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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1931 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ േഭദഗതി വി�ാപനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) 2011 െല തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിൽ

േഭദഗതി വ��ി േക� സർ�ാർ 18.01.2019 ൽ
വി�ാപനം �റെ��വി�ി�ം ഈ
വി�ാപന�ിെല ഇള�കൾ സം�ാന�്

നട�ാ�ിയി�ിെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വി�ാപന �കാര�� നടപടികൾ

ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2011-െല തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിൽ

േഭദഗതി വ��ി േക� സർ�ാർ 18.01.2019-ൽ
വി�ാപനം �റെ��വി�ി��്. ഇതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ഒ� തീരേദശ പരിപാലന �ാൻ

ത�ാറാ�ി, അത് േക� പരി�ിതി-വനം-
കാലാവ�ാവ�തിയാന മ�ാലയം

അംഗീകരി�� �റ�് മാ�െമ വി�ാപന�ിെല

ഇള�കൾ സം�ാന�് ബാധകമാ�ക�ള�.
തീരേദശ പരിപാലന �ാൻ ത�ാറാ��തിന്

20.08.2019 െല ഉ�രവ് �കാരം

തി�വന��രെ� േക� ഭൗമശാ� പഠന

േക�െ� �മതലെ���ിയി��്. �ാനിെ� ആദ�

കരട്  ത�ാറായി��്. കരട്  തീരേദശ �ാൻ

പരിേശാധി�  ്അപാകതകൾ പരിഹരി��തിന്

��ംഗ വിദ� സമിതി �പീകരി�  ്01.07.2021-ൽ
സം�ാന സർ�ാർ ഉ�രവായി��്. പരി�ിതി

വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി�ം ഈ
രംഗെ� വിദ�രായ �ീ.പി.ഇസഡ് .േതാമസ് ,
�ീ.പി.ബി.സഹ�നാമൻ എ�ിവ�മാണ് സമിതി

അംഗ�ൾ. താെഴപറ�� കാര��ൾ

പരിേശാധി�  ്നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�വാൻ

സമിതിെയ �മതലെ���ിയി��്. 1. േക�

ഭൗമശാ� പഠന േക�ം (NCESS) തീരേദശ

പരിപാലന അേതാറി�ി ��ാെക സമർ�ി� �ീ-
�ാ�് തീരേദശ പരിപാലന �ാൻ പരിേശാധി�്

അപാകതകൾ ഉെ��ിൽ പരിഹരി��തി�ളള

നിർേ�ശം. 2. 2019 െല തീരേദശ നിയ�ണ

േമഖലാ വി�ാപനം വഴി

സം�ാന�ി��ാകാ�� ��ി��കൾ

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�� നടപടികൾ

സംബ�ി� മാർ� നിർേ�ശം. 3. ഇ� സംബ�ി�

�ൻപെ� എ�ാ ക�ി�ിക�െട�ം

കെ���ക�ം ശിപാർശക�ം പരിഗണി�ളള
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നിർേ�ശ�ൾ. 4. � ഡീഷ�ൽ �ഖ�ാപന�ൾ

