
1
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പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണ സമരം ങേരളത്തില് നടന്ന പരതി
സ്തിതതി പ്രങക്ഷങോഭ്ളതില് ങേറതിട്ട അധ്ങോയമങോയതി മങോറതിയതിരതിക്കുേയങോ
ണ്. ജങോതതി, മത, രങോഷ്ട്രീയ, പ്രങോയങഭദമതില്ങോചത സ്ത്രീേളം കുട്ടതിേളമട
ക്ം നങോട്ടുേങോര് മൂന്നര േര്ഷമങോയതി നടത്തി േന്ന ധ്രീങരങോദങോത്മങോയ 
ചെറുത്തുനതില്് േതിജയംേണ്തിരതിക്കുന്നു. ഇചതങോരു ചെറതിയ േതിജയമല്. 
ഉങദ്ങോഗസ്ങരയം ഭരണകൂടങത്യം രങോഷ്ട്രീയ ങനതൃത്വ്ങളയം സ്വങോ
ധ്രീനതിക്ങോനം േരുതതിയതിലങോക്ങോനം ചേല്പുള്ള ഒരു േ്വങോറതി ഭ്രീമചനയങോ
ണ് ഒരു ജനത പ്രങത്േ  ങനതങോേതില്ങോചത അചല്ങ്തില് എല്ങോേരും 
ങനതങോേങോയതി മങോറതി നടത്തിയ സമരത്തിലൂചട മുട്ടുകുത്തിച്തിരതിക്കുന്നത്. 
ങേന്ദ്രസര്ക്ങോര് േചര എത്തിയ ഈ പരതിസ്തിതതി േ്േഹങോരത്തില് 
ജന്ള് േതിജയം ങനടുന്നത് ശങോസ്തത്തിചറെ പതിന്ബലം, നതിയമത്തി
ചറെ േണതിശമങോയ േതിശേലനം, തങദേശഭരണത്തിചറെ ഇടചപടല് 
ങശഷതി, ജനേ്രീയ കൂട്ടങോയ്മയചട പ്രതതിങരങോധം എന്നതിേചയല്ങോം ഒത്തു
ങെര്ന്ന് പ്രേര്ത്തിച്തതിനങോലങോണ്. അതുചേങോണ്ടുതചന്ന ഇത്ര
ചമങോരു സമരങോനഭേം ഇന്്യതില് തചന്ന േതിരളമങോയതിരതിക്കും. അതു
ചേങോണ്ടുതചന്നയങോണ് സമരങോനഭേ്ളതില് ചെങ്ങോട്ടുമല ങേറതിട്ടു 
നതില്ക്കുന്നത്.

ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തിചല ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് പത്നംതതി
ട്ട ആസ്ങോനമങോയ ചെല്റ്റ ങതങോമസ് ഇന്ഫങോസ്്രേ്െര് (പ്പ്ര.) 
ലതിമതിറ്റെ് എന്ന േമ്പനതി; ചെല്റ്റ ങറങോക്് ങപ്രങോെേ്ട്സതിന ങേണ്തി 
നൂങറങോളം ഏക്ര് ഭൂമതിയങോണ് േങോ്തിക്കൂട്ടതിയത്. അതതില് 4.811 ചഹേ്ടര് 
(ഏേങദശം 12 ഏക്റതില് തങോചെ) സ്ലത്് േ്വങോറതിയം ക്രഷറും സ്ങോ
പതിച്് പങോറഖനനം നടത്ങോനള്ള ശ്രമത്തിന് സംസ്ങോന പരതിസ്തി
തതി ആഘങോത നതിര്ണയ അങതങോറതിറ്റതി (State level Environment 
Impact Assessment Authority- SEIAA) പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി 
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നതിങഷധതിച്ചുചേങോണ്് തടയതിട്ടതിരതിക്കുേയങോണ്. ങ്റേറ്റ് ലേല് എക്്ങപ
ര്ട്ട് അപ്പ്രസല് േമ്തിറ്റതി (SEAC) യചട ശുപങോര്ശ പ്രേങോരമങോണ് 
സതിയ ഇത്രത്തില് ഒരു ത്രീരുമങോനചമടുത്തിരതിക്കുന്നത്.

ഇ്ചനചയങോരു ത്രീരുമങോനമുണ്ങോകുന്നതതിന പതിന്നതില് സമരസമതി
തതിയം ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തും നടത്തിയ സുദ്രീര്ഘമങോയ നതിയമ 
ങപങോരങോട്ട്ളം പ്രങക്ഷങോഭ്ളമുണ്്. ശങോസ്ത്രീയമങോയ േതിേര്ള് ഉയ
ര്ത്തിയം നതിയമത്തിചറെ േെതിേള് യഥങോസമയം പ്രങയങോജനചപെടു
ത്തിയം ജനേ്രീയ പതിന്തുണ ഉറപെങോക്തിയം നടത്തിയ ചെറുത്തുനതില്ങോ
ണ് ഈ സമരചത് ങേറതിട്ടതങോക്തി മങോറ്റുന്നത്. ചെങ്ങോട്ടുമലയചട 
സമരേഥയങോണ് ഈ ലഘുങലഖയചട ഉള്ളടക്ം. ങേരളത്തില്, പരതി
സ്തിതതിയമങോയതി ബന്ധചപെട്ടു നടത്തിയ േതിേതിധ സമര്ള്ക്് ഈ 
അനഭേ്ള് പല ര്രീതതിയതില് പങോഠമങോകുചമന്ന് ഞ്ള് േരുതുന്നു.
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I. ചെക്ാട്ടു മല: നിജസ്ിതി
ങേങോെതിങക്ങോട് ജതില്യതിചല ചേങോയതിലങോണ്തി തങോലൂക്തില് ങേങോട്ടൂര് പഞ്ങോ

യത്തില് ഉള്ചപെടുന്ന ചെങ്ങോട്ടുമല പശ്തിമഘട്ടങത്ങോടു ങെര്ന്നു േതി
ടക്കുന്ന ഉയര്ന്ന ഒരു മലമ്പ്രങദശമങോണ്. 28.96 െ.േതി.മ്രീ. േതിസ്തൃതതി
യള്ള ങേങോട്ടൂര് പഞ്ങോയത്തില് ആദതിേങോസതിേള് ഉള്ചപെചട 30982 
ങപരങോണുള്ളത് (ചസന്സസ് 2011). ഇേരതില് ഭൂരതിഭങോഗവം ഇടത്
രം കൃഷതിക്ങോരും േര്ഷേചത്ങോെതിലങോളതിേളമങോണ്. കുത്ചന ചെരതിവ
ള്ള പ്രങദശ്ളങോണ് ചെങ്ങോട്ടുമലയചട െതില ഭങോഗ്ള്. േങോലങോേങോ
ല്ളങോയതി ആദതിേങോസതി സമൂഹത്തിചറെ തങോമസസ്ലം കൂടതിയങോണ് 
ചെങ്ങോട്ടുമല. മലയചട തങോെ് േങോര്ള് കൃഷതിക്് പ്രങോമുഖ്മുള്ള പ്ര
ങദശ്ളങോണ്.

ചെങ്ങോട്ടുമല, തുരുത്മല, േങോങെങോറമല, േങല്ങോറമല എന്ന്രീ 4 
മലേളങോല് ചുറ്റചപെട്ടുേതിടക്കുന്ന ഈ പഞ്ങോയത്തില്  പ്രധങോന  നദതി
േചളങോന്നുമതില്. എല്ങോ േങോര്െതിലം മലേങളങോ കുന്നുേങളങോ ഉള്ള ഈ 
പഞ്ങോയത്തിചറെ സൂക്ഷ്മ േങോലങോേസ്യം ജലലഭ്തയം കൃഷതിയം ജ്രീ
േതിതര്രീതതിയം എല്ങോംതചന്ന ഇേതിടുചത് ഭൂപ്രകൃതതിയമങോയതി സമരസ
ചപെട്ടങോണ് നതിലചേങോള്ളുന്നത്. ചെങ്ങോട്ടുമല, തുരുത്മല, േങോങെങോറ
മല, േങല്ങോറമല, കുറുേട്ടതിമല, േങോപ്പുമല, പങോടതിക്കുന്ന്, ങേങോട്ടക്കുന്ന്, 
േല്ലുചേട്ട്കുന്ന്, അര്രീക്ങോല, േരുേള്ളതിക്കുന്ന് തുട്തിയ അങനേം കു
ന്നുേളം മലേളം ചതങക് അതതിര്ത്തിയതിലൂചട ഒഴുകുന്ന ചെറതിചയങോരു 
പുെയങോയ രങോമന് പുെയം സമൃദ്ധമങോയ ചനല്േയലേളം എല്ങോം പര
സ്പര പൂരേ്ളങോയതി ങേങോട്ടൂര് പഞ്ങോയത്തിചന നതിലനതിര്ത്തുന്നു.

പാരിസ്ിതിക ജജവജവവിധ്യ സവികശഷതകൾ: ഏേങദശം 
3.5 േതി.മ്രീ. ന്രീളമുള്ള ചെങ്ങോട്ടുമല േടക്കുപടതിഞ്ങോറ് ചതക്കുേതിെക്് 
ദതിശയതിലങോണ് സ്തിതതിചെയ്യുന്നത്. 250 മ്രീറ്റങറങോളം ഉയരമുള്ള ഈ മല
യ്ക് രണ്ടു ശംഗ്ള് േങോണങോം. നരയംകുളത്തിന പടതിഞ്ങോറു മങോറതി 
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193 മ്രീ. ഉയരമുള്ള ഒരു ശതിഖതിരവം അേതിടനല്ലൂരതിന േടക്കു മങോറതി 242 
മ്രീ. ഉയരമുള്ള മചറ്റങോരു ശതിഖതിരവം ചെങ്ങോട്ടുമലയ്ക്കുണ്്. ചെങ്ങോട്ടു
മലയചട ഭൂരതിഭങോഗവം ങമല്മണ്തിനങോല് സമൃദ്ധമങോണ്. േളതിമണ്തി
ചറെ അംശം കൂടതിയ ങമല്മണ്ങോണ് എന്ന പ്രങത്േതയമുണ്്. അടതി
യതിങലക്് ങപങോകുംങതങോറും മണ്തിചറെ അംശം കൂടതിേരുന്നുണ്്. നയതിസ് 
(Gneiss) എന്നറതിയചപെടുന്ന േങോയങോന്രതിത ശതിലേളതില് ചപടുന്ന
തങോണ് ഇേതിചട േങോണചപെടുന്ന പങോറേള്. സമൃദ്ധമങോയ ങമല്മണ്തി
നങോല് ആേരണം ചെയ്യചപെട്ട ഈ മലയചട ഭൂരതിഭങോഗവം സസ്ങോ
വൃതമങോണ്. ഫലഭൂയതിഷ്ഠമങോയ ങമല്മണ്തില് േങോര്ഷതിേ േതിളേളം 
ധങോരങോളമുണ്്. േലതിയ മര്ളം അടതിക്ങോടുേളം പുല്ങമടുേളം ഈ 
പ്രങദശചത് പ്ജേ സമൃദ്ധമങോക്കുന്നു. ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല പങോറ
േചളങോന്നും തചന്ന തരതിശങോയ പങോറക്കൂട്ട്ളല്. തുറസ്ങോയ പങോറേളതി
ചലല്ങോം പുല്പെടര്പെ് ധങോരങോളം പടര്ന്നു േളരുന്നതു േങോണങോം. ഘനം 
കുറഞ് ങമല്മണ്തിലങോണ് ഇേ േളരുന്നത്. ചെറുതും േലതുമങോയ 
പങോറയതിടുക്കുേള് സസ്സമൃദ്ധമങോണ്. ജലസങോന്നതിധ്മുള്ള ഈ പങോ
റയതിടുക്കുേചളല്ങോം സൂക്ഷ്മ പ്ജേപ്േേതിധ് േലേറേളമങോണ്. 
തങോെ് േങോര്ള് തണ്്രീര്ത്ട്ള് ഉള്ചപെടുന്ന േങോര്ഷതിേ ങമഖല
േളം ജനേങോസ ങേന്ദ്ര്ളമങോണ്.

ചെങ്ങോട്ടുമല എന്നത് ഒരു പങോറക്കൂട്ടമല്. അങനേം സസ് ജന്തു
ജങോല്ള് ചേങോണ്ടും ന്രീരുറേേള് ചേങോണ്ടും സമ്പന്നമങോയ ഒരു ഭൂ
പ്രങദശമങോണ്. ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല മണ്്, പങോറ അനപങോതം 7:3 
ആണ്. െല്റ്റ ങറങോക്് ങപ്രങോെേ്ട്സതിചറെ പ്മനതിംഗ് പ്ങോന് പ്രേങോരം 
േമ്പനതി 5 േര്ഷം ചേങോണ്് 28,65,000 ടണ് പങോറ ഖനനം ചെയ്യങോന് 
ഉങദേശതിക്കുന്നു. അ്ചന േരുങമ്പങോള് 70 ലക്ഷം ടണ് മണ്് ഖനന
ത്തിചനങോപെം ഇല്ങോതങോവം.

ഏചറ പങോരതിസ്തിതതിേ- പ്ജേപ്േേതിധ് സേതിങശഷതേള് ഉള്ള 
പ്രങദശമങോണ് ചെങ്ങോട്ടുമലചയന്ന് പഞ്ങോയത്് തയ്യങോറങോക്തിയ 
പ്ജേപ്േേതിധ് രജതിസ്്രതിയതില് നതിന്നും സുങേങോളജതിക്ല് സര്ങേ
യചട (Zoological Survey of India, Govt. of India) പഠന റതിങപെങോര്ട്ടു
േളതില് നതിന്നും കൃത്മങോയതി മനസ്തിലങോക്ങോവന്നതങോണ്. പ്രങോങദശതിേ
മങോയതി നടത്തിയതിട്ടുള്ള െതിത്രശലഭ പഠനവം ഇത് ചേളതിേങോക്കുന്നുണ്്. 
പ്ജേപ്േേതിധ്ത്തിചറെ േലേറയങോയ ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് ഒരു 
പ്രങത്േ തരം പല്തിചയ േചണ്ത്തിയതങോയതി പത്ര മങോധ്മ്ളതില് 
േങോര്ത് േന്നതിരുന്നു. ഇേതിചട നതിരേധതി േംശനങോശ ഭ്രീഷണതി ങനരതി
ടുന്ന സസ്ജന്തുജങോല്ളണ്്. പ്രശസ്തമങോയ ആദതിേങോസതി പ്േദ്വം 
മരുന്നും ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല പ്ജേപ്േേതിധ്ചത് ആശ്രയതിച്ങോ
ണ് നതിലനതില്ക്കുന്നത്.

ചെങ്ങോട്ടുമല മലബങോര് േന്മൃഗ സങങ്തത്തില് നതിന്നും 8 
േതി.മ്രീ. ദൂരത്തിനള്ളതിലങോണ് സ്തിതതിചെയ്യുന്നത് എന്നത് പ്രങത്േം 
ശ്രദ്ധതിങക്ണ് േങോര്മങോണ്. ങേങോെതിങക്ങോട് ജതില്ങോ ദുരന് നതിേങോരണ 
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

അങതങോറതിറ്റതി തയ്യങോറങോക്തിയ ദുരന്നതിേങോരണ പദ്ധതതിയതില് ചെങ്ങോ
ട്ടുമല ഉള്ചപെടുന്ന പ്രങദശം േനമങോയതിട്ടങോണ് േങോണതിച്തിരതിക്കുന്നത് 
(ങപജ് 13). സംസ്ങോന സര്ക്ങോര് സ്ങോപനമങോയ സംസ്ങോന േതിദൂര 
സംങേദന പരതിസ്തിതതി ങേന്ദ്രം (ചേഎസ്ആര്ഇസതി) ആണ് ഈ 
ഭൂ േതിനതിങയങോഗ മങോപെ് തയ്യങോറങോക്തിയത്. ചെങ്ങോട്ടുമലയചട െതില ഭങോ
ഗ്ള് ചെങ്കുത്ങോയ മലചഞ്രതിവേളങോണ്. ചതക്കുേതിെക്കും േടക്കു
പടതിഞ്ങോറും ഭങോഗ്ളതില് തങോരതങമ്ന മതിതമങോയ ചെരതിവം മധ്ഭങോഗ
ത്് തങോരതങമ്ന കുത്ചനയള്ള ചെരതിവമങോണ് ചെങ്ങോട്ടുമലയചട 
ചപങോതുഘടന. 100% േചര ചെരതിവള്ള പ്രങദശ്ളമുണ്്.

