
                       
Prot. No.22/2020 

Circular No. 23612/2020 
 
കർത്താവിനാൽ സ്നനഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികപ്പെ, സമർെിതപ്പെ, 
സനഹാദെങ്ങനേ, 

നമ്മുപ്പെ അതിജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട െണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങേുപ്പെ 
ശ്രദ്ധയിൽ പ്പകാണ്ടു വൊനുും ആവശ്യമായ നെപെികൾ എെുക്കാനുമാണ്  ഈ സർക്കുലർ. 
മലബാർ വനയജീവി സനേതത്തിനു ചുറ്ുും ഒെു കിനലാമീറ്ർ വായുദൂെത്തിൽ പെിസ്ഥിതിനലാല 
പ്രനദശ്ും അഥവാ ബഫർ നസാണായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുനന്നാെിയായിട്ടുള്ള കെെ് 
വ്ഞാപനമാണ്  അതിൽ ഒന്നാമപ്പത്ത കാെയും. ഈ കെെ് വിഞാപനും പുറപ്പെെുവിച്ചിെിക്കുന്നത് 
നകന്ദ്ര വനും-പെിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമാണ് . ഇപ്രകാെും പ്പചയ്യുന്നതിന്  നകെേ സർക്കാെിപ്പെ 
ശ്ുപാർശ്യുമുണ്ട്.  

ഈ വിഞാനപ്രകാെും താമെനേെി െൂപതയിൽ ഉൾപ്പെെുന്ന നകാഴിനക്കാെ് ജില്ലയുപ്പെ ചില 
ഭാഗങ്ങേുും വയനാെ് ജില്ലയിപ്പല തെിനയാെ്, പ്പപാഴുതന, അച്ചൂൊനും, കുന്നത്തിെവക എന്നീ റവനയൂ 
ജില്ലകേിപ്പല ജനവാസനകന്ദ്രങ്ങേുും കൃഷിയിെങ്ങേുും ബഫർ നസാണായി മാറുും. അങ്ങപ്പന വന്നാൽ 
അവിപ്പെ വീെു വയ്ക്കുന്നതിനുും കൃഷി പ്പചയ്യുന്നതിനുും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
നെത്തുന്നതിനുും പലതെത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങേുും ഉണ്ടാകുും. ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മുപ്പെ 
അനുദിനജീവിതപ്പത്ത വേപ്പെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുും. സ്ഥലും വില്ക്കാൻ നപാലുും പറ്ാത്ത 
അവസ്ഥ വന്നു നചൊും. തമിഴ്നാട്ടിപ്പല ഗൂഡല്ലൂർ, പന്തല്ലൂർ താലൂക്കുകേിൽ നിലവിലിെിക്കുന്ന 
നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ് . കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്പപെുന്ന പ്പകാട്ടിയൂർ 
പ്രനദശ്ങ്ങേിലുും ഇത്തെും പ്രശ്്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിനാൽ പെിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയവുും നകെേ 
സുംസ്ഥാന സർക്കാെുും നെത്തുന്ന ഈ നീക്കും റദ്ദ് പ്പചയ്യണും എന്നതാണ്  നമ്മുപ്പെ ആവശ്യും. 
അങ്ങപ്പന നമുക്ക് സുെക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസെും സൃഷ്ടിക്കണും. 

വയനാെ് വനയജീവി സനേതപ്പത്ത കെുവാസനേതമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുപ്പകാണ്ട് നകെേ വനും വകുെ് നകെേ സർക്കാെിന്  റിനൊർട്ട് പ്പകാെുത്തിട്ടുണ്ട് 
എന്നതാണ്  െണ്ടാമപ്പത്ത കാെയും. ഇനൊൾ തപ്പന്ന കെുവാ ഉൾപ്പെപ്പെയുള്ള വനയജീവികേുപ്പെ 
ഉപദ്രവത്താൽ പ്പപാറുതി മുട്ടിയ നമുക്ക് കൂനിനേൽ കുെു എന്ന അവസ്ഥയായിെിക്കുും ഇത് 
നെൊയാൽ ഉണ്ടാകാൻ നപാകുന്നത്. പശ്ു, ആെ് തുെങ്ങിയ മൃഗങ്ങപ്പേ നപാലുും വേർത്താൻ 
പറ്ാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുും. അതുപ്പകാണ്ട് ഈ നീക്കവുും അവസാനിെിക്കണും എന്നതാണ്  
നമ്മുപ്പെ ആവശ്യും. 

