ജജിലല്ലാ മജജിസസ്ട്രേററ്റ് ,സകല്ലാട്ടയതജിനന്റെ
കജിമജിനല് നടപടജിചട്ടട്ടം 144 (1) പ്രകല്ലാരമുളള ഉതരവറ്റ്
(ഹല്ലാജര് : സഡല്ലാ.ബജി എസറ്റ് തജിരുസമനജി , നഎ.എ.എസറ്റ് )
DCKTM 241/2018-R7

തതീയതജി: 19/ 01/2018

വജിഷയട്ടം;- സല്ലാധല്ലാരണ മണറ്റ് , നചളജി, കലറ്റ് , നചങ്കലറ്റ് , മണല് തുടങജിയ ധല്ലാതുക്കളുനട
അനധജികൃത ഖനനവട്ടം നതീക്കട്ടം നചയ്യലട്ടം - നജിയന്ത്രണങള് ഏര്നപ്പെടുത്തുന്നതറ്റ്സട്ടംബനജിചറ്റ് .
സൂചന- 18.01.2018 ല് ജജിലല്ലാ കളക്ടറുനട സചട്ടംബറജില് നടന്ന സയല്ലാഗതജിനന്റെ മജിനജിട്ടസറ്റ്
സകല്ലാട്ടയട്ടം ജജിലയജില് വവല്ലാപകമല്ലായട്ടം അനധജികൃതമല്ലായട്ടം വലജിയ അളവജില്
സല്ലാധല്ലാരണ
മണറ്റ്,നചളജി,കലറ്റ്,നചങ്കലറ്റ് എന്നതീ ധല്ലാതുക്കളുനട ഖനനവട്ടം നതീക്കവട്ടം നടക്കുന്നതല്ലായജി പരല്ലാതജി ലഭജിക്കുകയട്ടം
അതജിന്സമല് അസനന്വേഷണട്ടം നടതജിയതജില് നജിയമല്ലാനുസൃത നപര്മജിററ്റ് ഇലല്ലാനതയട്ടം നകട്ടജിട
നജിര്മല്ലാണതജിനുളള തസദ്ദേശ സന്വേയട്ടംഭരണ സല്ലാപനങളജില് നജിനട്ടം നല്കുന്ന നകട്ടജിട നജിര്മല്ലാണ
നപര്മജിറജിനന്റെ മറവജില് ആവശവതജിലധജികട്ടം അളവറ്റ് സല്ലാധല്ലാരണ മണറ്റ് ഖനനട്ടം നചയറ്റ് നതീക്കട്ടം
നചയ്യുന്നതല്ലായട്ടം കൂടല്ലാനത മററ്റ് ധല്ലാതുക്കളുട്ടം ഇപ്രകല്ലാരട്ടം കടത്തുന്നതല്ലായജി സബല്ലാദവനപ്പെട. സമല് പ്രവൃതജി
ജജിലയജിനല വരള്ചയറ്റ് ആക്കട്ടം കൂടന്നതല്ലായട്ടം അന്തരതീക്ഷ മലജിനതീകരണവട്ടം, കുടജിനവളള ക്ഷല്ലാമവട്ടം,
ആസരല്ലാഗവപ്രശ്നങളുട്ടം, വര്ഷകല്ലാലതറ്റ് മണജിടജിചജിലട്ടം, അപകടങളുട്ടം ഉണല്ലാകല്ലാന് സല്ലാദവതയളളതല്ലായജി
സബല്ലാദവനപ്പെടുന.ഭൂമജിയനട ജലസട്ടംഭരണ സശഷജി അനജിയന്ത്രജിതമല്ലായ ഖനനട്ടം മൂലട്ടം കുറയന്ന
സല്ലാഹചരവട്ടം ഉണല്ലായജിടണറ്റ്.
സമല് പ്രകല്ലാരട്ടം ഉണല്ലാസയക്കല്ലാവന്ന ദുരന്തങള് ഒഴജിവല്ലാക്കുന്നതജിനല്ലായജി ജജിലയജിനല മനണടുപ്പെജിനറ്റ്
തല്ലാനഴ പറയന്ന നജിയന്ത്രണങള് കജിമജിനല് നടപടജിചട്ടട്ടം 144(1)
പ്രകല്ലാരട്ടം ഏര്നപ്പെടുതജി
ഉതരവല്ലാകുന.
