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ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ
കലകക്ട്രേറ്റ് , മലപ്പുറം.
തീയതി:16/05/2020
സർക്കുലർ

വിഷയം :
കകരള

മമമൻസ് & മിനറൽസ് (മഡെവലപ്മമന് &റഗുകലഷൻ) ആക്ട്, 1957,
മനൽവയൽ - തണീർതട സംരക്ഷണ ആക്ട്, 2008, കകരള നദീതീര
സംരക്ഷണവും

മണൽ

വാരൽ

നിയനണവും

ആക്ട്, 2001 -

മാർഗനിർകദശങ്ങൾ പറമപ്വിക്കുുത് - സംബന്ധിച്
ഖനനം നിയനിക്കുുതിന് മമമൻസ് ആന് മിനറൽസ് (മഡെവലപ്മമന് &
മറഗുകലഷൻ) ആക്ട്, 1957 (എം.എം.ഡെി.ആർ.ആക്ട് 1957), കകരള മമമനർ മിനറൽ
കൺസഷൻ റൾസ് 2015 (മക.എം.എം.സി റൾസ് 2015), കകരള മിനറൽസ്
(പ്രിവൻഷൻ ഓഫരി് ഇല്ലീഗൽ മമമനിംഗ് , കസ്റ്റോകറജ് ആന് ടാൻകോാർക്ഷൻ) റൾസ്,
2015 (മക.എം.(പി.ഐ.എംഎസ്.ടി) റൾസ് 2015) സംസ്ഥാനമത്തെ കാർഷിക വളർചഷി
കപ്രാൽസാഹിപിക്കുകയം പാരിസ്ഥിതിക വ്വസ്ഥയമട സസ്ഥിരത ഉറപാക്കുകയം
മചെയ്യുുതിന് കവണ്ടിിയം മനൽവയംകaം തണീർത്തെടങ്ങaം സംരക്ഷിക്കുകയം അവ
പരിവർത്തെനമപ്ത്തുകയം രപാാരമപ്ത്തുകയം മചെയ്യുുത് നിയനിക്കുുതികം
കകരള മനൽവയൽ - തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട് 2008, നദീതീര
സംരക്ഷണത്തെികം നദികളിൽ നിനം മണൽ വാരുത് നിയനിക്കുുതികം കകരള
നദീതീര സംരക്ഷണവും മണൽ വാരൽ നിയനണവും ആക്ട് 2001 എുീ നിയമങ്ങൾ
പ്രാബല്ത്തെിൽ ഉണ്ടി്. ഖനനം, മനൽവയലിമന പരിവർത്തെനം , മണൽ വാരൽ,
മണ്/മണൽ തടങ്ങിയ ഖനിജങ്ങaമട കടത്തെൽ എുിവയമായി ബന്ധമപ് നിയമ
വിരദ്ധ പ്രവർത്തെനങ്ങൾ ശദ്ധയിൽമപ്കമാൾ ഖനനവും ഖനിജങ്ങaം പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധമപ് കമൽപറപ നിയമങ്ങളിൽ ഏത് നിയമത്തെിമന
അടിസ്ഥാനത്തെിലാണ് നടപടി സ്ീകരികേണ്ടിമതു് ബന്ധമപ് ഉകദ്ാഗസ്ഥർേ്
ആശയക്കുഴപം ഉണ്ടിാടുതായി ശദ്ധയിൽമപ്ിടിടണ്ടി്. കൂടാമത മപാത ജനങ്ങമള
പ്രയാസമപ്ത്തെിമോണ്ടി്,
നിരവധി
കകസകളിൽ
നിയമ
വിരദ്ധമലാത്തെ
പ്രവൃത്തെികൾമേതിമരയം വാഹനം, മണ്, മണൽ എുിവ പിടിമചഷി്േൽ തടങ്ങിയ
നടപടികൾ സ്ീകരിചഷിിടിടചിതായം കാണന. ഇല്ൗ അവസരത്തെിൽ മപാതജന
താൽപര്ാർർതം
ഉകദ്ാഗസ്ഥർേ്
മാർഗ്ഗ നിർകദ്ദശങ്ങൾ
നൽകകണ്ടിത്
അത്ാവശ്മാമണു്
കാണുതിനാൽ
താമഴ പറയു നിർകദ്ദശങ്ങൾ
പറമപ്വിക്കുന.
1.നിലവിംചി ടളം ആഴം കൂ്ി ജല സംഭരണ കശഷി വർദ്ധിപിക്കുുതിന് മൻകൂർ
അകമതി ആവശ്മാകണാ എുത് സംബന്ധിചെ്
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കാർഷിക വളർചഷി കപ്രാൽസാഹിപിക്കുകയം പാരിസ്ഥിതിക വ്വസ്ഥയമട
സസ്ഥിരത ഉറപാക്കുകയം മചെയ്യുുതികം മനൽവയംകaം തണീർത്തെടങ്ങaം
സംരക്ഷിക്കുുതികം കകരള മനൽവയൽ - തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട് 2008 ൽ
വ്വസ്ഥകൾ ഉൾമപ്ത്തെിയിടിടണ്ടി്. ഖനനം നിയനിക്കുുതികം സർോരിന് റവന്
വരമാനം കന്ുതികമചി വ്വസ്ഥകൾ മക .എം.എം.സി. റൾസ് , 2015, മക.എം
(പി.ഐ.എം.
എസ്.ടി)
റൾസ്
2015
എുിവയിംം
ഉൾമപടിടത്തെിയിടിടണ്ടി്.
തണീർത്തെടമായി ( wet land) ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾമപ്ിടിടളള ഒര ടളം ആഴം കൂ്ി ജല
സംഭരണ കശഷി വർദ്ധിപിക്കുുതിനായി ടളത്തെിൽ നിനം എേൽ/മചെളി/മണ് നീേം
മചെയ്ത് ടളത്തെിന് ചുറം ബണ്ടി് നിർ്മിിക്കുുത് കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട
സംരക്ഷണ ആക്ട് 2008 മല വടപ് 11, 27 എ(5), മക.എം.എം.സി റൾസ് , 2015 മല വടപ്
14 എുിവ പ്രകാരം നിയമ വിരദ്ധമല. ആയതിനാൽ ഇല്ോര്ത്തെിന് മൻകൂർ അകമതി
ആവശ്മില. എുാൽ ടളത്തെിൽ നിനചി മണ് പറകത്തെേ് കടത്തെിമോണ്ടി്
കപാടുപക്ഷം സ്ഥല ഉടമ മക.എം.എം.സി റൾസ് 2015 മല ചെ്ം 3,14 എുിവ പ്രകാരം
ജിലാ ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനചി മൻകൂർ അകമതിയം മക .എം.(പി.ഐ.എം.എസ്.ടി)
റൾസ് 2015 മല ചെ്ം 25, 26 പ്രകാരം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ് പാസം കനടിയിരികേണ്ടിതാണ് .
അലാത്തെപക്ഷം
പ്ര്രസത
ഖനനവും
കടത്തെിമോണ കപാകംം
നിയമ
വിരദ്ധമാടുതം
ആ
പ്രവൃത്തെിയിൽ
ഏർമപ്ു വാഹനം /ഉപകരണം
പിടിമചഷി്കേണ്ടിതമാണ് .
2.പതിയ ടളം നിർ്മിിക്കുുതിന്
സംബന്ധിചഷി്

