
 കേ�രള ഹൈ�കേ�ോടതി, എറണോകുളം

 �ോജർ :

   ബഹുമോനപ്പെ�ട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ. എസ്.  മണികുമോർ &

  ബഹുമോനപ്പെ�ട്ട ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ.  ഷോജി പി. ചോലി

             പ്പെചോവ്വോഴ്ച, 31  ജനുവരി 2023/ 11 മോഘ, 1944     

                      2022  പ്പെല ഡബ്ല്യു. എ.  നമ്പർ 1638

   കേ�രള ഹൈ�കേ�ോടതിയുപ്പെട ഡബ്ല്യുപി (സി)  3250/2022  പ്പെല
 വിധിന്യോയത്തിപ്പെനതിപ്പെര

അ�ീൽവോദി/�ർജി�ോരൻഃ

   അലവിക്കുട്ടി മ�ൻ ഷഫീഖ് ആലുങ്കൽ,   43  വയസ്സ്,   ആലുങ്കൽ വീട്ടിൽ,
 അ�മ്പോടം വികേ=ജ്, എരഞ്ഞിമങ്ങോട്, കേ�ോഴികേ�ോട്-679329. അഡ്വകേ�റ്റ്സ്

പി. ബി.  സ�സ്രനോമൻ ടി. എസ്.  �രികുമോർ മുകേഖന

പ്രതി�ൾ/എതിർ�ക്ഷി�ൾ

1.   ജി=ോ �ളക്ടർ,   കേ�ോഴികേ�ോട് �ളക്ടകേററ്റ്,    സിവിൽ കേസ്റ്റഷൻ പി.  ഒ.,
കേ�ോഴികേ�ോട്-673020.

2.  ത�സിൽദോർ,    തോമരകേJരി തോലൂ�് ഓഫീസ്,   കേ�ോഴികേ�ോട് ജി=-
673573.

3.  വികേ=ജ് ഓഫീസർ,  കൂടരഞ്ഞി വികേ=ജ്,  കേ�ോഴികേ�ോട് ജി=, പിൻ-673603.

4   കൂടരഞ്ഞി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്,   കൂടരഞ്ഞി പി.  ഒ,   കേ�ോഴികേ�ോട് ജി=,  പിൻ-
673 603-      പ്പെന പ്രതിനിധീ�രിച്ചു പ്പെസക്രട്ടറി.

5.   രോജൻ ടി.  വി.,   വയസ്സ് 67  'സംസ്കൃതി',  പ്പെപോട്ടമ്മൽ,  കുതിരവട്ടം,
 കേ�ോഴികേ�ോട് ജി=, പിൻ-673016.

6.  മോണിയോമ്പറയിൽ,  �=ി�ോറ,   ��ോടംപ്പെപോയിൽ പി.ഒ,  കൂടരഞ്ഞി,
 കേ�ോഴികേ�ോട് ജി=, പിൻ-673603    എന്ന വിലോസത്തിൽ തോമസിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്

   വർ�ി മ�ൻ ജിജു പ്പെ�.വി.



അഡ്വകേ�റ്റ്സ്.     സീനിയർ ഗവൺപ്പെമന്റ് പ്ലീഡർ ശ്രീ പ്പെ�. പി. �രീഷ്

R 4  :   ശ്രീമതി പ്പെ�.  പി.     സുസ്മിത വികേനോദ് സിംഗ് പ്പെചറിയോൻ
(പ്പെ�/000197/1983) ടി. എം.  ഖോലിദ് (പ്പെ�/000047/2013)

R 5 -  ശ്രീ സി. എം.  മു�മ്മദ് ഇ�്വബോൽ

R 6 - ശ്രീ.  പീയസ് എ.  പ്പെ�ോട്ടം

   ഈ റിട്ട് അ�ീൽ 31.01.2023      ന് പരിഗണിച്ച അകേത ദിവസം തപ്പെന്ന
    കേ�ോടതി തോപ്പെഴ�റയുന്ന വിധിന്യോയം പുറപ്പെ�ടുവിച്ചു :

എസ്. മണികുമോർ, C. J. & ഷോജി. പി. ചോലി, J.

                        2022  പ്പെല ഡബ്ല്യു. എ.  നമ്പർ 1638

                        2023  ജനുവരിയിപ്പെല 31-  ാോം തീയ്യതി.

വിധിന്യോയം

 ഷോജി പി  .   ചോലി  ,   J  .  

  തലപ്പെ�ട്ടിപ്പെല അ�ീൽ,    �ർജി�ോരൻ 2022     പ്പെല റിട്ട് �ർജി (സി)
 നമ്പർ 3250,       പ്പെല ഒരു സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുപ്പെട 26.10.2022  പ്പെല

   വിധിന്യോയപ്പെത്ത കേചോദ്യംപ്പെചയ്തു ഫയൽ പ്പെചയ്തിരിക്കുന്നു,    അതിലൂപ്പെട റിട്ട്
    �ർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെ�ട്ടിരിക്കുന്ന ഇനി�റയുന്ന ഇളവു�ൾ നിരസി�പ്പെ�ട്ടു:

1.      ഒന്നോം എതിർ�ക്ഷിയുപ്പെട എക്സിബിറ്റ് പി 3   ഉത്തരവികേല�് നയിക്കുന്ന
        കേരഖ�ൾ ആവശ്യപ്പെ�ടുന്ന പ്പെസർകേഷ്യോറോരി റിട്ട് അപ്പെ=ങ്കിൽ അത്തരം മറ്റ്

റിട്ട്,       നിർകേmശം അപ്പെ=ങ്കിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെ�ടുവിക്കു�യും പ്രസ്തുത റിട്ട്
 റmോക്കു�യും പ്പെചയ്യു�.

