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ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല
1.   കരണിമണല ഖനനന

ഡഡഡ  .    സുജണിതത്  വണിജയന്  പണിള:   സര,    കരണിമണല  ഖനനന

സസ്വകഡരര്യവത്കരണിക്കഡനുള ഡകന്ദ്രസരക്കഡര നടപടണികക്കതണികര ഇഇൗ സഭയുകട

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കുന.   ഡകന്ദ്ര  ഖനണി  മനഡലയന  25-05-2022-ല

പ്രസണിദ്ധദ്ധീകരണിച്ച  ഡനഡടദ്ധീസണില    പ്രതണിപഡദണിക്കുന്നതണിനനുസരണിച്ചത്  1957-കല

കകമന്സത് ആനത് മണിനറലസത്  (കഡവലപത് കമനത് ആനത് കറഗുഡലഷന്)  ആകണില

ചണില നണിയമഡഭദഗതണികള് കകഡണ്ടുവരഡന് ഉഡദ്ദേശണിക്കുനകവനന  ആയതണിഡലയത്

കപഡതുജനഡഭണിപ്രഡയങ്ങളന നണിരഡദ്ദേശങ്ങളന ക്ഷണണിക്കുനകവനന കഡണുനണത്.

ഇതണില  ആറത്  ഡപഡയണിന്റുകളഡയണി  സൂചണിപണിക്കുന്ന  എലഡ  നണിയമഡഭദഗതണികളന

രഡജര്യതണികന തഡത്പരര്യതണിനത് ഡദഡഷകരമഡണത്.          അതണിലതകന്ന

ആറഡമകത കപഡയണിനണില പറയുന്നതത്, 1957-കല എന.എന.ഡണി.ആര ആകണില

ആദര്യ  കഷഡഡ്യൂളണില  പഡരടത്  (ബണി)-ലവരുന്ന  12  ആഡറഡമണികത്

മണിനറലസുകളണിലനണിനന  8  മണിനറലസുകകള മഡറണികയടുതത് പഡരടത്-ഡണി എന്ന

പുതണിയ  മണിനറല  ഗ്രൂപത്  ഉണഡക്കുന.   പഡരടത്  (ഡണി)-ലവരുന്ന  എലഡ

ധഡതുക്കളകടയുന  ഖനനന  ഡകന്ദ്രസരക്കഡരണിനത്  ഡലലതണിലൂകട

വണിലക്കഡവുന്നതഡണത്.  ഇഇൗ വണിഭഡഗതണിലകപടുന്ന 8 ധഡതുക്കളണില ഒന്നത് ബദ്ധീച്ചത്
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സഡന്ഡത് മണിനറലസഡണത്. അതണില Ilmenite, Monazite, ... Rutile, Garnet,

Zircon,  Sillimanite  തുടങ്ങണിയ ധഡതുക്കള് ഡലലതണിലവച്ചത്  വണിലക്കുവഡനുന

ഇഇൗ  നണിയമഡഭദഗതണിയണിലൂകട  ഡകന്ദ്രസരക്കഡര  ലക്ഷര്യമണിടുന.   സസ്വഡകഡരര്യ

കുതകകകള   സഹഡയണിക്കഡനഡണത്   പ്രസ്തുത  ഡഭദഗതണി

കകഡണ്ടുവന്നണിരണിക്കുന്നകതന്നത് വര്യക്തമഡണത്.  ഡകന്ദ്രസരക്കഡരണികനതകന്ന 01-03-

2019-ല ഇറക്കണിയ ഉതരവണില ഡദശദ്ധീയ സുരക്ഷകയ ബഡധണിക്കുന്ന ആഡറഡമണികത്

മണിനറലസണികന  ഖനനന  പൂരണ്ണമഡയുന  ഡകന്ദ്ര-സനസഡന  സരക്കഡരുകളകട

പരണിധണിയണിലകപടുത്തുകയുന  സസ്വകഡരര്യ  ഡമഖലകയ  പൂരണ്ണമഡയണി

ഒഴണിവഡക്കണിയതുമഡണത്.   ഇഡപഡള്  കകഡണ്ടുവന്നണിരണിക്കുന്ന  ഡഭദഗതണിയണിലൂകട

2019-ല  കകഡണ്ടുവന്ന  ഉതരവത്  അടണിമറണിക്കകപടുകയഡണത്.

