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സഞ്ചാംസഞനലത്തെ വനപകദേശകത്തെഞടസ് കചേര്ന്നുകേതിടക്കുന്ന കേഞര്ഷതികേ-ഗഞര്ഹതികേ
കമഖലെകേളതിലലെ വനന്യമൃഗ ആക്രമണഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം നഞശമുണഞകുന്ന കൃഷതിക്കുഞ്ചാം
മനുഷന്യജജീവനുഞ്ചാം സസ്വത്തെതിനുഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനഞയതി
ഒരു കബഞര്ഡസ് രൂപജീകേരതിക്കുന്നതതിനസ്
വന്യവസ ലചേയ്യുന്ന
ഒരു
ബതില്
പജീഠതികേ.―സഞ്ചാംസഞനലത്തെ വനപകദേശങ്ങകളഞടസ് കചേര്ന്നുകേതിടക്കുന്ന കേഞര്ഷതികേഗഞര്ഹതികേ കമഖലെകേളതിലലെ വനന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം വന്യഞപകേമഞയ കതഞതതില്
കൃഷതിനഞശഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതഞ്ചാം അവതിടങ്ങളതിലുള്ള വജീടുകേള്ക്കുഞ്ചാം സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ഉണഞകുന്ന
നഞശവഞ്ചാം സര്കവഞപരതി മനുഷന്യജജീവന് സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം അവതിടങ്ങളതിലലെ ആവഞസ
വന്യവസലയ സഞ്ചാംരക്ഷതിച്ചുലകേഞണസ് ഒരു നതിയമഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുകത്തെണതസ് യുക്തമഞയതിരതിക്കയഞല്;
ഭഞരത റതിപ്പബതിക്കതിലന എഴുപത്തെതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരത്തെതില് തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന്നു.
1. ചുരുക്കകപ്പരുഞ്ചാം, വന്യഞപതിയുഞ്ചാം, പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനസ് "2021-ലലെ കകേരള
കേഞര്ഷതികേ-ഗഞര്ഹതികേ കമഖലെകേളതിലലെ വനന്യമൃഗ ആക്രമണ നതിയന്ത്രണ നതിയമഞ്ചാം" എന്നസ്
കപരു പറയഞഞ്ചാം.
(2) ഇതതിനസ് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന് വന്യഞപതിയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ് .
(3) കകേരള സര്ക്കഞര് ഗസറസ് വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം നതിശ്ചയതിക്കുന്ന തജീയതതി മുതല്
ഈ നതിയമഞ്ചാം പഞബലെന്യത്തെതില് വരുന്നതഞണസ്.
2. നതിര്വചേനങ്ങള്.―ഈ നതിയമത്തെതിലന സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറസ് വതിധത്തെതില് ആവശന്യലപ്പടഞത്തെ
പക്ഷഞ്ചാം:―
1097/2021.

4
(എ) "സര്ക്കഞര്" എന്നഞല് കകേരള സര്ക്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു ;
(ബതി) "നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പട" എന്നഞല് ഈ ആകസ് പകേഞരഞ്ചാം ഉണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള
ചേടങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടതസ് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു ;
(സതി) "വകുപ്പസ് " എന്നഞല് ഈ ആകതിലലെ ഒരു വകുപ്പസ് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു ;
(ഡതി) "വതിജഞപനഞ്ചാം" എന്നഞല് ഈ ആകസ് പകേഞരമുണഞക്കതിയ ചേടങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പട ഒരു വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു ;
(ഇ) "കേഞര്ഷതികേ കമഖലെ" എന്നഞല് സഞ്ചാംസഞനലത്തെ വനകമഖലെകയഞടുകചേര്ന്നുള്ള
വതിവതിധ ഭൂമതിയതിടങ്ങള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു ;
(എഫസ്) "ഗഞര്ഹതികേകമഖലെ" എന്നഞല് സഞ്ചാംസഞനലത്തെ വനകമഖലെകയഞടു
കചേര്ന്നുള്ളതഞ്ചാം കൃഷതിയതിടങ്ങള്ക്കസ് സമജീപമുള്ളതമഞയ വഞസകയഞഗന്യമഞയ വജീടുഞ്ചാം, അനുബന
സഞപനങ്ങളഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു ;
(ജതി) "കബഞര്ഡസ്" എന്നഞല് സഞ്ചാംസഞനലത്തെ വനകമഖലെകയഞടുകചേര്ന്നുള്ള
കേഞര്ഷതികേ-ഗഞര്ഹതികേ കമഖലെയതിലലെയുഞ്ചാം വനന്യമൃഗ ആക്രമണഞ്ചാം നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,
ആക്രമണത്തെതിനതിരയഞകുന്നവലര സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി രൂപജീകേരതിക്കുന്ന കബഞര്ഡസ്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു ;
(എചസ്) "തഞലൂക്കസ് കബഞര്ഡസ്" എന്നഞല് സഞ്ചാംസഞനലത്തെ വനകമഖലെകയഞടു
കചേര്ന്നുള്ള കേഞര്ഷതികേ-ഗഞര്ഹതികേ കമഖലെകേളതിലലെയുഞ്ചാം വനന്യമൃഗങ്ങളലട ആക്രമണഞ്ചാം നതിയന്ത്രതി
ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ആക്രമണത്തെതിനതിരയഞകുന്നവലര സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി പസ്തുത കമഖലെ
യതിലലെ തഞലൂക്കസ് അതതിര്ത്തെതികേള്ക്കുള്ളതില് പവര്ത്തെതിക്കുന്നതതിനഞയതി രൂപജീകേരതിക്കുന്ന
കബഞര്ഡസ് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു.