ഉരുൾചപാട്ടലും ജപപ്ിങ്ും: ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് പലതേണ ഉരു
ള്ചപങോട്ടല് ഉണ്ങോയതിട്ടുണ്്. ഏറ്റവം ശക്തമങോയ ഉരുള്ചപങോട്ടല് 1984 
ലങോണ് ഉണ്ങോയചതന്നതതിന് ങരഖേളണ്്. മലയചട ചെങ്കുത്ങോയ 
പ്രങദശത്ങോണ് ചപങോട്ടലണ്ങോയത്. ഉരുള്ചപങോട്ടലതിചറെയം മചണ്ങോ
ലതിപെതിചറെയം ഭങോഗമങോയതി ഉണ്ങോയ ഗര്ത്്ളം െങോലേളം ഇങപെങോഴും 
േങോണങോം. ജതില്ങോ ദുരന് നതിേങോരണ അങതങോറതിട്ടതി തയ്യങോറങോക്തിയ ങേങോെതി
ങക്ങോട് ജതില്ങോ ദുരന് നതിേങോരണ പദ്ധതതിയതില് (ങപജ് 38) ചെങ്ങോട്ടു
മല ഉള്ചപെടുന്ന ങേങോെതിങക്ങോട് ജതില്യചട േതിെക്ന് പ്രങദശം ദുരന് 
സങോധ്തങോ ങമഖലയങോയതിട്ടങോണ് േങോണതിച്തിരതിക്കുന്നത്. ഉരുള്ചപങോട്ടല് 
സങോധ്ത േണക്തിചലടുത്ങോണ് ഇത്രത്തില് ദുരന് സങോധ്തങോ 
ങമഖലയങോയതി േതിലയതിരുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. മലചഞ്രതിവേളതില് ഉപരതി
തലത്തിന തങോചെ മലയ്ക്കുള്ളതിലൂചട അടതിമണ്് തങോങെക്് ശക്തതിയങോയതി 
ഒലതിച്ചുങപങോകുന്ന പ്രതതിഭങോസമങോണ് പ്പപെതി്് എന്നറതിയചപെടുന്നത്. 
ഇതതിന സമങോനമങോയ പ്രതതിഭങോസം ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് സംഭേതിക്കു
ന്നുണ്്. കുന്നുേളചട ഉള്ളതില് ആെത്തിലൂചട ങപങോകുന്ന സ്വങോഭങോേതിേ 
ഗുഹേള് (പ്രങദശ്ള് തമ്തില് തുരങ്ം ങപങോചല ബന്ധതിപെതിക്കുന്ന 
പ്രതതിഭങോസം) ഇേതിചട പരചക് ഉള്ളതങോയതി ആദതിേങോസതിേള് ഉള്ചപെ
ചടയള്ള പ്രങോങദശതിേ സമൂഹം സങോക്ഷ്ചപെടുത്തുന്നു. േങോലങോേസ്ങോ 
േ്തതിയങോനം ശക്തമങോവന്ന സങോഹെര്ത്തില് ഉരുള്ചപങോട്ടലം മണ്തി
ടതിച്തിലം പ്പപെതിങ്ം ത്രീവ്രമങോേങോനള്ള സങോധ്തയണ്്. 

ജലക്ാതസ്സുകൾ: ചെങ്ങോട്ടുമലയചട േതിെങക് ചെരുേതില് 
നതിന്നും ഉത്ഭേതിക്കുന്ന അരുേതിേള്, കുന്നുേള്ക്തിടയതിചല േയല് 
പ്രങദശ്ള്ക്് ജലം നല്േതിയങശഷം േങോയണ്യ്ക് സമ്രീപംചേച്് 
ചെറുപുെ/ േടതിയ്ങോട് പുെയതില് ങെരുന്നു. പടതിഞ്ങോചറ ചെരുേതില് 
നതിന്ന് ഉത്ഭേതിക്കുന്ന അരുേതിേളം ന്രീര്ച്ങോലേളം ങേങോട്ടൂര്, ചപരുേ
ങച്രതി, കുന്നരംചേള്ളതി, മൂലങോട് പ്രങദശ്ളതിചല ആചേയള്ള ജല
ങരേങോതസ്സുേളങോണ്. നങോലേശവം കുന്നുേളങോല് ചുറ്റചപെട്ട ഈ പ്രങദ
ശ്ള്ക്് മചറ്റങോരു ജലങരേങോതസ്തില്. പുെേള് ങപങോലള്ള പ്രധങോന 
ജലങരേങോതസ്സുേള് ഇല്ങോങതയം ഈ പ്രങദശത്തിന് സമൃദ്ധമങോയതി 
കുടതിചേള്ളവം നനചേള്ളവം നല്കുന്നതതില് ചെങ്ങോട്ടുമലയചട 
ഉള്ളറേള്ക്് േലതിയ പങ്കുചണ്ന്നങോണ് േതിദഗ്ധരുചട അഭതിപ്രങോയം.



6

ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണസമരം
ഒരു വിജയഗങോഥ

ചെങ്ങോട്ടുമലയതിലള്ള ങമല്മണ്ം; മര്ള്, അടതിക്ങോട്, പുല്ങമട് 
എന്നതിേ നതിറഞ് സസ്ങോേരണവമങോണ് ഈ േലതിയ ന്രീര്ത്ട പ്ര
ങദശത്തിചറെ അടതിസ്ങോനം. ന്രീര്ത്ടത്തിചറെ ഉയര്ന്ന ഭങോഗമങോയ 
ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് നതിന്നും തങോെ് േങോര്ളതിങലക്് ജലം േതിനതിഞ്തി
റ്തി േതിണറുേളചടയം കൃഷതിയതിട്ളതിചലയം തണ്്രീര്ത്ട്ളതിചല
യം ജല പുനരുജ്്രീേനം സങോധ്മങോക്കുന്നു. ചെങ്ങോട്ടുമലയചട സമൃ
ദ്ധമങോയ ജലങശഖരണ ങശഷതിചയ സൂെതിപെതിക്കുന്നതങോണ് മലയതിചല 
േറ്റങോത് േതിണറുേള്. ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല പങോറയതിടുക്കുേളതില് 
േറ്റങോത് ധങോരങോളം ഓലതിേള് ഉണ്് (ഒരുതരത്തിലള്ള depression 
storage ആണ് ഓലതിേള്). ചെങ്ങോട്ടുമലയചട ജല പുനരുജ്്രീേന 
ങശഷതിങയയം ജലങശഖരണ ങശഷതിങയയം നതിലനതിര്ത്തുന്ന പ്രധങോന 
ഘടേ്ളങോണ് ഈ ഓലതിേള്. ഒരു േലതിയ ഓലതി നതിേത്ചപെട്ടതിട്ടുണ്്.

ആദിവാസി അധിവാസ കമഖല: ആദതിേങോസതി സമൂഹത്തില്ചപ
ട്ട േരതിമ്പങോലേതിഭങോഗത്തിചല 981 ങപര് 285 കുടുംബ്ളതിലങോയതി ചെ
ങ്ങോട്ടുമലയതില് തങോമസതിക്കുന്നു. രണ്് ആദതിേങോസതി ഊരുകൂട്ട്ള് 
അധതിേസതിക്കുന്ന ഈ പ്രങദശം അേരുചട ആെങോരങോനഷ്ഠങോന്ള
മങോയതി അങഭദ്മങോയതി ബന്ധചപെട്ടു േതിടക്കുന്നു. 'ആദ്ചത് േതിള പ്ദ
േത്തിന' എന്ന് േതിശ്വസതിക്കുന്ന ആദതിേങോസതിസമൂഹം ആദ്ം ചേങോയ്യു
ന്ന ചനല്് പുഴു്തി ഉണക്തിക്കുത്തി മലയചട മുേളതില് പ്ദേത്തിന് 
നതിങേദ്മങോയതി അര്പെതിക്കുന്ന െട്് േങോലങോേങോല്ളങോയതി തുടര്ന്നു 
േരുന്നുണ്്. ഇേതിടുചത് േരതിയങോത്ന് ഉത്സേം െടങ്േളചട പ്രങത്
േത ചേങോണ്് ങേറതിട്ടു നതില്ക്കുന്നു. മങോയതിലംപങോറയം ങേയങോപെങോറയ
ചമങോചക് അേരുചട പുണ്സ്ല്ളങോണ്. ആരങോധനങോമൂര്ത്തിേ
ചള പ്രതതിഷ്ഠതിച്തിട്ടുള്ള േങോവേള് ഈ മലയതിലണ്്.
ചെക്ാട്ടുമല ഖനന മാഫിയ ജകയടക്കുന്നു

ങേരളത്തിചല ചതക്ന് ജതില്േളതിചല മലേള് ഭൂരതിഭങോഗവം തുര
ന്നങശഷം േ്വങോറതി മങോഫതിയ മലബങോറതിങലക്് ങെങക്റതിയതിരതിക്കുേയങോ
ണ്. ങേങോെതിങക്ങോട് ജതില്യതിചല ഉള്ചപെചട ഭൂരതിഭങോഗം മലേളം േ്വങോറതി 
മങോഫതിയയചട പ്േേശമങോണ്. േങോട്ടുമൃഗശല്വം ങറങോെ് സൗേര്ം 
ഇല്ങോത്തും േങോരണം ആളേള് േതിട്ടുന്ന തുേക്് മല േതിറ്റ് ങപങോകു
ന്നതങോണ് ര്രീതതി. അേര് പ്രത്രീക്ഷതിക്ങോത് പണം ലഭതിക്കുന്നങതങോ
ചട േങോങ്ന്നേചര കുറതിച്് കൂടുതചലങോന്നും മനസ്തിലങോക്ങോചത യഥങോ
ര്ത്ഥ ഉടമസ്ര് മലയതിറങ്ം. ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് 110 ഏക്ങറങോളം 
ഭൂമതി േ്വങോറതിക്മ്പനതി േതിേതിധ ആളേളചട ങപരതില് േങോ്തിക്കൂട്ടതിയതിട്ടു
ണ്്. ങേങോട്ടൂര് പഞ്ങോയത്തില് തചന്ന പങോത്തിപെങോറമല, തുരുത്മല 
തുട്തിയേയതിലം േ്വങോറതി- ഭൂ മങോഫതിയേള് സ്ലം പ്േേശചപെടു
ത്തിയതിട്ടുണ്്. ചെങ്ങോട്ടുമല ഇേരുചട പ്പലറ്റ് ചപ്രങോജേ്ട് ആണ്. 
ഇത് ചപങോട്ടതിത്തുട്തിയങോല് മറ്റു മലേള്ക്കും െരമഗ്രീതചമഴുങതണ്തി 
േരുചമന്ന േങോര്ത്തില് സംശയമതില്.

ഒരു ചസറെ് ഭൂമതിക്് 10,000 രൂപ ങപങോലം ലഭതിക്ങോത് പ്രങദശ
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

മങോയതിരുന്നു ചെങ്ങോട്ടുമല. എന്നങോല് ചെല്റ്റ ങതങോമസ് ഇന്ഫങോ
സ്്രേ്െര് (പ്പ്ര) ലതിമതിറ്റെ് േമ്പനതി; ചസറെതിന് 40,000 രൂപ മുതല് 
55,000 രൂപ േചര ങമങോഹേതില നല്േതിയങോണ് 2015 മുതല് േതിേതിധ 
ആളേളതില് നതിന്ന് ഭൂമതി സ്വന്മങോക്തി തുട്തിയത്. ങലങോേബങോങ്തിചറെ 
സഹങോയങത്ങോചട മഞ്ള്കൃഷതി നടത്ലം ചേര്ജതിന് ങേങോക്ന
റ്റ് ഓയതില് നതിര്മതിച്് േതിതരണം നടത്ലം മറ്റുമങോണ് േമ്പനതിയചട 
ലക്ഷ്ചമന്നങോയതിരുന്നു ആദ് പ്രെങോരണം. തങദേശ്രീയരങോയ സ്ത്രീേള് 
ഉള്ചപെചടയള്ള ഇരുന്നൂങറങോളം ആളേള്ക്് മലയതില് കൃഷതിപെണതി 
നല്കുേയം ചെയ്തു. േമ്പനതിയചട പ്രെങോരണത്തില് സംശയം 
ങതങോന്നതിയ ഏതങോനം ചെറുപെക്ങോര് േതിേരങോേേങോശ നതിയമം േെതിയം 
മറ്റും നടത്തിയ അങന്വഷണത്തിലൂചടയങോണ് ചെങ്ങോട്ടുമലയചട പങോ
രതിസ്തിതതിേ പ്രങോധങോന്ം പരതിഗണതിക്ങോചതയം നതിയമ േതിരുദ്ധമങോയം 
ജതില്ങോ േലേ്ടര് ചെയര്മങോനങോയ സമതിതതിയതില് നതിന്നും ചെങ്ങോട്ടുമ
ലയതില് ഖനനത്തിനള്ള പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി ങനടതിയ േതിേരം പുറ
ത്ങോയത്. മഞ്ള്കൃഷതിയചട മറേതില് േ്വങോറതി തുട്ങോനങോണ് ന്രീക്ം 
നടത്തുന്നചതന്ന് അങതങോചട ങബങോധ്മങോയതി. സമരത്തിചറെ തുടക്
മേതിചടയങോണ്.
മാഫിയാ പ്രവര്ത്നും

േ്വങോറതി േമ്പനതിയചട മങോഫതിയങോ പ്രേര്ത്നം ചെങ്ങോടുമലയതിലം 
പരതിസര പ്രങദശ്ളതിലം മുറങപങോചല നടക്കുന്നുണ്ങോയതിരുന്നു. നങോട്ടു
േങോചര തമ്തില് ഭതിന്നതിപെതിക്കുേങോനം സമരസമതിതതിചയ നതിര്ജ്രീേമങോ
ക്ങോനം േ്വങോറതി മുതലങോളതിയം മുതലങോളതിക്് ഒത്ങോശ നല്കുന്നേരും 
പല കുതന്ത്ര്ളം പയറ്റതി ങനങോക്തിയതിട്ടുണ്്. േ്രീട്ടതില് ഒരങോള്ക്് സ്തിരം 
ചതങോെതില്, പ്രങദശത്തിചറെ േതിേസനം എന്ന്രീ പ്രങലങോഭന്ളം പണം
നല്േതി സ്വങോധ്രീനതിക്ലം ഒചക്യങോണ് ആദ്ം ഇറക്തിയത്. ങെങോദ്ം 
ചെയ്യുന്നേര്ചക്തതിചര ഗുണ്ങോട്രീമതിചറെ ഭ്രീഷണതിയം േള്ളങക്സുേ
ളം അടുത് അടേങോയതിരുന്നു. നങോലങോം േങോര്െ് ഗ്ങോമസഭ പ്േങയറതി 
അലങങ്ങോലമങോക്തിയത്, ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല കുടതിചേള്ള ടങോങ്് തേ
ര്ത്ത് തുട്തിയേയം ഇതതിനള്ള മറ്റുദങോഹരണ്ളങോണ്. ഇേ
ചയചയല്ങോം ചെറുത്് യങോഥങോര്ത്ഥ്ം ങബങോധ്ചപെടുത്തി നങോട്ടുേങോചര 
സമരരംഗത്് ഒരുമതിപെതിക്കുന്നതതില് സ്ത്രീേള് േഹതിച് പങ്് പ്രങത്േം 
എടുത്തു പറങയണ്തങോണ്.
കുടിചവള്ള ടാങ്പ് തകര്ക്കല്

ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല 85 പട്ടതിേേര്ഗ കുടുംബ്ളടക്ം 110 കുടുംബ
്ള്ക്് കുടതിചേള്ളം നല്കുന്നതതിനങോയതി  സൗജന്മങോയതി േതിട്ടുേതിട്ടതിയ 
0.75 ചസറെ് സ്ലത്് ബങോലങശേരതി ങ്ങോക്് പഞ്ങോയത്് 1997- 98 
സങോമ്പത്തിേ േര്ഷത്തിലങോണ് ജനേ്രീയങോസൂത്രണ പദ്ധതതി േെതി ലക്ഷ
്ള് ചെലേെതിച്് കുടതിചേള്ള ടങോങ്് നതിര്മതിച്ത്. ഈ കുടതിചേള്ള ടങോങ്് 
തേര്ക്കുേയങോയതിരുന്നു ഇേര് ചെയ്ത നതിയമേതിരുദ്ധ പ്രേര്ത്ന്
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ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണസമരം
ഒരു വിജയഗങോഥ

ളതിചലങോന്ന്. ടങോങ്് നതിര്മതിക്കുന്നതതിനങോയതി േതിട്ടുേതിട്ടതിയ ഭൂമതി സര്ക്ങോരതി
ങലക്് റതിലതിംഗതിഷ് ചെയ്ത േങോര്ം മറച്ചുചേച്് സര്ക്ങോര് ഭൂമതി പ്േക്
ലങോക്കുേയം അതതിചറെ ങരഖേള് ബന്ധചപെട്ട ഓഫ്രീസുേളതില് നതിന്നും 
സ്വങോധ്രീനമുപങയങോഗതിച്് ഇല്ങോതങോക്കുേയം ചെയ്തു. 2006ല് കുടതിചേ
ള്ളപദ്ധതതി പ്രേര്ത്നക്ഷമമങോചയങ്തിലം പതിന്ന്രീട് സങോങങ്തതിേ േങോ
രണ്ളങോല് കുടതിചേള്ള േതിതരണം മുട്തിയതിരുന്നു.

