതല  6  പദ്ധതമകള്  ആമലകാചെമച;  എലകാരം  വഴമയമല  നമലക്കുകയകാണസ്.

ഇതമടന പ്രധകാനകകാരണരം, 1998-ല സമ.ഡബ്ളള.ആര.ഡമ.എരം. 3 മകകാടമ  13  ലക്ഷരം

രൂപയുടട ഒരു പദ്ധതമ പ്രഖഭ്യകാപമച.  വനരം വകുപ്പെസ് 2008-ല 8 മകകാടമ രൂപയുടട ഒരു

പദ്ധതമ തയകാറകാക്കമ.  2004 ജൂലല 14-ാം തസ്പീയതമ  17 1/2  മകകാടമ രൂപയുടട ഒരു

പ്രഖഭ്യകാപനരം  വന്നു.   ഇടതകാന്നുരം  നടപ്പെമലകാക്കകാന്  കഴമഞമടമല.   എനമക്കസ്  ഒരു

ആപ്തവകാകഭ്യരം  സൂചെമപ്പെമക്കുവകാനുള്ളതസ്  '10  കമണറുകള്ക്കസ് സമമകാണസ്  ഒരു കുളരം,   10

കുളങ്ങള്ക്കസ് സമമകാണസ് ഒരു തടകാകരം, 10  തടകാകങ്ങള്ക്കസ് സമമകാണസ് ഒരു പുത്രന്, 10

പുത്രന്മകാരക്കസ്  സമമകാണസ്  ഒരു  വൃക്ഷരം.'   ഇഇൗ  തടകാകതമടന  കഭ്യകാചസ്ടമനസ്

ഏരമയകായമലുള്ള മടണകാലമപ്പുമൂലരം തടകാകരം നമന നമകന്നുവരമകയകാണസ്.  ഇഇൗ പദ്ധതമ

നടപ്പെമലകാക്കകാന്  ഗവണ്ടമനസ്  പലമപ്പെകാഴരം  ആമലകാചെമചമട്ടുണസ്.  ഇമപ്പെകാള്  33

മകകാടമരൂപയുടട ഒരു പദ്ധതമ കഴമഞവരഷരം പ്രവരതനരം ആരരംഭമചമട്ടുണസ്.   ഇഇൗ

തടകാകതമല  നമന്നുരം  അമമതജലരം  ചെവറ,  ടകകാലരം  പടണരം  ഉള്ടപ്പെടടയുള്ള

പ്രമദശങ്ങളമമലക്കസ്  ടകകാണ്ടുമപകാകുനതുടകകാണകാണസ്  തടകാകരം  നടന

തകാണുമപകാകുനതസ്.  ഇഇൗ  തടകാകതമനസ്  തകാങ്ങകാനുള്ള  ശകമയമല.  അതുടകകാണസ്

ടകകാലരംപടണരം-ചെവറ-പന്മന  കുടമടവള്ള  പദ്ധതമ  നടപ്പെമലകാക്കമയതുടകകാണസ്
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ശകാസകാരംമകകാട  തടകാകതമനകാണസ്  ഏടറ  മശകാചെഭ്യമകായമട്ടുള്ള  അവസ

മനരമമടണമവനതസ്.  മലകാകതമടല  റകാരംസര  ലസറ്റമല  25  തടകാകങ്ങളള്ളതമല

ശകാസകാരംമകകാട തടകാകരം അതമടലകാരു കണമയകായമ മകാറമ.  അതുടകകാണസ് ഇതസ് വളടര

ശദ്ധമക്കടപ്പെട  തടകാകമകാണസ്.   ചെവറ-പന്മന  കുടമടവള്ള  പദ്ധതമക്കസ്  പ്രമതഭ്യക

പകാമക്കജുണകാക്കമ.  അവമടടയുരം ഞങ്ങടളതടനയകാണസ് മദകാഹമക്കുനതസ്.  'ടവള്ളരം

ടവള്ളരം  സരവ്വത്ര  തുള്ളമ  കുടമക്കകാനമലത്ര'  എനസ്  പഴമക്കകാര  സൂചെമപ്പെമക്കുനതു

മപകാടലതടനയകാണസ്  ഇമപ്പെകാള്  കുനത്തൂര  നമമയകാജകമണ്ഡലതമനസ്  ശകാസകാരംമകകാട

തടകാകതമടന ശുദ്ധജലരം ലഭഭ്യമകാക്കകാന് ഒരു പദ്ധതമ ഇമതവടര വനമടമല.  ഞകാന്

സൂചെമപ്പെമചവരുനതസ്  ഇതസ്  നകാടമടന ഒരകാവശഭ്യമകാണസ്;  എടന പ്രമതഭ്യക ആവശഭ്യമല,

മകരളതമടന  ടപകാതുവകായമട്ടുള്ള  ഒരു  ആവശഭ്യമകായമ  തസ്പീരനമരമക്കുകയകാണസ്.

കലടയകാറ്റമല  നമന്നുരം  കടപുഴ  വഴമ  ലപപ്പെമടസ്  ശകാസകാരംമകകാട  തടകാകതമടന

അടമതടമലൂടട  ടസ്പീറ്റസ്ടമനസ്  പകാനമടലതമചസ്  ടവള്ളരം  പപ്യൂരമലഫ  ടചെയസ്

സമസ്പീപപ്രമദശങ്ങളമലുരം  ടകകാലരം  പടണരം  ഉള്ടപ്പെടടയുള്ള  പ്രമദശങ്ങളമമലക്കുരം

എതമക്കകാന്  പുതമടയകാരു  പദ്ധതമ  ആരരംഭമചമട്ടുണസ്.  അതുരം  മബ്രേക്കകായമമപ്പെകായമ,

മുടങ്ങമക്കമടക്കുകയകാണസ്.   വമവമധ  വകുപ്പുകളടട  ഏമകകാപനരം  അനമവകാരഭ്യമകാണസ്.

ശകാസ-സകാമങതമക വകുപ്പെസ്,  പരമസമതമ വകുപ്പെസ്,  വനരം വകുപ്പെസ്,  റവനപ്യൂ വകുപ്പെസ്,  വകാടര
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അമതകാറമറ്റമ,  ഇറമമഗഷന്  ഇഇൗ  വകുപ്പുകളടട  ഒരു  ഏമകകാപനരം  ഉണകാടയങമല

മകാത്രമമ  ഇതമടനലകാരം  പരമഹകാരരം  കകാണകാന്  കഴമയ.  മകന്ദ്രഗവണ്ടമനമമനയുരം

സരംസകാന  ഗവണ്ടമനമമനയുരം വമവമധ  ഡമപ്പെകാരട്ടുടമന്റുകളടടയുരം  ഫണ്ടുകള്

വരുന്നുണസ്.  അതസ് നല രസ്പീതമയമല യടമലലസസ് ടചെയകാന് കഴമയുനമല. 