വയനാെൻ ജനതപ്പയ പ്രനതയകിച്ച്, വെക്കൻ നകെേത്തിപ്പലയുും കിഴക്കൻ നകെേത്തിപ്പെ 
വഹനറഞ്ചുകേിപ്പലയുും കുെിനയറ്ക്കാപ്പെ, കനയ്യറ്ക്കാൊയി ചിത്രീകെിച്ച് അവെുപ്പെ ഇവിെുപ്പത്ത 
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സാന്നിദ്ധയും നിയമാനുസൃതമല്ല എന്ന് വെുത്തിത്തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമങ്ങൾ നിക്ഷിപ്ത 
താത്പെയക്കാർ നിെന്തെും പ്പപാതുമനസ്സിൽ അെിനച്ചല്െിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വനങ്ങൾ 
നശ്ിെിച്ചത് കുെിനയറ്ക്കാൊണ്  എന്നത് തീർത്തുും പ്പതറ്ായ വാദമാണ്  എന്ന് ചെിത്രും പഠിച്ചാൽ 
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതയുള്ളു.  

ഒെുകാലത്ത് ഭക്ഷയധാനയങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമും നനെിട്ടനൊൾ കൂെുതൽ ഉല്ൊദിെിക്കാനായി 
കൃഷി പ്പചയ്യാൻ സർക്കാെുകൾ തപ്പന്ന നപ്രാൽസാഹിെിച്ചിട്ടാണ്  കുെിനയറ്ക്കാർ 
മദ്ധയതിെുവിതാുംകൂറിൽ നിന്ന് നകെേത്തിപ്പെ പല ഭാഗങ്ങേിനലക്കുും അതുനപാപ്പല തപ്പന്ന തമിഴ് 
നാട്ടിപ്പല ഗൂഡല്ലൂർ, പന്തല്ലൂർ താലൂക്കുകേിനലക്കുും കുെിനയറിയത്. ഉത്തെനകെേത്തിപ്പെ 
ഉൾപ്രനദശ്ങ്ങേിലുും കിഴക്കൻ നകെേത്തിപ്പെ വഹനറഞ്ചുകേിലുും അവർ എത്തിപ്പെട്ടത് 
അങ്ങപ്പനയാണ് . ഈ പ്രനദശ്ങ്ങേിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന വികസനത്തിപ്പെ പിന്നിൽ 
കുെിനയറ്ക്കാെുപ്പെ വിയർെ് തുള്ളികൾ ധാൊേും വീണിട്ടുണ്ട് എന്നത് പലെുും മറക്കുകനയാ 
മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകനയാ പ്പചയ്യുന്നു. ധാൊേും ജീവനുകൾ ഇവിപ്പെ നഹാമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. 
ഭക്ഷണമില്ലാപ്പതയുും വിദയാഭയാസ-ആതുെശ്ുശ്രൂഷാ സൗകെയമില്ലാപ്പതയുും വിഷമിച്ച ജനതക്ക് 
കാെയമാപ്പയാന്നുും പ്പചയ്യാൻ പറ്ാപ്പത സർക്കാെുകൾ നിസ്സഹായൊയി നിന്നനൊൾ 
െക്ഷപ്പക്കത്തിയത് ഈ കുെിനയറ്ക്കാൊണ് . ഇന്നപ്പത്ത നകാവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കവാറവെൻ 
പ്പസെറുകോയുും ഫസ്റ്റ് വലൻ ട്രീറ്്പ്പമെ് പ്പസെറുകോയുും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏപ്പറയുും 
കുെിനയറ്ക്കാർ പ്പകട്ടിെെുത്ത സ്ഥാപനങ്ങേിലാണ്  എന്നത് പകൽ നപാപ്പല വയക്തമാണപ്പല്ലാ.  

