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അനുബനന്ധം  (ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല)

(1) സന്ധംസസ്ഥാനതത്ത്  സമഗ്ര  മസ്ഥാത  -  ശണിശു  സന്ധംരക്ഷണ  കര്മ്മ  പദ്ധതണി
തയസ്ഥാറസ്ഥാകക്കണ്ടതണിനന്റെ  ആവശശ്യകത  സന്ധംബനണിചത്ത്  ശ്രശ  .    ഇ  .    നക  .    വണിജയന
എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുനടെ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനത്ത്  ആകരസ്ഥാഗശ്യ  -  വനണിത  -  ശണിശുവണികസന
വകുപ്പുമനണി നലകണിയ മറുപടെണി  .

കുടണികളണിനല  ആകരസ്ഥാഗശ്യവന്ധം  ജശവണിതനണിലവസ്ഥാരവന്ധം  ചണികണിത

നമചനപ്പെടുത്തുന്നതണിനുളള  പദ്ധതണികളന്ധം  അടെണിസസ്ഥാന  സസൗകരശ്യ

വണികസനവമസ്ഥാണത്ത്  നവകകരള  കര്മ്മ  പദ്ധതണിയണിലൂനടെ  സന്ധംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്

വണിഭസ്ഥാവനന്ധം  നചയണിട്ടുളളതത്ത്.   ഇതണിലൂനടെ  ആശുപതണികളണിനല  ചണികണിത

സസൗകരശ്യങ്ങളനടെ  കുറവത്ത്  പരണിഹരണിക്കുക,  അനശമണിയ  തുടെങ്ങണിയ

കപസ്ഥാഷകസ്ഥാഹസ്ഥാരക്കുറവത്ത് കസ്ഥാനലകൂടണി കനണ്ടതണി ചണികണിതണിക്കുന്നകതസ്ഥാനടെസ്ഥാപ്പെന്ധം 18

വയസ്സുവനരയുളള  കുടണികളനടെ  ചണികണിത  സര്ക്കസ്ഥാര്  കമഖലയണില

സസൗജനശ്യമസ്ഥാക്കണി നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണിവരുന.

ഇതുകൂടെസ്ഥാനത കുടണികളണിനല അപൂര്വ്വകരസ്ഥാഗങ്ങള് ജനണിതകനനവകലശ്യങ്ങള്

തുടെങ്ങണിയവ  കനണ്ടതണി  ചണികണിതണിക്കുന്നതണിനസ്ഥായണി  SAT  ആശുപതണിയണില

അടുതണിനടെ  Centre of Excellence  കപസ്ഥാനലയുളള സസൗകരശ്യങ്ങള് സര്ക്കസ്ഥാര്

ഒരുക്കണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.  കുടണികളണിനല  ജന്മനസ്ഥാലുളള  നനവകലശ്യങ്ങള്
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ഗര്ഭസ്ഥാവസയണിലതനന്ന  കനണ്ടത്തുന്നതണിനസ്ഥായണി  പ്രകതശ്യക  ഗര്ഭകസ്ഥാല

പരണികശസ്ഥാധനകള്  (അള്ടസ്ഥാസസൗണ്ടത്ത് സസ്ഥാനണിന്ധംഗത്ത്, CVS sampling, Chorionic

villus  sampling,  Amniocentesis നചയ്യുന്നതണിനസ്ഥായുളള  സസൗകരശ്യങ്ങള്

സര്ക്കസ്ഥാര് നമഡണിക്കല കകസ്ഥാകളജുകളണില ഒരുക്കുന്നതണിനുളള പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരന്ധംഭണിച്ചുവരുന. 

നമചനപ്പെട  ഗര്ഭകസ്ഥാല  പരണിചരണന്ധം  ഉറപ്പെസ്ഥാക്കുന്നതണിലൂനടെ  കുടണികളണിനല

തൂക്കകുറവത്ത്,  pre  term delivery  എന്നണിവ കുറചത്ത്  ആകരസ്ഥാഗശ്യമുളള കുടണികളനടെ

ജനനന്ധം ഉറപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന സമഗ്രമസ്ഥായ മസ്ഥാതസന്ധംരക്ഷണ പദ്ധതണി നടെപ്പെസ്ഥാക്കണിവരുന.

ഇതണിനന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  നവജസ്ഥാതശണിശു  സശനണിന്ധംഗത്ത്,  മുതണിര്ന്ന  കുടണികള്ക്കസ്ഥായുളള

RBSK  സശനണിന്ധംഗത്ത്  തുടെങ്ങണിയവ  സന്ധംഘടെണിപ്പെണിചത്ത്  പ്രശ്നങ്ങള്  കനണ്ടത്തുന്നവര്

ജണിലസ്ഥാ ഏര്ലണി ഇന്റെര്നവനഷന നസന്റെര് മുഖസ്ഥാന്തരന്ധം പരണിചരണന്ധം ഉറപ്പെസ്ഥാക്കുന.

ശലഭന്ധം

കകസ്ഥാന്ധംപ്രണിനഹനസശവത്ത് നന്യൂകബസ്ഥാണ് സശനണിന്ധംഗത്ത് പദ്ധതണി (Comprehensive

Newborn  Screening  Programme)  സന്ധംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാരണിനന്റെ  ആര്ദന്ധം

പദ്ധതണിയുനടെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  ശണിശു-മസ്ഥാത  മരണനണിരക്കുകള്  കുറയ്ക്കുന്നതണിനന്റെ

ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  ഒടനവധണി  സസ്ഥാമൂഹണിക  കസവന  പദ്ധതണികള്  ആവണിഷ്കരണിചത്ത്
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നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണിവരുന.   ആകരസ്ഥാഗശ്യ  കമഖലയണില  നസ്ഥാന്ധം  ഒടനവധണി  കനടങ്ങള്

ഇതണികനസ്ഥാടെകന്ധംതനന്ന  നനകവരണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.   ഇതണില  ഏറ്റവന്ധം  പുതണിയ

മസ്ഥാതകയസ്ഥാണത്ത്  Comprehensive  Newborn  Screening  Programme.   99

ശതമസ്ഥാനന്ധം  പ്രസവങ്ങളന്ധം  ആശുപതണികളണില  നടെക്കുന്ന  നമ്മുനടെ  നസ്ഥാടണില

നവജസ്ഥാത  ശണിശുക്കളനടെ  സമഗ്ര  ആകരസ്ഥാഗശ്യ  പരണികശസ്ഥാധനയണിലൂനടെ  അവരുനടെ

അസുഖങ്ങള് കസ്ഥാകലകൂടണി കനണ്ടത്തുന്നതണിനുന്ധം കൃതശ്യമസ്ഥായ ഇടെനപടെല നടെതണി

ചണികണിത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതണിനുന്ധം  കഫസ്ഥാകളസ്ഥാപ്പെത്ത്  നടെപടെണികള്  ഏകശകരണിചത്ത്

കുഞ്ഞുങ്ങനള  ആകരസ്ഥാഗശ്യപൂര്ണ്ണമസ്ഥായ  അതണിജശവനതണികലയത്ത്

നനകപണിടെണിച്ചുയര്ത്തുന്നതണിനസ്ഥായണി ആവണിഷ്കരണിചണിരണിക്കുന്ന പദ്ധതണിയസ്ഥാണണിതത്ത്.

ഇസൗ പദ്ധതണി മുഖസ്ഥാന്തരന്ധം സര്ക്കസ്ഥാര് ആശുപതണികളണില ജനണിക്കുന്ന എലസ്ഥാ

കുടണികനളയുന്ധം സമഗ്രമസ്ഥായ പരണികശസ്ഥാധനകള്ക്കത്ത് വണികധയരസ്ഥാക്കുന.  വണിവണിധതരന്ധം

പരണികശസ്ഥാധനകള് തസ്ഥാനഴെ കചര്ക്കുന.

1.  Visible Birth defect  സശനണിന്ധംഗത്ത്  -  ജനണിചത്ത്  24  മണണിക്കൂറണിനുളളണില

പരണികശസ്ഥാധണിക്കനപ്പെടുന.

2.   Pulse  Oximetric  സശനണിന്ധംഗത്ത്  -  ജന്മനസ്ഥായുളള  ഹൃകദസ്ഥാഗബസ്ഥാധ

തണിരണിചറണിയുന്നതണിനത്ത് 24 - 48 മണണിക്കൂറണിനുളളണില നടെതനപ്പെടുന. 
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3.   OAE  (ഓകടസ്ഥാ  അകക്വസണിക്കത്ത്  എമണിഷന)  സശനണിന്ധംഗത്ത്-കകള്വണി

പരണികശസ്ഥാധന – 24 -48 മണണിക്കൂറണിനുളളണില നടെതനപ്പെടുന.

4.  IEM  രക്തപരണികശസ്ഥാധന–ജന്മനസ്ഥായുളള നമറ്റകബസ്ഥാളണികത്ത് അസുഖങ്ങള്

കനണ്ടത്തുന്നതണിനത്ത്  -  48  മണണിക്കൂറണിനുളളണില  അനലങണില

ഡണിസ്ചസ്ഥാര്ജണിനുമുമത്ത്  കമലപ്പെറഞ്ഞ  തരതണില  സമഗ്ര  ആകരസ്ഥാഗശ്യ

പരണികശസ്ഥാധന  തല  മുതല  കസ്ഥാലസ്ഥാദന്ധം  (Head  to  toe)  വനര  നടെതണിവരുന.

ആശുപതണികളണില  പരണിശശലനന്ധം  സണിദ്ധണിച  സസ്ഥാഫത്ത്  നഴത്ത്  അനലങണില

ആര്.ബണി.എസത്ത്.നക.  നഴ്സുമസ്ഥാരസ്ഥാണത്ത് ഇതരതണില പരണികശസ്ഥാധന നടെകതണ്ടതത്ത്.

പ്രവര്തനങ്ങള്  എലസ്ഥാന്ധംതനന്ന  പശഡണിയസ്ഥാടണിഷന/നമഡണിക്കല  ഓഫശസര്

എന്നണിവരുനടെ കനതതക്വതണിലസ്ഥാണത്ത് നടെതനപ്പെടുന്നതത്ത്. 

ആര്.ബണി.എസത്ത്.നക. 

18  വയസണിനത്ത്   തസ്ഥാനഴെയുളള കുടണികളണില സസ്ഥാധസ്ഥാരണയസ്ഥായണി കണ്ടുവരുന്ന

30  ആകരസ്ഥാഗശ്യപ്രശ്നങ്ങനള  കസ്ഥാനലകൂടണി  കണ്ടുപണിടെണിക്കുന്നതണിനുളള  വണിദഗ

പരണികശസ്ഥാധനയുന്ധം  തുടെക്കതണില  തസ്ഥാനഴെയുളള  ചണികണിതയുന്ധം  പരണിചരണവന്ധം

നലകുന്നതണിനുളള  നൂതനമസ്ഥായ  പദ്ധതണിയസ്ഥാണത്ത്  രസ്ഥാഷശയ  ബസ്ഥാല  സക്വസ്ഥാസശ്യ

കസ്ഥാരശ്യകന്ധം.   വണിദശ്യസ്ഥാലയ  ആകരസ്ഥാഗശ്യ  പദ്ധതണിനയ  വണിപുലനപ്പെടുതണി
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ആര്.ബണി.എസത്ത്.നക.  എന്ന കപരണില  18  വയസണിനത്ത്  തസ്ഥാനഴെ പ്രസ്ഥായമുളള എലസ്ഥാ

കുടണികള്ക്കുന്ധം പ്രധസ്ഥാനനപ്പെട 30 അസുഖങ്ങള്ക്കുളള ശസ്ത്രകണിയ ഉള്നപ്പെനടെയുളള

വണിവണിധ  ചണികണിതകളന്ധം  കസവനങ്ങളന്ധം  തശര്ത്തുന്ധം  സസൗജനശ്യമസ്ഥാക്കണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.

സര്ക്കസ്ഥാര് കമഖലയണില പ്രവര്തണിക്കുന്ന ആശുപതണികള്വഴെണിയുന്ധം നമഡണിക്കല

കകസ്ഥാകളജുകള്,  ശ്രശചണിത  ഉള്നപ്പെനടെയുളള  വലണിയ  നചലകവറണിയ

വണിവണിധങ്ങളസ്ഥായ ചണികണിതസ്ഥാ കസവനങ്ങള് തണികച്ചുന്ധം സസൗജനശ്യമസ്ഥാണത്ത്.  നവജസ്ഥാത

ശണിശുക്കളണില  ജന്മനസ്ഥാല  ഉണ്ടസ്ഥാകുന്ന  ജനണിതകകരസ്ഥാഗങ്ങള്ക്കത്ത്  സര്ജറണി

ഉള്നപ്പെനടെയുളള വണിവണിധ ചണികണിതകള് സസൗജനശ്യമസ്ഥാണത്ത്.

നവജസ്ഥാത ശണിശുക്കനള നപസ്ഥാതുജനസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ കകന്ദ്രങ്ങളണില കഡസ്ഥാക്ടര്മസ്ഥാരുന്ധം

അനുബന  ആകരസ്ഥാഗശ്യപ്രവര്തകരുന്ധം  6 ആഴ്ചവനര  പ്രസ്ഥായമസ്ഥായ  കുഞ്ഞുങ്ങനള

വശടുകളണില  സന്ദര്ശനന്ധം നടെത്തുന്ന  JPHN/JHI  മുതലസ്ഥായവരുന്ധം അങണവസ്ഥാടെണി,

പ്രതണികരസ്ഥാധ  കുതണിനവയത്ത്  കകന്ദ്രങ്ങള്,  കണിനഡര്  ഗസ്ഥാര്ഡനുകള്  മുഖസ്ഥാന്തരന്ധം

ആര്.ബണി.എസത്ത്.നക.  നഴ്സുമസ്ഥാരുന്ധം  6 ആഴ്ച  മുതല  18  വയസ്സുവനര  പ്രസ്ഥായമുള

കുടണികനള  അങണവസ്ഥാടെണിയണിലവച്ചുന്ധം  സ്കൂളകളണിലവച്ചുന്ധം  ആര്.ബണി.എസത്ത്.നക.

നഴ്സുമസ്ഥാരുന്ധം  പരണികശസ്ഥാധണിക്കുന.   ആകരസ്ഥാഗശ്യപ്രശ്നന്ധം  കനണ്ടത്തുന്ന  കുടണികനള

വണിവണിധ  ആകരസ്ഥാഗശ്യ  കകന്ദ്രങ്ങളണികലയ്ക്കുന്ധം  ആവശശ്യനമങണില  അവണിനടെനണിനന്ധം
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വണിദഗ ചണികണിത ലഭശ്യമസ്ഥാകുന്ന കകന്ദ്രങ്ങളണികലയ്ക്കുന്ധം റഫര് നചയ്യുന.

ആര്.ബണി.എസത്ത്.നക.  പദ്ധതണിയണില  ഉള്നപ്പെടണിരണിക്കുന്ന  വളര്ചയുന്ധം

വണികസ്ഥാസവമസ്ഥായണി ബനനപ്പെട ആകരസ്ഥാഗശ്യപ്രശ്നങ്ങളന്ധം വവകലശ്യങ്ങളമുള, ജനനന്ധം

മുതല  18  വയസ്സുവനരയുള  കുടണികനള  പരണികശസ്ഥാധണിക്കസ്ഥാനുന്ധം

സമയസ്ഥാധണിഷണിതമസ്ഥായണി  നമചനപ്പെട  ചണികണിത  നലകുന്നതണിനത്ത്  ജണിലസ്ഥാതല

ആശുപതണിയണില  പ്രവര്തണിക്കുന്ന  നൂതനമസ്ഥായ  സസ്ഥാപനമസ്ഥാണത്ത്  ഐ.ഇ.സണി.

(1/ജണില).

ഡണിസണിക്ടത്ത് ഏര്ളണി ഇന്റെര്നവനഷന നസന്റെര് (DEIC) 

കുടണികളനടെ  വളര്ചയുന്ധം  വണികസ്ഥാസനതയുന്ധം  സന്ധംബനണിക്കുന്ന

ആകരസ്ഥാഗശ്യപ്രശ്നങ്ങകളയുന്ധം  വവകലശ്യങ്ങകളയുന്ധം  കസ്ഥാകലകൂടണി  തണിരണിചറണിയസ്ഥാനുന്ധം

ഫലപ്രദമസ്ഥായ  ചണികണിതയുന്ധം  കസവനങ്ങളന്ധം  ലഭശ്യമസ്ഥാക്കുന്നതണികലയസ്ഥായണി  എലസ്ഥാ

ജണിലകളണിലുന്ധം  ആര്.ബണി.എസത്ത്.നക.  പദ്ധതണിയുനടെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണിയ

നൂതന  സന്ധംവണിധസ്ഥാനമസ്ഥാണത്ത്  ഡണിസണിക്ടത്ത്  ഏര്ളണി  ഇന്റെര്നവനഷന  നസന്റെര്

(ഡണി.ഇ.ഐ.സണി.),  നസ്പെഷശ്യലണിസ്റ്റുകളസ്ഥായ  ശണിശുകരസ്ഥാഗ  വണിദഗന,  ദന്തല

സര്ജന,  ഫണിസണികയസ്ഥാനതറസ്ഥാപ്പെണിസത്ത്,  കണിനണിക്കല  വസകക്കസ്ഥാളജണിസത്ത്,

ഓഡണികയസ്ഥാളജണിസത്ത്,  നസ്പെഷശ്യല  എഡന്യൂകക്കറ്റര്,  ഒപ്കറ്റസ്ഥാനമടണിസത്ത്,  ദന്തല
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വഹജണിനണിസത്ത്  തുടെങ്ങണി  ഓകരസ്ഥാ  ഡണി.ഇ.ഐ.സണി.-യണിലുന്ധം  വണിദഗരസ്ഥായ

ജശവനക്കസ്ഥാനര നണിയമണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.

ആകരസ്ഥാഗശ്യതണിനന്റെ  നണിര്വ്വചനന്ധം  സസ്ഥാക്ഷസ്ഥാത്കരണിക്കുന്നതണിലൂനടെ

സന്ധംസസ്ഥാനനത  എലസ്ഥാ  കസൗമസ്ഥാരക്കസ്ഥാനരയുന്ധം  അവരുനടെ  മുഴുവന  കഴെണിവണിലുന്ധം

എതണിക്കസ്ഥാന  സജമസ്ഥാക്കുക,  സന്ധംകവദനക്ഷമമസ്ഥാക്കുക,  ശസ്ഥാക്തശകരണിക്കുക

എന്നണിവയസ്ഥാണത്ത്  കസൗമസ്ഥാര  ആകരസ്ഥാഗശ്യപദ്ധതണി  (ആര്.നക.എസത്ത്.നക.)

ലക്ഷശ്യമണിടുന്നതത്ത്.

കസൗമസ്ഥാര ആകരസ്ഥാഗശ്യപദ്ധതണികളന്ധം കനടങ്ങളന്ധം

1. സസൗകരശ്യന്ധം   (  നഫസണിലണിറ്റണി  )   അടെണിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കണിയുള സമശപനന്ധം

a)   കസൗമസ്ഥാര  സസൗഹൃദ  ആകരസ്ഥാഗശ്യ  കകന്ദ്രങ്ങള്  (AFHCs)  :-  നല

അന്തരശക്ഷതണില  സഹസ്ഥാനുഭൂതണികയസ്ഥാനടെ,  ബഹുമസ്ഥാനകതസ്ഥാനടെ,

പണിന്തുണകയസ്ഥാനടെ,  രഹസശ്യസ്ഥാലമകത  നണിലനണിര്തണിനക്കസ്ഥാണ്ടത്ത്  സന്ധംസസ്ഥാനതത്ത്

ജണിലസ്ഥാ  ആശുപതണികളണിലുന്ധം  തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപതണികളണിലുന്ധം  സസ്ഥാമൂഹശ്യ  ആകരസ്ഥാഗശ്യ

കകന്ദ്രങ്ങളണിലുന്ധം  കസൗമസ്ഥാര  സസൗഹൃദ  ആകരസ്ഥാഗശ്യ  കകന്ദ്രങ്ങള്  പ്രവര്തണിക്കുന.

ഇവണിനടെ  വശ്യക്തണിഗത  കസൗണ്സണിലണിന്ധംഗന്ധം  ഗ്രൂപ്പെത്ത്  കസൗണ്സണിലണിന്ധംഗന്ധം

നലകുന്നകതസ്ഥാനടെസ്ഥാപ്പെന്ധം  ആകരസ്ഥാഗശ്യവര്ദ്ധകതണിനുന്ധം  ഉസൗന്നലനകസ്ഥാടുക്കുന.