കുടതിചേള്ളടങോങ്് രൂപങഭദം േരുത്തി ങത്ങോപ്പുരയങോക്തി മങോറ്റുേ
യം ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തില് നതിന്ന് േെതിേതിട്ട ര്രീതതിയതില് ചേട്ടതിട 
നമ്പര് സംഘടതിപെതിക്കുേയമങോണ് േ്വങോറതിക്മ്പനതി ചെയ്ത മചറ്റങോരു 
േങോര്ം. ഇതതിചനതതിചര നങോട്ടുേങോര് പ്രതതിങഷധതിച്ങപെങോള് ഒരു ദതിേസം 
രങോത്രതി മണ്് മങോന്തിയന്ത്രം ഉപങയങോഗതിച്് ടങോങ്് പൂര്ണമങോയം തേര്
ത്തു. ബങോലങശേരതി ങ്ങോക്് പഞ്ങോയത്തിന് അേേങോശചപെട്ട സ്ലം 
കൂടതി ഉള് ചപെടുത്തിയങോണ് പ്മനതിംഗ് ല്രീസ് തരചപെടുത്തിയത്. ഇത് 
ഗുരുതരമങോയ അെതിമതതിയം സര്ക്ങോര് ഭൂമതിയചട േങയ്യറ്റവമങോണ്. 
ചപങോതുമുതല് നശതിപെതിച് സംഘത്തിചനതതിചര നതിയമ നടപടതി പ്േ
ചക്ങോള്ളങോന് അധതികൃതര് തയ്യങോറങോയതില്. എന്നങോല് ഒരു േര്ഷത്തിന 
ങശഷം ഖനന േതിരുദ്ധ ആക്ഷന് േൗണ്സതില് പ്ഹങക്ങോടതതിയതില് 
നല്േതിയ പരങോതതിയചട അടതിസ്ങോനത്തില് ബങോലങശേരതി ചപങോല്രീസ് 
ചെല്റ്റ ങറങോക്് ചപ്രങോെേ്റ്റ് ഉടമ ങതങോമസ് ഫതിലതിപെതിചന ഒന്നങോം 
പ്രതതിയങോക്തി ജങോമ്മതില്ങോ േകുപെ് പ്രേങോരം ങേചസടുചത്ങ്തിലം നട
പടതിേചളങോന്നുമുണ്ങോയതില്. തേര്ത് കുടതിചേള്ള ടങോങ്് പുനസ്ങോപതി
ക്ണചമന്ന പ്ഹങക്ങോടതതി േതിധതിചക്തതിചര േ്വങോറതിഉടമ ങ്റേ േങോ
്തിയതിരതിക്കുേയങോണ്.

II. സമരത്ിചറെ തുടക്കും

അസത്്ള് പ്രെരതിപെതിച്ചും േസ്തുതേളം യങോഥങോര്ത്ഥ്്ളം മറ
ച്ചുചേച്ചും നതിയമ േതിരുദ്ധ ര്രീതതിയതിലമങോണ് െല്റ്റക്മ്പനതി ചെങ്ങോ
ട്ടുമലയതില് ഖനനത്തിന ന്രീക്ം നടത്തിയത്. ചെങ്ങോടുമലയതില് 
േരതിങ്ല് ഖനനം നടത്തുന്നതതിചനതതിചര ആദ്ഘട്ടത്തില് മുഖ്ധങോ
രങോ രങോഷ്ട്രീയ പങോര്ട്ടതിേളചട ബങോനര് നതിര്ദതിഷ്ട േ്വങോറതിയചട ചഗയ്റ്റതിന 
സമ്രീപം പ്രത്ക്ഷചപെട്ടതിരുന്നു. എന്നങോല് പതിന്ന്രീട് ബങോനറുേളം ങബങോര്
ഡുേളം അപ്രത്ക്ഷമങോയതി.

ചേ ചേ സരസ്വതതിയമ് യം മറ്റും ങെര്ന്ന് നല്േതിയ പരങോതതിചയ 
തുടര്ന്ന് ജതില്ങോ േലേ്ടര് നതിങയങോഗതിച്തനസരതിച്് അന്നചത് അസതി
്റേറെ് േലേ്ടര് സ്ലം സന്ദര്ശതിക്കുേയം 2017 െതിസംബര് 20 ന് 
ജതില്ങോ േലേ്ടര്ക്് റതിങപെങോര്ട്ടു നല്കുേയം ചെയ്തു. അത്രീേ പരതി
സ്തിതതി ങലങോല പ്രങദശമങോയ ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് േതിദഗ്ദ്ധപഠനത്തി
ചറെ അടതിസ്ങോനത്തിലല്ങോചത ഖനനങോനമതതി നല്േരുചതന്നും 
നല്േതിയ പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി പുനഃപരതിങശങോധതിക്ണചമന്നും 
ആയതിരുന്നു അങദേഹം നല്േതിയ റതിങപെങോര്ട്ടതിചറെ േങോതല്.
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

ആദ്മങോയതി ആക്ഷന് േൗണ്സതില് രൂപേത്ക്രതിക്കുന്നത് 2018 
ചഫബ്രുേരതി 12 ന് നരയംകുളം എരങഞ്ങോളതി തങോചെ മംഗള്പങോചഡെ 
സ്ങോരേ േങോയനശങോലയതിചല ചെറുപെക്ങോരുചട ങനതൃത്വത്തിലങോണ്. 
പലേതിധ പ്രങലങോഭന്ളമങോയതി ഈ േമ്തിറ്റതിചയ ഇല്ങോതങോക്ങോന് േ്വങോറതി 
മങോഫതിയ േതിണഞ്ഞു ശ്രമതിച്ചു. േമ്തിറ്റതിയതിചല െതിലചരല്ങോം അേരുചട 
േലയതില് അേചപെടുേയം ചെയ്തു. എങ്തിലം ആക്ഷന് േൗണ്സതിലതി
ചറെ പ്രേര്ത്നം ഊര്ജ്തിതമങോക്കുന്നതതിനം ചെങ്ങോട്ടുമലയ്ക് ചുറ്റുമു
ള്ള പ്രങദശ്ളതിങലക്കു കൂടതി േ്ങോപതിപെതിക്കുന്നതതിനം തുടര്ന്ന് സങോധതിച്ചു. 
നരയംകുളത്തിന പുറചമ കൂട്ടങോലതിട, ചെടതിക്കുളം, മൂലങോട്, പുളതിങയങോട്ടുമു
ക്്, പങോങലങോളതി, ങേങോളതിക്ടേ് ഭങോഗ്ളതിലം േമ്തിറ്റതിേള് നതിലേതില്േ
ന്നു. ഈ േമ്തിറ്റതിേചള ഏങേങോപതിപെതിച്ചുചേങോണ്് ഒരു ങേങോ- ഓര്െതിങന
ഷന് േമ്തിറ്റതിയം രൂപ്രീേരതിച്ചു.

പതിന്ന്രീട് ചെങ്ങോട്ടുമലയചട തങോെ് േങോരത്് സമരത്തിചറെ ങേലതിങയ
റ്റമങോയതിരുന്നു. േേതി േ്രീരങോന്കുട്ടതിയം ങനങോേലതി്റേ് ടതി. പതി. രങോജ്രീേനം 
സമരചത് മുങന്നങോട്ടു നയതിക്കുന്നതതില് ത്ളങടതങോയ പങ്കുേഹതിച്ചു. 
േ്രീരങോന്കുട്ടതിയചട ബങോലസങോഹതിത് കൃതതിയതില് ചെങ്ങോടുമല സമരം 
സ്ങോനം പതിടതിച്ങപെങോള് ടതി പതി രങോജ്രീേചറെ 'ചെങ്ങോട്ടുമല' എന്ന േേതിത 
മങോതൃഭൂമതി ആെ്ച്പെതതിപെ് പ്രസതിദ്ധ്രീേരതിച്ചു. േലേ്ങ്രറ്റതിന മുന്നതില് നട
ത്തിയ ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണ സദസ്്, പഞ്ങോയത്് ഓഫ്രീസ് 
മങോര്ച്്, േതിങല്ജ് ഓഫ്രീസ് മങോര്ച്്, പ്ബക്് റങോലതി, കൂട്ടങോലതിടയതില് നട
ത്തിയ 24 മണതിക്കൂര് ന്രീണ് രങോപെേല് സമരം, എട്ടു ദതിേസം പതിന്നതി
ട്ട പഞ്ങോയത്് ഓഫ്രീസ് സമുച്യ ഉപങരങോധം, 12 േതിങലങോമ്രീറ്റര് ന്രീള
ത്തില് ആയതിരക്ണക്തിന് ആളേള് പചങ്ടുത്തുചേങോണ്ടു നടത്തിയ 
ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണ േലയം, ഉപേങോസ സമരം, അര്ധരങോ
ത്രതി നടത്തിയ നതിര്നതിദ്ങോ സമരം, അ്ങോടതിേള് ങതങോറും പ്രെങോരണ 
ങയങോഗ്ളം പ്രേടന്ളം, ങേസു നടത്ങോന് പണം േചണ്ത്തുന്ന
തതിന ങേണ്തി നടത്തിയ നങോടേം എന്നതി്ചന മൂന്നര േര്ഷക്ങോലം 
നടത്തിയ േതിേതിധ്ളങോയ പ്രങക്ഷങോഭ പ്രേര്ത്ന്ളതിചലല്ങോം േന് 
ജനങോേലതിയങോണ് പങ്ങോളതിേളങോയത്. േങോര്ഡുേള് ങതങോറും രൂപ്രീേരതിച് 
സംരക്ഷണ സമതിതതിേളങടയം പഞ്ങോയത്തുതല ഏങേങോപന സമതിതതി
യങടയം ങനതൃത്വത്തില് നടന്ന ഈ പ്രേര്ത്ന്ള് നങോള്ക്കുനങോള് 
സമരത്തിന് ബഹുജന പതിന്തുണ േര്ധതിപെതിക്കുന്നതതിന് സഹങോയതിച്ചു.
ഗ്ാമസഭാ കകയേറ്ും

ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് ഖനനം അനേദതിക്രുചതന്ന പ്രങമയം െര്ച് 
ചെയ്യുന്നതതിന് നങോലങോം േങോര്െതില് േതിളതിച്ചുങെര്ത് പ്രങത്േ ഗ്ങോമസഭ 
േ്വങോറതി ഉടമയചട അനയങോയതിേള് പ്േങയറുേയം അലങങ്ങോലമങോ
ക്കുേയം ചെയ്തു. പഞ്ങോയത്് പ്രസതിെറെ് അടക്മുള്ള ജനപ്രതതി
നതിധതിേങളയം നങോട്ടുേങോങരയം തടയേയം മതിനട്സും മറ്റു ങരഖേളം 
നശതിപെതിക്കുേയം ചെയ്തതതിന് എതതിചര േ്ങോപേ പ്രതതിങഷധമുയര്ന്നു. 
ജനേ്രീയസമതിതതിയചട മുങന്നങോട്ടുള്ള പ്രേര്ത്നത്തിന് ഇചതങോരു േെതി
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ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണസമരം
ഒരു വിജയഗങോഥ

ത്തിരതിേങോയതി മങോറതി. ഗ്ങോമസഭ അലങങ്ങോലമങോക്തിയതതിലള്ള പ്രതതിങഷധം 
എന്ന നതിലയതിലം  ഒരു സമര മങോര്ഗമങോയം ചെങ്ങോട്ടുമലയ്ക് ചുറ്റുമുള്ള 
േങോര്ഡുേളതില് സംരക്ഷണ സമതിതതി  രൂപ്രീേരണവം പ്രെങോരണവം 
ശക്തമങോക്ങോനം പ്രങത്േ ഗ്ങോമസഭ േതിളതിച്ചു ങെര്ത്് േ്വങോറതിചക്തതി
ചര പ്രങമയം പങോസങോക്ങോനം ആക്ഷന് േൗണ്സതില് എടുത് ത്രീരു
മങോനത്തിന് േലതിയ ജനപതിന്തുണയങോണ് ലഭതിച്ത്.

അതതിചറെ ഭങോഗമങോയതി കൂടുതല് ജനപങ്ങോളതിത്ങത്ങോചട ങേങോട്ടൂര് 
ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തിചല 1, 2, 4, 16, 17 േങോര്ഡുേളതിലം േങോയണ് ഗ്ങോമ 
പഞ്ങോയത്തിചല പന്ത്രണ്ങോം േങോര്െതിലം  പ്രങത്േ ഗ്ങോമസഭ േതിളതിച്ചു 
ങെര്ത്് േ്വങോറതിക്് എതതിരങോയ പ്രങമയം ഒറ്റചക്ട്ടങോയതി അംഗ്രീേരതി
ച്ചു. ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് ഊരുകൂട്ടം േതിളതിച്് ങെര്ത്തും ഖനന േതിരുദ്ധ 
പ്രങമയം പങോസങോക്തി. സങോധങോരണ ഗ്ങോമസഭയ്ക് 200ല് തങോചെ 
ആളേള് മങോത്രം എത്ങോറുള്ള സ്ങോനത്് പ്രങത്േ ഗ്ങോമസഭേളതില് 
പലതതിലം അഞ്ഞൂറതിലധതിേം ആളേള് പചങ്ടുത്് േ്വങോറതിചക്തതിചര
യള്ള നതിലപങോട് േ്ക്തമങോക്തി.
അസത്യ്ൾ നിറഞ്ഞ ജമനിുംഗപ് പ്ാന് 

പങോരതിസ്തിേങോനമതതിക്ങോയതി നല്േതിയ പ്മനതിംഗ് പ്ങോനതില് േസ്തു
തങോേതിരുദ്ധമങോയ പരങോമര്ശ്ള് ധങോരങോളമുണ്്. അതതില് ചെങ്ങോട്ടു
മലയ്ക് ഏറ്റവമടുത് േതിദ്ങോലയം 5 േതി.മ്രീ അേചലയള്ള ചനങോച്ങോട് 
ഹയര് ചസക്റെറതി സ്കൂള് ആണ്. അര േതിങലങോമ്രീറ്ററതിനള്ളതിലള്ള 
അേതിടനല്ലൂര് ഗേ. ഹയര് ചസക്റെറതി സ്കൂങളങോ എം.സതി.എല്.പതി. 
സ്കൂങളങോ നരയംകുളം ഏ.യ.പതി സ്കൂങളങോ അേരുചട േണക്തിലതില്. 
അതുങപങോചല ഏറ്റവം അടുത് ആശുപത്രതി ബങോലങശേരതിമുക്തിലള്ള 
തങോലൂക്് ആശുപത്രതിയങോണ്. ങേങോട്ടൂര് പ്രങോഥമതിേങോങരങോഗ്ങേന്ദ്രം അേ
ര്ക്് ആശുപത്രതിങയ അല്. പ്മനതിംഗ് പ്ങോന് പ്രേങോരം െങോലതിക്ര– 
ആേറങോട്ടുമുക്് ങറങോെതില് നതിന്നങോണ് േ്വങോറതിയതിങലക്് ങറങോ െ് ഉള്ളത്. 
എന്നങോല് അത്രത്തില് ഒരു ങറങോെ് നതിലേതിലതില്.

