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ആമുഖന്റിം

സന്റിംസഭാനസത്തെ  പരനിസനിതനി  പശ്നങ്ങസളപറനി  പഠനിക്കുകേയുന്റിം  അവയറ
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുന്റിം  സചെയ്യുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശത്യേകത്തെഭാസടെയഭാണറ  1992
ജൂമല  27-നറ  പരനിസനിതനി  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി  രൂപതീകേരനികസപട്ടേതറ.  സമനിതനിയനില്
ബഹ.  സതീകര്  നഭാമനനിര്കദ്ദേശന്റിം  സചെയ്യുന്ന  ഒനപതനില്  കൂടെഭാത്തെ  അന്റിംഗങ്ങളഭാണറ  ഉളതറ.
സന്റിംസഭാനത്തെനിസന  പഭാരനിസനിതനികേ,  മഭാലനിനത്യേപശ്നങ്ങളസടെ  കേഭാരത്യേത്തെനില്  വളസര
പതതീക്ഷകയഭാസടെയഭാണറ സപഭാതുസമൂഹന്റിം സമനിതനിസയ സമതീപനിക്കുന്നതറ.

വനിവനിധ  തരത്തെനിലുള  മലനിനതീകേരണന്റിം  മൂലമുണഭാകുന്ന  പശ്നങ്ങള,  പരനിസനിതനി
പശ്നങ്ങള എന്നനിവ സന്റിംബനനിച്ചറ വത്യേകനികേളനില് നനിനന്റിം സന്റിംഘടെനകേളനില് നനിനന്റിം ലഭനിക്കുന്ന
നനികവദേനങ്ങള സമനിതനിയനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായ ചുമതലകേളസടെ പരനിധനിയനില് വരുന്നപക്ഷന്റിം അവ
സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  സര്കഭാരനികലകറ  നടെപടെനി  റനികപഭാര്ട്ടേനിനഭായനി  അയയ്ക്കുകേയുന്റിം
സചെയ്യുന.  പത്രവഭാര്ത്തെയനിലൂസടെയുന്റിം  മററ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലുസടെയുന്റിം  ശദയനില്സപടുന്നതുന്റിം
സമനിതനിയുസടെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്സപടുന്നതുമഭായ  വനിഷയങ്ങളന്റിം  സമനിതനി
പഠനവനികധയമഭാക്കുന. നനികവദേനങ്ങളനികന്മേല് സര്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലഭനിക്കുന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സമനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം  പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേറ  പരഭാതനി  പരനിഹരനികഭാന
ഉതകുന്നതഭാസണങനില്  ആ  വനിവരന്റിം  സമനിതനിസയ  അറനിയനികണസമന്ന  നനിര്കദ്ദേശകത്തെഭാസടെ
ഹര്ജനികഭാരനറ സര്കഭാര് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന പസക ഭഭാഗന്റിം അയച്ചുസകേഭാടുക്കുകേയുന്റിം സചെയ്യുന.

മലനിനതീകേരണന്റിം സന്റിംബനനിച്ച പരഭാതനി ലഭനിച്ചഭാല് അത്തെരന്റിം വത്യേവസഭായ സഭാപനങ്ങളന്റിം
ഫഭാക്ടറനികേളന്റിം  സന്ദര്ശനിച്ചറ  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുന്റിം  ഇതു  സന്റിംബനനിച്ചറ
ബനസപട്ടേ  അധനികേഭാരനികേളനില്  നനിനന്റിം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനികഭാനുന്റിം  സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുത്തെസപട്ടേനിരനിക്കുന.  ഏസതങനിലുന്റിം
പകതത്യേകേ  പഭാരനിസനിതനികേ  പശ്നന്റിം  സന്റിംബനനിച്ചറ  ബഹ.  സതീകറുസടെ  മുനകൂട്ടേനിയുള
അനുമതനികയഭാസടെ  സമനിതനികറ  പകതത്യേകേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  തയഭാറഭാകനി  സഭയനില്
സമര്പനികഭാവുന്നതഭാണറ.  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സഭയനില്  സമര്പനിച്ചതനിനറ  കശഷന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന
പകേര്പ്പുകേള  സര്കഭാരനികലകറ  അയച്ചറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സമനിതനി
തുടെര്നടെപടെനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  ലഭത്യേമഭാക്കുന.  ആയവ  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  പരനികശഭാധനിച്ചറ
ആക്ഷനകടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടുകേളഭായനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുന.

1992-സല  ആദേത്യേ  സമനിതനി  1993  സഫബ്രുവരനി  2-ാം  തതീയതനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സഭയനില്
അവതരനിപനിച്ചകതഭാസടെയഭാണറ പരനിസനിതനി സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനിയുസടെ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പണന്റിം
ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതറ.  1992  മുതല്  2021  വസരയുള  കേഭാലയളവനിസല  18  സമനിതനികേള
ആസകേ  127  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സഭയനില്  സമര്പനിച്ചനിട്ടുണറ.  അവയനില്  പകുതനികയഭാളന്റിം
ആക്ഷന  കടെകണ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളന്റിം  5  എണന്റിം  ജനറല്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളന്റിം  ബഭാകനിയുളവ



സസഷത്യേല്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളമഭാണറ.  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  ബനസപട്ടേ
വകുപ്പുകേള സസതീകേരനിക്കുന്ന നടെപടെനികേളകറ അനുസരനിച്ചഭാണറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസനയുന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേനിനറ
ആസദേമഭായനി സമര്പനികസപട്ടേ നനികവദേനത്തെനിസനയുന്റിം ഫലപഭാപ്തനി നനിര്ണയനികസപടുന്നതറ.

പരനിസനിതനി  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി  (2016-2019)യുസടെ  8-ാാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
(സകേഭാലന്റിം  ജനിലയനിസല   കേരുനഭാഗപളനി  ആലപഭാടെറ  പകദേശസത്തെ  കേരനിമണല്  ഖനനന്റിം
സന്റിംബനനിച്ചറ ) 2-2-2018-ല് കൂടെനിയ സമനിതനികയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിച്ചറ 6-2-2018-ല് സഭയനില്
സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി
സന്റിംബനനിച്ച ആക്ഷന കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേഭാണനിതറ.