2.     മോൻഡോമസിപ്പെന്റ സ്വഭോവത്തിലുള്ള ഒരു റിട്ട്,   നിർകേmശം അപ്പെ=ങ്കിൽ
      ഓർഡർ പുറപ്പെ�ടുവിക്കു� അപ്പെ=ങ്കിൽ അത്തരം മറ്റ് ഉചിതമോയ റിട്ട്, നിർകേmശം

 അപ്പെ=ങ്കിൽ ഉത്തരവ്,      പുറപ്പെ�ടുവിക്കു� വഴി എക്സിബിറ്റ് പി 4
    അടിസ്ഥോനമോ�ിയുള്ള പി 3  ഉത്തരവ്, 4-  ാോം എതിർ�ക്ഷി, �രജി�ോരൻ,

        മറ്റ് പങ്കോളി�ൾ എന്നിവരുപ്പെട അഭിപ്രോയങ്ങൾ കേ�ട്ട കേശഷം എക്സിബിറ്റ് പി 3
   പുനഃപരികേശോധി�ോൻ ഒന്നോം എതിർ�ക്ഷികേയോട് നിർകേmശിക്കു�.

2.      ഈ കേ�ോടതിയിപ്പെല ഒരു സിംഗിൾ ജഡ്ജി,    കേ�രള നദീസംരക്ഷണ
       സമിതിയുപ്പെട ജനറൽ പ്പെസക്രട്ടറി ഫയൽ പ്പെചയ്ത 2020-    പ്പെല റിട്ട് �ർജി (സി)



നം. 29037-   ഡി തീയതി 22.12.2020    ൽ പുറപ്പെ�ടുവിച്ച നിർകേmശത്തിപ്പെന്റ
     അടിസ്ഥോനത്തിൽ ഉള്ള ജി=ോ �ളക്ടറുപ്പെട 30.08.2021   പ്പെല എ�്സിബിറ്റ്

പി3     ഉത്തരവിപ്പെനതിപ്പെരയോണ് റിട്ട് �ർജിയിപ്പെല കേചോദ്യം,  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവിലൂപ്പെട, 2003   പ്പെല കേ�രള ജലകേസചന,   ജല സംരക്ഷണ നിയമത്തിപ്പെല
(   ചുരു�ത്തിൽ 2003   പ്പെല നിയമം) 3, 4, 5   വകുപ്പു�ൾ �ണ�ിപ്പെലടുത്ത്,

        ഒഴുകുന്ന അരുവി തടഞ്ഞ് തപ്പെന്റ വസ്തുവിൽ നിർമ്മിച്ച പ്പെച�് ഡോം പ്പെപോളി�ോൻ
   ജി=ോ �ളക്ടർ അ�ീൽവോദികേയോട് നിർകേmശിച്ചു.

3.       ജി=ോ �ലക്ടർ പോസോ�ിയ അപവദിത ഉത്തരവ് നിയമ വിരുദ്ധമോപ്പെണന്നും
     പ്പെവള്ളത്തിപ്പെന്റ ഒഴു�് തടയുന്നതികേനോ പ്പെവള്ളം കേശഖരിക്കുന്നതികേനോ ഉകേmശിച്ചുള്ള

      പ്പെച�് ഡോം എന്ന അർത്ഥമുള്ള മലയോള പദമോണ് 'തടയണ'  എന്നുമോണ്
   അ�ീൽവോദി ഉന്നയിച്ച പരമപ്രധോനമോയ വോദം.   രണ്ട് വശത്തുമുള്ള ജനങ്ങളുപ്പെട
    സഞ്ചോരപ്പെത്ത ബോധി�ോപ്പെത ജലത്തിപ്പെന്റ സ്വതന്ത്രമോയ ഒഴു�്

    ഉറ�ോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഘടനയോണ് ഇകേ�ോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നപ്പെതന്ന്
 അ�ീൽവോദി�ൾ പറയുന്നു.     ഹൈടൽ ഇടുന്നതിനും കേറോഡ് ഉണ്ടോക്കുന്നതിനും

      മുൻപ് ഭൂമിയിലൂപ്പെട പ്പെവള്ളത്തിപ്പെന്റ സ്വതന്ത്രമോയ ഒഴു�് ഉറ�ോക്കുന്നതിനോയി
    ഹൈപ�് ഹൈലനു�ൾ സ്ഥോപിച്ചതോയും റികേ�ോർട്ടിൽ പറയുന്നു.ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
      ഇതിപ്പെന എതിർ�ോത്തത് ജനങ്ങൾ�് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളികേല�് കേപോ�ോനുള്ള

   പ്പെപോതുമോർഗമോയി ഇത് ഉപകേയോഗപ്പെ�ടുത്തോൻ സ�ോയിക്കുപ്പെമന്ന
  �ോരണത്തോലോണ് എന്നും ചൂണ്ടി�ോണി�പ്പെ�ടുന്നു.