െതിേതിഷനല് ങഫങോറ്റേ് ഓഫ്രീസതില് നതിന്നും ലഭതിച് ങരഖ പ്രേങോരം 
മലബങോര് േന്ജ്രീേതി സങങ്തത്തില് നതിന്നും ചെങ്ങോട്ടുമലയതിങലക്കുള്ള 
ദൂരം 8 േതിങലങോമ്രീറ്റര് മങോത്രമങോണ്. ങേന്ദ്ര േനം പരതിസ്തിതതി മന്ത്രങോലയം 
പുറചപെടുേതിച് ഓഫ്രീസ് ചമങമ്ങോറങോണ്ം പ്രേങോരം േന്ജ്രീേതി സങങ്ത
ത്തില് നതിന്നും 10 േതി.മ്രീറ്റര് ദൂരപരതിധതിക്കുള്ളതില് ഖനന പ്രേര്ത്തിേള് 
നടത്തുന്നതതിന് നങോഷനല് പ്േല്െ് പ്ലഫ് ങബങോര്െതില് നതിന്നും 
മുന്കൂട്ടതി അനമതതി ആേശ്മങോണ്. േന്ജ്രീേതി സങങ്തത്തില് നതിന്നും 
11 േതി.മ്രീറ്റര് ദൂരമുചണ്ന്നങോണ് പ്മനതിംഗ് പ്ങോനതില് േങോണതിച്തിട്ടുള്ളത്.
മാനദണ്ഡ്ൾ മറികടന്പ് പാരിസ്ിതികാനുമതി

ചെങ്ങോട്ടുമല ഖനനത്തിന് പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി സംഘടതിപെതി
ച്ത് ങനരങോയ േെതിേളതിലൂചട അല്ങോചയന്നതതിന് നതിരേധതി ചതളതിവേ
ളണ്്. 2017 നേംബര് 29 നങോണ് ജതില്ങോ േലേ്ടര് ചെയര്മങോനങോയ 
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

ജതില്ങോ പങോരതിസ്തിതതിേങോഘങോത നതിര്ണയ സമതിതതി (DEIAA- District 
Environment Impact Assessment Authority) ചെങ്ങോട്ടുമലയതി
ല് േ്വങോറതിക്് പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി നല്േങോന് ത്രീരുമങോനതിക്കുന്നത്. 
2018 ജനേരതിയതില് േമ്പനതിക്് പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി ലഭതിക്കുേ
യം ചെയ്തു. ജതില്ങോ േതിദഗ്ദ്ധ ഉപങദശ സമതിതതിയചട (DEAC- District 
Experts Appraisal Committee) ശുപങോര്ശയചട അടതിസ്ങോനത്തി
ലങോണ് അനമതതി നല്േതിയത്.

ഖനനങോനമതതി നല്കുന്നതതിന മുമ്പ് ഏചതങോരു പ്രങദശത്തിങറെയം 
പരതിസ്തിതതി പ്രങോധങോന്ം സൂക്ഷ്മമങോയതി പരതിങശങോധതിക്കുന്നതതിനങോണ് 
1986 ചല പരതിസ്തിതതി സംരക്ഷണ നതിയമപ്രേങോരം േതിേതിധ ങമഖല
േളതിചല േതിദഗ്ദ്ധചര ഉള്ചപെടുത്തി െതി.ഇ.എ.സതി രൂപ്രീേരതിച്തിട്ടുള്ളത്. 
എന്നങോല് ഈ നതിയമം േതിഭങോേനം ചെയ്തതുങപങോലള്ള ഒരു പരതിങശങോ
ധനയം ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് നടത്തിയതിചല്ന്ന് േതിേരങോേേങോശ ങരഖ 
പ്രേങോരം ലഭതിച് മറുപടതിയതില് േ്ക്തമങോണ്. 12 അംഗ്ളള്ള സമതിതതി
യതില് നതിന്നും ജതിങയങോളജതിസ്റം മലതിന്രീേരണ നതിയന്ത്രണ ങബങോര്െതിചല 
ഒരംഗവമടക്ം മൂന്നുങപര് മങോത്രമങോണ് ചെങ്ങോട്ടുമല സന്ദര്ശതിച്ത്. 
സമതിതതിയതിചല ഒരു അംഗമങോയ സത്ന് ങമപെയ്യൂര് േതിദഗ്ദ്ധ പഠനം നട
ത്ങോചത അനമതതി നല്േരുചതന്ന് േതിങയങോജന കുറതിചപെഴുതതിയതിട്ടുണ്്. 
എന്നങോല് DEAC യതിചല മറ്റു രണ്ടുങപര് അനകൂലതിച്ങതങോചട ഖനന
ത്തിന് പങോരതിസ്തിതതിേ അനമതതി നല്േങോന് DEIAA ക്് ശുപങോര്ശ 
നല്കുേയങോയതിരുന്നു. ഈ സമതിതതിയതില് ജതില്ങോ േലേ്ടര്ക്കു പുറചമ 
ആര്.െതി.ഒ, െതി.എഫ്.ഒ, െ്രീഫ് ങഫങോറ്റേ് േണ്സര്ങേറ്റര് നങോമനതിര്
ങദേശം ചെയ്യുന്ന പങോരതിസ്തിതതിേ േതിദഗ്ദ്ധന് എന്നതിേരും അംഗ്ളങോ
ണ്. എന്നങോല് പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി നല്കുന്ന ങയങോഗത്തില് പങോരതി
സ്തിതതിേ േതിദഗ്ദ്ധന് ഉണ്ങോയതിരുന്നതില്. യ. സത്നങോഥന് എന്ന േതിദഗ്ദ്ധ 
അംഗചത് ഈ സമതിതതിയതില് നതിന്നും പ്ഹങക്ങോടതതി അങയങോഗ്നങോ
ക്തിയതങോണ്. േതിദഗ്ദ്ധനതില്ങോചത എടുത് ത്രീരുമങോനത്തിന് നതിയമ പ്രങോ
ബല്മതില്. ങേന്ദ്ര േനം പരതിസ്തിതതി മന്ത്രങോലയത്തിചറെ ഇ.ഐ.എ 
ങനങോട്ടതിഫതിങക്ഷന് 2006 പ്രേങോരം ബതി2 േതിഭങോഗത്തില്ചപെട്ട േ്വങോറതിേ
ള്ക്് പ്ലസന്സ് അനേദതിങക്ണ് DEAC, DEIAA എന്ന്രീ ജതില്ങോ
തല സമതിതതിേളതില് മതതിയങോയ േതിദഗ്ധര് ഉണ്ങോയതിരതിങക്ണ്തങോണ്. 
േതിദഗ്ദ്ധനതില്ങോചതയം േതിദഗ്ദ്ധചറെ അഭങോേത്തിലം ആണ് DEAC പങോ
രതിസ്തിതതിേങോനമതതിക്് ശുപങോര്ശ ചെയ്തതും DEIAA പങോരതിസ്തിതതിേ 
അനമതതി നല്േതിയതും.

പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി നല്േതിയത് പുന:പരതിങശങോധതിക്ണം 
എന്നങോേശ്ചപെട്ട് സമതിതതി അംഗമങോയ അന്നചത് ങേങോെതിങക്ങോട് 
െതി.എഫ്.ഒ, ജതില്ങോ േലേ്ടര്ക്്  2018 ഏപ്രതില് 10ന് േത്യച്തിരു
ന്നു. നങോട്ടുേങോരുചട പരങോതതിചയ തുടര്ന്ന് െതി.എഫ്.ഒ സ്ലം സന്ദര്
ശതിച്് േചണ്ത്തിയ പ്രങോഥമതിേ േതിേരത്തിചറെ അടതിസ്ങോനത്തിലങോണ് 
പുന:പരതിങശങോധന ആേശ്ചപെടുന്നത്. DEAC യതില് അംഗ്ളങോയ 
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ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണസമരം
ഒരു വിജയഗങോഥ

ങേന്ദ്ര ജലേതിഭേ േതിേസന േതിനതിങയങോഗ ങേന്ദ്രം (CWRDM), സുങേങോ
ളജതിക്ല് സര്ങവേ ഓഫ് ഇന്് (ZSI) എന്ന്രീ സ്ങോപന്ളതിചല േതിദ
ഗ്ദ്ധങരങോ ജലസംരക്ഷണം, േനസംരക്ഷണം തുട്തിയ ങമഖലേളതില് 
പ്രങോേ്രീണ്മുള്ളേങരങോ ഇല്ങോചത ആണ് ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് പരതി
ങശങോധന നടത്തിയചതന്ന് െതി.എഫ്.ഒ ജതില്ങോ േലേ്ടര്ക്് അയച് 
േത്തില് ചൂണ്തിക്ങോട്ടതിയതിട്ടുണ്്. കൂടങോചത മലബങോര് േന്ജ്രീേതി സങങ്ത
ത്തില് നതിന്നും എട്ട് േതിങലങോമ്രീറ്റര് ദൂരത്തിന് അേത്ങോണ് ചെങ്ങോ
ട്ടുമല സ്തിതതിചെയ്യുന്നത്. സങങ്തത്തിചറെ 10 േതിങലങോമ്രീറ്റര് ചുറ്റളേതി
നള്ളതില് േ്വങോറതി തുട്ങോനം സ്ങഫങോടേേസ്തുക്ള് സൂക്ഷതിക്ങോനം 
ങേന്ദ്ര േന്ജ്രീേതി സംരക്ഷണ േകുപെതിചറെ മുന്കൂര് അനമതതി ലഭതിക്
ണം. ചെങ്ങോട്ടുമലയചട േങോര്ത്തില് ഇത് പരതിഗണതിച്തിട്ടതില് എന്നും 
െതി.എഫ്.ഒ േലേ്ടര്ക്് നല്േതിയ േത്തില് േതിശദമങോക്കുന്നുണ്്. 
എന്നങോല് സമതിതതി അംഗമങോയ െതി.എഫ്.ഒയചട േങോക്് മുഖേതിലചക്
ടുക്ങോന് അന്നചത് ജതില്ങോ േലേ്ടര് തയ്യങോറങോയതില്.
ഭിന്ിപ്ിക്കാനുള്ള ശ്രമും

േ്വങോറതി മങോഫതിയ ഉദയം ചെയ്തങതങോചട ചെങ്ങോട്ടുമലയചട  തങോെ് േങോ
ര്ളതില് ഐേ്ങത്ങോചട ജ്രീേതിച്േര്ക്തിടയതില് സമങോധങോനങോന്ര്രീ
ക്ഷം ഇല്ങോതങോയതി. നങോട്ടുേങോചര ഭതിന്നതിപെതിച്് അേരുചട ലക്ഷ്ം നതിറങേ
റ്റങോനങോണ് മങോഫതിയ  ആദ്ം ശ്രമതിച്ത്. സമരക്ങോചര പണം ചേങോടുത്് 
േതിലയ്ക് േങോ്ങോനം ശ്രമം നടന്നു. േ്വങോറതിചക്തതിചര പ്രതതിേരതിച് എഴു
ത്തുേങോരന് ടതി.പതി. രങോജ്രീേചന ഉള്ചപെചട സ്വങോധ്രീനതിക്ങോന് ശ്രമമുണ്ങോ
യതി. േെങ്ന്നതിചല്ന്ന് േണ്് പങരങോക്ഷ ഭ്രീഷണതിയം അങദേഹത്തിന 
ങനചര ഉണ്ങോയതി. ആക്ഷന് േമ്തിറ്റതി ങേങോ- ഓര്െതിങനഷന് പ്േസ് 
ചെയര്മങോന് കൂടതിയങോയ നങോടേ പ്രേര്ത്േചന പ്രങലങോഭതിപെതിച്് സമ
രത്തില് നതിന്നും പതിന്തതിരതിപെതിക്ങോന് നടത്തിയ ശ്രമവം േതിഫലമങോയതി. 
സതിനതിമയതിങലക്് ആദതിേങോസതിേചള അഭതിനയതിപെതിക്കുന്നതതിന് അേര്
ക്് പരതിശ്രീലനം നല്േങോനങോചണന്ന് പറഞ്് െതില സുഹൃത്തുേള് 
സമ്രീപതിച്ങപെങോള് ഒളതിയജണ് അറതിയങോചത അങദേഹം സമ്തതിക്കുേ
യം പരതിശ്രീലനം തുടങ്േയം ചെയ്തു. അതതിനതിചട നതിലേതിലള്ള ചപ്രങോ
െയൂസര്ക്് സങോമ്പത്തിേ പ്രയങോസം േചന്നന്നും പുതതിയ ചപ്രങോെയൂസ
ചറ ങതടുചന്നന്നും സതിനതിമങോ പ്രേര്ത്േര് അറതിയതിക്കുേയം േര്ക്് 
ഏചറ്റടുത് പുതതിയ ചപ്രങോെയൂസറുമങോയതി കൂടതിക്ങോെ്ച് നടത്ങോന് തതി
രുേനന്പുരങത്ക്് കൂട്ടതിചക്ങോണ്ടുങപങോകുേയം ചെയ്തു. അേതിചട 
എത്തിയങപെങോെങോണ് മലയങോളത്തിചല പ്രമുഖ സംേതിധങോയേചറെ കൂചട
േന്ന ചപ്രങോെയൂസര് ചെങ്ങോട്ടുമല തുരക്ങോചനത്തിയ േ്വങോറതി മുതലങോ
ളതിയങോയതിരുന്നു എന്നറതിയന്നത്. ഇങതങോചട തചറെ ങജങോലതി ഉങപക്ഷതിച്് 
അങദേഹം നങോട്ടതിങലക്് തതിരതിച്ചു. പതിന്ന്രീട് ആ സതിനതിമചയക്കുറതിച്് ഒന്നും 
ങേട്ടതിട്ടതില്. അങദേഹചത് സമരത്തില് നതിന്നും മങോറ്റതി നതിര്ത്ങോന് ങേ
ണ്തിയള്ള ഒരു തന്ത്രം മങോത്രമങോയതിരുന്നു സതിനതിമചയടുക്ല് പരതിപങോടതി 
എന്നങോണ് പതിന്ന്രീട് അങന്വഷതിച്ങപെങോള് മനസ്തിലങോയത്.
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്് രണ്ങോം േങോര്െതിചല ഖനന േതിരുദ്ധ 
ആക്ഷന് േൗണ്സതില് േണ്േ്രീനറങോയതിരുന്ന പഞ്ങോയത്് അംഗത്തി
ചറെ ങനതൃത്വത്തില് േ്വങോറതിചക്തതിചര നതിരേധതി സമര്ള് നടന്നതി
രുന്നു. അങദേഹചത് സമരത്തില് നതിന്നും പതിന്തതിരതിപെതിക്ങോന് രണ്് 
സുഹൃത്തുക്ചള േ്വങോറതി മങോഫതിയ സ്വങോധ്രീനതിക്കുേയം ഇേര് മുങഖന തതി
രുേനന്പുരത്് എത്തിച്് േ്വങോറതി മുതലങോളതിയമങോയതി െര്ച് നടത്തിക്കു
േയം ചെയ്തു. േ്വങോറതിക്ങോരുചട േലയതില് കുടു്തിയത് ചേളതിച്ത്ങോ
യങതങോചട പങോര്ട്ടതിയതില് നതിന്ന് പുറത്ങോക്കുേയം ചമമ്പര് സ്ങോനം 
രങോജതിചേപെതിക്കുേയമുണ്ങോയതി. മചറ്റങോരു യേജനസംഘടനയചട  ങേങോട്ടൂര് 
മഡെലം പ്രസതിെന്ം േ്വങോറതി മങോഫതിയയചട േലയതില് കുടു്തി പങോര്ട്ടതി
യതില് നതിന്ന് സചസ്പന്ഷനതിലങോയ ആളങോണ്. ആക്ഷന് േൗണ്സതില് 
ഭങോരേങോഹതിചയ സമരത്തില് നതിന്നും പതിന്തതിരതിപെതിക്ങോന് േ്വങോറതി മുതലങോ
ളതിയതില് നതിന്നും പണം േങോ്തി എന്നങോയതിരുന്നു ആങരങോപണം. അങദേ
ഹവം േ്വങോറതി മുതലങോളതിയം സംസങോരതിക്കുന്ന ഓെതിചയങോ ക്തിപെ് നങോട്ടതി
ലങോചേ പ്രെരതിച്ങതങോചടയങോണ് പങോര്ട്ടതി നടപടതിചയടുത്ത്.

