
പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷൻ സമനിതനി
(2021-2023)

ഏഴഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2022 ജൂസസലെ 14-ാം തതീയതനി സഭയനില് സമര്പനിച്ചതറ )

പതനിനഭാലെഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയനിസലെ സകബഭാര്ഡനികനററ
സലെജനികസ്ലേഷന് സമനിതനി (2016-2019)-യുസടെ പതനിനഞഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള
സന്റിംബനനിച്ച ആക്ഷന് കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ 
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2022



പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷൻ സമനിതനി

(2021-2023)

 

എഴഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2022 ജൂസസലെ 14-ാം തതീയതനി സഭയനില് സമര്പനിച്ചതറ )

പതനിനഭാലെഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയനിസലെ സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷന്
സമനിതനി (2016-2019)-യുസടെ പതനിനഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള സന്റിംബനനിച്ച ആക്ഷന്
കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

849/2022.



ഉള്ളടെകന്റിം 

  കപജറ

സമനിതനിയുസടെ ഘടെന                        - v    

അവതഭാരനികേ                       -           vii   

റനികപഭാര്ട്ടേറ                       -            1- 10

അനുബനന്റിം (തനിരുത്തല് വനിജഭാപനങ്ങള)                      -              11   



സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷൻ സമനിതനി

(2021-2023)

ഘടെന

അദദ്ധ്യക്ഷന് :   

ശതീ. എന്റിം.എന്റിം. മണനി, എന്റിം.എൽ.എ.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശതീ. സകേ. യു. ജനതീഷറ കുമഭാര്, എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ.  യു. എ. ലെത്തതീഫറ, എന്റിം.എൽ.എ.

കഡഭാ. മഭാതത്യു കുഴല്നഭാടെന്, എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ.  എന്റിം. മുകകേഷറ, എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ. സനി. സനി. മുകുന്ദന്,  എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ. വനി. സകേ പശഭാന്തറ, എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ. സസബഭാസദ്ധ്യന് കുളത്തുങ്കല്, എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ. എന്റിം. വനിന്സസനറ, എന്റിം.എൽ.എ.

നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിത്തഭാൻ, സസക്രട്ടേറനി-ഇൻ-ചഭാർജറ 

ശതീമതനി ലെനിമ ഫഭാന്സനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ബനിന്ദു എസറ. എല്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

സകബഭാര്ഡനികനററ  സലെജനികസ്ലേഷൻ  സമനിതനി  (2021-2023)-യുസടെ  അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ
ഞഭാൻ  സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുത്തനിയതനുസരനിച്ചറ,  സമനിതനിയുസടെ  ഏഴഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമര്പനിക്കുന.  

പതനിനഭാലെഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയനിസലെ  സകബഭാര്ഡനികനററ  സലെജനികസ്ലേഷന്  സമനിതനി
(2016-2019)-യുസടെ  പതനിനഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനികേൾ സന്റിംബനനിച്ച  ആക്ഷന് കടെകണ്  റനികപഭാര്ട്ടേഭാണനിതറ.

പതനിനഭാലെഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയനിസലെ  സകബഭാര്ഡനികനററ  സലെജനികസ്ലേഷന്  സമനിതനി
(2016-2019)-യുസടെ  പതനിനഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2018 ജൂൺ 18-ാം  തതീയതനി  സഭയനില്
സമര്പനിച.  പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ     ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സസതീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള
സന്റിംബനനിച്ച സര്കഭാര് മറുപടെനി, 11-3-2022-സലെ കയഭാഗത്തനില് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.  അതനിസന  അടെനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാകനിയതഭാണറ  ഈ
റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2022  ജൂൺ  8-ാം  തതീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗത്തനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  അന്റിംഗതീകേരനിച.

   എന്റിം. എന്റിം. മണനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                               അദദ്ധ്യക്ഷന്,
2022 ജൂലലെ 14.                                        സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷന് സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

പതറിനപ്പോലപ്പോലാം  പകേരള  നറിയമസഭയുടടെ  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  ടലജറിപസ്ലേഷന്  സമറിതറി
(2016-2019)-യുടടെ  പതറിനഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്  സസസ്വീകേരറിച
നടെപടെറി സലാംബനറിച  ആക്ഷന് പടെകണ് ററിപപപ്പോര്ടട.

അദദപ്പോയലാം   -I

പതറിനപ്പോലപ്പോലാം  പകേരള  നറിയമസഭയുടടെ  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  ടലജറിപസ്ലേഷന്  സമറിതറി
(2016-2019)-യുടടെ പതറിനഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട, 2018 ജൂൺ 18-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമർപറിച.
1968-ടല പകേരള   പപ്പോചസ്വീന   സപ്പോരകേ   പുരപ്പോവസ്തു സപങ്കേത  പുരപ്പോവശറിഷ്ട ആകറിന് കേസ്വീഴറില് 2011-2017
കേപ്പോലയളവറില് പുറടപടുവറിച  എസട.ആർ.ഒ-കേൾ  സമറിതറി  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന നടെത്തുകേയുലാം അതറിടന
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി നറിയമലാം,  സപ്പോലാംസപ്പോരറികേ കേപ്പോരദലാം എനസ്വീ വകുപ്പുകേളറിടല ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറിൽ നറിനട ടതളറിടവടുപട
നടെത്തുകേയുലാം ടചയ്തതറിടന  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള്ള  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളലാം  ശറിപപ്പോര്ശകേളമപ്പോയറിരുന
ററിപപപ്പോര്ടറിടല 3 മുതല് 23 വടരയുള്ള ഖണറികേകേളറില് ഉള്ടപടറിരുനതട.  

പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേൽ സപ്പോലാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ വകുപറില് നറിനലാം 8-2-2022-ടല
കേതട  മുപഖന  ലഭറിച  നടെപടെറിപതറികേ 11-3-2022-ടല  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകേയുലാം
അലാംഗസ്വീകേരറിക്കുകേയുലാം ടചയ.  

