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 സബക്ട് ജകേക്ട് ടക്ട് കേമനിറനി II

(ഭൂനനികുതനിയുസം കദവസസ്വവസം)

 (2021-2023) 
ഘടന

ലചെയര്മവാന് :  

ശദീ. ലകേ. രവാജന്,
 റവനന്യൂ - ഭേവനനനിര്മവാണ വകുപ്പുമന്ത്രനി. 

   എകക്ട്  -  ഒഫദീകഷഷവാ അസംഗസം  : 

     ശദീ. ലകേ. രവാധവാകൃഷ്ണന്,
  പേടനികേജവാതനി, പേടനികേവര്ഗ, പേനിനവാക വനിഭേവാഗകക്ഷമവസം -കദവസസ്വവസം, 

 പേവാര്ലെലമനറനികേവാരഷവസം വകുപ്പുമന്ത്രനി. 

അസംഗങ്ങള് :

 കഡവാ. എന്. ജയരവാജക്ട്

ശദീ. എന്. എ. ലനലനിക്കുനക്ട്

ശദീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന്

ശദീ. പേനി. ടനി. എ. റഹദീസം

ശദീ. എസം. രവാജകഗവാപേവാലെന്

    ശദീ. രവാമചെന്ദ്രന് കേടനപള്ളനി

ശദീ. സനദീഷ് കുമവാര് കജവാസഫക്ട്

ശദീ. പേനി. വനി. ശദീനനിജനിന്

ശദീ. സജനി ലചെറനിയവാന്.

നനിയമസഭേവാ ലസക്രകടറനിയറക്ട് :

 ശദീ. എ. എസം. ബഷദീര്, ലസക്രടറനി 

ശദീ. തനിദദീപേക്ട് ലകേ. ജനി., കജവായനിനക്ട് ലസക്രടറനി 

ശദീമതനി  ജയശദീ എസം., ലഡപേന്യൂടനി ലസക്രടറനി 

ശദീ. കമവാഹനന്  ഒ., അണ്ടര് ലസക്രടറനി.



 2022-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സസംരക്ഷണവസം മണല് വവാരല് 
നനിയന്ത്രണവസം (കഭേദഗതനി) ബനില്

(സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപവാര്ടക്ട്) 

ഭൂനനികുതനിയസം  കദവസസ്വവസം  സസംബനനിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കേമനിറനി  II-ലന്റെ  പരനിഗണനയവായനി
അയച്ച  2022-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സസംരക്ഷണവസം മണല് വവാരല് നനിയന്ത്രണവസം  (കഭേദഗതനി)
ബനില്  (ബനില്  നമ്പര്  102)  കേമനിറനി പരനിഗണനിച്ചതനുസരനിച്ചുള്ള സബ്ജകക്ട് കേമനിറനിയലടെ റനികപവാര്ടസം
അതനികനവാടെനുബനമവായനി കചേര്തനിടള്ള  സബ്ജകക്ട്  കേമനിറനി  റനികപവാര്ടക്ട്   ലചേയ്ത  പ്രകേവാരമുള്ള
ബനിലസം സമര്പനിക്കുന.

2. 2022-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സസംരക്ഷണവസം മണല് വവാരല് നനിയന്ത്രണവസം (കഭേദഗതനി)
ബനില് 2022 ഏപ്രനില് 30-ാം തദീയതനി ഒരു അസവാധവാരണ ഗസറവായനി പ്രസനിദദീകേരനിച്ചു.  ഈ
ബനില്  2022  ഡനിസസംബര്  6-ാം തദീയതനി സഭേയനില് അവതരനിപനിക്കുകേയസം അകന്നേ ദനിവസസം
തലന്നേ സഭേ സബ്ജകക്ട് കേമനിറനിയലടെ പരനിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയസം ലചേയ.

3.  2022  ഡനിസസംബര്  6-ാം തദീയതനി സഭേവാ സകമളനതനിനക്ട്  കശേഷസം ഭൂനനികുതനിയസം
കദവസസ്വവസം  സസംബനനിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കേമനിറനി  II  കയവാഗസം  കചേര്ന്നേക്ട്  പ്രസ്തുത  ബനില്  ഖണസം
ഖണമവായനി പരനിഗണനിക്കുകേയസം തവാലഴെപറയന്നേ കഭേദഗതനികയവാലടെ  അസംഗദീകേരനിക്കുകേയസം ലചേയ.