2021  നവന്റിംബര്  മഭാസന്റിം  3-ാം  തതീയതനി  കൂടെനിയ  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

          
ഇ. സകേ. വനിജയന, 

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദത്യേക്ഷന,
2021 നവന്റിംബര് 3. പരനിസനിതനി സന്റിംബനനിച്ച കേമനിറനി.
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ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

അദദപ്പോയയം   I 

പതറിനപ്പോലപ്പോയം പകേരള നറിയമസഭയുടടെ പരറിസറിതറി സയംബനറിച്ച സമറിതറി (2016-2019)യുടടെ
എടപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  (ടകേപ്പോലയം  ജറിലയറിടല  കേരുനപ്പോഗപളറി  ആലപപ്പോടെട്ട്  പ്രപദേശടത
കേരറിമണല് ഖനനയം സൃഷറിക്കുന്ന പരറിസറിതറി പ്രശ്നങ്ങള് സയംബനറിച്ച പ്രപതദകേ ററിപപപ്പോര്ടട്ട്)
2018  ടഫെബ്രുവരറി  6-ാംതതീയതറി  സഭയറില്  സമര്പറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.  പരറിസറിതറിക്കുയം
ജതീവജപ്പോലങ്ങളുടടെ നറിലനറില്പറിനയം  ഭതീഷണറി സൃഷറികപ്പോടതയുയം   അവയുടടെ  സയംരക്ഷണതറിനട്ട്
സഹപ്പോയകേരമപ്പോയുയം  വദവസപ്പോയരയംഗടത വറികേസനപ്രവര്തനങ്ങള് മുപന്നപ്പോടട്ട്  ടകേപ്പോണ്ടുപപപ്പോകേപ്പോന
ഉതകുന്നതപ്പോടണന്നട്ട്  സമറിതറികട്ട്  പബപ്പോദദടപട  11  ശറിപപ്പോര്ശകേളപ്പോണട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഉള്ടപടുതറിയറിരുന്നതട്ട്. 

2.  ററിപപപ്പോര്ടറിലൂടടെ  സമറിതറി  നല്കേറിയ  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്  അനന്തര  നടെപടെറികേള്
സസതീകേരറിക്കുന്നതറിപലകപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അച്ചടെറിച്ച പ്രതറി 2018 മപ്പോര്ച്ചട്ട് 24-നട്ട് ജലവറിഭവയം,
റവനന, വദവസപ്പോയയം, കേപ്പോര്ഷറികേ വറികേസന കേര്ഷകേപക്ഷമയം, മതദബനന-തുറമുഖയം എന്നതീ
വകുപ്പുകേള്കട്ട് അയച്ചുടകേപ്പോടുക്കുകേയുണപ്പോയറി.  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  2-ാം നമ്പര് ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്
മതദബനന തുറമുഖ  (ബറി)  വകുപ്പുയം  7-ാം നമ്പര് ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപ്പുയം
11-ാം നമ്പര് ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് വദവസപ്പോയ വകുപ്പുയം ററിപപപ്പോര്ടട്ട് ലഭദമപ്പോകറിയറിടറില. എന്നപ്പോല്
2-ാം  നമ്പര്  ശറിപപ്പോര്ശയറിനപമല്  വദവസപ്പോയ  വകുപട്ട്  ലഭദമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സമറിതറി
അയംഗതീകേരറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. ജലവറിഭവ (ഭൂജല), റവനന (പറി), കേപ്പോര്ഷറികേ വറികേസന കേര്ഷകേപക്ഷമയം,
വദവസപ്പോയ  (ടജ)  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള് ലഭദമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  സമറിതറിയുടടെ  വറിവറിധ
പയപ്പോഗങ്ങളറില്  പരറിഗണറിക്കുകേയുയം  1-ാം  നമ്പര്  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ജലവറിഭവ  (ഭൂജല)
വകുപറിപനപ്പോടുയം  3, 9  എന്നതീ ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല് വദവസപ്പോയ വകുപറിപനപ്പോടുയം അധറികേവറിവര
ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ആവശദടപടെപ്പോന  തതീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുയം,  മറ്റു  ശറിപപ്പോര്ശകേളറില്പമല്  ലഭദമപ്പോയ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള് അയംഗതീകേരറിക്കുകേയുയം ആയവ ആക്ഷന പടെകണ് ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപടുതപ്പോന
തതീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുയം  ടചെയ.  19-1-2021-ല്  ജലവറിഭവ  (ഭൂജല)  വകുപട്ട്  ലഭദമപ്പോകറിയ
അധറികേവറിവര  ററിപപപ്പോര്ടറില്  'ഉളടെകയം  ടചെയറിട്ടുണട്ട് '  എന്നട്ട്  പരപ്പോമര്ശറിക്കുന്ന  സര്കപ്പോര്
ഉതരവറിടന്റെ പകേര്പട്ട് അനബനമപ്പോയറി പചെര്ക്കുന.

3.  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശകേള്,  അവയറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്  സമര്പറിച്ചതുയം  സമറിതറി
പരറിഗണറിച്ചതുയം തതീരുമപ്പോനടമടുതതുമപ്പോയ നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള് എന്നറിവ ഈ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
രണപ്പോയം അദദപ്പോയമപ്പോയറി പചെര്തറിരറിക്കുന.

4.  നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ലഭദമപ്പോകപ്പോത ശറിപപ്പോര്ശകേള് സയംബനറിച്ച വറിശദേപ്പോയംശയം ഈ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  മൂന്നപ്പോയം  അദദപ്പോയമപ്പോയുയം  സമറിതറിയുടടെ  തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകേള്  നപ്പോലപ്പോയം
അദദപ്പോയമപ്പോയുയം പചെര്തറിരറിക്കുന.

2015/2021.
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അദദപ്പോയയം   II 

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകേളുയം അതറിപന്മേല് സര്കപ്പോര് സസതീകേരറിച്ച നടെപടെറികേള്
സയംബനറിച്ച വറിശദേപ്പോയംശവയം 

ശറിപപ്പോര്ശ     1

IREL-ടന്റെ ഖനനപ്രവര്തനയം നറിരതീക്ഷറിക്കുന്നതറിനട്ട് ഭൂജലവകുപറിടന്റെ കേതീഴറില് ജറിലപ്പോ
കേളക്ടറുടടെ  പനതൃതസതറില്  സര്കപ്പോര്  ഉപദേദപ്പോഗസര്,  പരറിസറിതറി  പ്രവര്തകേര്,
ജനപ്രതറിനറിധറികേള്, വറിഷയ വറിദേഗ്ദ്ധര് എന്നറിവര് ഉള്ടപട ഒരു പമല്പനപ്പോട സമറിതറികട്ട് രൂപയം
നല്കേണടമനയം അപ്രകേപ്പോരയം രൂപതീകേരറികടപടുന്ന സമറിതറി,  ഖനനയം സയംബനറിച്ച കേപ്പോരദങ്ങള്
കൃതദമപ്പോയ  ഇടെപവളകേളറില്  അവപലപ്പോകേനയം  ടചെയ്യണടമനയം  വദവസപ്പോ  ലയംഘനങ്ങള്
സയംഭവറിക്കുന്ന  പക്ഷയം  ഉചെറിതമപ്പോയ  പരറിഹപ്പോര  നടെപടെറികേള്  സസതീകേരറികണടമനയം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്കപ്പോര് സസതീകേരറിച്ച നടെപടെറി 

a. വദവസപ്പോയ (ടജ) വകുപട്ട് 

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് 110/ടജ1/2018/വദവ., തതീയതറി 15-3-2019) 

ജറിലപ്പോ കേളക്ടറുടടെ പനതൃതസതറില് സര്കപ്പോര് ഉപദേദപ്പോഗസര്, പരറിസറിതറി പ്രവര്തകേര്,
ജനപ്രതറിനറിധറികേള്,  വറിഷയ  വറിദേഗ്ദ്ധര്  എന്നറിവര്  ഉള്ടപട  ഒരു  പ്രപ്പോപദേശറികേ  പമല്പനപ്പോട
സമറിതറിടയ  26-1-2019-ടല സര്കപ്പോര് ഉതരവട്ട്  (സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്  82/19/വദവ.  പ്രകേപ്പോരയം
രൂപതീകേരറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ഒന്നപ്പോയം  ശറിപപ്പോര്ശയനസരറിച്ചട്ട്  ഖനനയം
സയംബനറിച്ച  കേപ്പോരദങ്ങള്  കൃതദമപ്പോയ  ഇടെപവളകേളറില്  അവപലപ്പോകേനയം  ടചെയ്യുകേയുയം
വദവസപ്പോലയംഘനങ്ങള്  കേടണത്തുന്ന  പക്ഷയം  നറിയമപരമപ്പോയറി  പരറിഹപ്പോര  നടെപടെറികേള്കട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുകേയുയം പവണടമനയം പ്രസസ്തുത ഉതരവറില് പറഞറിട്ടുണട്ട്.