അദദപ്പോയലാം  -II

സമറിതറി (2016-2019)-യുടടെ പതറിനഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശകേള് , 

സര്കപ്പോര് മറുപടെറി എനറിവ

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   3)

The Kerala Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act,
1968 എനതറിടന മലയപ്പോള തര്ജ്ജമ 1968-ടല പകേരള പപ്പോചസ്വീന സപ്പോരകേ പുരപ്പോവസ്തു സപങ്കേത
പുരപ്പോവശറിഷ്ട  ആകട  ആടണനറിരറിടക  328/2014,  518/2014,  588/2014,  797/2015,
103/2016,  139/2016,  159/2016,  418/2016,  216/2017  എനസ്വീ  എസട.ആര്.ഒ.-കേളറില്
പലവറിധ  രസ്വീതറിയറിലപ്പോണട  പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനടതനട ശ്രദയറില്ടപട  സമറിതറി,  ഒരു
ആകറിടന  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പുറടപടുവറിക്കുന  എലപ്പോ  എസട.ആര്.ഒ.-കേളറിലുലാം  ആകറിടന
ശരറിയപ്പോയ  പപരട  ഒപര  രസ്വീതറിയറില്  പരഖടപടുത്തുനതറിനട  ബനടപട  വകുപട
ശ്രദറിപകണ്ടതപ്പോടണനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

849/2022.



2

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി   

പമലറിൽ പുറടപടുവറിക്കുന എലപ്പോ എസട.ആർ.ഒ-കേളറിലുലാം  ആകറിടന ശരറിയപ്പോയ പപരട

പരഖടപടുത്തുനതറിനട ശ്രദറിക്കുനതപ്പോണട.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   4)

എസട  .  ആര്  .  ഒ  .  നലാം  .520/2011

(1968-ടല  The Kerala  Ancient Monuments  and Archaeological  Sites  and Remains

Act-ടല 4-ാം വകുപട (3)-ാം ഉപവകുപട പകേപ്പോരലാം നല്കേടപട അധറികേപ്പോരങ്ങള് വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിടല  വടെകേര  തപ്പോലൂകറിലുള്ള  വറിലറിയപ്പോപള്ളറി  വറിപലജറിടല  'പലപ്പോകേനപ്പോര്കേപ്പോവട

ഭഗവതറി പക്ഷതലാം'  പസ്തുത ആകറിടന അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില് വരുന ഒരു സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി

പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട.ആര്.ഒ.)

എസട.ആര്.ഒ.-യുടടെ പസ്വീഠറികേയറിലുലാം വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറിലുലാം സപ്പോരകേലാം ഏടറടുക്കുനതട സലാംബനറിച

ഗസറട പനപ്പോടറിഫറിപകഷന് നമ്പര് 1968  തസ്വീയതറി  16-9-2009  എനപ്പോണട സൂചറിപറിചറിരറിക്കുനതട.  എനപ്പോല്

എസട.ആര്.ഒ.-യുടടെ  മലയപ്പോളലാം  പതറിപറിടന  പസ്വീഠറികേയറിലുലാം  വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറിലുലാം  ഗസറട  നമ്പര്  1698

എനപ്പോണട പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതട.

ഒപര എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ ഇലാംഗസ്വീഷട,  മലയപ്പോളലാം പതറിപ്പുകേളറില് ഗസറട പനപ്പോടറിഫറിപകഷന് നമ്പര്

വദതദസ്തമപ്പോയപ്പോണട  പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതട  എനട  കേടണ്ടതറിയ  സമറിതറി  ഇതരലാം  ടതറ്റുകേള്

ആവര്തറികപ്പോതറിരറിക്കുവപ്പോന് ശ്രദറികണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   5)

എസട  .  ആര്  .  ഒ  .  നലാം  .566/2012

(ആകറിടല  4-ാംവകുപട  (3)-ാം  ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്

വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട  മലപ്പുറലാം  ജറിലയറിടല  ടപരറിന്തല്മണ്ണ  തപ്പോലൂകറില്  പപ്പോതപ്പോയ്ക്കര  വറിപലജറിൽ

 സ്ഥറിതറിടചയ്യുന  'എരവറിമലാംഗലലാം  ശ്രസ്വീ  സുബ്രഹ്മണദ  സസപ്പോമറി  പക്ഷതടത'  പസ്തുത  ആകറിടന

അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില് വരുന ഒരു സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട.ആര്.ഒ.)

എസട.ആര്   .ഒ .-യുടടെ  പസ്വീഠറികേയറിടല  രണ്ടപ്പോമടത  വരറിയറിലുലാം  വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറിടന

അവസപ്പോനടത വരറിയറിലുലാം സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള ആകറിടന വകുപട  'sub

section (3) of Section 4'  എനതറിനട  പകേരലാം  'sub section (1)  of  Section 4'  എനട ടതറപ്പോയറി

പചര്തറിരറിക്കുന.   മലയപ്പോള പരറിഭപ്പോഷയറിലുലാം ആകറിടല വകുപട ടതറപ്പോയറി പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുണ്ടട.

ആകറിടന  വകുപട  ടതറപ്പോയറി  അചടെറിചവരുനതട  ഗുരുതരമപ്പോയ  ഒരു  വസ്വീഴ്ചയപ്പോടണനട

അഭറിപപ്പോയടപട  സമറിതറി  ഇതട  സലാംബനറിചട  തറിരുതല്  വറിജപ്പോപനലാം  പുറടപടുവറികണടമനട

ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.
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ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   6)
എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നലാം  .295/2013

(ആകറിടല  4-ാംവകുപട  (3)-ാം  ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട ജറിലയറിടല വടെകേര തപ്പോലൂകറിടല കുറദപ്പോടെറി വറിപലജറിടല കുറദപ്പോടെറി
സബ് രജറിസപ്പോര്  ആഫസ്വീസട  പഴയ ടകേടറിടെലാം  പസ്തുത ആകറിടന അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില് വരുന ഒരു
സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട.ആര്.ഒ.)