ഡമഡഡണഡകകസറണിലനണിനന ഡവരതണിരണിക്കഡവുന്ന പ്രണികകസ്ക്രെെബ്ഡത് സബത് സ്റ്റന്സത്

എന്നത്  1962-കല  ആഡറഡമണികത്  എനരജണി  ആകണില  പറയുന്ന  യൂഡറനണിയന,

പ്ലൂഡടഡണണിയന,  ഡതഡറണിയന  തുടങ്ങണിയ  നഡ്യൂകണിയഡര  പവര  ഡപ്രഡഗഡമണില

ഉപഡയഡഗണിക്കുന്നതുമഡയ  ഉഇൗരജ്ജ  മൂലകങ്ങള്  സസ്വകഡരര്യ  ഡമഖലയുകട

കകകകളണില  എത്തുന്നതത്  രഡജര്യസുരക്ഷയന  രഡജര്യതഡത്പരര്യതണിനുന

എതണിരഡണത്.   ഇതണില  ഡമഡഡണഡകകസറണിലനണിനന  ഡവരതണിരണിക്കഡവുന്ന
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ഡതഡറണിയന ആണത് ആറനഡബഡനബത് നണിരമണിക്കഡന് ഉപഡയഡഗണിക്കുന്നതത്.   ഇവ

ദുരുപഡയഡഗന  കചയ്യുവഡനുന  ശത്രുരഡജര്യങ്ങളണില  എത്തുവഡനുമുള   വലണിയവ

സഡധര്യതയുണത്.   മഡത്രമല,  പരണിസണിതണി  അനുമതണിയണിലഡകത  ഖനനന

കചയഡകമന്നതണിനഡല  തദ്ധീരഡദശ  ആവഡസവര്യവസകയയുന  പഡരണിസണിതണിക

സന്തുലണിതഡവസകയയുന  അതുവഴണി  മതര്യകതഡഴമണിലഡളണികകളയുന

ബഡധണിക്കുന്നതഡണത്.   ഡകരളതണില  ഖനനകത  ആശ്രയണിച്ചുനടത്തുന്ന

കപഡതഡമഖലഡ  സഡപനങ്ങളഡയ KMML,  IREL,  TTP   തുടങ്ങണിയവയുകട

നണിലനണിലപണികനതകന്ന  ബഡധണിക്കുന്നതഡണത്  പുതണിയ  നണിയമന.

ഇഡപഡള്തകന്ന  ഡകരള  സരക്കഡരണികന  നണിരന്തര  പരണിശ്രമങ്ങളകട

ഭഡഗമഡയഡണത്  കരണിമണല  ലഭര്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതത്.   ഓഡരഡ  സനസഡന

സരക്കഡരുകള്ക്കുന  ഡകഡടണിക്കണക്കണിനത്  രൂപയുകട  വരുമഡനനതരുന്ന  ഇഇൗ

സഡപനങ്ങള് ആയണിരക്കണക്കണിനത്  കതഡഴണിലഡളണികള്കള്ക്കത്  പ്രതര്യക്ഷമഡയുന

പതണിനഡയണിരക്കണക്കണിനത് വര്യക്തണികള്ക്കത് പഡരഡക്ഷമഡയുന കതഡഴണില നലകുന.

പ്രഡദശകത  സഡധഡരണക്കഡരഡയ   ജനങ്ങള്ക്കത്  കുടണികവളന,  ചണികണിതഡ

സഹഡയന  തുടങ്ങണി  നണിരവധണി  ഡക്ഷമപ്രലവരതനങ്ങളന  ഇഇൗ  കപഡതുഡമലഡ

സഡപനങ്ങള്  നടതണിവരുന.  ഡകന്ദ്രസരക്കഡരണികന ഇഇൗ നയന കഫെഡറല
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സനവണിധഡനതണികന  അധണികഡരപരണിധണിയണിഡലയള  കടനകയറതണിനുള

മകറഡരു  ഉദഡഹരണമഡണത്.   ആയതണിനഡല   കരണിമണല  ഖനനന

കപഡതുഡമഖലയണില  നണിലനണിരതഡനഡവശര്യമഡയ  നടപടണികള്  സനസഡന

സരക്കഡരണികന  ഭഡഗതണിനണിനമുണഡകണകമന്നത്  ഇഇൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂകട

ആവശര്യകപടുന.