ബതി.എെ് േെതിഞ് സമരക്ങോര്ക്് എയ്െെ് സ്കൂളതില് സ്രീറ്റ്, 
േ്രീടു നതിര്മതിക്കുന്നേര്ക്് അത് പൂര്ത്്രീേരതിക്ങോനള്ള സങോധന സങോ
മഗ്തിേള് പ്സറ്റതിചലത്തിക്ല്, പ്ങോന് എ്റേതിങമറ്റ് തയ്യങോറങോക്കുന്ന
േര്ക്് അതുമങോയതി ബന്ധചപെട്ട ങജങോലതി, എഴുത്തുേങോര്ക്കും നങോടേ പ്ര
േര്ത്േര്ക്കുചമല്ങോം സതിനതിമയതില് അേസരം, പ്രൈേര്മങോര്ക്് 
േങോഹനം എടുത്തുനല്േല് ഇ്ചന ഏതു ങമഖലയതിലള്ളേര്ക്കും 
അേര്ക്് ങേണ് തരത്തിലള്ള ഓഫറുേളങോണ് േന്നത്. ഒപെം സമ
രത്തില് നതിന്നും മങോറുന്നേര്ക്് 10,000 രൂപ മുതല് സമരത്തില് 
അേരുചട ങറങോള് അനസരതിച്് നല്കും. േതിരലതിചലണ്ങോവന്നേര് 
ഇേരുചട േലയതില്ചപട്ടചതങോെതിച്ങോല് സമരത്തിന് േങോര്മങോയ ക്ഷ്രീ
ണചമങോന്നും ഉണ്ങോക്ങോന് േ്വങോറതി മുതലങോളതിയചട പണത്തിന് േെതി
ഞ്തിരുന്നതില്. ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് പണതി നല്േതിയ നങോട്ടുേങോചര 
സമരക്ങോരുമങോയതി ചതറ്റതിക്ങോനള്ള ശ്രമം നടചന്നങ്തിലം അതും േങോ
ര്മങോയതി േതിജയതിച്തില്. േ്വങോറതി മങോഫതിയയമങോയതി ബന്ധം സ്ങോപതിച് മുന് 
ഗ്ങോമ പഞ്ങോയത്് ചമമ്പറങോയ ങലങോക്ല് േമ്തിറ്റതി അംഗം ഉള്ചപെചട 
നങോല് ങപചര സതി.പതി.എം പങോര്ട്ടതിയതില് നതിന്നും പുറത്ങോക്തി.
ഇല്ാത് ക്ാറിക്കപ് ചതാഴിലാളി സുംഘടന

ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല ചതങോെതിലങോളതിേചളചക്ങോണ്് സമരചത് 
ങനരതിടങോന് മുതലങോളതി പല തന്ത്രവം ആേതിഷ്ക്രതിച്ചു. കൃഷതിപെണതിചക്
ന്നും പറഞ്് എത്തിച് ചതങോെതിലങോളതിേചള ഉള്ചപെടുത്തി നതിര്മങോണ 
ചതങോെതിലങോളതി യൂനതിയന് ഉണ്ങോക്തി. ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് അ്ചന രണ്് 
യൂനതിയനേള്  ഉടചലടുത്തു. ആക്ഷന് േൗണ്സതില് നരയംകുളത്് 
സമരപെന്ല് നതിര്മതിച്ങപെങോള് സമ്രീപത്തുതചന്ന ചതങോെതിലങോളതിേചള 
ഉപങയങോഗതിച്് മുതലങോളതി ചതങോെതില് സംരക്ഷണപെന്ലം ഒരുക്തി. സമരം 
ശക്തമങോയങതങോചട ആദ്േങോലത്് ചേങോടുത് കൂലതി കുറച്ചു. ചതങോെതിലങോ
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ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണസമരം
ഒരു വിജയഗങോഥ

ളതിേള്ക്് ഓണക്തിറ്റും, സ്കൂള് തുറക്കുന്ന സമയത്് പഠനങനങോപ
േരണ േതിറ്റുചമല്ങോം ആദ്ം േമ്പനതി ചേങോടുത്തിരുചന്നങ്തിലം പതിന്ന്രീട് 
അതും നതിര്ത്തി. ആജ്രീേനങോന്ം പണതി നല്കുചമന്ന് േങോഗ്ങോനം ചെ
യ്തേര് പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി േലേ്ടര് മരേതിപെതിച്ങതങോചട പണതി 
നതിര്ത്തിചേച്ചു. അങതങോചടയങോണ് ചതങോെതിലങോളതിേളതില് ഭൂരതിഭങോഗത്തി
നം ത്ള് േഞ്തിക്ചപെടുേയങോയതിരുന്നു എന്ന് മനസ്തിലങോയത്.
ഡി & ഒ ജലസന്സിനപ് കവണ്ിയും വഴിവിട്ട നീക്കും

പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി ലഭതിച്ങോലം േ്വങോറതിക്്  ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തില് 
നതിന്ന് െതി.ആറെ്.ഒ പ്ലസന്സ് (Dangerous and Offensive 
Trades License) ലഭതിച്ങോല് മങോത്രമങോണ് പ്രവൃത്തി തുട്ങോന് സങോ
ധതിക്കുേ. ചെല്റ്റ ങറങോക്് ചപ്രങോെേ്റ്റ്സ് െതി.ആറെ്.ഒ പ്ലസന്
സതിന് ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തില് ആദ്ം ജതില്ങോ ഏേജങോലേ 
ങബങോര്െ് (ജതില്ങോ േ്േസങോയ ങേന്ദ്രം) േെതിയങോണ് അങപക്ഷതിച്ത്. 
എന്നങോല് ഈ അങപക്ഷയതില് മതതിയങോയ ങരഖേള് ഇല്ങോത്തു 
ചേങോണ്് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്് അങപക്ഷ തതിരതിച്യച്ചു. ഇതതിചനതതിചര 
േമ്പനതി ജതില്ങോ േ്േസങോയ േകുപെതിചന പ്രതതിങെര്ത്് പ്ഹങക്ങോ
ടതതിയതില് ങേസ് ഫയല് ചെയ്തു. അങപക്ഷ നല്േതി 30 ദതിേസ
ത്തിനള്ളതില് ത്രീരുമങോനം അറതിയതിക്ങോത്തുചേങോണ്് േല്പെതിത 
പ്ലസന്സ് (Deemed Licence) നല്േണചമന്നങോയതിരുന്നു 
േമ്പനതിയചട േങോദം. എന്നങോല് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്് ങേസതില് േക്ഷതി 
ങെരുേയം പ്ലസന്സ് അങപക്ഷയതിചല ങപങോരങോയ്മേള് ചൂണ്തി
ക്ങോട്ടുേയം ചെയ്തു. േതിെങോരണ ന്രീണ്ടുങപങോയങതങോചട ചതറ്റുേള് 
തതിരുത്തി പുതതിയ അങപക്ഷ നല്േങോചമന്ന് പറഞ്് േമ്പനതി ങേങോ
ടതതിയതില് നതിന്ന് ങേസ് സ്വങമധയങോ പതിന്േലതിച്ചു.

എന്നങോല് പുതതിയ അങപക്ഷ നല്കുന്നതതിനപേരം പഞ്ങോയത്് 
അങപക്ഷ തതിരതിച്യച്തതിന് എതതിചര േമ്പനതി സംസ്ങോന ഏേജങോ
ലേ സമതിതതിയതില് പരങോതതി നല്കുേയങോണ് ചെയ്തത്. ഇതതിചറെ അടതി
സ്ങോനത്തില് അന്നചത് സംസ്ങോന െ്രീഫ് ചസക്രട്ടറതി 2019 ചമയ് 
7ന് ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്് ചസക്രട്ടറതിചയ തതിരുേനന്പുരങത്
ക്് ങനരതിട്ട് േതിളതിപെതിച്ചു. ജതില്ങോ േലേ്ടചറ േ്രീെതിങയങോ ങേങോണ്ഫന്സ് 
മുങഖനയം ബന്ധചപെട്ട് 2019 ചമയ് 17ന് ജതില്ങോ ഏേജങോലേ ങബങോര്െ് 
ങയങോഗം ങെര്ന്ന് േമ്പനതിക്് െതി.ആറെ്.ഒ പ്ലസന്സ് നല്േണ
ചമന്ന് േര്ശനമങോയതി നതിര്ങദേശതിച്തങോയതി അറതിയങോന് േെതിഞ്ഞു. ഇതതിന 
ങശഷം െതി.ആറെ്.ഒ പ്ലസന്സതിനള്ള പുതതിയ അങപക്ഷ േമ്പനതി 
ജതില്ങോ ഏേജങോലേ ങബങോര്െതില് സമര്പെതിക്കുേയം ചെയ്തു.  സ്വങോധ്രീ
നമുപങയങോഗതിച്്  ആദ്ം നതിര്ങദേശം പുറചപെടുേതിച്ങശഷമങോണ് പുതതിയ 
അങപക്ഷ നല്കുന്നചതന്നത് േതിെതിത്ര സംഭേമങോയതി ങതങോന്നങോം.
പഞ്ായത്ാഫീസപ് ഉപകരാധ സമരും

പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി ങെങോദ്ം ചെയ്ത് ആക്ഷന് േൗണ്സതില് 
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പ്ഹങക്ങോടതതിയതില് നല്േതിയ റതിട്ട് ഹരജതി ത്രീര്പെങോകുന്നതുേചര 
െതി.ആറെ്.ഒ പ്ലസന്സ് നല്േങോനള്ള ഹതിയറതിംഗ് മങോറ്റതിചേക്
ണചമന്നങോേശ്ചപെട്ട് ആക്ഷന് േൗണ്സതിലതിചറെ ങനതൃത്വത്തില് 
അനതിശ്തിത േങോലങത്ക്് ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്ങോഫ്രീസ് ഉപ
ങരങോധതിക്ങോന് ത്രീരുമങോനതിച്ചു. 2019 ചമയ് 9 നങോണ് നൂറു േണക്തിന് 
ആളേള് പചങ്ടുത് ഉപങരങോധ സമരം തുട്തിയത്. മുഴുേന് രങോ
ഷ്ട്രീയ പ്രസ്ങോന്ളം യേജന പ്രസ്ങോന്ളം സന്നദ്ധ സംഘട
നേളം സമരത്തില് അണതി ങെര്ന്നു.

േ്വങോറതി േമ്പനതി ജതില്ങോ േ്േസങോയ േകുപെതില് നല്േതിയ െതി.ആറെ്.ഒ 
പ്ലസന്സതിനള്ള അങപക്ഷ, ഗ്ങോമ പഞ്ങോയത്് ഓഫ്രീസതിങലക്് 
പ്രങത്േ ചമസഞ്ര് മുങഖന ചേങോടുത്യച്തിരുന്നു. ഇത് തടയേ 
കൂടതിയങോയതിരുന്നു ഉപങരങോധ സമരത്തിചറെ ലക്ഷ്ം. ങനരതിട്ട് ചേങോടു
ക്ങോന് പറ്റങോചത േന്നങതങോചട അങപക്ഷ തപങോല് മങോര്ഗം അയച്ചു. 
അങപക്ഷ അേതിടനല്ലൂര് ങപങോങ്റേങോഫ്രീസതില് എത്തിയങതങോചട സമര
സമതിതതി അേതിങടയം ഉപങരങോധം ഏര്ചപെടുത്തി. പഞ്ങോയത്് ഓഫ്രീസ് 
ഉപങരങോധസമരത്തിനതിചട നങോല് സമര ഭടന്മങോര് മചണ്ണ്യമങോ
യതി പഞ്ങോയത്് ഓഫ്രീസതിന മുേളതില് േയറതി ആത്മഹത്ങോ ഭ്രീഷണതി 
മുെക്കുേയം ചെയ്തു.

ജനേ്രീയ സമര്ളചട െരതിത്രത്തില് ഒരുപങക്ഷ ഇതുേചരയതില്ങോ
ത് ഒങരടങോണ് ഒരു ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്് പ്രസതിെന്തചന്ന ഭരണസ
മതിതതിങയങോചടങോപെം പഞ്ങോയത്് ഓഫ്രീസ് ഉപങരങോധത്തിന ങനതൃത്വം 
ചേങോടുക്ങോന് മുന്നതിട്ടതിറ്തി എന്നത്. ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തിചന ങനങോക്കു
കുത്തിയങോക്തി െതി.ആറെ്.ഒ പ്ലസന്സ് നല്േങോനള്ള ന്രീക്ത്തി
ചനതതിചര അന്നചത് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്്  പ്രസതിെറെ് ശക്തമങോയ 
നതിലപങോടങോണ് സ്വ്രീേരതിച്ത്.

ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തിന മുന്നതില് തുടര്ച്യങോയതി എട്ടു ദതിേസം 
നടന്ന സമരം നങോട്ടുേങോരുചട നതിശ്യദങോര്ഢ്ത്തിചറെ ചതളതിേങോയതി
രുന്നു. ചുട്ടുചപങോള്ളുന്ന ചേയതില് േേചേക്ങോചത സ്ത്രീേളം കുട്ടതിേളം 
ഉള്ചപെചടയള്ളേര് എല്ങോ ദതിേസവം േങോലത്തു തചന്ന സമരപെന്
ലതില് എത്തുേയങോയതിരുന്നു. സമരക്ങോര്ക്് ങേണ് െങോയയം ഉച്ഭക്ഷ
ണവചമല്ങോം സമ്രീപത്തു നതിന്ന് തചന്ന പങോെേം ചെയ്ത് േതിതരണം 
നടത്തി. ഓങരങോ ആളം സ്വയം ഉത്രേങോദതിത്ം ഏചറ്റടുത്് സമര
രംഗത്് നതിലയറപെതിച്ങതങോചട അതതിജ്രീേനത്തിനള്ള ഈ ങപങോരങോട്ട
ചത് അധതികൃതര്ക്് അേഗണതിക്ങോന് േെതിഞ്തില്.

ഉപങരങോധ സമരത്തിനതിചട ചമയ് 16ന് ജതില്ങോ േലേ്ടര് പ്രശ്ം 
െര്ച് ചെയ്യങോന് സര്േേക്ഷതി ങയങോഗം േതിളതിച്ചു. 17 ന് തതിടുക്ചപെ
ട്ട് പ്ലസന്സ് നല്േതിചല്ന്നും േതിദഗ്ധ സംഘത്തിചറെ പഠന 
റതിങപെങോര്ട്ട് അനസരതിച്് ത്രീരുമങോനചമടുക്കുചമന്നും അറതിയതിച്ചു. 
ഇതതിചറെ അടതിസ്ങോനത്തില് ഉപങരങോധസമരം അേസങോനതിപെതി
ക്കുേയങോയതിരുന്നു.
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ഒരു വിജയഗങോഥ

III. ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ിചറെ പഠനും
ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്് ഭരണസമതിതതിയചട ആേശ്പ്രേങോരം 

ങേരള ശങോസ്തസങോഹതിത് പരതിഷത്് നതിങയങോഗതിച് പത്ംഗ േതിദഗ്ധ 
സമതിതതി 2019 ചമയ് 30ന് ചെങ്ങോട്ടുമല സന്ദര്ശതിക്കുേയം പഞ്ങോ
യത്് ഭരണസമതിതതി, ചപങോതുജന്ള്, സംരക്ഷണ സമതിതതി പ്രേ
ര്ത്േര് തുട്തിയേരതില് നതിന്നും േതിേരം ങശഖരതിക്കുേയം ചെയ്തു. 
യേസമതിതതിയങടയം ങമഖലയതിങലയം പ്രേര്ത്േരുചട ങനതൃത്വത്തി
ല് ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല ജലങരേങോതസ്സുേളചട സര്ങേയം നടത്തി. 
ഒരു മങോസത്തിനള്ളതില് ഇടക്ങോല റതിങപെങോര്ട്ടു നല്േതി. 2019 ആഗ
്റേ് 30 ന് പൂര്ണ റതിങപെങോര്ട്ട് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തിനം ചപങോതുജന്
ള്ക്കും മുമ്പങോചേ സമര്പെതിച്ചു.