4.   എ�്സിബിറ്റ് പി3     ഉത്തരവിപ്പെന്റ പ്പെവളിച്ചത്തിൽ ഹൈപ�് ഹൈലനു�ൾ
     പ്പെപോളിക്കുന്നതിന് പ്പെടൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നുപ്പെവന്നും പ്രസ്തുത കേറോഡ് പ്പെപോളിച്ചോൽ

     ജനങ്ങളുപ്പെട ഒരിടത്ത് നിന്ന് മപ്പെറ്റോരിടകേത്ത�് സ്വതന്ത്രമോയി സഞ്ചരി�ോനുള്ള
   അവ�ോശപ്പെത്ത പ്രതികൂലമോയി ബോധിക്കുപ്പെമന്നും വോദമുണ്ട്.  അതുകേപോപ്പെല,

  എ�്സിബിറ്റ് പി 4     ൽ നിന്ന് വ്യക്തമോകുന്നത് കേറോഡ് ഉപകേയോഗിക്കുന്ന
പ്രകേദശവോസി�ൾ,    എ�്സിബിറ്റ് പി 3    പ്ര�ോരം എടുത്ത തീരുമോനം

       പുനഃപരികേശോധി�ോൻ ഒന്നോം എതിർ�ക്ഷി ജി=ോ �ളക്ടപ്പെറ സമീപിച്ചതോയി
പ്രസ്തോവിക്കുന്നതോയോണ്.

5.       ഹൈപ�് ഹൈലനു�ൾ നീ�ിയോൽ കേറോഡ് ത�രുപ്പെമന്നും പരോതി�ോരൻ
   ഉൾപ്പെ�പ്പെടയുള്ളവർ ബുദ്ധിമുട്ടിലോകുപ്പെമന്നും പരോതിയിൽ പറയുന്നു.  2005 പ്പെല

      ദുരന്ത നിവോരണ നിയമ പ്ര�ോരമുള്ള ഉത്തരവു�ൾ പോസോ�ോൻ ജി=ോ
     �ള�്ടർ�് അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വതന്ത്രമോയ അധി�ോരമിപ്പെ=ന്നും
    അടിയന്തര സോ�ചര്യങ്ങളിൽ മോത്രകേമ അത്തരം ഉത്തരവു�ൾ

   പുറപ്പെ�ടുവി�ോനുള്ള അധി�ോരം അകേm�ത്തിന് നൽ�ിയിട്ടുപ്പെണ്ടന്നും
വോദിക്കുന്നു.അതിനോൽ,    എക്സിബിറ്റ് പി 3   ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധവും

 ഏ�പക്ഷീയവുമോപ്പെണന്ന് വോദിക്കുന്നു.    അ�ീൽ വോദിയുപ്പെട നിർമ്മോണം



    സ്വോഭോവി� ജലത്തിപ്പെന്റ സ്വതന്ത്രമോയ ഒഴു�ിപ്പെന ബോധി�ിപ്പെ=ന്നും
   സ്വതന്ത്രമോയ ജലപ്രവോ�ം ഉറ�ോക്കുന്നതിനോയോണ് നിർമ്മോണം
      നടത്തിയപ്പെതന്നും ഒഴുകുന്ന പ്പെവള്ളം തടഞ്ഞ് ഒരു കേദോഷഫലവും ഉണ്ടോ�ിപ്പെ=ന്നും

സമർത്ഥിക്കുന്നു.

6.    അഞ്ചോം എതിർ�ക്ഷി/  പരോതി�ോരൻ,    ജി=ോ �ളക്ടർ പുറപ്പെ�ടുവിച്ച
  എക്സിബിറ്റ് പി 3      ഉത്തരവിപ്പെന പിന്തുണച്ച് വിശദമോയ എതിർ സത്യവോങ്മൂലം

സമർ�ിച്ചു.       വസ്തുതോപരമോയ സോ�ചര്യങ്ങൾ ഉറ�ോ�ോൻ ഈ കേ�ോടതി ഒരു
     അഡ്വകേ�റ്റ് �മ്മീഷണപ്പെറ നിയമിക്കു�യും �മ്മീഷണർ വിശദമോയ റികേ�ോർട്ട്

 സമർ�ിക്കു�യും പ്പെചയ്തു.      അ�ീൽ വോദി കൂടുതൽ കേരഖ�ൾ �ോജരോക്കു�യും
   മറുപടി സത്യവോങ്മൂലം സമർ�ിക്കു�യും പ്പെചയ്തിരിക്കുന്നു.

7.      �ക്ഷി�ൾ സമർ�ിച്ച വോദപ്രതിവോദങ്ങൾ പരിഗണിച്ച കേശഷം,  ജലപോത
    ഗവൺപ്പെമന്റികേന്റതോയതിനോൽ പ്പെപോതു വിശ്വസ്തതോ സിദ്ധോന്തം പ്രോബല്യത്തിൽ

     വരുപ്പെമന്നും ഏതോനും കേപരുപ്പെട അത്യോഗ്ര�ം തൃപ്തിപ്പെ�ടുത്തുന്നതിനോയി സ്വ�ോര്യ
    ഉടമസ്ഥോവ�ോശത്തികേനോ വോണിജ്യ ചൂഷണത്തികേനോ അവയുപ്പെട ഉപകേയോഗം
   അനുവദിക്കുന്നതിനുപ�രം പ്പെപോതുജനങ്ങളുപ്പെട ആസ്വോദനത്തിനോയി വിഭവങ്ങൾ

    സംരക്ഷി�ോൻ അത് ഗവൺപ്പെമന്റിപ്പെന നിർബന്ധിക്കുന്നുപ്പെവന്നും സിംഗിൾ
  ജഡ്ജി നിഗമനം നടത്തി.

