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കേരള സർക്കാർ
നിയമ (നിയമനിര്മ്മാണ-സി) വേുപ്പ്

വിജ്ഞാപനം
തിരുവനന്തപുരം, 2021 നവംബര് 14
1197 തുോം 29
1943 ോര്ത്തിേം 23.

നമ്പര് 27707/ടേഗ്.സി3/2019/നിയമം.

കേരള

സംസ്ഥാന

നിയമസഭയുടെ

താടെപ്പറയുന്ന

അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തുന്നു.

ആേ്റ്

ടപാതുജനങ്ങളുടെ

നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ പ്പോരമുള്ള

ബില്ലിന് 2021 നവംബര് 13-ാം തീയതി ഗവര്ണറുടെ അനുമതി േഭിച്ചു.
ഗവര്ണറുടെ ഉത്തരവിന്പപ്പോരം,

വി. ഹരി നായര്,
നിയമ ടസപ്േട്ടറി.
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2021-ലെ 24-ാാം ആേ്റ്
2021-ടേ കേരള ധാതുക്കള് (അവോശങ്ങള് നിക്ഷിപ്തമാക്കല്)
ആേ്റ്
1881 ജൂണ് 14-ാം തീയതിയിടേ തിരുവിതാംേൂര് വിളംബരത്തിടെയും
1905- ടേ ടോച്ചി വിളംബരത്തിടെയും പരിധിക്ക് േീെില് വരുന്ന
ഭൂമി ഒെിടേയുള്ള സംസ്ഥാനടത്ത ഭൂമിയിടേ മണിടേയും
അെിമണിടേയും ധാതുക്കളുടെ അവോശങ്ങള്
സര്ക്കാരില് നിക്ഷിപ്ത മാക്കുന്നതിനും
അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ടകതാ അതിന്
ആനുഷംഗിേമായകതാ
ആയ ോരയങ്ങള്ക്കും
കവണ്ടി വയവസ്ഥ
ടെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ആേ്റ്
പീഠിേ.—1881 ജൂണ് 14-ാം തീയതിയിടേ

തിരുവിതാംേൂര് വിളംബരത്തിടെയും

1905-ടേ ടോച്ചി വിളംബരത്തിടെയും പരിധിക്ക് േീെില് വരുന്ന ഭൂമി ഒെിടേയുള്ള
സംസ്ഥാനടത്ത
സര്ക്കാരില്

ഭൂമിയിടേ മണിടേയും അെിമണിടേയും ധാതുക്കളുടെ അവോശങ്ങള്
നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്നതിനും

ആനുഷംഗിേമായകതാ

ആയ

അതുമായി

ോരയങ്ങള്ക്കും

കവണ്ടി

ബന്ധടപ്പട്ടകതാ
വയവസ്ഥ

അതിന്
ടെകയ്യണ്ടത്

യുക്തമായിരിക്കുേയാല്;
ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിടെ എെുപത്തിരണ്ടാം സംവത്സരത്തില് താടെപ്പറയും പ്പോരം
നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു:—
1. െുരുക്കകപ്പരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ആേ്റിന് 2021-ടേ കേരള ധാതുക്കള്
(അവോശങ്ങള് നിക്ഷിപ്തമാക്കല്) ആേ്റ് എന്ന് കപര് പറയാം.
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(2)

ഇത്

2019

ഡിസംബര്

30-ാം

തീയതി

പ്പാബേയത്തില്

വന്നതായി

േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്.
2. നിര്വെനങ്ങള്.—ഈ ആേ്റില് സന്ദര്ഭം മറുവിധത്തില് ആവശയടപ്പൊത്തപക്ഷം,
(എ) “സര്ക്കാര്” എന്നാല് കേരള സര്ക്കാര് എന്നര്ഥമാേുന്നു;
(ബി) “ധാതുക്കള്” എന്നാല്

1957-ടേ ഖനിേളും ധാതുക്കളും (വിേസനവും

നിയപ്ന്തണവും) ആേ്റിടേ (1957-ടേ 67-ാം നമ്പര് കേപ്ന്ദ ആേ്റ്) 3-ാം വേുപ്പിടേ, യഥാപ്േമം
(എഡി) ഖണ്ഡത്തിേും (ഇ) ഖണ്ഡത്തിേും നിര്വെിച്ചിരിക്കുന്ന

പ്പോരമുള്ള ധാതുക്കളും

ടെറുേിെ ധാതുക്കളും എന്നര്ഥമാേുന്നു;
(സി)

“നിര്ണയിക്കടപ്പട്ട”

