மரு கி.அச ோகன்
Anna Medal
மரு கி.அச ோகன், வனக்கோல்நடை உதவிமருத்துவர் எண்:.47. கிரின் பீல்ட்ஸ்,
ர்க்கோர்

ோமக்குளம், அன்னூர் வட்ைம், சகோயம்புத்தூர் மோவட்ைம் 641107. கைந்த

2019-ல் சகோடவ வனக்சகோட்ைம் சின்னத்தைோகம் வனப்பகுதியில் கோட்டைவிட்டு
வவளிசயறி 7 நபர்கடளக் வகோன்று வபோதுமக்களின் உயிருக்கும், உடைடமக்கும்.
ச தம் ஏற்படுத்திய சின்னத்தம்பி என்ற கோட்டு யோடைடய, மருத்துவர் அச ோகன்
தடைடமயில்

குழு

அடமத்து,

வபரும்

சபோரோட்ைத்திற்கிடையில்

அவருடைய

உயிடரயும் வபோருட்படுத்தோமல் இரவு சநரங்களிலும். யோடனயிடனக் கண்கோணித்து,
25.01.2019 அன்று மயக்க மருந்து வ லுத்தி பிடித்து ஆடனமடை ைோப்சிலிப்
பகுதியில். விைப்பட்ைது. யோடை அங்கிருந்து வவளிசயறி 100 கி.மி. கைந்து
உடுமடைசபட்டை

கண்ைோடிபுதூர்

பகுதியில்

வபோதுமக்களின்

உயிருக்கும்,உடைடமக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தியறிடையில், அந்த யோடையின்
உயிருக்கு

ஆபத்து

உயர்நீதிமன்றத்தின்

விடளவிக்கோமல்
உத்தரவுப்படி,

திரு

பிடிக்கக்

சகோரிய

வ ன்டன

அச ோகன்

அவர்கள்

அவருடைய

உயிடரயும். வபோருட்படுத்தோமஸ்.15.02209 அன்றுயோடனக்குமிக அருகில் (10 அடி
வதோடைவில்)மயக்கமருந்து வ லுத்திபிடித்து ஆடனமடை: புலிகள் கோப்பகத்தில்
ஒப்படைக்கப்பட்டு. பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு. தற்சபோது நல்ை நிடையில் உள்ளது. கைந்த
டி ம்பர் 2021ல். நீைகிரி மோவட்ைம், கூைலூர் வனக்சகோட்ைம், ச ரம்போடி சதயிடை.
எஸ்சைட் பகுதியில் 3நபர்கடளக் வகோன்று, விவ ோயநிைங்கடள ச தப்படுத்தி,
வபோதுமக்களின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தைோக இருந்த யோடன. சகரள வனப்பகுதிக்குச்

வ ன்று அங்கும் 2 நபர்கடளக் வகோன்று வபருத்த ச தத்டத ஏற்படுத்தி. மீண்டும்
தமிழ்நோடு

வனப்பகுதிக்கு

வந்து

கடும்

யோடைபள்ளத்தோக்குப்பகுதியில்

ச தத்டத

ஏற்படுத்திய

இரண்டுவபண்

ங்கர்

என்ற

யோடனகளுைன்.

கண்டுபிடிக்கப்பட்டு. 11:042021 அன்று அங்குள்ள மரத்தின் மீது. பரண் அடமத்து
தங்கி இரவு பகைோகக் கண்கோணித்து மயக்க. மருந்து வ லுத்தப்பட்ைது. ஆனோல்
மயக்க

மருந்து.

வ லுத்தப்பட்ை

ங்கர்

என்ற

யோடையிடன மற்ற

இரண்டு

யோடனகள். கோப்போற்ற முயற்சி வ ய்து திரு அச ோகன் தங்கியிருந்த மரத்திடன
தோக்கியுள்ளது. அதில் அவர் மயிரிடையில் உயிர் பிடைத்து, கும்கி. யோடைகளின்
உதவியுைன்

மற்ற

இரண்டு.