8.       കേഫോപ്പെമകേന്റോ റികേസോർട്ട്സ് ആൻഡ് കേ�ോട്ടൽസ് ലിമിറ്റഡ് v.  മിൻഗുവൽ
 മോർട്ടിൻസ് [2009] 3  എസ്.  സി.  സി. 571],   അകേസോസികേയഷൻ കേഫോർ

  എൻവകേയോൺപ്പെമന്റ് പ്പെപ്രോട്ടക്ഷൻ വി.     കേസ്റ്ററ്റ് ഓഫ് കേ�രള [2013] 7  എസ്.
സി.  സി. 226       എന്നീ കേ�സു�ളിൽ സുപ്രീം കേ�ോടതി പുറപ്പെ�ടുവിച്ച വിധി�പ്പെള

      ആശ്രയിച്ചോണ് സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഈ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തികേച്ചരുന്നത്.
അതിനോൽ,     സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുപ്പെട വിധിന്യോയത്തിപ്പെന്റ നിയമസോധുതപ്പെയയും

  ശരിപ്പെയയും കേചോദ്യംപ്പെചയ്യുന്നതോണ് അ�ീൽ.

9.       പ്രകേദശവോസി�ൾ പ്പെച�് ഡോമിൽ നിന്ന് പ്പെവള്ളപ്പെമടുക്കുന്നുപ്പെണ്ടന്നും 30
     ഓളം കുടുംബങ്ങൾ ഇത് ഉപകേയോഗിക്കുന്നുപ്പെണ്ടന്നും നിർമ്മോണങ്ങൾ നീ�ം

    പ്പെചയ്തോൽ സമീപഭോവിയിൽ ജനങ്ങൾ�് ജലക്ഷോമം ഉണ്ടോകുപ്പെമന്നുമോണ്
    അ�ീൽ വോദി ഉന്നയിച്ച പരമപ്രധോനമോയ വോദം.   ജലപ്രവോ�ം സോധ്യമോക്കുന്ന

     ഹൈപപ്പു�ൾ ഉപകേയോഗിച്ചോണ് പ്പെച�് ഡോം നിർമ്മിച്ചപ്പെതന്നും വസ്തുവിൽ
      സ്ഥിതിപ്പെചയ്യുന്ന കേറോഡുള്ള ആദ്യപ്പെത്ത പ്പെച�് ഡോമിൽ മോത്രമോണ് ജലപ്രവോ�ം

  സോധ്യമോക്കുന്ന ഏ�കേദശം 60     പ്പെസന്റീമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഹൈപ�് ഹൈലൻ
 ഉള്ളപ്പെതന്നും ചൂണ്ടി�ോണി�പ്പെ�ടുന്നു.



കൂടോപ്പെത,     ജലമോർഗ്ഗം ഗവൺപ്പെമന്റികേന്റതോപ്പെണന്നും പ്പെപോതു വിശ്വസ്തതോ
    സിദ്ധോന്തം പ്രോബല്യത്തിൽ വരുന്നുപ്പെവന്നുമുള്ള നിലപോപ്പെടടുക്കുന്നതിൽ സിംഗിൾ

  ജഡ്ജിക്കു പ്പെതറ്റുപറ്റിപ്പെയന്നും വോദിക്കുന്നു.   മറ്റ് വോദപ്രതിവോദങ്ങളും
ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്.

10.     അ�ീൽ വോദിക്കു കേവണ്ടി ശ്രീ.  പി.ബി.സ�സ്രനോമൻ,  ശ്രീ.  പ്പെ�.പി.
�രീഷ്,        അഞ്ചോം എതിർ�ക്ഷിക്കു കേവണ്ടി സീനിയർ ഗവൺപ്പെമന്റ് പ്ലീഡർ ശ്രീ.
സി.  എം.   മു�മ്മദ് ഇഖ്ബോൽ,      ആറോം എതിർ�ക്ഷിക്കു കേവണ്ടി പീയസ് എ.
പ്പെ�ോട്ടം,        നോലോം എതിർ�ക്ഷിക്കു കേവണ്ടി കേവണ്ടി ശ്രീമതി പ്പെ�.  പി.  സുഷ്മിത

      എന്നിവരുപ്പെട വോദപ്രതിവോദങ്ങളും ഞങ്ങൾ കേ�ൾക്കു�യും കേരഖോമൂലം സമർ�ിച്ച
   വസ്തു�ൾ ഞങ്ങൾ പരികേശോധി�യും പ്പെചയ്തിരിക്കുന്നു.

11.    എ�്സിബിറ്റ് പി 3     ഉത്തരവ് പോസോക്കുകേമ്പോൾ ജി=ോ �ളക്ടർ
 �ണ�ിപ്പെലടുത്ത 2003     പ്പെല ആ�്ട് വ്യവസ്ഥ�പ്പെള അടിസ്ഥോനമോ�ിയുള്ള

    റിട്ട് പ്പെപറ്റീഷൻ സിംഗിൾ ജഡ്ജി തള്ളി.     ഒരു സ്വ�ോര്യഭൂമിയില=ോപ്പെത ഒരു നദി,
അരുവി, നീരുറവ�ൾ, ചോനൽ,    തടോ�ം അപ്പെ=ങ്കിൽ മകേറ്റപ്പെതങ്കിലും പ്രകൃതിദത്ത