മൻകൂർ അകമതി ആവശ്മാകണാ എുത്

കാർഷിക വളർചഷി കപ്രാൽസാഹിപിക്കുുതികം മനൽകഷിേ് കപ്രാൽസാഹനം
നൽടുതികചി നിർകദ്ദശങ്ങൾ കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട്
2008 ൽ വടപ് 4, 15, 16 എുിവയിൽ ഉൾമപ്ത്തെിയിടിടണ്ടി്. കാർഷിക വളർചഷി
മമകവരിക്കുുതിന് നിലവിംചി തണീർത്തെടങ്ങaം മനൽവയംകaം മനൽവയലിമന
നിർവചെനത്തെിൽ ഉൾമപ്ു ചെിറകaം ജല നിർഗ്ഗമന ചൊംകaം ടളങ്ങaം
അകതകപാമല കാത്തെ് സക്ഷികേണ്ടിതം പതിയ ടളങ്ങaം ചെിറകaം തണീർത്തെടങ്ങaം
നിർ്മിികേണ്ടിതം അത്ാവശ്മാണ് .
എ. ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾമപ് ഭമിപ- കകരള മനൽവയൽ - തണീർത്തെട സംരക്ഷണ
ആക്ട് 2008 പ്രകാരം ടളം, മനൽവയലിമന നിർവചെനത്തെിൽ ഉൾമപ്ുതിനാൽ
ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾമപ് ഭമിയിൽ ടളം ടഴിക്കുകമാൾ ഭമിയമട പരിവർത്തെനം
സംഭവിോത്തെത മകാണ്ടി് ആക്ട് 2008 ന് വിരദ്ധമല. ടളം നിർ്മിിക്കുകമാൾ
ടഴിമചഷി്ക്കുു മണ് ടളത്തെിന് ചുറം നികക്ഷപിചഷി് ബണ്ടി് നിർ്മിിക്കുുതിന്
മക.എം.എം.സി റൾസ് 2015 പ്രകാരം ക്ാറിയിംഗ് മപർമിറ്റ് ആവശ്മില. എുാൽ മണ്
പറകത്തെേ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടനമവങ്കിൽ മക.എം.എം.സി റൾസ് 2015 മല ചെ്ം
3,14 പ്രകാരം ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനചി ക്ാറിയിംഗ് മപർമിുറം മക .എം.
(പി.ഐ.എം.എസ്.ടി)റൾസ് 2015 മല ചെ്ം 25, 26 പ്രകാരം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ് പാസം
കനടിയിരികേണ്ടിതാണ് . മണ് പറകത്തെേ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാകാത്തെ സാഹചെര്ത്തെിൽ
ടളം നിർ്മിിക്കുുതിന് ഉപകയാഗിക്കുു മജ .സി.ബി, ഹിറ്റാചഷിി കപാംചിവ
പിടിമചഷി്ോൻ പാടിലാത്തെതാണ് . എുാൽ മണ് പറകത്തെേ് കടത്തെിമോണ്ടി്
കപാടു പക്ഷം ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനചി ക്ാറിയിംഗ് മപർമിുറം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ്
പാസം കനടിയി്ിലാമയങ്കിൽ ക്ാറിയിംഗ് മപർമിറ്റ് ഇല്ല എു കാരണത്തൊൽ
മജ.സി.ബി, ഹിറ്റാചഷിി തടങ്ങിയവയം സർോരികലേ് കറായൽറ്റി അടച്ച മകാണ്ടി്
മിനറൽ
ടാൻസിറ്റ്
പാസ്
കനടിയി്ില എു കാരണത്തൊൽ
മണ്
കടത്തൊകപകയാഗിക്കുു വാഹനവും പിടിമചഷി്ത്തെ് എം.എം.ഡെി.ആർ ആക്ട് 1957 വടപ്
21 പ്രകാരമചി നടപടികൾ സ്ീകരികേണ്ടിതാണ് .
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ബി. വിജ്ഞാപനം മചെെയ്മപടാത്തെ ഭമിപ - കകരള മനൽവയൽ - തണീർത്തെട
സംരക്ഷണ ആക്ട് 2008 മല വടപ് 27 എ (5) പ്രകാരം വിജ്ഞാപനം മചെെയ്മപടാത്തെ
ഭമി
പരിവർത്തെനമപ്ത്തുുകതാ
പരിവർത്തെനമപ്ത്തൊൻ
ശമിക്കുുകതാ,
ഉപകയാഗിക്കുുകതാ
ഉപകയാഗിോൻ
ശമിക്കുുകതാ
മനൽകഷിേ്
കവണ്ടിിയാമണങ്കിൽ വടപ് 27 എ പ്രകാരമചി അകമതിയമട ആവശ്മില .
ആയതിനാൽ ടളം നിർ്മിിക്കുുത് നിയമ വിരദ്ധമല. ടളം നിർ്മിിക്കുകമാൾ
ടഴിമചഷി്ക്കുു മണ് ടളത്തെിന് ചുറം നികക്ഷപിചഷി് ബണ്ടി് നിർ്മിിക്കുുതിന്
മക.എം.എം.സി. റൾസ് , 2015 മല ചെ്ം 14 പ്രകാരം ക്ാറിയിംഗ് മപർമിറ്റ് ആവശ്മില.
എുാൽ മണ് പറകത്തെേ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടനമവങ്കിൽ മക.എം.എം.സി റൾസ് ,
2015 പ്രകാരം ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനചി ക്ാറിയിംഗ് മപർമിുറം മക .എം
(പി.ഐ.എം.എസ്.ടി) റൾസ് , 2015 മല ചെ്ം 25,26 പ്രകാരം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ് പാസം
കനടിയിരികേണ്ടിതാണ് . മണ് പറകത്തെേ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാകാത്തെ സാഹചെര്ത്തെിൽ
ടളം നിർ്മിിക്കുുതിന് ഉപകയാഗിക്കുു മജ .സി.ബി, ഹിറ്റാചഷിി കപാംചിവ
പിടിമചഷി്ോൻ പാടിലാത്തെതാണ് . എുാൽ മണ് പറകത്തെേ് കടത്തെിമോണ്ടി്
കപാടു പക്ഷം ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനചി ക്ാറിയിംഗ് മപർമിുറം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ്
പാസം കനടിയി്ിലാമയങ്കിൽ ക്ാറിയിംഗ് മപർമിറ്റ് ഇല്ല എു കാരണത്തൊൽ
മജ.സി.ബി, ഹിറ്റാചഷിി തടങ്ങിയവയം സർോരികലേ് കറായൽറ്റി അടച്ച മകാണ്ടി്
മിനറൽ
ടാൻസിറ്റ്
പാസ്
കനടിയി്ില എു കാരണത്തൊൽ
മണ്
കടത്തൊകപകയാഗിക്കുു വാഹനവും പിടിമചഷി്ത്തെ് എം.എം.ഡെി.ആർ ആക്ട്, 1957 വടപ്
21 പ്രകാരമചി നടപടികൾ സ്ീകരികേണ്ടിതാണ് .
സി.പരയിടം തരത്തെിൽമപ് ഭമിപ - പരയിടം തരത്തെിൽമപ് ഭമിയിൽ ടളം
നിർ്മിിക്കുകമാൾ ടഴിമചഷി്ക്കുു മണ് ടളത്തെിന് ചുറം നികക്ഷപിചഷി് ബണ്ടി്
നിർ്മിിക്കുുതിന് മക.എം.എം.സി റൾസ് , 2015 പ്രകാരം ക്ാറിയിംഗ് മപർമിറ്റ്
ആവശ്മില. എുാൽ പറകത്തെേ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടനമവങ്കിൽ മക.എം.എം.സി
റൾസ്, 2015 മല ചെ്ം 14 പ്രകാരം ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനചി ക്ാറിയിംഗ് മപർമിുറം
മക.എം.(പി.ഐ.എം.എസ്.ടി) റൾസ് , 2015 മല ചെ്ം 25,26 പ്രകാരം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ്
പാസം കനടിയിരികേണ്ടിതാണ്. മണ് പറകത്തെേ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാകാത്തെ
സാഹചെര്ത്തെിൽ ടളം നിർ്മിിക്കുുതിന് ഉപകയാഗിക്കുു മജ .സി.ബി, ഹിറ്റാചഷിി
കപാംചിവ പിടിമചഷി്ോൻ പാടിലാത്തെതാണ് . എുാൽ മണ് പറകത്തെേ്
കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടു പക്ഷം ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനചി ക്ാറിയിംഗ് മപർമിുറം
മിനറൽ ടാൻസിറ്റ് പാസം കനടിയി്ിലാമയങ്കിൽ , ക്ാറിയിംഗ് മപർമിറ്റ് ഇല്ല എു
കാരണത്തൊൽ മജ.സി.ബി, ഹിറ്റാചഷിി തടങ്ങിയവയം സർോരികലേ് കറായൽറ്റി അടച്ച
മകാണ്ടി് മിനറൽ ടാൻസിറ്റ് പാസ് കനടിയി്ില എു കാരണത്തൊൽ മണ്
കടത്തൊകപകയാഗിക്കുു വാഹനവും പിടിമചഷി്ത്തെ് എം.എം.ഡെി.ആർ ആക്ട്, 1957 വടപ്
21 പ്രകാരമചി നടപടികൾ സ്ീകരികേണ്ടിതാണ് .
ഡെി.ഇല്പ്രകാരം ടളം നിർ്മിിക്കുുത് ഏമതങ്കിംം ഒര വ്്ിയമട ഇല്ൗമമന് മമററ്റിന്
(Easement Right) എതിരാടു പക്ഷം ആ വ്്ിേ് സങ്കട നിവർത്തെിോയി
ബന്ധമപ് സിവിൽ കകാടതിമയ സമീപിക്കുുതിന് അവകാശമണ്ടി് . ടളം
നിർ്മിിക്കുുത്
മപാത ജനങ്ങaമട അവകാശങ്ങമള കദാഷകരമായി
ബാധിക്കുനമവങ്കിൽ ബന്ധമപ് റവന് ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസർേ് മസക്ഷൻ 133
Cr.P.C പ്രകാരം നിയമാകൃത നടപടികൾ സ്ീകരിോവുുതാണ് .
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3. മനൽവയലിൽ കമാക്ാർ മഷഡെ്
ആവശ്മാകണാ എുത് സംബന്ധിചഷി്.