നണിയമന,  വര്യവസഡയന,  കയര വകുപ്പുമനണി  (ശ്രദ്ധീ  .    പണി  .    രഡജദ്ധീവത്):  സര,

വളകര ഗഇൗരവഡമറണികയഡരു പ്രശ്നമഡണത് ഇവണികട ബഹുമഡനകപട ചവറ അനഗന

ഉന്നയണിച്ചണിട്ടുളളതത്.  ഡകന്ദ്ര  സരക്കഡര  വണിവണിധ  സനസഡന  സരക്കഡരുകളകട

അഭണിപ്രഡയന  അറണിയുന്നതണിനഡയണി  25-05-2022-ല  പുറകപടുവണിച്ച  ഡനഡടദ്ധീസത്

പ്രകഡരന  1957-കല  കകമന്സത് ആന്ഡത് മണിനറലസത്  (കഡവലപ്കമനത് ആനത്

കറഗുഡലഷന്)  ആകണില  ആറത്  ഡഭദഗതണി  തദ്ധീരുമഡനങ്ങളഡണത്

മുഡന്നഡട്ടുവച്ചണിരണിക്കുന്നതത്. 1957-കല  ആകണില ഒന്നഡമകത കഷഡഡ്യൂളണില പഡരടത്

(ബണി)ല  ഉള്കപടുന്നതുന  നഡളണിതുവകര  സഡറജണി  ഗണതണില

പരണിഗണണിച്ചുവരുന്നതുമഡയ  12  ധഡതുക്കളണില  കകടറഡനണിയന  മണിനറലസത്,

ഇലമകകനറത്,  റൂകടയണില,  ബദ്ധീച്ചത്  സഡന്ഡത്  മണിനറലസത്  ഉള്കപകട  എടത്

ധഡതുക്കകള ആകണില പ്രഡതര്യകമഡയണി പഡരടത്  (ഡണി)  രൂപദ്ധീകരണിച്ചത്  അതണിഡലയത്
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മഡറണി  അവയുകട  ഡലല  നടപടണികള്  കകകകകഡള്ളുവഡന്  സനസഡന

സരക്കഡരണികന  അധണികഡരതണിനത്  ഉപരണിയഡയണി  ഡകന്ദ്രസരക്കഡരണികന

അധണികഡരകപടുതഡനഡണത്  ഇഇൗ  ഡഭദഗതണിയണിലൂകട  ശ്രമണിക്കുന്നതത്.  നണിലവണില

1957 കല  ആകണികല  കസക്ഷന്  5(1)-കല  മൂന്നഡമകത  കപ്രഡവണിഡസഡയണില

വര്യവസ കചയണിരണിക്കുന്നതത് പ്രകഡരന സരക്കഡര സഡപനങ്ങള്ക്കത് മഡത്രമഡണത്

അഡറഡമണികത്  മണിനറലസത്  ഖനനന  കചയ്യുന്നതണിനുളള  കകമനണിനഗത്  ലദ്ധീസത്

ലഭര്യമഡകുന്നതത്.  ആ  വര്യവസയഡണത്  ആകണികല  ഡഭദഗതണിഡയഡകട

മഡറനവരുതഡന് ശ്രമണിക്കുന്നതത്.  ഇതത് ഭരണഘടനഡ വണിരുദ്ധമഡയ നദ്ധീക്കമഡണത്.

യഥഡരത്ഥതണില  ഭരണഘടനയുകട  സനസഡന  ലണിസ്റ്റണിലകപടുന്നതണില,

ധഡതുക്കളകട  ഉടമസഡവകഡശന  സനസഡനതണികന  അധണികഡരപരണിധണിയണില

വരുന്നതഡണത്.  ഡകന്ദ്രതണിനത്  ഇതുസനബനണിച്ചുളള  നണിയമങ്ങള്

നണിരമണിക്കഡനുളള  അധണികഡരന  ഉകണങണിലന  ആ  അധണികഡരനതകന്ന

കപഡതുജനഡഭണിപ്രഡയതണിനത്  വണിഡധയമഡയണിരണിക്കുകമന്നത്  ഭരണഘടന  വര്യവസ

കചയ്യുനണത്.  അഡപഡള്  സനസഡനങ്ങളകട  തഡല്പരര്യതണിനത്  വണിരുദ്ധമഡയുന

സനസഡനങ്ങളകട  അധണികഡരതണിഡന്മേലളള  കടന്നഡക്രമണമഡയുമഡണത്  ഇഇൗ

നദ്ധീക്കകത  സനസഡന  സരക്കഡര  കഡണുന്നതത്.  അതുകകഡണ്ടുതകന്ന
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ഇതണികനതണികരയുളള ഒരു നണിലപഡടത് ഡകന്ദ്രതണികന അറണിയണിച്ചണിട്ടുണത്. രഡജര്യകത