    ജലകേശഖരം അപ്പെ=ങ്കിൽ ഏപ്പെതങ്കിലും നദി,  അരുവി,  നീരുറവ�ൾ,   ചോൽ
     അതിൽ ഏപ്പെതങ്കിലും കേപോഷ�നദികേയോ ശോഖകേയോ ഉൾപ്പെ�ടുന്നു എന്നർത്ഥം

 വരുന്ന 'ജലപോത'    എന്ന പദപ്പെത്ത നിർവചിക്കുന്ന 2003   പ്പെല നിയമത്തിപ്പെന്റ 2
(എ�്യു)       വകു�ിപ്പെന ആശ്രയിച്ചോണ് അ�ീൽ വോദിക്കു കേവണ്ടി അഭിഭോഷ�ൻ

 മുകേന്നോട്ടുവച്ച വോദം. 'ജലപോത'     എന്ന പദത്തിപ്പെന്റ നിർവചനം സ്വ�ോര്യ ഭൂമിയിൽ
  ഒഴിപ്പെ�യുള്ള ജലകേശഖരണമോണ് എന്നതിനോൽ,    പ്പെച�് ഡോം നിർമ്മിച്ച

  അ�ീൽവോദിയുപ്പെട നടപടി 2003    പ്പെല നിയമത്തിപ്പെല വ്യവസ്ഥ�ളുപ്പെട
    ലംഘനമപ്പെ=ന്നോണ് അ�ീൽ വോദിയുപ്പെട അഭിഭോഷ�പ്പെന്റ വോദം

12. എന്നോൽ,  ഞങ്ങളുപ്പെട �ോഴ്ച�ോടിൽ, '   സ്വ�ോര്യ ഭൂമിയില=ോത്ത സ്വോഭോവി�
ജലകേശഖരം'       എന്നതിപ്പെന്റ വിവക്ഷയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്

      ഒഴു�ിവരി�യും അ�ീൽ വോദിയുപ്പെട വസ്തുവിലൂപ്പെട ഒഴുകു�യും പ്പെചയ്യുന്ന ഒരു
  അരുവി പ്പെപടി=.     ഇതിപ്പെന്റ അർത്ഥം വസ്തുവിന�ത്തുതപ്പെന്ന പ്പെവള്ളം

  കേശഖരിക്കു� എന്നതു മോത്രമോണ്.  അതിനോൽ,  'ജലകേസ്രോതസ്സ്'  എന്ന
   നിർവചനത്തിപ്പെന്റ അടിസ്ഥോനത്തിൽ ഉന്നയിച്ച വോദത്തിൽ,  ജലകേസ്രോതസ്സിൽ

       അ�ീൽ വോദി സ്വന്തം വസ്തുവിൽ പ്പെവള്ളം കേശഖരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെ�ടുന്നിപ്പെ=ന്ന
  വോദം നിയമപരമോയി നിലനിൽ�ി=.

13. 2003     പ്പെല നിയമത്തിപ്പെന്റ രണ്ടോം അധ്യോയത്തിപ്പെല 3  മുതൽ 5 വപ്പെരയുള്ള
 വകുപ്പു�ൾ '  ജലപോത�ളിപ്പെല ജലസംരക്ഷണം'  എന്നതിപ്പെന�റ്റി

പ്രതിപോദിക്കുന്നു,    അത് സന്ദർഭത്തിന് പ്രസക്തമോണ്,   അത് ഇങ്ങപ്പെന
വോയി�ോം:



"3.     ജലകേസ്രോതസ്സു�ളും ജലകേസ്രോതസിപ്പെല ജലവും ഗവൺപ്പെമന്റിപ്പെന്റ
സ്വത്തോയിരിക്കും.-

    തൽ�ോലം നിലവിലുള്ള മകേറ്റപ്പെതങ്കിലും നിയമത്തികേലോ ഏപ്പെതങ്കിലും
    ആചോരത്തികേലോ ഉപകേയോഗത്തികേലോ ഏപ്പെതങ്കിലും �രോറികേലോ മകേറ്റപ്പെതങ്കിലും

  ഉപ�രണത്തികേലോ വിരുദ്ധമോയി എപ്പെന്തങ്കിലുമുപ്പെണ്ടങ്കിലും,  1994-  പ്പെല കേ�രള
   പഞ്ചോയത്ത് രോജ് നിയമത്തിപ്പെന്റ 218-   ാോം വകു�ിപ്പെന്റ വ്യവസ്ഥ�ൾക്കും

(1994-  പ്പെല 13)  )  കൂടോപ്പെത,  1994    പ്പെല കേ�രള മുനിസി�ോലിറ്റി ആക്ടിപ്പെല
 പ്പെസക്ഷൻ 208  (1994   പ്പെല 20)  വ്യവസ്ഥ�ൾക്കും വികേധയമോയി,

    സംസ്ഥോനപ്പെത്ത എ=ോ ജലകേസ്രോതസ്സു�ളും അത്തരം ജലകേസ്രോതസ്സു�ളിപ്പെല
   എ=ോ പ്പെവള്ളവും സർ�ോരിപ്പെന്റ സ്വത്തോയിരിക്കും,   കൂടോപ്പെത അത്തരം

 ജലകേസ്രോതസ്സു�ളുപ്പെടയും ജലകേസചനത്തിപ്പെന്റയും
   ഹൈവദ്യുകേതോത്പോദനത്തിപ്പെന്റയും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതുമോയി ബന്ധപ്പെ�ട്ട

     �ോര്യങ്ങൾക്കും അപ്പെ=ങ്കിൽ ഇവ രണ്ടിനും കേവണ്ടിയുള്ള എ=ോ
    ജലോശയങ്ങളിപ്പെലയും പ്പെവള്ളത്തിപ്പെന്റ ഉപകേയോഗം സംരക്ഷി�ോനും

  നിയന്ത്രി�ോനും സർ�ോരിന് അധി�ോരമുണ്ട്. 

