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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 152 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ േഭദഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി സി. െക. ആശ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

േക� സർ�ാർ തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിൽ

േഭദഗതി െകാ�വരാ�േ�ശി��താ��
വാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) 2011 െല തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിൽ

േഭദഗതി വ��ി േക� പരി�ിതി വനം
കാലാവ� വ�തിയാന മ�ാലയം 2019 ൽ
വി�ാപനം �റെ��വി�ി��്. �തിയ
വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ സം�ാന

സർ�ാർ തീരേദശ പരിപാലന �ാൻ ത�ാറാ�ി
അത് േക� മ�ാലയം അംഗീകരി�� �റ�്
മാ�േമ ഇള�കൾ സം�ാന�്

ബാധകമാ�ക�ള�. തി�വന��രെ� േക�
ഭൗമശാ�പഠന േക�ം ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയ
ആദ� കരട്  �ാൻ പരിേശാധി�ാൻ ��ംഗ വിദ�
സമിതിെയ സർ�ാർ നിേയാഗി�ി��.
പരി�ിതി വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ്
െസ��റി�ം, ഈ രംഗെ� വിദ�രായ

�ീ.പി.ഇസഡ് .േതാമസ് , അഡ�.
പി.ബി.സഹ�നാമൻ എ�ിവ�ം അംഗ�ളായ
സമിതി സമർ�ി� നിർേ�ശ�ൾ സർ�ാർ
പരിേശാധി� വ��.

(ബി) ��ത േഭദഗതിയി�െട ഏെത�ാം ഇള�കൾ
അ�വദി��തിനാണ് േക� സർ�ാർ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) CRZ വി�ാപനം 2019 െല �ധാനെ��
ഇള�കൾ �വെട േചർ��. 1. 2011
െസൻെസസ്  അടി�ാന�ിൽ ഒ�
പ�ായ�ിെല ഒ� സ്ക�യർ കിേലാമീ�റിെല
ജനസാ�ത 2161 ൽ ��തലാെണ�ിൽ ��ത
പ�ായ�് CRZ III A യി�ം അതിൽ
�റവാെണ�ിൽ CRZ III B യി�ം ഉൾെ���.
CRZ III A യിൽ ഉൾെ�� �േദശ�ൾ�് HTL
(High Tide Line) -ൽ നി�ം 200 മീ�ർ ആയി��

No Development Zone (NDZ) എ�ത് 50 മീ�ർ
ആയി �റ�. CRZ III B യിൽ No Development
Zone (NDZ) നിലവി�ളള� േപാെല 200 മീ�ർ
എ� നിബ�ന �ട�ം. 2. എ�ാ ദ�ീ�കൾ�ം No
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Development Zone (NDZ), High Tide Line-ൽ
നി�ം 50 മീ�ർ ആയി��ത് 20 മീ�ർ ആയി

�റ�. 3. േവലിേയ� സ�ാധീന�ളള കായൽ,
നദികൾ, േതാ�കൾ എ�ീ ഉൾനാടൻ
ജലാശയ��െട 100 മീ�ർ അെ��ിൽ അവ�െട
വീതി, ഏതാേണാ �റവ് അ��ം �രം No
Development Zone (NDZ) എ�ത് 50 മീ�ർ
അെ��ിൽ അവ�െട വീതി ഏതാേണാ �റവ്
എ�ാ�ി �റ�. 4. സ�കാര� വ��ിക�െട

ഉടമ�തയി�ളള �ല�ളിൽ �ിതി െച��
ക�ൽ െചടിക�െട വ�ാ�ി 1000 ച�ര� മീ�റിൽ
��തൽ ആെണ�ിൽ 50 മീ�ർ ��ളവിൽ ബഫർ
േസാൺ ആവശ�മായി��ത് ഈ
വി�ാപന�ിൽ ഒഴിവാ�ിയി��്.

(സി) ��ത നിയമ േഭദഗതിയിൽ സം�ാന�ിെ�

താൽപര��ൾ േക� വനം-പരി�ിതി

മ�ാലയെ� അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഒേ�െറ �ാമപ�ായ�കൾ

നാഗരിക സ�ാഭവ�ളളവ�ം 2011 െസൻെസസ്
�കാരം നഗര��െട നിർവചന�ിൽ

ഉൾെ���വ�മാണ്. ഇ�ര�ിൽ നാഗരിക
സ�ഭാവ�ളള 398 �ാമപ�ായ�കെള കാ�ഗറി I,
കാ�ഗറി II പ�ായ�കളായി തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് �ഖ�ാപി�ി��്. ഇതിൽ 175
േകാ�ൽ പ�ായ�കെള CRZ III ൽ നി�ം
CRZ II കാ�ഗറിയായി മാ�ം വ��ാനാ�െമ�്