(i)  എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  പസ്വീഠറികേയറില്  'കുറദപ്പോടെറി  സബ് രജറിസപ്പോര്  ആഫസ്വീസട  ടകേടറിടെലാം  പസ്തുത
ആകറിടന  അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില്  വരുന  സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേമപ്പോയറി  ഇതറിനപ്പോല്  പഖദപ്പോപറിക്കുന'
എനട  പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുന.  എനപ്പോല്  പടറികേയറിലുലാം  വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറിലുലാം
വറിവരറിചറിരറിക്കുനതട പകേപ്പോരലാം  'പഴയ കുറദപ്പോടെറി സബ് രജറിസപ്പോര് ആഫസ്വീസട  '  ടകേടറിടെമപ്പോണട സലാംരക്ഷറിത
സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചറിരറിക്കുനതട.

(ii) പസ്വീഠറികേയറിടല 3-ാാമടത വരറിയറിടല 'അധറികേപ്പോരങ്ങള്' എനതറിനട 'ആധറികേപ്പോരങ്ങള്'  എനട
ടതറപ്പോയറി പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതപ്പോയറി കേപ്പോണുന.

ആയതറില്  'കുറദപ്പോടെറി  സബ് രജറിസപ്പോര്  ആഫസ്വീസട  ടകേടറിടെലാം'  എനതട  'പഴയ  കുറദപ്പോടെറി
സബ് രജറിസപ്പോര് ആഫസ്വീസട ടകേടറിടെലാം' എനലാം പസ്വീഠറികേയറിടല 'ആധറികേപ്പോരങ്ങള്' എനതട 'അധറികേപ്പോരങ്ങള്'
എനലാം തറിരുതറി വറിജപ്പോപനലാം പുറടപടുവറികണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   7)
എസട  .  ആര്  .  ഒ  .  നലാം  .394/2013

(ആകറിടല  4-ാം  വകുപട  (3)-ാം  ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട  മലപ്പുറലാം  ജറിലയറിടല  തറിരൂരങ്ങപ്പോടെറി  തപ്പോലൂകറിടല  തറിരൂരങ്ങപ്പോടെറി  വറിപലജറിടല
തറിരൂരങ്ങപ്പോടെറി  തപ്പോലൂകപ്പോഫസ്വീസട  ടകേടറിടെലാം,  വറിലദലാം  പജപ്പോണ്  ഡങ്കേണ്  ററൗപളയുടടെ  ശവകലറ,  തറിരൂരങ്ങപ്പോടെറി
സബ് രജറിസപ്പോര്  ഓഫസ്വീസട  ടകേടറിടെലാം  എനറിവ  പസ്തുത  ആകറിടന  അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില്  വരുന  ഒരു
സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട.ആര്.ഒ.)

എ) എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ പസ്വീഠറികേയറിടല രണ്ടപ്പോമടത വരറിയറില് ആകറിടന 4-ാം വകുപട  (1)-ാം
ഉപവകുപട എനലാം ആകറിടന നമ്പര് (1968-ടല 26) എനലാം പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതപ്പോയറി കേപ്പോണുന.
സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിക്കുനതട ആകറിടല 4-ാം വകുപട (3)-ാം ഉപവകുപട പകേപ്പോരമപ്പോണട.

ബറി)  പസ്തുത  എസട.ആര്.ഒ-യറിടല  പസ്വീഠറികേയറിലുലാം,  വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറിലുലാം  (1969-ടല  26)
എനതറിനട പകേരലാം (1968-ടല 26) എനപ്പോണട പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതട.   

എസട.ആര്.ഒ-യറില്  വരുന  ഇതരലാം  ടതറ്റുകേള്  ആവര്തറിയ്ക്കപ്പോതറിരറിക്കുവപ്പോന്  വകുപട
ശ്രദറികണടമനലാം ആയവ സലാംബനറിച തറിരുതല് വറിജപ്പോപനലാം പുറടപടുവറികണടമനലാം സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   8)
എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നലാം  .449/2013

(ആകറിടല  4-ാംവകുപട  (3)-ാം  ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട പപ്പോലകപ്പോടെട ജറിലയറിടല ഒറപപ്പോലലാം തപ്പോലൂകറിടല  'തറിരുമറിറപകപ്പോടെട  വറിപലജറിടല
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തറിരുമറിറപകപ്പോടെട  അഞ്ചുമൂര്തറി  പക്ഷതലാം'  പസ്തുത  ആകറിടന  അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില്  വരുന  ഒരു
സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട.ആര്.ഒ.)

എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  ഇലാംഗസ്വീഷട  പതറിപറിടന  പസ്വീഠറികേയറില്  ആകറിടന  4-ാം  വകുപട  (1)-ാം
ഉപവകുപട  എനട ടതറപ്പോയറി പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതപ്പോയറി കേപ്പോണുന.  പസ്വീഠറികേയറിടല രണ്ടപ്പോമടത
വരറിയറില്  .....  subsection (1)  of  Section 4 of  the  .....  എനലാം,  പസ്വീഠറികേയറിടല അവസപ്പോനടത
വരറിയറില് subsection (3) of Section 4 of the said Act എനമപ്പോണട പചര്തറിരറിക്കുനതട.

ആയതറിനപ്പോല്  സപ്പോരകേമപ്പോയറി  പഖദപ്പോപറിക്കുനതട  സലാംബനറിചട  പതറിപപ്പോദറിക്കുന  രണ്ടപ്പോമടത
വരറിയറില്  subsection  (3)  of  Section  4  എനലാം  പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കേറിയതറിടന  പതറിപപ്പോദറിക്കുന
അവസപ്പോനടത വരറിയറില്  subsection (1) of Section 4 of the Act എനലാം തറിരുതറി വറിജപ്പോപനലാം
പുറടപടുവറികണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   9)
എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നലാം  .455/2014

(ആകറിടല  4-ാംവകുപട  (3)-ാം  ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട  തറിരുവനന്തപുരലാം  ജറിലയറിടല  തറിരുവനന്തപുരലാം  തപ്പോലൂകറിടല  വഞറിയൂര്
വറിപലജറിടല 'സരസസതറിവറിലപ്പോസലാം ടകേപ്പോടപ്പോരലാം'  പസ്തുത ആകറിടന അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില് വരുന ഒരു
സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട.ആര്.ഒ.)