മമ  .   സസ്പീക്കര  :  ....… പസ്പീസസ് കണ്കഡസ് …............പസ്പീസസ് കണ്കഡസ്

ശസ്പീ  .    മകകാവൂര  കുഞ്ഞുമമകാന്:  സര,  കകാരണരം  ഓമരകാ  ഡമപ്പെകാരട്ടുടമന്റുകള്

അവരുമടതകായമട്ടുള്ള രസ്പീതമയമല പണരം ടചെലവഴമക്കുകയകാണസ്.   സതഭ്യതമല ഒന്നുരം

കകാണകാനുരം കഴമയുനമല.  അതുടകകാണസ് എനമക്കസ് സൂചെമപ്പെമക്കകാനുള്ളതസ്,  ഇതമനസ് ഒരു

ഏമകകാപനരം  ഉണകാകണരം.   ഇഇൗ  തടകാകടത  സരംരക്ഷമക്കുനതമനുമവണമ  ഒരു

ഏമകകാപനരം  ഉടണങമല  മകാത്രമമ  ഇതസ്  സരംരക്ഷമക്കടപ്പെടകാന്  കഴമയുകയുള.

നമരന്തരമകായമ  ഞകാന്  ആവശഭ്യടപ്പെടുകയകാണസ്.  ഇഇൗ  തടകാകരം

സരംരക്ഷമക്കടപ്പെടുനതമനുമവണമ  കഴമഞതമടന  അമങ്ങ  വരഷരം  ടസക്രമടറമമയറ്റസ്

നടയമല 6 ദമവസരം നമരകാഹകാര സമരരം അനുഷമച.  ഞകാന് ഇവമടട ഒരു പ്രഖഭ്യകാപനരം

നടതമയമരുന്നു.   അതസ്  ഇഇൗ  തടകാകടത ടപ്രകാടകസ്  ടചെയകാടത  ഞകാന് കലഭ്യകാണരം

കഴമക്കമടലനകായമരുന്നു.  

മമ  .    സസ്പീക്കര :  .  … അതമല  ടചെയര  പറഞതസ്...  ശകാസകാരംമകകാട
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കകായലമനുമവണമ അങ്ങസ് മപകാരകാടരം തുടരുകയകാണസ്....

ശസ്പീ  .    മകകാവൂര കുഞ്ഞുമമകാന്:  സര,  ഇഇൗ തടകാകരം എടന കകാമുകമയകാണസ്.   ഇഇൗ

തടകാകടത  സരംരക്ഷമക്കണരം.  കകാമുകമടയ  ഞകാന്  കലഭ്യകാണരം

കഴമക്കണടമന്നുടണങമല  ആ  സുനരമ  മഹനസ്പീയമകായമരമക്കണരം.   നല  സുനരമകായ

നമലയമല  ആ  ടപണ്കുടമക്കസ്  ജസ്പീവമക്കണരം.   അങ്ങടന  ആ  ടപണ്കുടമക്കസ്  ഒരു

ജസ്പീവമതരം  ടകകാടുക്കണടമന്നുടണങമല  ഞകാനതമനസ്  തയകാറകാകണരം.  ഞകാനതമനസ്

തയകാറകാകണടമങമല ഇഇൗ തടകാകരം നല നമലയമല മപകാകണരം. വൃതമയകാകണരം.

മമ  .   സസ്പീക്കര : . … ടയസസ്....ശദ്ധ ക്ഷണമച...... ശദ്ധ ക്ഷണമച........

ശസ്പീ  .    മകകാവൂര  കുഞ്ഞുമമകാന്:  സര,  അതുടകകാണസ്  ഇഇൗ  നല  സുനരമടയ

സരംരക്ഷമക്കണടമന്നുള്ളതസ് ഇഇൗ സഭയുടട വടര ഒരകാവശഭ്യമകായമ മകാറമയമരമക്കുകയകാണസ്.

ഒരു  സകാറ്റപ്യൂടറമ  അമതകാറമറ്റമ  രൂപസ്പീകരമചടകകാണസ്  ഇഇൗ  തടകാകടത  പൂരണമകായുരം

സരംരക്ഷമക്കകാന് കഴമയുരം.  ബഹുമകാനടപ്പെട മുഖഭ്യമനമയുരം ഇവമടടയമരമക്കുന ഒട്ടുമമക്ക

എരം.എല.എ. മകാരുരം ആ തടകാകരം സനരശമചമട്ടുണസ്.  ശസ്പീ. വമ. ഡമ. സതസ്പീശന്, ശസ്പീ.

അടൂര പ്രകകാശസ്, മുന്മുഖഭ്യമനമ, മുന് ടക.പമ.സമ.സമ. പ്രസമഡനസ്  അടക്കമുള്ളവര ഇഇൗ

തടകാകരം  സനരശമചമട്ടുണസ്.   ഇവമടട  ഇരമക്കുന  ഒട്ടുമമക്ക  എരം.എല.എ.മകാരുരം  ആ

തടകാകരം സനരശമചമട്ടുണസ്.    
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മമ  .   സസ്പീക്കര  : ..… പസ്പീസസ്...സമറ്റസ് ഡഇൗണ്.....പസ്പീസസ് ...സമറ്റസ് ഡഇൗണ്......

ശസ്പീ  .    മകകാവൂര കുഞ്ഞുമമകാന്: സര,  അതുടകകാണസ് ഇഇൗ തടകാകടത പൂരണമകായുരം

സരംരക്ഷമക്കുനതമനുള്ള  നടപടമ  ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖഭ്യമനമയുടടയുരം

ഡമപ്പെകാരട്ടുടമനമടനയുരം ഭകാഗത്തുനമന്നുണകാകണടമനസ് അറമയമക്കുകയകാണസ്.  

മുഖഭ്യമനമ (  ശസ്പീ  .    പമണറകായമ വമജയന്  ):  സര,  ബഹുമകാനഭ്യനകായ എരം.എല.എ.

ശസ്പീ.  മകകാവൂര  കുഞ്ഞുമമകാന്  പ്രകടമപ്പെമച  വമകകാരമതകാടസ്  ടപകാതുടവ

മയകാജമക്കുകയകാണസ്.   അമദ്ദേഹരം  പതസ്  കുളതമനസ്  സമമകാണസ്  ഒരു  തടകാകരം

എന്നുപറയുമമകാള് ഒന്നുകമല കുളതമടന വലമപ്പെരം വളടര വലുതകാവണരം അടലങമല

തടകാകരം വളടര ചുരുങ്ങണരം.  അതമമനകാടസ് മയകാജമക്കകാന് കഴമയുടമനസ് മതകാന്നുനമല.

അതസ് ഏതസ് ടചെകാലകായകാലുരം. 