ഏതാനുും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാോെ് പ്രനദശ്ത്ത് പണിയാനിെുന്ന ഡാമിപ്പെ പണി 
ഉനപക്ഷിച്ചത് പ്രനദശ്വാസികേുപ്പെ ശ്ക്തമായ എതിർെിപ്പന തുെർന്നാണ്. വയനാെൻ കാെുകൾ 
പ്പവട്ടിപ്പത്തേിച്ച് നതക്കിൻനതാട്ടങ്ങേുും യൂക്കാലിപ്റ്സ് നതാട്ടങ്ങേുും വച്ച് പിെിെിച്ചത് 
കുെിനയറ്ക്കാെല്ല. റിസർവ് വനങ്ങൾ പ്പവട്ടിപ്പത്തേിച്ച് നതക്കുും യൂക്കാലിപ്റ്സുും വേർത്തിയ 
ഇെങ്ങേിൽ അെിക്കാെ് പൂർണ്ണമായുും നശ്ിച്ചു. അങ്ങപ്പന സവാഭാവികവനും നശ്ിച്ചനതാപ്പെ 
കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് കാട്ടിൽ തീറ്യുും പ്പവള്ളവുും ഇപ്പല്ലന്നായി, വയനാട്ടിപ്പല വനപ്രനദശ്ത്തിപ്പെ 
വിസ്തൃതി അനുസെിച്ച് സാധയമായിെുന്നതിപ്പെ ഇെട്ടി കെുവകപ്പേ ഈ പ്രനദശ്ത്ത് എത്തിച്ചതുും 
കെുവാശ്ലയും വർദ്ധിക്കാൻ ഗൗെവമായ കാെണമായി. കൂൊപ്പത നമ്മുപ്പെ വനാന്തെങ്ങേിൽ വൻകിെ 
കവാറികേുും റിനസാർട്ടുതേുും നിർമ്മിച്ച് വനയമൃഗങ്ങേുപ്പെ സവാഭാവിക ആവാസവയവസ്ഥക്ക് മാറ്ും 
വന്നതിനാൽ അവ കൂെുതൽ ആക്രമകാെികോയി ജനവാസനകന്ദ്രങ്ങേിനലക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുെങ്ങി. 
ഇതാണ്  വസ്തുത. 

വയവസായങ്ങേിലൂപ്പെ സമ്പന്നമായി തീർന്ന വികസിത ൊജയങ്ങേുപ്പെ ഒെു അജണ്ടയാണ്  
അവെുപ്പെ നാെുകേിൽ നശ്ിെിക്കപ്പെട്ട കാെുകൾക്കു പകെമായി അവികസിതൊജയങ്ങേിൽ 
കാെുകൾ വേർത്തുക എന്നത്. അവെുപ്പെ വയവസായ ശ്ാലകേുും അനുബന്ധ സുംഗതികേുും 
പുറുംതള്ളുന്ന കാർബൺ നമാനണാക്വസഡ് വാതകും മൂലും അന്തെീക്ഷത്തിൽ വെുന്ന 
കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനപ്പത്ത മറികെക്കാനാണ്  അവർ ഇപ്രകാെും പ്പചയ്യുന്നത്. അതായത് 
അവെുപ്പെ ൊജയപ്പത്ത ഫാക്െറികേുും മറ്ുും പുറുംതള്ളുന്ന വാതകപ്പത്ത ആഗിെണും പ്പചയ്യാൻ 
ആവശ്യമായ മെങ്ങേുും പ്പചെികേുും നമ്മുപ്പെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകണും. അതിന്  തയ്യാറാകുന്ന 
സർക്കാെുകൾക്കുും ഏജൻസികൾക്കുും അവർ നിർനലാഭും പണും നൽകുന്നു. 

കാട്ടുമൃഗങ്ങേുപ്പെ ആകമണത്തിൽ മനുഷയർക്കുും വേർത്ത് മൃഗങ്ങൾക്കുും നിെന്തെും ജീവൻ 
നഷ്ടപ്പെെുനമ്പാഴുും നമ്മുപ്പെ സർക്കാെുകള് മനുഷയനനക്കാള് വനത്തിനുും വനയമൃഗങ്ങൾക്കുും  
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പെിഗണന നൽകുന്നു. ഈ ദുസ്ഥിതിക്ക് മാറ്ും വെണും. കാെുും കാട്ടുമൃഗങ്ങേുും ആവശ്യത്തിന് 
നവണും, അവ നശ്ിക്കെുത്. എന്നാൽ അന്താൊഷ്ട്ഷ്ടസമൂഹും നല്കുന്ന പണമുപനയാഗിച്ച് 
കാെിപ്പനയുും നാെിപ്പനയുും നവർതിെിച്ച് കാട്ടിപ്പല മൃഗങ്ങൾക്കുും നാട്ടിപ്പല മനുഷയർക്കുും 
അതിജീവനത്തിനുള്ള സുംവിധാനങ്ങൾ ശ്ാസ്ത്രീയമായി ഒെുക്കണും എന്നതാണ് നാും 
സർക്കാെുകനോെ് അഭയർത്ഥിക്കുന്നത്.  