3. കകേരള-കേഞര്ഷതികേ-ഗഞര്ഹതികേ കമഖലെകേളതിലലെ വനന്യമൃഗ ആക്രമണ നതിയന്ത്രണ
കബഞര്ഡസ് രൂപജീകേരണഞ്ചാം.―സര്ക്കഞരതിനസ് ഗസറസ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന തജീയതതി
മുതല് പഞബലെന്യകത്തെഞടു കൂടതി വനകമഖലെകയഞടു കചേര്ന്നുള്ള ജനവഞസ കകേന്ദ്രങ്ങളതിലലെ
ജനങ്ങളലട ജജീവനുഞ്ചാം സസ്വത്തെതിനുഞ്ചാം കൃഷതിക്കുഞ്ചാം വനന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങളതില് നതിന്നുഞ്ചാം
സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം അവതിടങ്ങളതിലലെ ആവഞസ വന്യവസലയ പരതിപഞലെതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
ആവശന്യമഞയ പദ്ധതതികേള് ആവതിഷ്കരതിചസ് നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കസ്
കമല്കനഞടഞ്ചാം വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം "കകേരള കേഞര്ഷതികേ-ഗഞര്ഹതികേ കമഖലെയതിലലെ വനന്യമൃഗ
ആക്രമണ നതിയന്ത്രണ കബഞര്ഡസ് " എന്ന കപരതില് ഒരു കബഞര്ഡസ് രൂപജീകേരതിക്കഞവന്നതഞണസ്.

5
4. കബഞര്ഡതിലന ആസഞനവഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം.―(1) കബഞര്ഡസ് സര്ക്കഞര് ഗസറസ്
വതിജഞപനത്തെതിലൂലട 16 അഞ്ചാംഗ ഭരണ സമതിതതിലയ നതിയമതികക്കണതഞണസ്.
(2) കബഞര്ഡതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങള്;
(എ) പസ്തുത പകദേശങ്ങലള പതതിനതിധജീകേരതിക്കുന്ന നതിയമസഭഞ സഞമഞജതികേരതില്
സര്ക്കഞര്നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം വയ്ക്കുന്ന നഞലെസ് അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികക്കണതഞണസ് ;
(ബതി) പസസ്തുത പകദേശങ്ങലള പതതിനതിധജീകേരതിക്കുന്ന ജതിലഞ പഞഞയത്തെസ്
അഞ്ചാംഗങ്ങളതില് നതിന്നുഞ്ചാം സര്ക്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുന്ന മൂന്നസ് അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതി
കക്കണതഞണസ് ;
(സതി) സര്ക്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുന്ന പരതിസതിതതി പവര്ത്തെകേന്/
പവര്ത്തെകേ എന്നതിവരതില് ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം കബഞര്ഡതില് ഉണഞയതിരതികക്കണതഞണസ് ;
(ഡതി) സഞ്ചാംസഞന വനഞ്ചാം വകുപ്പസ് ഡയറകര് - എകസ്-ഒഫജീകഷന്യഞ;
(ഇ) സഞ്ചാംസഞന കൃഷതി വകുപ്പസ് ഡയറകര് - എകസ്-ഒഫജീകഷന്യഞ;
(എഫസ്) സഞ്ചാംസഞന റവനന്യൂ വകുപ്പസ് ഡയറകര് - എകസ്-ഒഫജീകഷന്യഞ;
(ജതി) സഞ്ചാംസഞന ബകയഞ ഡഡകവഴതിറതി ഡയറകര് - എകസ്-ഒഫജീകഷന്യഞ;
(എചസ്) സഞ്ചാംസഞന തകദ്ദേശ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ ഡയറകര് - എകസ്-ഒഫജീകഷന്യഞ;
(ഐ) സഞ്ചാംസഞന ധനകേഞരന്യ-നതിയമ വകുപ്പുകേളതില് നതിന്നുഞ്ചാം കജഞയതിനസ്
ലസക്രടറതിയതില് കുറയഞത്തെ ഓകരഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള് - എകസ്-ഒഫജീകഷന്യഞ;
(ലജ) സഞ്ചാംസഞനലത്തെ ആദേതിവഞസതി കഗഞത്ര സമുദേഞയങ്ങളലട കകേഞളനതികേലള
പതതിനതിധജീകേരതിചസ് സര്ക്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുന്ന ഒരു അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം ഉണഞയതിരതികക്കണ
തഞണസ്.