കൂടെപ്പോടത, സര്കപ്പോര് ആലപപ്പോടെട്ട് പ്രപദേശടത കേരറിമണല് ഖനനവമപ്പോയറി ബനടപട്ടുള
പ്രശ്നങ്ങള്  ചെര്ച്ച  ടചെയ്യുന്നതറിനട്ട്  16-1-2019-നട്ട്  ബഹ.  മുഖദമനറിയുടടെ  അധദക്ഷതയറില്
പയപ്പോഗയം  പചെരുകേയുയം  തുടെര്ന്നട്ട്  17-1-2019-നട്ട്  ബഹ.  വദവസപ്പോയ  വകുപ്പുമനറി  സമര
സമറിതറിയുമപ്പോയുയം  പയപ്പോഗയം  പചെരുകേയുണപ്പോയറി.  ആലപപ്പോടെട്ട്  പ്രപദേശടത  കേരറിമണല്  ഖനനയം
സയംബനറിച്ചട്ട്  പഠനയം  നടെത്തുന്നതറിനട്ട്  National  Centre  for  Earth  Science  Studies
(NCESS)-ടന  ചുമതലടപടുത്തുകേയുയം  NCESS  പ്രപ്പോഥമറികേ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സമര്പറിച്ചട്ട്,
ആയതറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്  തതീരുമപ്പോനടമടുക്കുന്നതുവടര  IREL  സതീ  വപ്പോഷറിയംഗട്ട്  നറിര്തറി
വയ്ക്കണടമനയം തതീരുമപ്പോനമപ്പോയറി.

(16-9-2021-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകേയുയം അയംഗതീകേരറിക്കുകേയുയം ടചെയ.)
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b. ജലവറിഭവ (ഭൂജല) വകുപട്ട്

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് ഭൂജല 1/212/2018/ജലവറിഭവ., തതീയതറി 16-12-2018) 

പരറിസറിതറി  പ്രശ്നങ്ങള്  സയംബനറിച്ച  സമറിതറി  (2016-2019)  യുടടെ  8-ാാമതട്ട്

ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉന്നയറിച്ചറിരറിക്കുന്ന വറിഷയയം ടകേപ്പോലയം  ജറിലയറിടല കേരുനപ്പോഗപളറി ആലപപ്പോടെട്ട്

പ്രപദേശടത  കേരറിമണല്  ഖനനപ്രവര്തനയം  നറിരതീക്ഷറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനടപടതപ്പോണട്ട്.

ഈ  വറിഷയയം  ഭൂജല  വകുപറിടന്റെ  കേതീഴറില്  വരുന്ന  വറിഷയയം  അല.  ഇതട്ട്  തറികേച്ചുയം  ജറിലപ്പോ

ജറിപയപ്പോളജറിസട്ട്, മമനറിയംഗട്ട് ആന്റെട്ട് ജറിപയപ്പോളജറി ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെറിടന്റെ കേതീഴറില് വരുന്ന വറിഷയയം

ആണട്ട്.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബനടപട  പമല്പനപ്പോട  സമറിതറി

രൂപതീകേരറിക്കുന്നതറിനട്ട്  ജറിലപ്പോ  ജറിപയപ്പോളജറിസട്ട്,  മമനറിയംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജറിപയപ്പോളജറി

ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമന്റെറിടന  ഏല്പറികപ്പോവന്നതപ്പോടണന്ന  വറിവരയം  ഭൂജലവകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്  ടകേപ്പോലയം

ജറിലപ്പോ കേളക്ടടറ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.

(2-5-2019-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകേയുയം അധറികേവറിവരയം ആരപ്പോയുകേയുയം ടചെയ.)

സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികേ വറിവരയം 

ആലപപ്പോടെട്ട് പ്രപദേശടത കേരറിമണല് ഖനനയം നറിരതീക്ഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ജറിലപ്പോ കേളക്ടറുടടെ

പനതൃതസതറില്  ജനപ്രതറിനറിധറികേളുയം  പരറിസറിതറി  പ്രവര്തകേരുയം  ബനടപട

ഉപദേദപ്പോഗസരുയം  ഉള്ടപട  സമറിതറി  രൂപതീകേരറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോ  എന്നട്ട്  ജലവറിഭവ  വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്

ആരപ്പോയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച്ചു.

ജലവറിഭവ (ഭൂജല) വകുപട്ട് ലഭദമപ്പോകറിയ അധറികേ വറിവരയം

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് ഭൂജല 1/212/2018-ജവറിവ., തതീയതറി 19-1-2021) 

സര്കപ്പോര്  ഉതരവട്ട്  നമ്പര്  82/2019/വദവ.,  തതീയതറി  26-1-2019  പ്രകേപ്പോരയം  ജറില

കേളക്ടര്  ടചെയര്പപഴ്സണ്  ആയുയം  മമനറിയംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജറിപയപ്പോളജറി  ജറിലപ്പോ  ജറിപയപ്പോളജറിസട്ട്

കേണ്വതീനറപ്പോയുയം  ആലപപ്പോടെട്ട്  പ്രപദേശടത  കേരറിമണല്  ഖനന  പ്രവര്തനയം

നറിരതീക്ഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി പ്രപതദകേ പമല്പനപ്പോട സമറിതറി രൂപതീകേരറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  ടെറി ഉതരവറിടന്റെ

പകേര്പട്ട് ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം ഉളടെകയം ടചെയ്യുന. ടെറി സമറിതറിയറില് ഭൂജല വകുപട്ട് ജറിലപ്പോ ഓഫെതീസര്

അയംഗമല എന്ന വറിവരയം കൂടെറി അററിയറിക്കുന.