ഖനന  നണിയമങ്ങള്  രൂപദ്ധീകൃതമഡകുഡമഡള്  കപഡതുജനങ്ങളകട  തഡല്പരര്യകത

പരണിഗണണിക്കകപടണകമന്ന ഭരണഘടനഡപരമഡയ തതസ്വമഡണത് ഇഇൗ ആകണികല

ഡഭദഗതണി  നണിരഡദ്ദേശതണിലൂകട  ഖണണിക്കകപടുന്നതത്.  രണഡമതഡയണി  1962-കല

അഡറഡമണികത്  എനരജണി  ആകണില  യുഡറനണിയന,  പ്ലൂഡടഡണണിയന  ഡതഡറണിയന,

കബറദ്ധീലണിയന,  ഡഡ്യൂടദ്ധീരണിയന  തുടങ്ങണിയ  ധഡതുക്കളന  അവയുകട  വകഡഭദങ്ങളന

ഉല്പന്നങ്ങളന  പ്രണികകസ്ക്രെെബ്ഡത്  സബ്സ്റ്റന്സത്  എന്ന  ഗണതണിലഡണത്

ഉള്കപടുതണിയണിരണിക്കുന്നതത്.  രഡജര്യകത  നഡ്യൂകണിയര  പവര  ഡപ്രഡഗഡമുകള്ക്കത്

ആവശര്യമഡയ ഇതരന ധഡതുക്കള് അഡറഡമണികത്  എനരജണി ഡണിപഡരടത് കമനണികന

അധദ്ധീനതയണിലളളതഡണത്.  അഡറഡമണികത്  എനരജണി,  പ്രതണിഡരഡധ  ഡമഖല,

ബഹണിരഡകഡശ  പദ്ധതണികള്  എന്നണിവയണിലളള  ഉപഡയഡഗന  കണക്കണികലടുതത്

ഡകന്ദ്ര  ഖനണി  മനഡലയന  രഡജര്യകത  സസ്വകഡരര്യ  കമനണികള്ക്കത്  ഇതരന

ധഡതുക്കളകട  ഖനനഡനുമതണി  നലഡകണതണിലഡകയന്നത്  2019-ലതകന്ന

തദ്ധീരുമഡനണിച്ചണിരുന്നതഡണത്.  ഇഇൗ തദ്ധീരുമഡനങ്ങളന ആകണികല വര്യവസകളമഡണത്

ഈ  ഡഭദഗതണി  നണിരഡദ്ദേശതണിലൂകട  ഇലഡതഡക്കഡന്  ശ്രമണിക്കുന്നതത്.

അതുകകഡണ്ടുതകന്ന അതര്യന്തന തനപ്രഡധഡനര്യമുളളതഡയണി കരുതുന്ന ധഡതുക്കള്
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സസ്വകഡരര്യ  ഉടമസതയണില  ലഭര്യമഡക്കുന്ന  നടപടണി  രഡജര്യസുരക്ഷകയ

ബഡധണിക്കുന്ന  ഒന്നഡയണി  മഡറുന്നതഡണത്.  മൂന്നഡമതഡയണി,  ഇഇൗ  നണിരഡദ്ദേശങ്ങള്

ഡകരളനഡപഡലളള  പഡരണിസണിതണിക  സങദ്ധീരണ്ണതയുളള  സനസഡനതത്

പ്രഡതര്യകണിച്ചുന  തദ്ധീരപ്രഡദശങ്ങളണില  ഗുരുതരമഡയ  ആഘഡതങ്ങള്  സൃഷണിക്കുന.

ലക്ഷക്കണക്കണിനത്  വരഷങ്ങളണികല  ഭൂമണിശഡസ്ത്രപരമഡയ  പരണിണഡമനകകഡണത്

രൂപകപട  ഡകരളതണികല  തദ്ധീരപ്രഡദശവുന  തദ്ധീരഡതഡടത്  ഡചരനകണിടക്കുന്ന

ഉള്പ്രഡദശങ്ങളന  അഡറഡമണികത്  ധഡതുക്കളകട  സഡന്നണിദ്ധര്യമുളളതഡണത്.

പഡരണിസണിതണിക  സങദ്ധീരണ്ണതയുന  പ്രഡധഡനര്യവുമുളള  ഇതരന  പ്രഡദശങ്ങളകട

സനരക്ഷണനഡപഡലന  ഇലഡതഡക്കുന്ന  സഡഹചരര്യമഡണത്  ഡഭദഗതണിയണിലൂകട

സനജഡതമഡകുന്നതത്.  നഡലഡമതഡയണി  ഡകന്ദ്ര  സരക്കഡര  മുഡന്നഡട്ടുവച്ച  ഡഭദഗതണി

നണിരഡദ്ദേശങ്ങള്മൂലന  സനസഡന  സരക്കഡരണികന  അനുമതണികൂടഡകതതകന്ന

കരണിമണല  ഉള്കപടുന്ന  സലങ്ങള്  സസ്വകഡരര്യഡമഖലയത്  ഖനനതണിനുളള

അധണികഡരന  ഡകന്ദ്ര  സരക്കഡരണിനത്  ലഭണിക്കുകയുന  വളകരഡയകറ

ജനസഡന്ദ്രതയുളളതുന  അതദ്ധീവ  ദുരബലവുന  പഡരണിസണിതണിക  പ്രശ്നങ്ങള്

ഡനരണിടുന്നതുമഡയ  ഡകരളതണികന  തദ്ധീരഡമഖല  സസ്വകഡരര്യ  ഖനനതണിനത്

നല്കുന്നതുവഴണി  സനസഡനതണികന  തഡല്പരര്യങ്ങള്  സനരക്ഷണിക്കുന്നതണിനത്
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തടസ്സമുണഡകുന്നതുന  ഇതരന  ധഡതുവണിഭവങ്ങളണില  അധണിഷണിതമഡയണി