എന്നാല്

ഈ

ആേ്റിന്

േീെിേുള്ള

െട്ടങ്ങളാല്

നിര്ണയിക്കടപ്പട്ട എന്നര്ഥമാേുന്നു;
(ഡി) “സംസ്ഥാനം” എന്നാല് കേരള സംസ്ഥാനം എന്നര്ഥമാേുന്നു.
3. ധാതുക്കളുടെ നിക്ഷിപ്തമാക്കല്.—മകറടതങ്കിേും നിയമത്തികോ ഏടതങ്കിേും
കോെതിയുടെ ഏടതങ്കിേും വിധിനയായത്തികോ ഡിപ്േിയികോ ഉത്തരവികോ
ഏടതങ്കിേും വിളംബരത്തികോ
ഏതു

തരത്തിേുള്ള

മണിടേയും

എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും,

ഉെമസ്ഥാവോശകമാ

അെിമണിടേയും

വസ്തു

ധാതുക്കളുടെ

എല്ലാ

അടല്ലങ്കില്

എല്ലാ ഭൂമിയിടേയും,

നെപ്പവോശകമാ

ആയിരുന്നാേും,

അവോശങ്ങളും,

ഈ

ആേ്റ്

പ്പാബേയത്തില് വരുന്ന തീയതി മുതല് സര്ക്കാരില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതും ആയത്
സര്ക്കാരിടെ നിയപ്ന്തണത്തിന് വികധയമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
4. നിക്ഷിപ്തമാക്കേിടെ രീതി.—1881 ജൂണ് 14-ാം തീയതിയിടേ

തിരുവിതാംേൂര്

വിളംബരത്തിടെയും 1905-ടേ ടോച്ചി വിളംബരത്തിടെയും പരിധിക്ക് േീെില് വരുന്ന ഭൂമി
ഒെിടേ,

സംസ്ഥാനടത്ത

ഭൂമിയിേുള്ള

മണിടേയും

അെിമണിടേയും

ധാതുക്കളുടെ

അവോശങ്ങള്, കമല് പരാമര്ശിച്ച തിരുവിതാംേൂര്-ടോച്ചി പ്പകേശങ്ങളില് ധാതുക്കള്
സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷിപ്തമായ അകത രീതിയില് നിക്ഷിപ്തമാേുന്നതാണ്.
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5. െട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അധിോരം.—(1) സര്ക്കാരിന്, ഔകേയാഗിേ ഗസറ്
വിജ്ഞാപനം

വെി,

ഈ

ആേ്റിടേ

വയവസ്ഥേള്

നെപ്പിോക്കുന്നതിനായി

െട്ടങ്ങള്

ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.
(2)

ഈ

ആേ്റിന്പ

േീെില്

ഉണ്ടാക്കടപ്പെുന്ന

ഓകരാ

െട്ടവും

അത്

ഉണ്ടാക്കിയതിനുകശഷം, േെിയുന്നപ്ത കവഗം, നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിോയിരിക്കുകമ്പാള്
സഭ മുമ്പാടേ അത് ഒരു സകമ്മളനത്തികോ, തുെര്ച്ചയായ രണ്ട് സകമ്മളനങ്ങളികോ
ടപൊവുന്ന ആടേ പതിനാേ് േിവസക്കാേകത്തക്ക് വയ്കക്കണ്ടതും, അപ്പോരം അത് ഏത്
സകമ്മളനത്തില് വയ്ക്കുന്നുകവാ ആ സകമ്മളനകമാ ടതാട്ടെുത്തുവരുന്ന സകമ്മളനകമാ
അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിയമസഭ പ്പസ്തുത െട്ടത്തില്
വരുത്തുേകയാ

അടല്ലങ്കില്

ആ

ടെയ്യുന്നപക്ഷം, ആ െട്ടത്തിന്
രൂപകഭേം

വരുത്തിയ

യാടതാരു

െട്ടം

ഏടതങ്കിേും രൂപകഭേം

ഉണ്ടാകക്കണ്ടതിടല്ലന്ന്

തീരുമാനിക്കുേകയാ

അതിനുകശഷം, അതത് സംഗതികപാടേ, അപ്പോരം

രൂപത്തില്

മാപ്തം

പ്പാബേയമുണ്ടായിരിക്കുേകയാ,

പ്പാബേയവുമില്ലാതിരിക്കുേകയാ

ടെയ്യുന്നതുമാേുന്നു;

അടല്ലങ്കില്

എന്നിരുന്നാേും,

അപ്പോരമുള്ള ഏടതങ്കിേും രൂപകഭേടപ്പെുത്തകോ റദ്ദാക്കകോ, ആ െട്ടപ്പോരം മുന്പപ്
ടെയ്തിട്ടുള്ള

ഏടതങ്കിേും

സംഗതിയുടെ

സാധുതയ്ക്ക്

ഭംഗം

വരാത്ത

വിധത്തില്

ആയിരികക്കണ്ടതാണ്.
6. വവഷമയങ്ങള് നീക്കംടെയ്യല്.—(1) ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള് നെപ്പിോക്കുന്നതില്
എടന്തങ്കിേും