നിർ്മിിക്കുുതിന്

മൻകൂർ

അകമതി

മനൽകഷി അഭിവൃദ്ധിമപ്ത്തുുതിന് മനൽവയലിൽ കമാക്ാർ മഷഡെ്
നിർ്മിിക്കുകമാൾ കമാക്ാർ മഷഡെ് നിർ്മിിക്കുുതിന് ഉപകയാഗമപ്ത്തുു ഡൊറ്റാ
ബാങ്കിൽ
ഉൾമപ് സ്ഥലം
മനൽവയലിമന നിർവചെനത്തെിൽ
തമു
ഉൾമപ്ുതിനാംം
പ്ര്രസത
ഭമി
മനൽകഷി
അഭിവൃദ്ധിമപ്ത്തുുതിന്
ഉപകയാഗമപ്ത്തുുതിനാംം പ്ര്രസത പ്രവൃത്തെി കകരള മനൽവയൽ - തണീർത്തെട
സംരക്ഷണ ആക്ട്, 2008 ന് വിരദ്ധമല. ഇല്പ്രകാരം കമാക്ാർ മഷഡെ് നിർ്മിിക്കുകമാൾ
ഭമിയമട പരിവർത്തെനകമാ രപാാരമപ്ത്തെകലാ ഉണ്ടിാകാത്തെതിനാൽ കകരള
മനൽവയൽ-തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട്, 2008 മന വടപ് 9 (1) പ്രകാരമചി
അകമതിയമട ആവശ്മില. കമാക്ാർ മഷഡെ് നിർ്മിിക്കുുതിന് തകദ്ദശ സ്യം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിനചി ബിൽഡെിംഗ് മപർമിറ്റിമനയം ആവശ്മില.
4.പരയിടം തരത്തെിൽമപ് ഭമിയിൽ നിനം പരിവർത്തെനാകമതി ലഭ്മായ ഭമിയിൽ
നിനം ഭവനം / ഫ്ലാറ്റ് / വാണിജ് മക്ിടം നിർ്മിാണത്തെിനായി മണ് നീേം
മചെയ്യുുതിന് അകമതി ആവശ്മാകണാ എുത് സംബന്ധിചഷി്.
എ. 300 ചെ.മീറ്റർ വമര പിാ് ഏരിയ ഉചിവപ- മക.എം.എം.സി റൾസ് , 2015 മല ചെ്ം
14(2) പ്രകാരം, തകദ്ദശ സ്യം ഭരണ സ്ഥാപനത്തെിൽ നിനം മക്ിട നിർ്മിാണ
അകമതി ലഭിചഷിിടിടചി സംഗതികളിൽ 300 ചെ.മീറ്റർ വമര പിാ് ഏരിയയചി ഭവനം /
ഫ്ലാറ്റ് / വാണിജ് മക്ിടം നിർ്മിാണത്തെിനായി സാധാരണ മണ് (Ordinary earth)
ഖനനം മചെയ്യുുതിന് ക്ാറിയിംഗ് മപർമിറ്റ് ആവശ്മില. ആയതിനാൽ ഇല്ൗ
ആവശ്ത്തെിന് ഉപകയാഗിക്കുു മജ .സി.ബി, ഹിറ്റാചഷിി തടങ്ങിയവ പിടിമചഷി്ോൻ
പാ്ചിതല. എുാൽ മണ് കടത്തെിമകാണ്ടി് കപാടുത് ആവശ്മാടു പക്ഷം മണ്
കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടുതിന് മമ് (1)തകദ്ദശ സ്യം ഭരണ സ്ഥാപനത്തെിൽ നിനചി
മക്ിട നിർ്മിാണത്തെികചി ബിൽഡെിംഗ് മപർമിറ്റ് (2)ഭമി നിരപാക്കുുത് (levelling),
സാധാരണ മണിമന ഖനനം (Extraction of ordinary earth) എുിവ മചെകെയ്ണു
പക്ഷം തകദ്ദശ സ്യം ഭരണ സ്ഥാപനത്തെിൽ നിനചി ലാന് മഡെവലപ്മമന് മപർമിറ്റ്
(3)വികലജ് ഓഫരിീസറിൽ നിനചി മമകവശാകഭവ സർ്ിിിേറ്റ് (Possession and
enjoyment certificate) എുിവ സഹിതമചി ഒര അകപക്ഷ ജികയാളജി വടപിന്
സമർപിച്ച മകാണം സർോരികലേ് കറായൽറ്റി അടച്ച മകാണം മക .എം.
(പി.ഐ.എം.എസ്.ടി) റൾസ്, 2015 മല ചെ്ം 25,26 പ്രകാരം ഭവുടമ മിനറൽ ടാൻസിറ്റ്
പാസ് കനടിയിരികേണ്ടിതാണ്. പാസ് ഇല്ലാത്തെപക്ഷം എം.എം.ഡെി.ആർ.ആക്ട്,
1957 വടപ് 21 പ്രകാരമചി നടപടികൾ സ്ീകരികേണ്ടിതാണ് .
ബി.300 ചെ.മീറ്ററിൽ കൂ്തൽ പിാ് ഏരിയ ഉചിവപ- 300 ചെ.മീറ്ററിന് മകളിൽ പിാ്
ഏരിയയചി ഭവനം / ഫ്ലാറ്റ് / വാണിജ് മക്ിടം നിർ്മിാണത്തെിന് മക .എം.എം.സി.
റൾസ്, 2015 മല ചെ്ം 14 (1) പ്രകാരം സാധാരണ മണ് (Ordinary earth) ഖനനം
മചെയ്യുുതികചി ക്ാറിയിംഗ് മപർമിുറം മണ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടുതിന്
സർോരികലേ് കറായൽറ്റി അടച്ച മകാണ്ടി് മക.എം. (പി.ഐ.എം.എസ്.ടി) റൾസ് , 2015
മല ചെ്ം 25, 26 പ്രകാരം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ് പാസം ഭവുടമ കനടിയിരികേണ്ടിതാണ് .
ക്ാറിയിംഗ് മപർമിുറം പാസം ഇല്ലാത്തെപക്ഷം എം.എം.ഡെി.ആർ ആക്ട്, 1957 വടപ് 21
പ്രകാരമചി നടപടികൾ സ്ീകരികേണ്ടിതാണ്.
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സി.എകിബിഷൻ, സക്മിളനം തടങ്ങിയ പരിപാടികൾ സംഘടിപടിപിക്കുുതിന് പരിയിടം
തരത്തെിൽചിമപ് ഒര ഭമി വൃത്തെിയാക്കുു ആവശ്ത്തെികലേ് നിരപാക്കുുതിന്
(levelling) മണ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടുിലാമയങ്കിൽ ജിലാ ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനചി
മൻകൂർ അകമതിയമട ആവശ്മില.
5.പരയിടം തരത്തെിൽമപ് സ്ഥലത്തെ് ഇല്ഷിക നിർ്മിാണത്തെിന് ആവശ്മായ മൻകൂർ
അകമതികൾ
പരയിടം തരത്തെിൽമപ് സ്ഥലത്തെ് ഇല്ഷിക നിർ്മിാണം നടത്തുുതിന് ജിലാ
മലിനീകരണ നിയനണ കബാർഡെിൽ നിനം, ജിലാ ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനം മൻകൂർ
അകമതി ആവശ്മാണ് . മലിനീകരണ നിയനണ കബാർഡെിൽ നിനചി മൻകൂർ
അകമതി ഇല്ലാത്തെപക്ഷം കസ്റ്റോപ് മമക്മിാ നൽകകണ്ടിതം ആ വിവരം ഗാമപ്ായത്തെ്
മസക്ര്റിമയയം
ജിലാ
എൻവികറാൺമമനൽ
എ്ിനീയമറയം
അറിയികേണ്ടിതമാണ്. ജിലാ ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനചി മൻകൂർ അകമതി
കനടിയി്ിലാത്തെപക്ഷം കസ്റ്റോപ് മമക്മിാ നൽകകണ്ടിതം എം.എം.ഡെി.ആർ ആക്ട്, 1957
വടപ് 21 പ്രകാരമചി നടപടികൾ സ്ീകരികേണ്ടിതമാണ് . ഇല്ഷിക നിർ്മിിക്കുുതിന്
ഉപകയാഗിക്കുു മണ് മമറ്റാരിടത്തെ് നിനം മകാണ വുതാമണങ്കിൽ ആ മണ്
മകാണ വു വ്്ി , മണ് ടഴിമചഷി്ത്തെ സ്ഥലം എുീ വിശദാംശങ്ങൾ
പരികശാധകർേ്
മുികലാ
കകാമിറ്റന്
അകതാറിറ്റി
ആവശ്മപ്കമാകഴാ
വ്്മാക്കുുതിന്
ബന്ധമപ് കക്ഷികൾേ്
ബാദ്ധ്തയണ്ടി് .
അതിൽ
പരാജയമപ്ു പക്ഷം നിയമ വിരദ്ധമായി മണ് ഖനനം മചെയ്തതാമണു
അകമാനത്തെിൽ എം.എം.ഡെി.ആർ ആക്ട്, 1957 വടപ് 21 പ്രകാരമചി നടപടികൾ
സ്ീകരികേണ്ടിതാണ്. (സചെന -WA 2358/2016 കജാബി.പി.ഡെി. vs ജിലാ കളക്ടർ,
പാലോട്)
6.മനൽവയൽ തരത്തെിൽമപ് വ്രസ വഹകകളിൽ വർഷം മുഴവകനാ വിളമവ്ത്തെതിന്
കശഷമചി ഇല്ടകവളകളികലാ ഇല്ഷിക നിർ്മിാണം നടത്തുുത് നിയമ വിരദ്ധമാകണാ
എുത് സംബന്ധിചഷി്.
മനൽവയൽ തരത്തെിൽമപ് വ്രസ വഹകളിൽ വർഷം മുഴവകനാ വിളമവ്ത്തെതിന്
കശഷമചി ഇല്ടകവളകളികലാ ഇല്ഷിക നിർ്മിാണം നടത്തുകമാൾ ഭമിയമട
പരിവർത്തെനകമാ രപാാരമപ്ത്തെകലാ ആണ് സംഭവിക്കുുത് . ആയതിനാൽ അത്
കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട്, 2008 മന വടപ് 3 (1) പ്രകാരം
നിയമ വിരദ്ധമാണ് . ആയതിനാൽ പ്ര്രസത ആക്ടിമല വടപ് 19 പ്രകാരം നിയമ വിരദ്ധ
പ്രവർത്തെനങ്ങൾേ് ഉപകയാഗിചഷി വാഹനകമാ ഉപകരണകമാ ഇല്ഷികകയാ മമടൽകസാ
ഇല്വമയലാകമാ പിടിമചഷി്കേണ്ടിതം പ്ര്രസത പിടിമചഷി്േലിമന സംബന്ധിചഷി ഒര
റികപാർ്് അധികാരമപ്ത്തെമപ് ഓഫരിീസർ 48 മണിക്കൂറികചിിൽ ജിലാ കളക്ടർേ്
സമർപികേണ്ടിതമാണ്. കൂടാമത ആക്ട് 2008 മല വ്വസ്ഥകൾ ലംഘടിപിച്ച മകാണ്ടി്
രപാാരമപ്ത്തെിയ മനൽവയകലാ തണീർത്തെടകമാ പൂർവ സ്ഥിതിയിൽ മകാണ
വരുതിന് വടപ് 13 പ്രകാരമചി നടപടികaം സ്ീകരികേണ്ടിതാണ് .
7.മണ്, കരിങ്കല് തടങ്ങിയ മമമനർ മിനറൽസ് ഖനനം മചെയ്യുുതികം കടത്തെിമോണ്ടി്
കപാടുതികചി വ്വസ്ഥകൾ
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മണ്, കരിങ്കല് തടങ്ങിയ, എം.എം.ഡെി.ആർ ആക്ട്, 1957 ൽ വടപ് 3(e) പ്രകാരം
മമമനർ മിനറലിമന നിർവചെനത്തെിൽ ഉൾമപ്വ ഖനനം മചെയ്യുുതിന് ജിലാ
ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനചി മപർമിറ്റ് /ലീസ്/മമലസൻസ് ആവശ്മാണ് . ഇല്വ
കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടുതിന് സർോരികലേ് കറായൽറ്റി അടച്ച മകാണ്ടി് മക .എം.
(പി.ഐ.എം.എസ്.ടി) റൾസ്, 2015 പ്രകാരം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ് പാസ് മൻകൂറായി
കനകടണ്ടിതാണ്. പാസിൽ തീെയ്തി, സമയം, എവിമട നിു് കശഖരിച്ച , എകങ്ങാ്്
മകാണ കപാടന എുിവ കത്മായി കരഖമപ്ത്തെിയിരികേണ്ടിതാണ് . മണ്, കരിങ്കല്
എുിവ കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടുതായി ശദ്ധയിൽമപ്ാൽ മമമനിംഗ് & ജികയാളജി
വടപിമന KOMPAS എു മമാമമബൽ ആപികേഷൻ ഉപകയാഗിചഷി് പ്ര്രസത
കടത്തെലിന് പാസ്/അകമതി ഉകണ്ടിാ എു് പരികശാധിചഷി് കബാദ്ധ്മപടാവുുതാണ് .
പാസ് ഇല്ലാത്തെ സാഹചെര്ത്തെിംം പാസിൽ ക്രമകേട് കാണു സാഹചെര്ത്തെിംം
നിയമ വിരദ്ധമായി മണ് ഖനനം മചെയ്തതാമണനം അതവഴി സർോരികലേ്
ലഭികേണ്ടിിയിരു റവന് വരമാനത്തെിൽ നഷം വരത്തെിയിടിടണ്ടി് എനമചി
കാരണത്തൊൽ മക.എം(പി.ഐ.എം.എസ്.ടി) റൾസ് , 2015 ചെ്ം 26 (4),എം.എം.ഡെി.ആർ
ആക്ട്, 1957 വടപ് 21 എുിവ പ്രകാരമചി നടപടികൾ സ്ീകരികേണ്ടിതാണ്. വാഹനം
പിടിമചഷി്ക്കുകമാൾ ആവശ്മായ എലാ വിവരങ്ങaം ഉൾമോചിിച്ച മകാണചി
മഹസർ തെയ്ാറാകേണ്ടിതാണ്.
8.ബിൽഡെിംഗ് കവസ്റ്റേ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടുതിന് മൻകൂർ അകമതി ആവശ്മാകണാ
എുത് സംബന്ധിചഷി്.
ബിൽഡെിംഗ് കവസ്റ്റേ് എ.എം.ഡെി.ആർ ആക്ട്, 1957 ൽ വടപ് 3 (e) പ്രകാരം മമമനർ
മിനറലിമന നിർവചെനത്തെിൽ
ഉൾമപടാത്തെതാണ് .
ബിൽഡെിംഗ്
കവസ്റ്റേ്
കശഖരിക്കുുതികനാ
കടത്തെിമോണ്ടി്
കപാടുതികനാ
സംസരിക്കുുതികനാ
സർോരികലേ് ഏമതങ്കിംം വിധത്തെിംചി കറായൽറ്റികയാ നിടതികയാ അടയ്കുതിന്
നിഷ്കർഷിചഷിി്ില. ആയതിനാൽ ബിൽഡെിംഗ് കവസ്റ്റേ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടുതിന്
സർോരികലേ് കറായൽറ്റി അടച്ച മകാണ്ടി് മക.എം.(പി.ഐ.എം.എസ്.ടി) റൾസ് , 2015
പ്രകാരം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ് പാസ് മൻകൂറായി കനകടണ്ടിതില. ആയതിനാൽ
ബിൽഡെിംഗ് കവസ്റ്റേ് കടത്തെിമോണ്ടി് കപാടുതിന് ഉപകയാഗിക്കുു വാഹനം
പിടിമചഷി്ോൻ പാ്ചിതല.
9.കലാറികളിൽ മണൽ കടത്തെിമോണ്ടി്
പാലികേണ്ടി നടപടിക്രമങ്ങൾ

