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ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ധാതുക്കൾ
രാജ്യത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ധാതുക്കളുും അവയുപ്പട കണക്കാക്കിയ കരുതൽ
ശേഖരവുും ഇനിെറയുന്നവയാണ്:

ബ

ാക്സൈറ്റ് (അെുമിനിയം) അയിര്:

3.076 ദേലക്ഷും ടൺ കരുതൽ ശേഖരമാണ് ഇവിപ്പടയുള്ളത്. ഈ കരുതൽ 84 േതമാനും
വപ്പര പ്പമറ്റലർജ്ിക്കൽ ശപ്േഡാണ്. ഏകശദേും 5,99,780 ടണ്ണാണ് ശ ാക്സൈറ്റ് കരുതൽ
ശേഖരും. കൂടാപ്പത, ൈാധയതയുള്ള വിഭവങ്ങൾ 90 ദേലക്ഷും ടൺ ആപ്പണന്ന്
കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഗ ,് േുജ്റാത്ത്, മഹാരാഷ്്പ്ട, ജ്ാർഖണ്ഡ് എന്നിവയാണ്
ഒറീൈ, ആപ്രാപ്രശദേ്, ഛത്തീസ്ഡ
ശ ാക്സൈറ്റ് നിശക്ഷരമുള്ള പ്രധാന ൈുംസ്ഥാനങ്ങൾ. ഒറീൈയിപ്പലയുും
ആപ്രാപ്രശദേിപ്പലയുും ഈസ്റ്റ് ശകാസ്റ്റ് ശ ാക്സൈറ്റ് നിശക്ഷരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാേും
കരുതൽ ശേഖരവുും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ലെമ്പ്:
രാജ്യപ്പത്ത കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലപ്പത്ത പ്പെമ്പ് അയിര് ശേഖരും 712.5 ദേലക്ഷും ടൺ
അപ്പെങ്കിൽ 9.4 ദേലക്ഷും ടൺ ശലാഹമാണ്. പ്പെമ്പിന് 722 ദേലക്ഷും ടൺ ശൈാരാധിക
വിഭവങ്ങളുും (3.15 ദേലക്ഷും ടൺ പ്പെമ്പ് ശലാഹും) 0.6 ദേലക്ഷും ടൺ ൈാധയതയുള്ള
വിഭവങ്ങളുും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്.
ൈിുംേ്ഭുും ജ്ിെ (ജ്ാർഖണ്ഡ്),
ാലാഘട്ട് ജ്ിെ (മധയപ്രശദേ്), ജ്ുൻജ്ുനു, അൽവാർ ജ്ിെകൾ
(രാജ്സ്ഥാൻ) എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ടതുും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പ്പെമ്പ് അയിര്
നിശക്ഷരങ്ങളാണ്. േുജ്റാത്ത്, കർണാടക, ആപ്രാപ്രശദേ്, ഉത്തർപ്രശദേ്, ൈിക്കിും,
ശമഘാലയ, മഹാരാഷ്്പ്ട, രശ്ചിമ
ുംോൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്പെറിയ പ്പെമ്പ് അയിര്
നിശക്ഷരും.