ഖണസം   3

ഖണസം  3  പ്രകേവാരസം  കഭേദഗതനി  ലചേയവാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ പ്രധവാന ആകനിലലെ  23  എ  (6)
വകുപനിൽ  "കേണ്ടുലകേടനിയ  മണലെനിലന്റെ  മതനിപക്ട്   വനിലെ"  എന്നേദീ  വവാക്കുകേൾക്കു  പകേരസം
" കണ്ടുലകേടനിയ മണലെനിലന്റെ വനിലെ, സർകവാർ കേവാലെവാകേവാലെങ്ങളനിൽ നനിർകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതനുസരനിച്ചക്ട്, "
എന്നേദീ വവാക്കുകേളസം ചേനിഹ്നങ്ങളസം കചേർകകണ്ടതവാണക്ട്.

4. വനികയവാജനക്കുറനിപക്ട് അനുബനമവായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.

ലകേ. രവാജന,

തനിരുവനന്തപുരസം, ലചേയര്മവാന,
2022  ഡനിസസംബര് 7.                                                    സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി II.



  അനുബനസം   I 

വനികയവാജനക്കുറനിപക്ട് 

2001-ലലെ  കകേരള  നദദീതദീര  സസംരക്ഷണവസം  മണല്  വവാരല്  നനിയന്ത്രണവസം
നനിയമതനിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള്  ലെസംഘനിക്കുന്നേവര്ക്കുള്ള  പനിഴെ  ശേനിക്ഷ  5  ലെക്ഷസം  രൂപയവായസം
ലെസംഘനസം തുടെരുന്നേ സവാഹചേരവ്യതനില് അപ്രകേവാരസം തുടെരുന്നേ ഓകരവാ ദനിവസതനിനുസം  50,000
രൂപയവായസം ഉയര്ത്തുന്നേതനിനുസം, പ്രസ്തുത നനിയമതനിലലെ വകുപക്ട്  23 എ പ്രകേവാരസം കേണ്ടുലകേടന്നേ
മണല്  മതനിപക്ട്  വനിലെ  നനിശ്ചയനിച്ചക്ട്  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  പവാലെനിച്ചുലകേവാണ്ടക്ട്  വനിവനിധ
സ്ഥവാപനങ്ങള്കകവാ  വവ്യകനികേള്കകവാ  കലെലെതനിലൂലടെ  വനില്പന  നടെത്തുന്നേതനിനക്ട്  ജനിലവാ
കേളകലറ അധനികേവാരലപടുത്തുന്നേതനിനുസം കവണ്ടനി പ്രസ്തുത ആകക്ട്  കഭേദഗതനി  ലചേയ്യുന്നേതനിനവാണക്ട്
ബനിലനില് വവ്യവസ്ഥ ലചേയ്തനിടള്ളതക്ട്.

നനിയമലെസംഘനതനിനുള്ള പനിഴെ ശേനിക്ഷ ഉയര്ത്തുന്നേതനികനവാലടെവാപസം അനധനികൃത മണല്
കേടെതക്ട്  തടെയവവാന  കമല്പറഞ്ഞ  നനിയമസം  കേവാരവ്യക്ഷമമവായനി  നടെപവാക്കുവവാന  നടെപടെനി
സസ്വദീകേരനികവാതതനിനവാല് ബനിലനികനവാടെക്ട് വനികയവാജനിപക്ട് കരഖലപടുത്തുന. 

   എന. എ. ലനലനിക്കുന്നേക്ട്  (ഒപക്ട്)



അനുബനന്ധം II

2022-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സന്ധംരക്ഷണവന്ധം മണല് വവാരല്
നനിയന്ത്രണവന്ധം (കഭേദഗതനി) ബനില്

(സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപവാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേവാരമുള്ളതക്ട്)

[അടനിയനില് വരയനിടതക്ട് സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിച്ച കഭേദഗതനിലയ സൂചെനിപനിക്കുന.]