വിവിധ Stakeholders �ാതിനിധ�ം ഇവ �ടി

പരിഗണി�  ്ആവശ�െമ�ിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതി

നിർേ�ശി�ക. 5. തീരേദശ പരിപാലന �ാൻ

േപാരാ�കളി�ാെത ത�ാറാ��തി� േവ�ി

സം�ാന സർ�ാരിന് പരിഗണി�ാ�� മ�്

ശിപാർശകൾ. ടി വിദഗ്ധ സമിതി �ീ - �ാ�് 
തീരേദശ പരിപാലന �ാൻ പരിേശാധി�ക�ം

താെഴ പറ�� മാ��ൾ നിർേ�ശി�ക�ം െച�.
1.േകരള�ിെല ധാരാളം �ാമ പ�ായ�കൾ

നാഗരിക സ�ഭാവ��വ�ം 2011 െസൻെസസ്  
�കാര�� നഗര��െട നിർവചന�ിൽ

ഉൾെ���വ�മാണ് . സം�ാന സർ�ാർ

ഇ�രം �ാമ പ�ായ�കെള തരംതിരി�  ് നഗര

�േദശ�ളായി �നർനാമം െചേ��താണ് . ടി

�ാമ പ�ായ�കെള നഗര�ളായി �ഖ�ാപി�

േശഷം ഇവെയ CRZ III കാ�ഗറിയിൽ നി�ം

CRZ II കാ�ഗറിയിേല�്  മാേ��താണ് .
2.െപാ�ാളി പാട��െട േകസിൽ േവലിേയ� േരഖ

ബ�കളിൽ നിജെ��േ���ം ബ�കൾ�

�റേ��്  േവലിേയ� േരഖ നീ�ക�ം െച��ത് .
3.സർ�ാർ �മിയിെല 1000 ച�ര� മീ�ർ മാ�ം

വി�ീർ��� ക�ൽ�ാ�കൾ�്  ��മായി 50
മീ�ർ ബഫർ ഏരിയ പരിമിതെ��േ���ം

സ�കാര� വ��ിക�െട ഉടമ�തയി��

ക�ൽ�ാ�കൾ�്  ���ളള ബഫർ ഏരിയ നീ�ം

െചേ���മാണ് . ഇത് സംബ�ി� അടിയ�ിര

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. �കളിൽ �ചി�ി�

നിർേ�ശ�ൾ േകരള േകാ�ൽ േസാൺ

മാേനെ��് ക�ി�ി അംഗീകരി�ക�ം

അതിന�സരി�ളള നിർേ�ശ�ൾ േക� ഭൗമ

ശാ� പഠന േക��ിന് നൽ�ക�ം െച�ി��്.
കരട്  തീരേദശ പരിപാലന �ാൻ ത�ാറാ�ിയതി�

േശഷം തേ�ശ �ാപന�ൾ�് കരട്  നൽകി

അഭി�ായ�ൾ സ�ീകരി� േശഷം പ�ിക്

ഹിയറിംഗ് നട�ം. പ�ിക്  ഹിയറിംഗിൽ ലഭി��

അഭി�ായ�ൾ / നിർേ�ശ�ൾ േ�ാഡീകരി�  ്
ആയത്  െചൈ�യി�� െട�ി�ൽ സ്��ിനി

ക�ി�ി ��ാെക സമർ�ി�ക�ം, 2019 CRZ
വി�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ടി

അഭി�ായ�ൾ/നിർേ�ശ��െട

അടി�ാന�ി�� തി���കൾ കരട്   തീരേദശ

പരിപാലന �ാനിൽ െട�ി�ൽ സ്��ിനി ക�ി�ി

വ��ക�ം െച�ം. തീരേദശ �ാൻ ത�ാറാ�ൽ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ി സാേ�തിക

കാര��ൾ �ർ�ീകരി�  ്���ിയ �ാൻ
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കഴി��� േവഗം ത�ാറാ��തിനാണ്

തീ�മാനി�ി�ളളത്. വ��തല�ിൽ തെ�

പരമാവധി അപാകതകൾ പരിഹരി�ാൽ പ�ിക്

ഹിയറിംഗ് സമയ�് പരാതികൾ

�റ�ിരി�െമ�തിനാൽ അതി�ളള നിർേ�ശ�ം

നൽകിയി��്.

(ബി)

തീരേദശ നിയ�ണ േമഖല�െട പരിധി�ം

അതിെല നിർ�ാണ��ം സംബ�ി�  ്അ�ിമ

തീ�മാനം ൈവ����ലം തീരേദശ ജി�കളിെല

പല നിർ�ാണ�ൾ�ം തീരേദശ പരിപാലന

അേതാറി�ി�െട അ�മതി ലഭ�മാകാ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�. 2019 െല തീരേദശ നിയ�ണ േമഖല

വി�ാപന�ിെല clause 6(i) �കാരം 2019 CRZ
വി�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�ളള തീരേദശ

പരിപാലന �ാനിന് േക� വനം പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ� അംഗീകാരം ലഭി��� വെര

2011 തീരേദശ നിയ� േമഖല വി�ാപന�ിെല

വ�വ�ക�ം 2011 െല തീരേദശ പരിപാലന

�ാ�മാണ് സം�ാന�് �ാബല��ി�ളളത്.
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ നിലവിൽ

സം�ാന�് CRZ പരിധിയിൽ ഉൾെ���

�േദശ�ളിെല നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�്

തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി അ�മതി

നൽകിവ��.

(സി)

2019-െല വി�ാപന�ിെല അശാ�ീയത

പരിഹരി��തി�ം ഇ��ലം

സം�ാന�ി��ാകാ�� ��ി��കൾ

പരിഹരി�  ്അ�ിമ വി�ാപനം

�റെ��വി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 18.01.2019 ൽ G.S.R 37(E) ന�റായി CRZ
�രപരിധിയിൽ ഇളവ് വ��ിെകാ�് �തിയ

വി�ാപനം �റെ��വി�ത് േക� വനം

പരി�ിതി മ�ാലയമാണ്. ടി വി�ാപന�ിൽ

മാ�ം വ��ി ���ിയ വി�ാപനം

�റെ��വി��തിന് സം�ാന സർ�ാരിന്

അധികാരം ഇ�. 2019 തീരേദശ നിയ�ണ േമഖല

വി�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ തീരേദശ

പരിപാലന �ാൻ േപാരാ�കൾ ഇ�ാെത

ത�ാറാ��തി�ളള മാർ� നിർേ�ശ�ൾ

നൽ��തി�ം 2019- െല വി�ാപനം വഴി

സം�ാന�ി��ാകാ�� ��ി��കൾ

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�� നടപടികൾ

സംബ�ി� നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ം ��ംഗ

വിദ� സമിതി �പീകരി�  ്01.07.2021-ൽ
സം�ാന സർ�ാർ ഉ�രവായി��്.

(ഡി) അ�ിമ വി�ാപനം �റെ��വി���വെര

തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട പരിഗണന�്

വ�� അേപ�കൾ ത�ാെത തീ�മാന�ിനായി

മാ�ിവ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

(ഡി) 2019 - െല തീരേദശ നിയ�ണ േമഖല

വി�ാപന�ിെല clause 6(i) �കാരം 2019 CRZ
വി�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�ളള തീരേദശ

പരിപാലന �ാനിന് േക� വനം പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ� അംഗീകാരം ലഭി��� വെര

2011 തീരേദശ നിയ�ണ േമഖല

വി�ാപന�ിെല വ�വ�ക�ം 2011 െല

തീരേദശ പരിപാലന �ാ�മാണ് സം�ാന�്

�ാബല��ി�ളളത്. ആയതിെ�



4 of 4

അടി�ാന�ിൽ നിലവിൽ സം�ാന�് CRZ
പരിധിയിൽ ഉൾെ��� �േദശ�ളിെല നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ�് തീരേദശ പരിപാലന

അേതാറി�ി അ�മതി നൽകി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