 മടറ്റകാരു കകാരഭ്യരം,  നമുടക്കലകാവരക്കുരംകൂടമ ഭരണ-പ്രതമപക്ഷ വഭ്യതഭ്യകാസമമലകാടത

അമദ്ദേഹമതകാടസ്  ഒരഭഭ്യരത്ഥന  നടതകാടമനകാണസ്  മതകാന്നുനതസ്.   ഇതസ്

സരംരക്ഷമക്കകാനുള്ള നടപടമകടളകാടക്ക നമുക്കസ് സസസ്പീകരമക്കകാരം.  അമദ്ദേഹരം കലഭ്യകാണരം

കഴമക്കടട,  അതമനുമവണമ ഇനമ കകാത്തുനമലമക്കണ കകാരഭ്യമമല.   ഏതകായകാലുരം ആ

ഒരു  അഭഭ്യരത്ഥന  നമുക്കസ്  അമദ്ദേഹതമടന  മുനമല  വയകാരം.   ഇതുകഴമഞ്ഞുള്ള

മചെകാദഭ്യതമടന  സമയതസ്  അമദ്ദേഹരം  അക്കകാരഭ്യതമലുള്ള  വഭ്യകത  സഭയസ്
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നല്കുടമനകാണസ് പ്രതസ്പീക്ഷ. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഇക്കകാരഭ്യതമല ഭരണ-പ്രതമപക്ഷ വഭ്യതഭ്യകാസരം കൂടകാടത പ്രമമയരം

പകാസകാക്കകാരം.  അനഇൗമദഭ്യകാഗമക പ്രമമയരം വനമരമക്കുകയകാണസ്.  ശകാസകാരംമകകാട തടകാക

സരംരക്ഷണതമനകായമ  സരംസകാന  സരക്കകാര  ഒരു  മകാമനജുടമനസ്  ആക്ഷന്പകാന്

സമരപ്പെമചതസ്  2014  ഒമകകാബര  മുതല  മകന്ദ്രസരക്കകാരമടന  പരമഗണനയമലകാണസ്

ഇരമക്കുനതസ്.  ഈ ആക്ഷന് പകാനമല മടണകാലമപ്പെസ് തടയുനതുള്ടപ്പെടടയുള്ള വമവമധ

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുമവണമ  24.8 മകകാടമ  രൂപയുടട  പദ്ധതമയകാണസ്

സമരപ്പെമചമരമക്കുനതസ്.   ഇതുകൂടകാടത  ശകാസകാരംമകകാട  കകായലമടന  സരംരക്ഷണ

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുരം  ഹരമതവലക്കരണതമനുമകായമ  10 ലക്ഷരം  രൂപ  സരംയുക

ലജവലവവമധഭ്യ പരമപകാലന സമമതമക്കസ് നലകമയമട്ടുണസ്.  ഈ ഫണസ് ഉപമയകാഗമചസ്

കകായലമമനകാടസ്  മചെരന  സലതസ്  ലജവമവലമ  നമരമകാണരം,  ഫലവൃക്ഷങ്ങളരം  മറ്റസ്

വൃക്ഷങ്ങളരം  നട്ടുപമടമപ്പെമക്കല,  മബകാധവലക്കരണ  പരമപകാടമകള്  സരംഘടമപ്പെമക്കല

ഇവടയലകാരം  സരംസകാന  ലജവലവവമധഭ്യ  മബകാരഡസ്  നടതമയമട്ടുണസ്.   തടകാക

പരമസരതസ്  നടുന  വൃക്ഷലതകള്  സരംരക്ഷമക്കുനതമനുള്ള  ടസ്പീ  ഗകാരഡുകള്
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സകാപമക്കുനതമനകായമ  12 ലക്ഷരം  രൂപ  അനുവദമചമട്ടുണസ്.   റകാരംസര ലസറ്റകായ

ശകാസകാരംമകകാട  തടകാകരം  ഉള്ടപ്പെടടയുള്ള  ജലകാശയങ്ങളടട  സരംരക്ഷണതമനകായമ

സരംസകാന  തണസ്പീരതട  അമതകാറമറ്റമ  2015-ല  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണസ്.   ഈ

അമതകാറമറ്റമക്കസ് കസ്പീഴമല ശകാസകാരംമകകാട തണസ്പീരതടരം സരംരക്ഷമക്കുനതമനുള്ള എലകാ

നടപടമകളരം  സസസ്പീകരമക്കുനതകാണസ്.   നമശമത  ഇടമവളകളമല  ജലഗുണനമലവകാര

പരമമശകാധനയുരം  അതനുസരമചള്ള  ജലമസകാതസസ്  പരമശസ്പീലനവരം

ഉറപ്പെകാക്കകാനകാവശഭ്യമകായ  സരംവമധകാനരം  ഇതരരം  കകാരഭ്യങ്ങളമല  തമദ്ദേശ  സസയരംഭരണ

സകാപനങ്ങളടട  കസ്പീഴമല  ഉണകാക്കകാനകാണസ്  സരക്കകാര  ഉമദ്ദേശമക്കുനതസ്.   എലകാ

നസ്പീരതടങ്ങളരം  തമദ്ദേശ  സസയരംഭരണ  സകാപനങ്ങളടട  സഹകായമതകാടട

സരംരക്ഷമക്കുനതമനുള്ള  പദ്ധതമകള്  ആവമഷ്ക്കരമക്കുരം.   ടചെറു  നസ്പീരതടങ്ങടള

അടമസകാനമകാക്കമയുള്ള  ജലസരംരക്ഷണ  ജലവമനമമയകാഗ  വമകസന  പരമപകാടമകളരം

സരക്കകാര  ലക്ഷഭ്യരം  വയ്ക്കുകയകാണസ്.   ഇവ  സരംമയകാജമപ്പെമചടകകാണസ്  നദസ്പീതട

ജലപരമപകാലന  പദ്ധതമയുരം  സരംസകാനതല  ജലപരമപകാലന  പദ്ധതമയുരം

നടപ്പെകാക്കകാനകാണസ്  ഉമദ്ദേശമക്കുനതസ്.  ഇതരതമല  നസ്പീരതടങ്ങടളയുരം

തടകാകങ്ങടളയുടമലകാരം  സരംരക്ഷമക്കുകടയനതരതമലുള്ള  കരമ  പദ്ധതമകള്
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സരംസകാനതകാടക  നടപ്പെകാക്കകാനകാണസ്  ഉമദ്ദേശമക്കുനതസ്.   ഇവമടട  ബഹുമകാനടപ്പെട

മകകാവൂര കുഞ്ഞുമമകാന് പ്രസകാവമചതുമപകാടല  നമ്മുടട സരംസകാനടത തടകാകങ്ങളമല

ഈ  തടകാകതമനസ്   ഒരു  പ്രമതഭ്യകത  നമലനമലക്കുന്നുണസ്.   ഇടതകാരു  ശുദ്ധജല

തടകാകമകാണസ്.  ഈ  തടകാകതമടന  മരണരം  ടമടലടമടല

വന്നുടകകാണമരമക്കുന്നുടവനതസ്  വസ്തുതയകാണസ്.    അതസ്  പരമഗണമചടക്കകാണസ്

പ്രമതഭ്യകമകായ  രസ്പീതമയമല  തടന  ഈ  തടകാകരം  സരംരക്ഷമക്കുനതമനകാവശഭ്യമകായ

ഫലപ്രദമകായ നടപടമകള് സരക്കകാര സസസ്പീകരമക്കുനതകായമരമക്കുരം.