കപാടുത്

ശദ്ധയിൽമപ്കമാൾ

കലാറികളിൽ മണൽ കടത്തെിമോണ കപാടുത് ശദ്ധയിൽമപ്കമാൾ പ്ര്രസത
മണൽ നദികളിൽ നിനം എ്ത്തെതാകണാ മനൽവയൽ, തണീർത്തെടങ്ങൾ, പരയിടം
തരത്തെിൽമപ് സ്ഥലങ്ങൾ എുിവിടങ്ങളിൽ നിനം ഖനനം മചെയ്ത് ിിൽറ്റർ
മചെമയ്ത്ത്തെ മണലാകണാ എുതിമന അടിസ്ഥാനമാേിയാണ് നടപടികൾ
സ്ീകരികേണ്ടിത്. പിടിമചഷി്ത്തെ മണൽ ിിൽറ്റർ മചെയ്ത മണലാകണാ പഴ
മണലാകണാമയു് തിരിമചഷിറിയുതിന് മണലിമന സാമിൾ , സീനിയർ മകമിസ്റ്റേ്,
ഡെയറക്ടകററ്റ് ഓഫരി് മമമനിംഗ് & ജികയാളജി , കകശവദാസപരം, പ്ം പാലസ് പി.ഒ.
തിരവനാപരം - ന് മഹസറിമന പകർപ് സഹിതം പരികശാധനന്
അയകേണ്ടിതാണ്.
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എ.നദികളിൽ നിനം കശഖരിചഷി മണൽപ- നദികളിൽ നിനം എ്ത്തെ മണലാമണങ്കിൽ
കകരള
നദീതീര സംരക്ഷണവും മണൽ വാരൽ നിയനണവും ആക്ട്, 2001 മല
വ്വസ്ഥകൾ പാലിേമപകടണ്ടിതാണ് . അതപ്രകാരം മണൽ കടത്തെിമോണ്ടി്
കപാടുതിന് സർോരികലേ് കറായൽറ്റി അടച്ച മകാണ്ടി് കനടിയ പാസ്
വാഹനകമാടിക്കുുയാaമട മമകവശമണ്ടിായിരികേണ്ടിതാണ്.

