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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 345 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ധാ�മണൽ ഖനനം സ�കാര�വത്�രി�ാ�ളള നീ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ്  കാ��രം,
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ, 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം , 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 

�ീ. പി. രാജീവ്
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) ൈമൻസ്  ആ�് മിനറൽസ്   െഡവല�്െമ�് ആ�്

െറ�േലഷൻ ആ�് േഭദഗതി െച�ാ�ളള േക�
സർ�ാർ നീ�ം സം�ാന�ിെ�

െപാ�താ�ര��ൾ�് വി��മായതിനാൽ
ഇ�സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ)             1957- െല ൈമൻസ്  ആ�് മിനറൽസ്
(െഡവല�്െമ�് ആ�് െറ�േലഷൻ) ആ�്

േഭദഗതി െച�തി�ളള കരട്  നിർേ�ശ�ിേ�ൽ

സം�ാന സർ�ാ�ക�െട�ം േക�
ഭരണ�േദശ��െട�ം അഭി�ായം േക� ഖനന
മ�ാലയം ആരാ�ി��. ആ�ിെല 6 േഭദഗതി
നിർേ�ശ�ളാണ് �േ�ാ�് വ�ിരി��ത്.

             ആ�ിെല ഒ�ാമെ� െഷഡ�ളിെല പാർ�്
- ബി യിൽ ഉൾെ����ം നാളി�വെര �ാ�ജിക്
ഗണ�ിൽ പരിഗണി�് വ�ി���മായ 12
ധാ��ളിൽ �േറനിയം, േതാറിയം, ൈട�ാനിയം
�തലായവ�െട സാ�ിധ��� ഇൽമൈന�്,
�ൈ�ൽ, �േ�ാ�ിൻ �ട�ി എേ�ാളം ധാ�
��കെള ആ�ിൽ �േത�കമായി പാർ�് - ഡി
�പീകരി�് അതിേല� മാ�ി അവ�െട േലലം
സം�ാന സർ�ാരിെ� അധികാര�ി�

ഉപരിയായി േക� സർ�ാരിെന അധികാരെ���
വാനാണ് ആ�ിെല േഭദഗതിേയാെട നട�ിൽ
വ��വാൻ �മി��ത്. നിലവിൽ 1957-െല
ൈമൻസ്  ആൻഡ്  മിനറൽസ്  (െഡവല�്െമ�്
ആ�് െറ�േലഷൻ) ആ�ിെ� െസ�ൻ 5(1)- െ�
��ാമെ� േ�ാവിേസായിൽ വ�വ�
െച�ിരി����കാരം സർ�ാർ
�ാപന�ൾ�് മാ�മാണ് അേ�ാമിക് മിനറൽസ്
ഖനനം െച��തി�� ൈമനിംഗ്  ലീസ്
ലഭ�മാ��ത്. ��ത വ�വ�യാണ് ആ�ിെല

േഭദഗതിേയാെട മാ�ം വ��വാൻ േക� സർ�ാർ
�മി��ത്. 

            ൈമൻസ്  ആൻഡ്  മിനറൽസ്
(െഡവല�്െമ�് ആ�് െറ�േലഷൻ) ആ�ിെ�
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2021 ൽ നട�ിയ േഭദഗതികളിൽ �േ�യമായ
ഒ�ായി�� ആ�ിൽ െസ�ൻ 8(5), 8എ (7എ)
എ�ിവ�െട ഉൾെ���ൽ. അ�വഴി കൽ�രി
ഉൾെ�ട�� ധാ���െട ക�ാപ്�ീവ് ൈമ�കളിൽ
നട�� ഉൽ�ാദന�ിൽ അവ�െട
ആവശ��ി� േശഷ�� 50 ശതമാനം വെര
ധാ��ൾ വി�ഴി�ാെമ��
നിബ�നയായി�� അത്. ഇതിൽ
“ആവശ��ിന് േശഷ��” എ� ഭാഗം നിലവിെല
േഭദഗതി നിർേ�ശ�ി�െട ഒഴിവാ��തി�െട
െല�ികൾ� യേഥ�ം വി�ഴി�ാെമ��
അവ� സംജാതമാ�ം. അേ�ാമിക് ധാ���െട
ഖനനം സ�കാര�േമഖലയിലാ�ി േമൽ േഭദഗതി
നട�ിലാ��േതാെട സം�ാനെ�

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളായ KMML, TTP
Ltd, IREL എ�ിവെയ േദാഷകരമായി
ബാധി��താണ്.

             ആ�ിൽ നട�ിൽ വ��വാൻ
ഉേ�ശി�� േഭദഗതി ഭരണഘടനാപര�ം,
രാജ��ര�ാപര�ം, പാരി�ിതിക�ം, സാ�ഹ�
സാ��ികപര�മായി സം�ാന�ിെ�

െപാ�താൽപര��ിന് േദാഷകരമാെണ�്
വിലയി��ിയി��്. േമൽ േഭദഗതികൾെ�തിെര
നിയമപരമായ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 

(ബി)

നിലവിൽ െപാ�േമഖലയിൽ നിലനിൽ��
ധാ�മണൽ ഖനനെ� സ�കാര�വത്�രി�ാ��
നടപടി�െട ഭാഗമാണിെത�് ക���േ�ാ;

(ബി) ഉ�്. ഭരണഘടനാപരമായി ഖനിക�െട�ം
ധാ���െട�ം ഉടമ�ാവകാശം സം�ാന�ൾ

�ാണ്. അ�കാരം ഖനികെള�ം ധാ��െള�ം
സംബ�മായ നിയമ��ം നയ��ം
�പീകരി�വാ�ം സം�ാന�ിന്

അധികാര��്. രാജ�െ� ഖനനനിയമ�ൾ
�പീ�തമാ�േ�ാൾ െപാ�ജന��െട
താൽപര�െ� പരിഗണി�ണ െമ��
ഭരണഘടനാപരമായ തത�മാണ് ആ�ിെല ഈ
േഭദഗതി നിർേ�ശ�ി�െട ഖ�ി�െ���ത്.

(സി)

എ�ിൽ ��ത സ�കാര�വത്�രണ
നീ��ിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(സി) 1957- െല ൈമൻസ്  ആ�് മിനറൽസ്
(െഡവല�്െമ�് ആ�് െറ�േലഷൻ) ആ�്

േഭദഗതി െച��തിേ��ളള സം�ാന

സർ�ാരിെ� ആശ� േക� ഖനന മ�ാലയെ�
അറിയി�ി��്. �ടാെത വിഷയ�മായി ബ�െ��്

2022 �ലയ്  4-ാം തീയതി ബ�. �ഖ�മ�ി�െട
അ���തയിൽ േയാഗം േച�ക�ം ഈ
വിഷയ�ിൽ സ�ീകരിേ�� �ടർ നടപടികെള��ി
ചർ� െച�് തീ�മാനെമ��ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


