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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 343 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�് നീ�ം െച��തി�� അ�മതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  ,
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ, 
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് 

Shri. P. Rajeeve
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

വീട്  െവ��തി�ം മ�് സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി��തി�ം േവ�ി നീ�ം െച��തി��

അ�മതി�ായി ജിേയാളജി വ��ിൽ അേപ�

സമർ�ി�േ�ാൾ ഉ�ാ��തായി പറയെ���

തട��ൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) സാധാരണ മ�് (Ordinary Earth) നീ�ം

െച��തി�� അേപ�േയാെടാ�ം

പ�ായ�ിൽ നി�� ബിൽഡിംഗ് െപർമി�്,
ബിൽഡിംഗ് �ാൻ, െഡവലപ്െമ�് െപർമി�്

എ�ിവ സമർ�ി��തിന് 2015 െല േകരള

ൈമനർ മിനറൽ കൺെസഷൻ ച��ളിെല ച�ം

14(2) വ�വ� െച��. എ�ാൽ െക�ിട

നിർ�ാണ ച��ളിൽ 2019 ൽ വ� േഭദഗതിക�ം

�ടർ�് 18/9/2021 െല സ.ഉ.(സാധാ) നം.
1795/2021/ത.സ�.ഭ.വ ന�ർ ഉ�രവ് �കാര�ം

ഒ� െക�ിടം നിർ�ി�വാൻ ബിൽഡിംഗ് െപർമി�്

അ�വദി�ാൽ ആ െക�ിട�ിെ� ഫൗേ�ഷൻ

േജാലികൾ�് �മി മ�് മാ�ി

അ�േയാജ�മാേ���െ��ിൽ ആയതിന്

ബിൽഡിംഗ് െപർമി�് മതിയാ��താെണ�ം

എ�േ�� മ�ിെ� അളവ് �ടി ഉൾെ���ി

ബിൽഡിംഗ് �ാൻ നൽ��താെണ�ം േ�ാ�്

സബ് ഡിവിഷൻ ഇ�ാ� സംഗതികളിൽ

െഡവല�്െമ�് െപർമി�് നൽകി� എ�ം വ�വ�

െച�ിരി��. എ�ാൽ െക�ിട നിർ�ിതി�് മ�്

നീ�ം െചേ���െ��ിൽ െഡവല�്െമ�്

െപർമി�് അവശ�ം ഹാജരാ�ണെമ�്

െക.എം.എം.സി ച��ളിെല ച�ം 14(2) െ� 1-ാം

�ി�  നിബ�നയിൽ പറ�ി��്. തേ�ശ സ�യം

ഭരണ �ാപന�ൾ ഇേ�ാൾ െഡവല�്െമ�്

െപർമി�് അ�വദി��ി� എ�തിനാൽ

സാധാരണ മ�് നീ�ം െച��തി�� അ�മതി

നൽ��തിൽ േനരി�� സാേ�തിക തടസം

മാ��തിന് നിലവി�ളള േകരള ൈമന ർ മിനറൽ

കൺസഷൻ ച��ളിൽ ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ

വ���തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��.
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(ബി) ��ത വ��ിൽ നി�ം ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��

േസവന�ളിെല കാലതാമസം പരിഹരി��തിന്

ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

(ബി) േസവനാവകാശ നിയമ�കാരം ൈമനിംഗ് &
ജിേയാളജി വ��് നൽ�� 12 േസവന�ൾ

ഓൺൈലനാ�ി വ��. െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ�

ഭാഗമായി നീ�ം െച�� സാധാരണ മ�്

ഗതാഗതം െച��തി�� �േത�കാ�മതി�ം

സാധാരണ മ�ിന് ക�ാറിയിങ്  െപർമി�്

നൽ��തി�� സംവിധാന�ം ഓൺൈലൻ

ആ��തി�� നടപടികൾ ൈമനിംഗ് &
ജിേയാളജി വ��ിൽ സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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