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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3392 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�രാവ���െട കാല�ഴ�ം നിർ�യി��തി�ളള സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri Ahammad Devarkovil

(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ)

സ�കാര� വ��ിക�െട�ം മ�ം ൈകവശ�ി��

�രാവ���െട കാല�ഴ�ം നിർ�യി��തി�ം
�ിരീകരി��തി�ം സാ��െ����തി�ം
�ല�ം നിർ�യി��തി�ം നിലവി��
സംവിധാന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�്  �രാവ��ൾ ��ി��തി�ം
�യവി�യം നട��തി�ം, കാല�ഴ�ം
നിർ�യി��തി�ം 1972 െല േക� നിയമമായ '
ദി ആൻ�ിക�ി�ിസ്  & ആർ�്  �േഷ�് ആ�് ' ഉം
അതിെ� 1973 െല ച���മാ��ത് (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�ം, കാല�ഴ� നിർ�യ�ം മ�ം
നട��ത് . േമൽ ആ�ിെല �ൾ 24 �കാരം ഒ�
വ� �രാവ�വാേണാ അ�േയാ എ� കാര�ം
നിർ�യി��തിന്  അധികാര��ത് 
ആർ�ിേയാളജി�ൽ സർെ� ഓഫ്  ഇ���െട
ഡയറ�ർ ജനറലിേനാ അെ��ിൽ ഇ�ാര��ി

േല�്  അേ�ഹം �മതലെ���ിയ ഡയറ�ർ
ത�ികയിൽ �റയാ� ഒ� ഉേദ�ാഗ�േനാ

ആണ് . ഇവ�െട തീ�മാനം അ�ിമമായിരി�ം.
േമൽ ആ�്  �കാരം ഈ വിഷയ�ിൽ

ഇടെപ��തിന്  സം�ാന �രാവ� വ��ിന് 
അധികാരമി�ാ�തിനാൽ, സ�കാര� വ��ിക�െട

ൈകവശ�� �രാവ� േശഖര��െട വിവര�ൾ
�സി�ീ കരി��തിേനാ ആധികാരികത

പരിേശാധി��തിേനാ േകരള �രാവ� വ��ിന് 
ച��കാരം നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�വാൻ
കഴി�കയി�.

(ബി) സ�കാര� വ��ി�െട ൈകവശ�� �രാവ�
േശഖര��െട വിവര�ൾ �സി�ീകരി��തി�ം
െപാ�ജന�ൾ�് അവ�െട ആധികാരികത

പരിേശാധി��തി�ം െവബ് േപാർ�ൽ അട���
സംവിധാന�ൾ നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�്  �രാവ��ൾ ��ി��തി�ം
�യവി�യം നട��തി�ം, കാല�ഴ�ം
നിർ�യി��തി�ം 1972 െല േക� നിയമമായ '
ദി ആൻ�ിക�ി�ിസ്  & ആർ�്  �േഷ�് ആ�് ' ഉം
അതിെ� 1973 െല ച���മാ��ത് (The
Antiquities & Art treasures Act 1972 & Rules
1973). ഈ ആ�ിെല�ം ച��ളിെല�ം
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വ�വ�കൾ �കാരമാണ്  സം�ാന�് 
�രാവ���െട രജിേ�ഷ�ം ൈകമാ��ം
വിപണന�ം, കാല�ഴ� നിർ�യ�ം മ�ം
നട��ത് . േമൽ ആ�ിെല �ൾ 24 �കാരം ഒ�
വ� �രാവ�വാേണാ അ�േയാ എ� കാര�ം
നിർ�യി��തിന്  അധികാര��ത് 
ആർ�ിേയാളജി�ൽ സർെ� ഓഫ്  ഇ���െട
ഡയറ�ർ ജനറലിേനാ അെ��ിൽ ഇ�ാര��ി

