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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3384 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�കാര� വ��ികൾ നട�� �രാവ� മ�സിയ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  
Shri Ahammad Devarkovil

(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് സ�കാര� വ��ികൾ നട��
�രാവ� മ�സിയ�ൾ �വർ�ി��േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ�രം �ാപന�ൾ

�വർ�ി�ി��തി�� മാനദ��ൾ

വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് വ��ിക�ം �ാപന��ം നട��
മ�സിയ�ൾ നിലവി��്. സം�ാന�് 
�രാവ��ൾ ��ി��തി�ം �യവി�യം
നട��തി�ം ബാധകമായത്  േക� നിയമമായ ദി
ആ�ിക�ി�ിസ്   & ആർ�്  �േഷ�്  ആ�്  1972
അതിെ� 1973 െല ച��ൾ എ�ിവയാണ്  (The
Antiquities & Art treasures Act 1972 & Rules
1973). ഈ ആ�ിെല�ം ച��ളിെല�ം
വ�വ�കൾ �കാരമാണ്  സം�ാന�് 
�രാവ���െട രജിേ�ഷ�ം ൈകമാ��ം
വിപണന�ം മ�ം നട��ത് . ആ�ിൽ

അ�ശാസി�� വിധ�ിൽെ��െത� േതാ��
വ��ൾ അവ �രാവ�വാേണാ എ� കാര�ം
ഉറ�ി��തി�ം അത്  നിയമപരമായി
��ി��തി�� അവകാശം
സ�ാദി��തി�മായാണ്  �രാവ���െട
രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ നട��ത് . ഇതിെ�
�ർ� അധികാരി േക��രാവ� വ��ിന് 
(Archaeoogical survey of India) കീഴിൽ
�വർ�ി�� രജി�റി�്  ഓഫീസറാണ് .
അ�ല��ളായ �രാവ���െട േശഖരം സ�കാര�
വ��ികേളാ �ാപന�േളാ േമൽ�റ�
രജിേ�ഷൻ �ടാെത ൈകവശം വ��ത്  േമൽ
നിയമ�ിെ� െസ�ൻ 25(2) �കാരം ��കര�ം
ശി�ാർഹ�മാണ് . ഇതിൽ േമൽപറ� േക�
ആ�്  �കാരം േക� സർ�ാർ
�മതലെ���ിയിരി�� ഉേദ�ാഗ�ന് നടപടി
സ�ീകരി�ാ���ം ഇ�രം �രാവ��ൾ
ക�െക�ാ���മാണ് . ��ത ആ�്  �കാരം
സം�ാന �രാവ� വ��ിന്  ഇ�ാര��ിൽ

നടപടി സ�ീകരി�ാൻ അധികാരമി�.

(ബി) േമാൻസൺ മാ��ൽ എ� വ��ി േമൽ�റ�
മാനദ��ൾ പാലി�ാേണാ അേ�ഹ�ിെ�

(ബി) സം�ാന�് വ��ിക�ം �ാപന��ം നട��
മ�സിയ�ൾ നിലവി��്. സം�ാന�് 



2 of 3

വസതിയിൽ �രാവ� മ�സിയം എ� േപരിൽ
വ�ാജ വ���െട �ദർശനം നട�ിയി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ;

�രാവ��ൾ ��ി��തി�ം �യവി�യം
നട��തി�ം ബാധകമായത്  േക� നിയമമായ ദി
ആ�ിക�ി�ിസ്   & ആർ�്  �േഷ�്  ആ�്  1972
അതിെ� 1973 െല ച��ൾ എ�ിവയാണ്  (The
Antiquities & Art treasures Act 1972 & Rules
1973). ഈ ആ�ിെല�ം ച��ളിെല�ം
വ�വ�കൾ �കാരമാണ്  സം�ാന�് 
�രാവ���െട രജിേ�ഷ�ം ൈകമാ��ം
വിപണന�ം മ�ം നട��ത് . ആ�ിൽ