ഉതരവറ്റ്
.
1. നകട്ടജിട നജിര്മല്ലാണതജിനറ്റ് സവണജി മണറ്റ് നതീക്കട്ടം നചയ്യുസമല്ലാള് ബനനപ്പെട്ട തസദ്ദേശ സന്വേയട്ടംഭരണ
സല്ലാപനട്ടം നല്കുന്ന ഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ് നപര്മജിറട്ടം പറ്റ്ളല്ലാനുട്ടം അനുസരജിചറ്റ് ഭൂമജിയജില് വജിസലജറ്റ്
ഒല്ലാഫതീസര് അടയല്ലാള നപ്പെടുതജി നല്സകണതുട്ടം ഇതജിനു സശഷട്ടം പ്രസ്തുത ഡവലപറ്റ്നമന്റെറ്റ് പറ്റ്ളല്ലാനജില്
വജിസലജറ്റ് ഒല്ലാഫതീസര് ഒപ്പെജിട്ടറ്റ് നല്കജിയ സശഷട്ടം പ്രസ്തുത സലട്ടം ജജിസയല്ലാളജജിസറ്റ് പരജിസശല്ലാധജിചറ്റ്
തുടര്നടപടജി സന്വേതീകരജിസക്കണതുമല്ലാണറ്റ്
2. ജജിസയല്ലാളജജിസറ്റ് നല്കുന്ന ഉതരവജില് അനധജികത ഖനനട്ടം സട്ടംബനജിച പജിഴനയക്കുറജിചട്ടം വസ്തുവജില്
മജിനറല് ടല്ലാന്സജിററ്റ് പല്ലാസറ്റ് നല്കജിയതജിനു സശഷട്ടം നജിശജിത സമയതജിനുളജില് നജിര്ദ്ദേജിഷ്ട പണജികള്
പൂര്തതീകരജിചജിനലങ്കജില് വസ്തു ഉടമയജില് നജിനട്ടം ഈടല്ലാസക്കണ പജിഴനയക്കുറജിചട്ടം 22.6.2017 നല G O
(P) 25/2017 /ഐഡജി പ്രകല്ലാരട്ടം ഉള വജിവരങള് വവക്തമല്ലായജി സചര്തജിരജിക്കണട്ടം
3. ജജിസയല്ലാളജജിസജിനന്റെ ഉതരവജിനന്റെ തതീയതജിയറ്റ് 5 ദജിവസതജിനറ്റ് സശഷമുള തതീയതജി മുതല് മല്ലാത്രസമ
ധല്ലാതുക്കള് ഖനനട്ടം നചയ്യുന്നതജിനുട്ടം നതീക്കട്ടം നചയ്യുന്നതജിനുട്ടം ജജിലല്ലാ ജജിസയല്ലാളജജിസറ്റ് അനുമതജിനല്കല്ലാവ
4. ഇപ്രകല്ലാരട്ടം നപര്മജിററ്റ് ലഭജിചറ്റ് സറല്ലായല്റജി അടച സശഷട്ടം പജിന്നതീടുറ്റ് അടയല്ലാളനപ്പെടുതജിയ ഏരജിയല്ലായജില്
നജിസന്നല്ലാ, സമതീപത്തു നജിസന്നല്ലാ, സറല്ലായല്റജി അടച അളവജില് കൂടുതല് ഖനനട്ടം നടത്തുന്നതല്ലാസയല്ലാ,
കടതല്ലാന് ശ്രമജിചതല്ലാസയല്ലാ, കടതജിയതല്ലാസയല്ലാ ശ്രദയജില്നപ്പെട്ടല്ലാല് അനധജികൃത ഖനനതജിനുറ്റ്
ബനനപ്പെട്ട നപല്ലാലതീസറ്റ് ഉസദവല്ലാഗസര്/റവനന്യൂ ഡജിവജിഷണല് ഒല്ലാഫതീസര്/ തഹസജില്ദല്ലാര് (എല്
ആര്)/ജജിസയല്ലാളജജിസറ്റ് എന്നജിവര് നജിയമല്ലാനുസൃത നടപടജികള് സന്വേതീകരജിസക്കണതല്ലാണറ്റ്.