Uncorrected/Not for Publication
09.02.2023

8

പരണിശശലനന്ധം  ലഭണിച  കസൗമസ്ഥാര  ആകരസ്ഥാഗശ്യ  കസൗണ്സണിലര്മസ്ഥാരസ്ഥാണത്ത്

കസൗണ്സണിലണിന്ധംഗത്ത് കസവനങ്ങള് നലകുന്നതത്ത്. 

b)  അകതസ്ഥാനടെസ്ഥാപ്പെന്ധംതനന്ന  സ്കൂളകളന്ധം  അങണവസ്ഥാടെണികളന്ധം  മറ്റത്ത്  കസൗമസ്ഥാര

ആകരസ്ഥാഗശ്യകകന്ദ്രങ്ങളമസ്ഥായണി  സന്ധംകയസ്ഥാജണിചത്ത്  ആകരസ്ഥാഗശ്യവര്ദ്ധകത

കബസ്ഥാധവലക്കരണ കസ്ഥാസ്സുകള് നടെത്തുന. 

2.   സ്കൂള് അടെണിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കണിയുള സമശപനന്ധം

പണിയര്  എഡന്യൂകക്കറ്റര്  (പണി.ഇ.)  കപ്രസ്ഥാഗ്രസ്ഥാന്ധം  (സ്റ്റുഡന്റെത്ത്  കഡസ്ഥാക്ടര്

കകഡറ്റുകള്/കുടണികഡസ്ഥാക്ടര്)-പരണിശശലനന്ധം  ലഭണിച  പണിയര്  എഡന്യൂകക്കറ്റര്/കുടണി

കഡസ്ഥാക്ടര്  കസൗമസ്ഥാരക്കസ്ഥാരുനടെ  പ്രശ്നങ്ങള്  കണ്ടുപണിടെണിക്കുകയുന്ധം  അവനര

സഹസ്ഥായണിക്കുകയുന്ധം  വണിദഗസഹസ്ഥായന്ധം  ആവശശ്യമുളവനര  റഫര്  നചയ്യുകയുന്ധം

നചയ്യുന.  ഇസൗ  സസ്ഥാഹചരശ്യതണില  പുതണിയ  പണിയര്

എഡന്യൂകക്കറ്റര്/കുടണികഡസ്ഥാക്ടര്ക്കുകവണ്ടണി പരണിശശലനന്ധം നലകുന. അകതസ്ഥാനടെസ്ഥാപ്പെന്ധം

പഴെയ  പണിയര്  എഡന്യൂകക്കറ്റര്/കുടണികഡസ്ഥാക്ടര്ക്കത്ത്  ഉകന്മഷ  പരണിശശലനവന്ധം

നലകുന.  

3.   കമ്മന്യൂണണിറ്റണി   -   അടെണിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കണിയുള സമശപനന്ധം

a) കസൗമസ്ഥാര  ആകരസ്ഥാഗശ്യദണിനന്ധം  -  ഒരു  വര്ഷതണില  4  പ്രസ്ഥാവശശ്യന്ധം  എലസ്ഥാ
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കബസ്ഥാക്കുകളണിലുന്ധം  കസൗമസ്ഥാരക്കസ്ഥാര്ക്കസ്ഥായണി  കസൗമസ്ഥാര  ആകരസ്ഥാഗശ്യദണിനങ്ങള്

നടെത്തുന. 

b) കസൗമസ്ഥാര  ഫ്രണ്ടലണി  കബ്ബുകള്  -  JPHN/JHI/ASHA  എന്നശ

ആകരസ്ഥാഗശ്യപ്രവര്തകനര  ഉള്നപ്പെടുതണി  എലസ്ഥാമസ്ഥാസവന്ധം

സബ്നസന്റെറുകളണില കസൗമസ്ഥാരസസൗഹൃദ കബ്ബുകള് നടെത്തുന.

c) കപസ്ഥാഷകസ്ഥാഹസ്ഥാരന്ധം,  എന.സണി.ഡണി.-കളനടെ  പ്രതണികരസ്ഥാധന്ധം,  നനലന്ധംഗണികവന്ധം

പ്രതത്യുലപസ്ഥാദനപരവമസ്ഥായ ആകരസ്ഥാഗശ്യന്ധം, മസ്ഥാനസണികസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യന്ധം, പരണിക്കുകളന്ധം

അകമങ്ങളന്ധം  തടെയല,  ലഹരണിവസ്തുക്കളനടെ  ദുരുപകയസ്ഥാഗന്ധം  തടെയല

തുടെങ്ങണി  വണിവണിധ  കമഖലകനളക്കുറണിചത്ത്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  കസ്ഥാസുകള്

നടെതണിവരുന. 

4.   കദശശയ കപ്രസ്ഥാഗ്രസ്ഥാന്ധം അടെണിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കണിയുളതത്ത്

a) പ്രതണിവസ്ഥാര  അയണ്  കഫസ്ഥാളണികത്ത്  ആസണിഡത്ത്  സപണിനമകന്റെഷന  (WIFS)

കപ്രസ്ഥാഗ്രസ്ഥാന്ധം   -  അനശമണിയ മുക്തഭസ്ഥാരതതണിനന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  ആറസ്ഥാന്ധം  കസ്ഥാസത്ത്

മുതല പനണ്ടസ്ഥാന്ധം കസ്ഥാസത്ത് വനരയുള കുടണികള്ക്കസ്ഥായണി എലസ്ഥാ ആഴ്ചയണിലുന്ധം

അയണ്  കഫസ്ഥാളണികത്ത്  ആസണിഡത്ത്  ഗളണികകള്  നലകുന.  അകതസ്ഥാനടെസ്ഥാപ്പെന്ധം

വര്ഷതണില  രണ്ടുതവണ  വണിരശലശ്യതണിനുള  ഗളണികയുന്ധം  ആകരസ്ഥാഗശ്യ
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വണിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസവന്ധം നലകുന. 

b) ആര്തവ ശുചണിതക്വ പരണിപസ്ഥാടെണി:-   ഗ്രസ്ഥാമപ്രകദശതണിനലയുന്ധം

നപണ്കുടണികള്ക്കസ്ഥായണി മണിതമസ്ഥായ നണിരക്കണില സസ്ഥാനണിറ്ററണി നസ്ഥാപ്കണിനുകള്

നലകുന.  അകതസ്ഥാനടെസ്ഥാപ്പെന്ധം  ആകരസ്ഥാഗശ്യ  വണിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസവന്ധം  നലകുന.

ഗ്രസ്ഥാമശണ  കസൗമസ്ഥാരക്കസ്ഥാര്ക്കത്ത്  4013359  സസ്ഥാനണിറ്ററണി  നസ്ഥാപ്കണിനുകളന്ധം

വണിതരണന്ധം  നചയ.  ഇതണികനസ്ഥാടെനുബനണിചത്ത്  കസൗമസ്ഥാര  നപണ്കുടണികള്ക്കത്ത്

അറണിവന്ധം  നല  അവകബസ്ഥാധവന്ധം  ശസ്ഥാക്തശകരണവകമകുന്ന  ആകരസ്ഥാഗശ്യ

കസ്ഥാസ്സുകളന്ധം വണിതരണകവദണിയണില വചത്ത് നലകണിവരുന. 

2022-23  വര്ഷതണില  ഡണിസന്ധംബര്  മസ്ഥാസന്ധംവനര  മസ്ഥാതന്ധം  50125

കസൗമസ്ഥാരക്കസ്ഥാര്ക്കത്ത്  കസൗണ്സണിലണിന്ധംഗത്ത്  കസവനങ്ങള്  നലകണി  സഹസ്ഥായണിക്കസ്ഥാന

പദ്ധതണിക്കത്ത്  സസ്ഥാധണിച്ചു.  201  കസൗമസ്ഥാര  ആകരസ്ഥാഗശ്യ  ദണിനങ്ങളനടെ  ആകഘസ്ഥാഷന്ധം

വഴെണിയുന്ധം 510 കസൗമസ്ഥാര കൂടസ്ഥായ്മകള് (AFC കബത്ത് കയസ്ഥാഗങ്ങള്) വഴെണിയുന്ധം അകനകന്ധം

കസൗമസ്ഥാരക്കസ്ഥാനര  സമശപണിക്കസ്ഥാനുന്ധം  പങസ്ഥാളണിതവന്ധം  കബസ്ഥാധവലക്കരണവന്ധംവഴെണി

കഴെണിവകള്  കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹണിപ്പെണിക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധണിച്ചു.  പുറകമ,  ആകരസ്ഥാഗശ്യ

പ്രവര്തകര്ക്കത്ത് കസൗമസ്ഥാരക്കസ്ഥാരുമസ്ഥായുന്ധം നല പ്രവര്തന ബനന്ധം സസ്ഥാപണിക്കസ്ഥാന

സസ്ഥാധണിച്ചു.  3837  -ഒസൗടശചത്ത് കസവനങ്ങള്വഴെണി  150365  കസൗമസ്ഥാരക്കസ്ഥാനരയുന്ധം
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അദ്ധശ്യസ്ഥാപകനരയുന്ധം രക്ഷകര്തസ്ഥാക്കനളയുന്ധം കബസ്ഥാധവലക്കരണിക്കസ്ഥാന സസ്ഥാധണിച്ചു.

5800  പുതണിയ പശയര് എഡന്യൂകക്കറ്റര്മസ്ഥാനര നതരനഞ്ഞടുത്തു.  അവരുനടെ

പരണിശശലനന്ധം ആരന്ധംഭണിച്ചുകഴെണിഞ്ഞു.

മസ്ഥാത  -  ശണിശു സന്ധംരക്ഷണന്ധം

സന്ധംസസ്ഥാനനത മസ്ഥാത-ശണിശു സന്ധംരക്ഷണതണിനസ്ഥായണി വണിവണിധ പദ്ധതണികള്

ആവണിഷ്കരണിചത്ത്   നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണിവരുന.  സന്ധംസസ്ഥാനനത  പ്രസ്ഥാഥമണികസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ

കകന്ദ്രങ്ങള്, കുടുന്ധംബസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ കകന്ദ്രങ്ങള്, സസ്ഥാമൂഹണികസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ കകന്ദ്രങ്ങള്, മറ്റത്ത്

സര്ക്കസ്ഥാര് ആശുപതണികള് എന്നണിവ വഴെണി വണിവണിധ മസ്ഥാത-ശണിശു കസവനങ്ങള്

നലകണിവരുന.  

സന്ധംസസ്ഥാനനത  സര്ക്കസ്ഥാര്  ആശുപതണികളണില  ഗര്ഭണിണണികള്ക്കത്ത്

സസൗജനശ്യ പരണികശസ്ഥാധന ചണികണിത, ലകബസ്ഥാറടറണി പരണികശസ്ഥാധനകള്, മരുനകള്

തുടെങ്ങണിയവ ജനനണി ശണിശു സുരക്ഷസ്ഥാ കസ്ഥാരശ്യകന്ധം  പ്രകസ്ഥാരന്ധം ലഭണിക്കുന.

കൂടെസ്ഥാനത  ഒരു  വയസ്സുവനരയുള  കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുന്ധം  സര്ക്കസ്ഥാര്

ആശുപതണികളണില  സസൗജനശ്യമസ്ഥായ  പരണികശസ്ഥാധന  ചണികണിതസ്ഥാ  ലകബസ്ഥാറടറണി

പരണികശസ്ഥാധനകളണില മരുനകള് തുടെങ്ങണിയവ ജനനണി ശണിശു സുരക്ഷസ്ഥാ കസ്ഥാരശ്യകന്ധം

പദ്ധതണിപ്രകസ്ഥാരന്ധം ലഭണിക്കുന.
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RBSK  (രസ്ഥാഷശയ  ബസ്ഥാല  സക്വസ്ഥാസശ്യ  കസ്ഥാരശ്യകന്ധം)  പദ്ധതണിപ്രകസ്ഥാരന്ധം  18

വയസ്സുവനരയുള  കുടണികള്ക്കത്ത്  30  കരസ്ഥാഗങ്ങള്ക്കത്ത്  സര്ക്കസ്ഥാര്

ആശുപതണികളണിലനണിന്നത്ത് സസൗജനശ്യ ചണികണിത ലഭണിക്കുന.

കമല പദ്ധതണിയണില വരസ്ഥാത കരസ്ഥാഗങ്ങള്ക്കത്ത്  18  വയസ്സുവനര പ്രസ്ഥായമുള

കുടണികള്ക്കത്ത്  സന്ധംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്  പദ്ധതണിയസ്ഥായ  ആകരസ്ഥാഗശ്യകണിരണന്ധം  വഴെണി

സസൗജനശ്യ  ചണികണിത  സര്ക്കസ്ഥാര്  ആശുപതണികളണില  ലഭണിക്കുന.

ഗര്ഭണിണണികള്ക്കത്ത് അനശമണിയ തടെയുന്നതണിനസ്ഥായണി അയണ് കഫസ്ഥാളണികത്ത് ആസണിഡത്ത്

ഗളണികകള്  നലകുന.  ഗര്ഭണിണണികള്ക്കത്ത്  180  ദണിവസകതയ്ക്കുന്ധം  മുലയൂട്ടുന്ന

അമ്മമസ്ഥാര്ക്കത്ത്  180  ദണിവസകതയ്ക്കുന്ധം അയണ് കഫസ്ഥാളണികത്ത്  ആസണിഡത്ത് ഗളണികകള്

സര്ക്കസ്ഥാര് ആശുപതണികളണില സസൗജനശ്യമസ്ഥായണി നലകുന.

സര്ക്കസ്ഥാര്  ആശുപതണികളണില  നടെക്കുന്ന  പ്രസവങ്ങള്ക്കത്ത്

ഗ്രസ്ഥാമപ്രകദശങ്ങളണില  700  രൂപയുന്ധം നഗരപ്രകദശങ്ങളണില  600  രൂപയുന്ധം  JSY

(ജനനണി  സുരക്ഷ  കയസ്ഥാജന)  പദ്ധതണിപ്രകസ്ഥാരന്ധം  നലകണിവരുന.  അകഡണിറ്റഡത്ത്

സക്വകസ്ഥാരശ്യ ആശുപതണികളണില നടെക്കുന്ന BPL, SC/ST  വണിഭസ്ഥാഗതണില വരുന്ന

പ്രസവങ്ങള്ക്കുന്ധം കമലപ്പെറഞ്ഞ തുക നലകുന. 
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Maternal Health

 ഗര്ഭണിണണികള്ക്കത്ത് കദശശയ വസ്ഥാകണികനഷന പടണികപ്രകസ്ഥാരന്ധം കറ വസ്ഥാകണിന

നലകുന. ഗര്ഭണിണണികളണില സങശര്ണ്ണമസ്ഥായ  കരസ്ഥാഗസ്ഥാവസകളണ്ടസ്ഥായസ്ഥാല അവ

കനരനത  കണ്ടുപണിടെണിചത്ത്  ചണികണിതണിക്കുന്നതണിനത്ത്  ആവശശ്യനമങണില  കൂടുതല

സസൗകരശ്യമുള  ആശുപതണികളണില  റഫര്  നചയ്യുന്നതണിനുമുള  സന്ധംവണിധസ്ഥാനന്ധം

നണിലവണിലുണ്ടത്ത്.

 മസ്ഥാത  മരണ  നണിരക്കുന്ധം  ശണിശു  മരണനണിരക്കുന്ധം  കുറയ്ക്കുന്നതണിനസ്ഥായണി

പദ്ധതണികള് സന്ധംസസ്ഥാനതത്ത് ആസൂതണന്ധം നചയത്ത് നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണി വരുന.

മസ്ഥാത മരണ നണിരക്കത്ത് കുറയ്ക്കുന്നതണിനുള പദ്ധതണി

കകരളതണിനല  മസ്ഥാത  മരണനണിരക്കത്ത്  ഇന്തശ്യയണിനല  മസ്ഥാത

മരണനണിരക്കണികനക്കസ്ഥാള്  കുറവസ്ഥാണത്ത്.  മസ്ഥാതമല,  കകരളതണിനല  മസ്ഥാത

മരണനണിരക്കത്ത് ഇന്തശ്യയണിനല സന്ധംസസ്ഥാനങ്ങളണില വചത്ത്  ഏറ്റവന്ധം കുറഞ്ഞതസ്ഥാണത്ത്. 

കഴെണിഞ്ഞ കുകറ വര്ഷങ്ങളസ്ഥായണി മസ്ഥാത മരണനണിരക്കത്ത് കുറച്ചുനകസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന

കഴെണിഞ്ഞു. 

സന്ധംസസ്ഥാനനത  മസ്ഥാത  മരണനണിരക്കത്ത്  കുറയ്ക്കുന്നതണിനസ്ഥായണി  ആകരസ്ഥാഗശ്യ

വകുപ്പുന്ധം നസ്ഥാഷണല നഹലതത്ത് മണിഷനുന്ധം നമഡണിക്കല വണിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ വകുപ്പുമസ്ഥായണി
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കചര്ന്നത്ത് KFOG (Kerala Federation Obstetrics and Gynaecology)-യുനടെ

സസ്ഥാകങതണിക  സഹകരണകതസ്ഥാനടെ  ഒരു  പദ്ധതണി  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കണി  കകരളതണില

നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണി വരുന.

മസ്ഥാത  മരണനണിരക്കത്ത്  കുറയ്ക്കുന്നതണിനുള  പദ്ധതണി  പ്രസവന്ധം  നടെക്കുന്ന

സര്ക്കസ്ഥാര് ആശുപതണികളണില നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണി വരുന.  

ഇതണിനന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  വഗനകക്കസ്ഥാളജണിസ്റ്റുകള്,  നഴ്സുകള് പ്രസവമുറണിയണില

കജസ്ഥാലണി നചയ്യുന്ന മറ്റത്ത് ജശവനക്കസ്ഥാര് എന്നണിവര്ക്കത്ത് പരണിശശലനന്ധം നലകണി.

ഡണികസ്പെസ്ഥാസണിബണിള്  നഡലണിവറണി  കണിറ്റത്ത്,  ഡണികസ്പെസ്ഥാസണിബണിള്  സണികസറണിയന

കണിറ്റത്ത് എന്നണിവ ആശുപതണികളണില ലഭശ്യമസ്ഥാക്കണി. 

ആശുപതണികള്ക്കസ്ഥാവശശ്യമസ്ഥായ  നമഡണിക്കല  ഉപകരണങ്ങള്  കകരള

നമഡണിക്കല സര്വ്വശസസത്ത് കകസ്ഥാര്പ്പെകറഷന  വഴെണി വസ്ഥാങ്ങണി നലകണി.

മസ്ഥാത  മരണതണിനന്റെ  കസ്ഥാരണന്ധം  കണ്ടുപണിടെണിക്കുന്നതണിനസ്ഥായണി  മസ്ഥാത  മരണ

ഒസ്ഥാഡണിറ്റത്ത്  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണി.  ഇതണിനന്റെ  അടെണിസസ്ഥാനതണില  മസ്ഥാത  മരണനണിരക്കത്ത്

കൂടുതല കുറയ്ക്കുന്നതണിനുള നടെപടെണികള്  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണി വരുന. 

മസ്ഥാത മരണനണിരക്കത്ത് കുറയ്ക്കുന്നതണിനസ്ഥായണി ആകരസ്ഥാഗശ്യ വകുപ്പെത്ത് നസകടറണിയുനടെ

കനതതക്വതണില   അവകലസ്ഥാകന  കയസ്ഥാഗന്ധം  കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളസ്ഥായണി  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണി
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വരുന.  പ്രസസ്തുതകയസ്ഥാഗതണില  മസ്ഥാത  മരണനണിരക്കണിനന്റെ  കസ്ഥാരണങ്ങള്

അവകലസ്ഥാകനന്ധം  നചയ്യുകയുന്ധം  അതത്ത്  തടെയുന്നതണിനുള  മസ്ഥാര്ഗ്ഗനണിര്കദ്ദേശന്ധം

നലകുകയുന്ധം നചയ്യുന.