ബി.മനൽവയൽ, തണീർത്തെടങ്ങൾ എുിവിടങ്ങളിൽ നിനം കശഖരിചഷി മണൽ :മനൽവയൽ, തണീർത്തെടങ്ങൾ എുിവിടങ്ങളിൽ നിനം കശഖരിചഷിവയാമണങ്കിൽ
കകരള മനൽവയൽ -തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട്, 2008, മക.എം.എം.സി റൾസ് ,
2015 മക.എം (പി.ഐ.എം.എസ്.ടി) റൾസ് , 2015 എുിവയിമല വ്വസ്ഥകൾ
ബാധകമായിരിക്കും
സി.പരയിടം തരത്തെിൽമപ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിനം കശഖരിചഷി് ിിൽറ്റർ മചെയ്ത മണംം
എം. സാന്റും :-പരയിടം തരത്തെിൽമപ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിനം കശഖരിചഷി് ിിൽറ്റർ മചെയ്ത
മണലിമനയം എം സാനിമനയം കാര്ത്തെിൽ മക.എം.എം.സി റൾസ് , 2015 പ്രകാരം
ക്ാറിയിംഗ് മപർമിറ്റ് മക.എം
( പി.ഐ.എം. എസ്.ടി) റൾസ്, 2015 പ്രകാരം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ് പാസ് എുിവ
കനടിയിരികേണ്ടിതാണ് .
10. അന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിനം മണൽ മകാണ വരകമാൾ പാലികേണ്ടി
വ്വസ്ഥകൾ
ഒര വ്്ിേ് അന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിനം മണൽ മകാണവു് കകരളത്തെിൽ
വിൽപന നടത്തുുതിന് മസയിൽസ് ഡെികപായ്കചി റജികടഷൻ, ഡെീലർ മമലസൻസ്
എുിവ കനടിയിരികേണ്ടിതാണ്. ഇല്ത്തെരത്തെിംചി മണൽ കടത്തെിമോണ്ടി്
കപാടുതിന് മക.എം ( പി.ഐ.എം.എസ്.ടി) റൾസ്, 2015 പ്രകാരം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ്
പാസ് മമകവശമണ്ടിായിരിേണം. പാസ് ഇല്ലാത്തെപക്ഷം എം.എം.ഡെി.ആർ.ആക്ട്, 1957
വടപ് 21 പ്രകാരമചി നടപടികൾ സ്ീകരികേണ്ടിതാണ് . (സചെന- സർക്കുലർ നമർ
57/എ 3/2015/ഐ.ഡെി. തീെയ്തി 20-02-2018)
11. അടിസ്ഥാന ഭ നിടതി രജിസ്റ്റേറിൽ നിലമായി ഉൾമപ്ത്തെിയിടിടചിതം ഡൊറ്റാ
ബാങ്കിൽ ഉൾമപടാത്തെതമായ ഭമിയമട (വിജ്ഞാപനം മചെെയ്മപടാത്തെ ഭമി ) സ്ഭാവ
വൃതിയാനത്തെിന് പാലികേണ്ടി നടപടിക്രമങ്ങൾ
വിജ്ഞാപനം മചെെയ്മപടാത്തെ ഭമി ഏത് ആവശ്ത്തെികം ഉപകയാഗിക്കുുതിനായി
സ്ഭാവ വൃതിയാനം വരത്തുുതിന് ആക്ട് 2008 അകമതി നൽടന. ഇല്പ്രകാരം
സ്ഭാവ വ്തിയാനം വരത്തുുതിന് മമ് വടപ് 27 എ പ്രകാരം റവന് ഡെിവിഷണൽ
ഓഫരിീസറുമട മൻകൂർ അകമതി വാകങ്ങണ്ടിതാണ് . എുാൽ പരമാവധി 4.04 ആർ
വിസ്തൃതിയിംചി ഭമിയിൽ 120 ചെ.മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിംചി ഒര വീട് നിർ്മിിക്കുുതികം
അമലങ്കിൽ പരമാവധി 2.02 ആർ വിസ്തൃതിയിംചി ഭമിയിൽ 40 ചെ.മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിംചി
ഒര വാണിജ് മക്ിടം നിർ്മിിക്കുുതികം അകമതിയമട ആവശ്മില . വടപ് 27 എ
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പ്രകാരം റവന് ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസറുമട മൻകൂർ അകമതി വാങ്ങാമത ഭമിയമട
സ്ഭാവ വ്തിയാനം വരത്തുു പക്ഷം കകരള മനൽവയൽ - തണീർത്തെട സംരക്ഷണ
ചെ്ങ്ങൾ, 2008 മല ചെ്ം 12(9) പ്രകാരം സർോരികലേ് ലഭികേണു തക കകരള
റവന് റിേവറി നിയമത്തെിമല വ്വസ്ഥകൾ പ്രകാരം ബന്ധമപ് കക്ഷിയിൽ നിനം
ഇല്ൗടാകേണ്ടിതാണ് . വിജ്ഞാപനം മചെെയ്മപടാത്തെ ഭമിയിൽ ഖനന പ്രവർത്തെനങ്ങൾ
നടത്തുുപക്ഷം മക.എം.എം.സി റൾസ് , 2015 പ്രകാരം നടപടി സ്ീകരികേണ്ടിതാണ് .
പ്ര്രസത ഭമി മനൽവയലാമണങ്കിൽ ആയത് ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾമപ്ത്തുുതിന്
അധികാരമപ്ത്തെമപ് ഉകദ്ാഗസ്ഥൻ റവന് ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസർേ് റികപാർ്്
നൽകകണ്ടിതാണ്.
കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ചെ്ങ്ങൾ, 2008 മല 4(5) പ്രകാരം
നിലവിൽ മനൽവയൽ/തണീർത്തെടമായി നിലനിൽക്കുു സ്ഥലങ്ങൾ ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ
ഉൾമപ്ി്ിലാമയങ്കിൽ ആയതിൽ ഉൾമപ്ത്തുുതികചി നടപടികൾ സ്ീകരിോൻ
പ്രാകദശികതല നിരീക്ഷണ സമിതിന് അധികാരം ഉണ്ടിായിരിക്കുുതാണ് . ഇല്പ്രകാരം
ഡൊറ്റാ
ബാങ്കിൽ
ഉൾമപ്ത്തുു ഭമി
രപാാരമപ്ത്തെിയിടിടചിതായി
ശദ്ധയിൽമപ്ു പക്ഷം ആക്ട് 2008 മല വടപ് 13 പ്രകാരം പൂർവ അവസ്ഥയിൽ
മകാണവരുതികചി നടപടികൾ സ്ീകരികേണ്ടിതാണ് .
വടപ് 27 എ ഉൾമപ്ത്തെിമോണ്ടി് 2018 ൽ കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട
സംരക്ഷണ ആക്ട് കഭദഗതി മചെയ്തതിമന തടർു് മക .എൽ.യ. ഓഫരർഡെർ 1967 ന്
പ്രസ്ി ഇല്ലാതായി തീർുിടിടണ്ടി്. ആയതിനാൽ ഭമിയമട പരിവർത്തെനം അമലങ്കിൽ
സ്ഭാവ വ്തിയാനത്തെികചി അകമതി മക .എൽ.യ.ഓഫരർഡെർ 1967 മല വടപ്പുകaമട
അടിസ്ഥാനത്തെിൽ നൽകാൻ പാ്ചിതല.
12. കകരള ലാന് യ്ിിലകസഷൻ ഓഫരർഡെർ, 1967 പ്രകാരം തരം മാുറുതിന് അകമതി
ലഭിചഷി ഭമിന് കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട് , 2008 നിലവിൽ വു
തീയതിന് കശഷം ഒരാൾ ഭമിയമട സ്ഭാവ വ്തിയാനത്തെിന് അകപക്ഷ നൽടകമാൾ
കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട്, 2008 നിലവിൽ വുതിന് മമ്
ഭമിയമട തരം മാറ്റം അകവദിക്കുകയം എുാൽ പരിവർത്തെനാകമതി ലഭിചഷി സ്ഥലത്തെ്
പരിവർത്തെനം നടത്തൊതിരിക്കുകയം മചെയ്തതിന് കശഷം ആക്ട് 2008 നിലവിൽ വു
തീയതിേ് കശഷം ഭമിയമട പരിവർത്തെനത്തെിന് /സ്ഭാവ വ്തിയാനത്തെികചി
അകമതിോയി അകപക്ഷ സമർപിക്കുു സംഗതികളിൽ ഭമി ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ
ഉൾമപ്ിടിടകണ്ടിാ
ഇല്ലകയാ
എുതിമന അടിസ്ഥാനമാേി
നടപടികൾ
സ്ീകരികേണ്ടിതാണ്. ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾമപ്ത മലം സങ്കടമകഭവിക്കുു വ്്ിേ്
അത് സംബന്ധിചഷിിടിടചി ആകക്ഷപങ്ങൾ ിാറം 5 ംചി അകപക്ഷാ കിാറത്തെിൽ റവന്
ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസർേ് സമർപിോവുുതാണ്. വിജ്ഞാപനം മചെെയ്മപടാത്തെ
ഭമിയാമണങ്കിൽ ആയതിമന സ്ഭാവ വ്തിയാനത്തെിന് കിാറം 6 /കിാറം 7 ൽ
റവന് ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസർ മമാമക അകപക്ഷ സമർപിോവുുതാണ് .
13. കാലപഴേം മചെു ഒര വീട് നിൽക്കുു സ്ഥലം ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾമപ്ത്
തിരത്തുുതികചി നടപടിക്രമങ്ങൾ
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കാലപഴേം മചെു ഒര വീട് മപാളിച്ച മാറ്റി പതിയ വീട് നിർ്മിിക്കുുതിന്
തെയ്ാമറ്ക്കുകമാൾ പ്ര്രസത വീട് നിൽക്കുു സ്ഥലം ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾമപ്ത മലം
നിരവധിയാaകൾ പ്രയാസമപ്ുതായി ശദ്ധയിൽമപ്ിടിടണ്ടി്. കാലപഴേം മചെു
ഒര വീട് ഉചി സ്ഥലം ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾമപടിടവരുത് പ്രാകദശികതല നിരീക്ഷണ
സമിതിേ് സംഭവിചഷി മതറ്റ് മലമാണ് . ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾമപ്തമലം
സങ്കടമകഭവിക്കുു വ്്ിേ് അത് സംബന്ധിച്ചചി ആകക്ഷപങ്ങൾ ിാറം 5 ംചി
അകപക്ഷ കിാറത്തെിൽ റവന് ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസർേ് സമർപിോവുുതാണ് .
ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ നിനം ഒഴിവാേമപ്കയം ആയതിന് കവണു നടപടിക്രമങ്ങൾേ്
കശഷം പിുീട് വിജ്ഞാപനം മചെെയ്മപടാത്തെ ഭമിയമട സ്ഭാവ വ്തിയാനത്തെിന്
കിാറം 6 ൽ റവന് ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസർ മമാമക സമർപിക്കുകമാൾ
സംഭവിക്കുു കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുുതിന് പ്ര്രസത വ്്ിേ് താൽപര്മചി പക്ഷം
കിാറം 5, കിാറം 6 എുിവ ഒകരസമയം സമർപിക്കുുതിന് നിർകദ്ദശിോവുുതാണ് .
കിാറം 5 പ്രകാരമചി അകപക്ഷയിൽ കഷി ഓഫരിീസർ /വികലജ് ഓഫരിീസറിൽ നിു്
റികപാർ്് ലഭ്മാടു മറന് കിാറം 6 പ്രകാരമചി അപക്ഷയിൽ നടപടികൾ
ആരംഭിോവുുതാണ്. കിാറം 5 പ്രകാരമചി അകപക്ഷ നിരസിക്കുു പക്ഷം കിാറം 6
പ്രകാരമചി
അകപക്ഷയം
നിരസിേമപകടണ്ടിതാണ് .
കാലതാമസം
ഒഴിവാക്കുുതിനായി, നിയമാകൃതമായ മക്ിട നമർ ഇല്്ിടിടചി ഭവനം
സ്ഥിതിമചെയ്യുു ഭമിയമായി ബന്ധമപ് കിാറം 6 പ്രകാരമചി അകപക്ഷയിംചി
നടപടിക്രമങ്ങൾ ബന്ധമപ് ഗാമ പ്ായത്തെ് മസക്ര്റിയിൽ നിനചി
സർ്ിിിേറ്റിമനയം
പ്രാകദശികതല
നിരീക്ഷണ
സമിതിയിൽ
നിനചി
റികപാർ്ിമനയം അടിസ്ഥാനത്തെിംം മചെെയ്ാവുുതാണ്.
14. തടിടകളായി കിടക്കുു മനൽവയൽ ഒകര രീതിയിൽ നിരപാക്കുുതിന് അകമതി
ആവശ്മാകണാ എുത് സംബന്ധിചഷി്
മനൽവയലിമന പരിവർത്തെനമപ്ത്തെൽ എുാൽ പ്ര്രസത മനൽവയൽ മറ്റ്
ഏമതങ്കിംം
ആവശ്ത്തെിന്
ഉപകയാഗമപ്ത്തുു അവസ്ഥ എനം
രപാാരമപ്ത്തെൽ എുാൽ സാധാരണ മാർഗങ്ങളിെ മട പൂർവ സ്ഥിതിയിൽ
ആോൻ സാധ്മലാത്തെ വിധത്തെിൽ രപാാരമപ്ത്തുക എനം അർർതമാടന .
ജലകസചെന സൗകര്ം വർദ്ധിപിചഷി് കഷി അഭിവൃദ്ധിമപ്ത്തുുതിന് , തടിടകളായി
കിടക്കുു മനൽവയൽ
ഒകര രീതിയിൽ
നിരപാക്കുുത്
മനൽവയിമന
പരിവർത്തെനകമാ രപാാരമപ്ത്തെകലാ അല. ആയതിനാൽ മനൽവയൽ
പരിവർത്തെനമപ്ത്തുനമവു് റവന് ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസർേ് പരാതി
ലഭിക്കുകമാൾ കഷി ഓഫരിീസറുമട അഭിപ്രായം കതടി കഷി അഭിവൃദ്ധിമപ്ത്തുുതിന്
ഭമി നിരപാകേണ്ടിത് അത്ാവശ്മാമണു് കാണു പക്ഷം പ്ര്രസത പരാതി
നിരസിോവുുതം ആവശ്മലാത്തെ പക്ഷം കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട
സംരക്ഷണ ആക്ട്, 2008 പ്രകാരം നടപടി സ്ീകരികേണ്ടിതമാണ് . ഇല്പ്രകാരം ഭമി
നിരപാക്കുകമാൾ മണ് കടത്തെിമകാണ്ടി് കപാടുത് ആവശ്മാടു പക്ഷം ആയതിന്
സർോറികലേ് കറായൽറ്റി അടച്ചമകാണ്ടി് മക.എം. (പി.ഐ.എം.എസ്.ടി) റൾസ് , 2015
പ്രകാരം ഭവുടമ ജിലാ ജികയാളജിസ്റ്റേിൽ നിനം മിനറൽ ടാൻസിറ്റ് പാസ്
കനടിയിരികേണ്ടിതാണ് .
15. വടപ് 27(എ) പ്രകാരമചി വിജ്ഞാപനം മചെെയ്മപടാത്തെ ഭമിയമട സ്ഭാവ
വ്തിയാനത്തെിന് അകമതി നൽടകമാൾ ന്ായവില കണോക്കുുത് സംബന്ധിചഷി്
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കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ (കഭദഗതി) നിയമം, 2018 വടപ് 27(എ)
പ്രകാരമചി വിജ്ഞാപനം മചെെയ്മപടാത്തെ ഭമിയമട സ്ഭാവ വ്തിയാനത്തെിനായി
കണേിമല്ക്കുു ന്ായവില എുാൽ അകപക്ഷാ വ്രസവിമന ഏറ്റവും അ്ത്തുചി
പരയിടത്തെിമന ന്ായവില
എുതം
അമലങ്കിൽ
ഭമിയമട ന്ായവില
നിശയിചഷിി്ിലാത്തെിടത്തെ് സമാനമായതം സമാനമായി സ്ഥിതി മചെയ്യുുതമായ
ന്ായവില നിശയിചഷിിടിടചി ഏറ്റവും അ്ത്തെ പരയിടത്തെിമന ന്ായവില എനമാടന .
(സചെന സർക്കുലർ നമർ റവ-പി1/248/2019-റവ തീയതി 17.02.2020)

16. കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ (കഭദഗതി) നിയമം, 2018 വടപ്
27 എ(1) ൽ പരാമർശിചഷിിടിടചി 'മറ്റ് ആവശ്ങ്ങൾ' എുാൽ
2018-മല കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ (കഭദഗതി) നിയമങ്ങളിംം
ചെ്ങ്ങളിംം
പരാമർശിചഷിിടിടചി
'മറ്റ്
ആവശ്ങ്ങൾ'
എുാൽ
ഭവന
നിർ്മിാണം/വാണിജ്ാവശ്ം എുവമയാഴിമകയചി ഇല്ത സംബന്ധിചഷി നിയമപരമായ
എലാ ആവശ്ങ്ങaം എുാടന. (സചെന –ൂ സർക്കുലർ നമർ റവ-പി1/248/2018-റവ
തീയതി 17.02.2020)
17. വീട് വയ്കുതികകവണ്ടിി മനൽ വയൽ രപാാരമപ്ത്തുുതികചി അകപക്ഷ
തീർപാക്കുുത് സംബന്ധിചഷി്
വീട് വയ്കുതികകവണ്ടിി മനൽ വയൽ രപാാരമപ്ത്തുുതികചി അകപക്ഷയിൽ
ബഹ. കകരള ിഹകോടതിയമട WP(C) No. 3466/2017 നമർ കകസിമല 06.06.2017
തീയതിയിമല വിധിന് അകൃതമായാണ് നടപടി സ്ീകരികേണ്ടിത് . കഷിോരന്
സ്ാം കഷി ഭമിയിൽ തമു താമസിക്കുുതികചി അവസരം നൽടുതിനാണ്
കകരള മനൽവയൽ - തണീർത്തെട സംരക്ഷ ആക്ട് , 2008 മല വടപ് 5(3)(i), 9(1)
എുിവ പ്രകാരം വീട് വയ്കുതികകവണ്ടിി മനൽ വയൽ രപാാരമപ്ത്തുുതിന്
നിയമത്തെിൽ വ്വസ്ഥ മചെയ്തിടിടചിമതനം ആക്ട് 2008 പ്രാബല്ത്തെിൽ വുതിന്
കശഷം മനൽവയൽ വാങുവർേ് ഇല്പ്രകാരം അകമതി നൽടുത് വലിയ
കതാതിംചി ദരപകയാഗത്തെിന് ഇല്ടയാക്കുമമനം ബഹ.ിഹകോടതി നിരീക്ഷിചഷിിടിടണ്ടി്.
ആയതിനാൽ 12.08.2008 ക കശഷം മനൽവയൽ വാങ്ങിയവർേ് വീട്
വയ്കുതികകവണ്ടിി മനൽ വയൽ രപാാരമപ്ത്തുുതിന് അകമതി നൽകകണ്ടിതില.
(സചെന –ൂ ആക്ട് 2008 വടപ് 2 (xii) സർക്കുലർ നമർ റവ-പി1/248/2019 റവ തീയതി
17.02.2020).
18. കകരള മനൽവയൽ -തണീർത്തെട സംരക്ഷണ (കഭദഗതി) നിയമം, 2018 മല വടപ്
27 എ(2) പ്രകാരമചി ജല സംരക്ഷണ നടപടികൾ സംബന്ധിചഷി്
മക.എൽ.യ ഓഫരർഡെർ, 1967 പ്രാബല്ത്തെിൽ വു 04.07.1967 ന് മമ് പരിവർത്തെനം
മചെയ്തിടിടചി 20.23 ആറിൽ കൂ്തൽ വിസീർണമചി ഭമിേ് കകരള മനൽവയൽ
തണീർത്തെട സംരക്ഷണ (കഭദഗതി) നിയമം, 2018 മല വടപ് 27 എ പ്രകാരമചി സ്ഭാവ
വ്തിയാനം നടത്തുുതിനായചി അകപക്ഷ അകവദിക്കുു പക്ഷം വടപ് 27 എ(2)
പ്രകാരമചി ജലസംരക്ഷണ നടപടികൾ സ്ീകരികേണ്ടിതില . (സചെന –ൂ സർക്കുലർ
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നമർ റവ-പി1/248/2019 –ൂ റവ തീയതി 17.02.2020)

19. ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ നിനം ഒഴിവാക്കുുതിന് റവന് ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസർേ്
കിാറം 5 ൽ ലഭിക്കുു അകപക്ഷകൾ തീർപാക്കുുത് സംബന്ധിചഷി്
2018 മല കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ (കഭദഗതി) നിയമങ്ങaം
ചെ്ങ്ങaം പ്രകാരം ഡൊറ്റാ ബാങ്കിമല ഉചിടേങ്ങൾ തിരത്തുുതിനായി ലഭിക്കുു
അകപക്ഷകൾ മനൽവയംകമള സംബന്ധിച്ചചിതാമണങ്കിൽ കഷി ഓഫരിീസറുകടകയാ
തണീർത്തെടങ്ങമള സംബന്ധിച്ചചിതാമണങ്കിൽ വികലജ് ഓഫരിീസറുമടകയാ റികപാർ്്
വാങ്ങിയ കശഷം ആവശ്മമു് കാണു പക്ഷം കനരി്് പരികശാധന നടത്തെികയാ
ഉപഗഹ ചെിത്രത്തെിമന സഹായകത്തൊ് കൂടികയാ പരികശാധന നടത്തെി റവന്
ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസർേ് ഉചെിതമായ തീരമാനം ികമോചിാവുുതാണ് . (സചെന
–ൂ സർക്കുലർ നമർ റവ-പി1/248/2019 –ൂ റവ തീയതി 17.02.2020)
20. ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം മചെയ്തിടിടചി ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ നിനം എമാങ്കിംം
ഒഴിവാക്കുകകയാ മാറ്റം വരത്തുകകയാ മചെയ്യുകമാൾ പറമപ്വിക്കുു കഭദഗതി
വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിചഷി്.

കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ (കഭദഗതി) ചെ്ങ്ങളിമല വ്വസ്ഥകൾ
പ്രകാരം, പ്രാകദശിക നിരീക്ഷണ സമിതി അംഗീകരിചഷി കശഷം വിജ്ഞാപനം മചെയ്തിടിടചി
ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ നിനം എമാങ്കിംം ഒഴിവാക്കുകകയാ മാറ്റം വരത്തുകകയാ
മചെെയ്ണമമങ്കിൽ പ്രാകദശിക നിരീക്ഷണ സമിതിയമട തമു റികപാർ്ിമന
അടിസ്ഥാനത്തെിൽ ഡൊറ്റാ ബാങ്കിൽ ആവശ്മായ തിരത്തെംകൾ വരത്തെിമോണ്ടി്
ഒര കഭദഗതി വിജ്ഞാപനം പറമപ്വികേണ്ടിതാണ് . ഇല്തിനായി നിലവിമല വിജ്
ഞാപനം ഡെീകനാ്ിിി (de notify) മചെകെയ്ണ്ടിതില. (സചെന സർക്കുലർ നമർ റവ –ൂ
പി1/248/2019/റവ തീയതി 17.02.2020)
21. കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട്
നടപടികൾ

പ്രകാരമചി

ശിക്ഷാ

കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട് 2008 വടപ് 25 പ്രകാരം
ടറ്റങ്ങൾ വിചൊരണമേ്ക്കുുതിന് ടറ്റത്തെിന് കഹതവായ വ്രസതകൾ സംബന്ധിചഷി
ഒര റികപാർ്് അധികാരമപ്ത്തെമപ് ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥർ ചെീി് ജഡെീഷ്ൽ മജികടറ്റ്
മമാമക സമർപിക്കുുതിന് വ്വസ്ഥ മചെയ്തിരന . എുാൽ 2018 ൽ ആക്ട് കഭദഗതി
മചെയ്തകപാൾ വടപ് 25 ഒഴിവാക്കുകയണ്ടിായി. കൂടാമത 2018 ൽ ആക്ട് കഭദഗതി
മചെയ്തകപാൾ വടപ് 23 പ്രകാരമചി പരമാവധി തടവ് ശിക്ഷാ കാലയളവ് ആറു
മാസത്തെിൽ ടറയാൻ പാടിലാത്തെതം എുാൽ രണ്ടി് വർഷത്തെിൽ നിനം മു്
വർഷമായി ഉയർത്തെിയിടിടചിതം അമതിനായിരം രപ മതൽ ഒര ലക്ഷം രപവമര
പിഴയം നൽകകണ്ടിതാണ് എു് വ്വസ്ഥ മചെയ്യുനണ്ടി് . അനധികത നിലം
നികത്തെലിമനതിമര കകാടതിയിൽ കകസ് ിയൽ മചെെയ്ാൻ അധികാരമപ്
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ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥൻ 09/11/2012 മല ജി.ഒ (എം.എസ്) 422/12 നമർ സർോർ വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം, നിലവിൽ വികലജ് ഓഫരിീസർ മതൽ ഉചി റവന് ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥർ മാത്രമാണ്