ശസ്പീ  .   മകകാവൂര കുഞ്ഞുമമകാന്  :  സര, അങ്ങയുടട നല വകാക്കുകള്ക്കസ് ഞകാന് നനമ

പറയുകയകാണസ്.   എടന  മചെകാദഭ്യരം,  ഈ  തടകാകരം  സരംരക്ഷമക്കകാന്  ആവശഭ്യമകായ

തരതമല  ഒരു  സകാറ്റപ്യൂടറമ  അമതകാറമറ്റമ  രൂപസ്പീകരമക്കണടമനതകാണസ്  പ്രധകാനടപ്പെട

ആവശഭ്യരം.   അതമനസ്  ഗവണ്ടമനസ്  ഓരഡമനന്സസ് ഇറക്കണരം.  ആ ഓരഡമനന്സസ്

എത്രയുരംമവഗരം ഇറക്കുനതമനുള്ള നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുമമകാ?

മമ  .   സസ്പീക്കര:  അങ്ങസ് കലഭ്യകാണരം കഴമക്കുടമനസ് ഉറപ്പെസ് ടകകാടുക്കുന്നുമണകാ?

ശസ്പീ  .   മകകാവൂര കുഞ്ഞുമമകാന്  :  സര, ഉറപ്പു ടകകാടുതമരമക്കുന്നു. 

മുഖഭ്യമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണറകായമ  വമജയന്):   സര,   അമദ്ദേഹരം  കലഭ്യകാണരം
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കഴമക്കകാടമനസ്  ഉറപ്പു  നലകമയമട്ടുണസ്.   അതസ്  നമുക്കസ്  സമന്തകാഷമതകാടട

സസസ്പീകരമക്കകാരം.   ഈ  തടകാകരം  സരംരക്ഷമക്കുനതമനസ്  അമദ്ദേഹരം  പറഞതടക്കമുള്ള

നടപടമകള് സരക്കകാര ഗഇൗരവമകായമ ആമലകാചെമക്കുനതകാണസ്.  

വനഭ്യജസ്പീവമ ആക്രമണരം

ശസ്പീ  .     സണമ  മജകാസഫസ്  :  സര,   നമ്മുടട  സരംസകാനടത വനഭ്യമൃഗ ശലഭ്യരം

വളടര  ഗഇൗരവമുള്ള  വമഷയമകാണസ്.   ഇനടല  ബഹുമകാനടപ്പെട  എസസ്.  രകാമജന്ദ്രന്

ഇതുസരംബന്ധമചസ്  സബ്മമഷന്  ഉനയമചമരുന്നു.   മമനമഞകാനസ്  ബഹുമകാനടപ്പെട

മുന്മുഖഭ്യമനമ  ശസ്പീ.  വമ.എസസ്.  അചതകാനനന്  തടന അമദ്ദേഹതമടന

നമമയകാജകമണ്ഡലതമടല വനഭ്യമൃഗ ശലഭ്യതമടന പ്രശരം ഇവമടട സബ്മമഷനമലൂടട

ഉനയമച.  ഇനസ്  മചെകാമദഭ്യകാതരമവളയമല  വനരംവകുപ്പുമനമ  സരംസകാരമക്കുമമകാഴരം

വനഭ്യമൃഗ  ശലഭ്യതമടന  രൂക്ഷത  ഇവമടട  പരകാമരശമക്കുകയുണകായമ.   ഇനടത

മലയകാള  മമനകാരമ  പത്രതമടന  എഡമമറ്റകാറമയല  മപജമല  ഇതുസരംബന്ധമച  ഒരു

പ്രമതഭ്യക  മലഖനരം  തടന  വകായമക്കകാനുരം  കഴമഞമട്ടുണസ്.   നമുക്കറമയകാരം,  മകരളരം

വനസമതമല  വളടരമയടറ  മുമനകാട്ടു  നമലക്കുന  സരംസകാനമകാണസ്.   നമ്മുടട

ഭൂവമസ്തൃതമയുടട  28  ശതമകാനതമലധമകരം  വനമകാണസ്.   വന  സരംരക്ഷണനമയമവരം

വനഭ്യമൃഗ  സരംരക്ഷണനമയമവരം  വളടര  ഫലപ്രദമകായമ  മകരളതമല
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നടപ്പെമലകാക്കമയമട്ടുണസ്.   അതമടന  ഫലമകായമ  ഈയടുതകകാലതസ്  വനഭ്യജസ്പീവമകളടട

എണതമല വളടരമയടറ വരദ്ധനവസ് ഉണകായമട്ടുണസ്.  1993-ല നമ്മുടട വനങ്ങളമല

4286  ആനകളകാണസ് ഉണകായമരുനടതങമല  2011-ല  7384  ആയമ വരദ്ധമച.  ഒരു

എട്ടുവരഷക്കകാലരം  ടകകാണസ്  ആനകളടട  എണരം  ഏതകാണസ്  ഇരടമകണസ്  വരദ്ധമച.

അതുമപകാടല  1993-ല  40,000  കകാട്ടു  പനമകളകാണസ്  വനരം  വകുപ്പെമടന  കണക്കസ്

പ്രകകാരരം  ഉണകായമരുനടതങമല  2002-ല  60,000  ആയമ  വരദ്ധമചമട്ടുണസ്.

ഇങ്ങടനയുള്ള  വനഭ്യജസ്പീവമകളടട  ജനസരംഖഭ്യകാ  വരദ്ധനവമടന  സരംബന്ധമചരം  ശസ്പീ.