എസട.ആര്.ഒ.  (മലയപ്പോളലാം  പരറിഭപ്പോഷ)-യുടടെ  പസ്വീഠറികേയറിടല  രണ്ടപ്പോമടത  വരറിയറില്  സപ്പോരകേലാം
ഏടറടുക്കുനതട സലാംബനറിചട  ആകറിടന വകുപട   '4-ാം വകുപട  (1)-ാം ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം'  എനട
ടതറപ്പോയറി പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ പസ്വീഠറികേയറിടല രണ്ടപ്പോമടത
വരറിയറില് ആകറിടന വകുപട  '4-ാം വകുപട  (3)-ാം ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം'  എനട തറിരുതല് വരുതറി
വറിജപ്പോപനലാം പുറടപടുവറികണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   10)
എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നലാം  .518/2014

(ആകറിടല  4-ാംവകുപട  (3)-ാം  ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട  ആലപ്പുഴ  ജറിലയറിടല  പചര്തല  തപ്പോലൂകറിടല  കേടെകരപള്ളറി  വറിപലജറില്
സ്ഥറിതറിടചയ്യുന 'ശ്രസ്വീ ഇടറി അചച്യുതന് വവദദര് കുരദപ്പോലയുലാം ഔഷധ സസദകപ്പോവലാം' പസ്തുത ആകറിടന
അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില് വരുന ഒരു സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട.ആര്.ഒ.)

എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  ഇലാംഗസ്വീഷട  പതറിപറിടന  പസ്വീഠറികേ  പൂര്ണ്ണമല.   ഇലാംഗസ്വീഷട  പരറിഭപ്പോഷയുടടെ
പസ്വീഠറികേയറിടല അഞപ്പോമടത വരറിയറില്  Kadakkarappally Village  എനതറിനട പശഷലാം  "Cherthala
Taluk,  Alappuzha  District  and  more  particularly  described  hereunder”  എനട  പചര്തട
തറിരുതല് വറിജപ്പോപനലാം പുറടപടുവറികണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   11)
എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നലാം  .588/2014

(ആകറിടല  4-ാംവകുപട  (3)-ാം  ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  എറണപ്പോകുളലാം  ജറിലയറിടല  വടെകന്പറവൂര്
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തപ്പോലൂകറിടല വടെകന്പറവൂര്  വറിപലജറില് സ്ഥറിതറിടചയ്യുന  'ജൂയറിഷട  സറിനപഗപ്പോഗട  (യഹൂദപള്ളറി)'  പസ്തുത
ആകറിടന  അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില്  വരുന  ഒരു  സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേമപ്പോയറി  പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള
എസട.ആര്.ഒ.)

എ)  എസട.ആര്.ഒ.(മലയപ്പോളലാം  പരറിഭപ്പോഷ)-യുടടെ  പസ്വീഠറികേയറിടല  നപ്പോലപ്പോമടത  വരറിയറില്
വടെകന്പറവൂര് വറിപലജറില്  'വടെകന്പറവൂര് തപ്പോലൂകറില് എറണപ്പോകുളലാം ജറിലയറില് സ്ഥറിതറി  ടചയ്യുന
ജൂയറിഷട സറിനപഗപ്പോഗട  എനട പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതറിനട പകേരലാം "എറണപ്പോകുളലാം ജറിലയറില് വടെകന്
പറവൂര്  തപ്പോലൂകറില്  വടെകന്  പറവൂര്  വറിപലജറില്  സ്ഥറിതറി  ടചയ്യുന  ജൂയറിഷട  സറിനപഗപ്പോഗട"  എനട
മപ്പോറണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ബറി) എസട.ആര്.ഒ-യറില് (മലയപ്പോളതറിലുലാം ഇലാംഗസ്വീഷറിലുലാം) ഏടറടുക്കുന സ്ഥലതറിടനപപരട
"ജൂയറിഷട  സറിനപഗപ്പോഗട (യഹൂദപള്ളറി)"എനട  പറഞറിരറിക്കുന.  എനപ്പോല്  പടറികേയറില്  "വടെകന്
പറവൂര് ജൂയറിഷട സറിനപഗപ്പോഗട (യഹൂദപള്ളറി)” എനപ്പോണട പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതട.  ആയതറിനപ്പോല്
എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  ഇലാംഗസ്വീഷട,  മലയപ്പോളലാം  പകേര്പറിടല പസ്വീഠറികേയറില്  "ജൂയറിഷട  സറിനപഗപ്പോഗട"  എനസ്വീ
വപ്പോക്കുകേള്ക്കു  മുന്പറില്  "വടെകന്  പറവൂര്"  എന  വപ്പോക്കുകേള്  പചര്കണടമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സറി)  എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  മലയപ്പോളലാം  പരറിഭപ്പോഷയുടടെ  വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില്  പപ്പോഥമറികേ
വറിജപ്പോപനതറിടന തസ്വീയതറി ഉള്ടപടുതറിയതപ്പോയറി കേപ്പോണുനറില.