ൈവർണ്ണം:
ശകാലാർ ജ്ിെയിപ്പല ശകാലാർ ശോൾഡ് ഫീൽഡ്,് സ റായ്ചൂർ ജ്ിെയിപ്പല ഹട്ടി ശോൾഡ്
ഫീൽഡ് (രണ്ടുും കർണാടകയിൽ), അനന്ത്്രൂർ ജ്ിെയിപ്പല രാമേിരി ശോൾഡ് ഫീൽഡ്
എന്നിവയാണ് ശലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവുും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ൈവർണ്ണ വയലുകൾ
(ആപ്രപ്രശദേ്). 116.50 ടൺ ശലാഹും അടങ്ങിയ പ്പമാത്തും ൈവർണ്ണ അയിര് 22.4 ദേലക്ഷും
ടൺ ആപ്പണന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഇരുമ്പയിര്:
രാജ്യപ്പത്ത ഇരുമ്പയിര് കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ ഏകശദേും 1,23,17,275 ആയിരും ടൺ
ഗ ിപ്പല പ്പ യ്ലാഡില
പ്പഹമസറ്ററ്റുും 53,95,214 ആയിരും ടൺ മാഗ്നസറ്ററ്റുും ഉണ്ട്. ഛത്തീസ്ഡ
ട
പ്പൈക്റിലുും ഒരു രരിധിവപ്പര കർണാടകയിപ്പല പ്പ ൊരി-ശഹാൈ്ശരട്ട് ശമഖലയിലുും
ട ിലുും വളപ്പര ഉയർന്ന
ജ്ാർഖണ്ഡിപ്പലയുും ഒറീൈയിപ്പലയുും
രാജ്ുംഡ പ്പൈക്റ
നിലവാരമുള്ള അയിരിന്പ്പറ രരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ മാപ്തശമയുള്ളൂ.
ഗ ,് കർണാടക, ശോവ, മഹാരാഷ്്പ്ട, ആപ്രാപ്രശദേ്,
ഒറീസ്സ, ജ്ാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഡ
രാജ്സ്ഥാൻ എന്നിവയാണ് പ്പഹമസറ്ററ്റ് വിഭവങ്ങൾ. കർണാടക, ആപ്രാപ്രശദേ്, ശോവ,
ശകരളും, ജ്ാർഖണ്ഡ്, രാജ്സ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട് എന്നിവയാണ് മാഗ്നസറ്ററ്റ്
വിഭവങ്ങൾക്കുള്ളത്.
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മാംഗനീൈ്:
മാുംേനീൈ് അയിരിൽ ആപ്പക 406 ദേലക്ഷും ടൺ ൈിറ്റു റിശൈാഴ്ൈ് ഉണ്ട്, അതിൽ 104
ദേലക്ഷും ടൺ പ്പതളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, 135 ദേലക്ഷും ടൺ ൈാധയതയുള്ളതാണ്, 167
ദേലക്ഷും ടൺ ൈാധയതയുണ്ട്. കർണാടകയിലാണ് ഏറ്റവുും കൂടുതൽ കരുതൽ
ശേഖരമുള്ളത്, പ്പതാട്ടുരിന്നാപ്പല ഒറീൈ, മധയപ്രശദേ്, മഹാരാഷ്്പ്ട, ശോവ എന്നിവയാണ്.
ആപ്രാപ്രശദേ്, ജ്ാർഖണ്ഡ്, േുജ്റാത്ത്, രാജ്സ്ഥാൻ, രശ്ചിമ
ുംോൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ
മാുംേനീൈ് പ്പെറിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

സ :
ജിപ്ം
383 ദേലക്ഷും ടൺ ജ്ിര്ൈും കരുതൽ ശേഖരും ഉപ്പണ്ടന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതിൽ രണ്ട് ദേലക്ഷും േൈ്പ്തപ്കിയ/പ്ലാസ്റ്റർ ശപ്േഡാണ്. വളും/മൺരാപ്തങ്ങൾ ശപ്േഡിൽ 92
ദേലക്ഷും ടൺ, ൈിമന്റ/് പ്പരയിന്റ് ശപ്േഡ് 76 ദേലക്ഷും ടൺ, മണ്ണ് വീപ്പണ്ടടുക്കൽ ശപ്േഡ്
13 ദേലക്ഷും ടൺ,
ാക്കിയുള്ളത് തരുംതിരിക്കാത്തതാണ്. രാജ്സ്ഥാൻ, തമിഴ്ാന ട്, ജ്മ്മു
സ ഉൽൊദിെിക്കുന്ന ൈുംസ്ഥാനങ്ങൾ. ജ്ിര്
കശ്ീമ ർ, േുജ്റാത്ത് എന്നിവ മാപ്തമാണ് ജ്ിപ്ും
ൈത്തിന്പ്പറ പ്രധാന ഉൽൊദനും രാജ്സ്ഥാനുും പ്പതാട്ടുരിന്നാപ്പല ജ്മ്മു കശ്ീമ രുമാണ്.