എസസ്  രകാമജന്ദ്രന്  ഇനടല  ഇവമടട  പറഞ്ഞു.   ഈ  ജനസരംഖഭ്യകാ  വരദ്ധനവസ്

തടയുനതമടന സരംബന്ധമചസ് ചെമന്തമക്കണടമനകാണസ് വനകാതമരതമയമലുള്ള ജനങ്ങളരം

അവമടടത  ജനപ്രതമനമധമകളരം  ആഗഹമക്കകാന്  ഇനസ്

നമരബന്ധമതരകായമടക്കകാണമരമക്കുനതസ്.   കകാരണരം  വനഭ്യജസ്പീവമകളടട  ശലഭ്യരം

അതമരൂക്ഷമകായമ  എലകാ  മമഖലകളമലുരം  അനുഭവടപ്പെടുകയകാണസ്.   കഴമഞ

മകാസതമനുള്ളമല തടന  വയനകാടമല രണസ് ആദമവകാസമകള് ആന കുതമ ടകകാല

ടചെയടപ്പെടമട്ടുണസ്.   കഴമഞ  അഞ്ചു  വരഷക്കകാലതമനുള്ളമല  എടന

നമമയകാജകമണ്ഡലതമല  ആറളരം  ആദമവകാസമ  മമഖലയമല  മകാത്രരം  രണസ്

ആദമവകാസമകള്-  ഒരു  സസ്പീയുരം  ഒരു  പുരുഷനുരം.   ഒരു  വസ്പീടമ-  ആദമവകാസമകള്ക്കസ്
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അനുവദമച  വസ്പീടമലകാടത  ഒരു  ടഷഡമല  കമടന്നുറങ്ങുമമകാഴകാണസ്  രകാത്രമ  ആന

വലമചടകകാണ്ടുമപകായമ  ആ വസ്പീടമടയ  കുതമടകകാലടപ്പെടുതമയതസ്.  അങ്ങടനയുള്ള

നമരവധമ  സരംഭവങ്ങള്  ഉണകായമട്ടുണസ്.  വനകാതമരതമയമലുള്ള  തമരുവമകാടമ

എരം.എല.എ.  കഴമഞ  സഭയമലുരം  ആവശഭ്യടപ്പെട്ടു.   ഇപ്രകാവശഭ്യവരം

ആവരതമചകാവശഭ്യടപ്പെട്ടുടകകാണമരമക്കുന്നു.    അരുവമക്കര നമമയകാജകമണ്ഡലതമല

ഉപടതരടഞടുപ്പെമനസ്  മപകായ  എലകാമപരക്കുരം  അറമയകാരം   അവമടടതയുരം

രൂക്ഷമകായമട്ടുള്ള പ്രശമകാണമതസ്.  വനകാതമരതമ പങമടുന എലകാ സലങ്ങളമലുരം, എടന

മകകാണ്സമറ്റളവന്സമയകായ  മപരകാവൂരമല  (ടകകാടമയര,  ആറളരം)  രണസ്  വനഭ്യമൃഗ

സമങതങ്ങള് ഉണസ്.  അഞസ് പഞകായത്തുകള് വനകാതമരതമ പങമടുകയകാണസ്.  ഓമരകാ

ദമവസവരം പ്രശരം രൂക്ഷമകായമടക്കകാണമരമക്കുകയകാണസ്.   ഇതുസരംബന്ധമച വകാരതകള്

പ്രകാമദശമക  ചെകാനലുകളമലുരം  പ്രകാമദശമക  പത്രങ്ങളമലുരം  വളടര  ഗഇൗരവമതകാടട

വരുന്നുടണങമലുരം  തമരുവനന്തപുരത്തുള്ള  ഉമദഭ്യകാഗസരക്കുരം   അടലങമല

അധമകകാരമകള്ക്കുരം  ഈ  വകാരത  അവരുടട  ശദ്ധയമലടപ്പെടുതകാന്  കഴമയുന

വമധതമല,  സരംസകാനകാടമസകാനതമല  വകാരതകള്  വരുനമല.   മരണരം

സരംഭവമക്കുന  വകാരതകള്  മകാത്രരം  വളടര  ടചെറുതകായമ  വരുന്നു.   വനഭ്യമൃഗ  ശലഭ്യരം

വളടര  രൂക്ഷമകാണസ്.   ഇക്കഴമഞ  പത്തുവരഷതമനുള്ളമല  150  ആളകളകാണസ്
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വനഭ്യമൃഗങ്ങളടട  അക്രമങ്ങള്  ടകകാണസ്  മകരളതമല  മരണമടഞതസ്.

മരണമടഞവരക്കുരം  നകാശനഷരം  സരംഭവമക്കുനവരക്കുരം  പരമമക്കലക്കുനവരക്കുരം

വയനകാടസ് ജമലയമല മകാത്രരം കഴമഞ അഞ്ചുവരഷതമനുള്ളമല  13  മകകാടമ രൂപയുടട

നഷരം സരംഭവമക്കുകയുരം  11 മകകാടമ  രൂപ നഷപരമഹകാരമകായമ വമതരണരം ടചെയ്യുകയുരം

ടചെയമട്ടുണസ്.   ഇനമയുരം  നഷപരമഹകാര  സരംഖഭ്യ  ടകകാടുത്തുതസ്പീരക്കകാന്  ഒരുപകാടസ്

ബകാദ്ധഭ്യതകള് ബകാക്കമ നമലക്കുന്നുണസ്.  ഇതുസരംബന്ധമചസ് കഴമഞ സഭയമലുരം വനരം-

പരമസമ  വകുപ്പെമടന  സബ്ജകസ്  കമമറ്റമയമല  അരംഗങ്ങളകായമട്ടുള്ള  അളകള്  സബ്ജകസ്

കമമറ്റമയമലുരം  ആവരതമചസ്   ആവശഭ്യടപ്പെടടങമലുരം  പലമപ്പെകാഴരം  ഫലപ്രദമകായമട്ടുള്ള

നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുനമല.  ഈ വരഷടത ബഡ്ജറ്റസ് പ്രസരംഗതമല 25 മകകാടമ

രൂപ  Man  Animal  conflict-ടന  പരമഹകാരതമനുമവണമ

നമരമദ്ദേശമചടവങമലമപ്പെകാലുരം ബഡ്ജറ്റസ് മരഖയമല 25 ലക്ഷരം മകാത്രമകാണസ് കകാണുനതസ്.

ഫലപ്രദമകായമട്ടുള്ള  പല  നടപടമകളരം  സസസ്പീകരമക്കുനമല.   ഇലകമകസ്

ടഫന്സമരംഗമടനയകാണസ്  വനരം  വകുപ്പെസ്  ഇതമനുമവണമ  ആശയമക്കുനതസ്.   മരങ്ങള്

തള്ളമവസ്പീഴമ  ഇലകമകസ്  ടഫന്സമരംഗസ്  ഫലപ്രദമലകാതകാക്കകാന്  ആനകള്ക്കസ്  ഇനസ്

സകാധമക്കുന്നു.   പലമപ്പെകാഴരം  അതമനസ്  ആവശഭ്യമകായ  ടമയമനനന്സസ്  ഇല.   ചെമല

പഞകായത്തുകള് മപ്രകാപ്പെര ടമയമനനന്സസ് നടത്തുന്നുണസ്.  മഴക്കകാലതസ് മണമടമഞ്ഞുരം



Uncorrected/Not for publication
15

ടവള്ളരം കുതമടയകാഴകമയുരം ടഞ്ചുരം നശമചടകകാണമരമക്കുകയകാണസ്. അതുരം ഫലപ്രദമല.