(16-9-2021-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  പരറിഗണറിക്കുകേയുയം  വതീണ്ടുയം  അധറികേവറിവരയം

ആരപ്പോയുകേയുയം ടചെയ.)
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സമറിതറി വതീണ്ടുയം ആരപ്പോഞ അധറികേ വറിവരയം 

കേരറിമണല്  ഖനനയം  നറിരതീക്ഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ജറിലപ്പോകേളക്ടറുടടെ  അദദക്ഷതയറില്
സര്കപ്പോര്  നറിപയപ്പോഗറിച്ച  സമറിതറിയറില്  പരറിസറിതറി  പ്രവര്തകേടര  ഉള്ടപടുതറിയറി
ടറിടലന്നതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  സമറിതറിയറില്  വറിഷയവറിദേഗ്ദ്ധനപ്പോയ  ഒരു  സസതന  പരറിസറിതറി
പ്രവര്തകേടന കൂടെറി ഉള്ടപടുത്തുന്നതട്ട് സയംബനറിച്ചട്ട് വദവസപ്പോയ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് ആരപ്പോയപ്പോന
തതീരുമപ്പോനറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ   2 

ആലപപ്പോടെട്ട്  പമഖലയറില് കേരറിമണല് ഖനനതറിനട്ട് അനമതറി നല്കേറിയപപപ്പോള് പകേന
സയംസപ്പോന  ഗവണ്ടമന്റുകേള്  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  എലപ്പോ  വദവസകേളുയം  ബനടപട  കേമ്പനറികേള്
നറിര്ബനമപ്പോയുയം  പപ്പോലറികണടമനയം  ബനടപട  വകുപ്പുകേള്  ഇതട്ട്  കൃതദമപ്പോയറി
നറിരതീക്ഷറികണടമനയം ഖനനയം നടെന്ന പ്രപദേശങ്ങളറില് കേടെലപ്പോക്രമണമുണപ്പോകേപ്പോതറിരറികപ്പോനള
പുലറിമുടട്ട്  സപ്പോപറിക്കുന്നതുള്ടപടടെയുള  സയംവറിധപ്പോനങ്ങള്  നടെപറിലപ്പോകണടമനയം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്കപ്പോര് സസതീകേരറിച്ച നടെപടെറി 

വദവസപ്പോയ (ടജ) വകുപട്ട് 

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് 110/ടജ1/2018/വദവ., തതീയതറി 15-3-2019) 

IREL- ടന്റെ ഖനനപ്രപദേശതട്ട് മണല് ലഭദതയുടടെ പഠനതറിനപ്പോയറി National Centre
for  Earth  Science  Studies  (NCESS)-ടന ചുമതലടപടുത്തുകേയുയം അവരുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
പ്രകേപ്പോരയം  തതീരയം  സയംരക്ഷറികപ്പോനയം  കേരയറിടെറിച്ചറില്  തടെയുന്നതറിനപ്പോയറി  IREL-ടന്റെ  ഖനന
പ്രപദേശയം  മുഴുവന  കേടെല്  ഭറിതറി  നറിര്മറിക്കുകേയുയം  അവ  കൃതദമപ്പോയറി  ഇടെപവളകേളറി ല്
ബലടപടുത്തുന്ന നടെപടെറികേള് IREL സസതീകേരറിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(16-9-2021-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകേയുയം അയംഗതീകേരറിക്കുകേയുയം ടചെയ.)  

ശറിപപ്പോര്ശ   3 

കേമ്പനറി  മണല്  വപ്പോരുന്നതനസരറിച്ചട്ട്  മറട്ട്  പ്രപദേശടത  മണല്തറിടകേള്  ഇവറിടടെ
വന്നടെറിയുനണട്ട്.  വതീണ്ടുയം  അതട്ട്  പകേപ്പോരറിടയടുക്കുന്നതട്ട്  അശപ്പോസതീയമപ്പോടണന്നട്ട്  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന. ഖനന പ്രപദേശടത ഭൂവറിസ്തൃതറി കുറയുന്നടതപ്പോഴറിവപ്പോകപ്പോന സതീവപ്പോഷറിയംഗറിനട്ട്
ആറുമപ്പോസതറില്  കുറയപ്പോടതയുള  ഇടെപവളകേള്  നല്കേണടമനയം  അതറിനനസരറിച്ചുള
പുതറിയ ഉപപ്പോധറികേള് വദവസ ടചെയ്യണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 
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സര്കപ്പോര് സസതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

വദവസപ്പോയ (ടജ) വകുപട്ട് 

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് 110/ടജ1/2018/വദവ., തതീയതറി 15-3-2019) 

തതീരമണല്  പശഖരണയം  നടെക്കുന്ന  സലതട്ട്  ആറട്ട്  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  മുതല്മുടെകറില്
ഐ.ഐ.ററി.  മദപ്പോസട്ട് രൂപകേല്പന ടചെയ ആറട്ട് പുലറിമുട്ടുകേള് നറിര്മറിച്ചു വരുന. ആലപപ്പോടെട്ട്
വറിപലജറിടന്റെ  16  കേറി.മതീ.  വരുന്ന  തതീരപ്രപദേശയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  കേടെല്  ഭറിതറി  ടകേടറി
ബലടപടുതറിയറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  തതീരയം  സുരക്ഷറിതമപ്പോണട്ട്.  KMML-ടന്റെ  ഖനനപപ്പോട
പ്രപദേശമുള്ടപടടെ തതീരതട്ട് 2.5 കേറിപലപ്പോമതീറര് നതീളതറില് സതീവപ്പോഷറിയംഗട്ട് പശഖരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
നറിലനറിര്തറിയറിരറിക്കുന്ന  ഭപ്പോഗതട്ട്  മപ്പോത്രടമ  കേടെല്  ഭറിതറി  ഇലപ്പോടതയുള.  ഇവറിടടെ
ജനവപ്പോസവയം ഇല.  ഈ പ്രപദേശതട്ട് തതീവ്രമപ്പോയ കേടെല് പക്ഷപ്പോഭമുള മണ്സൂണ് സമയതട്ട്
കേരയറിടെറിച്ചറില് ഉണപ്പോകുകേയുയം മറ്റു സമയതട്ട് മണല് അടെറിഞ്ഞു കൂടുകേയുയം ടചെയ്യുന.  മണല്
വപ്പോരറിടയടുക്കുന്ന  സലതട്ട്  തടന്ന  കേടെല്  വതീണ്ടുയം  നറിപക്ഷപറിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രപതദകേതയുയം
ഇവറിടടെയുണട്ട്.  ആലപപ്പോടെട്ട് പ്രപദേശതട്ട് കേരറിമണല് ഖനനവമപ്പോയറി ബനടപടട്ട് സമതീപവപ്പോസറികേള്
ആപരപ്പോപണമുന്നയറിച്ച  സപ്പോഹചെരദതറില്  16-1-2019-ല്  സര്കപ്പോര്  വറിളറിച്ചു  പചെര്ത
പയപ്പോഗതതീരുമപ്പോനതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  കേരറിമണല്  ഖനനയം  സയംബനറിച്ചട്ട്  പഠനയം
നടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സമര്പറിക്കുവപ്പോന  NCESS-ടന  ചുമതലടപടുതറിയറിട്ടുണട്ട്.  അവരുടടെ
പ്രപ്പോഥമറികേ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട്  സര്കപ്പോര്  തതീരുമപ്പോനടമടുക്കുന്നതട്ട്  വടര  ആലപപ്പോടെട്ട്
പ്രപദേശതട്ട്  ഐ.ആര്.ഇ.എല്.  സതീവപ്പോഷറിയംഗട്ട്  നടെത്തുവപ്പോന പപ്പോടെറില  എനയം  പയപ്പോഗതറില്
തതീരുമപ്പോനമപ്പോയറി. 

