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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 458 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ിനി�ൽ �ാപന��െട രജിേ�ഷ�ം നിയ�ണ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) �ിനി�ൽ �ാപന��െട രജിേ�ഷ�ം
നിയ�ണ�ം നട�ാ�ാൻ സം�ാന തല�ിൽ

�പീകരി� കൗൺസിലിെ� �മതലകൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ; �ിനി�ൽ ആ�്

�കാരം സം�ാന�് രജി�ർ െച� സ�കാര�
ആ�പ�ിക�െട വിവര�ൾ േശഖരി�ി�േ�ാ;

(എ) 2018 െല േകരള �ിനി�ൽ �ാപന�ൾ

(രജിേ�ഷ�ം നിയ�ണ�ം) ആ�ിെല അധ�ായം
II, 4 -ാം വ��് �കാരമാണ് �ിനി�ൽ
�ാപന��െട രജിേ�ഷ�ം നിയ�ണ�ം
നട�ാ�ാൻ സം�ാന തല�ിൽ �പീകരി�
കൗൺസിലിെ� �മതലകൾ വ�വ�
െച�ിരി��ത്. (1) കൗൺസിൽ താെഴ പറ��
�മതലകൾ നിർവഹിേ��താണ്. (എ) ഈ
ആ�ിെ� �ാരംഭം �തൽ ര�് വർഷ�ിനകം

�ിനി�ൽ �ാപന�ൾ �േഖന ശരിയായ
ആേരാഗ� സംര�ണം ഉറ�് വ���തി�ളള
ആദ� േ�ണി നിലവാരം നി�യി�ക. (ബി)
�ിനി�ൽ �ാപന�െള ഇനം തിരി�ക�ം തരം
തിരി�ക�ം ഓേരാവിഭാഗ�ി�ം േവ� നിലവാരം
നിർ�യി��തിനായി സർ�ാരിേനാട്  ശിപാർശ
െച�ക; (സി) നിർ�യി�െ�ടാ�� രീതിയിൽ
�ിനി�ൽ �ാപന��െട ഒ� സം�ാന

രജി�ർ ത�ാറാ�ക�ം �സി�ീകരി�ക�ം
െച�ക (ഡി) നിർ�യി�െ�ടാ�� �കാരം
�ിനി�ൽ �ാപന��െട പരിേശാധന�ം
വിലയി��ലി�മായി അ��ർമാ�െട
പാനലിെന നിയമി�ക (ഇ) �ിനി�ൽ
സഥാപന�ൾ നിലനിർ�ിേ�ാേര�തായ

നിലവാരം ഉറ�വ���തിനായി
നിർ�യി�െ�ടാ�� �കാരം ആ�കാലിക

പരിേശാധന നട�ക (എഫ്) സാേ�തിക
വിദ�യിേലാ സാ�ഹ� വ�വ�കളിേലാ ഉ�ാ��
മാ��ൾ�് അ��തമായി ച��ളിൽ
ആവശ�മായി വ�� ഏെത�ി�ം േഭദഗതി�ായി
സർ�ാരിേനാട്  ശിപാർശ െച�ക (ജി)�ിനി�ൽ
�ാപന�ൾ നിർബ�മാ�ം ലഭ�മാേ��തായ
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ഡാ��ം വിവര��ം, അതിെ� കാലികാവ�
ഉൾെ�െട, വി�ാപനം െച�ക:
നിർ�യി�െ�ടാ�� �കാരം ഡാ�ാ വിശകലനം
െച�ക�ം അതിൻെറ ഫലം െപാ�ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ�ക�ം െച�ക (എ� )് ഭാരത സർ�ാേരാ,
2010-െല �ിനി�ൽ �ാപന�ൾ (രജി�ർ
െച��ം നിയ�ണ�ം) ആ�ിൻ (2010-െല 23-ാം
േക� ആ�്) കീഴിൽ �പീകരി�െ�� േദശീയ
കൗൺസിേലാ ആവശ�െ��� �കാരം േദശീയ
രജി�ർ നാളി�വെരയായി ����തി�ളള
ആ�കാലിക റിേ��കൾ അയ�െകാ��ക (ഐ)
െപാ�ജനാേരാഗ��ി�ം േരാഗിക�െട�ം
ജീവന�ാ�െട�ം ആേരാഗ��ി�ം