ങെങോ. ചേ.േതി. ങതങോമസ് (റതിട്ട. സയറെതി്റേ് & ഗ്രൂപെ് ജതി ചഹെ്, 
നങോഷനല് ചസറെര് ങഫങോര് എര്ത്് സയന്സ് ്റേെ്രീസ് തതിരുേന
ന്പുരം) ആയതിരുന്നു സമതിതതി ചെയര്മങോന്. സമതിതതിയതിചല മറ്റ് അം
ഗ്ള് ങെങോ. മങനങോജ് സങോമുേല് (പ്രതിന്സതിപെല് സയറെതി്റേ് & 
ചഹെ്, ചസന്്രല് ഇന്്റേതിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഫതിഷറ്രീസ് ചടേ്ങനങോളജതി, 
എറണങോകുളം), ങെങോ. േതി. ചേ. ബ്തിങജഷ് (അസതി്റേറെ് ചപ്രങോഫസര്, 
ജതിങയങോളജതി േതിഭങോഗം, എം.ഇ.എസ്. ങേങോങളജ്, ചപങോന്നങോനതി), ങെങോ. 
എ. അെയുതന് (ചപ്രങോഫസര് (റതിട്ട.) പ്ഹങരൈങോളജതി്റേ്, റ്രീജനല് 
എഞ്തിന്രീയറതിംഗ് ങേങോങളജ്, ങേങോെതിങക്ങോട്), ങെങോ. പതി. മുഹമ്ദ്ഷങോ
ഫതി (റതിട്ട. ചപ്രങോഫസര്, രസതന്ത്രേതിഭങോഗം, ങേങോെതിങക്ങോട് സര്േേ
ലങോശങോല), ങെങോ. ആര്. അന്സങോരതി (റതിട്ട. െയറേ്ടര്, മലബങോര് 
ചബങോട്ടങോണതിക്ല് ഗങോര്െന്, ഒളേണ്, ങേങോെതിങക്ങോട്), ചപ്രങോഫ. 
ചേ. ശ്ര്രീധരന് (റതിട്ട. ചപ്രങോഫസര്, ഭൗതതിേശങോസ്ത േതിഭങോഗം, ചസറെ് 
ങജങോസഫ് ങേങോങളജ്, ങദേഗതിരതി, ങേങോെതിങക്ങോട്), ചപ്രങോഫ. ടതി.പതി. കു
ഞ്തിക്ണ്ന് (റതിട്ട. ചപ്രങോഫസര്, ധനശങോസ്ത േതിഭങോഗം, സതി.ചേ.ജതി 
ചമങമ്ങോറതിയല് ഗേ.ങേങോങളജ്, ങപരങോമ്പ്ര), ഇ. അബ്ദുല് ഹമ്രീദ്, 
റതിട്ട. സയറെതി്റേ്, സതി.െ്യൂ.ആര്.െതി.എം. ങേങോെതിങക്ങോട്), പതി. േതി. 
ങേണുങഗങോപങോലന് (റതിട്ട. ങഫങോറ്റേ് ചറയതിഞ്് ഓഫ്രീസര്, േനംേ
കുപെ്) എന്നതിേരങോയതിരുന്നു.
ശുപാര്ശകൾ

 y മറ്റു ജലങരേങോതസ്സുേള് ഇല്ങോത് ങേങോട്ടൂര് പഞ്ങോയത്തിചറെ 
കുടതിചേള്ളം ഉള്ചപെചടയള്ള ജലങോേശ്്ള് നടത്തിത്രു
ന്ന ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല ജലങരേങോതസ്സുേചളചയല്ങോം പങോറ 
ഖനനവം അനബന്ധ പ്രേര്ത്ന്ളം നശതിപെതിക്കും.

 y ആദതിേങോസതിേളചട ആേങോസ േ്േസ്ചയയം അധതിേങോസ 
ങമഖലചയയം അേരുചട ആെങോരങോനഷ്ഠങോന്ചളയം നശതി
പെതിച്് അേരുചട പരമ്പരങോഗത  േങോസങമഖലേളതില് നതിന്നും 
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പലങോയനം ചെയ്യതിക്ങോന് പങോറ ഖനനം ഇടയങോക്കും.
 y മലേളങോല് ചുറ്റചപെട്ട ങേങോട്ടൂര് പഞ്ങോയത്തിചറെ സേതിങശഷ ഭൂ

പ്രകൃതതി പങോറ ഖനനം മൂലമുള്ള േങോയമലതിന്രീേരണവം ജലമ
ലതിന്രീേരണവം  ശബ്ദമലതിന്രീേരണവം പതതിന്മട്് േര്ധതി
പെതിക്കും.

 y ഉരുള് ചപങോട്ടലം മണ്തിടതിച്തിലം പ്പപെതിങ്ം ഉണ്ങോേങോറുള്ള 
അപേട ങമഖലയങോയതി തരം തതിരതിച്തിട്ടുള്ള പരതിസ്തിതതി ങമഖല
യങോണ് ചെങ്ങോട്ടുമല.

 y സേതിങശഷമങോയ ഭൂപ്രകൃതതിയം പ്രങത്േ പങോരതിസ്തിതതിേ 
സങോമൂഹതിേ ഘടേ്ളം േണക്തിചലടുക്കുങമ്പങോള് ചെങ്ങോട്ടു
മല പങോറ ഖനനത്തിന് ഒട്ടും അനങയങോജ്മല്

 y മുന്േങോല്ളതില് സംഭേതിച്തിട്ടുള്ള ഉരുള്ചപങോട്ടലേള് ചേച്ചു 
തചന്ന ചെങ്ങോട്ടുമലചയ ദുരന് സങോധ്തങോ ങമഖലയങോയതിട്ടു 
േതിലയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. ഇങതങോചടങോപെം സമൃദ്ധയങോയ ങമല്മണ്് 
േേെവം േരുത്തുള്ള സസ്ങോേരണവം ശതിലയതിചല േതിടവേള
ചട ര്രീതതിയം ഓലതിേളചടയം ന്രീര്ച്ങോലേളചടയം സങോന്നതിദ്ധ്
വം കുന്നതിചറെ ചെരതിവം േണക്തിചലടുത്് പങോറ ഖനനത്തിചറെ 
ദുരന്സങോദ്ധ്തേചള േതിലയതിരുത്തുങമ്പങോള് പങോറഖനനം ഒട്ടും 
അനേദതിക്ങോവന്ന ഒരു പ്രങദശമല് ചെങ്ങോട്ടുമലചയന്ന് ത്രീ
ര്ച്യങോയം േതിലയതിരുത്ങോം.

 y പങോറഖനനത്തിചറെ ചെറതിയ പ്രേമ്പന്ള് ങപങോലം ചെങ്ങോ
ട്ടുമലയചട സേതിങശഷമങോയ ഭൂപ്രകൃതതിചയ നതിലനതിര്ത്തുന്ന 
ഘടേ്ളങോയ ങമല്മണ് േേെചത്യം അതതിചന പതിടതിച്ചു നതി
ര്ത്തുന്ന മര്ളം അടതിക്ങോടുേളം അടങ്ന്ന സമൃദ്ധമങോയ 
സസ്ങോേരണചത്യം അസ്തിരചപെടുത്തും. അനബന്ധ പ്രേ 
ര്ത്തിേളങോയ ങറങോഡു നതിര്മ്ങോണവം മരം മുറതിക്ലം ങമല്മണ്് 
മങോറ്റലം യന്ത്രസങോമഗ്തിേളചട പ്രേര്ത്നവം ങെര്ത്തുങനങോ
ക്കുങമ്പങോള് ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് ആരംഭതിക്ങോന് ഉങദേശതിക്കുന്ന 
പങോറഖനനം ദുരന്ചത് േതിളതിച്ചു േരുത്തുന്നതങോയതിരതിക്കും.  
ഖനനം നടത്ങോന് ഉങദേശതിക്കുന്നത് ചെങ്ങോട്ടുമലയചട തല
പെത്് ആചണന്നത് ദുരന് സങോദ്ധ്ത പതതിന്മട്് േര്ദ്ധതിപെതി
ക്കുന്നു. അതുചേങോണ്ടുതചന്ന ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് ഖനനങോന
മതതി ചേങോടുക്രുത് .

വിദഗപ്ധ സുംഘത്ിചറെ സന്ദര്ശനും
ചെങ്ങോട്ടുമല സന്ദര്ശതിക്കുചമന്ന ഉറപെ് പുതതിയ ജതില്ങോ േലേ്ടര് 

പങോലതിച്ചു. ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചലത്തിയ േലേ്ടര് മലയചട മുഴുേന് ഭങോഗവം 
സന്ദര്ശതിച്ചു. അഞ്ചുമണതിങയങോചട എത്തിയ അങദേഹം മലയതിചല ജല
സുലഭമങോയ േതിണര്, പ്രകൃതതിദത് ന്രീരുറേ, ഉരുള് ചപങോട്ടല് ഉണ്ങോയ
തും അനധതികൃതമങോയതി മരം മുറതിച്തുമങോയ സ്ലം തുട്തി ജന്ള് 
ആേശ്ചപെട്ട സ്ല്ചളല്ങോം സന്ദര്ശതിച് ങശഷം രങോത്രതി ഏഴു മണതി 
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േെതിഞ്ങോണ് മലയതിറ്തിയത്.
ഇതതിചന തുടര്ന്ന് 2019 ജൂണ് 10 ന് േലേ്ടര് നതിങയങോഗതിച് േതി

ദഗ്ദ്ധ സംഘം ചെങ്ങോട്ടുമല സന്ദര്ശതിച്് റതിങപെങോര്ട്ട് തയ്യങോറങോക്തി. തതി
രുേനന്പുരം എന്.സതി.ഇ.എസ്.എസ് ശങോസ്തജ്ഞന് ങെങോ: െതി. 
പത്മലങോല്, ങേങോെതിങക്ങോട് സതി.െബയൂ.ആര്.െതി.എമ്തിചല സ്രീനതിയര് 
പ്രതിന്സതിപെല് സയറെതി്റേ് പതി. ജയകുമങോര്, ങേങോെതിങക്ങോട് എന്.ഐ.ടതി
യതിചല ചപ്രങോഫസര്മങോരങോയ ങെങോ: സങന്ങോഷ് ജതി. തമ്പതി, ചപ്രങോഫ: ചേ. 
ശശ്രീന്ദ്രന്, ങേങോെതിങക്ങോട് െതി.എഫ്.ഒ ജയപ്രേങോശ്, ജതില്ങോ ങസങോയതില് 
േണ്സര്ങേഷന് ഓഫ്രീസര് ടതി.പതി. ആയതിഷ, ജതില്ങോ ജതിങയങോളജതി്റേ് 
ചേ. ഇബ്ങോഹതിം എന്നതിേരങോണ് റങോപെതിെ് എന്േങയങോണ്ചമറെ് അസ
ചസ്റെ് ട്രീമതില് ഉണ്ങോയതിരുന്നത്.

ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല ഖനനം പ്രങദശചത് സസ്ജന്തുജങോല്ള
ചട ആേങോസേ്േസ്ചയ പ്രതതികൂലമങോയതി ബങോധതിക്കുചമന്ന് റതിങപെങോര്ട്ട് 
ചൂണ്തിക്ങോണതിക്കുന്നു. മലയതിചല പ്രകൃതതിദത് ന്രീരുറേ കുറ്റ്ങോടതി, ങേങോ
രപ്പുെ ന്രീര്ത്ട്ചള സജ്രീേമങോക്തി നതിലനതിര്ത്തുന്നതങോണ്. ഖനനം 
ഈ ന്രീരുറേേചള തേര്ക്കും. ഖനനം മചണ്ങോലതിപെതിനം ഉരുള്ചപങോ
ട്ടലതിനം േങോരണമങോവചമന്നും സംഘം ചൂണ്തിക്ങോട്ടതി. ഭൂഗര്ഭജലത്തി
ചറെയം ഉപരതിതലജലത്തിചറെയം നങോശത്തിന് ഖനനം േങോരണമങോ
വം, േ്വങോറതി പ്രേര്ത്നം ചേങോണ്് പങോറച്്രീളേള് 650 മ്രീറ്റര് ദൂരത്തില് 
േചര ചതറതിക്കും, ചെങ്ങോട്ടുമലയതിചല 300 മ്രീറ്റര് ദൂരത്തില് ജനേങോ
സമുണ്്, ങമല്മണ്് ന്രീക്ം ചെയ്യുന്നങതങോചട മണ്തിചറെ ഫലപുഷ്ടതി 
നഷ്ടചപെടും, ഖനനം ചെങ്ങോട്ടുമലയ്ക് ചുറ്റുമുള്ള കൃഷതി േ്ങോപേമങോയതി 
നശതിക്ങോന് േങോരണമങോവം, പ്രങദശചത് പരതിസ്തിതതി പ്രങോധങോന്മു
ള്ള േങോവേള്ക്കും േ്വങോറതി പ്രേര്ത്നം നങോശം േരുത്തും, മലയതിചല 
മര്ളം േങോടുേളം നശതിപെതിക്കുന്നങതങോചട മെയചട ലഭ്ത കുറയം, 
ഇത് പ്രങദശത്് ജലക്ഷങോമമുണ്ങോക്കും തുട്തിയേയങോയതിരുന്നു റതിങപെങോ
ര്ട്ടതിചല പ്രധങോന േചണ്ത്ലേള്.

മലയതിചല പ്രധങോനചപെട്ട സസ് ജന്തുജങോല്ളചട ശങോസ്ത്രീയനങോമം 
ഉള്ചപെചട റതിങപെങോര്ട്ടതില് അക്മതിട്ട് നതിരത്തുന്നുണ്്. മുള്ളന്പന്നതി, േങോ
ട്ടുപന്നതി, േ്രീരതി, ഉടുമ്പ്, േങോട്ടുങേങോെതി, മൂര്ഖന്, അണലതി, ചപങോന്മങോന്, 
നതിശങോശലഭം തുട്തിയ ഒട്ടനേധതി ജ്രീേതിേളചട ആേങോസങേന്ദ്രമങോണ് 
ചെങ്ങോട്ടുമല. െന്ദനം, ഈട്ടതി, ഏെതിലംപങോല, അരയങോല്, േണതിചക്ങോ
ന്ന, േരതിമരുത്, തങോനതി, േങോഞ്തിരം തുട്തിയ മര്ളം നതിരേധതി ഔഷ
ധസസ്്ളം മലയതില് ധങോരങോളമുണ്്. ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് േ്വങോറതി പ്ര
േര്ത്നം തുട്തിയങോല് സമ്രീപ മലേളതിങലക്കും േ്വങോറതി േ്ങോപതിക്ങോന് 
സങോധ്തയണ്്. നല് പ്രകൃതതിഭംഗതി നതിലനതില്ക്കുന്ന ഇേതിചട േതിങനങോദ
സഞ്ങോര ങേന്ദ്രത്തിന് േലതിയ സങോധ്തയചണ്ന്നും റതിങപെങോര്ട്ടതില് ചൂ
ണ്തിക്ങോണതിക്കുന്നുണ്്. േ്വങോറതി േമ്പനതിക്് ലഭതിച് പങോരതിസ്തിതതിേങോനമ
തതി ങേണ്ത്ര പഠനം നടത്ങോചതയള്ളതങോണ്. അതുചേങോണ്് കൂടുതല് 
പഠനം നടത്തുന്നതു േചര ഈ അനമതതി മരേതിപെതിക്ണചമന്നുമങോ
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ണ് റതിങപെങോര്ട്ടതില് പറയന്നത്. ഈ റതിങപെങോര്ട്ടതിചറെ അടതിസ്ങോനത്തില് 
ജതില്ങോ ദുരന് നതിേങോരണ സമതിതതി ചെയര്മങോന് കൂടതിയങോയ ജതില്ങോ േല
േ്ടര് ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് േരതിങ്ല് ഖനനത്തിന് നല്േതിയ പങോരതി
സ്തിതതിേങോനമതതി മരേതിപെതിക്കുേയങോയതിരുന്നു.

ങേങോടതതി േതിധതിയണ്ങോയതിട്ടും ടങോങ്് നതിര്മങോണവം ഭൂമതി ഏചറ്റടുക്
ല്ലും പൂര്ത്്രീേരതിച്തില്.