ഡറി)  എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  മലയപ്പോളലാം  പരറിഭപ്പോഷയുടടെ  വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില്,  സപ്പോരകേടത
സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേമപ്പോയറി  ഏടറടുക്കുനതട  സലാംബനറിച  ആകറിടല  വകുപട  പരഖടപടുതറിയതപ്പോയറി
കേപ്പോണുനറില.  ആയതറിനപ്പോല് എസട.ആര്.ഒ. നലാം.588/2014 തസ്വീയതറി 26-9-2014-ടല പമല് നന്യൂനതകേള്
പരറിഹരറിചടകേപ്പോണ്ടട തറിരുതല് വറിജപ്പോപനലാം പുറടപടുവറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   12)
 എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നലാം  .328/2015

(ആകറിടല  4-ാംവകുപട  (3)-ാംഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട  വയനപ്പോടെട  ജറിലയറില്  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  തപ്പോലൂകറില്  എടെവകേ  വറിപലജറില്
സ്ഥറിതറിടചയ്യുന  'മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പള്ളറിയറ  ശ്രസ്വീ  ഭഗവതറി  പക്ഷതലാം'  പസ്തുത  ആകറിടന
അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില് വരുന ഒരു സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട.ആര്.ഒ.)

(എ)എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  രണ്ടപ്പോലാം  പപജറിടല  പടറികേയറില്  'സപ്പോരകേതറിടന  പപരുലാം  സ്ഥലതറിടന
വറിസ്തസ്വീര്ണ്ണവലാം'  എന പകേപ്പോളതറിടല സ്ഥലതറിടന വറിസ്തസ്വീര്ണ്ണലാം പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതട  0.1983  എന
മപ്പോതമപ്പോണട.   എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  ഇലാംഗസ്വീഷട  പരറിഭപ്പോഷയറില് സൂചറിപറിചറിട്ടുള്ളതട  പപപ്പോടല  '0.1983  ടഹക്ടര്'
എന വപ്പോകട കൂടെറി പചര്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

(ബറി)എസട.  ആര്.  ഒ.(മലയപ്പോളലാം  പരറിഭപ്പോഷ)-യുടടെ  വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില്  സപ്പോരകേലാം  സര്കപ്പോര്
സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖപ്പോപറിക്കുനതട സലാംബനറിച പനപ്പോടസ്വീസട പുറടപടുവറിച സര്കപ്പോര് ഉതരവട 2014
ജൂവല  31-ാംതസ്വീയതറിയറിടല  ജറി.  ഒ.  (ആര്.  ടെറി.)  നലാം.  63/2014/സപ്പോലാം.കേപ്പോ.വ.  എനട  പചര്തറിരറിക്കുന.
എനപ്പോല് പസ്വീഠറികേയറില് ആയതട ജറി. ഒ. (ആര്.ടെറി.) നലാം.363/2014/സപ്പോലാം.കേപ്പോ.വ. എനപ്പോണട പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതട. 
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(സറി)എസട. ആര്. ഒ- യുടടെ (മലയപ്പോളലാം പരറിഭപ്പോഷ) വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില്, സപ്പോരകേടത സലാംരക്ഷറിത
സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖപ്പോപറിക്കുനതട സലാംബനറിച ആകറിടല വകുപട പരഖടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി കേപ്പോണുനറില.

പസ്തുത  എസട.  ആര്.  ഒ-യറില്  സമറിതറി  ചൂണ്ടറികപ്പോടറിയറിട്ടുള്ള  ടതറ്റുകേള്  തറിരുതറി  വറിജപ്പോപനലാം
പുറടപടുവറികണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   13)
എസട  .   ആര്  .   ഒ  .   നലാം  .797/2015 

(ആകറിടന  4-ാംവകുപട  (3)-ാംഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട  എറണപ്പോകുളലാം  ജറിലയറിടല  പറവൂര്  തപ്പോലൂകറില്  പചന്ദമലാംഗലലാം  വറിപലജറില്
സ്ഥറിതറിടചയ്യുന  'പപ്പോലറിയലാം  പകേപ്പോവറിലകേവലാം  പപ്പോലറിയലാം  നപ്പോലുടകേട്ടുലാം'  പസ്തുത  ആകറിടന  അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില്
വരുന ഒരു സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട. ആര്. ഒ.)

എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  (മലയപ്പോളതറിലുള്ളതട)  വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില്,  സപ്പോരകേടത സലാംരക്ഷറിത
സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിക്കുനതട സലാംബനറിചട, ആകറിടല വകുപട പരഖടപടുതറിയതപ്പോയറി കേപ്പോണുനറില.
ഇലാംഗസ്വീഷട പരറിഭപ്പോഷയറില് വകുപട വദക്തമപ്പോക്കുനണ്ടട.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   14)
എസട  .   ആര്  .   ഒ  .   നലാം  .103/2016 

(ആകറിടന  4-ാംവകുപട  (3)-ാം  ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട പതനലാംതറിട  ജറിലയറില്  അടൂര്  തപ്പോലൂകറില്  കേടെമ്പനപ്പോടെട  വറിപലജറില്
സ്ഥറിതറിടചയ്യുന 'കേപ്പോമ്പറിതപ്പോന് കേല്മണപലാം' പസ്തുത ആകറിടന അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില് വരുന ഒരു
സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട. ആര്. ഒ.)

എസട. ആര്. ഒ-യുടടെ (മലയപ്പോളതറിലുള്ളതട) വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില് സപ്പോരകേടത സലാംരക്ഷറിത
സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിക്കുനതട സലാംബനറിചട, ആകറിടല വകുപട പരഖടപടുതറിയതപ്പോയറി കേപ്പോണുനറില.
ഇലാംഗസ്വീഷട പരറിഭപ്പോഷയറില് വകുപട വദക്തമപ്പോക്കുനണ്ടട.  

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   15)
എസട  .   ആര്  .   ഒ  .   നലാം  .139/2016 

(ആകറിടന  4-ാം  വകുപട  (3)-ാം  ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട  കേണ്ണൂര്  ജറിലയറിടല  തളറിപറമ്പട  തപ്പോലൂകറില്  പയ്യനന്നൂര്  വറിപലജറില്  സ്ഥറിതറിടചയ്യുന
'പയ്യന്നൂര്  പഴയ  പപപ്പോലസ്വീസട  പസ്റ്റേഷന്  ടകേടറിടെലാം'  പസ്തുത  ആകറിടന  അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില്  വരുന  ഒരു
സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട. ആര്. ഒ.)