എടന നമമയകാജകമണ്ഡലതമല  13 മകകാടമ രൂപയുടട ആന മതമലമടന നമരമകാണ

പ്രവരതനരം  ആരരംഭമക്കകാന്  സകാധമചമട്ടുണസ്.   അതുടകകാണസ്  ആന  മതമല

ഉള്ടപ്പെടടയുള്ള  ഫലപ്രദമകായമട്ടുള്ള  നമരമകാണ  പ്രവരതനങ്ങള്  …...   മനുഷഭ്യ

ജസ്പീവമതരം ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ളമടമതകാളരം കകാലരം Man Animal conflict നമലനമലക്കുന

ഒരു  കകാരഭ്യമകാണസ്.  ഇനതസ്  ഒരു  വണ്ലസഡഡസ്  മകകാണ്ഫമകകാണസ്.  അതമനസ്

പരമഹകാരരം  ഉണകാക്കകാനകാവശഭ്യമകായ  മകന്ദ്ര  ഫണസ്  സമകാഹരമക്കകാനുള്ടപ്പെടടയുള്ള

ഫലപ്രദമകായ  നടപടമകള്  സസസ്പീകരമക്കണരം.   ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖഭ്യമനമയുടട

സകാനമദ്ധഭ്യതമല  ബഹുമകാനടപ്പെട  വനരംവകുപ്പുമനമയുരം  ധനകകാരഭ്യവകുപ്പുമനമയുരം

പടങടുത്തുടകകാണസ്  ഈ  മമഖലയുമകായമ  ബന്ധടപ്പെട  പ്രമദശങ്ങളമടല

ജനപ്രതമനമധമകളടട  മയകാഗരം  വമളമക്കകാനുരം   ഇതമടനസരംബന്ധമചസ്   വളടര

ഗഇൗരവതമല  ആമലകാചെമചസ്  നടപടമകള്  സസസ്പീകരമക്കകാനുരം  തയകാറകാകണടമനസ്

ആവശഭ്യടപ്പെടുന്നു. 

വനഭ്യജസ്പീവമ ആക്രമണരം

വനവരം മൃഗസരംരക്ഷണവരം മൃഗശകാലകളരം വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    ടക  .    രകാജു):  സര,

ശസ്പീ.  സണമ  മജകാസഫസ്  എരം.എല.എ  ഇവമടട  അവതരമപ്പെമച  വമഷയരം   വളടര
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പ്രധകാനടപ്പെട  ഒരു  വമഷയമകാണസ്.  കഴമഞദമവസരം  മുന്മുഖഭ്യമനമ  ശസ്പീ.  വമ.എസസ്.

അചതകാനനനുരം ശസ്പീ.  എസസ്.  രകാമജന്ദ്രനുരം അവരവരുടട നമമയകാജകമണ്ഡലങ്ങളമകായമ

ബന്ധടപ്പെടസ്  ഇമത വമഷയരംതടന സബ്മമഷനമലൂടട ഉനയമച.  വനമമഖലയമടല

മുഴവന്  ആളകടളയുരം  എരം.എല.എമകാമരയുടമലകാരം  ബകാധമക്കുന  ഒരു  വമഷയമകാണസ്

ഇവമടട  അവതരമപ്പെമചമട്ടുള്ളതസ്.  ആലപ്പുഴ  ഒഴമടകയുള്ള  മകരളതമടല  എലകാ

ജമലകളമലുരം  വനകാതമരതമയുണസ്.  അതുടകകാണ്ടുതടന  മകരളടത  ടമകാതമകായമ

ബകാധമക്കുന  ഒരു  വമഷയരംകൂടമയകാണമതസ്.  മകരളതമടന  വനകാതമരതമയമല

ജസ്പീവമക്കുനവരക്കസ്  വനഭ്യജസ്പീവമകളടട  ആക്രമണരംമൂലമുണകാകുന  പ്രയകാസങ്ങള്

പലയമടങ്ങളമലുമുള്ളതകായമ സരക്കകാരമടന ശദ്ധയമലടപ്പെടമട്ടുണസ്.  ഇതമല  വയനകാടസ്,

കണ്ണൂര,  കകാസരമഗകാഡസ്,  മകകാഴമമക്കകാടസ്,  പകാലക്കകാടസ് എനസ്പീ ജമലകളമലകാണസ് കൂടുതല

രൂക്ഷമകായ പ്രശങ്ങളണകാകുനതസ്.  2015-16  സകാമതമകവരഷതമടല കണക്കുകള്

പ്രകകാരരം മകരളതമല ടമകാതരം റമമപ്പെകാരടസ് ടചെയടപ്പെട വനഭ്യജസ്പീവമ ആക്രമണങ്ങളമല

50 ശതമകാനവരം മമലപ്പെറഞ അഞസ് ജമലകളമലനമനകാണസ്.  മകരളതമല കരഷകര

ഏറ്റവരം  കൂടുതല  വനഭ്യജസ്പീവമ  ആക്രമണരം  മനരമടുനതസ്  കകാടകാനകളമല  നമനകാണസ്.

കൂടകാടത  കകാട്ടുപനമ,  കടുവ,  മകാന്,  കുരങ്ങസ്  എനമവയമല  നമന്നുമുള്ള  പ്രശങ്ങളരം

നമരന്തരമുണകാകുന്നുണസ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട  അരംഗരം  ചൂണമക്കകാണമചതുമപകാടല,
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മകരളതമടല വനങ്ങളമടല വനഭ്യജസ്പീവമകളടട കണടക്കടുപ്പുപ്രകകാരരം മുന്വരഷങ്ങടള

അമപക്ഷമചസ്,   വനഭ്യജസ്പീവമകളടട  എണരം  വരദ്ധമചവരുന്നു.  വനരം  വകുപ്പെസ്

ഏറ്റവടമകാടുവമല  നടതമയ  കണടക്കടുപ്പുപ്രകകാരരം  6177  കകാടകാനകളരം  48,034

കകാട്ടുപനമകളരം,  136  കടുവകളരം  43,000  മകാനുകളരം  50,000 മതകാളരം  കുരങ്ങുകളരം

വനതമല  അധമവസമക്കുന്നുടണനകാണസ്.  മനുഷഭ്യ-വനഭ്യജസ്പീവമ  സരംഘരഷരം

ലഘൂകരമക്കുനതമനകായമ വനരംവകുപ്പെസ് ഏടറ്റടുതമട്ടുള്ള പ്രതമമരകാധ പ്രവരതനങ്ങളമല

ഏറ്റവരം  പ്രധകാനടപ്പെടവ  സഇൗമരകാരജ്ജ  കമമമവലമ,  ആനപ്രതമമരകാധകമടങ്ങസ്,

ആനപ്രതമമരകാധ  മതമല  എനമവയുടട  നമരമകാണമകാണസ്.  നകാളമതുവടര  1501

കമമലകാമസ്പീറ്റര  ആനപ്രതമമരകാധ കമടങ്ങുരം  35  കമമലകാമസ്പീറ്റര  ആനപ്രതമമരകാധ മതമലുരം

