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മണല് ഓഡമിറസ

ശശ  .    പമി  .    ടമി  .    എ  .    റഹശട:  സര,  ചലാലമിയലാരപ്പുഴ ഒഴുകുനതെസ  പകലാഴമിപക്കെലാടസ,

മലപ്പുറട  ജമിലകളുവട   അതെമിരതമിയമിലൂവടയലാണസ.   അവെമിവടയള്ള

മണല്വതലാഴമിലലാളമികള്  കടുത  പട്ടമിണമിയമിലലാണസ.  പകലാഴമിപക്കെലാടസ

ഭലാഗത്തുനമിനട മണല് എടുക്കുനതെമിനസ കുറചകലാലമലായമി അനുവെലാദമമില, മലപ്പുറട

ഭലാഗത്തുനമിനസ  മലാതമലാണസ  മണല്  എടുക്കുനതെമിനസ  അനുവെലാദമുള്ളതെസ.  ഇഇൗ

അപലാകതെ പരമിഹരമിച്ചസ  വെശണട മണല് ആഡമിറമിടഗസ നടതണവമനലാണസ എവന്റെ

ആവെശഖ്യട. പനരവത അവതെലാര സസകലാരഖ്യ കമനമിവയയലാണസ ഏല്പ്പെമിച്ചമിരനതെസ.

സരക്കെലാരമിവന്റെ  ഉടമസതെയമിലുള്ള  സമി.ഡബന്യൂ.ആര.ഡമി.എട.  പപലാലുള്ള

സലാപനവത  ഏല്പ്പെമിചവകലാണസ  യലാഥലാരതഖ്യപബലാധപതലാവടയള്ള  മണല്

ആഡമിറമിടഗസ  നടതമി   മണല്വതലാഴമിലലാളമികളുവട   പ്രശ്നങ്ങള്

പരമിഹരമിക്കുനതെമിനസ  സതെസരശദ ഉണലാകണവമനലാണസ അപപകമിക്കുനതെസ. 

മണല് ഓഡമിറസ

റവെനന്യൂവുട ഭവെനനമിരമ്മലാണവുട വെകുപ്പുമനമി (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രപശഖരന):  സര,

പകരളതമിവല നദമികളമില് നമിനള്ള വെമിപവെചനരഹമിതെവുട  അനമിയനമിതെവുമലായ
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മണല് ഖനനട  നദശതെശരങ്ങളമില് വെനപതെലാതെമില് മണ്ണമിടമിച്ചമില് ഉണകുനതെമിനുട

കജവെ-ഭഇൗതെമിക-പരമിസമിതെമി  വെഖ്യവെസ തെകരലാറമിലലാകുകയട  വചയ്യുനണസ.  ഇഇൗ

അവെസയമില്  നമിനട  നദമികവള  സടരകമിക്കുനതെമിനലായമി   2001-ല്  പകരള

നദശതെശരസടരകണവുട മണല്വെലാരല് നമിയനണ നമിയമവുട അനുബന്ധ ചട്ടവുട

നമിലവെമില്  വെന.  പ്രസ്തുതെ  ആക്ടമിവന്റെ  29-ാം  വെകുപ്പെസ  പ്രകലാരട  നദമിക്കെസ  നലാശട