പ്രവരതണിക്കുന്ന  കപഡതുഡമഖല  സഡപനങ്ങളകട  തകരച്ചയത്

കഡരണമഡകുകമന്നത്  വണിലയണിരുത്തുന.  സനസഡനതണികന  തഡല്പരര്യന

അഡങ്ങയറന  ഹനണിക്കുന്ന  ഡകന്ദ്രസരക്കഡരണികന  ഡഭദഗതണി

നണിരഡദ്ദേശങ്ങള്കക്കതണികര സനസഡന സരക്കഡര ഇഡപഡള്തകന്ന അഭണിപ്രഡയന

ഡരഖകപടുതണിയണിട്ടുണത്. ഇഇൗ പ്രശ്നതണികന ഗഇൗരവന കണക്കണികലടുതത് 04-07-

2022-ല  ബഹുമഡനകപട  മുഖര്യമനണിയുകട  അധര്യക്ഷതയണില  ഡയഡഗന

ഡചരുകയുന  ഇഇൗ  ഡഭദഗതണി  നണിരഡദ്ദേശങ്ങളണില  ഭരണഘടനഡ  ലനഘനന

ഉള്കപകടയുളള കഡരര്യങ്ങള് രഡജര്യതണികന പ്രമുഖ ഭരണഘടന വണിദഗ്ദ്ധരുമഡയണി

ചരച്ച  കചയ്തുകകഡണത്  നണിയമപരമഡയ  തുടരനടപടണികള്  സസ്വദ്ധീകരണിക്കഡനുന

തദ്ധീരുമഡനണിച്ചണിട്ടുണത്.

ഡഡഡ  .    സുജണിതത്  വണിജയൻപണിള:  സര,  ഇങ്ങകനകയഡരു  ഡഭദഗതണി

വരണികയഡകണങണില  സനസഡന  സരക്കഡര  ഇതണികനതണികര

സുപ്രദ്ധീനഡകഡടതണിയണില  ഡചഡദര്യന  കചയ്യുന്നതടക്കമുളള  നടപടണികളമഡയണി

മുഡന്നഡട്ടുഡപഡകുഡമഡ?

ശ്രദ്ധീ  .    പണി  .    രഡജദ്ധീവത്:  സര,  ഞഡനതത്  ഡനരകതതകന്ന
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വര്യക്തമഡക്കണിയതഡണത്.  അതുസനബനണിച്ചത് ഭരണഘടനഡ വണിദഗ്ദ്ധരുമഡയണി ചരച്ച

കചയ്തുകകഡണത് ആവശര്യമഡയ നടപടണികള് സസ്വദ്ധീകരണിക്കുന.

2. കൃത്രണിമ ജലപഡതയളള സലഡമകറടുക്കല

ശ്രദ്ധീ  .    സണ്ണണി  ഡജഡസഫെത്:  സര,  മഡഹണിമുതല  വളപടണനവകര  കൃത്രണിമ

ജലപഡതയളള  സലഡമകറടുക്കല  നടപടണികളകട  ഭഡഗമഡയണി

കുറണിയടണിക്കുന്നതുള്കപകടയുളള  കഡരര്യങ്ങള്  നടനകകഡണണിരണിക്കുന.

ബഹുമഡനകപട മുഖര്യമനണിക്കത് ഏറവുന നന്നഡയണിടറണിയഡവുന്ന,  അഡദ്ദേഹതണികന

നണിഡയഡജകമണലന  ഉള്കക്കഡള്ളുന്ന  പ്രഡദശത്തുകൂടണിയഡണത്  അതത്

കടനഡപഡകുന്നതത്.  ഇതുസനബനണിച്ചത്  പഡരണിസണിതണികഡഘഡത  പഠനന

നടന്നതഡയണിടറണിയണില.  അതുഡപഡകല സഡമൂഹണികഡഘഡത പഠനവുന നടന്നണിടണില.

സഡമൂഹണികഡഘഡത  പഠനന  നടത്തുകമന്നത്  വണിവരഡവകഡശ  ഡരഖപ്രകഡരന

ഇതണികന  സമരക്കഡരക്കത്  മറുപടണി  ലഭണിച്ചണിരുന,  പഡക്ഷ  അതത്  ഇതുവകരയുന

നടന്നണിടണില. ജനവഡസഡകന്ദ്രങ്ങളണിലൂകടയഡണത് ഇഇൗ പദ്ധതണി കടനഡപഡകുന്നതത്.

കൃത്രണിമ  ജലപഡതയത്  രൂപകല്പന  കചയണിട്ടുളളതത്  ഭൂമണിയുകട  നണിലവണിലളള

ഘടനയണില  വലണിയ  മഡറങ്ങള്  വരുതണികകഡണഡണത്  കുന്നണിന്പ്രഡദശങ്ങള്

ആഴതണില  കുഴണിച്ചത്  തഡഡഴ്ത്തേണതഡയണിട്ടുണത്.  കടല  ജലനണിരപണിലനണിന്നത്
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തഡകഴയഡയണിരണിക്കുന  ജലപഡതയണികല  ജലനണിരപത്  വരുന്നതത്.  അങ്ങകന

വരുഡമഡള്  ജലഡനശയന  ഉപ്പുകവളനകകഡണത്  നണിറയുന.  കണിണറുകകളയുന

കുടണികവളള  ഡസ്ത്രഡതസ്സുകകളയുന  ഇതത്  ബഡധണിക്കുന.  കനലവയലകളന

തണ്ണദ്ധീരതടങ്ങളന  നശണിക്കുന,  കണലക്കഡടുകള്  തലഡശ്ശേരണി  ഉള്കപകടയുളള

സലങ്ങളണില ഇലഡകതയഡകുന. നണിരവധണി വദ്ധീടുകള് കപഡളണിഡക്കണതഡയണിവരുന.