േ്വങോറതി മങോഫതിയ തേര്ത് കുടതിചേള്ള ടങോങ്് പുനഃസ്ങോപതിക്ങോന
ള്ള നടപടതി ഗ്ങോമ-ങ്ങോക്് പഞ്ങോയത്തുേള് ഗൗരേത്തില് സ്വ്രീ
േരതിച്തില്. സമരസമതിതതി പ്ഹങക്ങോടതതിയതില് റതിട്ട് ഫയല് ചെയ്തതതി
ചറെ അടതിസ്ങോനത്തില് ടങോങ്് തല്സ്ങോനത്് നതിര്മതിക്ണചമന്ന് 
ങേങോടതതി ഉത്രേങോയതി. േതിധതി േന്ന് മങോസ്ളങോയതിട്ടും ടങോങ്് നതിര്മതി
ക്ങോന് ഗ്ങോമ പഞ്ങോയത്് നടപടതി എടുക്ങോതതിരുന്നത് േമ്പനതിക്് 
ങ്റേ ങനടതിചയടുക്ങോനള്ള അേസരചമങോരുക്തി. ടങോങ്് നതിര്മതിക്ങോന
ള്ള സ്ലം രണ്് സ്വേങോര് േ്ക്തതിേള് ബങോലങശേരതി ങ്ങോക്് പഞ്ങോ
യത്തിന് േതിട്ടുചേങോടുത്തങോണ് എന്നങോല് ഇതതിചറെ ഏചറ്റടുക്ല് 
നടപടതി പൂര്ത്്രീേരതിക്ങോന് ഇതുേചര ങ്ങോക്് പഞ്ങോയത്് ശ്രമതിച്തി
ല്. ടങോങ്് അേതിചട നതിലനതിന്നതിരുചന്നങ്തില് േ്വങോറതിയചട ഭ്രീഷണതി ഒെതി
േങോക്ങോന് േെതിയമങോയതിരുന്നു.
SEIAA മുമ്ാചക പരാതി

DEIAA നല്േതിയ പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി റദേങോക്ണചമന്ന് ആേ
ശ്ചപെട്ട് ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്് പ്രസതിെറെ് നല്േതിയ പരങോതതി 
SEIAA (State Environment Impact Assessment Authority) യചട 
2019 ജൂപ്ല 29 ന് നടന്ന 95-ങോമത് ങയങോഗം  പരതിഗണതിക്കുേയം 
േതിഷയം േതിശദമങോയതി പരതിങശങോധതിച്് റതിങപെങോര്ട്ട് ചെയ്യങോനങോയതി ങേങോെതി
ങക്ങോട് ജതില്ങോ േലേ്ടര്ക്കും മലബങോര് േന്ജ്രീേതിസങങ്തം േങോര്െങറെ
യം പരതിഗണനയ്ക് അയയ്ക്കുേയം ചെയ്തു. (Page 10. Item No: 95.24 
of the Minutes of 95th SEIAA Meeting held on 29th July 2019).

നതിര്ദേതിഷ്ട പദ്ധതതിപ്രങദശം മലബങോര് േന്ജ്രീേതിസങങ്തത്തിചറെ പരതി
ധതിയതില്  നതിന്നും 8.7 േതിങലങോമ്രീറ്റര് അേലത്തിലങോചണന്ന് പ്േല്െ് 
പ്ലഫ് േങോര്െന് റതിങപെങോര്ട്ടു ചെയ്തു. ശരതിയങോയ പരതിങശങോധനയതില്ങോ
ചതയങോണ് DEIAA പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതി നല്േതിയചതന്നും േ്വങോറതി 
പ്രേര്ത്ന്ള് പ്രങദശത്തിചറെ പരതിസ്തിതതിക്കും ജന്ള്ക്കും 
േളചര ങദങോഷേരമങോയതി ബങോധതിക്കുചമന്നും േതിശദവം ശങോസ്ത്രീയവമങോയ 
േതിലയതിരുത്ലതിനം ങശഷം മങോത്രങമ ഭങോേതിയതില് അനമതതി നല്േങോവൂ 
എന്നുമുള്ള അഞ്ംഗ സമതിതതി റതിങപെങോര്ട്ട് ജതില്ങോ േലേ്ടറും നല്േതി. 
2019 ഒേ്ങടങോബര് 18, 19 ത്രീയതതിേളതില് നടന്ന SEIAA യചട 98-ങോ 
മത് ങയങോഗം ഈ റതിങപെങോര്ട്ടുേള് പരതിഗണതിക്കുേയം അങപക്ഷേചന 
ങേള്ക്കുേയം ചെയ്തങശഷം DEIAA യതില് നല്േതിയ ങരഖേള് ചേച്് 
േ്രീണ്ടും േതിലയതിരുത്ല് നടത്ങോന് SEAC (State Level Expert 
Appraisal Committee) ചന ചുമതലചപെടുത്തുേയം പരതിങേഷ് ങപങോ 
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ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണസമരം
ഒരു വിജയഗങോഥ

ര്ട്ടലതിലൂചട അങപക്ഷ നല്േങോന് േ്വങോറതി ഉടമസ്ങനങോട് ആേശ്ചപെ
ടുേയം ചെയ്തു. (Page 16, 17. Item No: 98.30 of the Minutes of 
98th SEIAA Meeting held on 18th & 19th October 2019).
വീണ്ും പാരിസ്ിതികാനുമതിക്കപ് അകപക്ഷ

2019 െതിസംബര് 15 ന് സംസ്ങോന ഏേജങോലേ ങബങോര്െതിചന 
സമ്രീപതിച്് ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് േരതിങ്ല് ഖനനത്തിനള്ള പങോരതിസ്തിതതി
േങോനമതതിക്് േമ്പനതി േ്രീണ്ടും അങപക്ഷ നല്േതി. തുടര്ന്ന് 21.12.2019 
ന നടന്ന SEAC ങയങോഗത്തില് ഈ അങപക്ഷ പരതിഗണതിക്കുേയം 
രണ്ംഗ്ളട്തിയ ഉപസമതിതതിചയ സ്ല സന്ദര്ശനത്തിന് ചുമത
ലചപെടുത്തുേയം ചെയ്തു. അതുപ്രേങോരം SEAC അംഗ്ളങോയ ങെങോ. 
പതി. എസ് ഈസ, ചേ. കൃഷ്ണപണതിക്ര് എന്നതിേര് 2020 ജനേരതി 12 
ന് ചെങ്ങോട്ടുമല സന്ദര്ശതിച്് റതിങപെങോര്ട്ട് തയ്യങോറങോക്തി നല്േതി. േതിേരങോ
േേങോശ നതിയമപ്രേങോരം ലഭതിച് പ്രസ്തുത റതിങപെങോര്ട്ടതിചറെ പേര്പെ് പരതി
ങശങോധതിച്ങപെങോള് ഒരുതരത്തിലം േസ്തുതേള്ക്് നതിരക്കുന്ന തരത്തി
ലല് റതിങപെങോര്ട്ട് തയ്യങോറങോക്തിയത് എന്ന് നങോട്ടുേങോര്ക്് ങബങോധ്മങോയതി.

മലബങോര് േന്ജ്രീേതി സങങ്തത്തില് നതിന്നും എട്ട് േതി.മ്രീ. ദൂരത്തി
ലങോണ് ചെങ്ങോട്ടുമല. 10 േതി.മ്രീ തങോചെയങോചണങ്തില് ങേന്ദ്ര േന്
ജ്രീേതി ങബങോര്െതിചറെ അനമതതി േങോങ്ണ്തുണ്്. ചെല്റ്റ േമ്പനതി 
ഇതതിന് അങപക്ഷ നല്േതി എന്നു മങോത്രമങോണ് SEAC സംഘത്തി
ചറെ റതിങപെങോര്ട്ടതിലള്ളത്. ഈ അനമതതി ലഭതിക്ങോചത EC നല്േങോന് 
പങോടതില്. ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് േ്വങോറതി േമ്പനതി അനധതികൃതമങോയതി േ്ങോ
പേമങോയതി മര്ള് മുറതിച്ചുമങോറ്റതിയതിട്ടുണ്്. മര്ളം േങോടുേളം നശതിപെതി
ച്ങതങോചട പന്നതി, മുള്ളന്പന്നതി, കുര്്, മങോന്, മയതില് ഉള്ചപെചട
യള്ള ജ്രീേതിേള് ജനേങോസ ങേന്ദ്ര്ളതിചലത്തി േ്ങോപേമങോയതി കൃഷതി 
നശതിപെതിക്കുന്നത് പത്രമങോധ്മ്ളതില് നതിരന്രം േങോര്ത്യങോയതിട്ടു
ണ്്. എന്നങോല് ഇത്രം ജ്രീേതിേചള േങോണങോന് േെതിഞ്തിചല്ന്നങോണ് 
സംഘം റതിങപെങോര്ട്ട് ചെയ്തത്. പഞ്ങോയത്് പ്ജേപ്േേതിധ് പരതി
പങോലന സമതിതതി സ്ലം സന്ദര്ശതിച്് തയ്യങോറങോക്തിയ റതിങപെങോര്ട്ടതില് 
മലയതിചല പ്ജേസമ്പത്തിചറെ േതിശദ േതിേര്ളണ്്. പഠനസംഘം 
ഇതു ഖഡെതിക്കുേയങോയതിരുന്നു.

ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തിചറെ നതിര്ങദേശപ്രേങോരം CWRDM ചെ
ങ്ങോട്ടുമല സന്ദര്ശതിച്് തയ്യങോറങോക്തിയ പഠനറതിങപെങോര്ട്ടതില് ഇേതിചട 
പ്രകൃതതിദത് ന്രീരുറേേളചണ്ന്ന് േ്ക്തമങോക്തിയതങോണ്. എന്നങോല് 
ന്രീരുറേേളതിചല്ന്നങോണ് പുതതിയ രണ്ംഗസംഘം റതിങപെങോര്ട്ടതില് പരങോ
മര്ശതിച്ത്. ചെങ്ങോട്ടുമലയചട പങോരതിസ്തിതതിേ പ്രങോധങോന്ം പരതിഗ
ണതിക്ങോചതയം ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തിങറെങയങോ സമര സമതി
തതിയങടങയങോ േങോദം ങേള്ക്ങോചതയമങോണ് ഈ സമതിതതി  റതിങപെങോര്ട്ട് 
തയ്യങോറങോക്തിയത്.

ഇതതിനതിചട SEIAA മുന്പങോചേ 2020 ജനേരതിയതില് നല്േതിയ തട
സഹര്ജതിേള് പരതിഗണതിക്ങോത്തതിനം SEAC അംഗ്ളചട േ്വങോറതി 
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

അനകൂല റതിങപെങോര്ട്ടതിനം എതതിരങോയതി ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്് പ്ര
സതിെന്ം  സമരസമതിതതിയം പ്ഹങക്ങോടതതിയതില് തടസ ഹര്ജതി 
ഫയല് ചെയ്തു.
അനിശ്ിതകാല ഉപവാസവും നിര്നിദ്ാസമരവും

2020 ജൂപ്ല 7ന് നടക്ങോനതിരുന്ന SEAC ങയങോഗം തടസഹര്ജതി
േള് പരതിഗണതിക്ങോചത െല്റ്റയചട പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതിക്കുള്ള 
അങപക്ഷ പരതിഗണതിക്ങോന് സങോധ്തയചണ്ന്ന െര്ച് സജ്രീേമങോയതി. 
ഇതതിചനതതിചര സര്വേേക്ഷതി ങനതൃത്വത്തില് ജൂപ്ല 5ന് കൂട്ടങോലതിട
യതില് അനതിശ്തിതേങോല ഉപേങോസസമരം ആരംഭതിച്ചു. പരതിഷത്് മുന് 
പ്രസതിെണ്്  ചപ്രങോഫ. ടതി.പതി കുഞ്തിക്ണ്നങോണ് ഉപേങോസസമരം 
ഉദ്ഘങോടനം ചെയ്തത്. ജൂപ്ല 7 മുതല് നടങക്ണ്തിയതിരുന്ന SEAC 
ങയങോഗം തതിരുേനന്പുരത്് പ്രഖ്ങോപതിച് '്രതിപെതിള് ങലങോേ്ൌണ്' 
േങോരണം മങോറ്റതിചേച്തങോയതി ജൂപ്ല 6ന് അറതിയതിപെ് ലഭതിച്ചു. സമരസ
മതിതതിയചടയം ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്തു പ്രസതിെറെതിങറെയം തടസ്േങോദ്ള് 
കൂടതി ങേള്ക്ണചമന്ന പ്ഹങക്ങോടതതി ഉത്രവം അന്നുതചന്ന 
ഉണ്ങോയതി. അങതങോചട ഉപേങോസസമരം അേസങോനതിപെതിച്ചു.

SEAC യചട അജണ്യതില് േരുന്ന േതിഷയ്ള് പരതിങേഷ് ങപങോ
ര്ട്ടലതില് ലഭ്മങോേങോറുണ്്. എന്നങോല് ചെങ്ങോട്ടുമലചയ സംബന്ധതിച് 
േതിേര്ള് ഓണ്പ്ലനതില് നല്േതിയതിരുന്നതില്. സങോങങ്തതിേമങോയതി 
നടപടതിക്രമ്ള് പൂര്ത്തിയങോക്തി ഖനനങോനമതതി നല്േങോനള്ള ശ്രമ
ത്തിചറെ ഭങോഗമങോണതിചതന്ന് സമരസമതിതതിയം നങോട്ടുേങോരും സംശയതി
ക്കുന്നതതിന് ഇത് ഇടയങോക്തി. ഇതതിന് എതതിചരയള്ള േ്ത്സ്തമങോയ ഒരു 
പ്രതതിങഷധമങോയതിരുന്നു 2020 ചസപ്റ്റംബര് 14 ന് രങോത്രതി നടത്തിയ 
നതിര്നതിദ്ങോസമരം. ങേങോേതിെ് ഭ്രീഷണതിയതിലം ഉറക്ചമങോെതിഞ്് ചെ
ങ്ങോട്ടുമലയ്ക്കു ചുറ്റും നടത്തിയ രങോത്രതിയങോത്രയതില് ത്രീപെന്മുയര്ത്തി 
ധങോരങോളം സ്ത്രീേളം കുട്ടതിേളം സമരസമതിതതി പ്രേര്ത്േങരങോചടങോപെം 
പങ്ങോളതിേളങോയതി. ചപ്രങോഫ. ടതി പതി കുഞ്തിക്ണ്ന് തചന്നയങോണ് ഈ 
സമരവം രങോത്രതി ഉദ്ഘങോടനം ചെയ്തത്.

പ്ഹങക്ങോടതതിയചട നതിര്ങദേശപ്രേങോരം ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയ
ത്് പ്രസതിെറെതിങറെയം സമര സമതിതതിയങടയം േങോദം ങേള്ക്ങോന് 
SEAC തയ്യങോറങോയതി. 2020 ചസപ്റ്റംബര് 17 ന നടന്ന SEAC യചട 
ഓണ്പ്ലന് ങയങോഗത്തിങലക്് പഞ്ങോയത്് പ്രസതിെറെ്, സമര 
സമതിതതി പ്രേര്ത്േന് ബതിജു ചേങോളക്ണ്തി എന്നതിേചര േങോദ്ള് 
അേതരതിപെതിക്ങോനങോയതി േതിളതിച്ചു.
തകദേശ ചതരചഞ്ഞടുപ്ില് െര്ചാ വിഷയും

ഖനനങോനമതതി സംബന്ധതിച്് SEAC യചട ത്രീരുമങോനം അനകൂ
ലങമങോ പ്രതതികൂലങമങോ എന്ന് േ്ക്തമങോേങോത് സങോഹെര്ത്തിലങോണ് 
സംസ്ങോനത്് തങദേശ സ്വയംഭരണ സ്ങോപന്ളതിങലക്് ചതര
ചഞ്ടുപെ് പ്രഖ്ങോപതിക്കുന്നത്. അങതങോചട ചതരചഞ്ടുപെ് രംഗത്തും 
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ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണസമരം
ഒരു വിജയഗങോഥ

പഞ്ങോയത്തില് മങോത്രമല് ജതില്യതില് തചന്ന ചെങ്ങോട്ടുമലയം സജ്രീേ 
െര്ച്ങോ േതിഷയമങോയതി മങോറതി. നതിര്ദേതിഷ്ട േ്വങോറതി പ്രങദശം ഉള്ചക്ങോള്ളുന്ന 
ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോയത്് നങോലങോം േങോര്െതില് സ്വതന്ത്രനങോയതി മത്സര 
രംഗത്് എത്തിയ സമരസമതിതതി പ്രേര്ത്േചന യ.െതി.എഫ് പതിന്തു
ണയ്ക്കുന്ന സങോഹെര്വമുണ്ങോയതി. എന്നങോല് ചതരചഞ്ടുപെതിചന നങോട്ടു
േങോര് അേരുചട രങോഷ്ട്രീയ ങബങോധമനസരതിച്ചു തചന്നയങോണ് േണ്ത്.