5. ഇപ്രകല്ലാരട്ടം നകട്ടജിട നജിര്മല്ലാണ നപര്മജിറജിനന്റെ അടജിസല്ലാനതജില് മണറ്റ് അടക്കട്ടം എലല്ലാ ധല്ലാതുക്കളുട്ടം
നതീക്കട്ടം നചയ്യുന്നതജിനുറ്റ് സര്ക്കല്ലാര് നജിശയജിചജിരജിക്കുന്ന സറല്ലായല്റജി മമനജിട്ടംഗറ്റ് & ജജിസയല്ലാളജജി വകുപ്പെജില്
അടചറ്റ് ആവശവമല്ലായ കടത്തു പല്ലാസറ്റ് വല്ലാങജിയജിരജിസക്കണതുട്ടം മണ്ണുനകല്ലാണ്ടു സപല്ലാകുന്ന ഒല്ലാസരല്ലാ
വല്ലാഹനതജിലട്ടം (ടജിപ്പെജിലട്ടം) സല്ലാധല്ലാരണ മണറ്റ് കയറജിയ സമയട്ടം, തതീയതജി എതജിസചരുന്ന സലട്ടം,

6.

7.

8.

9.
10.
11.

സമയട്ടം എന്നജിവ കൃതവമല്ലായജി സരഖനപ്പെടുതജിയ O(A) മജിനറല് ടല്ലാന്സജിററ്റ് പല്ലാസ്സുകള്
ഉണല്ലായജിരജിസക്കണതുട്ടം ഇഇൗ സരഖനപ്പെടുതലകള്ക്കു മുകളജില് പല്ലാസറ്റ് ഉടമ സുതല്ലാരവമല്ലായ നസസലല്ലാ
സടപ്പെറ്റ് പതജിചജിരജിക്കുകയട്ടം സവണട്ടം. ഇപ്രകല്ലാരട്ടം ഉളള പല്ലാസ്സുകള് മല്ലാത്രസമ നജിയമപ്രകല്ലാരമുളള പല്ലാസറ്റ്
ആയജി പരജിഗണജിക്കുകയളള. സകരള മജിനറല്സറ്റ്(അനധജികൃത ഖനനട്ടം, സട്ടംഭരണട്ടം, കടതല്
തടയല്) റൂള്സറ്റ് 2015 റൂള് 25,26 പ്രകല്ലാരമുള സഫല്ലാട്ടം O(A)പല്ലാസജിനല 8 നജിബനനകളജില്
ഏനതങ്കജിലട്ടം ലട്ടംഘജിചതല്ലായജി സബല്ലാദവമല്ലായല്ലാല് ബനനപ്പെട്ട വല്ലാഹനങള്, MM(DR) Act 1957
നസക്ഷന് 21 സബറ്റ്-നസക്ഷന് 4 പ്രകല്ലാരട്ടം 06.05.15 നല 55/2015/ID നമര് സര്ക്കല്ലാര് ഉതരവറ്റ്
പ്രകല്ലാരട്ടം അധജികല്ലാരനപ്പെടുതജിയ ഉസദവല്ലാഗസര് കസഡജിയജില് എടുക്കുന്നതുട്ടം
നജിയമല്ലാനുസൃത
നടപടജികള് സന്വേതീകരജിക്കുന്നതുമല്ലായജിരജിക്കുട്ടം.
നജ.സജി.ബജി
മുതലല്ലായ
എര്തറ്റ്
എസ്കസവററുകള്
ഉപസയല്ലാഗജിചളള
ധല്ലാതു
ഖനനട്ടം
നപല്ലാതുജനല്ലാസരല്ലാഗവതജിനുട്ടം മസന്വേരവ ജജിവജിതതജിനുട്ടം ഹല്ലാനജികരമല്ലായതജിനല്ലാല്
നപല്ലാതുജന
തല്ലാല്പ്പെരവട്ടം മുന്നജിര്തജി രല്ലാവജിനല 7 മണജി മുതല് മവകുസന്നരട്ടം 5 മണജിവനര മല്ലാത്രസമ ഖനനട്ടം
നടത്തുവല്ലാന് പല്ലാടുളള.