ഇതുകൂടെസ്ഥാനത  ജണിലസ്ഥാതല  അവകലസ്ഥാകന  കയസ്ഥാഗതണിലുന്ധം  ജണിലകളണിനല

മസ്ഥാതമരണനണിരക്കത്ത്  അവകലസ്ഥാകനന്ധം  നചയ്യുന.  ഇതണിനന്റെ  അടെണിസസ്ഥാനതണില

ജണിലസ്ഥാ  തലതണിലുന്ധം  മസ്ഥാതമരണങ്ങള്  തടെയുന്നതണിനുള  നടെപടെണികള്

സക്വശകരണിച്ചുവരുന.  ജണിലസ്ഥാ  തലതണില  ജണിലസ്ഥാ  കളക്ടര്  നചയര്മസ്ഥാനസ്ഥായണി  ഒരു

കമ്മണിറ്റണി  രൂപശകരണിചത്ത്  ജണിലകളണിനല  മസ്ഥാത  മരണങ്ങളന്ധം  മസ്ഥാത  ചണികണിതസ്ഥാ

പ്രവര്തനങ്ങളന്ധം  അവകലസ്ഥാകനന്ധം  നചയ്യുന.  ആശുപതണികളണില  അണുബസ്ഥാധ

നണിയനണിക്കുന്നതണിനുള നടെപടെണികള് സക്വശകരണിച്ചു. 

നസ്ഥാഷണല  നഹലതത്ത്  മണിഷന  ആശുപതണികളണിനല  പ്രസവമുറണി

നവശകരണിക്കുന്നതണിനുള നടെപടെണികള് സക്വശകരണിച്ചുവരുന.

Mental Health

ഏറ്റവന്ധം  കുറഞ്ഞ ജനനനണിരക്കുന്ധം ശണിശുമരണ നണിരക്കുമുള കകരളതണില

ജനണിക്കുന്ന  കുടണികളനടെയുന്ധം  അവരുനടെ  അമ്മമസ്ഥാരുനടെയുന്ധം  ആകരസ്ഥാഗശ്യ

മസ്ഥാനസണികസ്ഥാവസയുനടെ സന്ധംരക്ഷണതണിനുകവണ്ടണിയുള സമഗ്ര കര്മ്മ പദ്ധതണി
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സന്ധംസസ്ഥാനതത്ത്  നടെപ്പെണിലസ്ഥാകക്കണ്ടണിയണിരുന.  അമ്മയുനടെകയസ്ഥാ  അച്ഛനന്റെകയസ്ഥാ

അവകരസ്ഥാനടെസ്ഥാപ്പെന്ധം  തസ്ഥാമസണിക്കുന്ന  മറ്റസ്ഥാരുനടെനയങണിലുകമസ്ഥാ  മസ്ഥാനസണികസ്ഥാവസയത്ത്

ഉണ്ടസ്ഥാകുന്ന  മസ്ഥാറ്റന്ധം  അപൂര്വ്വമസ്ഥാനയങണിലുന്ധം  കുടണിയുനടെ  മരണതണിനത്ത്

കസ്ഥാരണമസ്ഥാകുന.

സ്ത്രശകള്ക്കത്ത്  പ്രതത്യുലസ്ഥാദന കസ്ഥാലയളവണില  (15  മുതല  45  വയസത്ത്  വനര)

വണിഷസ്ഥാദകരസ്ഥാഗന്ധം,  ഉത്കണ്ഠ കരസ്ഥാഗന്ധം തുടെങ്ങണിയ മസ്ഥാനസണിക പ്രശ്നങ്ങളന്ധം മസ്ഥാനസണിക

സമ്മര്ദ്ധങ്ങളന്ധം  വരസ്ഥാനുള  സസ്ഥാധശ്യത  വളനര  കൂടുതലസ്ഥാണത്ത്.

ആത്മഹതശ്യസ്ഥാനണിരക്കുന്ധം ഈ സമയതത്ത് കൂടുതലസ്ഥായണി കണ്ടുവരുന.

ഗര്ഭണിണണിയസ്ഥായണിരണിക്കുകമസ്ഥാള്  ഉണ്ടസ്ഥാകുന്ന  മസ്ഥാനസണികസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ  പ്രശ്നങ്ങള്

കുടണിയുനടെ ശസ്ഥാരശരണിക മസ്ഥാനസണിക വളര്ചനയ ബസ്ഥാധണിക്കുന.  പ്രസവസ്ഥാനന്തരമുള

മസ്ഥാനസണിക  പ്രശ്നങ്ങളന്ധം  കുടണിയുനടെ  മസ്ഥാനസണിക  വവകസ്ഥാരണിക,  സസ്ഥാമൂഹണിക

വളര്ചനയ  ബസ്ഥാധണിക്കുന്നതണിനനസ്ഥാപ്പെന്ധം  ഭസ്ഥാവണിയണില  നപരുമസ്ഥാറ്റ  പ്രശ്നങ്ങള്,

വണിഷസ്ഥാദന്ധം,  ഉത്കണ്ഠ  കരസ്ഥാഗന്ധം  തുടെങ്ങണിയ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണ്ടസ്ഥാകസ്ഥാനുന്ധം

കസ്ഥാരണമസ്ഥാകയക്കസ്ഥാന്ധം.  ഈ  സസ്ഥാഹചരശ്യതണിലസ്ഥാണത്ത്  സര്ക്കസ്ഥാര്  മസ്ഥാത  ശണിശു

മസ്ഥാനസണികസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ  സന്ധംരക്ഷണ  പദ്ധതണി  'അമ്മ  മനസത്ത്’എന്ന  കപരണില

നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കുന്നതത്ത്.
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പ്രസ്ഥാഥമണികസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യതലതണില  മസ്ഥാത-ശണിശു ആകരസ്ഥാഗശ്യ കസവനങ്ങളമസ്ഥായണി

പ്രവര്തണിക്കുന്ന  JPHN, PHN,  സസ്ഥാഫത്ത് നഴ്സുമസ്ഥാര്,  കഡസ്ഥാക്ടര്മസ്ഥാര് എന്നണിവര്ക്കത്ത്

ഈ  പദ്ധതണിയണിനപ്രകസ്ഥാരന്ധം  പരണിശശലനന്ധം  നലകണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.

ഗര്ഭണിണണിയസ്ഥായണിരണിക്കുകമസ്ഥാഴുന്ധം  പ്രസവസ്ഥാനന്തരന്ധം  കുഞ്ഞണിനന്റെ  പ്രതണികരസ്ഥാധ

കുതണിവയ്പ്പെണിനന്റെ  സമയങ്ങളണിലുന്ധം  അമ്മമസ്ഥാര്ക്കത്ത്  മസ്ഥാനസണിക  പ്രശ്നങ്ങളനടെ

പരണികശസ്ഥാധന  പ്രകതശ്യകന്ധം  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കണിയ  കചസ്ഥാദശ്യസ്ഥാവലണി  ഉപകയസ്ഥാഗണിചത്ത്

നടെതസ്ഥാനുന്ധം  മസ്ഥാനസണിക  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉളവനര  കനണ്ടത്തുന്ന  പക്ഷന്ധം

ചണികണിതയസ്ഥായണി  ജണിലസ്ഥാ  മസ്ഥാനസണികസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ  പരണിപസ്ഥാടെണിയുനടെ,  സസ്ഥാമൂഹശ്യസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ

കകന്ദ്രങ്ങളണില  നടെത്തുന്ന  കണിനണിക്കുകളണികലയത്ത്  റഫര്  നചയസ്ഥാനുള

പരണിശശലനമസ്ഥാണത്ത് നലകണിയണിട്ടുളതത്ത്. 

തസ്ഥാനഴെതടണില മസ്ഥാതശണിശു ആകരസ്ഥാഗശ്യതണിനസ്ഥായണി പ്രവര്തണിക്കുന്ന എലസ്ഥാ

ആശമസ്ഥാര്ക്കുന്ധം ഇതണിനസ്ഥായണി കബസ്ഥാധവത്കരണ പരണിപസ്ഥാടെണികളന്ധം 'അമ്മ മനസത്ത്’

പദ്ധതണിയണിനപ്രകസ്ഥാരന്ധം  നടെതണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.  ഇതുവനരയസ്ഥായണി  7060  കബസ്ഥാക്കുതല

ആകരസ്ഥാഗശ്യപ്രവര്തകര്ക്കുന്ധം 16355 ആശമസ്ഥാര്ക്കുന്ധം അമ്മ മനസണിനന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി

മസ്ഥാനസണികസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ പരണിപസ്ഥാടെണിവഴെണി പരണിശശലനന്ധം നലകണിക്കഴെണിഞ്ഞു. 
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അമ്മ  മനസത്ത്-നന്റെ  സശനണിന്ധംഗത്ത്,  റഫറല  എന്നണിവ  RCH  വണിഭസ്ഥാഗന്ധം

വഴെണിയസ്ഥാണത്ത്  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കുന്നതത്ത്.  മദശ്യതണിനന്റെയുന്ധം  മയക്കുമരുനകളനടെയുന്ധം

ഉപകയസ്ഥാഗന്ധം  മുതണിര്ന്നവരുനടെ  മസ്ഥാനസണിക  സന്തുലണിതസ്ഥാവസ  തകര്ക്കുകയുന്ധം

നകസ്ഥാലപസ്ഥാതകന്ധം,  ആത്മഹതശ്യ  തുടെങ്ങണിയവയണികലയത്ത്  നയണിക്കനപ്പെടുകയുന്ധം

നചയ്യുന.

ബഹുമസ്ഥാനനപ്പെട  മുഖശ്യമനണിയുനടെ  കനതതക്വതണില  ആവണിഷ്കരണിചത്ത്

നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണിയ 'ലഹരണി വണിമുക്ത കകരളന്ധം'-  നന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി മദശ്യതണിനന്റെയുന്ധം മറ്റത്ത്

മയക്കുമരുനകളനടെയുന്ധം  ഉപകയസ്ഥാഗന്ധം  കുറയ്ക്കുവസ്ഥാനുള  ഊര്ജണിതശ്രമങ്ങള്

നടെനവരുന.  ആകരസ്ഥാഗശ്യന്ധം,  തകദ്ദേശസക്വയന്ധംഭരണന്ധം,  സസ്ഥാമൂഹശ്യനശതണി,

വണിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസന്ധം,  എനനകസത്ത്,  ആഭശ്യന്തരന്ധം  എന്നശ  വണിവണിധ  വകുപ്പുകള്

ഏകകസ്ഥാപണിപ്പെണിച്ചുള പ്രവര്തനങ്ങളസ്ഥാണത്ത് തസ്ഥാനഴെതടത്ത് മുതല നടെനവരുന്നതത്ത്. 

ആകരസ്ഥാഗശ്യവകുപ്പെണിനത്ത്  കശഴെണില  കനരണിട്ടുള  18-ഉന്ധം  വണിമുക്തണി  പദ്ധതണിയണിന

കശഴെണിലുള  14-ഉന്ധം  ലഹരണിവണികമസ്ഥാചന  കകന്ദ്രങ്ങള്  വഴെണി  ലഹരണി

ഉപകയസ്ഥാഗതണിനന്റെ  ആസക്തണിയുളവര്ക്കുള  ചണികണിതയുന്ധം  മറ്റത്ത്  അനുബന

കസവനങ്ങളന്ധം  നലകണിവരുനണ്ടത്ത്.  ഇതണിനുപുറകമ  മസ്ഥാനസണികസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ

പരണിപസ്ഥാടെണിവഴെണി  സസ്ഥാമൂഹണികസ്ഥാകരസ്ഥാഗശ്യ  കകന്ദ്രങ്ങളണില  തനന്ന  ലഹരണി  വണികമസ്ഥാചന
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ചണികണിത ഒ.പണി. അടെണിസസ്ഥാനതണില ലഭശ്യമസ്ഥാണത്ത്. 

വനണിതസ്ഥാ  ശണിശുവണികസന  വകുപ്പെണിനന്റെ  സന്ധംകയസ്ഥാജണിത  ശണിശുവണികസന

കസവന  പദ്ധതണിയണിനകശഴെണില  നലകണിവരുന്ന  6  കസവനങ്ങളണിനലസ്ഥാന്നസ്ഥാണത്ത്

അനുപൂരക  കപസ്ഥാഷകസ്ഥാഹസ്ഥാര  പദ്ധതണി  (SNP).  സന്ധംസസ്ഥാനതത്ത്

പ്രവര്തണിച്ചുവരുന്ന  258  നഎ.സണി.ഡണി.എസത്ത്.-നത്ത്  കശഴെണിലുള  33115

അങണവസ്ഥാടെണികളണിനല  6  മസ്ഥാസന്ധം മുതല  6  വയസ്സുവനരയുള കുടണികള്,  ഗരുതര

തൂക്കക്കുറവള  കുടണികള്,  ഗര്ഭണിണണികള്,  പസ്ഥാലൂട്ടുന്ന  അമ്മമസ്ഥാര്  എന്നശ

ഗണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള്ക്കത്ത് അനുപൂരക കപസ്ഥാഷകസ്ഥാഹസ്ഥാരന്ധം നലകണിവരുന. 6  മസ്ഥാസന്ധം

മുതല  3  വയസ്സുവനരയുള  കുടണികള്ക്കത്ത്  കുടുന്ധംബശ്രശയുനടെ  സക്വയന്ധം  സഹസ്ഥായ

സന്ധംഘങ്ങള്  നണിര്മ്മണിക്കുന്ന  അമൃതന്ധം  നന്യൂടശമണികത്ത്  കടെക്കത്ത്  കഹസ്ഥാന്ധം  കറഷനസ്ഥായണി

അനുവദണിക്കുന.  2019  കമയത്ത്  മസ്ഥാസന്ധം  മുതല  സന്ധംസസ്ഥാനനതസ്ഥാടസ്ഥാനക  11

നനമകകസ്ഥാനന്യൂടണിയനസത്ത് ഉപകയസ്ഥാഗണിചത്ത്  കഫസ്ഥാര്ടണിനനഫ നചയ കഫസ്ഥാര്ടണിനനഫഡത്ത്

അമൃതന്ധം  നന്യൂടണിമണികത്ത്  വണിതരണന്ധം  നചയവരുന.  കകരളതണിനല  കുടണികളനടെ

കപസ്ഥാഷകസ്ഥാഹസ്ഥാര നണിലവസ്ഥാരന്ധം ഉയര്ത്തുന്നതണിനുന്ധം കുടണികളണിനല വളര്ച മുരടെണിക്കല,

ഭസ്ഥാരക്കുറവത്ത്  എന്നണിവ  പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനുന്ധം  സുസണിരവണികസന  ലക്ഷശ്യമസ്ഥായ

കനസ്ഥാ ഹന്ധംഗര് നനകവരണിക്കുന്നതണിനുമസ്ഥായണി അങണവസ്ഥാടെണി കുടണികള്ക്കത്ത് ആഴ്ചയണില
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2  ദണിവസന്ധം  മുടയുന്ധം  രണ്ടത്ത്  ദണിവസന്ധം  പസ്ഥാലുന്ധം  അങണവസ്ഥാടെണി  നമനുവണില

ഉള്നപ്പെടുത്തുന്ന പുതണിയ സന്ധംസസ്ഥാനപദ്ധതണി നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണിവരുന. ഗര്ഭസ്ഥാവസ

മുതല കുഞ്ഞണിനത്ത്  2  വയസത്ത് തണികയുന്നതുവനരയുള ആദശ്യ  1000  ദണിനങ്ങളണില

കുഞ്ഞണിനന്റെ  സമഗ്രവണികസനന്ധം  ലക്ഷശ്യന്ധം  വചത്ത്  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കുന്ന  പദ്ധതണിയസ്ഥാണത്ത്

ആദശ്യ  1000  ദണിന പരണിപസ്ഥാടെണി.  നണിലവണില  42 ICDS Project-കളണില പദ്ധതണി

നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണിവരുന.  തശരകദശ കമഖല,  ആദണിവസ്ഥാസണി  കമഖലകളണിനല  ICDS

-കള്  വഴെണി  പ്രകതശ്യകമസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങളനടെ  അടെണിസസ്ഥാനതണില  പരണിഗണന

അര്ഹണിക്കുന്ന ഗണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള്ക്കുള  (ഗര്ഭണിണണികള്,  പസ്ഥാലൂട്ടുന്ന അമ്മമസ്ഥാര്)

പ്രകതശ്യക  നതറസ്ഥാപത്യുടണികത്ത്  ഫുഡത്ത്  പസ്ഥാക്കറ്റുകള്  അങണവസ്ഥാടെണികള്  മുകഖന

വണിതരണന്ധം  നചയ്യുന.  കകന്ദ്ര  വനണിതസ്ഥാശണിശുവണികസന  മനസ്ഥാലയതണിനന്റെ

കപസ്ഥാഷന അഭണിയസ്ഥാന  2  മസ്ഥാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകസ്ഥാരന്ധം കകരളതണില സമ്പുഷ്ട  കകരളന്ധം

പദ്ധതണി  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണിവരുന.  വനണിതകള്,  കസൗമസ്ഥാരപ്രസ്ഥായക്കസ്ഥാര്,  ശണിശുക്കള്

എന്നണിവരണില കപസ്ഥാഷകസ്ഥാഹസ്ഥാരക്കുറവത്ത് പരണിഹരണിക്കുക എന്നതസ്ഥാണത്ത് പദ്ധതണിയുനടെ

ലക്ഷശ്യന്ധം.  മണികച കപസ്ഥാഷണതണിനത്ത്  ശ്രദ്ധണികക്കണ്ട അഞത്ത്  പ്രവര്തനങ്ങളസ്ഥായ

ആദശ്യനത ആയണിരന്ധം  ദണിവസങ്ങളനടെ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യന്ധം,  കപസ്ഥാഷകസ്ഥാഹസ്ഥാരന്ധം,  വണിളര്ച

തടെയല,  വയറണിളക്ക  നണിയനണന്ധം,  ശുചണിതക്വവന്ധം  ശുചണിതക്വശശലങ്ങളന്ധം
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എന്നണിവയുനടെ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യനതക്കുറണിച്ചുള  ചര്ചകളന്ധം  പ്രദര്ശനങ്ങളന്ധം

നസമണിനസ്ഥാറുകളന്ധം  പ്രസ്തുത  പദ്ധതണിയുനടെ  കശഴെണില  സന്ധംസസ്ഥാന  വശ്യസ്ഥാപകമസ്ഥായണി

നടെതണിവരുന. 

അതുകൂടെസ്ഥാനത  പ്രസ്തുത  പദ്ധതണിയുനടെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  എലസ്ഥാ  മസ്ഥാസവന്ധം

നടെതനപ്പെടുന്ന  സമൂഹണികസ്ഥാധണിഷണിത  പരണിപസ്ഥാടെണികള്  (CBE)  എലസ്ഥാ  വര്ഷവന്ധം

നസപന്ധംബര്  മസ്ഥാസതണില  ഒരു  മസ്ഥാസന്ധം  നശണ്ടുനണിലക്കുന്ന  കപസ്ഥാഷണ

മസ്ഥാസസ്ഥാചരണന്ധം (Poshan Maah)  എലസ്ഥാ വര്ഷവന്ധം മസ്ഥാര്ചത്ത് മസ്ഥാസതണില രണ്ടസ്ഥാഴ്ച

നശണ്ടുനണിലക്കുന്ന  കപസ്ഥാഷന  Pakhwada  എന്നണിവയണിലൂനടെ  ജനങ്ങളണില

കപസ്ഥാഷണതണിനന്റെ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യനതക്കുറണിചത്ത്  കബസ്ഥാധവത്ക്കരണന്ധം  നടെത്തുന.

ഇതുകൂടെസ്ഥാനത  ഇസൗ  പദ്ധതണിയുനടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സന്ധംബനണിചത്ത്

യൂടെന്യൂബത്ത്/facebook   ചസ്ഥാനല  വഴെണി  നവബണിനസ്ഥാര്  പരമരയുന്ധം  നന്യൂടശഷശ്യന

കണിനണികത്ത്,  കപസ്ഥാഷണ  കലവറ  (Nutri  Garden),  കതനമൃതത്ത്,  കപസ്ഥാഷണ്

പഞസ്ഥായതത്ത്,  നണിറവത്ത്  (lactation  cookies)  എന്നശ  കപരുകളണില  വണിവണിധ

പദ്ധതണികളന്ധം നണിലവണിലുണ്ടത്ത്.