4.     ജലകേസ്രോതസ്സു�ളിൽ നിന്ന് ജല ചൂഷണത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണം.

(1)    ഈ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥപ്പെചയ്തിരിക്കുന്നപ്പെതോഴിപ്പെ�,   ഒരു വ്യക്തികേയോ
     ഏജൻസികേയോ അഞ്ച് കുതിരശക്തിയിൽ കൂടുതൽ കേശഷിയുള്ള ഏപ്പെതങ്കിലും
     പ്പെമ�ോനി�ൽ അപ്പെ=ങ്കിൽ ഇലക്ട്രി�ൽ ഉപ�രണം സ്ഥോപിച്ച് അപ്പെ=ങ്കിൽ

 ഏപ്പെതങ്കിലും കേ�ോസ്,     ഹൈപ�് അപ്പെ=ങ്കിൽ മപ്പെറ്റപ്പെന്തങ്കിലും സമോനമോയ
   ഉപ�രണകേമോ അപ്പെ=ങ്കിൽ മകേറ്റപ്പെതങ്കിലും മോർഗത്തിലൂപ്പെടകേയോ,     ആരുപ്പെട

   അധി�ോരപരിധിക്കുള്ളിൽ ജലചൂഷണത്തിനുള്ള അത്തരം ഉപ�രണം
സ്ഥോപിച്ചിട്ടുകേണ്ടോ,    ഇതിനോയി സർ�ോർ അധി�ോരപ്പെ�ടുത്തിയ ഉകേദ്യോഗസ്ഥപ്പെന്റ

 മുൻകൂർ അനുമതികേയോപ്പെടപ്പെയോഴിപ്പെ�,   അത്തരം നിബന്ധന�ൾക്കും
     വ്യവസ്ഥ�ൾക്കും വികേധയമോയി അത്തരം ഫീസ് അടയ്ക്കുകേമ്പോൾ നിർകേmശിച്ചതിൽ

        �വിഞ്ഞു ജലപോതയിൽ നിന്ന് പ്പെമോത്തത്തിൽ ജല ചൂഷണം പ്പെചയ്യരുത്:

     എന്നോൽ കേ�രള വോട്ടർ അകേതോറിറ്റികേയോ ഏപ്പെതങ്കിലും പ്രോകേദശി�
      അകേതോറിറ്റികേയോ ഈ ഉപവകു�ിൻ �ീഴിൽ പ്പെപർമിറ്റ് കേനടോൻ ബോധ്യസ്ഥര=.

(2)  ഉപവകു�് (1)      പ്ര�ോരം അനുമതി നികേഷധിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ ആകേക്ഷപം
   കേനരിടുന്ന ഏപ്പെതങ്കിലും വ്യക്തികേ�ോ ഏജൻസികേ�ോ,  നിശ്ചിത

സമയത്തിനുള്ളിൽ,   നിർകേmശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ,   �ളക്ടർ മുൻപോപ്പെ�
 അ�ീൽ നൽ�ോം.    �ളക്ടർക്കു അ�ീൽവോദിയുപ്പെടയും അംഗീകൃത

   ഉകേദ്യോഗസ്ഥപ്പെന്റയും വോദം കേ�ട്ട കേശഷം,     അ�ീൽ സ്വീ�രിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു



    മോസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്കു അനുകേയോജ്യപ്പെമന്ന് �രുതുന്ന അത്തരം
  ഉത്തരവു�ൾ അ�ീലിൽ പോസോ�ോം.

(3)   ഉപവകു�് (1)-   പ്പെല വ്യവസ്ഥ�ൾ ലംഘികേച്ചോ,   ഉപവകു�് (2)  പ്ര�ോരമുള്ള
      �ളക്ടറുപ്പെട ഉത്തരകേവോ ലംഘിച്ച് ഏപ്പെതങ്കിലും വ്യക്തി ജലപോതയിൽ നിന്ന്

 പ്പെവള്ളം എടുക്കു�യോപ്പെണങ്കിൽ,   ഉപവകു�് (1)   പ്ര�ോരം അധി�ോരപ്പെ�ടുത്തിയ
   ഉകേദ്യോഗസ്ഥകേനോ അപ്പെ=ങ്കിൽ അധി�ോരപ്പെ�ടുത്തിയ വ്യക്തികേയോ,  അത്തരം

    ലംഘനത്തിന് എടു�ോവുന്ന മകേറ്റപ്പെതങ്കിലും നടപടി�കേളോട് മുൻവിധി�ളി=ോപ്പെത,
    ജലചൂഷണത്തിനോയി ഏപ്പെതങ്കിലും ഉപ�രണം സ്ഥോപിച്ചിട്ടുള്ള ഏപ്പെതങ്കിലും

     വസ്തുവികേലോ സ്ഥലകേത്തോ പരിസരകേത്തോ പ്രകേവശി�ോനും അത്തരം ഉപ�രണം
       നീ�ം പ്പെചയ്യോകേനോ നീ�ം പ്പെചയ്യോകേനോ അപ്പെ=ങ്കിൽ ജലചൂഷണം തടയുന്നതിന്

    അത്തരം �ണ്ടുപ്പെ�ട്ടൽ ആവശ്യമോപ്പെണന്ന് കേബോധ്യപ്പെ�ട്ടോൽ അത്തരം
   ഉപ�രണം �ണ്ടുപ്പെ�ട്ടോനും അകേm�ത്തിന് അധി�ോരമുണ്ട്.