(16-9-2021-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകേയുയം വദവസപ്പോയ  (ടജ)  വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്
അധറികേ വറിവരയം ആരപ്പോയുകേയുയം ടചെയ.) 

സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികേ വറിവരയം 

ഖനന പ്രപദേശടത ഭൂവറിസ്തൃതറി കുറയുന്നതട്ട്  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന ആറട്ട്  മപ്പോസടത ഇടെപവള
നല്കേറി  മപ്പോത്രപമ  സതീവപ്പോഷറിയംഗട്ട്  നടെതപ്പോവൂ  എന്നട്ട്  കേമ്പനറിയുമപ്പോയറി  വദക്തമപ്പോയ  വദവസ
ഉളതപ്പോയറി  പറയപ്പോതതറിനപ്പോല്  സമറിതറി,  ആയതറിപന്മേല്  ബനടപട  വകുപറില്  നറിനയം
വറിശദേതീകേരണയം ആരപ്പോയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച്ചു. 

ശറിപപ്പോര്ശ   4 

കേമ്പനറി  ഖനനയം  പപ്പോടടെ  ഒഴറിവപ്പോപകണതപ്പോടണന്ന  അഭറിപ്രപ്പോയയം  സമറിതറികറില.
മപ്പോനദേണ്ഡങ്ങള്  പപ്പോലറിച്ചുടകേപ്പോണട്ട്  കേരറിമണല്  ഖനനയം  നടെത്തുന്നതറിനട്ട്  ടപപ്പോതുസമൂഹയം
എതറിരലപ്പോതതറിനപ്പോല് മപ്പോനദേണ്ഡങ്ങള് പപ്പോലറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടുയം ജനങ്ങളുടടെ ജതീവനയം സസതറിനയം
ടതപ്പോഴറിലവസരങ്ങള്ക്കുയം  ഹപ്പോനറിവരപ്പോത  തരതറിലുമുള  ഖനനയം  മപ്പോത്രപമ  നടെത്തുവപ്പോന
പപ്പോടുള എന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 



6

സര്കപ്പോര് സസതീകേരറിച്ച നടെപടെറി 

വദവസപ്പോയ (ടജ) വകുപട്ട് 

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് 110/ടജ1/2018/വദവ., തതീയതറി 15-3-2019) 

മലറിനതീകേരണ നറിയനണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ ചെടങ്ങള് അനസരറിച്ചട്ട് പരറിസറിതറിസുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുതറിയപ്പോണട്ട് തതീരമണല് പശഖരറിക്കുന്നതട്ട്.  National  Center for Earth Science
Studies  നടെതറിയ  പഠനതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ജനങ്ങളുടടെ  സസതറിനയം
ടതപ്പോഴറിലവസരങ്ങള്ക്കുയം  ഹപ്പോനറിവരപ്പോടത  ആണട്ട്  പശഖരണയം  നടെക്കുന്നതട്ട്.  ഭൂവടെമകേള്കട്ട്
അര്ഹമപ്പോയ നഷപരറിഹപ്പോരയം നല്കേറിയപ്പോണട്ട് ഐ.ആര്.ഇ.എല്. അനമതറി വപ്പോങ്ങറിയറിരറിക്കുന്നതട്ട്.
ഇതട്ട്  ജനപ്രതറിനറിധറികേള്/ഉപദേദപ്പോഗസര്  തുടെങ്ങറിയ  എലപ്പോ  വറിഭപ്പോഗങ്ങളുമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച  ടചെയട്ട്
തയ്യപ്പോറപ്പോകറിയ  'പ്രപതദകേ  പപ്പോപകജട്ട് '  ആണട്ട്  നഷപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി  നല്കുന്നതട്ട്.  മണല്
എടുത ഭപ്പോഗങ്ങളറില് മണ്ണറിടട്ട് നറികേതറി വരുനണട്ട്. കൂടെപ്പോടത, ആപരപ്പോഗദ പരറിരക്ഷ, ശുദജല
വറിതരണയം,  വറിദേദപ്പോഭദപ്പോസയം,  പ്രപ്പോപദേശറികേ  വറികേസനയം,  മപ്പോലറിനദ  നറിര്മപ്പോര്ജ്ജനയം  തുടെങ്ങറിയ
സപ്പോമൂഹദ  പ്രതറിബദതപ്പോപരമപ്പോയ  സഹപ്പോയങ്ങള്  ആലപപ്പോടെട്ട്  ജനസമൂഹതറിനട്ട്  നല്കേറി
വരുന.  ഈ  ഇനതറില്  പ്രതറിവര്ഷയം  ശരപ്പോശരറി  ഒരു  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ഐ.ആര്.ഇ.എല്.
ടചെലവപ്പോകറിയറിട്ടുണട്ട്. 

(16-9-2021-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകേയുയം അയംഗതീകേരറിക്കുകേയുയം ടചെയ.)

ശറിപപ്പോര്ശ   5 

കേരറിമണല് ഖനനയം സയംബനറിച്ചട്ട് IREL എന്ന ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനതറിടനതറിടരയുള
സമതീപവപ്പോസറികേളുടടെ  പരപ്പോതറി  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനയം  കേമ്പനറി  നടെത്തുന്ന  ചെടലയംഘനങ്ങള്
തറിരുതറി ടപപ്പോതുസമൂഹതറിടന്റെ എതറിര്പട്ട് ക്ഷണറിച്ചുവരുതപ്പോത രതീതറിയറിലുള പ്രവര്തന
മശലറി രൂപടപടുത്തുന്നതറിനയം നടെപടെറി സസതീകേരറികണടമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്കപ്പോര് സസതീകേരറിച്ച നടെപടെറി 

വദവസപ്പോയ (ടജ) വകുപട്ട് 

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് 110/ടജ1/2018/വദവ., തതീയതറി 15-3-2019) 

മലറിനതീകേരണ നറിയനണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ ചെടങ്ങള് അനസരറിച്ചട്ട് പരറിസറിതറി സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുതറിയപ്പോണട്ട് തതീരമണല് പശഖരറിക്കുന്നതട്ട്.  National Center for Earth Science

Studies  നടെതറിയ  പഠനതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ജനങ്ങളുടടെ  സസതറിനയം

ടതപ്പോഴറിലവസരങ്ങള്ക്കുയം  ഹപ്പോനറിവരപ്പോടത  ആണട്ട്  പശഖരണയം  നടെക്കുന്നതട്ട്.  ഭൂവടെമകേള്കട്ട്

അര്ഹമപ്പോയ നഷപരറിഹപ്പോരയം നല്കേറിയപ്പോണട്ട് ഐ.ആര്.ഇ.എല്.  അനമതറി വപ്പോങ്ങറിയറിരറിക്കുന്നതട്ട്.
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ഇതട്ട്  ജനപ്രതറിനറിധറികേള്/ഉപദേദപ്പോഗസര്  തുടെങ്ങറിയ  എലപ്പോ  വറിഭപ്പോഗങ്ങളുമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച  ടചെയട്ട്