പ്രധസ്ഥാനമനണി  മസ്ഥാത  വന്ദന  കയസ്ഥാജന  (PMMVY)  പ്രകസ്ഥാരന്ധം

കകന്ദ്ര/സന്ധംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്  ജശവനക്കസ്ഥാര്,  നപസ്ഥാതുകമഖല  ജശവനക്കസ്ഥാര്
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എന്നണിവര് ഒഴെണിനക നണിയമന്ധം അനുശസ്ഥാസണിക്കുന്ന മറ്റു പ്രസവസ്ഥാനുകൂലശ്യങ്ങള് ഒനന്ധം

ലഭണിക്കസ്ഥാത  എലസ്ഥാ  സ്ത്രശകള്ക്കുന്ധം  ആദശ്യ  പ്രസവതണിനത്ത്  രണ്ടത്ത്  ഗഡുക്കളസ്ഥായണി

3000/-, 2000/-  രൂപ വശതന്ധം ആനക  5000  രൂപയുന്ധം രണ്ടസ്ഥാന്ധം പ്രസവതണില

നപണ്കുഞ്ഞത്ത് ജനണിക്കുകയസ്ഥാനണങണില (2022 ഏപ്രണില മുതല) 6000 രൂപയുന്ധം

ധനസഹസ്ഥായന്ധം  ഗണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളനടെ  ആധസ്ഥാര്  സശഡത്ത്  നചയണിട്ടുള  ബസ്ഥാങത്ത്

അക്കസൗണ്ടണികലയത്ത് കനരണിടത്ത് നണികക്ഷപണിക്കുന.

Early  Detection  of  Disability  Training-കളന്ധം  വനണിതസ്ഥാ

ശണിശുവണികസന വകുപ്പെത്ത് മുകഖന നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണി വരുനണ്ടത്ത്. പ്രസ്തുത പരണിശശലനന്ധം

ലഭണിചവര്  സന്ധംസസ്ഥാനനത  അങണവസ്ഥാടെണി  വര്ക്കര്മസ്ഥാര്ക്കത്ത്  പരണിശശലനന്ധം

നലകുകയുന്ധം  അങണവസ്ഥാടെണി  വര്ക്കര്മസ്ഥാര്  അവരുനടെ  കമഖലയണിനല

കുഞ്ഞുങ്ങളണിനല  ഭണിന്നകശഷണിതക്വന്ധം,  വളര്ച  മുരടെണിപ്പെത്ത്,  കുടണികളണിനല

കപസ്ഥാഷകസ്ഥാഹസ്ഥാരപ്രശ്നങ്ങള്  എന്നണിവ  പ്രസ്ഥാരന്ധംഭഘടതണില  കനണ്ടതണി

ആവശശ്യമസ്ഥായ ഇടെനപടെലുകള് നടെത്തുന. 

നണിലവണില  പകല  സമയങ്ങളണില  നതസ്ഥാഴെണിലണില  ഏര്നപ്പെടുന്ന

അനശ്യസന്ധംസസ്ഥാന  നതസ്ഥാഴെണിലസ്ഥാളണികളനടെ  കുഞ്ഞുങ്ങനള  സുരക്ഷണിതമസ്ഥായണി

പരണിചരണിക്കുകനയന്ന ലക്ഷശ്യകതസ്ഥാനടെ നമസ്ഥാനനബല കഷുകളന്ധം  6  മസ്ഥാസന്ധം മുതല
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6  വയസ്സുവനര പ്രസ്ഥായമുള കുടണികള്ക്കത്ത് ആവശശ്യമസ്ഥായ നമചനപ്പെട പരണിപസ്ഥാലനന്ധം

നലകണിനക്കസ്ഥാണ്ടത്ത്  സ്ത്രശകളനടെ  നതസ്ഥാഴെണില  പങസ്ഥാളണിതന്ധം  വര്ദ്ധണിപ്പെണിക്കുകനയന്ന

ലക്ഷശ്യകതസ്ഥാനടെ  നസ്ഥാഷണല  കഷത്ത്  സശന്ധം  പദ്ധതണിയുന്ധം  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണി  വരുന.

Maternity  Benefit  (amendment)  Act-2017  പ്രകസ്ഥാരന്ധം  50  ജശവനക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ

അതണിലധണികകമസ്ഥാ  ഉള  നതസ്ഥാഴെണിലണിടെങ്ങളണില  ജശവനക്കസ്ഥാരുനടെ  കുഞ്ഞുങ്ങനള

നതസ്ഥാഴെണില സമയതത്ത് പരണിപസ്ഥാലണിക്കുന്നതണിനസ്ഥായണി കഷുകള് ആരന്ധംഭണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.

കസൗമസ്ഥാരക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  നപണ്കുടണികളനടെ  സസ്ഥാമൂഹശ്യ-മസ്ഥാനസണികസ്ഥാവസ

നമചനപ്പെടുത്തുന്നതണിനത്ത്  ഉസൗന്നല  നലകണിനക്കസ്ഥാണ്ടത്ത്  സന്ധംസസ്ഥാനനത  വനണിത

ശണിശുവണികസന  വകുപ്പുവഴെണി  സര്ക്കസ്ഥാര്,  എയ്ഡഡത്ത്  കമഖലയണില

പ്രവര്തണിക്കുന്ന  സ്കൂളകളണില  നനസകക്കസ്ഥാകസസ്ഥാഷശ്യല  സര്വ്വശസത്ത്  പദ്ധതണി

നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണിവരുന.

ശസ്ഥാസ്ത്രശയമസ്ഥായ  രക്ഷസ്ഥാകര്തതക്വനത  കുറണിച്ചുള  അവകബസ്ഥാധന്ധം

സൃഷ്ടണിക്കുന്നതണിനുന്ധം  കുടണികളനടെ  വളര്ച  ഘടതണിലുന്ധം  നപരുമസ്ഥാറ്റ

രൂപശകരണതണിലുന്ധം  അവര്  സക്വശകരണികക്കണ്ട  മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങനളക്കുറണിച്ചുന്ധം  പറഞ്ഞു

മനസണിലസ്ഥാക്കണി  നകസ്ഥാടുക്കുന്നതണിനുന്ധം  പസ്ഥാരന്റെണിന്ധംഗത്ത്  കശ്യസ്ഥാമയണിനുകള്  വകുപ്പെത്ത്

നടെതണിവരുനണ്ടത്ത്.
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പഠനമുറണി,  വണിശ്രമമുറണി,  ഭക്ഷണമുറണി,  അടുക്കള,  കസസ്ഥാര്  റന്ധം,  ഇനകഡസ്ഥാര്

ഒസൗടത്ത്കഡസ്ഥാര്  കപ  ഏരണിയ,  വണിവണിധ  ആവശശ്യങ്ങള്ക്കത്ത്  ഉപകയസ്ഥാഗണിക്കസ്ഥാവന്ന

ഹസ്ഥാള്,  പൂകന്തസ്ഥാടന്ധം,  പ്രശസ്കൂള്  ആക്ടണിവണിറ്റണി  നമറ്റശരണിയലസത്ത്,  സസ്ഥാര്ടത്ത്  ടെണി.വണി.,

മന്യൂസണികത്ത്  സണിസന്ധം,  നന്യൂടണി  ഗസ്ഥാര്ഡന,  സശപ്പെണിന്ധംഗത്ത്  ഏരണിയ,  കുടണികള് വശണസ്ഥാല

പരണിക്കത്ത് പറ്റസ്ഥാതണിരണിക്കുവസ്ഥാന കസ്ഥാസത്ത് റമണിനുളണില കസസ്ഥാഫത്ത് മസ്ഥാറ്റത്ത്, ഒസൗടത്ത്കഡസ്ഥാര് കപ

ഏരണിയയണില ഗ്രസ്ഥാസത്ത് മസ്ഥാറ്റത്ത്,  റശഡണിന്ധംഗത്ത് കകസ്ഥാര്ണര്,  ചുമര് ചണിതങ്ങള്, പസ്ഥാരന്റെത്ത്സത്ത്

നവയണിറ്റണിന്ധംഗത്ത്  റന്ധം,  അകഡസ്ഥാളനസന്റെത്ത്സത്ത്  കുടണികള്ക്കത്ത്  നനലബ്രറണി,  കുടണികളനടെ

ശസ്ഥാരശരണികമസ്ഥായ വണികസ്ഥാസതണിനസ്ഥായണി സണിപ്പെണിന്ധംഗത്ത് കറസ്ഥാപത്ത്, നചസത്ത് കബസ്ഥാര്ഡത്ത്, കസ്ഥാരന്ധം

കബസ്ഥാര്ഡത്ത്,  ഫണിന്ധംഗര്  കപസ്ഥാപ്പെറ്റത്ത്  തുടെങ്ങണിയ  എലസ്ഥാവണിധ  സസൗകരശ്യങ്ങളന്ധം

ഉള്നപ്പെടുതണി സസ്ഥാര്ടത്ത്  അങണവസ്ഥാടെണി നകടണിടെന്ധം നണിര്മ്മണിച്ചുവരുന.  അതുകൂടെസ്ഥാനത

ചസ്ഥായന്ധം  പദ്ധതണി  പ്രകസ്ഥാരന്ധം  അങണവസ്ഥാടെണികനള  നവശകരണിചത്ത്  ശണിശുസസൗഹൃദ-

ശണിശുകപസ്ഥാഷണ  കകന്ദ്രങ്ങളസ്ഥാക്കണി  മസ്ഥാറ്റുന്നതണിനസ്ഥായണി  ചണിതങ്ങള്,  ജശ്യസ്ഥാമണിതശയ

രൂപങ്ങള്,  അക്കങ്ങള്,  അക്ഷരങ്ങള്  എന്നണിങ്ങനന  ബസൗദ്ധണിക  വണികസ്ഥാസന്ധം

സസ്ഥാധശ്യമസ്ഥാകുന്ന  വര്ണ്ണ  നനവവണിധശ്യമസ്ഥാര്ന്ന  ചണിതങ്ങള്നകസ്ഥാണ്ടുന്ധം

കളണിയുപകരണങ്ങള്  സസ്ഥാപണിചത്ത്  കളണിമൂലകള്  സൃഷ്ടണിച്ചുനകസ്ഥാണ്ടുന്ധം

കുഞ്ഞുങ്ങളണിനല  ചസ്ഥാലക  കപശണികളനടെ  വണികസ്ഥാസന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതണിനുള
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നടെപടെണികളന്ധം  സശകരണിച്ചുവരുന.  കകന്ദ്ര  സന്ധംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാരുകളനടെ

സഹസ്ഥായകതസ്ഥാനടെ  60:40 അനുപസ്ഥാതതണില സന്ധംസസ്ഥാനതത്ത് നണിനന്ധം വയനസ്ഥാടെത്ത്

ജണിലയണില  250  അങണവസ്ഥാടെണികള്  സക്ഷന്ധം  പദ്ധതണിപ്രകസ്ഥാരന്ധം  മണികച

അടെണിസസ്ഥാന  സസൗകരശ്യങ്ങകളസ്ഥാടുകൂടെണി  നവശകരണിക്കുന്നതണിനത്ത്  അനുമതണി

ലഭശ്യമസ്ഥായണിട്ടുണ്ടത്ത്.

സന്ധംസസ്ഥാനതത്ത് പ്രവര്തണിക്കുന്ന അങണവസ്ഥാടെണികളണില നമചനപ്പെട ഭസൗതണിക

സസ്ഥാഹചരശ്യമുളതുന്ധം വണിഭണിന്നകശഷണി കുടണികള്ക്കത്ത് എതണികചരസ്ഥാന സസൗകരശ്യമുള

വണിവണിധ പഞസ്ഥായത്തുകളണിലനണിനന്ധം  142  അങണവസ്ഥാടെണികനള  നതരനഞ്ഞടുതത്ത്

നസ്പെഷശ്യല അങണവസ്ഥാടെണികളസ്ഥാക്കണി മസ്ഥാറ്റുകയുന്ധം അവയണില 59 അങണവസ്ഥാടെണികളനടെ

നണിര്മ്മസ്ഥാണ  പ്രവര്തണികളന്ധം  പര്കചസത്ത്  നടെപടെണികളന്ധം  പൂര്തശകരണിക്കുകയുന്ധം

നചയണിട്ടുണ്ടത്ത്.  എലസ്ഥാ  നസ്പെഷശ്യല  അങണവസ്ഥാടെണികളണിലുന്ധം  LSGD  മുഖസ്ഥാന്തരന്ധം

നസ്പെഷശ്യല എഡന്യൂകക്കറ്റനറ നണിയമണിക്കുന്നതണിനത്ത് നടെപടെണികള് സക്വശകരണിച്ചുവരുന.

അടപ്പെസ്ഥാടെണി  കമഖലയണിനല  കപസ്ഥാഷകസ്ഥാഹസ്ഥാരക്കുറവത്ത്  പരണിഹരണിക്കുകനയന്ന

ലക്ഷശ്യകതസ്ഥാടുകൂടെണി  കുടുന്ധംബശ്രശ  മുഖസ്ഥാന്തരന്ധം  കമ്മന്യൂണണിറ്റണി  കണിചണ്  പദ്ധതണി

സന്ധംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര് നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണി വരുന.
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11-14  വയസ്സുവനരയുള  സ്കൂളണില  കപസ്ഥാകസ്ഥാത   നപണ്കുടണികളനടെ

ആകരസ്ഥാഗശ്യ  കപസ്ഥാഷണ  നണിലവസ്ഥാരന്ധം  ഉയര്ത്തുന്നതണിനുകവണ്ടണി  സശന്ധം  കഫസ്ഥാര്

അകഡസ്ഥാളനസന്റെത്ത്  കഗള്സത്ത്  പദ്ധതണി  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കണിവരുന.  ആസ്പെണികറഷന

ജണിലയസ്ഥായ  വയനസ്ഥാടെത്ത്  ജണിലയണില  പദ്ധതണി  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കുന്നതണിനുള നടെപടെണി സക്വശകരണിച്ചുവരുന.

 കസൗമസ്ഥാരപ്രസ്ഥായക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  കുടണികളനടെ  ശസ്ഥാക്തശകരണവന്ധം  ശസ്ഥാരശരണികവന്ധം

മസ്ഥാനസണികവമസ്ഥായ  ഉന്നമനവന്ധം  ലക്ഷശ്യമണിടത്ത്  "വര്ണ്ണക്കൂടത്ത്  ”എന്ന  കപരണില

അകഡസ്ഥാളനസന്റെത്ത്  കബ്ബുകള്  അങണവസ്ഥാടെണികളമസ്ഥായണി  ബനനപ്പെടത്ത്

പ്രവര്തണിച്ചുവരുന.

 നതരനഞ്ഞടുക്കനപ്പെട   പഞസ്ഥായതണിലുള്നപ്പെടതുന്ധം  മദശ്യന്ധം,  മയക്കുമരുന്നത്ത്

എന്നണിവയത്ത്  അടെണിമനപ്പെട  മസ്ഥാതസ്ഥാപണിതസ്ഥാക്കളളളവര്,  മസ്ഥാതസ്ഥാകവസ്ഥാ  പണിതസ്ഥാകവസ്ഥാ

നഷ്ടമസ്ഥായവര്,  മസ്ഥാതസ്ഥാപണിതസ്ഥാക്കളണിലസ്ഥാത  ബന്ധുക്കകളസ്ഥാനടെസ്ഥാപ്പെന്ധം

തസ്ഥാമസണിക്കുന്നവര്,  വകുപ്പെണിനത്ത്  കനരണിടത്ത്  കബസ്ഥാദ്ധശ്യനപ്പെട  മറ്റത്ത്

അരക്ഷണിതകമഖലകളണിനല  കുടണികള്,  ഏനതങണിലുന്ധം  അതണികമന്ധം  മുമത്ത്

കനരണിടണിട്ടുളള കുടണികള് എന്നണിവരണില 10 വയസണിനുന്ധം 15 വയസണിനുന്ധം ഇടെയണിലുളള

തസ്ഥാലപ്പെരശ്യമുളളവര്ക്കത്ത്  ധശര  പദ്ധതണിപ്രകസ്ഥാരന്ധം  ആകയസ്ഥാധനകലകള്
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അഭശ്യസണിപ്പെണിച്ചുവരുന.

എനടണി  കഹസ്ഥാമണിനല  തസ്ഥാമസക്കസ്ഥാരണില  ഗര്ഭകസ്ഥാലന്ധം  മുതല  ഗര്ഭസ്ഥാനന്തരന്ധം

വനരയുളള  പരണിചരണന്ധം  ആവശശ്യമുളളവര്ക്കുന്ധം  എന്ധം.ടെണി.പണി.  കഴെണിഞ്ഞവര്ക്കുന്ധം

പ്രകതശ്യക  പരണിചരണന്ധം  നലകുന്നതണിനുന്ധംകവണ്ടണി  തണിരുവനന്തപുരന്ധം  ജണിലയണില

ഇന്റെകഗ്രറ്റഡത്ത്  നകയര്  നസന്റെര്  എന്ന  കപരണില  ഒരു  പുതണിയ  കഹസ്ഥാന്ധം

ആരന്ധംഭണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.

വനണിതസ്ഥാ  ശണിശുവണികസന  വകുപ്പെണിനന്റെയുന്ധം  ആകരസ്ഥാഗശ്യവകുപ്പെണിനന്റെയുന്ധം

കനതതക്വതണില കമലപ്പെറഞ്ഞ പദ്ധതണികള് മസ്ഥാത-ശണിശു സന്ധംരക്ഷണതണിനസ്ഥായണി

നടെതണിവരുന.

(2)  ഇലകണികത്ത്  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനസ്ഥായണി
സന്ധംസസ്ഥാനത്തുടെനശളന്ധം  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്  സസ്ഥാപണികക്കണ്ടതണിനന്റെ
ആവശശ്യകത  സന്ധംബനണിചത്ത്    ശ്രശ  .    അനൂപത്ത്  കജക്കബത്ത്  എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുനടെ
ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനത്ത് വവദത്യുതണി വകുപ്പുമനണി നലകണിയ മറുപടെണി

കകരള  സര്ക്കസ്ഥാര്  2019-ല  പുറതണിറക്കണിയ  നനവദത്യുത

വസ്ഥാഹനനയപ്രകസ്ഥാരന്ധം  നനവദത്യുത  വസ്ഥാഹന  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകളനടെ

ചുമതലയുളള കനസ്ഥാഡല ഏജനസണിയസ്ഥായണി നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി.എല. -നനയസ്ഥാണത്ത്

നതരനഞ്ഞടുതണിട്ടുളളതത്ത്.  ഇസൗ ചുരുങ്ങണിയ കസ്ഥാലയളവണില തനന്ന കകരളതണില

എലസ്ഥാ  ജണിലകളണിലുമസ്ഥായണി  കഫസ്ഥാര്വശലറുകള്ക്കുളള  63  ഡണി.സണി.  ഫസ്ഥാസത്ത്
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ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്  നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി.എല.-നന്റെ  കനതതക്വതണിലുന്ധം,  15

എണ്ണന്ധം അനനര്ടണിനന്റെ കനതതക്വതണിലുന്ധം,  ഓകടസ്ഥാറണിക്ഷ,  ഇരുചക വസ്ഥാഹനങ്ങള്

എന്നണിവയസ്ഥായണി എലസ്ഥാ നണികയസ്ഥാജകമണ്ഡലങ്ങളണിലുമസ്ഥായണി 1166 കപസ്ഥാള് മസൗണ്ടഡത്ത്

ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്  നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി.എല.-നന്റെ  കനതതക്വതണിലുന്ധം

സസ്ഥാപണിച്ചുകഴെണിഞ്ഞു. 

ഓകരസ്ഥാ  നണികയസ്ഥാജകമണ്ഡലതണിലുന്ധം,  കുറഞ്ഞതത്ത്  5  എന്ന  നണിരക്കണിലുന്ധം,

കകസ്ഥാര്പ്പെകറഷന  ഉള്നപ്പെട  നണികയസ്ഥാജകമണ്ഡലങ്ങളണില  കുറഞ്ഞതത്ത്  15  എന്ന

നണിരക്കണിലുന്ധം  ബഹുമസ്ഥാനനപ്പെട  എന്ധം.എല.എ.-മസ്ഥാരുനടെ  നണിര്കദ്ദേശതണിനത്ത്

അനുസരണിചസ്ഥാണത്ത്  നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി.എല.-നന്റെ  വണിതരണ  കപസ്ഥാളകളണില  ഇവ

സസ്ഥാപണിചണിരണിക്കുന്നതത്ത്.  ഇവയണില  984  എണ്ണന്ധം  നപസ്ഥാതുജനതണിനത്ത്  തുറന

നകസ്ഥാടുതണിട്ടുണ്ടത്ത്. 