(4)   ഉപവകു�് (3)     പ്പെല വ്യവസ്ഥ�ളുപ്പെട കേമൽകേനോട്ടത്തിൽ (1)-  ാോം ഉപവകു�്
    പ്ര�ോരം അധി�ോരപ്പെ�ടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉകേദ്യോഗസ്ഥകേനോ അപ്പെ=ങ്കിൽ അതികേല�്

    അധി�ോരപ്പെ�ടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏപ്പെതങ്കിലും വ്യക്തികേയോ വീഴ്ച വരുത്തിയോൽ
  അച്ചട� നടപടി�് വികേധയനോകും.

5. ജലസംഭരണി�ൾ,   അണപ്പെ�ട്ടു�ൾ മുതലോയവയുപ്പെട നിർമോണത്തികേ�ലുള്ള
നിയന്ത്രണം.  (1)    സർ�ോരിപ്പെന്റകേയോ അങ്ങപ്പെനയുള്ള

  അധി�ോരസ്ഥോനത്തിപ്പെന്റകേയോ മുൻകൂർ അനുമതികേയോടുകൂടിയ=ോപ്പെത,
   സർ�ോകേരോ അങ്ങപ്പെനയുള്ള അധി�ോരസ്ഥോനകേമോ ചുമത്തുന്ന

     നിബന്ധന�ൾക്കും വ്യവസ്ഥ�ൾക്കും വികേധയമോയി അ=ോപ്പെത ഒരു വ്യക്തികേയോ
     ഏജൻസികേയോ പ്രോകേദശി� അധി�ോരി�കേളോ ഏപ്പെതങ്കിലും ഒരു

      ജലസംഭരണികേയോ അണപ്പെ�കേട്ടോ വീകേറോ മറ്റ് ഏപ്പെതങ്കിലും സ്ഥിരം ഘടനകേയോ
      പ്പെവള്ളം തിരിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള ആവശ്യത്തിന് അത്തരം ജലപോത�് കുറുപ്പെ�

 നിർമ്മിക്കുവോൻ പോടുള്ളത=.

(2)  (1)-      ാോം ഉപവകു�ിപ്പെല വ്യവസ്ഥ�ൾ ലംഘിച്ച് ഏപ്പെതങ്കിലും ഘടന
നിർമ്മിച്ചോൽ,     അത്തരം ലംഘനത്തിന് സ്വീ�രി�ോവുന്ന മകേറ്റപ്പെതങ്കിലും

 നടപടി�കേളോട് മുൻവിധി�ളി=ോപ്പെത,     അങ്ങപ്പെനയുള്ള നിർമ്മോണം നീ�ം
     പ്പെചയ്യുന്നതികേനോ അത് നീ�ം പ്പെചയ്യുന്നതികേനോ അങ്ങപ്പെനയുള്ള നിർമ്മോണത്തിന്

      ഉത്തരവോദിയോയ ആളിൽ നികേന്നോ വ്യക്തി�ളിൽ നികേന്നോ അത്തരം നീ�ം
     പ്പെചയ്യുന്നതിനുള്ള പ്പെചലവ് വീപ്പെണ്ടടുക്കുന്നതികേനോ സർ�ോരിന് അപ്പെ=ങ്കിൽ ആ

     ഉപവകു�് പ്ര�ോരം സർ�ോർ അധി�ോരപ്പെ�ടുത്തുന്ന അകേതോറിറ്റി�് അധി�ോരം
ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതോണ്."



14.  അതിനോൽ,     അ�ീൽവോദിയുപ്പെട വസ്തുവിലൂപ്പെട �ടന്നുകേപോകുന്ന നീപ്പെരോഴു�്
  ഏപ്പെതങ്കിലും അണപ്പെ�ട്ട് ,      പ്പെച�് ഡോം മുതലോയവ നിർമ്മിച്ച് തടയോൻ

   �ഴിയിപ്പെ=ന്ന് വളപ്പെര വ്യക്തവും പ്ര�ടമോയതുമോണ്.  നീപ്പെരോഴു�്
    അ�ീൽവോദിയുപ്പെട വസ്തുവിലൂപ്പെട �ടന്നുകേപോകുന്നുപ്പെണ്ടന്ന വസ്തുതയിൽ തനി�്
  തർ�മുപ്പെണ്ടന്നും അതിനോൽ,  2003-   പ്പെല നിയമത്തിപ്പെല വ്യവസ്ഥ�ൾ
    ബോധ�മപ്പെ=ന്നും അ�ീൽവോദി ഒരു വോദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുപ്പെണ്ടങ്കിലും,  റിട്ട്

     �ർജിയിൽ തപ്പെന്ന അ�ീൽവോദി ഉന്നയിച്ച തുടർന്നുള്ള വോദങ്ങൾ,  വസ്തുവിലൂപ്പെട
       ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നു എന്ന വസ്തുത അകേm�ം സമ്മതിക്കുന്നുപ്പെവന്ന് തപ്പെന്ന

വ്യക്തമോക്കുന്നതോണ്.  എന്നോൽ,       അ�ീൽ വോദി നിർമ്മിച്ച പ്പെച�് ഡോമിൽ
    ജലത്തിപ്പെന്റ സുഗമമോയ ഒഴു�ിന് അനുകേയോജ്യമോയ ഹൈപ�്

     നൽ�ിയിട്ടുള്ളതിനോൽ ആർക്കും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കേദോഷവും ഉണ്ടോ�ിപ്പെ=ന്ന്
വോദിക്കുന്നു.