SEAC നതിര്ങദേശതിച്തനസരതിച്് ജയ്പൂര് ആസ്ങോനമങോയ സ്വേങോര് 
ഏജന്സതിചയചക്ങോണ്് പുതതിചയങോരു പങോരതിസ്തിതതിേങോഘങോത റതിങപെങോര്
ട്ട് തയ്യങോറങോക്തി 15.9.2020 ന് സമര്പെതിച്ചു. േമ്പനതി േ്രീണ്ടും തയ്യങോറങോ
ക്തിയ ഈ റതിങപെങോര്ട്ടും യങോഥങോര്ത്ഥ്ത്തിന് നതിരക്ങോത്ത് ആയതിരു
ചന്നന്ന് പ്രങത്േം പറങയണ്തതില്ങല്ങോ. എന്ങോയങോലം പുതുക്തിയ 
EIA റതിങപെങോര്ട്ട് SEAC നം തൃപ്തിേരമങോയതില്. തുടര്ന്ന് നതിര്ദേതിഷ്ട ങെങോ
ദ്്ള്ക്് കൃത്മങോയ ഉത്ര്ളള്ള ഒരു പുതുക്തിയ EIA റതിങപെങോര്ട്ട് 
SEAC ആേശ്ചപെട്ടു. അതനസരതിച്് പുതുക്തിയ EIA 2021 ചഫബ്രു
േരതി 3 ന് നടന്ന SEAC ങയങോഗത്തില് അേതരതിപെതിച്ചു. തുടര്ന്ന് 2021 
മങോര്ച്് 24 മുതല് 26 േചരയള്ള ത്രീയതതിേളതില് നടന്ന SEACയചട 
120-ങോമത് ങയങോഗത്തില് േ്രീണ്ടും ചെങ്ങോട്ടുമല സന്ദര്ശതിച്് േതിശദ
മങോയ റതിങപെങോര്ട്ട് തയ്യങോറങോക്ങോന് SEAC ചെയര്മങോന് അടക്മുള്ള 
ഏെംഗ ഉപസമതിതതി രൂപ്രീേരതിച്ചു.

IV. സിയാക്കപ് സന്ദര്ശനും
SEAC ചെയര്മങോന് ങെങോ. സതി ഭങോസ്കരന്, SEAC അംഗ്ളങോയ 

ങെങോ. ആര് അജയകുമങോര് േര്മ, ങെങോ. ചേ ശ്ര്രീകുമങോര്, ങെങോ. എന് 
അനതില്കുമങോര്, ജതി. ശങ്ര്, ങെങോ. പതി. എസ് ഈസ, ചേ. കൃഷ്ണപെണതി
ക്ര് എന്നതിേരട്തിയ ഉപസമതിതതി 2021 ജൂപ്ല 23 ന് ചെങ്ങോട്ടു
മല സന്ദര്ശതിച്ചു. നതിര്ദേതിഷ്ട േ്വങോറതി പ്രങദശം ഉള്ചപെചട ചെങ്ങോട്ടുമ
ലയതിചല ആഘങോതപ്രങദശം മുഴുേനങോയം സംഘം സന്ദര്ശതിക്കുേയം 
സമരസമതിതതിങയയം ജനപ്രതതിനതിധതിേങളയം ങേള്ക്കുേയം നതിങേദനം 
സ്വ്രീേരതിക്ങോന് തയ്യങോറങോവേയം ചെയ്തു. ഉപസമതിതതി തയ്യങോറങോക്തിയ 
റതിങപെങോര്ട്ടതില് ചെങ്ങോട്ടുമലയചട പങോരതിസ്തിതതിേ പ്രങോധങോന്ം സങോങങ്
തതിേ േങോരണ്ള് േതിശേലനം ചെയ്തുചേങോണ്് േതിശദ്രീേരതിക്കു
ന്നുണ്്. ഒരു േങോരണേശങോലം ഇേതിചട േ്വങോറതി തുട്ങോന് പങോടതിചല്
ന്നും ചെങ്ങോട്ടുമല സര്ക്ങോര് ഏചറ്റടുത്് സംരക്ഷതിക്ണചമന്നും 
റതിങപെങോര്ട്ടതില് അഭതിപ്രങോയചപെട്ടു. 2021 ആഗ്റേ് 24 മുതല് 27േചര 
നടന്ന SEAC യചട 124-ങോമത് ങയങോഗം ചെങ്ങോട്ടുമലയതില് ഖനനം 
നടത്ങോനള്ള ചെല്റ്റ ങറങോക്് ങപ്രങോെേ്റ്റ്സതിചറെ അങപക്ഷ തള്ള
ണചമന്ന് SEIAA ങയങോട് ശുപങോര്ശ ചെയ്തു. (Page 18. Item No: 
124.48 of the Minutes of 124th SEAC Meeting held on 24th to 
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

27th August 2021).
2021ചസപ്റ്റംബര്14 മുതല് 16 േചര നടന്ന SEIAAയചട 112-

മത് ങയങോഗം ഈ ശുപങോര്ശ പരതിഗണതിച്് േ്വങോറതി േമ്പനതി ഉടമചയ 
അടുത് ങയങോഗത്തില് ങനരതില് ങേള്ക്ങോന് ഒരു അേസരം നല്േതി. 
(Page 58, 59. Item No: 112.41 of the Minutes of 112th SEIAA 
Meeting held on 14th to 16th September 2021). അതതിനതിടയ്ക് 
2021ചസപ്റ്റംബര്18ന് SEIAAയചടയം SEAC യചടയം േങോലങോേധതി 
അേസങോനതിക്കുേയം ചെയ്തു. ഖനനങോനമതതി അങപക്ഷ തള്ളുേയം 
ചേങോള്ളുേയം ചെയ്യങോത് ഒരു അേസ്.
പാരിസ്ിതികാനുമതിക്കായി കകന്ദ്രത്ിലും

SEIAA ഇല്ങോതങോയങതങോചട ങേരളത്തില് ഇതുേചര നടന്ന േങോ
ര്്ചളല്ങോം മറച്ചുേച്ചു ചേങോണ്് ങേന്ദ്ര പരതിസ്തിതതി, േനം, േങോലങോ
േസ്ങോ മങോറ്റ മന്ത്രങോലയം മുമ്പങോചേ പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതിക്ങോയതി 
േമ്പനതി 2021 നേംബര് 2 ന് അങപക്ഷ നല്േതി. ഈ അങപക്ഷ 
പരതിഗണതിച് ങേന്ദ്ര പങോരതിസ്തിതതിേങോഘങോത േതിലയതിരുത്ല് സമതിതതി 
(EAC), 2018ചല ങനങോട്ടതിഫതിങക്ഷന് നതിഷ്േര്ഷതിക്കുന്ന െതിസ്്രതി
േ്ട് സര്ങവേ റതിങപെങോര്ട്ട് (DSR) കൂടതി സമര്പെതിക്ങോന് ആേശ്ചപെട്ടു. 
DSR പുതുക്തിയതിരുന്നതിചല്ങ്തിലം പെയ DSR ഉപങയങോഗതിച്് ഖനനങോന
മതതി അങപക്ഷ പരതിഗണതിക്ങോവന്നതങോചണന്ന് ങേങോെതിങക്ങോട് ജതില്ങോ 
പ്മനതിങ് ആന്െ് ജതിങയങോളജതി ഓഫ്രീസതില് നതിന്നും റതിങപെങോര്ട്ട് നല്േതി. 
ഈ സര്ട്ടതിഫതിക്റ്റതിചറെ പതിന്ബലത്തില് േ്വങോറതിക്മ്പനതി ങേരള പ്ഹ
ങക്ങോടതതിയതില് പരങോതതി നല്േതി. േ്വങോറതിക്മ്പനതിയചട അങപക്ഷ പരതി
ഗണതിച്് ഒരുമങോസത്തിനേം ഉത്രേ് പുറചപെടുേതിക്ങോന് ങേന്ദ്ര EAC 
ക്്  പ്ഹങക്ങോടതതി ഉത്രേ് നല്േതി.

ഈ ഘട്ടത്തില് സമരസമതിതതിയചട ങനതൃത്വത്തില് ങേന്ദ്ര EAC 
മുമ്പങോചേ തടസ് ഹര്ജതി ഫയല് ചെയ്തു. ചതങോട്ടടുത് ദതിേസം തചന്ന 
പ്ഹങക്ങോടതതി മുമ്പങോചേ ഒരു റതിട്ടും ഫയല് ചെയ്തു. ഇതതിനതിടയതില് 
സമരസമതിതതിയചട ങനതൃത്വത്തില് ങേന്ദ്ര പരതിസ്തിതതി, േനം, േങോലങോ
േസ്ങോ േ്തതിയങോന േകുപ്പുമന്ത്രതിക്് പതതിനങോയതിരങത്ങോളം ഇ-ചമയതില് 
സങന്ദശം അയച്ചു. േതിേതിധ രങോഷ്ട്രീയ പങോര്ട്ടതിേള്, ങേങോട്ടൂര് ഗ്ങോമപഞ്ങോ
യത്് പ്രസതിെറെടക്മുള്ള ജന പ്രതതിനതിധതിേള്, േതിേതിധ േതിദ്ങോലയ
്ള്, കുടുംബശ്ര്രീ പ്രേര്ത്േര് തുട്തിയേരും നങോട്ടുേങോരും ഈ 
ജനേ്രീയ േതിഷയം ങേന്ദ്രസര്ക്ങോരതിചറെ ശ്രദ്ധയതില്ചപെടുത്തുന്നതതില് 
പങ്ങോളതിേളങോയതി. ങേരള പ്ഹങക്ങോടതതിയതില് സമരസമതിതതി ഫയല് 
ചെയ്ത റതിട്ടതിനങമല് േങോദം നടന്നങപെങോള് ങേന്ദ്ര സര്ക്ങോറതിനങേ
ണ്തി ങനരതിട്ട് ഹങോജരങോയ അെ്രീഷണല് ങസങോളതിസതിറ്റര് ജനറല് ഈ 
േതിഷയം പ്ഹങക്ങോടതതിചയ ധരതിപെതിച്ചു. സമരസമതിതതി സമര്പെതിച് തട
സ്ഹര്ജതി കൂടതി പരതിഗണതിക്ണചമന്ന് പ്ഹങക്ങോടതതി ഉത്രേങോയതി.

2022 മങോര്ച്് 7 മുതല് 9 േചര നടന്ന ങേന്ദ്ര പങോരതിസ്തിതതിേങോഘങോത 
േതിലയതിരുത്ല് സമതിതതി ങയങോഗത്തില് ഇത് അജണ്യങോയതി. അന്ന
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ചത് ങേങോെതിങക്ങോട് ജതില്ങോ േലേ്ടറുചട നതിര്ങദേശപ്രേങോരം തയ്യങോറങോ
ക്തിയ ചെങ്ങോട്ടുമലയചട പങോരതിസ്തിതതിേ പ്രങോധങോന്ം േതിശദമങോക്കുന്ന 
േതിദഗ്ധ പഠന റതിങപെങോര്ട്ട് 20.06.2019 ന് തചന്ന ങേന്ദ്ര േനം പരതി
സ്തിതതി മന്ത്രങോലയത്തിന് സമര്പെതിച്തിരുന്നു. മങോത്രമല് ങേങോെതിങക്ങോ
ട് CWRDM 16.07.2018 ന് നല്േതിയ പരങോതതിയം പദ്ധതതിചക്തതിചര 
സമരസമതിതതി നല്േതിയ പരങോതതിയം SEAC യചട ഏെംഗ ഉപസമതി
തതി റതിങപെങോര്ട്ടും െര്ച്യങോയതി. ഈ ഘടേ്ചളല്ങോം പരതിഗണതിച്് ഖന
നങോനമതതി നല്േണചമന്ന േ്വങോറതി േമ്പനതിയചട അങപക്ഷ ങേന്ദ്ര 
പങോരതിസ്തിതതിേങോഘങോത േതിലയതിരുത്ല് സമതിതതി തതിരതിച്യച്ചു. (Pages 
63 – 65. Item No: 2.6 of the Minutes of 47th EAC Meeting held 
on 7th to 9th March 2022)
സിയയചട അന്ിമ തീരുമാനും

ങേന്ദ്ര പരതിസ്തിതതി, േനം, േങോലങോേസ്ങോമങോറ്റ മന്ത്രങോലയം 2022 
മങോര്ച്് 3 ന് പുറചപെടുേതിച് ഗസറ്റ് േതിജ്ഞങോപന പ്രേങോരം പുതതിയ 
SEIAA, SEAC എന്നതിേ നതിലേതില് േന്നു. 2022 ഏപ്രതില് 19, 20 ത്രീ
യതതിേളതില് നടന്ന SEIAA യചട 113-ങോമത് ങയങോഗത്തില് േ്വങോറതി ഉട
മയചട േങോദം ങേള്ക്കുേയം ഹതിയറതിംഗ് ങനങോട്ട് സമര്പെതിക്ങോന് ഏഴു 
ദതിേസം അനേദതിക്കുേയം ചെയ്തു. (Page 33. Item No: 113.50 of 
the Minutes of 113rd SEIAA Meeting held on 19th & 20th April 
2022). തുടര്ന്ന് 2022 ജൂണ് 22 മുതല് 24 േചര നടന്ന SEIAA യചട 
114-ങോമത് ങയങോഗത്തില് േ്വങോറതി ഉടമ സമര്പെതിച് ഹതിയറതിംഗ് ങനങോട്ട് 
പരതിങശങോധതിച് ങശഷം പങോരതിസ്തിതതിേങോനമതതിക്കുള്ള അങപക്ഷ തള്ള
ണചമന്ന SEAC യചട ശുപങോര്ശ അംഗ്രീേരതിക്ങോനം ത്രീരുമങോനതിച്ചു. 
(Pages 22– 24. Item No: 114.23 of the Minutes of 114th SEIAA 
Meeting held on 25th, 26th May and 1st June 2022). നങോല േര്ഷ
ക്ങോലം ന്രീണ്ടുനതിന്ന ഒരു നങോടതിചറെ ഒത്തുങെര്ന്ന ങപങോരങോട്ടത്തിചറെ 
തതിളക്മങോര്ന്ന േതിജയം കൂടതിയങോയതിരുന്നു ആ ത്രീരുമങോനം.

ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണ സമരത്തിചറെ പ്രധങോന പ്രങത്േത 
അത് ഒങര സമയം ശങോസ്തത്തിങറെയം ജനങോഭതിലങോഷത്തിങറെയം കൂട്ടങോ
യ്മയതില് നടന്ന സമരമങോയതിരുന്നു എന്നതങോണ്. ഈ രംഗത്് ങേ
രളത്തില് പ്രേര്ത്തിക്കുന്ന ഏതങോചണ്ല്ങോ ശങോസ്ത സ്ങോപന്ളം 
അതതിചല ശങോസ്തജ്ഞരും ഇേതിചടേന്ന് പരതിങശങോധന നടത്തി മല 
ചപങോട്ടതിക്കുന്നതതിചല പങോരതിസ്തിതതിേ ആഘങോതചത്പെറ്റതി ആേര്ത്തി
ച്തിരുന്നു. ഇചതങോന്നും പരതിഗണതിക്ങോചതയങോയതിരുന്നു േ്വങോറതി മൂലധനം 
പ്രേര്ത്തിച്തിരുന്നത്. ശങോസ്തത്തിചറെ പതിന്ബലചത് െങോലതിചച്ടുത് 
ജനേ്രീയ കൂട്ടങോയ്മക്് മുന്നതില് ഏചതങോരു മൂലധനശക്തതിക്കും അടതി
യറേ് പറങയണ്തിേരും എന്നതതിചറെ ചതളതിേ് കൂടതിയങോണ് ചെങ്ങോ
ട്ടുമല സംരക്ഷണ സമരവം അതതിചറെ േതിജയവം. 