അതിനാൽ ജനങ്ങേുപ്പെ നേക്കായി ജനങ്ങൾ പ്പതെപ്പെെുത്തിട്ടുള്ള സർക്കാെുകൾ 
അന്താൊഷ്ട്ഷ്ട നലാബികൾക്ക് വഴങ്ങി നിയമാനുസൃതമുള്ള യാപ്പതാെു ആനലാചനകേുും കൂൊപ്പത 
നെത്തുന്ന ഇത്തെും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ജനങ്ങനോെുള്ള പ്പവല്ലുവിേിയായി മാത്രനമ 
കണക്കാക്കാനാകുകയുള്ളു. അതുപ്പകാണ്ട് അവ പിൻവലിക്കണും. 

നകന്ദ്ര സർക്കാെിപ്പെ കെെ് വിഞാപനപ്പത്തെറ്ി അഭിപ്രായും നെഖ്പ്പെെുത്താൻ 
പ്പപാതുജനങ്ങൾക്കു അനുവദിച്ചിട്ടുേേ സമയും 2020 ഒക്നൊബർ 5 വപ്പെയാണ് . നമ്മുപ്പെ 
അതിജീവനും നിങ്ങേുപ്പെ ഓനൊെുത്തെുപ്പെയുും ഇെപ്പപെലിപ്പന ആശ്രയിച്ചിെിക്കുും. കാെണും 
അഭിപ്രായും നെഖ്പ്പെെുത്താനുള്ള പ്പവബ് വസറ്ിൽ ലഭിക്കുന്ന അഭിപ്രായമാണ്  ഇപ്പതല്ലാും 

പെിഗണിക്കുന്ന കമ്മിറ്ിയുപ്പെ മുമ്പിൽ കാണുക. Esz-mef@nic.in എന്ന ഈപ്പമയിൽ 
വിലാസത്തിലാണ്  ബഫർ നസാൺ സുംബന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിനക്കണ്ടത്.  

കെുവാ സനേതും സുംബന്ധിച്ച പ്രതിനഷധും അറിയിനക്കണ്ടത് നകെേ സർക്കാെിപ്പനയാണ് . 
മുഖ്യമന്ത്രി, വനും വകുെ് മന്ത്രി, നിങ്ങേുപ്പെ പ്രനദശ്പ്പത്ത എും.എൽ.എ., എും.പി. തുെങ്ങിയവെുപ്പെ 
ഈപ്പമയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിനഷധും അറിയിക്കാവുന്നതാണ് . 

ഇക്കാെയങ്ങേിപ്പലല്ലാും പ്പപാതുജനാഭിപ്രായും െൂപീകെിക്കാനുും മറ്് നെപെികേിനലക്ക് 
കെക്കാനുമായി നമ്മുപ്പെ െൂപതയിൽ ഒെു കമ്മിറ്ി െൂപീകെിച്ചിട്ടുണ്ട്. െൂപതാ എ.പ്പക.സി.സി. 
ഡയറക്െർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആനൊ മാമ്പള്ളിൽ അച്ചനാണ്  ആ കമ്മിറ്ിയുപ്പെ പ്പചയർമാൻ. ഈ 
കമ്മറ്ിയുപ്പെ നിർനദ്ദശ്ങ്ങൾ അനുസെിച്ച് നമ്മൾ സുംഘെിതമായി പ്രതിനഷധും അറിയിക്കണും എന്ന് 
അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവിപ്പെ കൃപ നിങ്ങനേവനൊെുും 
കൂപ്പെ ഉണ്ടായിെിക്കപ്പട്ട. 
 

മാനന്തവാെി െൂപതാകാെയാലയത്തിൽ നിന്ന് 2020 പ്പസപ്തുംബർ മാസും 1 ന്  നല്കപ്പെട്ടത്. 
 

യേശുവിൽ, 

                                  
ബിഷപ്പ് യ ോസ് പ ോരുയേടം 

മോനന്തവോടി രൂ തേുപട പമത്രോൻ 
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