15. 2003    പ്പെല ആക്റ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം,    വസ്തുവിലൂപ്പെട ഒരു അരുവി
 ഒഴുകുന്നത് നികേരോധിക്കുന്നതിനോൽ,     ജി=ോ �ലക്ടർ പോസോ�ിയ എ�്സിബിറ്റ് പി

3     ഉത്തരവ് ഏപ്പെതങ്കിലും വിധത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധകേമോ ഏ�പക്ഷീയകേമോ,  റിട്ട്
    കേ�ോടതിയുപ്പെട ഇടപ്പെപടലിപ്പെന ന്യോയീ�രിക്കുന്നകേതോ ആപ്പെണന്ന് പറയോനോവി=.

അതിനോൽ,         റിട്ട് �ർജി തള്ളിയതിലും ജി=ോ �ളക്ടറുപ്പെട �ർജി നിയമത്തിന്
     അനുസൃതമോപ്പെണന്ന് �പ്പെണ്ടത്തുന്നതിനോയി പ്പെപോതു വിശ്വസ്തതോ സിദ്ധോന്തം

   പ്രകേയോഗിച്ചതിലും റിട്ട് കേ�ോടതി ശരിയോയിരുന്നു.

16. അതുകേപോപ്പെല,     ജി=ോ �ളക്ടർ പുറപ്പെ�ടുവിച്ച ഉത്തരവിപ്പെന്റ വിശ�ലനത്തിൽ,
      ജി=ോ �ളക്ടർ സ്വോഭോവി� നീതിയുപ്പെട തത്വങ്ങൾ പോലിച്ചിട്ടുപ്പെണ്ടന്നും അതിനോൽ

      അപവദിത ഉത്തരവ് പോസോ�ിയത് നിലവിപ്പെല സോ�ചര്യങ്ങൾ
     �ണ�ിപ്പെലടുത്ത് �ർജി�ോരനും മറ്റ് ബോധിത �ക്ഷി�ൾക്കും കേ�ൾ�ോനും

  പങ്കോളിത്തത്തിനും അവസരപ്പെമോരു�ിപ്പെ�ോണ്ടോയിരുന്നുപ്പെവന്നതും വ്യക്തവും
കേബോധ്യവുമോണ്.

17.     വസ്തുത�ളും നിയമവും സോ�ചര്യങ്ങളും �ണ�ിപ്പെലടുക്കുകേമ്പോൾ,1958
      പ്പെല കേ�രള ഹൈ�കേ�ോടതി നിയമത്തിപ്പെന്റ 5-    ാോം വകു�് പ്ര�ോരം സമർ�ിച്ച
        ഒരു ഇൻട്രോ കേ�ോടതി അ�ീലിപ്പെല ഇടപ്പെപടലിപ്പെന ന്യോയീ�രിച്ച് സിംഗിൾ

    ജഡ്ജിയുപ്പെട വിധിന്യോയത്തിൽ അധി�ോരപരിധിയിപ്പെല പിഴവു�കേളോ മറ്റ്
   നിയമപരമോയ ബല�ീനത�കേളോ ചൂണ്ടി�ോണിക്കുന്നതിൽ അ�ീൽവോദി

    പരോജയപ്പെ�ട്ടുപ്പെവന്ന് പറയോൻ ഞങ്ങൾ�് യോപ്പെതോരു മടിയുമി=.    റിട്ട് അ�ീൽ
     പരോജയപ്പെ�ടു�യും അതുപ്ര�ോരം അത് തള്ളപ്പെ�ടു�യും പ്പെചയ്യുന്നു എന്ന്

പറകേയണ്ടതി=കേ=ോ.

 ഒ�് / എസ്. മണികുമോർ,  ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്



 ഒ�് /  ഷോജി പി. ചോലി, ജഡ്ജി.

                            ബോദ്ധ്യതോ നിരോ�രണം 

    പ്രോകേദശി� ഭോഷയിൽ വിവർത്തനം പ്പെചയ്ത വിധിന്യോയം,   ഹൈ�കേ�ോടതി വിധി�ളുപ്പെട
     വിവർത്തന പരിപോടിയുപ്പെട ഹൈപലറ്റ് ഘട്ടപ്പെമന്ന നിലയിൽ '    സുപ്രീം കേ�ോർട്ട് വിധി�് അനുവോദ്

 കേസോഫ്റ്റ്പ്പെവയർ (സുവോസ്)'     എന്ന നിർമ്മിത ബുദ്ധ്യോധിഷ്ഠിത വിവർത്തന ഉപ�രണത്തിൻപ്പെറ
    ഉത്പന്നം കേ�രള ഹൈ�കേ�ോടതിയിപ്പെല വിവർത്ത�ർ സോധൂ�രിച്ചിട്ടുള്ളതോകുന്നു.

     ഔകേദ്യോഗി�വും പ്രോകേയോഗി�വുമോയ എ=ോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിധി നിർവ�ണ,
      നട�ോ�ലു�ൾക്കും പ്രസ്തുത വിധിന്യോയത്തിപ്പെന്റ ഇംഗ്ലിഷ് പതി�് ആധി�ോരി�വും അന്തിമവും

ആയിരിക്കും.

DK


