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2001-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം മണല് വഞരല് നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം
ആകക്റ്റ് വദീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒര

ബതില്

പദീഠതികേ.─2001-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം മണല് വഞരല് നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം
ആകക്റ്റ്  (2001-ലലെ  18)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി  വദീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി
ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:─

1. ചുരകകപ്പരഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.─(1)  ഈ  ആകതിനക്റ്റ്  2022-ലലെ  കകേരള  നദദീതദീര
സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം മണല് വഞരല് നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം (കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്റ്റ് ഉടന് പ്രഞബലെശ്യതതില് വരന്നതഞണക്റ്റ്.

2. 20-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി  .─2001-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം മണല്
വഞരല് നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം ആകതിലലെ (2001-ലലെ 18) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പ്രധഞന ആകക്റ്റ് എന്നഞണക്റ്റ്
പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)  20-ാം  വകുപ്പതിലലെ  "ഇരപതതി  അയഞയതിരഞ്ചാം"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്റ്റ്
പകേരഞ്ചാം  "അഞക്റ്റ്  ലെക്ഷഞ്ചാം"  എന്ന  വഞക്കുകേളഞ്ചാം  "ആയതിരഞ്ചാം"  എന്ന  വഞകതിനക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം
"അമ്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം യഥഞക്രമഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

3.  23      എ  വകുപ്പതിലന്റെ  കഭദഗതതി.─പ്രധഞന  ആകതിലലെ  23 എ വകുപ്പതിലലെ  (6)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്  "കേണലകേടതിയ  മണല്,  ലപഞതുമരഞമതക്റ്റ്  വകുപ്പക്റ്റ്  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
നതിശ്ചയതിക്കുന്ന നതിരകതില്,  നതിര്മതിതതി കകേന്ദ്രതതിനക്റ്റ് അഥവഞ  'കേലെവറയക്റ്റ്  'വതില്കകണതുഞ്ചാം"
എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം ചെതിഹ്നങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം "കേണലകേടതിയ മണലെതിലന്റെ മതതിപ്പക്റ്റ് വതിലെ ജതിലഞ
കേളക്ടര് നതിശ്ചയതികകണതുഞ്ചാം നടപടതിക്രമങ്ങള് പഞലെതിച്ചുലകേഞണക്റ്റ് വതിവതിധ സഞപനങ്ങള്കകഞ
വശ്യക്തതികേള്കകഞ  കലെലെതതിലൂലട  വതില്പന  നടകതണതുഞ്ചാം"  എന്ന  വഞക്കുകേള്
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.
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ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

2001-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം മണല്വഞരല് നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം ആകതിലന്റെ
നതിലെവതിലലെ  20-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ആകതിലലെ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  വശ്യവസകേകളഞ  അതതിന്
കേദീഴെതിലണഞകതിയതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ചെടങ്ങകളഞ  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞളതിലനയുഞ്ചാം
കുറ്റസഞപനതതിന്കമല്  രണക്റ്റ്  വര്ഷഞ്ചാം  വലരയഞകേഞവന്ന  തടവശേതിക്ഷകയഞ  ഇരപതതി
അയഞയതിരഞ്ചാം രൂപവലരയഞകേഞവന്ന പതിഴെശേതിക്ഷകയഞ അലലങതില് രണഞ്ചാം കൂടതിയുള്ള ശേതിക്ഷകയഞ
നല്കകേണതുഞ്ചാം  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  തുടരന്ന ഓകരഞ  ദതിവസതതിനുഞ്ചാം  ആയതിരഞ്ചാം  രൂപവലരയഞകേഞവന്ന
അധതികേ പതിഴെശേതിക്ഷ നല്കകേണതഞണക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് വശ്യവസ ലചെയ്യുന. കൂടഞലത പ്രസ്തുത ആകതിലന്റെ
23 എ വകുപ്പക്റ്റ്  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്,  പ്രസ്തുത  വകുപ്പതിലന്റെ  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
കേണലകേടതിയ മണല് ലപഞതുമരഞമതക്റ്റ് വകുപ്പക്റ്റ് കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന നതിരകതില്
നതിര്മതിതതി  കകേന്ദ്രതതിനക്റ്റ്  അഥവഞ കേലെവറയക്റ്റ്  വതില്കകണതുഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്ന തുകേ
റതിവര്  മഞകനജ് ലമന്റെക്റ്റ് ഫണതില് അടയ്കകണതുമഞണക്റ്റ്  എനഞ്ചാം വശ്യവസ ലചെയ്യുന.  പ്രസ്തുത
ആകതിലന്റെ  20-ാം  വകുപ്പുപ്രകേഞരമുള്ള  ലെഞ്ചാംഘനതതിനക്റ്റ്  നല്കുന്ന  ശേതിക്ഷ  അഞക്റ്റ്  ലെക്ഷഞ്ചാം
രൂപയഞയുഞ്ചാം ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം തുടരന്ന സഞ്ചാംഗതതിയതില് ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം തുടരന്ന ഓകരഞ ദതിവസതതിനുമുള്ള
പതിഴെശേതിക്ഷ  അമ്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം  രൂപയഞയുഞ്ചാം  വര്ദതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  23 എ വകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
കേണലകേടതിയ മണലെതിലന്റെ മതതിപ്പക്റ്റ് വതിലെ ജതിലഞ കേളക്ടര് നതിശ്ചയതികകണതുഞ്ചാം നടപടതിക്രമങ്ങള്
പഞലെതിച്ചുലകേഞണക്റ്റ്  വതിവതിധ  സഞപനങ്ങള്കകഞ  വശ്യക്തതികേള്കകഞ  കലെലെതതിലൂലട  വതില്പന
നടകതണതുമഞണക്റ്റ്  എനഞ്ചാം  വശ്യവസ  ലചെയ്തുലകേഞണക്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ആകതില്  അനുകയഞജശ്യമഞയ
കഭദഗതതി വരത്തുവഞന് സര്കഞര് തദീരമഞനതിച്ചു. 