പഡനൂരണിലമഡത്രന  നഡനൂഡറഡളന  വദ്ധീടുകള്  കപഡളണിഡക്കണതഡയണിട്ടുണത്.

പഡനൂരണികല  ആളകള്  പറകഞഡരു  കഡരര്യന  അവണികട  ഇഡപഡള്തകന്ന

ടഇൗണണിഡനഡടത്  ഡചരന്നഡണത്  വരുന്നതത്.  ഇഡപഡള്  ടഇൗണ്ഷണിപണില  വരുന്ന

നണിരവധണി പദ്ധതണികളകട ഭഡഗമഡയണി പഡനൂരണിലമഡത്രന വരുന്ന പ്രധഡനകപകടഡരു

വണിഷയന അവണികട 110 കക.വണി. കകലനണിനത് നൂറത് മദ്ധീറരസലന ടഇൗണണികലടുത്തു.

കകമസൂര  കറയണിലപഡതയത്  60  മദ്ധീറര,  കഗയണില  കകപപണിനത്  ഡവകറ  സലന.

പഴശ്ശേണി  കനഡല  ഡനരകത  കുഴണിച്ചതത്  അതത്  കവറുകത  കണിടക്കുന.

വണിമഡനതഡവള ഡറഡഡത് അതുവഴണിയഡണത് കടനവരുന്നതത്  അതണികന പ്രശ്നങ്ങള്

ബഡക്കണി  നണിലക്കുന.   ടഇൗണ്  ഷണിപണിലൂകടകതന്ന  ഇഇൗ  പദ്ധതണിയുനകൂടണി

വരുഡമഡള്  ഉണഡകുന്ന  പ്രശ്നവുമുണത്.  കപരണിങ്ങത്തൂരണിലനണിന്നത്  മഡക്കുനണിവഴണി

എരഡഞഡളണിക്കത് വരുകയഡകണങണില ഏഴര കണി.മദ്ധീ. ദൂരന കനഡല നണിരമണിച്ചഡല
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മതണിയഡകുന.  ബഹുമഡനര്യനഡയ  മുഖര്യമനണിക്കുന  ശ്രദ്ധീ.  കക.  പണി.  ഡമഡഹനനുന

നന്നഡയണിടറണിയുന്ന കഡരര്യമഡണത്.  പകക്ഷ കപരണിങ്ങത്തൂരണിലനണിന്നത് കുറര്യഡടണിയണില

വന്നത് യൂഡടണ് കചയത് പഡനൂരണിഡലയത് വരഡനഡണത് ഇഡപഡള് നണിരഡദ്ദേശണിക്കുന്നതത്.

അങ്ങകന  വരുഡമഡള്  ഏഴര  കണി.മദ്ധീ.  എനളളതത്  ഏതഡണത്  പതണിമൂന്നത്  കണി.

മദ്ധീററഡയണി  മഡറുന.  ജനവഡസ  ഡകന്ദ്രതണിലൂകടയഡണത്  കടനഡപഡകുന്നതത്.

ആരുകടഡയഡ  പ്രഡതര്യകസഇൗകരര്യതണിനുഡവണണിയഡണത്  ഇങ്ങകനകയഡരു

മഡറനവരുത്തുന്നതത്.  ചഡല,  പഡനഡഡന്നരണി,  ആഡൂര,  കടമ്പൂര,  ഇലണിക്കുന്നത്,

കചമണിഡലഡടത്,  മധുഡക്കഡതത്  തുടങ്ങണിയ,  മധുഡക്കഡതത്  എന്നതത്  കണ്ണൂരണിനുന

മടന്നൂരണിനുന  ഇടയളള  ഏച്ചൂരണിനടുതത്  സണിതണി  കചയ്യുന്ന  വളകര  ഉയരന്ന

സലമഡണത്.  അവണികടകയഡരു  ജലപഡത  നണിരമണിക്കണകമങണില  എത്രഡയഡ

തഡഴ്ചയണില കുഴണിഡക്കണതഡയണിവരുന. ഇതണികനതണിരഡയണി അവണികടയുളള ജനങ്ങള്

ആശങയണിലഡണത്.  സമരങ്ങള്  നടന്നണിട്ടുണത്.  ആ  സമരങ്ങകള  ഡപഡലദ്ധീസത്

ബലപ്രഡയഡഗതണിലൂകടയഡണത്  കകകകഡരര്യന  കചയതത്.  കുറണിയടണിക്കഡന്  ഡപഡയ

സലങ്ങളണില  സ്ത്രദ്ധീകളന  ഗൃഹനഡഥമഡരുകമഡകക്ക  അതണികന

എതണിരതഡപഡകഴഡകക്ക  അവകര  അനര്യഡയമഡയണി  ഡപഡലദ്ധീസത്  ഡസ്റ്റഷനണില

മണണിക്കൂറുകഡളഡളന  അവണികട  ഇരുതണികക്കഡണഡണത്  അവരുകട
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അസഡന്നണിധര്യതണില  കുറണിയടണിക്കല  നടന്നണിട്ടുളളതത്.  അതുകകഡണത്

പഡരണിസണിതണികഡഘഡതപഠനവുന  സഡമൂഹണികഡഘഡതപഠനവുന  നടതണന.