ടജി
സമയ പരജിധജിയ്കുളളജിലലല്ലാത എലല്ലാ
ഖനന പ്രവര്തനവട്ടം
നപല്ലാതുജനല്ലാസരല്ലാഗവതജിനുറ്റ് ഹല്ലാനജികരമല്ലായ പ്രവൃതജി ആയജി കണക്കല്ലാക്കജി 1973 നല കജിമജിനല്
നടപടജി നജിയമ പ്രകല്ലാരട്ടം നടപടജികള് സന്വേതീകരജിക്കുന്നതല്ലായജിരജിക്കുട്ടം. പരജിസജിതജി അനുമതജി കജിട്ടജിയവ
അടക്കട്ടം എലല്ലാ ഖനന പ്രവര്തനങള്ക്കുട്ടം ടജി നജിയന്ത്രണട്ടം ബല്ലാധകമല്ലായജിരജിക്കുട്ടം.
നപല്ലാതുജന തല്ലാല്പ്പെരവട്ടം മുന്നജിര്തജി കടതല്ലാന് അനുമതജി ലഭജിച ധല്ലാതു നതീക്കട്ടം നചയ്യുന്നതജിനുളള
വല്ലാഹനഗതല്ലാഗതട്ടം സകല്ലാട്ടയട്ടം ജജിലയജിനലല്ലാട്ടല്ലാനക രല്ലാവജിനല 8 മണജി മുതല് മവകുസന്നരട്ടം 6
മണജിവനരയല്ലായജി നജിജനപ്പെടുതജി ഉതരവല്ലാകുന. അനുവദജിച സമയതജിനുളജില് സകല്ലാട്ടയട്ടം ജജിലല്ലാ
പരജിധജിയജില് വല്ലാഹനട്ടം സഞല്ലാരട്ടം പൂര്തജിയല്ലാസക്കണതല്ലാണറ്റ് .ഇപ്രകല്ലാരമുള വല്ലാഹനങളജില് ഒല്ലാവര്
സലല്ലാഡറ്റ് പല്ലാടജിലല്ലാതതല്ലാണറ്റ്. നപല്ലാതുസലതറ്റ് നപല്ലാടജി ശലവട്ടം ഒഴജിവല്ലാക്കുന്നതജിനുറ്റ് നപല്ലാടജി പറക്കല്ലാത
വജിധട്ടം പടുതനകല്ലാണറ്റ് ശരജിയല്ലായജി മൂടജിയസശഷട്ടം മല്ലാത്രസമ സലല്ലാഡു നകല്ലാണ്ടുസപല്ലാകുവല്ലാന് പല്ലാടുളളു.