2. പ്രസ്തുത ലെക്ഷശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

                                                                                 ലകേ. രഞജന്.
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2001-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം മണല് വഞരല് നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം
ആകതില് നതിനള്ള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

(2001-ലലെ 18-ാം ആകക്റ്റ്)

** ** ** **

20. ഈ  ആകതിലന്റെ  ലെഞ്ചാംഘനതതിനുള്ള  ശേതിക്ഷ.─ഈ  ആകതിലലെ  ഏലതങതിലഞ്ചാം
വശ്യവസകേകളഞ,  അതതിന്കേദീഴെതിലണഞകതിയതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ചെടങ്ങകളഞ  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന
ഏലതഞരഞളതിലനയുഞ്ചാം കുറ്റസഞപനതതികന്മേല് രണ വര്ഷഞ്ചാംവലരയഞകേഞവന്ന തടവശേതിക്ഷകയഞ
ഇരപതതി അയഞയതിരഞ്ചാം രൂപവലര ആകേഞവന്ന പതിഴെശേതിക്ഷകയഞ അലലങതില് രണഞ്ചാം കൂടതിയുള്ള
ശേതിക്ഷകയഞ  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  തുടരന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  അങ്ങലന  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  തുടരന്ന  ഓകരഞ
ദതിവസതതിനുഞ്ചാം  ആയതിരഞ്ചാം  രൂപവലരയഞകേഞവന്ന  അധതികേമഞയ  പതിഴെശേതിക്ഷയുഞ്ചാം  കൂടതി  നല്കേതി
ശേതിക്ഷതികലപ്പകടണതഞകുന.

** ** ** **

23 എ. മണല്  ,   വഞഹനങ്ങള് മുതലെഞയവ കേണലകേടല്  .─(1) 23-ാം വകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം
ഏലതങതിലഞ്ചാം  വസ്തുകള്  പതിടതിലച്ചെടുക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  അപ്രകേഞരമുള്ള  വസ്തുകള്
പതിടതിലച്ചെടുക്കുന്ന ഉകദശ്യഞഗസന്, പ്രസ്തുത വസ്തുകളതിന്കമല് എലഞഞ്ചാം അവ പതിടതിലച്ചെടുതതഞണക്റ്റ്
എന്നക്റ്റ്  സൂചെതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഒര  മുദ്ര  വയ്കകണതുഞ്ചാം,  കപ്രഞസതികേക്യൂഷന്  നടപടതികേള്
ആരഞ്ചാംഭതിച്ചെതിട്ടുലണങതിലഞ്ചാം  ഇലലങതിലഞ്ചാം,  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  വസ്തുകള്  പതിടതിലച്ചെടുതക്റ്റ്  48
മണതിക്കൂറതിനകേഞ്ചാം, അങ്ങലന പതിടതിലച്ചെടുതതഞയതി, പ്രസ്തുത വസ്തുകള് പതിടതിലച്ചെടുത സലെതക്റ്റ്
അധതികേഞരതിതയുള്ള  ജുഡദീഷശ്യല്  മജതികസ്ട്രേറ്റക്റ്റ്  മുമ്പഞലകേയുഞ്ചാം  സബക്റ്റ്  ഡതിവതിഷണല്  മജതികസ്ട്രേറ്റക്റ്റ്
മുമ്പഞലകേയുഞ്ചാം ഓകരഞ റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്  നല്കകേണതുഞ്ചാം അങ്ങലന പതിടതിലച്ചെടുത വതിവരഞ്ചാം വസ്തുകള്
പതിടതിലച്ചെടുത  സലെതക്റ്റ്  അധതികേഞരതിതയുള്ള  കപഞലെദീസക്റ്റ്  കസ്റ്റേഷനതിലലെ  കസ്റ്റേഷന്  ഹഹൗസക്റ്റ്
ഓഫദീസലറക്കൂടതി  അറതിയതികകണതുമഞണക്റ്റ്.  ഇപ്രകേഞരഞ്ചാം  വസ്തുകള്  പതിടതിലച്ചെടുതതക്റ്റ്
സഞ്ചാംബനതിച്ചെ  വതിവരഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നപക്ഷഞ്ചാം  ബനലപ്പട  കപഞലെദീസക്റ്റ്  ഉകദശ്യഞഗസന്  1973-ലലെ
ക്രതിമതിനല് നടപടതി നതിയമസഞ്ചാംഹതിതയതിലലെ  (1974-ലലെ  2-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്റ്റ്) 102-ാം വകുപ്പക്റ്റ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം നടപടതികേള് സസദീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(6)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കേണലകേടതിയ  മണല്,  ലപഞതുമരഞമതക്റ്റ്  വകുപ്പക്റ്റ്
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന നതിരകതില്,  നതിര്മതിതതി കകേന്ദ്രതതിനക്റ്റ് അഥവഞ  'കേലെവറയക്റ്റ് '
വതില്കകണതുഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്ന  തുകേ  റതിവര്  മഞകനജ് ലമന്റെക്റ്റ് ഫണതില്
അടയ്കകണതുമഞണക്റ്റ്.

** ** ** **