259  കമമലകാമസ്പീറ്റര  കയകാലയുരം  43  കമമലകാമസ്പീറ്റര   ടടജവമവലമയുരം

പ്രശബകാധമതപ്രമദശങ്ങളമല  മനുഷഭ്യ-വനഭ്യജസ്പീവമ  സരംഘരഷങ്ങള്

ലഘൂകരമക്കുനതമനസ്  ഇതമമനകാടകരം  നമരമമചമട്ടുണസ്.  കകാടകാനകളമല  നമന്നുള്ള

ആക്രമണതമനസ്  പരമഹകാരടമമനകാണരം  നമരന്തരരം  കൃഷമയമടങ്ങളമമലയമറങ്ങമ

നകാശരംവമതയ്ക്കുന  കകാടകാനകടള   മറഡമമയകാ  മകകാളര  ഘടമപ്പെമചസ്  നമരസ്പീക്ഷമചസ്

കരഷകരക്കസ്  മുനറമയമപ്പെസ്  ടകകാടുക്കുനതമനുള്ള  സരംവമധകാനരം  വനരംവകുപ്പെസ്

നടപ്പെമലകാക്കമവരുന്നു.  കൂടകാടത ആനതകാരകളടട  മക്രകാഡസ്പീകരണതമടന ഭകാഗമകായമ
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സസകകാരഭ്യ  സലങ്ങള്  ഏടറ്റടുക്കുനതമനുള്ള  നടപടമകള്  സരക്കകാരമതര

സരംഘടനകളടട  സഹകരണമതകാടുകൂടമ  പുമരകാഗമമക്കുകയകാണസ്.  വനഭ്യജസ്പീവമ

ആക്രമണരംമൂലമുള്ള  കൃഷമനകാശരം  അനുഭവടപ്പെടുന,  വനതമനകതസ്  തകാമസമക്കുന

വനകാശമതവമഭകാഗങ്ങടള  നമശമത  തുക  നലകമ,  അവരുടട  സമതമതകാടട

വനതമനസ്  പുറമതയസ്  മകാറ്റമപകാരപ്പെമക്കുനതമനുള്ള  നടപടമകള്  വയനകാടമല

മകന്ദ്രസഹകായമതകാടട  പുമരകാഗമമചവരുന്നു.  ഇതുവടര  185  കുടുരംബങ്ങടള വയനകാടസ്

വനഭ്യജസ്പീവമ  സമങതതമടല  കുറമചമയകാടസ്, മഗകാളൂര,  അമവയല,  അരക്കുഞമ,

ടകകാറ്റന്കര തുടങ്ങമയ മകകാളനമകളമല നമന്നുരം ഇതരതമല മകാറ്റമ  പകാരപ്പെമചമട്ടുണസ്.

കൂടകാടത  നബകാരഡസ്  വകായകാ  പദ്ധതമയമലുള്ടപ്പെടുതമ  കണ്ണൂര,  കകാസരമഗകാഡസ്,

ജമലകളമടല വനകാതമരതമകളമല കകാടകാനടയ പ്രതമമരകാധമക്കുനതമനസ്  പരഭ്യകാപ്തമകായ

കരമങല  ഭമതമകള്  നമരമമക്കുനതമനസ്  2015-16  വരഷതമല  20,40,00,000

രൂപയുടട  ഒരു  പദ്ധതമക്കസ്  ഭരണകാനുമതമ  ലഭമചതമടനത്തുടരനസ്  കണ്ണൂര  ജമലയമല

നമരമകാണപ്രവരതനങ്ങള്  നടന്നുവരമകയകാണസ്;  കകാസരമഗകാഡസ്  ജമലയമല

ആയതമടന  നടപടമക്രമങ്ങള്  പുമരകാഗമമചവരുകയുരം  ടചെയ്യുന്നു.  ഇതമനുപുറടമ

പരസ്പീക്ഷണകാടമസകാനതമല കണ്ണൂര ജമലയമല ആറളരം പ്രമദശതസ്  25  കമമലകാമസ്പീറ്റര

ദൂരതമല  സസ്പീല  ടഫന്സമരംഗസ്  നമരമമചവരുന്നു.  വനതമനകത്തുതടന
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വനഭ്യജസ്പീവമകടള  നമലനമരത്തുനതമനസ്  ജലവരം  ഭക്ഷണവരം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനകായമ

ടചെറുജലസരംഭരണമകളരം  ടചെക്കസ്  ഡകാമുകളരം  വയല  സരംരക്ഷണവരം

നടതമവരമകയകാണസ്.  മകരളതമടല  ആലപ്പുഴ  ഒഴമടകയുള്ള  13  ജമലകളമല

വനകാതമരതമയമല  വനഭ്യജസ്പീവമ  ആക്രമണരം  തടയുനതമനുരം  നകാടമലമറങ്ങുന

വനഭ്യജസ്പീവമകടള  തമരമചസ്  കകാടമമലയസ്  അയയ്ക്കുനതുമുള്ടപ്പെടടയുള്ള  പ്രവൃതമകള്

ടചെയ്യുന 13 ദ്രുതപ്രതമകരണ സരംഘങ്ങടള-ആര.ആര.റ്റമ നമമയകാഗമചമട്ടുണസ്.  കൂടകാടത

വനഭ്യജസ്പീവമകടള  ആകരഷമക്കുന  കൃഷമരസ്പീതമകള്  ഒഴമവകാക്കുനതമനകായമ

വനകാതമരതമയമടല   കരഷകരക്കമടയമല  വനരം  വകുപ്പെസ്  അവമബകാധരം

സൃഷമചവരമകയുമകാണസ്.  2016-17  സകാമതമക  വരഷതമല  മനുഷഭ്യ-വനഭ്യജസ്പീവമ

സരംഘരഷരം ലഘൂകരമക്കുനതമനുള്ള നടപടമകള്ക്കകായമ Measures to Reduce Man-

Animal Conflict എന ശസ്പീരഷകതമല   757 ലക്ഷരം രൂപയുരം  Relief to Victims

എന  ശസ്പീരഷകതമല  350  ലക്ഷരം  രൂപയുരം  വകയമരുതമയമട്ടുണസ്.  ഇതമനുപുറടമ

പുതുക്കമയ  ബഡ്ജറ്റസ്  പ്രസരംഗതമല  മലമയകാരമമഖലകളമല  അനുദമനരം

വരദ്ധമചവരുന  മനുഷഭ്യനുരം  വനഭ്യമൃഗങ്ങളരം  തമമലുള്ള  സരംഘരഷതമനസ്

പരമഹകാരമകായമ  നമരമദ്ദേശമക്കടപ്പെടമട്ടുള്ള  ടറയമല-മവലമ,  കമടങ്ങസ്,  ഇലകമകസ്

ടഫന്സമരംഗസ്   എനമവടയക്കുറമചസ്  പരകാമരശമുള്ളതുരം  യുദ്ധകകാലകാടമസകാനതമല
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ഉചെമതമകായ മവലമ നമരമമചസ്  കൃഷമക്കകാരക്കസ് സരംരക്ഷണരം നലകുനതമനസ്  പ്രമതഭ്യക