എസട. ആര്. ഒ-യുടടെ (മലയപ്പോളതറിലുള്ളതട) വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില് സപ്പോരകേടത സലാംരക്ഷറിത
സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിക്കുനതട സലാംബനറിചട, ആകറിടല വകുപട പരഖടപടുതറിയതപ്പോയറി കേപ്പോണുനറില.
ഇലാംഗസ്വീഷട പരറിഭപ്പോഷയറില് വകുപട വദക്തമപ്പോക്കുനണ്ടട. 
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ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   16)
എസട  .   ആര്  .   ഒ  .   നലാം  .156/2016

(ആകറിടന 4-ാം വകുപട (3)-ാം ഉപവകുപട പകേപ്പോരമുള്ള അധറികേപ്പോരങ്ങള് വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട
മലപ്പുറലാം ജറിലയറിടല ടപപ്പോനപ്പോനറി തപ്പോലൂകറില് ടപരുമ്പടെപട വറിപലജറില് സ്ഥറിതറിടചയ്യുന  'ടപരുമ്പടെപട
വലറിയ കേറിണര്'  പസ്തുത ആകറിടന അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില് വരുന ഒരു സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി
പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട. ആര്. ഒ.)

എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  പസ്വീഠറികേയറില്  'ടപരുമ്പടെപട  വലറിയ  കേറിണര്'  സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേമപ്പോയറി
പഖദപ്പോപറിക്കുനതട സലാംബനറിചട പപ്പോഥമറികേ വറി ജപ്പോപനലാം പുറടപടുവറിച സര്കപ്പോര് ഉതരവട (സപ്പോധപ്പോ)
നലാം.511/2015/സപ്പോലാം.  കേപ്പോ.വ.-ടന തസ്വീയതറി  2015  ഒപക്ടപ്പോബര്  3  എനലാം വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില് ആയതട
2015 ഒപക്ടപ്പോബര് 30 എനലാം സൂചറിപറിചറിരറിക്കുന.  

എസട. ആര്. ഒ-യുടടെ  (മലയപ്പോളതറിലുള്ളതട) വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില് സപ്പോരകേടത സലാംരക്ഷറിത
സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിക്കുനതട സലാംബനറിചട, ആകറിടല വകുപട പരഖടപടുതറിയതപ്പോയറി കേപ്പോണുനറില.
ഇലാംഗസ്വീഷട പരറിഭപ്പോഷയറില് വകുപട വദക്തമപ്പോക്കുനണ്ടട.  പസ്തുത അപപ്പോകേതകേള് പരറിഹരറിചട തറിരുതല്
വറിജപ്പോപനലാം പുറടപടുവറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   17)
എസട  .   ആര്  .   ഒ  .   നലാം  .418/2016 

(ആകറിടന 4-ാാാ വകുപട  (3)-ാം  ഉപവകുപട  പകേപ്പോരലാം  നല്കേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങള്
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട തറിരുവനന്തപുരലാം ജറിലയറില് ടനയ്യപ്പോററിന്കേര തപ്പോലൂകറില് വറിഴറിഞലാം വറിപലജറില്
സ്ഥറിതറിടചയ്യുന  'വറിഴറിഞലാം ശറിലപ്പോപക്ഷതലാം'  പസ്തുത ആകറിടന അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില് വരുന ഒരു
സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട. ആര്. ഒ.)

എസട. ആര്. ഒ-യുടടെ (മലയപ്പോളതറിലുള്ളതട) വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില് സപ്പോരകേടത സലാംരക്ഷറിത
സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിക്കുനതട സലാംബനറിചട, ആകറിടല വകുപട പരഖടപടുതറിയതപ്പോയറി കേപ്പോണുനറില.
ഇലാംഗസ്വീഷട പരറിഭപ്പോഷയറില് വകുപട വദക്തമപ്പോക്കുനണ്ടട.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   18)
എസട  .   ആര്  .   ഒ  .   നലാം  .455/2016

(ആകറിടന 4-ാംവകുപട(3)-ാം ഉപവകുപട പകേപ്പോരമുള്ള  അധറികേപ്പോരങ്ങള് വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണ്ടട
തൃശൂര്  ജറിലയറിടല  തൃശൂര്  തപ്പോലൂകറിടല  ടചമ്പൂകപ്പോവട  വറിപലജറില്  സ്ഥറിതറിടചയ്യുന  'എരടചറിറ
പകേപ്പോവറിലകേലാം'  പസ്തുത  ആകറിടന  അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില്  വരുന  ഒരു  സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേമപ്പോയറി
പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട. ആര്. ഒ.)

എസട.ആര്.ഒ-യുടടെ  (മലയപ്പോളതറിലുള്ളതട)  വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില്,  സപ്പോരകേടത സലാംരക്ഷറിത
സപ്പോരകേമപ്പോയറി പഖദപ്പോപറിക്കുനതട സലാംബനറിചട, ആകറിടല വകുപട പരഖടപടുതറിയതപ്പോയറി കേപ്പോണുനറില.
ഇലാംഗസ്വീഷട പരറിഭപ്പോഷയറില് വകുപട വദക്തമപ്പോക്കുനണ്ടട.
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ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   19)
എസട  .   ആര്  .   ഒ  .   നലാം  .216/2017 

(ആകറിടന 4-ാം വകുപട (3)-ാം ഉപവകുപട പകേപ്പോരലാം നല്കേടപട അധറികേപ്പോരങ്ങള്  വറിനറിപയപ്പോഗറിച
ടകേപ്പോണ്ടട കേണ്ണൂര് ജറിലയറിടല കേണ്ണൂര് തപ്പോലൂകറിടല പപ്പോണപ്പുഴ വറിപലജറില് സ്ഥറിതറിടചയ്യുന  'പഴയ
ജയറില് മന്ദറിരലാം' പസ്തുത ആകറിടന അര്ത്ഥവദപ്പോപറിക്കുള്ളറില് വരുന ഒരു സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേമപ്പോയറി
പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള എസട. ആര്. ഒ.)