ശുദ്ധജല  ഡസ്ത്രഡതസുകകള  സഡരമഡയണി  ബഡധണിക്കുന.  തലഡശ്ശേരണിയണികല

കണലക്കഡടുകളന ഏതഡണത് നശണിക്കുന്ന രൂപതണിലഡണത്.  അതണിനത് കകഡടുത

കതണികന അടണിസഡനതണില വനനവകുപ്പുതകന്ന പറഞണിട്ടുളളതത്,  കകഡടണിയൂര

ഡറഞണികല  ഡതഡലമ്പ്ര  കസക്ഷനണിലകപട  കണല  റണിസരവത്   വനങ്ങള്ക്കത്

പ്രസസ്തുത   പദ്ധതണി  ഭദ്ധീഷണണിയഡകണനന  ഡകരള  വഡടരഡവയ്സത്  ആന്ഡത്

ഇന്ഫഡസക്ചര  ലണിമണിറഡണികന  ഭഡഗത്തുനണിന്നത്  നഡളണിതുവകരയഡയണിട്ടുന  ഇഇൗ

പദ്ധതണികളമഡയണി  ബനകപട  അഡപക്ഷകകളഡനന  കണ്ണൂര  ഡണിവണിഷന്

ഡഫെഡറസ്റ്റത്  ഓഫെദ്ധീസുകളണില  ലഭണിച്ചണിടണികലനന  ഇതരതണില  അഡപക്ഷ

ലഭണിക്കുന്ന  മുറയത്  മഡത്രഡമ  കൃതര്യമഡയ  പരണിഡശഡധന  നടതണി  പരണിസണിതണി

ആഘഡതന  വണിലയണിരുതഡനഡകൂകവനന സൂചന  (2)  കതത്  പ്രകഡരന  കണ്ണൂര

ഡണിവണിഷണല  ഡഫെഡറസ്റ്റത്  ഓഫെദ്ധീസര  അറണിയണിച്ചണിട്ടുണത്.  ഇതത്  ചദ്ധീഫെത്

കണ്സരഡവറര  നലണിയ  മറുപടണിയഡണത്.  അഡദ്ദേഹകത  ഡണി.എഫെത്.ഒ.

അറണിയണിച്ചണിട്ടുളളതത്   ഇതണികന  സനബനണിച്ചുളള  അഡപക്ഷകകളഡനന

കണിടണിയണിടണില, പരണിസണിതണി ആഘഡത പഠനന നടതണിയണിടണില, കണല കഡടുകള്
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നശണിക്കഡനണിടയുണത്  എനളളതഡണത്.  വളകരഡയകറ  പ്രകൃതണി  സമതഡയണി

നണില്ക്കുന്ന  കണലക്കഡടണികന  ഇനണിയുന  നശണിപണിക്കുന്നതത്  വളകരഡയകറ

പഡരണിസണിതണിക  ആഘഡതന  സൃഷണിക്കുന.   അതുകകഡണത്  ഇതരതണിലളള

പ്രശ്നങ്ങള് വണിലയണിരുതണന,  ജനങ്ങളകട ആശങകള് പരണിഗണണിക്കണകമന്നത്

ഞഡന് ബഹുമഡനകപട മുഖര്യമനണിഡയഡടത് അഭര്യരത്ഥണിക്കുകയഡണത്.