സന്ധംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഗതസ്ഥാഗതവകുപ്പുവഴെണി  8.2  കകസ്ഥാടെണി  രൂപ

നപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന  ഫണ്ടണിലനണിനന്ധം  അനുവദണിചണിരുന.  ഇതണില  5  കകസ്ഥാടെണി  രൂപ

നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി.എല.-നത്ത്  2020  ജൂണണില  ലഭണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.  കൂടെസ്ഥാനത

കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  നഫയണിന്ധം-II പദ്ധതണി  പ്രകസ്ഥാരന്ധം  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷന

ഉപകരണങ്ങള്ക്കത്ത്  70  ശതമസ്ഥാനന്ധം ഫണ്ടത്ത് അനുവദണിചണിരുന.  ഇസൗ രണ്ടുഫണ്ടുന്ധം
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ഉപകയസ്ഥാഗനപ്പെടുതണിയസ്ഥാണത്ത്  63  ഫസ്ഥാസത്ത്  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്

നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി.എല.  സസ്ഥാപണിചതത്ത്.   എലസ്ഥാ  ജണിലകളണിലുമസ്ഥായണി  പ്രധസ്ഥാന

കറസ്ഥാഡുകളനടെ  സമശപന്ധം  സക്വന്തന്ധം  സലതസ്ഥാണത്ത്  നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി.എല.  ഇസൗ

കസഷനുകള് സസ്ഥാപണിചണിരണിക്കുന്നതത്ത്.  ഇവയണില  60  എണ്ണന്ധം നപസ്ഥാതുജനതണിനത്ത്

തുറനനകസ്ഥാടുതണിട്ടുണ്ടത്ത്.   ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്  നപസ്ഥാതുജനതണിനത്ത്

ഉപകയസ്ഥാഗതണിനത്ത്  തുറനനകസ്ഥാടുക്കുക  വഴെണിയസ്ഥായണി  സന്ധംസസ്ഥാനന്ധം  നനവദത്യുതണി

വസ്ഥാഹന  രന്ധംഗതത്ത്  വലണിയ  ഒരു  കുതണിച്ചുചസ്ഥാടതണിനത്ത്  സസ്ഥാക്ഷശ്യന്ധം

വഹണിച്ചുനകസ്ഥാണ്ടണിരണിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

കദശശയ പസ്ഥാത,  MC  കറസ്ഥാഡത്ത്,  മറ്റത്ത്  കസറ്റത്ത്  നനഹകവ എന്നണിവണിടെങ്ങളണിനല

സര്ക്കസ്ഥാര് സലങ്ങളണിലസ്ഥാണത്ത് അനനര്ടത്ത് ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത് കസഷനുകള് സസ്ഥാപണിചതത്ത്.

സന്ധംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാരണിലനണിനന്ധം  അനനര്ടണിനത്ത്  ലഭണിച  ഫണ്ടത്ത്  ഉപകയസ്ഥാഗണിച്ചുന്ധം

കകന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാരണിനന്റെ  EESL (Energy Efficiency Service Limited)  എന്ന

സസ്ഥാപനന്ധംവഴെണി  ലഭണിച  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  നമഷശനുകള്  സസ്ഥാപണിച്ചുമസ്ഥാണത്ത്  പബണികത്ത്

ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്  സസ്ഥാപണിചതത്ത്.   ഏകഴെസ്ഥാളന്ധം  സലങ്ങളണില

അനനര്ടണിനന്റെ  കനതതക്വതണില  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകളനടെ  പണണി

പൂര്തണിയസ്ഥായണി വരുന. 
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ഒരു ഇലകണികത്ത്  വസ്ഥാഹനന്ധം ചസ്ഥാര്ജത്ത്  നചയ്യുന്നതണിനത്ത്  30  മുതല  60  മണിനണിറ്റത്ത്

വനര സമയന്ധം കവണ്ടണി വരുന്നതണിനസ്ഥാല കഫറ്റശരണിയ, നവയണിറ്റണിന്ധംഗത്ത് റന്ധം, വസ്ഥാഷത്ത് റന്ധം

എന്നശ  സസൗകരശ്യങ്ങളളള  സലങ്ങളസ്ഥാണത്ത്  പബണികത്ത്  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്

സസ്ഥാപണിക്കസ്ഥാന അനുകയസ്ഥാജശ്യന്ധം.  ഇതരന്ധം  സസൗകരശ്യങ്ങള് ലഭശ്യമസ്ഥായ  സര്ക്കസ്ഥാര്

സലങ്ങളണില കുറഞ്ഞതത്ത്   1000  Sq.Ft.  സലവന്ധം കഫറ്റശരണിയ,  വസ്ഥാഷത്ത്  റന്ധം

നഫസണിലണിറ്റണി  ഉളളതുമസ്ഥായ  നണിരപ്പെസ്ഥായ  സലന്ധം  10  വര്ഷനത  ലശസണിനത്ത്

ലഭശ്യമസ്ഥാക്കണിയസ്ഥാല  പബണികത്ത്  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷന  സസ്ഥാപണിച്ചുനലകുന്നതസ്ഥാണത്ത്.

കകന്ദ്ര ഉസൗര്ജമനസ്ഥാലയതണിനന്റെ മസ്ഥാര്ഗ്ഗ നണിര്കദ്ദേശമുളള തുകയസ്ഥായ ഒരു യൂണണിറ്റത്ത്

നനവദത്യുതണിക്കത്ത്  ഒരു  രൂപ  എന്ന  നണിരക്കണില  തറവസ്ഥാടെക  10  വര്ഷകതയത്ത്

നലകുന്നതസ്ഥാണത്ത്.  ലസ്ഥാനഡത്ത്  NOC,  Rs.200/-  രൂപ പതതണില എഗ്രണിനമനന്ധം

എന്നണിവ  നലകണിയസ്ഥാല  അനനര്ടണിനന്റെ  മുതലമുടെക്കണില  പബണികത്ത്  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്

കസഷന സസ്ഥാപണിച്ചു നലകുന്നതസ്ഥാണത്ത്. 

ഇലകണികത്ത്   കസ്ഥാറുകളനടെ  വശ്യസ്ഥാപനന്ധം  കൂടെണിയകതസ്ഥാടുകൂടെണി

നനവദത്യുകതസ്ഥാര്ജതണിനന്റെ  ഉപകയസ്ഥാഗന്ധം  വളനരയധണികന്ധം  വര്ദ്ധണിക്കുന്നതണിനസ്ഥാല

പരമസ്ഥാവധണി  ഹരണികതസ്ഥാര്ജന്ധം  ഉപകയസ്ഥാഗണിക്കുന്നതണിനത്ത്  കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനന്ധം  നലകണി

വരുന. ഇതണിനന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത് നമഷശകനസ്ഥാനടെസ്ഥാപ്പെന്ധം കസസ്ഥാളസ്ഥാര് പസ്ഥാനല
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സസ്ഥാപണിക്കുന്ന ഗണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള്ക്കത്ത് ഒരു കണികലസ്ഥാവസ്ഥാടത്ത് കശഷണിയുള പസ്ഥാനലണിനത്ത്

Rs.20000  രൂപ  എന്ന  നണിരക്കണില  സന്ധംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്  സബ്സണിഡണി

നലകണിവരുന. 50 KW  കശഷണിയുള സസൗകരസ്ഥാര്ജ സന്ധംവണിധസ്ഥാനനമസ്ഥാരുക്കുന്ന

ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്ക്കത്ത്  പരമസ്ഥാവധണി  10  ലക്ഷന്ധം രൂപ വനര  സന്ധംസസ്ഥാന

സര്ക്കസ്ഥാര് സബ്സണിഡണിയസ്ഥായണി നലകണിവരുന.

സന്ധംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാരണിനന്റെ  ഇലകണികത്ത്  വസ്ഥാഹന  നയപ്രകസ്ഥാരന്ധം

സന്ധംസസ്ഥാനതത്ത് ആദശ്യന്ധം  സസ്ഥാപണിക്കുന്ന  100  എണ്ണന്ധം  DC  ഫസ്ഥാസത്ത്  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്

നമഷശനുകള്ക്കത്ത്  നമഷശന  വണിലയുനടെ  25  ശതമസ്ഥാനന്ധം  സബ്സണിഡണിയസ്ഥായണി

നലകുന്നതണിനുള പദ്ധതണിയുന്ധം ആരന്ധംഭണിച്ചുകഴെണിഞ്ഞു.

സക്വകസ്ഥാരശ്യ  വശ്യക്തണികളനടെ  സലങ്ങള്,  കഹസ്ഥാടലുകള്  എന്നണിവണിടെങ്ങളണില

സസൗകരസ്ഥാര്ജതണില  പ്രവര്തണിക്കുന്ന  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്

സസ്ഥാപണിക്കുന്നതണിനന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  4  സലങ്ങളണില  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്

പ്രവര്തനമസ്ഥാരന്ധംഭണിച്ചു. അടുത ഘടതണില കകരളതണിനല നതരനഞ്ഞടുക്കനപ്പെട

നക.എസത്ത്.ആര്.ടെണി.സണി.  ബസത്ത്  കസഷനുകള്,  PWD  റസത്ത്  ഹസൗസുകള്

എന്നണിവണിടെങ്ങളണില  DC  ഫസ്ഥാസത്ത്  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകള്  സസ്ഥാപണിക്കുന്ന

പദ്ധതണിയസ്ഥായണി വരുന.  സന്ധംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര് വകുപ്പുകളണില ഏറ്റവന്ധം കൂടുതല
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ഇലകണികത്ത്  വസ്ഥാഹനന്ധം  ഉപകയസ്ഥാഗണിക്കുന്ന  കമസ്ഥാകടസ്ഥാര്  വസ്ഥാഹന  വകുപ്പെണിനന്റെ

കകരളതണിനല  14  എനകഫസ്ഥാഴത്ത്നമന്റെത്ത്  RT  ഓഫശസുകളണില  30   KW

കശഷണിയുള  DC  ഫസ്ഥാസത്ത്  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  നമഷശനുകള്  സസ്ഥാപണിക്കുന്നതണിനുള

പദ്ധതണിയസ്ഥായണി വരുന.

അടുത  ഘടതണില  കദശശയ  പസ്ഥാത,  എന്ധം.സണി.  കറസ്ഥാഡത്ത്,  മറ്റത്ത്  കസറ്റത്ത്

നനഹകവകള്  എന്നണിവണിടെങ്ങളണില  ഓകരസ്ഥാ  25  കണികലസ്ഥാമശറ്ററണിലുന്ധം  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്

കസഷനുകള് സസ്ഥാപണിക്കുന്നതണിനസ്ഥാണത്ത് അനനര്ടത്ത് ലക്ഷശ്യമണിടുന്നതത്ത്.

പബണികത്ത്  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷനുകളണില  ഒരുക്കുന്ന  സസൗകരസ്ഥാര്ജ
സന്ധംവണിധസ്ഥാനതണിനത്ത്  സബ്സണിഡണി  ലഭണിക്കുന്നതണിനത്ത്  തസ്ഥാനഴെ  പറയുന്ന
നണിബനനകള് പസ്ഥാലണിചണിരണിക്കണന്ധം  .

1.  അനനര്ടത്ത്/നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി/MNRE  അന്ധംഗശകരണിച കസസ്ഥാളസ്ഥാര്  പസ്ഥാനലുകളന്ധം

ഇനനവര്ടറുകളന്ധം സസ്ഥാപണിചണിരണിക്കണന്ധം.

2.  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  നമഷശനുകള്ക്കത്ത്   NABL  അകഡണിറ്റഡത്ത്  ലസ്ഥാബണില നണിനള

നടെസത്ത് സര്ടണിഫണിക്കറ്റത്ത് ഉണ്ടസ്ഥായണിരണിക്കണന്ധം.

3.  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷന  സസ്ഥാപണിക്കുന്ന  സലതത്ത്  റണിഫ്രനഷ്മെന്റെത്ത്,  വസ്ഥാഷത്ത്  റന്ധം

നഫസണിലണിറ്റണി എന്നണിവ ഉണ്ടസ്ഥായണിരണിക്കണന്ധം

4.  നമഷശനുകള്ക്കുന്ധം  സസൗകരസ്ഥാര്ജ  സന്ധംവണിധസ്ഥാനതണിനുന്ധം  കുറഞ്ഞതത്ത്  5
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വര്ഷനത  വസ്ഥാറന്റെണി  ഉണ്ടസ്ഥായണിരണിക്കണന്ധം.  അനനര്ടത്ത്  എന്ധംപസ്ഥാനലനമന്റെത്ത്  നചയ

ഏജനസണികള് മുകഖനയസ്ഥാണത്ത് പദ്ധതണി പൂര്തണിയസ്ഥാകക്കണ്ടതത്ത്.

ഇതണിനുപുറനമ കകന്ദ്ര കനസ്ഥാഡല ഏജനസണിയസ്ഥായ ബന്യൂകറസ്ഥാ ഓഫത്ത് എനര്ജണി

എഫണിഷശ്യനസണിയുനടെ ധനസഹസ്ഥായകതസ്ഥാനടെ കലൂര് സബ്കസഷന പരണിസരതത്ത്

ഒരു  കസസ്ഥാളസ്ഥാനനറസ്ഡത്ത്  റസ്ഥാപ്പെണിഡത്ത്  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്  കസഷന  ഹബത്ത്

വണികസണിപ്പെണിക്കുവസ്ഥാനുന്ധം  നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി.എല.  ലക്ഷശ്യമണിടുന.  ഭസ്ഥാവണിയണികലയത്ത്

ഏറ്റവന്ധം അനുകയസ്ഥാജശ്യമസ്ഥായ ചസ്ഥാര്ജര് കകസ്ഥാണ്ഫണിഗകറഷന എന്ന നണിലയണില 120

KW കശഷണിയുള പതത്ത്  CSS-2  ചസ്ഥാര്ജറുകള് ഉള്നപ്പെടുന്ന ഒരു കസഷനസ്ഥാണത്ത്

സസ്ഥാപണിക്കസ്ഥാന ഉകദ്ദേശണിക്കുന്നതത്ത്. ബന്യൂകറസ്ഥാ ഓഫത്ത് എനര്ജണി എഫണിഷശ്യനസണിയുനടെ

അനുമതണി  ലഭണിക്കുന്ന  മുറയത്ത്  നണിര്മ്മസ്ഥാണന്ധം  ആരന്ധംഭണിക്കുവസ്ഥാന  സസ്ഥാധണിക്കുന്ധം.

കകരളതണിനന്റെ  മധശ്യഭസ്ഥാഗതസ്ഥായണി  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കുന്ന  ഇസൗ  പദ്ധതണി  നനവദത്യുത

വസ്ഥാഹന യസ്ഥാത രന്ധംഗതത്ത് സന്ധംസസ്ഥാനതണിനത്ത് ഒരു മുതലക്കൂടസ്ഥാകുന്ധം.

വസ്ഥാഹനങ്ങള്  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  നചയ്യുന്നതണിനുന്ധം  പണന്ധം  അടെയ്ക്കുന്നതണിനുന്ധം  വണിവണിധ

നമസ്ഥാനനബല  ആപണികക്കഷനുകള്  ഉപകയസ്ഥാഗതണിലുണ്ടത്ത്.  യസ്ഥാതയുനടെ  പല

ഘടങ്ങളണില  വണിവണിധ  നമസ്ഥാനനബല  ആപണികക്കഷന  ഡസൗണ്കലസ്ഥാഡത്ത്  നചയത്ത്

അതണിനല  വസ്ഥാലറ്റുകളണില  പണമടെചത്ത്  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  നചകയണ്ടണിവരുന്നതത്ത്
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യസ്ഥാതക്കസ്ഥാര്ക്കത്ത്  ബുദ്ധണിമുട്ടുണ്ടസ്ഥാക്കുന.  ഇസൗ  സസ്ഥാഹചരശ്യതണില  കകരളതണിനല

ഉപകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള്ക്കസ്ഥായണി  KEMapp  എന്ന  കപരണില  ഒരു  നപസ്ഥാതുവസ്ഥായ

നമസ്ഥാനനബല  ആപണികക്കഷന  നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി.എല.  രൂപകലപ്പെന  നചയത്ത്

വണികസണിപ്പെണിനചടുക്കുകയുണ്ടസ്ഥായണി.  ഇസൗ  ആപ്പെത്ത്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്

പരശക്ഷണഘടതണിലസ്ഥാണത്ത്.  ഒരസ്ഥാഴ്ചയകന്ധം  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുന്ധം  കലസ്ഥാഞത്ത്

നചയ്യുന്നതസ്ഥായണിരണിക്കുന്ധം.  ഭസ്ഥാവണിയണില  സസ്ഥാപണിക്കുന്ന  എലസ്ഥാ  ചസ്ഥാര്ജണിന്ധംഗത്ത്

കസഷനുകളമസ്ഥായണി  സന്ധംകയസ്ഥാജണിപ്പെണിചത്ത്  പ്രവര്തണിപ്പെണിക്കസ്ഥാവന്ന  രശതണിയണിലസ്ഥാണത്ത്

ആപ്പെത്ത് നഡവലപ്പെത്ത് നചയണിട്ടുളതത്ത് .

അനുബനന്ധം (സബ്മണിഷന)

(1) നകസ്ഥായണിലസ്ഥാണ്ടണി    110    നക  .  വണി  .    സബ്കസഷന  സന്ധംബനണിചത്ത്
ശ്രശമതണി  കസ്ഥാനതണില  ജമശല  എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുനടെ  സബ്മണിഷനത്ത്
നനവദത്യുതണി വകുപ്പുമനണി  നലകണിയ മറുപടെണി

നകസ്ഥായണിലസ്ഥാണ്ടണി  നണികയസ്ഥാജകമണ്ഡലതണിനല  നനവദത്യുതണി  വണിതരണന്ധം

നമചനപ്പെടുത്തുന്നതണിനന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  നകസ്ഥായണിലസ്ഥാണ്ടണി-പന്തലസ്ഥായനണിയണില  ഒരു

പുതണിയ  110  നക.വണി.  സബ്കസഷന നണിര്മ്മണിക്കുന്നതണിനസ്ഥായണി  05-01-2021-ല

20.6 കകസ്ഥാടെണി  രൂപയത്ത്  നക.എസത്ത്.ഇ.ബണി.  ഭരണസ്ഥാനുമതണി  നലകണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.  ടെണി

സബ്കസഷന നണിര്മ്മസ്ഥാണതണിനസ്ഥായണി  ആദശ്യന്ധം  കനണ്ടതണിയ സലതത്ത്  നക-
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നറയണില പസ്ഥാത കടെനകപസ്ഥാകുനമന്നത്ത് പണിന്നശടെത്ത് മനസണിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന കഴെണിഞ്ഞതണിനന്റെ

അടെണിസസ്ഥാനതണില,  സബ്കസഷന  നണിര്മ്മസ്ഥാണതണിനസ്ഥായണി  കനണ്ടതണിയ

പുതണിയ  നസ്ഥാലത്ത്  സലങ്ങളണില  നകസ്ഥായണിലസ്ഥാണ്ടണി  വണികലജണില  കനണ്ടതണിയ

സലന്ധം,  നണിര്ദ്ദേണിഷ്ട  നനഹകവയണിലനണിന്നത്ത്  30  മശറ്റര്  ഉയര്ന്നത്ത്  സണിതണി

നചയ്യുന്നതണിനസ്ഥാല  സുഗമമസ്ഥായ  പ്രകവശനന്ധം  സസ്ഥാധശ്യമല.  വണിയ്യൂര്  വണികലജണില

സബ്കസഷന നണിര്മ്മസ്ഥാണതണിനസ്ഥായണി കനണ്ടതണിയ  (18/32,  18/52,  18/24),

(39/1,2, 39/4A1), (80/2, 80/3, 80/16) സര്കവ്വ നമറുകളണില ഉള്നപ്പെട മൂന്നത്ത്

സലങ്ങളനടെ  വണിലകൂടെണി  കചര്തത്ത്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതണിയുനടെ  നചലവത്ത്

കണക്കണിലസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള് യഥസ്ഥാകമന്ധം ഏകകദശന്ധം  32.01,  37.88,  36.86  കകസ്ഥാടെണി

രൂപയസ്ഥാണത്ത് നചലവത്ത് പ്രതശക്ഷണിക്കുന്നതത്ത്.

പ്രസ്തുത  സലങ്ങളനടെ  കരഖകള്  പരണികശസ്ഥാധണിച്ചുവരണികയസ്ഥാണത്ത്.