േല�്  അേ�ഹം �മതലെ���ിയ ഡയറ�ർ
ത�ികയിൽ �റയാ� ഒ� ഉേദ�ാഗ�േനാ

ആണ് . ഇവ�െട തീ�മാനം അ�ിമമായിരി�ം.
േമൽ ആ�്  �കാരം ഈ വിഷയ�ിൽ

ഇടെപ��തിന്  സം�ാന �രാവ� വ��ിന് 
അധികാരമി�ാ�തിനാൽ, സ�കാര� വ��ിക�െട

ൈകവശ�� �രാവ� േശഖര��െട വിവര�ൾ
�സി�ീ കരി��തിേനാ ആധികാരികത

പരിേശാധി��തിേനാ േകരള �രാവ� വ��ിന് 
ച��കാരം നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�വാൻ
കഴി�കയി�.

(സി)

�രാവ��ൾ വ�ാജമായി നിർ�ി�ക�ം
വിപണനം നട�ി�� ത�ി�കൾ വർ�ി�ക�ം
െച�� സാഹചര��ിൽ ഇ�രം ത�ി�കൾ
ഒഴിവാ��തി�ം തട��തി�ം എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ; െപാ�ജന�ൾ�് സംശയ
നിവാരണ�ിനായി വാ�്സ്  ആ�് ന��ം േഫാൺ
ന��ം �സി�െ���ാേമാ;

(സി) ഒ� വ� �രാവ�വാേണാ അ�േയാ എ� കാര�ം
തീർ�െ���ാ�� അധികാരം 1972 െല ദി
ആൻ�ിക�ി�ിസ്  & ആർ�്  �േഷ�് ആ�് , �ൾ 24
�കാരം േക��രാവ� വ��ിെ� ഡയറ�ർ
ജനറലിേനാ ഈ ആവശ��ിേല�്  അേ�ഹം
�മതലെ���� ഡയറ�റിൽ �റയാ� ഒ�
ഉേദ�ാഗ�േനാ ആണ് . േമൽ ആ�്  �കാരം ഈ
വിഷയ�ിൽ ഇടെപ��തിന്  സം�ാന

�രാവ� വ��ിന്  അധികാരമി�ാ�തിനാ�ം ഈ
വിഷയം �ർ�മാ�ം ആർ�ിേയാളജി�ൽ സർേ�
ഓഫ്  ഇ���െട അധികാര പരിധിയിൽ വ��
വിഷയമായതിനാ�ം െപാ�ജന��െട
സംശയനിവാരണ�ിന്  വാ�്സ്   ആ�് 
സംവിധാനം ഒ��ക�ം മ�ം െച��ത് േപാ�ളള
വിഷയ�ിൽ േകരള �രാവ� വ��ിന്  �േത�ക
നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ാൻ കഴി�കയി�.

(ഡി) �രാവ� നിർ�യരീതി എ�കാരമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഒ� വ� �രാവ�വാേണാ അ�േയാ എ� കാര�ം
തീർ�െ���ാ�� അധികാരം 1972 െല ദി
ആൻ�ിക�ി�ിസ്  & ആർ�്  �േഷ�് ആ�് , �ൾ 24
�കാരം േക��രാവ� വ��ിെ� ഡയറ�ർ
ജനറലിേനാ ഈ ആവശ��ിേല�്  അേ�ഹം
�മതലെ���� ഡയറ�റിൽ �റയാ� ഒ�
ഉേദ�ാഗ�േനാ ആണ് . േമൽ ആ�്  �കാരം ഈ
വിഷയ�ിൽ ഇടെപ��തിന്  സം�ാന

�രാവ� വ��ിന്  അധികാരമി�ാ�തിനാ�ം ഈ
വിഷയം �ർ�മാ�ം ആർ�ിേയാളജി�ൽ സർേ�
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ഓഫ്  ഇ���െട അധികാര പരിധിയിൽ വ��
വിഷയമായതിനാ�ം െപാ�ജന��െട
സംശയനിവാരണ�ിന്  വാ�്സ്   ആ�് 
സംവിധാനം ഒ��ക�ം മ�ം െച��ത് േപാ�ളള
വിഷയ�ിൽ േകരള �രാവ� വ��ിന്  �േത�ക
നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ാൻ കഴി�കയി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


