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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3393 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�രാവ� േശഖര�ിെ� േപരി�ളള ത�ി�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 

�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �രാവ� േശഖര�ിെ� േപരിൽ
ത�ി�കൾ നട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)
ഉ�്.

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇത് തടയാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം ഇനി
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികെളെ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�്  �രാവ��ൾ ��ി��തി�ം
�യവി�യം നട��തി�ം ബാധകമായത്  േക�
നിയമമായ 1972െല ദി ആൻ�ിക�ി�ിസ്  & ആർ�് 
�േഷ�് ആ�് , അതിെ� 1973 െല ച��ൾ (The
Antiquities & Art treasures Act 1972 & Rules
1973) എ�ിവയാണ്. ��ത 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  രജിേ�ഷൻ
നടപടികൾ നട��ത് . ഇതിെ� �ർ�
അധികാരി േക� �രാവ�വ��ിന് 
(Archaeological 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�ിെ� �ൾ 25(2) �കാരം ��കര�ം
ശി�ാർഹ�മാണ് . ഇതിേ�ൽ േക� ആ�്  �കാരം
േക� സർ�ാർ �മതലെ���ി യിരി��
ഉേദ�ാഗ�ന്  നടപടി സ�ീകരി�ാ���ം ഇ�രം

�രാവ��ൾ ക�െക�ാ���മാണ് .
േമൽ�റ� ആ�്  �കാരം സം�ാന �രാവ�
വ��ിന്  ഇ�ാര��ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
അധികാരമി�.
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(സി)

�രാവ� ത�ി�മായി ബ�െ��് േമാൻസൺ
മാ��ലിെ� �രാവ� േശഖരം പരിേശാധനാ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �രാവ� ത�ി�മായി ബ�െ��്  �ീ.േമാൺസൻ
മാ��ൽ എ� വ��ി�െട ൈകവശ��
�രാവ��െള� പറയെ��� വ��ൾ
പരിേശാധി��തിന്  േവ�ി എറണാ�ളെ�
ൈ�ം�ാ�്  െസൻ�ൽ �ണി�് േപാലീസ്
���ിെ� അറിയി�്  സം�ാന �രാവ�
ഡയറ�ർ�് ലഭി�ക�ം ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ �രാവ� വ��ിെല
കൺസർേവഷൻ ഓഫീസർ, എഡ�േ�ഷൻ
ഓഫീസർ എ�ിവർ ഉൾെ��� സംഘം
30.09.2021 ൽ േക��രാവ� വ��ിെല�ം
േപാലീസ്   വ��ിെല�ം ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ�േരാെടാ�ം �ലം സ�ർശി�ക�ം
പരിേശാധന നട�ക�ം െച�ി��്.

(ഡി)

സ�കാര� വ��ിക�െട �രാവ� േശഖരം
പരിേശാധി�ാൻ വ��ി�� അധികാര�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �രാവ���െട രജിേ�ഷൻ, ��ി�് , ൈകമാ�ം
എ�ിവ സംബ�ിയായി�� ���ികൾ ദി
ആ�ിക�ി�ിസ്   & ആർ�്  �േഷ�്  ആ�്  1972,
അതിെ� 1973 െല ച��ൾ എ�ിവ �കാരം
ആയതിേല�്  �മതലെ���ിയ േക� �രാവ�
വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�രാണ്  നിർവഹി��ത് .
��ത ആ�്  �കാരം സം�ാന �രാവ�
വ��ിന്  ഇ�ാര��ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
അധികാരമി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