മുഖര്യമനണി  (ശ്രദ്ധീ  .    പണിണറഡയണി വണിജയന്):  സര,  ഡകഡവളന  -  ഡബക്കല

പശണിമതദ്ധീര  ജലപഡതയണില  ബഹുമഡനകപട  അനഗന  പറഞ  രദ്ധീതണിയണില

കണ്ണൂര ജണിലയണികല മഡഹണിപ്പുഴയന എരഡഞഡളണി പുഴയമണിടയണില 9.2 കണി.മദ്ധീ.-ഉന

എരഡഞഡളണി  പുഴയന  ധരമടന  പുഴയമണിടയണില  800  മദ്ധീററുന

അഞരക്കണണിപുഴയന  വളപടണന  പുഴയമണിടയണില  15  കണി.മദ്ധീ.-ഉന  ഭഡഗതത്

കൃത്രണിമ കനഡലകള് നണിരമണിഡക്കണതുണത്. ഇഡപഡള് അവണികട ബനണിപണിച്ചണിടണില

എനളളതുകകഡണഡണത്  കൃത്രണിമ  കനഡലകള്  ഡവണണിവരുന്നതത്.  തലഡശ്ശേരണി

തഡലൂക്കണില തൃപഡങ്ങഡട്ടൂര,  കപരണിങ്ങളന,  പഡനൂര,  ഡചഡലഡറ,  കമഡഡകരണി എന്നദ്ധീ

വണിഡലജുകളണിലകൂടണി  കടനഡപഡകുന്ന  ഒന്നഡന  റദ്ധീച്ചണികന  സഡഡങതണിക

വണിശകലനന  നടനവരണികയഡണത്.  രണഡന  റദ്ധീച്ചണിലള്കപടുന്ന  തലഡശ്ശേരണി

വണിഡലജണിലന  മൂന്നഡന  റദ്ധീച്ചണിലള്കപടുന്ന  മുഴപണിലങ്ങഡടത്,  കടമ്പൂര,  എടക്കഡടത്,
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കചമണിഡലഡടത്,  ഡചഡലഡറ,  വലണിയന്നൂര എന്നദ്ധീ വണിഡലജുകളണിലന അലലന്കമനത്

കല്ലുകള്  സഡപണിച്ചത്  അടയഡളകപടുത്തുകയുന   സഡമൂഹണികഡഘഡത  പഠനന,

പഡരണിസണിതണികഡഘഡത  പഠനന  എന്നണിവ  ആരനഭണിക്കുകയുന  കചയണിട്ടുണത്.

ഭൂമണിഡയകറടുക്കലമഡയണി  ബനകപടത്  സഡമൂഹണികഡഘഡതപഠനന,

പഡരണിസണിതണികഡഘഡത  പഠനന  എന്നണിവ  നടത്തുഡമഡള്  പദ്ധതണി

പ്രഡദശത്തുള്കപടുന്നവരുകട  അഭണിപ്രഡയങ്ങളന  ആശങകളന  അറണിയണിക്കഡന്

അവസരമുണത്.  പ്രസ്തുത  പഠനങ്ങളകട  അടണിസഡനതണില  മഡത്രകമ

ഭൂമണിഡയകറടുക്കല  നടപടണികളണിഡലയത്  കടക്കുകയുള.  ആശങകകളലഡന  ആ

ഘടതണില  വണിശദമഡയണി  പരണിഡശഡധണിക്കഡവുന്നതഡണത്.  രണഡന  റദ്ധീച്ചണിനത്

14.8 ഏക്കര  സലവുന  മൂന്നഡന  റദ്ധീച്ചണിനത്  246.5  ഏക്കര  സലവുമഡണത്

ഏകറടുഡക്കണണിവരുന്നതത്.  മൂന്നത്  റദ്ധീച്ചുകളണികലയുന  ഭൂമണി   ഏകറടുക്കലണിനുന

പുനരധണിവഡസതണിനുമഡയണി  650  ഡകഡടണി  രൂപയുകട  കണിഫ്ബണി  ധനസഹഡയന

ഉറപഡക്കണിയണിട്ടുണത്. LARR ആകത്  2013  പ്രകഡരമുള എലഡ നടപടണിക്രമങ്ങളന

പഡലണിച്ചഡയണിരണിക്കുന പദ്ധതണി നടപഡക്കുക. ഏറവുന ഉദഡരമഡയ നഷപരണിഹഡരവുന

ഭൂമണിക്കുന കകടണിടങ്ങള്ക്കുന ഏറവുന മണികച്ച വണിലയുന ഉറപഡക്കുന.  ആയതണിനഡല

ഭൂമണിഡയകറടുക്കുന്നതുമഡയണി  ബനകപടത്  യഡകതഡരു  ആശങയന  വകയണില.
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കണലണിനത്  അതണികന  വരദ്ധവണിനഡണത്  വഴണി  വയന്നകതനകൂടണി  നഡന

കഡഡണണതഡയണിട്ടുണത്. 

ശ്രദ്ധീ  .    സണ്ണണി  ഡജഡസഫെത്  : സര,  ജനങ്ങളകട  ആശങകള്

നണിലനണിലക്കുന്നതണിനഡല അവണിടകത  സമര  സമണിതണിയുമഡയണി  ചരച്ച  നടതണി

അതണിനത്  പരണിഹഡരമുണഡക്കഡന്  ബഹുമഡനകപട  മുഖര്യമനണി  അവസരന

സൃഷണിക്കുഡമഡ?

മുഖര്യമനണി  (ശ്രദ്ധീ  .    പണിണറഡയണി  വണിജയന്):  സര,  ഈ  പ്രശ്നങ്ങളമഡയണി

ബനകപടത്  ഒഡടകറ  ജനപ്രതണിനണിധണികളമഡയുന  ഇതുഡപഡലള

പ്രശ്നങ്ങഡളകറടുക്കുന്നവരുമഡയുന  ഡനരകതതകന്ന  ചരച്ചകള്  നടതണിയണിട്ടുണത്.

ഇനണിയുന നമുക്കത് കഡരര്യങ്ങള് ചരച്ച കചയഡവുന്നതഡണത്.