22. നിയമ വിരദ്ധ പ്രവർത്തെനങ്ങൾ ശദ്ധയിൽമപ്കമാൾ അധികാരമപ്ത്തെമപ്
ഉകദ്ാഗസ്ഥൻ മചെകെയ്ണ്ടി നടപടികൾ
കകരള മനൽവയൽ തണീർത്തെട സംരക്ഷണ ആക്ട്, 2008 വടപ് 19 പ്രകാരം പ്ര്രസത
ആക്ടിമല വ്വസ്ഥകൾ പാലിക്കുനമണ്ടിു് ഉറപാക്കുുതിന് കവണ്ടിി, റവന് വടപിമല
വികലജ് ഓഫരിീസറുമട പദവിയിൽ താമഴയലാത്തെ ഏമതങ്കിംം ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥകനാ
അമലങ്കിൽ സബ് ഇല്ൻമോക്ടറുമട പദവിയിൽ താമഴയലാത്തെ ഏമതങ്കിംം കപാലീസ്
ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥകനാ ആക്ട് 2018 മല വ്വസ്ഥകൾേ് വിരദ്ധമായ ഏമതങ്കിംം
പ്രവർത്തെനം നടത്തുുതിന് ഉപകയാഗിചഷികതാ ഉപകയാഗിചഷിതായി കരതമപ്ുകതാ
ആയ എമതങ്കിംം യാനകമാ വാഹനകമാ മറ്റ് വാഹന സൗകര്കമാ മനൽവയലിൽ
നികുാ തണീർത്തെടത്തെിൽ നികുാ നീേം മചെെയ്മപ് ഏമതങ്കിംം കളിമണ്, മണൽ,
മണ് മതലായവകയാ ഇല്വയിൽ ഏമതങ്കിംകമാ എലാകമാ ഉപകയാഗിചഷി് നിർ്മിിക്കുു
ഇല്ഷിക, ിടൽ തടങ്ങിയവകയാ യകനാപകരണങ്ങകളാ പിടിമചഷി്ോവുുതം
അത്തെരം പിടിമചഷി്േലിമന സംബന്ധിച്ചചി ഒര റികപാർ്് അപ്രകാരം പിടിമചഷി്ത്തെ്
നാൽപത്തെിമയ്് മണിക്കൂറികചിിൽ മഹസർ സഹിതം ജിലാ കളക്ടർേ്
നൽകകണ്ടിതമാണ്.
എം.എം.ഡെി.ആർ ആക്ട്, 1957 വടപ് 21(4),5 പ്രകാരം അകമതി കൂടാമത
എമതങ്കിംം ഒര വ്്ി ഏമതങ്കിംം ഖനിജം /ധാത കശഖരിക്കുകകയാ കടത്തുകകയാ
മചെയ്യുു പക്ഷം ആയതിന് ഉപകയാഗിക്കുു ഉപകരണങ്ങൾ , വാഹനം, ഖനിജം/ധാത
എുിവ ജി.ഓഫര (പി)നം. 55/2015/ഐ.ഡെി. തീയതി 06.05.2015 സർോർ ഉത്തെരവ് മലം
അധികാരമപ്ത്തെമപ് ഉകദ്ാഗസ്ഥർ പിടിമചഷി്കേണ്ടിതം ആയത് സംബന്ധിചഷി് ഒര
റികപാർ്് മഹസർ സഹിതം ജിലാ കളക്ടർകോ ജില ജികയാളജിസ്റ്റേികനാ
നൽകകണ്ടിതമാണ്. ഇല്ോര്ത്തെിൽ 14/02/2019 മല ജി.ഒ (പി)-6/2019 നമർ സർോർ
ഉത്തെരവ് പ്രകാരം കപാലീസ് വടപിമല ഡെി.മമവ.എസ്.പി മതൽ മകളികലാ്് ഉചി
കപാലീസ് ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥർക്കും അധികരം നൽകിയിടിടണ്ടി്.
കകരള നദീതീര സംരക്ഷണവും മണൽ വാരൽ നിയനണവും ആക്ട് , 2001 മല
വടപ് 23 പ്രകാരം പ്ര്രസത ആക്ടിമല വ്വസ്ഥകൾ പാലിോമത ഏമതങ്കിംം ആൾ
ഒര കടവിൽ നിനം മണൽ വാരകകയാ അവിമട നിനം മണ് കടത്തെിമോണ്ടി്
കപാടകകയാ മചെയ്യുു പക്ഷം റവന് വടപിമല വികലജ് ഓഫരിീസറിൽ താമഴയലാത്തെ
ഒര ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥകനാ കസ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫരിീസറിൽ താമഴയയലാത്തെ ഒര കപാലീസ്
ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥകനാ
അപ്രകാരമചി പ്രവർത്തെനങ്ങൾേ്
ഉപകയാഗിചഷിിടിടചി
പണിയായധങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ എുിവ മണൽ ഉൾമപമട
പിടിമചഷി്ത്തെ് 48 മണിക്കൂറിനകം ബന്ധമപ് ജഡെീഷ്ൽ മജികടറ്റ് മമാമകയം
സബ്ഡെിവിഷണൽ മജികടറ്റ് മമാമകയം മഹസർ സഹിതമചി ഓഫരകരാ റികപാർ്്
നൽകകണ്ടിതം സ്ഥലമത്തെ അധികാരികതയചി കപാലീസ് കസ്റ്റേഷമന കസ്റ്റേഷൻ ഹൗസ്
ഓഫരിീസമറ അറിയികേണ്ടിതമാണ് . യാമതാര കാരണവശാംം പിടിമചഷി്ത്തെ മണൽ
ഏമതാരാൾക്കും
വിടിടമകാ്ോൻ
പാടിലാത്തെതം
ആയത്
കണമക്ലിന്
വികധയമാകേണ്ടിതമാണ്. സബ് ഡെിവിഷണൽ മജികടറ്റ് കണമകടിടു വ്രസേളിൽ
വില ഈടാേിമോണ്ടി് കണമക്ിയ മണൽ വിടിടനൽകാൻ പാ്ചിതല. അത്
നിർ്മിിതി കകന്ദ്രത്തെിന് അഥവാ 'കലവറന്' വിൽകേണ്ടിതാണ് .
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ജിലാ കളക്ടർ
മലപ്പുറം.
പക൪പ്:- 1) ജിലാ കപാലീസ് കമധാവി, മലപ്പുറം (അറിവികലക്കും ബന്ധമപ്
ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥർേ് പരിശീലനം നൽടുതികം )
2)അഡെിഷണൽ ജിലാ മജിസ്കടറ്റ് ,മലപ്പുറം
3)സബ് കലക്ടർ, മപരിാൽമണ
4) റവന് ഡെിവിഷണൽ ഓഫരിീസർ, തിരർ
5)മലപ്പുറം മഡെപ്്ി കളക്ടർ ,(ഡെി .എം ), / മഡെപ്്ി കളക്ടർ (L R ),മലപ്പുറം
6)പ്രിൻസിപൽ അഗി കൾചഷിറൽ ഓഫരിീസർ, മലപ്പുറം (അറിവികലക്കും
ബന്ധമപ് ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥർേ് പരിശീലനം നൽടുതികം )
7)മഡെപ്്ി ഡെയറക്ടർ ഓഫരി് പ്ായത്തെ്, മലപ്പുറം (അറിവികലക്കും
ബന്ധമപ് ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥർേ് പരിശീലനം നൽടുതികം )
8)ജിലാ ജികയാളജിസ്റ്റേ്, മക്രി
9)എലാ തഹസിൽദാർമാർക്കും(അറിവികലക്കും ബന്ധമപ് ഉകദ്ദ്ാഗസ്ഥർേ്
പരിശീലനം നൽടുതികം )
10)എലാ വികലജ് ഓഫരിീസർമാർക്കും (തഹസിൽദാർ മകഖന)
11)കസ്റ്റോേ് ിയൽ :ബി1 / ബി2 / ബി3 / ബി4 / ബി5 / ബി6 / ബി7/ ഡെി .എം
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