അനുകയസ്ഥാജശ്യമസ്ഥായ  സലന്ധം  കനണ്ടതണി  സലന്ധം  ഏനറ്റടുതത്ത്  സബ്കസഷന

നണിര്മ്മസ്ഥാണതണിനുളള  തുടെര്നടെപടെണികള്  നനകനക്കസ്ഥാളളന്നതസ്ഥാണത്ത്.  സലന്ധം

ഏനറ്റടുക്കുന്ന  നടെപടെണികള്  തക്വരണിതനപ്പെടുത്തുവസ്ഥാന  ബഹുമസ്ഥാനനപ്പെട

എന്ധം.എല.എ.-യുനടെ സഹകരണന്ധംകൂടെണി പ്രതശക്ഷണിക്കുന.
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(2) കൂടെന്ധംകുളന്ധം  പവര്ഗ്രണിഡത്ത്  വലന  കടെനകപസ്ഥാകുന്ന
സലങ്ങളണിലുളവര്ക്കുള   നഷ്ടപരണിഹസ്ഥാരന്ധം   സന്ധംബനണിചത്ത്    കഡസ്ഥാ  .
എന  .           ജയരസ്ഥാജത്ത്           എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുനടെ     സബ്മണിഷനത്ത്        റവനന്യൂ   - 
ഭവനനണിര്മ്മസ്ഥാണ വകുപ്പുമനണി നലകണിയ മറുപടെണി.

കൂടെന്ധംകുളന്ധം പവര്ഗ്രണിഡത്ത് പദ്ധതണിയുമസ്ഥായണി ബനനപ്പെടത്ത് സലന്ധം ഏനറ്റടുക്കല

നടെപടെണികള്ക്കസ്ഥായണി പവര്ഗ്രണിഡത്ത് കകസ്ഥാര്പ്പെകറഷനന്റെ അഭശ്യര്ത്ഥന പ്രകസ്ഥാരന്ധം  09-

10-2017-നല  സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)  നമര്  4246/2017/റവനന്യൂപ്രകസ്ഥാരന്ധം  നസ്പെഷശ്യല

തഹസശലദസ്ഥാര്  എല.എ.  (പവര്ഗ്രണിഡത്ത്)  കകസ്ഥാടയന്ധം  ഓഫശസത്ത്

രൂപശകരണിചണിട്ടുളളതത്ത്. 

കകസ്ഥാടയന്ധം  ജണിലയണില  ചങ്ങനസ്ഥാകശ്ശേരണി  തസ്ഥാലൂക്കണില  നവളളസ്ഥാവൂര്  മുതല

നനവക്കന്ധം  തസ്ഥാലൂക്കണില  മുളക്കുളന്ധം  വണികലജത്ത്  വനര  മശനചണില,  കകസ്ഥാടയന്ധം

തസ്ഥാലൂക്കുകളണിലകൂടെണി  ഉള്നപ്പെട്ടുവരുന്ന  15  വണികലജുകളണിലസ്ഥായണി  നനലന

കടെനകപസ്ഥാകുന്ന  58  കണികലസ്ഥാമശറ്റര്  ദൂരതണിലുളള  നനലനണില  158  ടെവറുകള്

സസ്ഥാപണിചണിട്ടുളളതുന്ധം  160  കകസ്ഥാറണികഡസ്ഥാറുകള്  ഉള്നപ്പെട്ടുവരുന്നതുമസ്ഥാണത്ത്.

ഇടെമണ്-നകസ്ഥാചണി  400  നക.വണി.  നനവദത്യുത  പ്രസരണനനലന

നണിര്മ്മസ്ഥാണവമസ്ഥായണി  ബനനപ്പെടത്ത്   ടെവര്,  നനലന,  കകസ്ഥാറണികഡസ്ഥാര്,  വൃക്ഷവണിള

നഷ്ടപരണിഹസ്ഥാരന്ധം  എന്നശ  മൂന്നത്ത്  വണിധതണിലുളള  നഷ്ടപരണിഹസ്ഥാരമസ്ഥാണത്ത്

നലകണിവരുന്നതത്ത്.
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കകസ്ഥാടയന്ധം ജണിലയണില ഇടെമണ്-നകസ്ഥാചണി 400 നക.വണി. നനവദത്യുത പ്രസരണ

നനലന  നണിര്മ്മസ്ഥാണവമസ്ഥായണി  ബനനപ്പെടത്ത്  2100-ഓളന്ധം

ഗണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളസ്ഥാണുളളതത്ത്.  ആയതണില 1300-ഓളന്ധം കപര്ക്കത്ത് നഷ്ടപരണിഹസ്ഥാരന്ധം

വണിതരണന്ധം നചയണിരുന്നതസ്ഥാണത്ത്.   200-ഓളന്ധം ഗണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള്ക്കത്ത് സര്ക്കസ്ഥാര്

വണിഹണിതന്ധം ലഭശ്യമലസ്ഥാതതണിനസ്ഥാല പവര്ഗ്രണിഡണിനന്റെ വണിഹണിതമസ്ഥായ 37.5 ശതമസ്ഥാനന്ധം

നലകണിയണിരുന. 

കസ്ഥാഞ്ഞണിരപ്പെളളണി  നണികയസ്ഥാജകമണ്ഡലതണിനല  വസ്ഥാഴൂര്  വണികലജണില  57

കക്ഷണികള്ക്കുന്ധം  കങ്ങഴെ  വണികലജണിനല  266  കക്ഷണികള്ക്കുന്ധം  നവളളസ്ഥാവൂര്

വണികലജണിനല  150  കക്ഷണികള്ക്കുന്ധം  നഷ്ടപരണിഹസ്ഥാരന്ധം  നലകുവസ്ഥാന

ബസ്ഥാക്കണിയുളളതസ്ഥാണത്ത്.  നഷ്ടപരണിഹസ്ഥാരന്ധം നലകുന്നതണിനത്ത് മൂന്നത്ത് കകസ്ഥാടെണി പതണിമൂന്നത്ത്

ലക്ഷതണിമുപ്പെതണിയയസ്ഥാരതണി  മുന്നൂറ്റണി  അമതണിരണ്ടത്ത്  രൂപ

അനുവദണിചണിരുന്നതുന്ധം  ആയതത്ത്  കകസ്ഥാടയന്ധം  എല.എ.  (പവര്ഗ്രണിഡത്ത്)  നസ്പെഷശ്യല

തഹസശലദസ്ഥാരുനടെ  ടെണി.എസത്ത്.ബണി.  അക്കസൗണ്ടണിലുമസ്ഥാണത്ത്.   ആയതത്ത്  വണിതരണന്ധം

നചയ്യുന്നതണിനുളള സതക്വരമസ്ഥായ നടെപടെണികള് സക്വശകരണിക്കുന്നതുമസ്ഥാണത്ത്.

കൂടെന്ധംകുളന്ധം  പവര്ഗ്രണിഡത്ത്  പദ്ധതണിയുമസ്ഥായണി  ബനനപ്പെടത്ത്  രൂപശകരണിച

നസ്പെഷശ്യല  തഹസശലദസ്ഥാര്  എല.എ.(പവര്ഗ്രണിഡത്ത്)  യൂണണിറ്റണിനന്റെ
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എസസ്ഥാബണിഷത്ത് നമന്റെത്ത്  കകസ്ഥാസത്ത്  (ജശവനക്കസ്ഥാരുനടെ  ശമളവന്ധം  മറ്റസ്ഥാനുകൂലശ്യങ്ങളന്ധം)

വഹണിക്കുന്നതത്ത്  പവര്ഗ്രണിഡത്ത്  കകസ്ഥാര്പ്പെകറഷനസ്ഥാണത്ത്.   യൂണണിറ്റത്ത്

പ്രവര്തണിക്കുന്നതുമൂലന്ധം  ഭശമമസ്ഥായ  തുകയസ്ഥാണത്ത്  എസസ്ഥാബണിഷത്ത് നമന്റെത്ത്  കകസ്ഥാസത്ത്

ഇനതണില  കകസ്ഥാര്പ്പെകറഷനത്ത്  വഹണികക്കണ്ടനതനന്ധം  ആയതണിനസ്ഥാല  പ്രസ്തുത

ഓഫശസണിനന്റെ  പ്രവര്തനന്ധം  2022  ജൂണ്  മസ്ഥാസകതസ്ഥാടുകൂടെണി

അവസസ്ഥാനണിപ്പെണിക്കണനമന്നത്ത്  പണി.ജണി.സണി.എല.  സശനണിയര്  മസ്ഥാകനജര്

അറണിയണിചതണിനനത്തുടെര്ന്നത്ത്  15-09-2022-നല  ജണി.ഒ.(ആര്.ടെണി.)  നമര്

3808/2022/ആര്.ഡണി.  നമര്  ഉതരവപ്രകസ്ഥാരന്ധം  യൂണണിറ്റത്ത്

നണിര്തലസ്ഥാക്കണിയണിട്ടുളളതസ്ഥാണത്ത്.

2022  ജൂണ്  മസ്ഥാസകതസ്ഥാടുകൂടെണി  യൂണണിറ്റത്ത്  അവസസ്ഥാനണിപ്പെണിക്കണനമന്നത്ത്

പണി.ജണി.സണി.എല.  സശനണിയര്  ജനറല  മസ്ഥാകനജര്  അറണിയണിചണിട്ടുളള

സസ്ഥാഹചരശ്യതണില  തുടെര്നന്ധം  യൂണണിറ്റത്ത്  പ്രവര്തണിപ്പെണിക്കുന്നതത്ത്  ജശവനക്കസ്ഥാര്ക്കത്ത്

ശമളന്ധം  കണിടസ്ഥാത  അവസ  സന്ധംജസ്ഥാതമസ്ഥാകുനമന്നതണിനസ്ഥാലസ്ഥാണത്ത്  പ്രസ്തുത

ഓഫശസണിനന്റെ പ്രവര്തനന്ധം നണിര്തലസ്ഥാക്കണിയതത്ത്.

നഷ്ടപരണിഹസ്ഥാരന്ധം  വണിതരണന്ധം  മുടെങ്ങണിയ  അവസരതണില  പ്രസ്തുത

ഓഫശസണില നനകകസ്ഥാരശ്യന്ധം നചയണിരുന്ന ഫയലുകളന്ധം റണിക്കസ്ഥാര്ഡുകളന്ധം നസ്പെഷശ്യല
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തഹസശലദസ്ഥാര്  എല.എ.(പവര്ഗ്രണിഡത്ത്),  പതനന്ധംതണിട  യൂണണിറ്റണികലയത്ത്

നനകമസ്ഥാറണി നഷ്ടപരണിഹസ്ഥാര വണിതരണന്ധം പ്രസ്തുത യൂണണിറ്റത്ത് മുകഖന നടെതണനമന്നത്ത്

16-12-2022-നല കതത്ത് മുകഖന പണി.ജണി.സണി.എല. അറണിയണിക്കുകയുണ്ടസ്ഥായണി. 

 കകസ്ഥാടയതത്ത്  പ്രവര്തണിക്കുന്ന  21  തസണികകള് അടെങ്ങണിയ  നസ്പെഷശ്യല

തഹസശലദസ്ഥാര്  എല.എ.(ജനറല)  യൂണണിറ്റണിനത്ത്  അധണികമസ്ഥായണി  6

തസണികകള്കൂടെണി  അനുവദണിച്ചുനകസ്ഥാണ്ടത്ത്  13-01-2023-നല  സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)

246/2023/റവ.  പ്രകസ്ഥാരന്ധം  ഉതരവസ്ഥായണിട്ടുളളതസ്ഥാണത്ത്.   അധണികമസ്ഥായണി

ജശവനക്കസ്ഥാനര  അനുവദണിച  കകസ്ഥാടയന്ധം  നസ്പെഷശ്യല  തഹസണിലദസ്ഥാര്  എല.എ.

(ജനറല) യൂണണിറ്റണിനന ചുമതലനപ്പെടുതണി സമയബനണിതമസ്ഥായണി നഷ്ടപരണിഹസ്ഥാരന്ധം

വണിതരണന്ധം നചയ്യുന്നതണിനുളള സതക്വര നടെപടെണികള് സക്വശകരണിക്കുന്നതണിനത്ത് ജണിലസ്ഥാ

കളക്ടര്ക്കത്ത് നണിര്കദ്ദേശന്ധം നലകുന്നതസ്ഥാണത്ത്.

(3) എയ്ഞലവസ്ഥാലണി  ,     പമസ്ഥാവസ്ഥാലണി   പ്രകദശങ്ങളണില   നപരണിയസ്ഥാര്      വടെഗര്
റണിസര്വമസ്ഥായണി  ബനനപ്പെട   അതണിര്തണി           നണിര്ണ്ണയതണില     വശ്യക്തത
സന്ധംബനണിചത്ത്     ശ്രശ  .    നസബസ്ഥാസശ്യൻ          കുളത്തുങല           എന്ധം  .  എല  .  എ  .-
യുനടെ   സബ്മണിഷനത്ത് വനന്ധം  -  വനശ്യജശവണി വകുപ്പുമനണി നലകണിയ മറുപടെണി

'നപരണിയസ്ഥാര്  വനശ്യജശവണി  സകങതന്ധം  കപ്രസ്ഥാപ്പെര്'  എന്ന  കപരണില  എഫത്ത്1-

8854/49/ഡണിഡണി  വണിജസ്ഥാപന  പ്രകസ്ഥാരന്ധം  11-08-1950-ല  പ്രഖശ്യസ്ഥാപണിതമസ്ഥായണി.
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ടെണി  വനശ്യജശവണി  സകങതതണിനന്റെ  നമസ്ഥാതന്ധം  ഭൂവണിസ്തൃതണി  777  ചതുരശ്ര

കണികലസ്ഥാമശറ്ററസ്ഥായണിരുന. 

1962-ല  കഗ്രസ്ഥാകമസ്ഥാര്  ഫുഡത്ത്  പദ്ധതണിപ്രകസ്ഥാരന്ധം  പമ,  അഴുത  എന്നശ

നദണികളനടെ സന്ധംഗമസസ്ഥാനതത്ത് സണിതണിനചയ്യുന്ന പമസ്ഥാവസ്ഥാലണി എന്ന സലതത്ത്

നപരണിയസ്ഥാര് വനശ്യജശവണി സകങതതണിനന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ 460.5 നഹക്ടര് സലന്ധം 692

കുടുന്ധംബങ്ങള്ക്കസ്ഥായണി ഭകക്ഷശ്യസ്ഥാലപ്പെസ്ഥാദനതണിനസ്ഥായണി  വണിട്ടുനലകുകയുണ്ടസ്ഥായണി.

തുടെര്ന്നത്ത്  കുടുന്ധംബങ്ങളനടെ  എണ്ണന്ധം  1000-ല  അധണികമസ്ഥായണി  വര്ദ്ധണിക്കുകയുന്ധം

നനകവശവസ്തു 502 നഹക്ടറസ്ഥായണി കൂടുകയുന്ധം നചയ.

1968-ല  ശ്രശ.  മസ്ഥാതത്യു  മണണിയങ്ങസ്ഥാടെന  അദ്ധശ്യക്ഷനസ്ഥായ  പസ്ഥാര്ലനമന്റെറണി

സബ്കമ്മണിറ്റണി,  സര്ക്കസ്ഥാര്  വനഭൂമണിയണിനല  കകയറ്റങ്ങള്  ഒഴെണിപ്പെണിക്കുന്നതത്ത്

സന്ധംബനണിച  റണികപ്പെസ്ഥാര്ടത്ത്  കകരള  സര്ക്കസ്ഥാരണിനത്ത്  സമര്പ്പെണിക്കുകയുന്ധം

ടെണി റണികപ്പെസ്ഥാര്ടണിനല ശണിപസ്ഥാര്ശകളനടെ അടെണിസസ്ഥാനതണില 07-06-1968-നല G.O.

(P)289/68/കൃഷണി.  നമര് പ്രകസ്ഥാരന്ധം ഉതരവത്ത് പുറനപ്പെടുവണിക്കുകയുമുണ്ടസ്ഥായണി.  ടെണി

സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവണില  പമസ്ഥാനദണിയുനടെ  ഇരുകരകളണിലുമുളള  പമസ്ഥാവസ്ഥാലണി

ഭകക്ഷശ്യസ്ഥാലപ്പെസ്ഥാദന  കമഖലനയ  നപരണിയസ്ഥാര്  വനശ്യജശവണി  സകങതതണില

ഉള്നപ്പെടുകതണ്ടതണിലസ്ഥാനയനന്ധം  ടെണി  ഭൂമണിയണില  അധണിവസണിക്കുന്ന  ജനങ്ങനള
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ഒഴെണിപ്പെണികക്കണ്ടതണിലസ്ഥാനയനമുളള  സബ്കമ്മണിറ്റണി  റണികപ്പെസ്ഥാര്ടണിനല  ശണിപസ്ഥാര്ശകള്

അന്ധംഗശകരണിചതസ്ഥായുന്ധം  തുടെര്ന്നത്ത്  കൂടുതല  ഭൂമണി  നനകകയറുന്നണിലസ്ഥാനയന്നത്ത്

ഉറപ്പെസ്ഥാക്കണനമനന്ധം പറയുന. 1978-ല നപരണിയസ്ഥാര് വനശ്യജശവണി സകങതനത

നപരണിയസ്ഥാര് നനടെഗര് റണിസര്വസ്ഥായണി പ്രഖശ്യസ്ഥാപണിച്ചു.  ആ കസ്ഥാലയളവണില നപരണിയസ്ഥാര്

നനടെഗര്  റണിസര്വണിനന്റെ  ഭൂവണിസ്തൃതണി  777  ചതുരശ്ര  കണികലസ്ഥാമശറ്റര്  ആയണിരുന.

പ്രസ്തുത  777  ചതുരശ്ര കണികലസ്ഥാമശറ്ററണിനുളളണിലുളള പമസ്ഥാവസ്ഥാലണി ഉള്നപ്പെനടെയുളള

മനുഷശ്യവസ്ഥാസപ്രകദശന്ധം നപരണിയസ്ഥാര് നനടെഗര് റണിസര്വണിനന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി നണിലനണിന.

തുടെര്ന്നത്ത്  2011-ല റസ്ഥാന്നണി കഫസ്ഥാറസത്ത് ഡണിവണിഷന പരണിധണിയണിലുളള 148  ചതുരശ്ര

കണികലസ്ഥാമശറ്റര്  വനഭൂമണി  നപരണിയസ്ഥാര്  നനടെഗര്  റണിസര്വ്വണികനസ്ഥാടെത്ത്

കൂടണികചര്ക്കുകയുണ്ടസ്ഥായണി.  ആയതുപ്രകസ്ഥാരന്ധം  നപരണിയസ്ഥാര് കടുവ സകങതതണിനന്റെ

ആനക  വണിസ്തൃതണി  925  ചതുരശ്ര  കണികലസ്ഥാമശറ്ററസ്ഥായണി  മസ്ഥാറണി.  ടെണി  925  ചതുരശ്ര

കണികലസ്ഥാമശറ്ററണില  881  ചതുരശ്ര  കണികലസ്ഥാമശറ്റര്  31-12-2007-നല  G.O.(P)

No.75/2007/F&WLD  പ്രകസ്ഥാരന്ധം  കകസ്ഥാര്കസസ്ഥാണസ്ഥായുന്ധം  മനുഷശ്യവസ്ഥാസ

പ്രകദശങ്ങളള്നപ്പെനടെ 44 ചതുരശ്ര കണികലസ്ഥാമശറ്റര് സലന്ധം               22-03-

2011-നല  G.O.(P)No.18/2011/F&WLD  പ്രകസ്ഥാരന്ധം  ബഫര്  കസസ്ഥാണസ്ഥായുന്ധം

വണിജസ്ഥാപനന്ധം നചയനപ്പെട്ടു.  ഇപ്രകസ്ഥാരന്ധം വണിജസ്ഥാപനന്ധം നചയനപ്പെട നപരണിയസ്ഥാര്



Uncorrected/Not for Publication
09.02.2023

42

നനടെഗര്  റണിസര്വ്വണിനുളളണിലുളള  ബഫര്  കസസ്ഥാണണില  പമസ്ഥാവസ്ഥാലണി  കമഖലയുന്ധം

ഉള്നപ്പെടണിരുന.  ബഫര് കസസ്ഥാണണില നണിലവണിനല മനുഷശ്യവസ്ഥാസ കമഖലയണിനല

പ്രവര്തനങ്ങള് തുടെരുന്നതണിനത്ത് തടെസമണിലസ്ഥാതതസ്ഥാണത്ത്.

കകസ്ഥാടയന്ധം  ജണിലയണില  സണിതണിനചയ്യുന്ന  പമസ്ഥാവസ്ഥാലണി  കമഖലയണിനല  855

നണിവസ്ഥാസണികള്ക്കത്ത്  കകരള  സര്ക്കസ്ഥാര്   27-02-2016-ല  1964-നല  കകരള

ലസ്ഥാനഡത്ത്  അനനസനനമന്റെത്ത്  റള്സത്ത്  പ്രകസ്ഥാരന്ധം  പടയന്ധം  നലകണിയണിട്ടുളളതസ്ഥാണത്ത്.