തയ്യപ്പോറപ്പോകറിയ  'പ്രപതദകേ പപ്പോപകജട്ട്  '  ആണട്ട് നഷപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി നല്കുന്നതട്ട്.  മണല് എടുത

ഭപ്പോഗങ്ങളറില്  മണ്ണറിടട്ട്  നറികേതറി  വരുനണട്ട്.  കൂടെപ്പോടത,  ആപരപ്പോഗദ  പരറിരക്ഷ,  ശുദജല

വറിതരണയം,  വറിദേദപ്പോഭദപ്പോസയം,  പ്രപ്പോപദേശറികേ  വറികേസനയം,  മപ്പോലറിനദ  നറിര്മപ്പോര്ജ്ജനയം  തുടെങ്ങറിയ

സപ്പോമൂഹദ  പ്രതറിബദതപ്പോപരമപ്പോയ  സഹപ്പോയങ്ങള്  ആലപപ്പോടെട്ട്  ജനസമൂഹതറിനട്ട്  നല്കേറി

വരുന.  ഈ  ഇനതറില്  പ്രതറിവര്ഷയം  ശരപ്പോശരറി  ഒരു  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ഐ.ആര്.ഇ.എല്.

ടചെലവപ്പോകറിയറിട്ടുണട്ട്. 

(16-9-2021-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകേയുയം അയംഗതീകേരറിക്കുകേയുയം ടചെയ.) 
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ഖനനതറിടന്റെ  ഫെലമപ്പോയറി  ഉണപ്പോയറിട്ടുള  കുഴറികേള്  മണ്ണറിടട്ട്  പൂര്വ്വസറിതറിയറിലപ്പോകറി

സലതറിടന്റെ  ഉടെമസര്കട്ട്  തറിരറിടകേ  നല്കേണടമനയം  കേമ്പനറി  ഏടറടുതറിട്ടുള

സലതറിനട്ട്  ഉചെറിതമപ്പോയ  നഷപരറിഹപ്പോരയം  ലഭറികപ്പോതവര്കട്ട്  എത്രയുയം  പവഗയം  അതട്ട്

നല്കുവപ്പോനള നടെപടെറി സസതീകേരറികണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്കപ്പോര് സസതീകേരറിച്ച നടെപടെറി 

വദവസപ്പോയ (ടജ) വകുപട്ട് 

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് 110/ടജ1/2018/വദവ., തതീയതറി 15-3-2019)

മമനറിയംഗട്ട്  ലതീസട്ട്  ഉടെമ്പടെറിയറിടല  വദവസകേളറില്  ധപ്പോതുമണല്  പവര്തറിരറിച്ചതറിന

പശഷമുള  ഖനനയം  ടചെയ  സലതട്ട്  പവസട്ട്  മണല്  നറിപക്ഷപറിച്ചട്ട്  ഖനനസലയം

നറികേതണടമന്നട്ട്  വദവസ ടചെയറിട്ടുണട്ട്.  അപ്രകേപ്പോരമുള നടെപടെറികേള് കേരറിമണല് ഖനനയം

ടചെയ്യുന്ന കേമ്പനറികേള് സസതീകേരറിച്ചുവരുനണട്ട്. 

ഖനന പ്രവര്തനങ്ങള് പൂര്തറിയപ്പോകുന്ന മുറയ്ക്കട്ട്,  പുനരധറിവപ്പോസതറിനട്ട് ഖനനതറിടന്റെ

ഫെലമപ്പോയറി  ഉണപ്പോയറിട്ടുള  കുഴറികേള്  മണ്ണറിടട്ട്  പൂര്വ്വസറിതറിയറിലപ്പോകറി  സലതറിടന്റെ

ഉടെമസര്കട്ട്  തറിരറിടകേ  നല്കുകേയുയം  കേമ്പനറി  ഏടറടുതറിട്ടുള  സലതറിനട്ട്  ഉചെറിതമപ്പോയ

നഷപരറിഹപ്പോരയം  ലഭറികപ്പോതവര്കട്ട്  എത്രയുയം  പവഗയം  ആയതട്ട്  നല്കുന്നതറിനട്ട്  പവണ

നടെപടെറികേള് സസതീകേരറികപ്പോന 16-1-2019-നട്ട് പചെര്ന്ന പയപ്പോഗതറില് തതീരുമപ്പോനമപ്പോയറി. 

(16-9-2021-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകേയുയം അയംഗതീകേരറിക്കുകേയുയം ടചെയ.) 
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ആലപപ്പോടെട്ട്  പഞപ്പോയതറില്  ഉപ്പുടവളയം  കേയററി  നശറിച്ചുപപപ്പോയ  കൃഷറിയറിടെങ്ങളുടടെ
കേണകട്ട്  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകേയുയം  കൃഷറിനപ്പോശയം  സയംഭവറിച്ച  ഭൂവടെമകേള്കട്ട്  അര്ഹമപ്പോയ
നഷപരറിഹപ്പോരയം നല്കുകേയുയം ടചെയ്യണടമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്കപ്പോര് സസതീകേരറിച്ച നടെപടെറി 

കേപ്പോര്ഷറികേ വറികേസന കേര്ഷകേപക്ഷമ (കൃഷറി) വകുപട്ട് 

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് 3260974/എജറി2/2019/കൃഷറി, തതീയതറി 11-4-2019) 

ടകേപ്പോലയം  ജറിലയറില്  ആലപപ്പോടെട്ട്  പ  ഞപ്പോയതറില്  കേടെല്ടവളയം  കേയററി  കൃഷറി
നശറിച്ചതപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ടചെയ്യടപടറിടറില  എനയം  കേടെല്ടവളയം  കേയററി  കൃഷറി  നശറിച്ചപ്പോല്
നറിലവറിടല  മപ്പോനദേണ്ഡമനസരറിച്ചട്ട്  ആനകൂലദയം  അനവദേറികപ്പോന  നറിര്വ്വപ്പോഹമറിടലനയം
അററിയറിച്ചുടകേപ്പോള്ളുന.  പകേന  സയംസപ്പോന  സര്കപ്പോരറിടന്റെ  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ
നടെപറിലപ്പോക്കുന്ന ഇനഷുറനസട്ട് പദതറിയുടടെ സപ്പോപങ്കേതറികേ സമറിതറി കേടെല്ടവളയം കേയററി കൃഷറി
നശറിച്ചപ്പോല്  ആനകൂലദയം  അനവദേറിക്കുന്നതറിനട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്ടതങ്കേറിലുയം  ഇതട്ട്  ടകേടറി
നറില്കപ്പോത  ടവളമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കേപ്പോലപ്പോവസപ്പോ  നറിരതീക്ഷണ  പകേനതറില്  അളവട്ട്
പരഖടപടുത്തുന്നതറിനള സപ്പോപങ്കേതറികേതസയം ഇലപ്പോതതറിനപ്പോല് ടെറി പദതറികേളറില് ആനകൂലദയം
അനവദേറിക്കുവപ്പോന സപ്പോധറിക്കുകേയറില എനയം അററിയറിക്കുന.

(1-10-2019-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകേയുയം അയംഗതീകേരറിക്കുകേയുയം ടചെയ.)