யோடைகடளயும்

விரட்டியடித்து.

மடைச் ரிவில்

மயக்கத்துைன் கீசை விழும் நிடையில் இருந்த கோட்டுயோடனடய கோலில் கயிறு கட்டி
மணி சநர சபோரோட்ைத்திற்குப் பிண்ைர் பணியோளர்களின். உதவியுைன் போதுகோப்போக
வகோண்டு வந்து, முதுமடை புலிகள் கோப்பகத்தில் ஒப்படைத்து, பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு
தற்சபோது நல்ை இடையில் உள்ளது. இவ்வோறு வபோதுமக்களின் உயிருக்கும்,
உடைடயக்கும்

அச்சுறுத்தல்

விடளவித்தயோடனகடள,தன்னுடையஉயிடரயம்

வபோருட்படுத்தோமல் யோடனகளின் உயிருக்கும் ஆபத்து விடளவிக்கோமல் பிடித்த வீர
தீரச் வ யலுக்கோக வனக்கோல்நடை உதவிமருத்துவர் மரு கி.அச ோகன் அவர்களுக்கு
2022-ம் ஆண்டின் வீர தீர வ யலுக்கோன அண்ைோ பதக்கம் வைங்கி அரசு
சிறப்பிக்கிறது

Dr. K. Asokan, Forest Veterinary Assistant Surgeon, No.47, Green Fields, Sarkar
Samakulam, Annur Taluk, Coimbatore District — 605 401. In 2019, a wild elephant named
Chinnathambi broke into residential area & citizens in the Coimbatore Forest division,
Chinnathadagam forest area. A tearn was formed under the leadership of Thiru K. Asokan for
securing the elephant Chinnathambi by administering tranquilizer on 25 01.2019 at 5 30 A.M.
However the elephant escaped from there and went beyond 100 km to Udumalapet.
Kannadipudur residential area and hid in Amaravathi sugarcane fields, destroying the standing
crops such as rice, bananas etc... on its way After obtaining necessary orders from the Hon'ble
High Court of Madras. a team was again formed under the leadership of Thiru K. Asokan for
securing the elephant without causing any harm to the Me of the elephant Despite the risk to his
life.
Thiru K. Asokan fired the tranquilizer dart at a close distance of 10 feet on15.02.2019 at 1030
AM The elephant was later moved to the Tiger Reserve and has been trained to become a captive
elephant. The Hon'ble High Court appreciated the team for the above incident and They
K.Asokan has saved the life and property of the people by securing the Elephant. In December
2020, in Nilgiris District. Gudalur Forest division, Cherarnpadi Government Tantea Tea estate,
an elephant named Shankar killed 3 persons and caused damage widespread to the nearby
residential area and agricultural fields.
The Elephantalsokilled2 persons after entering into Kerala forest area. Again, on 09,01.2021 A
entered the Tamil Nadu Forest area (Cherampadi Government Tantea Estate) and caused
widespread damage in that area Necessary orders were obtained from the Government and a
team headed by Thiru k. Asokan identified the Elephant Shankar along with 2 other female
elephants in a deep forest valley Since it was a deep .1,, they were unable to confirm the location
and secure the elephants Therefore. on 11.04.2021, a treetop hideaway was setup and the
elephant Shankar was tranquilized and secured on 12 04.202112.30 P.M.
The two female elephants attacked the tree top hide a way from which Thiru. K. Asokan had a
narrow escape. The elephants were secured with the help of the Kumki elephants and after two
hours of struggle along with the elephant Shankar and moved to Mudurnatal Tiger Reserve at

around 11 00 P.M.The elephant is in good condition and has been trained in Mudumalai Tiger
Reserve, as captive elephant. In recognition of his courageous act in securing the elephants safely
with no casualty even while risking his life. The Government confers Dr. K. Asokan with the
'Anna Medal for Gallantry' for the year 2022