ഗല്ലാര്ഡന് നനററ്റ് ഇതജിനല്ലായജി ഉപസയല്ലാഗജിക്കുവല്ലാന് പല്ലാടജില . കൂടല്ലാനത സര്ക്കല്ലാര് നജിയന്ത്രണട്ടം
ഏര്നപ്പെടുതജിയജിടള സമയവട്ടം ഇസതല്ലാനടല്ലാപ്പെട്ടം പല്ലാലജിസക്കണതല്ലാണറ്റ്( രല്ലാവജിനല 9 മണജി മുതല് 10
മണജി വനരയട്ടം മവകജിട്ടറ്റ് 4 മണജി മുതല് 5 മണജി വനരയട്ടം)
നപല്ലാതുഅവധജി ദജിവസങളജില് സമല് വജിവരജിച ധല്ലാതുക്കള് ഖനനട്ടം നടത്തുന്നതുട്ടം കടതജിനക്കല്ലാണ്ടു
സപല്ലാകുന്നതുട്ടം ജനങളുനട മസന്വേരവ ജജിവജിതതജിനുറ്റ് വജിഘല്ലാതമല്ലാകുന്നതജിനല്ലാല് കര്ശനമല്ലായജി
നജിസരല്ലാധജിചജിരജിക്കുന. നപല്ലാതുവല്ലായതുട്ടം അടജിയന്തജിര പ്രല്ലാധല്ലാനവമുളളതുമല്ലായ സര്ക്കല്ലാര് /നപല്ലാതുസമഖലല്ലാ
ആവശവങള്ക്കു ടജി ധല്ലാതുക്കള് നകല്ലാണ്ടു സപല്ലാകുന്നതജിനുറ്റ് ടജി ആവശവട്ടം മുന്നജിര്തജി ബനനപ്പെട്ട
വകുപ്പെറ്റ് ജജിലല്ലാ കളക്ടര്ക്കറ്റ് അസപക്ഷ നല്സകണതുട്ടം വവക്തമല്ലായ സരഖകളുനട അടജിസല്ലാനതജില്
പരജിസശല്ലാധനയ്ക്കു സശഷട്ടം ജജിലല്ലാ കളക്ടര് ആവശവമല്ലായ ഇളവകള് നല്കജി പ്രസതവക ഉതരവറ്റ്
നല്കുന്നതുമല്ലാണറ്റ്.
കടത്തുന്ന മണറ്റ് റവനന്യൂ സരഖകളജില് നജിലട്ടം ആയജി സരഖനപ്പെടുതനപ്പെട്ട സലതറ്റ്
നജിസക്ഷപജിക്കുന്നതല്ലായജി ശ്രദയജില്നപ്പെട്ടല്ലാല് വല്ലാഹനട്ടം പജിടജിനചടുസക്കണതുട്ടം സകരള നനല്വയല്
തണതീര്തട സട്ടംരക്ഷണട്ടം നജിയമട്ടം 2008 പ്രകല്ലാരട്ടം നജിയമ നടപടജി സന്വേതീകരജിസക്കണതുമല്ലാണറ്റ്.
8
മതീറജിറജില്
തല്ലാനഴ
വതീതജിയള
സറല്ലാഡജില്
കൂടജി
12
നമടജികറ്റ്
ടണജില്കൂടജിയ
ഭല്ലാരവണജികള്സഞരജിക്കല്ലാന് പല്ലാടജില എന്ന നജിയമ പ്രകല്ലാരമുള സബല്ലാര്ഡുകള് നപല്ലാതുമരല്ലാമതറ്റ്
വകുപ്പെറ്റ് നജിരപ്പെറ്റ് വജിഭല്ലാഗട്ടം സല്ലാപജിസക്കണതല്ലാണറ്റ്
അനുവദജിച O/A പല്ലാസജില് കൃത്രജിമട്ടം കല്ലാണജിക്കുകസയല്ലാ വവല്ലാജസരഖകളുനട സഹല്ലായതല്ലാല് ധല്ലാതുക്കള്
നതീക്കട്ടം നചയ്യുന്നസതല്ലാ പജിടജിക്കനപ്പെട്ടല്ലാല് കജിമജിനല് സകനസടുതറ്റ് നടപടജി സന്വേതീകരജിക്കുന്നതജിനറ്റ് ജജിലല്ലാ
സപല്ലാലതീസറ്റ് സമധല്ലാവജിക്കറ്റ് അറജിയജിപ്പെറ്റ് നല്സക്കണതല്ലാണറ്റ്

ഇഇൗ ഉതരവറ്റ് കൃതവമല്ലായട്ടം കര്ശനമല്ലായട്ടം നടപ്പെജില് വരുത്തുനണറ്റ് എന്നറ്റ് ജജിലയജിനല സപല്ലാലതീസറ്റ്
വജിഭല്ലാഗട്ടം, മമനജിട്ടംഗറ്റ് ആന്റെറ്റ് ജജിസയല്ലാളജജി വകുപ്പെറ്റ്, സമല്ലാസട്ടല്ലാര് വല്ലാഹന വകുപ്പെറ്റ്, തസദ്ദേശ സന്വേയട്ടംഭരണ വകുപ്പെറ്റ്,
റവനന്യൂ ഡജിവജിഷണല് ഒല്ലാഫതീസര് മുതല് വജിസലജറ്റ് ഒല്ലാഫതീസര് വനരയളള റവനന്യൂ വകുപ്പു ഉസദവല്ലാഗസര്
എന്നജിവര് ഉറപ്പു
വരുസതണതല്ലാണറ്റ്. നപല്ലാതുജനല്ലാസരല്ലാഗവവട്ടം മസന്വേരവ ജതീവജിതവട്ടം പരജിസജിതജി

സട്ടംരക്ഷണവട്ടം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതജിനുറ്റ് സമല് ഉതരവ ലട്ടംഘജിക്കുന്നവര്നക്കതജിനര ബനനപ്പെട്ട
നജിയമങള് പ്രകല്ലാരട്ടം നടപടജി സന്വേതീകരജിസക്കണതല്ലാനണനട്ടം ഇതജിനല്ലാല് ഉതരവല്ലാകുന.