ശറിപപ്പോര്ശ   9 

കേരറിമണല്  ഖനനയം  നടെത്തുന്ന  പമഖലടയ  സയംരക്ഷറികപ്പോനള  ഉതരവപ്പോദേറിതയം
പപപ്പോടല  തടന്ന  IREL  എന്ന  ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനടത  നറിലനറിര്പതണതുയം
അനറിവപ്പോരദമപ്പോയതറിനപ്പോല്, അടെറിസപ്പോന പ്രശ്നങ്ങളുടടെ പരറിഹപ്പോരടമന്ന നറിലയറില് കേമ്പനറിയുടടെ
ലപ്പോഭതറിടന്റെ ഒരു വറിഹറിതയം ഖനനയം നടെത്തുന്ന പമഖലയറിടല ജനങ്ങളുടടെ ഉന്നമനതറിനപ്പോയുയം
ടതപ്പോഴറിലവസരങ്ങള്  സൃഷറിക്കുന്ന  പദതറികേള്കപ്പോയുയം  ടചെലവഴറികണടമന്നട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്കപ്പോര് സസതീകേരറിച്ച നടെപടെറി 

വദവസപ്പോയ (ടജ) വകുപട്ട് 

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് 110/ടജ1/2018/വദവ.,  തതീയതറി 15-3-2019)

പകേപ്പോര്പപററട്ട്  സപ്പോമൂഹറികേ  ഉതരവപ്പോദേറിതസതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഐ.ആര്.ഇ.എല്.

3 അയംഗനവപ്പോടെറികേളുയം, ഒരു പ്രപ്പോഥമറികേ ആപരപ്പോഗദ പകേനവയം നടെത്തുന. കൂടെപ്പോടത പ്രപദേശടത

ഗവണ്ടമന്റെട്ട് എല്.പറി.സ്കൂളറിനട്ട് പവണ സഹപ്പോയയം,  തുടെര്ച്ചയപ്പോയുള ടമഡറികല് കേദപ്പോമ്പുകേള്,
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വരള്ച്ച  സമയതട്ട്  കുടെറിടവള  വറിതരണയം,  സപ്പോമൂഹദ  പകേനങ്ങളുടടെ  നറിര്മപ്പോണയം,

മതദബനന വല നന്നപ്പോക്കുവപ്പോനള സലസസൗകേരദയം ഒരുകല് എന്നതീ പ്രവര്തനങ്ങളുയം

ഐ.ആര്.ഇ.എല്.  ഏടറടുതട്ട് നടെതറിവരുന.  പറപ്പോഡുകേള്,  ജലപപ്പോത,  ടതരുവവറിളക്കുകേള്

മുതലപ്പോയ  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങളുടടെ  നറിര്മപ്പോണവയം  അറകുറപണറികേളുയം

ഐ.ആര്.ഇ.എല്. നടെതറിവരുനണട്ട്. 

ഐ.ആര്.ഇ.എല്.  എലപ്പോ  വര്ഷവയം  30%  പറപ്പോയല്ററി  ഖനനവമപ്പോയറി  ബനടപട

പ്രവര്തനങ്ങള്  മൂലയം  ബപ്പോധറികടപട  പ്രപദേശവപ്പോസറികേളുടടെ  ഉന്നമനതറിനപ്പോയറി  2015-ടല

MCDR Act പ്രകേപ്പോരയം രൂപതീകേരറിച്ച ഡറിസറികട്ട് മറിനറല് ഫെസൗപണഷന നല്കുനണട്ട്. കൂടെപ്പോടത

എലപ്പോ  വര്ഷവയം  ജറിലപ്പോ  കേളക്ടറുടടെ  ഖനന  പമഖലപ്പോ  ടവല്ഫെയര്  ഫെണറിപലകട്ട്

ഐ.ആര്.ഇ.എല്. 37.5 ലക്ഷയം രൂപ നല്കുനണട്ട്. 

(16-9-2021-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  പരറിഗണറിക്കുകേയുയം  അധറികേവറിവരയം  ആരപ്പോയുകേയുയം

ടചെയ.)

സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികേ വറിവരയം

ഐ.ആര്.ഇ.എല്.  ജറിലപ്പോ  കേളക്ടറുടടെ  ഖനന  പമഖലപ്പോ  ടവല്ഫെയര്  ഫെണറിപലകട്ട്

നല്കുന്നതപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട്ട് ടചെയ്യടപട 37.50 ലക്ഷയം രൂപ എടന്തലപ്പോയം പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോണട്ട്

ടചെലവഴറിക്കുന്നതട്ട്  എന്നതട്ട്  സയംബനറിച്ചട്ട്  ബനടപട  വകുപറില്  നറിനയം  വറിശദേതീകേരണയം

ആരപ്പോയപ്പോന തതീരുമപ്പോനറിച്ചു.
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മണല്  ഖനനയം  നടെക്കുന്ന  സലടത  ഭൂവറിസ്തൃതറി  നഷടപടെപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനയം

കേടെല്ടവളയം  കേയററി  കൃഷറിനപ്പോശയം  സയംഭവറികപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനയം  ശപ്പോസതീയപഠനയം  നടെതറി

അടെറിയന്തരനടെപടെറി സസതീകേരറികണടമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്കപ്പോര് സസതീകേരറിച്ച നടെപടെറി 

റവനന (പറി) വകുപട്ട് 

(സര്കപ്പോര് കേതട്ട് നമ്പര് REV-P2/236/2018-REV., തതീയതറി 15-10-2019) 

ആലപപ്പോടെട്ട്  പ്രപദേശടത കേരറിമണല് ഖനനയം സൃഷറിക്കുന്ന പപ്പോരറിസറിതറികേ പ്രശ്നങ്ങള്

സയംബനറിച്ചട്ട്  ശപ്പോസതീയപഠനയം  നടെത്തുന്നതറിനട്ട്  നപ്പോഷണല്  ടസന്റെര്  പഫെപ്പോര്  എര്തട്ട്

സയനസട്ട് സഡതീസട്ട് (NCESS) എന്ന സപ്പോപനടത 16-1-2019-ല് ബഹ. മുഖദമനറിയുടടെ

2015/2021.
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അദദക്ഷതയറില്  പചെര്ന്ന  പയപ്പോഗതറിടല  തതീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരയം  നറിയമറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  ടെറി  പഠന

ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  വദവസപ്പോയ വകുപറിനപ്പോണട്ട്  NCESS സമര്പറിക്കുന്നതട്ട്.  ടെറി  വറിവരയം സമറിതറിയുടടെ

അററിവറിപലയ്ക്കപ്പോയറി സമര്പറിക്കുന.

(9-1-2020-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകേയുയം അയംഗതീകേരറിക്കുകേയുയം ടചെയ.)