നമമക്ഷപ  പദ്ധതമയമല  100  മകകാടമ  രൂപ  അനുവദമക്കുകയുരം  ഇതമല  25  ലക്ഷരം

രൂപയുടട ടചെലവസ് ഇഇൗ വരഷരം പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുകയുരം ടചെയ്യുകയകാണസ്.  മനുഷഭ്യ-വനഭ്യമൃഗ

സരംരക്ഷണരം ലഘൂകരമക്കുനതമനകായമ  സരംസകാന സരക്കകാര നമരവധമ  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുന്നുടണങമലുരം  പ്രശതമടന  വഭ്യകാപ്തമയുരം  ഗഇൗരവവരം  കണക്കമടലടുതസ്

പ്രസ്തുത  വമഷയരം  മകന്ദ്ര  സരക്കകാരമടന  ശദ്ധയമല  ടകകാണ്ടുവരമകയുരം  അടമയന്തര

സഹകായരം  ആവശഭ്യടപ്പെടുകയുരം  ടചെയമട്ടുണസ്.  മകന്ദ്ര  വനരം-പരമസമതമ  വകുപ്പുമനമ

ഇവമടട  വനമപ്പെകാള്  മനുഷഭ്യ-വനഭ്യമൃഗ  ആക്രമണടത  സരംബന്ധമച  വമഷയരം

അമദ്ദേഹതമടന  മുനമല  അവതരമപ്പെമക്കുകയുരം  അതമനസ്  പരമഹകാരരം

കകാണുനതമനുമവണമയുള്ള  നടപടമകള്  സസസ്പീകരമക്കുനതമനസ്  മകന്ദ്ര  സകാമതമക

സഹകായമുണകാകണടമനസ്  ഞകാനുരം  ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖഭ്യമനമയുരം  അമദ്ദേഹമതകാടസ്

ആവശഭ്യടപ്പെട്ടുടകകാണ്ടുള്ള  നമമവദനരം  ടകകാടുക്കുകയുരം  ടചെയമട്ടുണസ്.  മനുഷഭ്യ -വനഭ്യമൃഗ

സരംഘരഷരം   മനരമടുനതമനുള്ള  പ്രമതഭ്യക  പദ്ധതമക്കകായമ  100  മകകാടമ  രൂപയുരം

വനഭ്യജസ്പീവമ  പുനരധമവകാസമകന്ദ്രരം  തുടങ്ങുനതമനസ്  100  മകകാടമ  രൂപയുരം  സഹകായരം

ലഭഭ്യമകാക്കണടമനസ് അഭഭ്യരത്ഥമചമട്ടുണസ്.  ഇതമടന ഗഇൗരവരം പരമഗണമചടകകാണ്ടുതടന

സരംസകാനതല  ഉമദഭ്യകാഗസരുടട  മയകാഗരം  ഇഇൗ  മകാസരം  20-ാം  തസ്പീയതമ
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വമളമചമചെരക്കുന്നുണസ്.  കൂടകാടത  ഏറ്റവരം  കൂടുതല  വനഭ്യമൃഗങ്ങളടട  ആക്രമണമുള്ള

ജമലകളമല ആദഭ്യരം എന്നുള്ള രസ്പീതമയമല ആലപ്പുഴ ഒഴമടകയുള്ള എലകാ ജമലകളമലുരം

മഫകാറസസ്  ഉമദഭ്യകാഗസന്മകാരുടട  ഒരു  മയകാഗരം  ഞകാനുരം  കൂടട  പടങടുത്തുടകകാണസ്

വമളമചകൂട്ടുനതമനസ് തസ്പീരുമകാനമചമട്ടുണസ്.  അങ്ങസ് ഇമപ്പെകാള് ഇവമടട പറഞ നമരമദ്ദേശരം

വളടര  സസസ്പീകകാരഭ്യമകായമട്ടുള്ളതകാണസ്.  മുഖഭ്യമനമയുടട  സകാനമദ്ധഭ്യതമല  തടന  ഒരു

ഉനതതലമയകാഗരം  സരംസകാനകാടമസകാനതമല  വമളമചകൂട്ടുനതമടന  സരംബന്ധമചസ്

ഗവണ്ടമനസ് പരമഗണമക്കുനതകാണസ്.   

ശസ്പീ  .    സണമ  മജകാസഫസ്:   സര,  ഞകാന്  മനരടത  സൂചെമപ്പെമചതുമപകാടല,

ബഹുമകാനടപ്പെട  മനമയുടട  ഉതരതമല  ബഡ്ജറ്റസ്  പ്രസരംഗതമല  25  മകകാടമ

രൂപടയനസ്  ബഹുമകാനടപ്പെട  ധനകകാരഭ്യ  വകുപ്പുമനമ  തമരുതമടയങമലുരം  മരഖയമല

ഇമപ്പെകാഴരം  25  ലക്ഷരം രൂപ മകാത്രമകാണസ്.   Man-Animal  Conflict  തടയുനതമനുള്ള

നമരമദ്ദേശരം. അതസ് 25 മകകാടമ രൂപ തടന അപരഭ്യകാപ്തമകാണസ്. ആ തുക കൂടുതലകാക്കകാനുരം

ഇടലങമല പറഞ സരംഖഭ്യടയങമലുരം ലഭഭ്യമകാക്കകാനുരം ആവശഭ്യടമങമല കൂടുതല തുക

ലഭഭ്യമകാക്കകാനുമുള്ള നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുമമകാ?

ശസ്പീ  .    ടക  .    രകാജു:  സര,  ആവശഭ്യമകായ തുക വകയമരുത്തുനതുമകായമ ബന്ധടപ്പെടസ്

ധനകകാരഭ്യവകുപ്പുമനമയുമകായമ  ആമലകാചെമചസ്  നടപടമകളമകായമ  മുമനകാട്ടുനസ്പീങ്ങുമമകാള്
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ആവശഭ്യമകായ  ഫണസ്  അനുവദമചതരകാടമനസ്  അമദ്ദേഹരം  പറഞമട്ടുണസ്.  അതുടകകാണസ്

ഫണസ് അതമനസ് ബകാധകമകാകുകയമല. 