�ര�ിതത��ി�ം ആസ� വിപ�ി�ളള

സാധ�ത�െ��് ക��� അ�െന�ളള
�ിനി�ൽ �ാപന��െട രജിേ�ഷൻ
റ�ാ��തിന് നിർേ�ശി�ക (െജ) സർ�ാർ
അത�സമയ�ളിൽ അതിന് ഏൽ�ി�െകാ���
അ�െന�ളള മ� �മതലകൾ നിർ�ഹി�ക (2)
കൗൺസിൽ അത�സമയ�ളിൽ അതി�
��െമ�് േതാ�� നിര�ിൽ രജിേ�ഷൻ
ഫീ�ം മ�് ഫീ�ക�ം നിർ�യി��തിന്
സർ�ാരിേനാട്  ശിപാർശ െചേ��താണ്. (3) ഒ�
�ാപനം �ിനി�ൽ �ാപനേമാ അ�േയാ
എ�� സംബ�ി� ഏെതാ� തർ��ം
സം�ാന കൗൺസിലിേല�് റഫർ െചേ���ം,
സം�ാന കൗൺസിൽ, തത്പരക�ികൾ�്
െതളിവ് ഹാജരാ��തി�ം പറ�വാ�ളളത്
പറ�വാ�ളള ന�ായമായ ഒരവസരം
നൽകിയതി�േശഷം, അ�െന�ളള തർ��ൾ
തീർ�ാേ���മാണ് �ിനി�ൽ ആ�് �കാരം
സം�ാന�് രജി�ർ െച� സ�കാര�
ആ�പ�ിക�െട വിവര�ൾ േശഖരി�ി��്.

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ��ിന് വിപരീതമായി
�വർ�ി�� �ിനി�ൽ �ാപന��െട

രജിേ�ഷൻ റ�ാ�ാ�ം ശി�ി�വാ�ം
കൗൺസിലിന് അധികാര�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ഇതിൻ �കാരം ഇ�രം �ാപന�ൾെ�തിെര

പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ
അതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018 െല േകരള �ിനി�ൽ �ാപന�ൾ

(രജിേ�ഷ�ം നിയ�ണ�ം) ആ�ിെല അധ�ായം
IV, 25 -ാം വ��ിൽ 1, 2, ഉപവ��കൾ �കാര�ം
അധ�ായം V -26-ാം വ��് �കാര�ം
െപാ�ജനാേരാഗ��ിന് വിപരീതമായി
�വർ�ി�� �ിനി�ൽ �ാപന��െട

രജിേ�ഷൻ റ�ാ�ാ�ം ശി�ി�വാ�ം
കൗൺസിലിന് അധികാര��്. വിവിധ ജി�കളിൽ
നി�് ലഭി�� പരാതികൾ അതാത് ജി�കളിെല
ജി�ാ രജി�റിംഗ് അേതാറി�ി�് നടപടി
സ�ീകരി��തിനായി നൽകി വ��. അ�കാരം
ജി�ാ രജി�റിംഗ് അേതാറി�ി�് ലഭി�
പരാതികളിൽ പ�നംതി� ജി�യിൽ 10
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എ��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി��്. ഇ��ി
ജി�യിൽ 2 �ാപന�ൾെ�തിെര േപാലീസിൽ
പരാതിെ��് ടി �ാപന��െട �വർ�നം

നിർ�ിവയ്�ി�ി��്. ��ർ ജി�യിൽ 10
പരാതികളിേ�ൽ അേന�ഷണം നട�ി ടി വ�ാജ
ചികി�ാ �ാപന�ൾ അട���ിയി��്.

(സി) േയാഗ�ത�ം പരിശീലന�മി�ാെത അശാ�ീയ
ചികി� നൽകി േരാഗികെള �ഷണം െച��
വ�ാജ ചികി�കർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) വ�ാജ ചികി�കർെ�തിെര�� പരാതിയിേ�ൽ
അേന�ഷണം നട�ി പരാതി ശരിയാെണ�്
േബാ��െ��ാൽ ���ാർെ�തിെര
നിയമ�കാര�� നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