വിദ� സമിതി�െട പഠന�ിൽ

കെ��ിയി��്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ

നടപടികൾ �ർ�ിയാ�� �റ�് മാ�േമ
ഏെതാെ� പ�ായ�കളാണ് ��ത
നിർ�ചന�ിെ� പരിധിയിൽ വരികെയ�ത്
സംബ�ി�  ്അ�ിമ തീ�മാനം
ൈകെ�ാളളാനാ�. േകരള�ിെല െച��ം
വ��മായ 1826 ���കൾ�ം
ദ�ീ�കൾ�മാ�ളള ഇ�േ��ഡ്  ഐല�്

മാേനെ��് �ാൻ (IIMP) ത�ാറാ��തിെ�
�ാേയാഗിക ��ി��് കണ�ിെല��് �ാൻ
ത�ാറാ�േ�ാൾ തിരെ��േ�� രീതി
സംബ�ി�  ്��ീകരണം നൽ�വാൻ
െചൈ�യി�ളള National Centre for Sustainable
Coastal Management (NCSCM) േനാ�ം േക�
പരി�ിതി വനം കാലാവ�ാ വ�തിയാന
മ�ാലയേ�ാ�ം ആവശ�െ��ി��്.
െപാ�ാളി�ാട�ളിൽ േവലിേയ�േരഖ
നിർ�യി��ത് സംബ�ി�  ്േക� പരി�ിതി

വനം കാലാവ�ാ വ�തിയാന മ�ാലയം
26.11.2021 ൽ േഭദഗതി �റെ��വി�ി��്.
അതടി�ാനമാ�ി�ളള �ടർ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ� വ��. സം�ാന സർ�ാർ
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ആവശ�െ��ി�� മ�് ഇള�കൾ േക�
മ�ാലയ�ിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

(ഡി)

സർ�ാർ ആവശ�െ��ി�� ഇള�കൾ േക�
സർ�ാർ െകാ�വ�� േഭദഗതിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) സം�ാനെ� ഒേ�െറ �ാമപ�ായ�കൾ

നാഗരിക സ�ാഭവ�ളളവ�ം 2011 െസൻെസസ്
�കാരം നഗര��െട നിർവചന�ിൽ

ഉൾെ���വ�മാണ്. ഇ�ര�ിൽ നാഗരിക
സ�ഭാവ�ളള 398 �ാമപ�ായ�കെള കാ�ഗറി I,
കാ�ഗറി II പ�ായ�കളായി തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് �ഖ�ാപി�ി��്. ഇതിൽ 175
േകാ�ൽ പ�ായ�കെള CRZ III ൽ നി�ം
CRZ II കാ�ഗറിയായി മാ�ം വ��ാനാ�െമ�്

വിദ� സമിതി�െട പഠന�ിൽ

കെ��ിയി��്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ

നടപടികൾ �ർ�ിയാ�� �റ�് മാ�േമ
ഏെതാെ� പ�ായ�കളാണ് ��ത
നിർ�ചന�ിെ� പരിധിയിൽ വരികെയ�ത്
സംബ�ി�  ്അ�ിമ തീ�മാനം
ൈകെ�ാളളാനാ�. േകരള�ിെല െച��ം
വ��മായ 1826 ���കൾ�ം
ദ�ീ�കൾ�മാ�ളള ഇ�േ��ഡ്  ഐല�്

മാേനെ��് �ാൻ (IIMP) ത�ാറാ��തിെ�
�ാേയാഗിക ��ി��് കണ�ിെല��് �ാൻ
ത�ാറാ�േ�ാൾ തിരെ��േ�� രീതി
സംബ�ി�  ്��ീകരണം നൽ�വാൻ
െചൈ�യി�ളള National Centre for Sustainable
Coastal Management (NCSCM) േനാ�ം േക�
പരി�ിതി വനം കാലാവ�ാ വ�തിയാന
മ�ാലയേ�ാ�ം ആവശ�െ��ി��്.
െപാ�ാളി�ാട�ളിൽ േവലിേയ�േരഖ
നിർ�യി��ത് സംബ�ി�  ്േക� പരി�ിതി

വനം കാലാവ�ാ വ�തിയാന മ�ാലയം
26.11.2021 ൽ േഭദഗതി �റെ��വി�ി��്.
അതടി�ാനമാ�ി�ളള �ടർ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ� വ��. സം�ാന സർ�ാർ
ആവശ�െ��ി�� മ�് ഇള�കൾ േക�
മ�ാലയ�ിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