എസട.  ആര്.  ഒ-യുടടെ  ആദദ  പപജറില്  സര്കപ്പോര്  ഉതരവറിടന  ചുരുക  രൂപലാം  'സറി.  ഉ.'  എനട
പരഖടപടുതറിയറിരുക്കുന.  ആയതട  'സ.  ഉ.'  എനട  മപ്പോറലാം  വരുതറി  തറിരുതല്  വറിജപ്പോപനലാം
പുറടപടുവറികണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി   (  ശറിപപ്പോർശ ഖണറികേ   4 -19)

സമറിതറി  ശ്രദയറിൽടപടുതറിയ  അപപ്പോകേതകേൾ  ഒഴറിവപ്പോകറി  ചുവടടെ  പചർക്കുന
എസട.ആർ.ഒ.നമ്പർ പകേപ്പോരലാം തറിരുതൽ വറിജപ്പോപനലാം പുറടപടുവറിചറിട്ടുണ്ടട. 

(SRO-924/2021, 925/2021, 951/2021, 944/2021, 932/2021, 957/2021, 952/2021,
945/2021, 946/2021, 933/2021, 934/2021, 935/2021, 936/2021, 937/2021, 938/2021)

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   20)

The Kerala Ancient Monuments And Archaeological Sites and Remains Act 1968 -ടന
4-ാം വകുപട (1)- ാം ഉപവകുപട പകേപ്പോരലാം

whereas the Government are of opinion that any ancient monument or archaeological
site and remains should be declared to be a protected monument or protected area as the
case may be, they may by notification give two months notice of their intention to declare
such ancient monument or archaeological site and remains to be a protected monument or a
protected area as the case may be ...........  എനലാം ആകറിടന  4-ാം വകുപട  (3)-ാം ഉപവകുപട
പകേപ്പോരലാം

'On expiry of the said period of two months the Government may after considering
the objections if any received by them, the ancient monument or the archaeological site and
remains  to  be  a  protected  monument  or  a  protected  area  as  the  case  may  be'എനലാം
സൂചറിപറിചറിരറിക്കുന.

എനപ്പോല്  പസ്തുത  ആകറിന്കേസ്വീഴറില്  2011  മുതല്  2017  വടര  പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ള എസട.  ആര്.  ഒ-കേളറില്
പപ്പോചസ്വീന  സപ്പോരകേങ്ങള്  ഏടറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി  പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കേറിയതറിനുലാം  അവ  സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേങ്ങളപ്പോയറി
പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടട  ഉതരവട  പുറടപടുവറിക്കുനതറിനുലാം  യപ്പോടതപ്പോരു  ആപക്ഷപവലാം  ലഭറികപ്പോത  അവസരതറില്  4
മപ്പോസലാം മുതല് 3 1 /2  വര്ഷലാം വടരയുലാം, ആപക്ഷപലാം ലഭറിച അവസരതറില് (എസട. ആര്. ഒ. നലാം.588/2014, 301/2015)
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16  വര്ഷപതപ്പോളവലാം  കേപ്പോലതപ്പോമസലാം  പവണ്ടറിവനതപ്പോയറി  സമറിതറി  കേടണ്ടത്തുകേയുലാം  കേപ്പോലതപ്പോമസലാം  ഉണ്ടപ്പോയതറിടന
കേപ്പോരണലാം സലാംബനറിചട സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകണടമനട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുലാം ടചയ.  ഭപ്പോവറിയറില് ഇതരലാം
കേപ്പോലതപ്പോമസലാം  ഉണ്ടപ്പോകേപ്പോടത  സമയബനറിതമപ്പോയറി  എസട.  ആര്.  ഒ-കേള് പുറടപടുവറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സസസ്വീകേരറികണടമനട ബനടപട വകുപ്പുകേപളപ്പോടെട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി
2011  മുതൽ  2017-വടര  പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ള  എസട.ആർ.ഒ-കേളറിൽ  പപ്പോചസ്വീന  സപ്പോരകേങ്ങൾ

ഏടറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി  പനപ്പോടസ്വീസട  നൽകേറിയതറിനുപശഷലാം  സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേങ്ങളപ്പോയറി  പഖദപ്പോപറിചടകേപ്പോണ്ടട
ഉതരവട  പുറടപടുവറിക്കുനതറിനട  കേപ്പോലതപ്പോമസലാം  ഉണ്ടപ്പോയതപ്പോയറി  ശ്രദയറിൽടപടറിട്ടുണ്ടട.  പപ്പോഥമറികേ
വറിജപ്പോപനലാം ആകറിൻപകേപ്പോരലാം സപ്പോരകേതറിൽ പതറിച നടെത്തുനതറിനട  റവനന്യൂ വകുപട  മുഖപ്പോന്തരലാം നടെപടെറി
സസസ്വീകേരറിചട ടെറി ററിപപപ്പോർടട ലഭദമപ്പോകുന മുറയട കപ്പോണട  അന്തറിമ വറിജപ്പോപനലാം പുറടപടുവറിക്കുനതട. ഈ നടെപടെറി
ക്രമങ്ങളറിലുള്ള  കേപ്പോലതപ്പോമസലാം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർകട  നറിർപദ്ദേശലാം  നൽകേറിയറിട്ടുണ്ടട.
ആപക്ഷപങ്ങൾ  ഉണ്ടപ്പോകുന  പകേസുകേളറിൽ  പരപ്പോതറികപ്പോടര  പനരറിൽ  പകേൾക്കുകേയുലാം  അവർ  ഉനയറിക്കുന
വറിഷയങ്ങളറിൽ തറിരുതൽ നടെപടെറികേൾ സസസ്വീകേരറിപകണ്ടറിയുലാം വരപ്പോറുണ്ടട. ചറില പകേസുകേളറിൽ പകേപ്പോടെതറികേളടടെ
ഭപ്പോഗതട  നറിനട  പസ്റ്റേ  ഉതരവകേളലാം  ഉണ്ടപ്പോകേപ്പോറുണ്ടട.  ഇതരലാം  കേപ്പോലതപ്പോമസലാം  പരമപ്പോവധറി  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ
നറിർപദ്ദേശലാം നൽകേറിയറിട്ടുണ്ടട എന വറിവരലാം സമറിതറിയുടടെ ശ്രദയറിൽടപടുത്തുന.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   21)
എസട.ആര്.  ഒ.  നലാം.328/2015,  797/2015,  103/2016,  139/2016,  418/2016,  455/2016

