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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1497 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കടമ�ടിയിെല �ശാന നിർ�ാണാ�മതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

കണയ�ർ താ��് കടമ�ടി വിേ�ജ്  കടമ�ടി
�ാമപ�ായ�് വക റീ സർെ� 28/9-ൽ ഉൾെ��
11.10 ആർ. �ല�് �ശാന
നിർ�ാണാ�മതി�ം െെലസൻസി�മായി
കടമ�ടി �ാമപ�ായ�് െസ��റി 10.1.2017-
ൽ സമർ�ി� അേപ�യിൽ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കടമ�ടി വിേ�ജിൽ കടമ�ടി �ാമപ�ായ�്

വക റീ സർെ� 28/9-ൽ ഉൾെ�� 11.10 ആർ

�ല�് �ശാന നിർ�ാണ അ�മതി�ം
െെലസൻസി�മായി കടമ�ടി �ാമപ�ായ�്

െസ��റി 10.1.2017-ൽ സമർ�ി� അേപ�
സർ�ാരിൽ ലഭി�തായി കാ��ി�. എ�ാൽ
എറണാ�ളം ജി�ാ കള�ർ�് അേപ� ലഭി�ി��്
എ�ം ടി അേപ�യിൽ േകരള പ�ായ�ിരാജ്

ച��ൾ 6(7) �കാരം, ശവം മറവ് െച�ാ�ം
ദഹി�ി�ാ�ം കടമ�ടി വിേ�ജ്  ഓഫീസി�ം
കടമ�ടി �ാമപ�ായ�ി�ം നി�ിത
മാ�കയി�� േനാ�ീസ്  പരസ� െ���വാൻ
നൽകിയി�െ��ം �ശാന നിർ�ാണ�ിന്

അ�മതി നൽകിയാൽ ഏെത�ി�ം തര�ി��

�മസമാധാന��ം ഉ�ാകാനിട�േ�ാെയ�്
ജി�ാ േപാലീസ്  േമധാവിേയാ�ം മലിനീകരണ
���ൾ ഉ�ാകാനിട�േ�ാ എ�് മലിനീകരണ
നിയ�ണ േബാർഡ്  പരി�ിതി എ�ിനീയേറാ�ം

��ത വ� �ശാന നിർ�ാണ�ിന്

അ�േയാജ�മാേണാ എ�് സബ് കള�േറാ�ം
റിേ�ാർ�് ആവശ�െ��ി��തായി എറണാ�ളം
ജി�ാ കള�ർ അറിയി�ി��്.

(ബി) അ�മതി ലഭ�മാ��തിൽ േനരി��
കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കടമ�ടി വിേ�ജിൽ കടമ�ടി �ാമപ�ായ�്

വക റീ സർെ� 28/9-ൽ ഉൾെ�� 11.10 ആർ

�ല�് �ശാന നിർ�ാണ അ�മതി�ം
െെലസൻസി�മായി കടമ�ടി �ാമപ�ായ�്

െസ��റി 10.1.2017-ൽ സമർ�ി� അേപ�
സർ�ാരിൽ ലഭി�തായി കാ��ി�. എ�ാൽ
എറണാ�ളം ജി�ാ കള�ർ�് അേപ� ലഭി�ി��്
എ�ം ടി അേപ�യിൽ േകരള പ�ായ�ിരാജ്

ച��ൾ 6(7) �കാരം, ശവം മറവ് െച�ാ�ം
ദഹി�ി�ാ�ം കടമ�ടി വിേ�ജ്  ഓഫീസി�ം
കടമ�ടി �ാമപ�ായ�ി�ം നി�ിത
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മാ�കയി�� േനാ�ീസ്  പരസ� െ���വാൻ
നൽകിയി�െ��ം �ശാന നിർ�ാണ�ിന്

അ�മതി നൽകിയാൽ ഏെത�ി�ം തര�ി��

�മസമാധാന��ം ഉ�ാകാനിട�േ�ാെയ�്
ജി�ാ േപാലീസ്  േമധാവിേയാ�ം മലിനീകരണ
���ൾ ഉ�ാകാനിട�േ�ാ എ�് മലിനീകരണ
നിയ�ണ േബാർഡ്  പരി�ിതി എ�ിനീയേറാ�ം

��ത വ� �ശാന നിർ�ാണ�ിന്

അ�േയാജ�മാേണാ എ�് സബ് കള�േറാ�ം
റിേ�ാർ�് ആവശ�െ��ി��തായി എറണാ�ളം
ജി�ാ കള�ർ അറിയി�ി��്.

(സി)
��ത �മി െപാ��ശാന�ിന്

അ�േയാജ�മാേണാ എ�ാരാ�െകാ�്

2.7.2017-�ം 30.4.2018-�ം എറണാ�ളം
കള�േറ�ിൽ നി�ം അയ� ക�ിന് മ�പടി
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; റിേ�ാർ�്
സമർ�ി��തിൽ േനരി�� കാലതാമസ�ിന്

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് , മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ്
എ�ിവ�െട റിേ�ാർ�് എറണാ�ളം ജി�ാ
കള�ർ�് ലഭി�ി��താ�ം റിേ�ാർ�്
അടിയ�ിരമായി സമർ�ി�വാൻ േഫാർ�് െകാ�ി
സബ് കള�ർ�് അടിയ�ിര നിർേ�ശം
നൽകിയി�െ��ം റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�� �റ�് ടി
വിഷയ�ിൽ ഉചിതമായ നടപടി
സ�ീകരി��താെണ�ം എറണാ�ളം ജി�ാ
കള�ർ അറിയി�ി��്.

(ഡി)

െപാ��ശാന�ി�ളള അ�മതി�ം െെലസൻ�ം
എ�േ��് ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േപാലീസ് , മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ്
എ�ിവ�െട റിേ�ാർ�് എറണാ�ളം ജി�ാ
കള�ർ�് ലഭി�ി��താ�ം റിേ�ാർ�്
അടിയ�ിരമായി സമർ�ി�വാൻ േഫാർ�് െകാ�ി
സബ് കള�ർ�് അടിയ�ിര നിർേ�ശം
നൽകിയി�െ��ം റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�� �റ�് ടി
വിഷയ�ിൽ ഉചിതമായ നടപടി
സ�ീകരി��താെണ�ം എറണാ�ളം ജി�ാ
കള�ർ അറിയി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