പ്ഗാസൈറ്റ്:
പ്ോസഫറ്റ് ശേഖരും പ്പമാത്തും 16 ദേലക്ഷും ടൺ ആണ്. പ്ോസഫറ്റ് പ്രധാനമായുും
ഉത്രാദിെിക്കുന്നത് ഒറീൈയിലാണ്. രാമനാഥരുരും ജ്ിെയിൽ, തമിഴ്നാട്ടിപ്പല മിക്കവാറുും
എൊ റിൈർവുകളുും സ്ഥിതി പ്പെയ്യുന്നു. ആപ്രാപ്രശദേ്, ജ്ാർഖണ്ഡ്, േുജ്റാത്ത്,
കർണാടക, ശകരളും, മധയപ്രശദേ്, മഹാരാഷ്്പ്ട, ഒറീൈ, രാജ്സ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാണിജ്യരരമായി പ്രധാനപ്പെട്ട നിശക്ഷരങ്ങളുണ്ട്.

െുണ്ണാമ്പുകല്ല്:
എൊ തരത്തിലുും ശപ്േഡുകളിലുമായി പ്പമാത്തും െുണ്ണാമ്പുകെ് ശേഖരും 1,69,941 ദേലക്ഷും
ടൺ ആപ്പണന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആപ്പക 3,713 ദേലക്ഷും ടൺ ശൈാരാധിക കരുതൽ
ശേഖരും കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗ ,് ആപ്രാപ്രശദേ്, േുജ്റാത്ത്: രാജ്സ്ഥാൻ, കർണാടക, തമിഴ്ാന ട്,
മധയപ്രശദേ്, ഛത്തീസ്ഡ
മഹാരാഷ്്പ്ട, ഹിമാെൽ പ്രശദേ്, ഒറീൈ,
ീഹാർ, ഉത്തരാഞ്ചൽ, ഉത്തർപ്രശദേ്
എന്നിവയാണ് െുണ്ണാമ്പുകെിന്പ്പറ പ്രധാന ഉൽൊദന ശകപ്രങ്ങൾ.

സമക്ക:
ആശോള സമക്ക കയറ്റുമതിയുപ്പട ഏകശദേും 60% വരുന്ന ഷ്ീറ്റ് സമക്കയുപ്പട ശലാകപ്പത്ത
ഏറ്റവുും വലിയ ഉത്രാദക രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ആപ്രാപ്രശദേ്, ജ്ാർഖണ്ഡ്,
ിഹാർ,
രാജ്സ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമക്ക-വഹിക്കുന്ന പ്പരഗ്മാസറ്ററ്റ് ഉണ്ട്.
ആപ്രാപ്രശദേിൽ 42,626 ആയിരും ടണ്ണുും
ീഹാറിൽ 12,938 ടണ്ണുും ജ്ാർഖണ്ഡിൽ 1,494
ടണ്ണുും രാജ്സ്ഥാനിൽ 2,007 ടണ്ണുമാണ് ൈിറ്റു സമക്ക കരുതൽ ശേഖരും.
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മറ്റ് ധാതുക്കൾ:
ൈിർശക്കാൺ (ശകരളും, തമിഴ്ാന ട്, ആപ്രാപ്രശദേ്, ഒറീസ്സ എന്നിവിടങ്ങളിൽ
ീച്
മണലിൽ കാണപ്പെടുന്നു), കൂടാപ്പത കവാർട്്,സ ൈിലിക്ക ധാതുക്കൾ എന്നിവ ഏതാണ്ട് എൊ
ൈുംസ്ഥാനങ്ങളിലുും കാണപ്പെടുന്നു.
അത് മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, രാജ്യും മാർ ിൾ, ശേറ്റ്, മണൽക്കെ് എന്നിവയാൽ
ൈമ്പന്നമാണ്. പ്ോസനറ്റ് പ്രധാനമായുും ഖനനും പ്പെയ്യുന്നത് തമിഴ്ാന ട്, കർണാടക,
ആപ്രപ്രശദേ്, രാജ്സ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്; രാജ്സ്ഥാൻ, േുജ്റാത്ത്, ഉത്തർപ്രശദേ്
എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായുും മാർ ിൾ ഖനനും പ്പെയ്യുന്നത്; പ്രധാനമായുും
ഗ ിലുും മധയപ്രശദേിലുമാണ് ശേറ്റ് ഖനനും പ്പെയ്യുന്നത്. ആപ്രാപ്രശദേുും
ഛത്തീസ്ഡ
ഹരിയാനയുും; രാജ്സ്ഥാനിപ്പല മണൽക്കെുും.