എനറിവയുടടെ  ഇലാംഗസ്വീഷട  പരറിഭപ്പോഷയുടടെ  വറിശദസ്വീകേരണ  കുററിപറില്  സപ്പോരകേടത  സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേമപ്പോയറി
പഖദപ്പോപറിക്കുന  ആകട  പരഖടപടുതറിയറിട്ടുടണ്ടങ്കേറിലുലാം  ആയതട  സലാംബനറിച  മലയപ്പോളലാം  പരറിഭപ്പോഷയുടടെ
വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറില്  പരഖടപടുതറിയറിടറില  എന  കേടണ്ടതറിയ  സമറിതറി,  ഇതരലാം  അപപ്പോകേതകേള്
ഭപ്പോവറിയറില് വരപ്പോതറിരറികപ്പോന് ശ്രദറികണടമനട ബനടപട വകുപറിപനപ്പോടെട ശറിപപ്പോര്ശ  ടചയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി
സപ്പോരകേടത  സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേമപ്പോയറി  പഖദപ്പോപറിക്കുനതറിപലകട  കേരടെട  സർകപ്പോരറിൽ

സമർപറിക്കുപമ്പപ്പോൾ  വറിശദസ്വീകേരണക്കുററിപറിൽ  മലയപ്പോളതറിലുലാം  ഇലാംഗസ്വീഷറിലുലാം  ആകട  സലാംബനറിചട
പരഖടപടുത്തുനതറിനട  നടെപടെറി  സസസ്വീകേരറിക്കുവപ്പോൻ  പുരപ്പോവസ്തു  വകുപട  ഡയറക്ടർകട  നറിർപദ്ദേശലാം
നൽകേറിയറിട്ടുണ്ടട.

ശറിപപ്പോർശ   (  ഖണറികേ   23)
എറണപ്പോകുളലാം ജറിലയറില് മപ്പോതലാം ഏകേപദശലാം  180  മുതല്  200  വടര സലാംരക്ഷറിത സപ്പോരകേങ്ങള്

ഉടണ്ടനലാം  1985-നട  പശഷലാം  ഒരു  തസ്തറികേപപപ്പോലുലാം  സൃഷ്ടറിചറിടറിടലനലാം  സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേങ്ങളടടെ
സലാംരക്ഷറിത  പവര്തറികേള്  കേപ്പോലപ്പോകേപ്പോലങ്ങളറില്  നടെത്തുനതറിനട  ഫസ്വീല്ഡട  സ്റ്റേപ്പോഫട ആവശദമപ്പോടണനലാം
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുകേയുണ്ടപ്പോയറി.  സലാംരക്ഷറിത  സപ്പോരകേങ്ങളടടെ  സലാംരക്ഷണ
പവൃതറികേള്  കേപ്പോലപ്പോകേപ്പോലങ്ങളറില്  നടെത്തുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  ഫസ്വീല്ഡട  സ്റ്റേപ്പോഫറിടന  തസ്തറികേകേള്
സൃഷ്ടറികണടമനട ബനടപട വകുപറിപനപ്പോടെട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

849/2022.
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സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി
സപ്പോരകേങ്ങളടടെ ഘടെനപ്പോ സലാംരക്ഷണ പവർതനങ്ങൾ കേപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി നറിർവ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി

വകുപറിൽ  2012-ൽ  6  ഓവർസറിയർ  തസ്തറികേകേളലാം  2017-ൽ രണ്ടട  അസറിസ്റ്റേനട  എഞറിനസ്വീയർ,  ഒരു
അസറിസ്റ്റേനട  എകറികേന്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയർ  തസ്തറികേകേളലാം  സൃഷ്ടറിചറിട്ടുണ്ടട.  എനപ്പോൽ  സപ്പോരകേങ്ങളടടെ
വദനലാംദറിന  പരറിപപ്പോലനവലാം  സലാംരക്ഷണവമപ്പോയറി  ബനടപടട  ദറിവസപവതന  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള്ള
ജസ്വീവനകപ്പോടര  നറിപയപ്പോഗറിചപ്പോണട  നറിലവറിൽ  നടെപടെറികേൾ  സസസ്വീകേരറിക്കുനതട.  സ്ഥറിര  തസ്തറികേകേൾ
സൃഷ്ടറിക്കുനതട  സലാംബനറിചട  പരറിപശപ്പോധന  നടെതറി  തപ്പോമസലാംവറിനപ്പോ  സർകപ്പോരറിൽ  ശറിപപ്പോർശ
സമർപറിക്കുനതപ്പോടണനട  പുരപ്പോവസ്തു  വകുപട  ഡയറക്ടർ  അററിയറിചറിട്ടുണ്ടട.  പസ്തുത  ടപപ്പോപപപ്പോസൽ
ലഭദമപ്പോകറി ആയതട പരറിപശപ്പോധറിചട സർകപ്പോർ ഉചറിതമപ്പോയ നടെപടെറി സസസ്വീകേരറിക്കുനതപ്പോടണന വറിവരലാം
നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി മുൻപപ്പോടകേ പബപ്പോധറിപറിക്കുന. 

                                                                                     എലാം. എലാം. മണറി,
 തറിരുവനന്തപുരലാം,                                                                           അദദക്ഷന്, 
 2022 ജൂവല  14.                                                   സപബപ്പോര്ഡറിപനറട ടലജറിപസ്ലേഷന് സമറിതറി.
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