(3) കബഞര്ഡതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളതില് നതിന്നുഞ്ചാം ഒരഞലള സര്ക്കഞര് ലചേയര്മഞനഞയതി
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചേകയ്യേണതഞണസ്. ആകതില് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന രജീതതിയതില് അതതില് നതിക്ഷതിപ
മഞയതിരതിക്കുന്ന അധതികേഞരകത്തെഞലട തഞലഴെപ്പറയുന്ന പകേഞരഞ്ചാം ഭരണഞ്ചാം നടകത്തെണതഞണസ് ;
(എ) സഞ്ചാംസഞനലത്തെ വനകമഖലെകയഞടനുബനതിച്ചുള്ള ജനവഞസകകേന്ദ്രങ്ങളഞ്ചാം
കൃഷതിയതിടങ്ങളഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചസ് സഞറഡലെറസ് അടക്കമുള്ള അതന്യനഞധുനതികേ സഞകങ്കേതതികേ
വതിദേന്യയുപകയഞഗതിചസ് പസ്തുത കമഖലെയുലട ആവഞസ വന്യവസ, വതിസ്തൃതതി എന്നതിവ നതിര്ണ്ണയതിചസ്
ആയതതിലന അടതിസഞനത്തെതില് ആവശന്യമഞയ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനുള്ള പദ്ധതതികേള്
ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചേയ്യുകേ;
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(ബതി) വനന്യമൃഗങ്ങള് പസ്തുത കമഖലെയതികലെയസ് വരഞനതിടയഞകുന്ന സഞധന്യതകേള്
കേലണത്തെതി അവ തടയുന്നതതിനസ് ശഞസജീയമഞയുഞ്ചാം നതിയമപരമഞയുഞ്ചാം മഞര്ഗ്ഗങ്ങള് സസ്വജീകേരതിക്കുന്ന
തതിനസ് നടപടതി സസ്വജീകേരതിക്കുകേ;
(സതി) വനന്യജജീവതികേളലട ആവഞസ വന്യവസയസ് കകേഞടഞ്ചാം തട്ടുന്നതരത്തെതിലുള്ള
യഞലതഞരു വതിധ ഇടലപടലുകേളഞ്ചാം വനത്തെതിനസ് പുറത്തുനതിന്നുഞ്ചാം ഉണഞകേഞതതിരതിക്കഞന് കബഞധവല്ക്കരണഞ്ചാം
നടത്തുകേ;
(ഡതി) പഞരതിസതിതതികേ സസൗഹൃദേവഞ്ചാം ജനപങ്കേഞളതിത്തെകത്തെഞടുമുള്ള വനന്യജജീവതി
സസൗഹൃദേ പദ്ധതതികേള് ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചേയ്യുകേ;
(ഇ) പസസ്തുത പകദേശങ്ങളതില് ശഞസജീയ മഞലെതിനന്യ സഞ്ചാംസ്കരണ പദ്ധതതികേള്
ആവതിഷ്കരതിചസ് നടപ്പഞക്കുകേ;
(എഫസ്) വനഞനരങ്ങളതില് വനന്യമൃഗങ്ങള്ക്കസ് കുടതിലവള്ള ക്ഷഞമവഞ്ചാം
ഭക്ഷണക്ഷഞമവഞ്ചാം ഉണഞകേഞതതിരതിക്കഞന് ബനലപ്പട വകുപ്പുകേളമഞയതി കചേര്കന്നഞ തനതികചഞ
പദ്ധതതികേള് ആവതിഷ്കരതിചസ് നടപ്പഞക്കുകേ;
(ജതി) വനന്യമൃഗ ആക്രമണത്തെതില് ജജീവന്നഷ്ടലപ്പടുന്നവര്ക്കുഞ്ചാം, ആക്രമണത്തെതിനതിരയഞയവരുലട കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം സഞമ്പത്തെതികേ സഹഞയഞ്ചാം ഉറപ്പു വരുത്തുകേ;
(എചസ്) വനന്യമൃഗങ്ങളലട ആക്രമണത്തെതിനതിരയഞയതി