2018-ാം വര്ഷട്ടം ജല്ലാനുവരജി മല്ലാസട്ടം 19-ാം തതീയതജി എനന്റെ മകനയല്ലാസപ്പെല്ലാടുകൂടജി ഇഇൗ ഉതരവറ്റ്
പുറനപ്പെടുവജിചജിരജിക്കുന.
(ഒപ്പെറ്റ്)
ജജിലല്ലാ മജജിസസ്ട്രേററ്റ് , സകല്ലാട്ടയട്ടം
പകര്പ്പെറ്റ്;
1. ജജിലല്ലാ സപല്ലാലതീസറ്റ് സമധല്ലാവജി, സകല്ലാട്ടയട്ടം.
2. റവനന്യൂ ഡജിവജിഷണല് ഒല്ലാഫതീസര്, പല്ലാലല്ലാ/സകല്ലാട്ടയട്ടം./ എലല്ലാ നഡപന്യൂട്ടജി കളക്ടര്മല്ലാര്ക്കുട്ടം.
3. ജജിലല്ലാ ജജിസയല്ലാളജജിസറ്റ്, സകല്ലാട്ടയട്ടം.
4. തഹസജില്ദല്ലാര് /തഹസജില്ദല്ലാര് (എല് ആര്)
സകല്ലാട്ടയട്ടം/മതീനചജില്/മവക്കട്ടം/കല്ലാഞജിരപ്പെളളജി/ചങനല്ലാസശ്ശേരജി.(എലല്ലാ വജിസലജറ്റ് ഒല്ലാഫതീസര്മല്ലാര്ക്കുട്ടം
നല്കുന്നതജിനറ്റ്)
5. ജജിലല്ലാ ഇന്ഫര്സമഷന് ഒല്ലാഫതീസര്, സകല്ലാട്ടയട്ടം.
6. നഡപന്യൂട്ടജി ഡയറക്ടര് ഒല്ലാഫറ്റ് പഞല്ലായതറ്റ്, സകല്ലാട്ടയട്ടം. (എലല്ലാ പഞല്ലായതറ്റ് നസകട്ടറജിമല്ലാര്ക്കുട്ടം
നല്കുന്നതജിനറ്റ്)
7. നപല്ലാലന്യൂഷന് കണ്സടല്ലാള് സബല്ലാര്ഡറ്റ്, സകല്ലാട്ടയട്ടം.
8. റതീജജിയണല് ടല്ലാന്സസല്ലാര്ട്ടറ്റ് ഒല്ലാഫതീസര്, സകല്ലാട്ടയട്ടം.
9. എലല്ലാ മുനജിസജിപ്പെല് നസകട്ടറജിമല്ലാര്ക്കുട്ടം.
10. നപല്ലാതുമരല്ലാമതറ്റ് വകുപ്പെറ്റ് (നജിരതറ്റ് )വജിഭല്ലാഗട്ടം, സകല്ലാട്ടയട്ടം
11. ജജിലല്ലാ കളക്ടറുനട നവബറ്റ് മസറജിസലക്കറ്റ്.