അദദപ്പോയയം   III

നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള് ലഭദമപ്പോകപ്പോത ശറിപപ്പോര്ശകേള് സയംബനറിച്ച വറിശദേപ്പോയംശങ്ങള്

മതദബനന തുറമുഖ (ബറി) വകുപട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ    2

ആലപപ്പോടെട്ട്  പമഖലയറില് കേരറിമണല് ഖനനതറിനട്ട് അനമതറി നല്കേറിയപപപ്പോള് പകേന

സയംസപ്പോന  ഗവണ്ടമന്റുകേള്  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  എലപ്പോ  വദവസകേളുയം  ബനടപട  കേമ്പനറികേള്

നറിര്ബനമപ്പോയുയം  പപ്പോലറികണടമനയം  ബനടപട  വകുപ്പുകേള്  ഇതട്ട്  കൃതദമപ്പോയറി

നറിരതീക്ഷറികണടമനയം, ഖനനയം നടെന്ന പ്രപദേശങ്ങളറില് കേടെലപ്പോക്രമണമുണപ്പോകേപ്പോതറിരറികപ്പോനള

പുലറിമുടട്ട്  സപ്പോപറിക്കുന്നതുള്ടപടടെയുള  സയംവറിധപ്പോനങ്ങള്  നടെപറിലപ്പോകണടമനയം  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ജലവറിഭവ വകുപട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ   7 

കേരറിമണല്  ഖനനയം  നടെന്ന  ഭപ്പോഗടത  മടണ്ണപ്പോലറിപട്ട്  തടെയുന്നതറിനട്ട്  ജലവറിഭവ

വകുപ്പുമപ്പോയറി പചെര്ന്നട്ട്  നടെതപ്പോന ഉപദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുള പദതറി എത്രയുയം പവഗയം പൂര്തതീകേരറികണടമനയം

പരറിസറിതറി നപ്പോശയം സയംഭവറിച്ചറിട്ടുള പ്രപദേശങ്ങളറില് കേണല്വനങ്ങളുയം ജലപസപ്പോതസ്സുകേളുയം

പുനനഃസൃഷറിക്കുന്നതറിനയം നടെപടെറി സസതീകേരറികണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

വദവസപ്പോയ വകുപട്ട്

ശറിപപ്പോര്ശ   11 

കേരറിമണല് ഖനനയം മൂലയം ഭൂമറി, ടതപ്പോഴറില്, വപ്പോസസലയം എന്നറിവ നഷടപട ആലപപ്പോടെട്ട്

ഉള്ടപടടെയുള  പ്രപദേശങ്ങളുടടെ  പുനരുദപ്പോരണതറിനപ്പോയറി  സമഗ്രമപ്പോയ  ഒരു  മപ്പോസര്  പപ്പോന

തയ്യപ്പോറപ്പോകണടമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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അദദപ്പോയയം   IV

സമറിതറിയുടടെ തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകേള്

1. ആലപപ്പോടെട്ട് പമഖലയറില് കേരറിമണല് ഖനനതറിനട്ട് അനമതറി നല്കേറിയപപപ്പോള് പകേന
സയംസപ്പോന  ഗവണ്ടമന്റുകേള്  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  എലപ്പോ  വദവസകേളുയം  ബനടപട  കേമ്പനറികേള്
നറിര്ബനമപ്പോയുയം  പപ്പോലറികണടമനയം  ബനടപട  വകുപ്പുകേള്  ഇതട്ട്  കൃതദമപ്പോയറി
നറിരതീക്ഷറികണടമനയം, ഖനനയം നടെന്ന പ്രപദേശങ്ങളറില് കേടെലപ്പോക്രമണമുണപ്പോകേപ്പോതറിരറികപ്പോനള
പുലറിമുടട്ട്  സപ്പോപറിക്കുന്നതുള്ടപടടെയുള  സയംവറിധപ്പോനങ്ങള്  മതദബനന  തുറമുഖ  വകുപട്ട്
നടെപറിലപ്പോകണടമനയം സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

2.  കേരറിമണല്  ഖനനയം  നടെന്ന  ഭപ്പോഗടത  മടണ്ണപ്പോലറിപട്ട്  തടെയുന്നതറിനട്ട്  ജലവറിഭവ
വകുപ്പുമപ്പോയറി  പചെര്ന്നട്ട്  നടെതപ്പോന  ഉപദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുള  പദതറി  എത്രയുയം  പവഗയം
പൂര്തതീകേരറികണടമനയം  പരറിസറിതറി  നപ്പോശയം  സയംഭവറിച്ചറിട്ടുള  പ്രപദേശങ്ങളറില്
കേണല്വനങ്ങളുയം ജലപസപ്പോതസ്സുകേളുയം പുനനഃസൃഷറിക്കുന്നതറിനയം നടെപടെറി സസതീകേരറികണടമനയം
ജലവറിഭവ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

3.  കേരറിമണല്  ഖനനയംമൂലയം  ഭൂമറി,  ടതപ്പോഴറില്,  വപ്പോസസലയം  എന്നറിവ  നഷടപട
ആലപപ്പോടെട്ട് ഉള്ടപടടെയുള പ്രപദേശങ്ങളുടടെ പുനരുദപ്പോരണതറിനപ്പോയറി സമഗ്രമപ്പോയ ഒരു മപ്പോസര്
പപ്പോന തയ്യപ്പോറപ്പോകണടമന്നട്ട് വദവസപ്പോയ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

4.  കേരറിമണല്  ഖനനയം  നറിരതീക്ഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ജറിലപ്പോകേളക്ടറുടടെ  അദദക്ഷതയറില്
സര്കപ്പോര്  നറിപയപ്പോഗറിച്ച  സമറിതറിയറില്  പരറിസറിതറി  പ്രവര്തകേടര  ഉള്ടപടുതറിയറി-
ടറിടലന്നതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  സമറിതറിയറില്  വറിഷയവറിദേഗ്ദ്ധനപ്പോയ  ഒരു  സസതന  പരറിസറിതറി
പ്രവര്തകേടന കൂടെറി ഉള്ടപടുതപ്പോന വദവസപ്പോയ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

5. ഖനന പ്രപദേശടത ഭൂവറിസ്തൃതറി കുറയുന്നതട്ട് ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന ആറട്ട് മപ്പോസടത ഇടെപവള
നല്കേറി  മപ്പോത്രപമ  സതീവപ്പോഷറിയംഗട്ട്  നടെതപ്പോവൂ  എന്നട്ട്  കേമ്പനറിയുമപ്പോയറി  വദക്തമപ്പോയ  വദവസ
ഉളതപ്പോയറി  പറയപ്പോതതറിനപ്പോല്  ആയതറിപന്മേല്  നടെപടെറി  സസതീകേരറിക്കുവപ്പോന  വദവസപ്പോയ
വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

6. ഐ.ആര്.ഇ.എല്.  ജറിലപ്പോ കേളക്ടറുടടെ ഖനന പമഖലപ്പോ ടവല്ഫെയര് ഫെണറിപലകട്ട്
നല്കുന്നതപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ടചെയ്യടപട  37.50  ലക്ഷയം  രൂപ  എടന്തലപ്പോയം
പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോണട്ട്  ടചെലവഴറിക്കുന്നതട്ട്  എന്നതട്ട്  സയംബനറിച്ചട്ട്  വദവസപ്പോയ  വകുപട്ട്
ററിപപപ്പോര്ടട്ട് നല്കേണടമന്നട്ട് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഇ. ടകേ. വറിജയന,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദക്ഷന,
2021 നവയംബര് 3. പരറിസറിതറി സയംബനറിച്ച കേമറിററി.