2001-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സന്ധംരക്ഷണവന്ധം മണല് വവാരല് നനിയന്ത്രണവന്ധം
ആകക്ട് വദീണന്ധം കഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള 

ഒര

ബനില്

പദീഠനികേ.─2001-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സന്ധംരക്ഷണവന്ധം മണല് വവാരല് നനിയന്ത്രണവന്ധം

ആകക്ട്  (2001-ലലെ  18)  ഇതനിനുകശഷന്ധം  കേവാണുന്ന  ആവശശ്യങ്ങള്കവായനി  വദീണന്ധം  കഭേദഗതനി

ലചെയ്യുന്നതക്ട് യുക്തമവായനിരനിക്കുകേയവാല്;

ഭേവാരത  റനിപബനികനിലന്റെ  എഴുപതനിമൂന്നവാന്ധം  സന്ധംവത്സരതനില്  തവാലഴെപറയുന്ധം  പ്രകേവാരന്ധം

നനിയമമുണവാക്കുന:─

1. ചുരകകപരന്ധം  പ്രവാരന്ധംഭേവന്ധം.─(1)  ഈ  ആകനിനക്ട്  2022-ലലെ  കകേരള  നദദീതദീര

സന്ധംരക്ഷണവന്ധം മണല് വവാരല് നനിയന്ത്രണവന്ധം (കഭേദഗതനി) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയവാന്ധം.

(2) ഇതക്ട് ഉടന് പ്രവാബലെശ്യതനില് വരന്നതവാണക്ട്.

2. 20-  ാം വകുപനിലന്റെ കഭേദഗതനി  .─2001-ലലെ കകേരള നദദീതദീര സന്ധംരക്ഷണവന്ധം മണല്

വവാരല് നനിയന്ത്രണവന്ധം ആകനിലലെ (2001-ലലെ 18) (ഇതനിനുകശഷന്ധം പ്രധവാന ആകക്ട് എന്നവാണക്ട്

പരവാമര്ശനികലപടുകേ)  20-ാം  വകുപനിലലെ  "ഇരപതനി  അയവായനിരന്ധം"  എന്ന വവാക്കുകേള്കക്ട്

പകേരന്ധം  "അഞക്ട്  ലെക്ഷന്ധം"  എന്ന  വവാക്കുകേളന്ധം  "ആയനിരന്ധം"  എന്ന  വവാകനിനക്ട്  പകേരന്ധം

"അമ്പതനിനവായനിരന്ധം" എന്ന വവാക്കുന്ധം യഥവാക്രമന്ധം കചെര്കകണതവാണക്ട്.

3.  23      എ  വകുപനിലന്റെ  കഭേദഗതനി.─പ്രധവാന  ആകനിലലെ  23 എ വകുപനിലലെ  (6)-ാം

ഉപവകുപനില്  "കേണലകേടനിയ  മണല്,  ലപവാതുമരവാമതക്ട്  വകുപക്ട്  കേവാലെവാകേവാലെങ്ങളനില്

നനിശ്ചയനിക്കുന്ന നനിരകനില്,  നനിര്മനിതനി കകേന്ദ്രതനിനക്ട് അഥവവാ  'കേലെവറയക്ട്  'വനില്കകണതുന്ധം"
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എന്ന വവാക്കുകേള്ക്കുന്ധം ചെനിഹ്നങ്ങള്ക്കുന്ധം പകേരന്ധം  "  കേണലകേടനിയ മണലെനിലന്റെ വനിലെ    ,    സര്കവാര്

കേവാലെവാകേവാലെങ്ങളനില്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനുസരനിച്ചക്ട്  , ജനിലവാ  കേളകര്  നനിശ്ചയനികകണതുന്ധം

നടപടനിക്രമങ്ങള്  പവാലെനിച്ചുലകേവാണക്ട്  വനിവനിധ  സവാപനങ്ങള്കകവാ  വശ്യക്തനികേള്കകവാ

കലെലെതനിലൂലട വനില്പന നടകതണതുന്ധം" എന്ന വവാക്കുകേള് കചെര്കകണതവാണക്ട്.

കകേരള നനിയമസഭേവാ ലസക്രകടറനിയറക്ട്, എ. എന്ധം. ബഷദീര്,
തനിരവനന്തപുരന്ധം , ലസക്രടറനി.
2022 ഡനിസന്ധംബര് 7.