വെരതലാവതെ   മണല്  വെലാരലാന  മണല്  ആഡമിറമിടഗസ  നടത്തുനതെമിനസ  നമിയമട

അനുശലാസമിക്കുന.  പ്രസ്തുതെ മണല് ആഡമിറമിടഗസ നടത്തുനതെമിനസ സരക്കെലാരമിവന്റെ

അടഗശകൃതെ  ഏജനസമികളലായ  എന.സമി.ഇ.എസസ.എസസ.,

സമി.ഡബന്യൂ.ആര.ഡമി.എട.  സരക്കെലാര  നമിരണ്ണയമിക്കുന  മറസ  സസകലാരഖ്യ

ഏജനസമികപളയട  ചുമതെലവപ്പെടുതമിയമിട്ടുണസ. അപ്രകലാരട 20 നദമികളമില് സലാന്റെസ

ആഡമിറമിടഗസ  പ്രവെരതമികള് നടതമിവെരന.  ഇതെമില്  18  നദമികളമിവല സലാന്റെസ

ആഡമിറമിടഗസ  പ്രവെരതമികള്  പൂരതമിയലായമിട്ടുള്ളതുമലാണസ.   സലാന്റെസ  ആഡമിറമിടഗസ

റമിപപ്പെലാരട്ടമിവന്റെ  അടമിസലാനതമില്  16 നദമികളമിവല  മണല്ലഭഖ്യതെ സടബന്ധമിച്ചസ

സരക്കെലാര ഉതരവെസ പുറവപ്പെടുവെമിച്ചമിട്ടുണസ.  ഇവെയമില് കടലുണമി,  ചലാലമിയലാര,  പമ,

വപരമിയലാര,  ഇതമിക്കെര,  മൂവെലാറപുഴ എനശ നദമികളമിവല  ഖനനതമിനസ,  മണല്

ലഭഖ്യമലായ പഞലായത്തുകളമില് പലാരമിസമിതെമികലാനുമതെമി ലഭഖ്യമലായ പശഷട നമിശമിതെ



Uncorrected/ Not for publication
17

അളവെമില്  മണല്  ഖനനതമിനസ  അനുമതെമി   നല്കലാന  ജമിലലാ  കളക്ടരമലാരക്കെസ

നമിരപദ്ദേശട നല്കമിയമിട്ടുണസ. സ.ഉ.(എട.എസസ.)നട. 229/15, തെശയതെമി  6-6-2015

പ്രകലാരട  ചലാലമിയലാരപ്പുഴയമില്  നമിനട  ഖനനട  വചയലാവുന  മണലമിവന്റെ  അളവെസ

സടബന്ധമിച്ചസ  ഉതരവെസ  പുറവപ്പെടുവെമിച്ചമിരന.  ചലാലമിയലാരപ്പുഴയവട   സലാന്റെസ

ആഡമിറമിടഗസ  റമിപപ്പെലാരട്ടസ  എന.സമി.ഇ.എസസ.എസസ., റമിവെര മലാപനജസ വമന്റെസ  വസല്

എനമിവെ   വെമിശദമലായമി  പരമിപശലാധമിച്ചതെമിവന്റെ  അടമിസലാനതമിലലാണസ  സരക്കെലാര

റമിപപ്പെലാരട്ടസ   അടഗശകരമിച്ചമിട്ടുള്ളതെസ.   പമല്   ഉതരവെമില്   ചമില  കടവുകളമില്

വെസ്തുതെകള്  സടഗഹമിച്ചതെമിലുള്ള അപലാകതെമൂലട മണല് ലഭഖ്യമവലനസ സൂചമിപ്പെമിച.

ഉതരവെമിവല ഇഇൗ പമിഴവെസ കവണതമി സ.ഉ.(എട.എസസ.)നട.  114/16,  തെശയതെമി

12-2-2016  പ്രകലാരട  തെമിരതമി  പമല്സൂചമിപ്പെമിച്ച  കടവുകളമില്  ലഭഖ്യമലായ

മണലമിവന്റെ അളവെസ  തെമിട്ടവപ്പെടുതമി ഉതരവെലായമിട്ടുണസ.  പമല്  ഉതരവെസ  പ്രകലാരട

നദമിയവട  പവെനല്ക്കെലാല   ജലനമിരപ്പെമിവന്റെ  (Summer  Water  Level)

മുകള്ഭലാഗത്തുള്ള മണലലാണസ ഖനനട വചയലാന അനുവെലാദട നല്കമിയമിരമിക്കുനതെസ.

അനുവെദനശയമലായതെമില് അധമികട  അളവെമില് മണല് ഖനനട വചയലാല് അതെസ

നദമിയവട  കജവെമിക-ഭഇൗതെമിക-പരമിസമിതെമി  വെഖ്യവെസവയ  തെകരലാറമിലലാക്കുട.

ചലാലമിയലാരപ്പുഴയമിവല  ആവകയള്ള  16  കടവുകളമില്   വെലാഴക്കെലാടസ,  ചശപക്കെലാടസ,
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അരശപക്കെലാടസ,  കവെന്നൂര,  ഇടവെണ്ണ,  നമിലമ്പൂര,  മലാവൂര,  ചലാതമടഗലട,

വകലാടമിയലാറ്റൂര, കശഴൂരപറമസ, ഉള്നലാട്ടമിരമി,  മലാമലാടസ,  ചലാലമിയലാര  തുടങ്ങമിയവെയമില്

6  കടവുകളമില്  നമിനട  ലഭഖ്യമലായ  മണലമിവന്റെ  അടമിസലാനതമില്  മണല്

വെലാരനതെമിനുള്ള  അനുവെലാദട  വകലാടുതമിട്ടുണസ.  ബലാക്കെമിയള്ള  7  കടവുകളമില്

പവെനല്ക്കെലാല  ജലനമിരപ്പെമിനസ  മുകളമിലലായമി  മണല്  ലഭഖ്യമലലാതമിനലാല്

ഖനനതമിനസ  അനുവെലാദട  നല്കലാന  നമിരവ്വലാഹമമില.   പമല്  സചമിപ്പെമിച്ച  13

കടവുകളമില്  മലാവൂര,  ചലാതമടഗലട,  വകലാടമിയലാറ്റൂര  കടവുകള്  പകലാഴമിപക്കെലാടസ

ജമിലയമിലുട മറസ കടവുകള്  മലപ്പുറട ജമിലയമിലുമലാണസ.  പകലാഴമിപക്കെലാടസ ജമിലയമിവല

കടവുകളമില്  സലാന്റെസ  ആഡമിറമിടഗസ  റമിപപ്പെലാരട്ടമിവന്റെ  അടമിസലാനതമില്

ഖനനലാവെശഖ്യതമിനുള്ള മണല് ലഭഖ്യമല. ആയതെമിനലാല് പകലാഴമിപക്കെലാടസ  ജമിലയമിവല

കടവുകളമില് നമിനട മണല് വെലാരനതെസ അനുവെദനശയമല. 

അടഗനവെലാടമി ആനുകൂലഖ്യങ്ങളുവട പരമിവെരതനട
 

ശശ  .   വക  .   വെമി  .   അബ്ദുള് ഖലാദര: സര, നമ്മുവട സടസലാനതസ സ്തുതെഖ്യരഹമലായ

പസവെനമലാണസ  അടഗനവെലാടമി  വെരക്കെരമലാരട  വഹല്പ്പെരമലാരട  നടത്തുനതെസ.

എനലാല് അവെരവട വതെലാഴമിലമിനസ അനുസൃതെമലായമിട്ടുള്ള പവെതെനട നല്കലാന നമുക്കെസ
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