ആധുനതികേ ചേതികേതിത്സ നല്കുന്നതതിനുള്ള നടപടതികേള് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ;

പരതിക്കുപറതിയവര്ക്കസ്

(ഐ) വനന്യമൃഗങ്ങളലട ആക്രമണലത്തെ തടര്ന്നസ് വജീടുഞ്ചാം, വസ്തുവകേകേളഞ്ചാം,
കൃഷതിയുഞ്ചാം നഷ്ടലപ്പടവര്ക്കസ് സമയബനതിതമഞയതി നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനസ് നടപടതി
സസ്വജീകേരതിക്കുകേ;
(ലജ) വനന്യമൃഗ ആക്രമണഞ്ചാം തടയുന്നതതിനുള്ള മുന്നറതിയതിപ്പസ് സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്
അവലെഞ്ചാംബതിക്കുകേയുഞ്ചാം. അതതിനഞയതി സതിരവഞ്ചാം ശഞസജീയവമഞയ നതിരജീക്ഷണ സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്
ആവതിഷ്കരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചേയ്യുകേ;
(ലകേ) വതിവതിധ സര്ക്കഞര് വകുപ്പുകേളലട ഏകകേഞപനഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തെതി
പദ്ധതതികേള് സമയബനതിതമഞയതി നടപ്പഞക്കുന്നതതിനസ് നടപടതി സസ്വജീകേരതിക്കുകേ;
(എല്) കബഞര്ഡതിലന പവര്ത്തെനങ്ങള് കേഞരന്യക്ഷമമഞക്കുന്നതതിലന ഭഞഗമഞയതി
ആവശന്യലമങ്കേതില് വനന്യമൃഗ ആക്രമണഞ്ചാം കനരതിടുന്ന ഓകരഞ ഗഞമ പഞഞയത്തെതിലുഞ്ചാം
ജനപതതിനതിധതികേലളയുഞ്ചാം,
പരതിസതിതതി
പവര്ത്തെകേലരയുഞ്ചാം,
വതിവതിധ
വകുപ്പുകേളലട
ഉകദേന്യഞഗസലരയുഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുത്തെതി ജനകേജീയ കേമതിറതികേള് രൂപജീകേരതിക്കഞവന്നതഞ്ചാം അങ്ങലന
രൂപജീകേരതിക്കുന്ന കേമതിറതികേളലട അധതികേഞരവഞ്ചാം കേര്ത്തെവന്യങ്ങളഞ്ചാം കബഞര്ഡതിലന പരതിപൂര്ണ്ണ
നതിയന്ത്രണത്തെതിനസ് വതികധയമഞയതിരതികക്കണതമഞണസ് ;
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(എഞ്ചാം) ഗഞമജീണ ജനതലയ വനന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങളതില് നതിന്നുഞ്ചാം രക്ഷലപ്പടുത്തു
ന്നതതിനുള്ള പഞകയഞഗതികേ പരതിശജീലെനങ്ങള് നല്കുകേ;
(എന്) സഞ്ചാംസഞന സര്ക്കഞര് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്നതിടത്തെസ് കബഞര്ഡതിലന ആസഞനഞ്ചാം
പവര്ത്തെതികക്കണതഞണസ്.
5. ഉകദേന്യഞഗസരുകടയുഞ്ചാം, ജജീവനക്കഞരുലടയുഞ്ചാം നതിയമനങ്ങള്.―ഈ ആകസ് പകേഞരഞ്ചാം
സര്ക്കഞരതിനസ് കബഞര്ഡതിലന ചുമതലെകേളഞ്ചാം കേര്ത്തെവന്യങ്ങളഞ്ചാം നതിര്വഹതിക്കുന്നതതിനസ് കബഞര്ഡതിലന
സഞഹഞയതിക്കുന്നതതിനസ് ഒരു ലസക്രടറതിലയയുഞ്ചാം ആവശന്യലമങ്കേതില് അവര് കേരുതന്നത്ര മറസ്
ഉകദേന്യഞഗസകരയുഞ്ചാം നതിയമതിക്കഞവന്നതഞണസ്.