പമസ്ഥാവസ്ഥാലണി കമഖലനയ 1968-ല നപരണിയസ്ഥാര് വനശ്യജശവണി സകങതതണിലനണിന്നത്ത്

ഒഴെണിവസ്ഥാക്കണി  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവത്ത്  ഇറങ്ങണിനയങണിലുന്ധം  ടെണി  കമഖല  നപരണിയസ്ഥാര്

നനടെഗര്  റണിസര്വ്വണിനന്റെ  ബഫര് കസസ്ഥാണണിനന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  തുടെര്ന.  നപരണിയസ്ഥാര്

നനടെഗര്  റണിസര്വത്ത്  ബഫര്കസസ്ഥാണണിലസ്ഥായതണിനസ്ഥാല  മനുഷശ്യവസ്ഥാസകമഖലയണിനല

പ്രവര്തനങ്ങള് തുടെരുന്നതണിനത്ത് യസ്ഥാനതസ്ഥാരു തടെസവമണിലസ്ഥാതതസ്ഥാണത്ത്. 

09-01-2023-നത്ത്  ബഹുമസ്ഥാനനപ്പെട  വനന്ധം  വകുപ്പുമനണിയുനടെ

അദ്ധശ്യക്ഷതയണില  കചര്ന്ന  ഉന്നതതലകയസ്ഥാഗന്ധം  പമസ്ഥാവസ്ഥാലണി/എയ്ഞലവസ്ഥാലണി

കമഖലനയ  നപരണിയസ്ഥാര്  നനടെഗര്  റണിസര്വണിലനണിന്നത്ത്  ഒഴെണിവസ്ഥാക്കുന്നതണിനുളള

നണിര്കദ്ദേശന്ധം  ബഹുമസ്ഥാനനപ്പെട  മുഖശ്യമനണി  അദ്ധശ്യക്ഷനസ്ഥായുളള  കസറ്റത്ത്  നനവലഡത്ത്

നനലഫത്ത് കബസ്ഥാര്ഡത്ത് മുമസ്ഥാനക അവതരണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനത്ത് തശരുമസ്ഥാനണിക്കുകയുന്ധം  19-
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01-2023-ല കൂടെണിയ കസറ്റത്ത് നനവലഡത്ത് നനലഫത്ത് കബസ്ഥാര്ഡത്ത് കയസ്ഥാഗതണില ഒരു

അജണ്ടസ്ഥാനണിര്കദ്ദേശമസ്ഥായണി  അവതരണിപ്പെണിക്കുകയുന്ധം  അന്ധംഗശകരണിക്കുകയുന്ധം

നചയണിട്ടുളളതസ്ഥാണത്ത്.

ഇതണിനന്റെ  അടെണിസസ്ഥാനതണില  പമസ്ഥാവസ്ഥാലണി,  എയ്ഞലവസ്ഥാലണി  എന്നശ

പ്രകദശങ്ങളണിനല  ജനവസ്ഥാസ  കമഖലനയ  ഒഴെണിവസ്ഥാക്കണി  വണിജസ്ഥാപനന്ധം

പുറനപ്പെടുവണിക്കുവസ്ഥാന  സന്ധംസസ്ഥാന  വനശ്യജശവണി  കബസ്ഥാര്ഡണിനന്റെ  പ്രസ്തുത

ശണിപസ്ഥാര്ശകയസ്ഥാനടെയുളള  നണിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കകന്ദ്ര  നനടെഗര്  കണ്സര്കവ്വഷന

അകതസ്ഥാറണിറ്റണിയുനടെയുന്ധം  കദശശയ  വനശ്യജശവണി  കബസ്ഥാര്ഡണിനന്റെയുന്ധം

അന്ധംഗശകസ്ഥാരതണിനസ്ഥായണി  സമര്പ്പെണികക്കണ്ടതുണ്ടത്ത്.  ഇപ്രകസ്ഥാരന്ധം  അന്ധംഗശകസ്ഥാരന്ധം

ലഭണിച്ചുകഴെണിഞ്ഞസ്ഥാല  അതണിര്തണി  പുനര്നണിണ്ണയണിച്ചുനകസ്ഥാണ്ടുളള  പുതണിയ

വണിജസ്ഥാപനന്ധം  പുറനപ്പെടുവണികക്കണ്ടതുന്ധം  അപ്രകസ്ഥാരന്ധം  നചയകഴെണിഞ്ഞസ്ഥാല

നണിലവണിലുളള  എലസ്ഥാ  വണിജസ്ഥാപനങ്ങളണിലുന്ധം  ആയതണിനത്ത്  അനുസൃതമസ്ഥായ

മസ്ഥാറ്റങ്ങള്  വരുന്നതുമസ്ഥാണത്ത്.  ഇതണിനുളള  തുടെര്നടെപടെണികള്  സര്ക്കസ്ഥാര്

സക്വശകരണിച്ചുവരണികയസ്ഥാണത്ത്.

(4)   കനകരക്കടെവത്ത്  -  മസ്ഥാകക്കകടെവത്ത്  പസ്ഥാലന്ധം  നണിര്മ്മസ്ഥാണന്ധം   സന്ധംബനണിചത്ത്
ശ്രശമതണി  സണി  .    നക  .    ആശ    എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുനടെ  സബ്മണിഷനത്ത്
ധനകസ്ഥാരശ്യ  വകുപ്പുമനണി  നലകണിയ മറുപടെണി
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നനവക്കന്ധം  നണികയസ്ഥാജകമണ്ഡലതണിനല  കകസ്ഥാടയന്ധം-ആലപ്പുഴെ  ജണിലകനള

തമ്മണില  ബനണിപ്പെണിക്കുന്നതുന്ധം  കവമനസ്ഥാടത്ത്  കസ്ഥായലണിനുകുറുനക

നണിര്മ്മണിക്കുന്നതുമസ്ഥായ  കനകരക്കടെവത്ത്-മസ്ഥാകക്കകടെവത്ത്  പസ്ഥാലതണിനന്റെ

നണിര്മ്മസ്ഥാണതണിനത്ത്   16-02-2012-നല  GO  (Rt)No.238/12/PWD  പ്രകസ്ഥാരന്ധം

98.09  കകസ്ഥാടെണി  രൂപയുനടെ  ഭരണസ്ഥാനുമതണിയുന്ധം  27-11-2014-നല

GO(Rt)No.1638/2014/PWD പ്രകസ്ഥാരന്ധം  98.58  കകസ്ഥാടെണി  രൂപയത്ത്  സസ്ഥാകങതണിക

അനുമതണിയുന്ധം ലഭണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.  പസ്ഥാലതണിനന്റെയുന്ധം അകപ്രസ്ഥാചത്ത് കറസ്ഥാഡണിനുമുള  93.79

കകസ്ഥാടെണി രൂപയുനടെ ഡണിനനസന നടെനഡര് ഏറ്റവന്ധം കുറഞ്ഞ നണിരക്കസ്ഥായ  78.40

കകസ്ഥാടെണി  രൂപയത്ത്  എന്ധം/എസത്ത്.  നചറണിയസ്ഥാന  വര്ക്കണി  കണ്സക്ഷന  കമനണി

നനപ്രവറ്റത്ത്  ലണിമണിറ്റഡത്ത്  കക്വസ്ഥാടത്ത്  നചയ.  16-06-2016-നല  എഗ്രണിനമന്റെത്ത്  നമര്

91/SESC/2016-17  പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണത്ത്  കരസ്ഥാറണികലര്നപ്പെടതത്ത്.  പ്രവൃതണി

പൂര്തണിയസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള സമയന്ധം 24 മസ്ഥാസമസ്ഥായണിരുന. സലനമടുപ്പെത്ത് നനവകണിയതുന്ധം

തുടെര്നള  കകസ്ഥാടെതണിയലക്ഷശ്യകക്കസുകളന്ധം  കസ്ഥാരണന്ധം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനത്ത്  പണണി

പൂര്തണിയസ്ഥാക്കസ്ഥാന കഴെണിഞ്ഞണിരുന്നണില.  ഭൂമണി ഏനറ്റടുക്കല പൂര്തണിയസ്ഥാക്കണി  10-6-

2022-നത്ത്  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുന്ധം  പണി.ഡബന്യൂ.ഡണി.-ക്കത്ത്  നനകമസ്ഥാറണിയതസ്ഥായണി  ചശഫത്ത്

എഞണിനശയര്  അറണിയണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.  എന്നസ്ഥാല  നണിര്മ്മസ്ഥാണ  സസ്ഥാമഗ്രണികളനടെ  വണില
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കുതനന  വര്ദ്ധണിചതണിനസ്ഥാല  7  വര്ഷതണിനുകശഷന്ധം  കമല  കക്വസ്ഥാടത്ത്  നചയ

നണിരക്കണില  പ്രവൃതണി  പൂര്തണിയസ്ഥാക്കസ്ഥാന  കഴെണിയണിനലനന്ധം  അറണിയണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.

നണിലവണിനല  എല.എന്ധം.ആര്.  അടെണിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കണി  ബസ്ഥാക്കണി  കജസ്ഥാലണികള്

നചയസ്ഥാനമനന്ധം ബസ്ഥാക്കണിയുള കജസ്ഥാലണികള്ക്കസ്ഥായണി  കക്വസ്ഥാടത്ത്  നചയ നണിരക്കത്ത്  DSR

+10%+18%  GST  നണിരക്കണില  എസണികമറ്റത്ത്  പുതുക്കണനമനന്ധം

ആവശശ്യനപ്പെടണിരുന.  ആയതുപ്രകസ്ഥാരന്ധം  103,01,70,945/-  രൂപ  കവണനമന്നത്ത്

ചശഫത്ത് എഞണിനശയര് റണികപ്പെസ്ഥാര്ടത്ത്  നചയണിട്ടുണ്ടത്ത്.  ഇനതസ്ഥാരു ഡണിനനസന നടെനഡര്

ആയതണിനസ്ഥാല കജസ്ഥാലണി കവഗതണില പൂര്തണിയസ്ഥാക്കുന്നതണിനത്ത് സര്ക്കസ്ഥാരണിലനണിന്നത്ത്

ഉചണിതമസ്ഥായ തശരുമസ്ഥാനന്ധം  അഭശ്യര്ത്ഥണിചണിരുന.  ടെണി  വണിഷയന്ധം  ചശഫത്ത്  നടെകണിക്കല

എകസ്ഥാമണിനര് പരണികശസ്ഥാധണിചണിരുന.

ബസ്ഥാലനസത്ത് വര്ക്കുകളനടെ പുതുക്കണിയ നപ്രസ്ഥാകപ്പെസ്ഥാസല GST 2018, LMR

എന്നണിവ  പ്രകസ്ഥാരന്ധം  യഥസ്ഥാര്ത്ഥ  എസണികമറ്റത്ത്  അളവകനള  (Original  Estimate

quantities)  അടെണിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കണിയസ്ഥാണത്ത്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കണിയണിട്ടുളതത്ത്.   പ്രസ്തുത

പ്രവൃതണി  ഡണിവസന  നടെനഡര്  ആയതണിനസ്ഥാല  DSR  2018  പ്രകസ്ഥാരമുള

ബസ്ഥാലനസത്ത്  വര്ക്കുകളനടെ  മൂലശ്യവന്ധം  LMR  ഉന്ധം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനന്റെ  അന്ധംഗശകൃത

ഡണിവസന പ്രകസ്ഥാരമുള അളവകനള (quantities as per approved design of
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the  contractor)  അടെണിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കണിയസ്ഥാണത്ത്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകക്കണ്ടതത്ത്  എന്ന  ചശഫത്ത്

നടെകണിക്കല  എകസ്ഥാമണിനറുനടെ  നണിര്കദ്ദേശപ്രകസ്ഥാരമുള  പുതുക്കണിയ  എസണികമറ്റത്ത്

സഹണിതന്ധം  ഫയല  പുനര്സമര്പ്പെണിക്കുവസ്ഥാന  ഭരണവകുപ്പെണികനസ്ഥാടെത്ത്

നണിര്കദ്ദേശണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.  

(5) APJ   അബ്ദുള്കലസ്ഥാന്ധം  സസ്ഥാകങതണിക   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല          സന്ധംബനണിചത്ത്
ശ്രശ  .    ഐ  .     ബണി  .    സതശഷത്ത്     എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുനടെ  സബ്മണിഷനത്ത്
ഉന്നതവണിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ   -   സസ്ഥാമൂഹശ്യനശതണി         വകുപ്പുമനണി  നലകണിയ മറുപടെണി

എ.പണി.നജ.  അബ്ദുള്കലസ്ഥാന്ധം  സസ്ഥാകങതണിക  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ

സണിനഡണികക്കറ്റണിനന്റെ  നടെപടെണിക്കുറണിപ്പുകള്  നനവസത്ത്  ചസ്ഥാനസലര്

സമയബനണിതമസ്ഥായണി  അന്ധംഗശകരണിക്കസ്ഥാതതുനകസ്ഥാണ്ടത്ത്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയണില

യഥസ്ഥാസമയന്ധം  നടെപ്പെണിലസ്ഥാകക്കണ്ട  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കത്ത്  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസന്ധം

കനരണിടുന്നതസ്ഥായുന്ധം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയണിനല നനദനന്ധംദണിന പ്രവര്തനങ്ങനള ഇതത്ത്

പ്രതണികൂലമസ്ഥായണി ബസ്ഥാധണിക്കുന്നതസ്ഥായുന്ധം രജണിസസ്ഥാര് അറണിയണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.  

സണിനഡണികക്കറ്റത്ത്  തശരുമസ്ഥാനന്ധം  അനണിവസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ

ബഡ്ജറ്റണില  ഉള്നപ്പെടുതണിയണിരണിക്കുന്ന  പദ്ധതണികളനടെ  നചലവകള്

നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കുന്നതുകപസ്ഥാനലയുള  കസ്ഥാരശ്യങ്ങളണില  ഇതുകസ്ഥാരണന്ധം  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസന്ധം

കനരണിടുന്നതസ്ഥായണി  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  രജണിസസ്ഥാര്  അറണിയണിക്കുന.   കശ്യസ്ഥാമസത്ത്
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വണികസനന്ധം,  തസ്ഥാലക്കസ്ഥാലണിക  കശ്യസ്ഥാമസണിനല  പ്രവര്തനങ്ങള്  സണിലബസത്ത്

റണിവണിഷന  തുടെങ്ങണിയ  അടെണിയന്തര  സക്വഭസ്ഥാവമുള  പ്രവര്തനങ്ങള്

നണിശ്ചലമസ്ഥായതസ്ഥായുന്ധം  രജണിസസ്ഥാര്  അറണിയണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.   2022-നല  യു.ജണി.സണി.

നറഗകലഷനസത്ത്  അനുസരണിചത്ത്  പരണിഷ്കരണിച  ഗകവഷണ  നറഗകലഷനുകള്

കബസ്ഥാര്ഡത്ത്  ഓഫത്ത്  ഗവര്കണഴണിനത്ത്  മുനപസ്ഥാനക  സമര്പ്പെണിചത്ത്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കണിയതണിനന്റെ

മണിനണിടത്ത്സത്ത്  ഒപ്പെണിടണിടണിനലനന്ധം  അതണിനസ്ഥാല  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന കഴെണിഞ്ഞണിടണിനലനന്ധം

രജണിസസ്ഥാര്  അറണിയണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.   ഇസൗ  സസ്ഥാഹചരശ്യതണില  ജനുവരണി

നസഷനണികലക്കുള  ഗകവഷണ  പ്രകവശനന്ധം  നനവകണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.   സസ്ഥാകങതണിക

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  കപസ്ഥാനല  നണിരവധണി  വണിദശ്യസ്ഥാര്ത്ഥണികള്  പഠണിക്കുന്ന  ഒരു

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയണില  ഭരണസന്ധംഭനമുണ്ടസ്ഥാകുന്നതത്ത്  സര്ക്കസ്ഥാര്  അതശവ

ഗസൗരവകതസ്ഥാനടെയസ്ഥാണത്ത്  കസ്ഥാണുന്നതത്ത്.   ഇതുപരണികശസ്ഥാധണിചത്ത്  ആവശശ്യമസ്ഥായ തുടെര്

നടെപടെണികള് നനകനക്കസ്ഥാള്ളുന്നതത്ത് സര്ക്കസ്ഥാര് പരണിഗണണിക്കുന്ധം.  

(6) നനഹ്റു  കടസ്ഥാഫണി  വളന്ധംകളണി     ഫണിനണിഷണിന്ധംഗത്ത്  കപസ്ഥായണിന്റെത്ത്  പവലണിയന
പുനര്നണിര്മ്മസ്ഥാണന്ധം    സന്ധംബനണിചത്ത്      ശ്രശ  .    പണി  .    പണി  .     ചണിതരഞ്ജന
എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുനടെ  സബ്മണിഷനത്ത് നപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതത്ത്  -  വണികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരന്ധം  
വകുപ്പുമനണി  നലകണിയ  മറുപടെണി.

കകരളന്ധം കലസ്ഥാകതണിനത്ത്  മുന്നണില അഭണിമസ്ഥാനകതസ്ഥാനടെ ഉയര്തണിപ്പെണിടെണിക്കുന്ന

ടൂറണിസന്ധം  ഉലപ്പെന്നമസ്ഥാണത്ത്  നനഹ്റു  കടസ്ഥാഫണി  വളന്ധംകളണി.  വണികനസ്ഥാദ  സഞസ്ഥാര
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വകുപ്പെണിനന്റെ  കനതതക്വതണിലുള  ചസ്ഥാമശ്യനസത്ത്  കബസ്ഥാടത്ത്  ലശഗണിനന്റെ  തുടെക്കന്ധം

കുറണിക്കുന്നതത്ത്  നനഹ്റു  കടസ്ഥാഫണി  വളന്ധം  കളണികയസ്ഥാനടെയസ്ഥാണത്ത്.  നനഹ്റു  കടസ്ഥാഫണി

വളന്ധം കളണിയുനടെ ഫണിനണിഷണിന്ധംഗത്ത് കപസ്ഥായണിന്റെണില നണിലവണിലുള പവലണിയന Nehru

Trophy  Boat  Race  (NTBR)   നസസ്ഥാനനസറ്റണിയുനടെ  അധശനതയണിലസ്ഥാണത്ത്.

വര്ഷന്ധംകതസ്ഥാറുന്ധം  വണിശണിഷ്ട  വശ്യക്തണികളടെക്കമുള  കസ്ഥാണണികള്  വളന്ധംകളണി

വശക്ഷണിക്കുന്ന  ഫണിനണിഷണിന്ധംഗത്ത്  കപസ്ഥായണിന്റെണിനല  ഇസൗ  പവലണിയന  അറ്റകുറ്റപ്പെണണി

നടെതണി  മകനസ്ഥാഹരമസ്ഥാകക്കണ്ടതത്ത്  അനണിവസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണത്ത്.  അതണിനത്ത്  ടൂറണിസന്ധം  വകുപ്പെത്ത്

പ്രകതശ്യകമസ്ഥായ  പദ്ധതണി  ആവണിഷ്കരണിക്കുന്നതത്ത്  പരണികശസ്ഥാധണിക്കുന്ധം.  പുതണിയ

നണിര്മ്മസ്ഥാണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള നണിയനണങ്ങള് പരണികശസ്ഥാധണിചത്ത്  NTBR

നസസ്ഥാനനസറ്റണിയുനടെ  സഹകരണകതസ്ഥാടുകൂടെണി  ഇസൗ  പവലണിയന

മകനസ്ഥാഹരമസ്ഥാക്കുന്നതണിനുള  സസ്ഥാധശ്യത  പരണികശസ്ഥാധണിക്കുന്നതസ്ഥാണത്ത്.  ടൂറണിസന്ധം

ഡയറക്ടര് ഇതത്ത് സന്ധംബനണിച നണിര്കദ്ദേശന്ധം നലകുന്ധം.

(7) തശരകദശ  വഹകവ  നണിര്മ്മസ്ഥാണന്ധം   സന്ധംബനണിചത്ത്
ശ്രശ  .   നക  .   പണി  .   എ  .   മജശദത്ത്         എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുനടെ  സബ്മണിഷനത്ത്
നപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതത്ത്   -  വണികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരന്ധം വകുപ്പുമനണി  നലകണിയ മറുപടെണി  .