വവഷമയങ്ങള്

പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തിയ,

ഉത്തരവ്

ഉണ്ടാേുന്ന
വെി

പ്പസ്തുത

പക്ഷം,
വവഷമയം

സര്ക്കാരിന്,
നീക്കം

ഗസറില്

ടെയ്യുന്നതികേക്ക്

ആവശയടമകന്നാ യുക്തടമകന്നാ അതിന് കതാന്നുന്നതും, ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള്ക്ക്
വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ വയവസ്ഥേള് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്:
എന്നാല്, അങ്ങടനയുള്ള യാടതാരു ഉത്തരവും ഈ ആേ്റിടെ പ്പാരംഭതീയതി മുതല്
രണ്ട് വര്ഷക്കാേത്തിന് കശഷം പുറടപ്പെുവിക്കുവാന്പ പാെുള്ളതല്ല.
(2) ഈ വേുപ്പ് പ്പോരം പുറടപ്പെുവിച്ച ഓകരാ ഉത്തരവും അത് പുറടപ്പെുവിച്ചതിനു
കശഷം, േെിയുന്നപ്ത കവഗം, സംസ്ഥാന നിയമസഭ മുമ്പാടേ വയ്കക്കണ്ടതാണ്.
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7. റദ്ദാക്കേും ഒെിവാക്കേും.—(1) 2021-ടേ കേരള ധാതുക്കള്

(അവോശങ്ങള്

നിക്ഷിപ്തമാക്കല്) ഓര്ഡിനന്പസ് (2021-ടേ 124) ഇതിനാല് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങടന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാല് തടന്നയും, പ്പസ്തുത ഓര്ഡിനന്പസ് പ്പോരം
ടെയ്തകതാ ടെയ്തതായി േരുതടപ്പെുന്നകതാ ആയ ഏടതങ്കിേും ോരയകമാ എെുത്തകതാ
എെുത്തതായി േരുതടപ്പെുന്നകതാ ആയ ഏടതങ്കിേും നെപെികയാ, ഈ ആേ്റിന്പ േീെില്
ടെയ്തതാകയാ എെുത്തതാകയാ േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-C) Department
NOTIFICATION
No. 27707/Leg.C3/2019/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 14th November, 2021
29th Thulam, 1197
23rd Karthika, 1943.

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Kerala
is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in English
language of the Kerala Minerals (Vesting of Rights) Act, 2021 (24 of 2021).

By order of the Governor,

V. HARI NAIR,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2021-ടേ കേരള ധാതുക്കള് (അവോശങ്ങള്
നിക്ഷിപ്തമാക്കല്) ആേ്റ്” published under the authority of the Governor.]

ACT 24 OF 2021
THE KERALA MINERALS (VESTING OF RIGHTS)
ACT, 2021
An act to vest in the Government the rights of the minerals in the soil and subsoil of the land in the
State excluding the land comes under the purview of Travancore Proclamation dated 14th
day of June, 1881 and Cochin Proclamation of 1905.
Preamble.—WHEREAS, it is expedient to vest in the Government the rights of the minerals
in the soil and subsoil of the land in the State excluding the land comes under the purview of
Travancore Proclamation dated 14th day of June, 1881 and Cochin Proclamation of 1905;
BE it enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Kerala Minerals (Vesting
of Rights) Act, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 30th day of December, 2019.
2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) “Government” means the Government of Kerala;
(b) “minerals” means minerals and minor-minerals as defined in clause (ad) and clause
(e) respectively, of section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957
(Central Act 67 of 1957);
(c) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
(d) “State” means the State of Kerala.
3. Vesting of minerals.—Notwithstanding anything contained in any other law or in any
judgment or decree or order of any court or proclamation, all rights in the minerals in the soil and
subsoil of all lands of whatsoever ownership or tenure shall stand vested in and shall be subject
to the control of the Government from the date of commencement of this Act.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

8

4. Manner of vesting.—The manner of vesting of the rights of the minerals in the soil and
subsoil of the land in the State excluding the land comes under the purview of Travancore
Proclamation dated 14th day of June, 1881 and Cochin Proclamation of 1905 shall be in the same
manner as is vested in the State in the Travancore and Cochin areas mentioned above.
5. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Gazette, make
rules for carrying out the provisions of this Act.
(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made,
before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days which may
be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session
in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative Assembly makes any
modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have
effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however that any such
modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done
under the rule.
6. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions
of this Act, the Government may, by order published in the Gazette, makes such provisions not
inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for
removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from
the date of commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be
laid before the Legislative Assembly.
7. Repeal and saving.—(1) The Kerala Minerals (Vesting of Rights) Ordinance, 2021
(124 of 2021) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or deemed to have been done or any
action taken or deemed to have been taken under the said Ordinance shall be deemed to have been
done or taken under this Act.
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