അ�ശാസി�� വിധ�ിൽെ��െത� േതാ��
വ��ൾ അവ �രാവ�വാേണാ എ� കാര�ം
ഉറ�ി��തി�ം അത്  നിയമപരമായി
��ി��തി�� അവകാശം
സ�ാദി��തി�മായാണ്  �രാവ���െട
രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ നട��ത് . ഇതിെ�
�ർ� അധികാരി േക��രാവ� വ��ിന് 
(Archaeoogical survey of India) കീഴിൽ
�വർ�ി�� രജി�റി�്  ഓഫീസറാണ് .
അ�ല��ളായ �രാവ���െട േശഖരം സ�കാര�
വ��ികേളാ �ാപന�േളാ േമൽ�റ�
രജിേ�ഷൻ �ടാെത ൈകവശം വ��ത്  േമൽ
നിയമ�ിെ� െസ�ൻ 25(2) �കാരം ��കര�ം
ശി�ാർഹ�മാണ് . ഇതിൽ േമൽപറ� േക�
ആ�്  �കാരം േക� സർ�ാർ
�മതലെ���ിയിരി�� ഉേദ�ാഗ�ന് നടപടി
സ�ീകരി�ാ���ം ഇ�രം �രാവ��ൾ
ക�െക�ാ���മാണ് . ��ത ആ�്  �കാരം
സം�ാന �രാവ� വ��ിന്  ഇ�ാര��ിൽ

നടപടി സ�ീകരി�ാൻ അധികാരമി�.

(സി) അെ��ിൽ ഇ�ാര��ിൽ �രാവ� വ��ിന് വീ�
സംഭവി�തായി വിലയി���േ�ാ; ഇ�രം

നടപടികൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

(സി) സം�ാന�് വ��ിക�ം �ാപന��ം നട��
മ�സിയ�ൾ നിലവി��്. സം�ാന�് 
�രാവ��ൾ ��ി��തി�ം �യവി�യം
നട��തി�ം ബാധകമായത്  േക� നിയമമായ ദി
ആ�ിക�ി�ിസ്   & ആർ�്  �േഷ�്  ആ�്  1972
അതിെ� 1973 െല ച��ൾ എ�ിവയാണ്  (The
Antiquities & Art treasures Act 1972 & Rules
1973). ഈ ആ�ിെല�ം ച��ളിെല�ം
വ�വ�കൾ �കാരമാണ്  സം�ാന�് 
�രാവ���െട രജിേ�ഷ�ം ൈകമാ��ം
വിപണന�ം മ�ം നട��ത് . ആ�ിൽ

അ�ശാസി�� വിധ�ിൽെ��െത� േതാ��
വ��ൾ അവ �രാവ�വാേണാ എ� കാര�ം
ഉറ�ി��തി�ം അത്  നിയമപരമായി
��ി��തി�� അവകാശം
സ�ാദി��തി�മായാണ്  �രാവ���െട
രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ നട��ത് . ഇതിെ�
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�ർ� അധികാരി േക��രാവ� വ��ിന് 
(Archaeoogical survey of India) കീഴിൽ
�വർ�ി�� രജി�റി�്  ഓഫീസറാണ് .
അ�ല��ളായ �രാവ���െട േശഖരം സ�കാര�
വ��ികേളാ �ാപന�േളാ േമൽ�റ�
രജിേ�ഷൻ �ടാെത ൈകവശം വ��ത്  േമൽ
നിയമ�ിെ� െസ�ൻ 25(2) �കാരം ��കര�ം
ശി�ാർഹ�മാണ് . ഇതിൽ േമൽപറ� േക�
ആ�്  �കാരം േക� സർ�ാർ
�മതലെ���ിയിരി�� ഉേദ�ാഗ�ന് നടപടി
സ�ീകരി�ാ���ം ഇ�രം �രാവ��ൾ
ക�െക�ാ���മാണ് . ��ത ആ�്  �കാരം
സം�ാന �രാവ� വ��ിന്  ഇ�ാര��ിൽ

നടപടി സ�ീകരി�ാൻ അധികാരമി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