സന്ധംസസ്ഥാനനത പശ്ചസ്ഥാതല വണികസന കമഖലയത്ത്  ഉണര്വത്ത്  നലകുന്ന,

തശരകദശ കമഖലയുനടെ സമഗ്രവണികസനന്ധം സസ്ഥാധശ്യമസ്ഥാകുന്ന തശരകദശ നനഹകവ 9
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തശരകദശ  ജണിലകളണിനല  623  കണി.മശ  ദൂരതണിലസ്ഥാണത്ത്  വണിഭസ്ഥാവനന്ധം  നചയ്യുന്നതത്ത്.

ഇതണില  556  കണി.മശ ദൂരമസ്ഥാണത്ത് നക.ആര്.എഫത്ത്.ബണി.-പണി.എന്ധം.യു.-വണിനത്ത് കശഴെണില

വരുന്നതത്ത്.   6500  കകസ്ഥാടെണി  രൂപയുനടെ  തതക്വതണില  ഭരണസ്ഥാനുമതണിയുള

പദ്ധതണിക്കസ്ഥായണി നസ്ഥാളണിതുവനര  2289  കകസ്ഥാടെണി രൂപയുനടെ  (36  കണി.മശ ഭസ്ഥാഗതണിനത്ത്

പദ്ധതണിക്കുന്ധം  സലന്ധം  ഏനറ്റടുക്കലണിനുന്ധം  240  കണി.മശ  ഭസ്ഥാഗതണിനത്ത്

സലകമനറ്റടുക്കലണിനത്ത് മസ്ഥാതവന്ധം) സസ്ഥാമതണിക അനുമതണി നലകണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.  

സലന്ധം ഏനറ്റടുക്കുന്നതണിനുള റവനത്യു വകുപ്പെണിനന്റെ ഓര്ഡര്,  അതണിര്തണി

കല്ലുകള്  സസ്ഥാപണിക്കസ്ഥാനുള  6(1)  കനസ്ഥാടണിഫണികക്കഷന  എന്നണിവ  468  കണി.മശ.

ഭസ്ഥാഗതണിനത്ത്  ലഭശ്യമസ്ഥായണിട്ടുണ്ടത്ത്.   സസ്ഥാമതണിക അനുമതണി  ലഭശ്യമസ്ഥായ  ഇടെങ്ങളണില

റവനന്യൂ  വകുപ്പെണികലക്കുള  ആനുഷസ്ഥാന്ധംഗണിക  തുക  നനകമസ്ഥാറുകയുന്ധം  അതണിര്തണി

കല്ലുകള്  സസ്ഥാപണിക്കുന്ന  നടെപടെണികളമസ്ഥായണി  മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകുകയുന്ധം  നചയ്യുന.

വണിവണിധ  ജണിലകളണിലസ്ഥായണി  200  കണി.മശ  ഭസ്ഥാഗതത്ത്  ഇതണികനസ്ഥാടെകന്ധം  അതണിര്തണി

കല്ലുകള് സസ്ഥാപണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.   2016-ല  NATPAC  നടെതണിയ സസ്ഥാധശ്യതസ്ഥാപഠന

റണികപ്പെസ്ഥാര്ട്ടുന്ധം, അതണികനസ്ഥാനടെസ്ഥാപ്പെന്ധം തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കണിയ അനനലനനമനന്ധം 21-05-2017-ല

സര്ക്കസ്ഥാര് അന്ധംഗശകരണിചണിട്ടുളതസ്ഥാണത്ത്.   നണിലവണില പദ്ധതണിയുനടെ  ഡണി.പണി.ആര്.

മൂന്നത്ത്  ഏജനസണികളസ്ഥാണത്ത്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതത്ത്.   തണിരുവനന്തപുരന്ധം,  നകസ്ഥാലന്ധം,
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ആലപ്പുഴെ  ജണിലകളണില  NATPAC  എറണസ്ഥാകുളന്ധം,  തശൂര്  ജണിലകളണില

LNTIEL മലപ്പുറന്ധം,  കകസ്ഥാഴെണികക്കസ്ഥാടെത്ത്,  കണ്ണൂര്,  കസ്ഥാസര്കഗസ്ഥാഡത്ത്  ജണിലകളണില

DECK എന്നശ  ഏജനസണികളസ്ഥാണത്ത്  DPR  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതത്ത്.   പ്രസ്തുത

ഏജനസണികള്  നക.ആര്.എഫത്ത്.ബണി-പണി.എന്ധം.യു.  ജണിലസ്ഥാതല

ഉകദശ്യസ്ഥാഗസരുനടെയുന്ധം  ജനപ്രതണിനണിധണികളനടെയുന്ധം  അനുമതണികയസ്ഥാടുകൂടെണി

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കണിയ  സലന്ധം  ഏനറ്റടുക്കല  പസ്ഥാന  (LA  plan)  പ്രകസ്ഥാരന്ധം

അനനലനനമന്റെണില വന്നണിട്ടുള മസ്ഥാറ്റങ്ങള്കൂടെണി ഉള്നപ്പെടുതണി പുതുക്കണിയ ഉതരവത്ത്

പ്രസണിദ്ധശകരണിക്കുവസ്ഥാന നലകണിയ കതത്ത് സര്ക്കസ്ഥാര് പരണികശസ്ഥാധണിച്ചുവരുന.  

തശരകദശ നനഹകവയുനടെ സലന്ധം ഏനറ്റടുക്കല  2013-നല സലന്ധം  (The

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,

Rehabilitation  and  Resettlement  Act,  2013)  നണിഷ്കര്ഷണിക്കുന്ന പ്രകസ്ഥാരന്ധം

സസ്ഥാമൂഹണിക  ആഘസ്ഥാതപഠനന്ധം  ഉള്നപ്പെനടെയുളവ  നടെതണി  മസ്ഥാതകമ

മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാവകയുള.   അതണിനുപുറനമ  തശരകദശ  നനഹകവയുനടെ

പുനരധണിവസ്ഥാസ,  പുനനഃസസ്ഥാപന  പ്രവര്തനങ്ങളനടെ  എസത്ത്.പണി.വണി.-ആയണി

കകരള  കസറ്റത്ത്  കകസ്ഥാസല  ഏരണിയ  നഡവലപ്പെത്ത്നമന്റെത്ത്  കകസ്ഥാര്പ്പെകറഷനന

(KSCADC)  നണിയമണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.   കലണിട  പ്രകദശങ്ങളണില  KSCADC-യുനടെ
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കനതതക്വതണില  സസ്ഥാമൂഹണിക  സര്കവ്വ  നടെനവരുന.   തശരകദശ  കമഖലയുനടെ

സവണികശഷതകള് കണക്കണിനലടുതത്ത് നനഹകവയുനടെ സലന്ധം ഏനറ്റടുക്കലണിനുള

പ്രകതശ്യക പുനരധണിവസ്ഥാസ പസ്ഥാകക്കജത്ത് സര്ക്കസ്ഥാരണിനന്റെ പരണിഗണനയണിലസ്ഥാണത്ത്.  

(8) തുരുതണി  -  വശയപുരന്ധം   കറസ്ഥാഡത്ത്      BM&BC      നണിര്മ്മസ്ഥാണന്ധം സന്ധംബനണിചത്ത്
ശ്രശ  .   കജസ്ഥാബത്ത്  വമക്കണിള്    എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുനടെ  ബ്മണിഷനത്ത്
നപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതത്ത്  -   വണികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരന്ധം         വകുപ്പുമനണി നലകണിയ മറുപടെണി  .

റശബണിലഡത്ത്  കകരള  ഇനണികഷശ്യറ്റശവത്ത്  പദ്ധതണിയണിലുള്നപ്പെട  ചങ്ങനസ്ഥാകശ്ശേരണി

നണികയസ്ഥാജകമണ്ഡലതണിനല  വശയപുരന്ധം-എടെതക്വ-മസ്ഥാമ്പുഴെക്കരണി-കണിടെങ്ങറ  വസ്ഥാലടെണി-

മുളക്കസ്ഥാന്ധംതുരുതണി കറസ്ഥാഡണില പണണി  നടെത്തുന്നതണിനസ്ഥായണി നക.എസത്ത്.ടെണി.പണി.-ക്കത്ത്

05-07-2021-ല വസറ്റത്ത് ഹസ്ഥാനഡത്ത് ഓവര് നചയണിട്ടുളതസ്ഥാണത്ത്.  തുരുതണി മുതല

പനന്ധംമൂടെത്ത്  വനരയുള  ഭസ്ഥാഗതത്ത്  ജലജശവന  മണിഷന  കപ്രസ്ഥാജക്ടണിലുള്നപ്പെടുതണി

വപപ്പുകള് സസ്ഥാപണിക്കുന്നതണിനത്ത് കകരള  വസ്ഥാടര് അകതസ്ഥാറണിറ്റണി  31-05-2022-ല

ROW  കപസ്ഥാര്ടല  മുകഖന  അകപക്ഷ  നലകുകയുണ്ടസ്ഥായണി.  തുടെര്ന്നത്ത്   03-06-

2022-ല  ബഹുമസ്ഥാനനപ്പെട  എന്ധം.എല.എ.-യുനടെ  അദ്ധശ്യക്ഷതയണില  കൂടെണിയ

സന്ധംയുക്ത കയസ്ഥാഗതണില  05-07-2022-നുമുമത്ത് വപപ്പെത്ത് വലന പ്രവൃതണികള്

പൂര്തശകരണിചത്ത്  നലകണനമന്നത്ത്  തശരുമസ്ഥാനനമടുത്തു.   KWA

പ്രവൃതണികളസ്ഥാരന്ധംഭണിചതത്ത്  27-07-2022-ലസ്ഥാണത്ത്.  തുടെര്ന്നത്ത്  26-10-2022-നത്ത്
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KWA,  KSTP  പ്രവൃതണികള്  തുടെങ്ങുന്നതണിനത്ത്  തടെസമണിനലന്ന  കതത്ത്

നലകുകയുന്ധം നചയ.

കറസ്ഥാഡത്ത്  പ്രവൃതണിയണില  നണിശ്ചയണിച  പുകരസ്ഥാഗതണിയുണ്ടസ്ഥാകസ്ഥാത

സസ്ഥാഹചരശ്യതണില  നണിലവണിനല  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടനറ  നടെര്മണികനറ്റത്ത്

നചയണിരണിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  തുടെര്ന്നത്ത് വസ്ഥാടര് അകതസ്ഥാറണിറ്റണി അടെച തുക ഉപകയസ്ഥാഗണിചത്ത്

തുരുതണി  മുതല  പുന്നമൂടെത്ത്  വനരയുള  2.75  കണികലസ്ഥാമശറ്റര്  കറസ്ഥാഡത്ത്

ഗതസ്ഥാഗതകയസ്ഥാഗശ്യമസ്ഥാക്കുന്നതണിനുള  നടെപടെണികള്  സക്വശകരണിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.   ഈ

പ്രവൃതണിക്കുള  നടെണ്ടര്  നടെതണി  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനത്ത്  Selection  Notice

നലകണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.   എഗ്രണിനമന്റെത്ത്   വചയുടെനതനന്ന  പ്രവൃതണി  ആരന്ധംഭണിക്കസ്ഥാന

നണിര്കദ്ദേശന്ധം നലകണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.

(9) മൂക്കന്നൂര്  -  ഏഴെസ്ഥാറ്റുമുഖന്ധം  ബസ്ഥാചണിപ്പെസ്ഥാറ  -  പസ്ഥാലണികശ്ശേരണി  കറസ്ഥാഡത്ത്      നണിര്മ്മസ്ഥാണന്ധം
സന്ധംബനണിചത്ത്    ശ്രശ  .    കറസ്ഥാജണി  എന്ധം  .    കജസ്ഥാണ്     എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുനടെ 
സബ്മണിഷനത്ത്            നപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതത്ത്    -        വണികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരന്ധം വകുപ്പുമനണി 
നലകണിയ      മറുപടെണി.

കസ്ഥാലസ്ഥാവസ  വശ്യതണിയസ്ഥാനന്ധംമൂലമുണ്ടസ്ഥാകുന്ന  കകടുപസ്ഥാടുകനള

അതണിജശവണിക്കുന്നതരതണില  നണിലവണിലുള  കറസ്ഥാഡുകള്

പുനര്നണിര്മ്മണിക്കുന്നതണിനസ്ഥാണത്ത്  റശബണിലഡത്ത്  കകരള  ഇനണികഷശ്യറ്റശവത്ത്  പദ്ധതണി

(RKI)  ലക്ഷശ്യമസ്ഥാക്കുന്നതത്ത്.  RKI-യണിലുള്നപ്പെട  അങമസ്ഥാലണി
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നണികയസ്ഥാജകമണ്ഡലതണിനല  മുക്കന്നൂര്-ഏഴെസ്ഥാറ്റുമുഖന്ധം-ബസ്ഥാചണിപ്പെസ്ഥാറ-പസ്ഥാലണികശ്ശേരണി

കറസ്ഥാഡണിനന്റെ  നണിര്മ്മസ്ഥാണന്ധം  ജര്മ്മന  ബസ്ഥാങണിനന്റെ  സഹസ്ഥായകതസ്ഥാനടെ

നക.എസത്ത്.ടെണി.പണി.  നടെതണിവരുന.  ഇസൗ  പദ്ധതണിപ്രകസ്ഥാരന്ധം  കറസ്ഥാഡുകളനടെ

വശതണികൂടണിയുള കറസ്ഥാഡത്ത് വണികസനന്ധം നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന കഴെണിയുന്നതല.

ബഹുമസ്ഥാനനപ്പെട എന്ധം.എല.എ.-യുനടെയുന്ധം ജനങ്ങളനടെയുന്ധം ആവശശ്യപ്രകസ്ഥാരന്ധം

സസൗജനശ്യമസ്ഥായണി  വണിട്ടുനലകണിയ സലന്ധം ഉള്നപ്പെടുതണി വശതണികൂടണി  നണിര്മ്മസ്ഥാണന്ധം

ആരന്ധംഭണിചണിരുന.  എന്നസ്ഥാല  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുന്ധം  സലന്ധം  വണിട്ടുനലകുന്നതണിനത്ത്

കസ്ഥാലതസ്ഥാമസമുണ്ടസ്ഥായണി.  നസപ്റ്റന്ധംബര്  മസ്ഥാസന്ധം  ജര്മ്മന  ബസ്ഥാങത്ത്  അധണികൃതര്

നനസറ്റത്ത് സന്ദര്ശണിചണിരുന. വശതണികൂട്ടുന്നതത്ത് ബസ്ഥാങ്കുമസ്ഥായുള കലസ്ഥാണ് വശ്യവസകള്

പ്രകസ്ഥാരന്ധം  സസ്ഥാധശ്യമലസ്ഥാതതണിനസ്ഥാല  അങ്ങനന  നചയ്യുന്നതത്ത്  നണിര്തണിവയസ്ഥാന

അവര് ആവശശ്യനപ്പെട്ടു. ഇസൗ സസ്ഥാഹചരശ്യതണില 31-10-2022-നുമുമത്ത് വണിട്ടുകണിടണിയ

സലത്തുമസ്ഥാതകമ വശതണികൂടല സസ്ഥാധശ്യമസ്ഥാകുകയുള  എന്നതസ്ഥാണത്ത് സസ്ഥാഹചരശ്യന്ധം.

കശഷണിച  കറസ്ഥാഡത്ത്  പദ്ധതണിയണില  നണിഷ്കര്ഷണിചണിട്ടുള  വശതണിയണില  മസ്ഥാതകമ

നണിര്മ്മസ്ഥാണന്ധം നടെത്തുവസ്ഥാന സസ്ഥാധണിക്കുകയുള.  സസൗജനശ്യമസ്ഥായണി ലഭണിച ഭൂമണിയണില

കകസ്ഥാമസൗണ്ടത്ത് വസ്ഥാളണിനന്റെ പുനര്നണിര്മ്മസ്ഥാണതണിനസ്ഥായണി തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കണിയ എസണികമറ്റത്ത്

ഫണ്ടണിനസ്ഥായണി പസ്ഥാനണിന്ധംഗത്ത് (RKI) വകുപ്പെണില നലകണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.
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(10) മമസ്ഥാടെത്ത്  -  പൂവ്വതണിങലടണി  കറസ്ഥാ ഡത്ത്    BM&BC    നണിലവസ്ഥാരതണില
നവശകരണന്ധം   സന്ധംബനണിചത്ത്   ശ്രശ  .   നക  .   ഡണി  .   പ്രകസനന         എന്ധം  .  എല  .  എ  .-
യു  നടെ സബ്മണിഷനത്ത് നപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതത്ത്   -    വണികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരന്ധം     വകുപ്പുമനണി
നലകണിയ      മറുപടെണി.

ആലത്തൂര്  നണികയസ്ഥാജകമണ്ഡലതണിനല  കണിഴെക്കകഞരണി  പഞസ്ഥായതണിനല

മമസ്ഥാടെത്ത്-പൂവ്വതണിങലടണി കറസ്ഥാഡത്ത്  കണികലസ്ഥാമശറ്റര്  0/000  മുതല  12/000  എന്നതത്ത്

നപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതത്ത് വകുപ്പെത്ത് പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടെത്ത് നണിരതത്ത് വണിഭസ്ഥാഗതണിനത്ത് കശഴെണിനല പ്രധസ്ഥാന

ജണിലസ്ഥാ  പസ്ഥാതയസ്ഥാണത്ത്.  12  കണികലസ്ഥാമശറ്റര്  വദര്ഘശ്യമുള  കറസ്ഥാഡണില  വണിവണിധ

ഭസ്ഥാഗങ്ങളണിലസ്ഥായണി കരണിങല കക്വസ്ഥാറണികള് പ്രവര്തണിച്ചുവരുന.  ഈ കക്വസ്ഥാറണികളണില

നണിനന്ധം  അമണിതഭസ്ഥാരന്ധം  വഹണിച്ചുനകസ്ഥാണ്ടുള  വസ്ഥാഹനങ്ങളനടെ  ഗതസ്ഥാഗതന്ധംമൂലന്ധം

കറസ്ഥാഡണിനന്റെ  കണികലസ്ഥാമശറ്റര്  3/000  മുതല  6/250  വനര  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുന്ധം

തകര്ന്നതസ്ഥാണത്ത്.   കറസ്ഥാഡണിനന്റെ  0/000  മുതല  3/000  വനരയുന്ധം  6/250  മുതല

12/000 വനരയുള ഭസ്ഥാഗങ്ങളണില 2018 മുതല 2021 വനരയുള കസ്ഥാലയളവണില

വണിവണിധ  പ്രവൃതണികള്ക്കത്ത്  കശഴെണില  അറ്റകുറ്റപ്പെണണികള്  നടെതണിയണിട്ടുളതസ്ഥാണത്ത്.

2018-19  വര്ഷന്ധം  SLTF-നത്ത്  കശഴെണില  UPR to Mambad-Poovathingalatty

3/000 200 to 6/250-Mangalam dam-Veetikalkadavu road 0/000 to

1/700 [FL/RD/2019/1349] എന്ന പ്രവൃതണിയണില ഉള്നപ്പെടുതണി കണികലസ്ഥാമശറ്റര്

3/000  മുതല  6/250  വനരയുള ഭസ്ഥാഗന്ധം അറ്റകുറ്റപ്പെണണി നചയ്യുന്നതണിനസ്ഥായണി  12
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ലക്ഷന്ധം  രൂപയുനടെ  എസണികമറ്റത്ത്  പലതവണ  നടെണ്ടര്  നചയണിട്ടുന്ധം  ആരുന്ധംതനന്ന

നടെണ്ടര്  എടുക്കസ്ഥാതണിരുന്നതണിനസ്ഥാല  പ്രവൃതണി  നടെപ്പെണിലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന  സസ്ഥാധണിചണില.

ഈ  കറസ്ഥാഡത്ത്  ഗതസ്ഥാഗതകയസ്ഥാഗശ്യമസ്ഥാക്കുന്നതണിനസ്ഥായണി  റണ്ണണിന്ധംഗത്ത്  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടത്ത്

പദ്ധതണിയണില  ഉള്നപ്പെടുതണി  61  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  അനുവദണിചണിട്ടുണ്ടത്ത്.

ബണി.എന്ധം.&ബണി.സണി.  നണിലവസ്ഥാരതണില  ഉയര്തണനമന്ന  നണിര്കദ്ദേശന്ധം

പരണികശസ്ഥാധണിചത്ത് തശരുമസ്ഥാനനമടുക്കസ്ഥാന്ധം.