6. ചേടങ്ങള് ഉണഞക്കഞനുളള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1) സര്ക്കഞരതിനസ് ഗസറസ് വതിജഞപന
ത്തെതിലൂലട ഈ ആകതിലലെ വന്യവസകേള് നടപ്പഞക്കുന്നതതിനസ് കവണ ചേടങ്ങള് ഉണഞക്കഞവന്ന
തഞണസ്.
(2) ഈ ആകതിന്കേജീഴെതില് ഉണഞക്കതിയ ഏലതഞരു ചേടവഞ്ചാം അതണഞക്കതിയകശഷഞ്ചാം
കേഴെതിയുന്നത്ര കവഗഞ്ചാം നതിയമസഭസകമളനത്തെതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞകഴെഞ (ഒരു സകമളനത്തെതികലെഞ
തടര്ചയഞയുളള രണസ് സകമളനങ്ങളതികലെഞ ലപടഞഞ്ചാം) ആദേന്യഞ്ചാം വയ്കക്കണതഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം അതസ്
വയ്ക്കുന്ന സകമളനകമഞ
അതതിനസ് ലതഞടടുത്തു വരുന്ന സകമളനകമഞ അവസഞനതിക്കുന്നതതിനസ്
മുമ്പസ് നതിയമസഭഞ ചേടത്തെതില് വല കഭദേഗതതിയുഞ്ചാം വരുത്തുകേകയഞ അലലങ്കേതില് ചേടഞ്ചാം ഉണഞകക്ക
ണതതിലലന്നസ് തജീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ ലചേയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം ആ ചേടത്തെതിനസ് അതതിനസ് കശഷഞ്ചാം അതതസ്
സഞ്ചാംഗതതി കപഞലലെ അങ്ങലന കഭദേഗതതി ലചേയ്തരൂപത്തെതില് മഞത്രഞ്ചാം പഞബലെന്യമുണഞയതിരതിക്കുന്നകതഞ
അഥവഞ യഞലതഞരു പഞബലെന്യമതിലഞതതിരതിക്കുന്നകതഞ ആകുന്നു. എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം ഇങ്ങലനയുളള
ഏലതങ്കേതിലുഞ്ചാം കഭദേഗതതിലപ്പടുത്തെകലെഞ ദുര്ബലെലപ്പടുത്തെകലെഞ ആ ചേടപകേഞരഞ്ചാം മുമ്പസ് ലചേയ്തതഞയ
യഞലതഞന്നതിലനയുഞ്ചാം സഞധന്യതയസ് ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരഞത്തെ വതിധത്തെതിലെഞയതിരതികക്കണതഞണസ്.

ഉകദ്ദേശന്യകേഞരന്യങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനത്തെതിലന വനപകദേശകത്തെഞടസ് കചേര്ന്നുളള സലെങ്ങളതില് ഭൂമതിശഞസപരമഞയ
പകതന്യകേതയുഞ്ചാം അനുകൂലെമഞയ കേഞലെഞവസയുഞ്ചാം പരതിഗണതിചസ് വലെതിയകതഞതതില് കേഞര്ഷതികേ
വൃത്തെതി നടന്നു വരുന്നതഞ്ചാം, അതതിലന ഭഞഗമഞയതി അവതിടങ്ങളതില് ജനവഞസ കകേന്ദ്രങ്ങള്
രൂപലപ്പടഞനതിടയഞയതഞ്ചാം കേഞര്ഷതികേ ജനതയുലട ജജീവതിതനതിലെവഞരഞ്ചാം ലമചലപ്പടുകേയുഞ്ചാം, തത്ഫലെമഞയതി
സഞ്ചാംസഞനത്തെതിലന സമ്പദേസ് വന്യവസയസ് ഗുണകേരമഞയതിഭവതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചേയ്തതിരുന്നു. എന്നഞല്
ആകഗഞളതഞപനത്തെതിലനയുഞ്ചാം കേഞലെഞവസഞ വന്യതതിയഞനത്തെതിലനയുഞ്ചാം ഫലെമഞയതി കേഞടതിനുളളതില്
നതിന്നുഞ്ചാം വനന്യമൃഗങ്ങള് അനതിയന്ത്രതിതമഞയതി കേടന്നു വരുകേയുഞ്ചാം കൃഷതിയതിടങ്ങളതില്
വലെതിയകതഞതതിലുളള നഞശനഷ്ടങ്ങള് ഉണഞക്കുകേയുഞ്ചാം ജനവഞസ കകേന്ദ്രങ്ങളതില് കേടന്നുകേയറതി
വജീടുകേളഞ്ചാം അനുബന സഞപനങ്ങളഞ്ചാം തകേര്ക്കുകേയുഞ്ചാം മനുഷന്യജജീവന് തലന്ന അപഞയ
ലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചേയ്യുന്ന സഞ്ചാംഭവങ്ങള് ആവര്ത്തെതിക്കുകേയഞണസ്. വനന്യമൃഗങ്ങള് കേടന്നുവരുന്നതസ്
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തടയുന്നതതിനഞയതി വനഞ്ചാംവകുപ്പസ് നടത്തുന്ന പവര്ത്തെനങ്ങള് കേഞരന്യക്ഷമമഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,
മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം, പരതിപഞലെനവഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം സര്കവഞപരതി ജനജജീവതിതവഞ്ചാം
കൃഷതിയുഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം, പസ്തുത കമഖലെകേളതിലലെ ആവഞസ വന്യവസ സഞ്ചാംരക്ഷതിച്ചു
ലകേഞണഞ്ചാം കേഞലെഞനുസൃതമഞയതഞ്ചാം ആധുനതികേ സകങ്കേതങ്ങളലട സഹഞയഞ്ചാം ഉറപ്പഞക്കതി
ലകേഞണളളതമഞയ പരതിസതിതതിയുലടയുഞ്ചാം ജനങ്ങളലടയുഞ്ചാം നതിലെനതില്പ്പതിനസ് അതന്യനഞകപക്ഷതിത
മഞയതിരതിക്കുന്നതതിനഞല് നതിയമനതിര്മഞണഞ്ചാം അനതിവഞരന്യമഞയതിരതിക്കുന്നു.

ധനകേഞരന്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ബതിലതിലലെ വന്യവസകേള് പകേഞരമുളള പദ്ധതതികേള് നടപ്പതിലെഞക്കഞന് ഗവണ്ലമനതിനസ്
സഞമ്പത്തെതികേബഞധന്യത ഉണഞകുന്നതഞണസ്. ഇതതിനഞവശന്യമഞയ പദ്ധതതികേള് ആവതിഷ്കരതിച്ചു
കേഴെതിഞഞല് മഞത്രകമ കൃതന്യമഞയ സഞമ്പത്തെതികേബഞധന്യത തതിടലപ്പടുത്തുവഞന് കേഴെതിയുകേയുളള.
എങ്കേതിലുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനത്തെഞലകേയുളള വന്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം നതിലെവതിലുളള വതിവതിധ പദ്ധതതിക്കസ്
ലചേലെവഴെതിക്കുന്ന തകേയസ് പുറലമ ഉകദ്ദേശഞ്ചാം 80 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുലട പഞരഞ്ചാംഭ ലചേലെവകേള്
സഞതിതനതിധതിയതില്നതിന്നുഞ്ചാം പതജീക്ഷതിക്കുന്നു.

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത്തെ നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ഇതതിലലെ വന്യവസപകേഞരഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിനസ് ഗസറസ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി ഈ ആകതിലലെ
വന്യവസകേള് നടപ്പഞക്കുന്നതതിനുളള ചേടങ്ങള് ഉണഞക്കഞവന്നതഞണസ് . ഈ ആകസ് അനുസരതിചസ്
ഉണഞക്കുന്ന ചേടങ്ങള് സഭയുലട മുമ്പഞലകേ വയ്ക്കുവഞനുഞ്ചാം, സഭയസ് അതസ് കഭദേഗതതി ലചേയ്യുവഞകനഞ
റദ്ദേഞക്കുവഞകനഞ ഡദേനഞ്ചാംദേതിന ഭരണകേഞരന്യങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിക്കുന്നതമഞയ കേഞരന്യങ്ങള്കക്കഞ
ആണസ്. ആയതതിനഞല് ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത്തെ നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സസ്വഭഞവ
കത്തെഞടുകൂടതിയതഞണസ്.

ഒ. ആര്. കകേള , എഞ്ചാം.എല്.എ.

