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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-1

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   കമയയ്   28,   ചചനാവ

നബയമസഭ രനാവബചല  9.00  മണബകയ് ബഹുമനാനചപ്പെട്ട സസ്പീകര് ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ബനാകറബല്  ചകേനാടുത്തബരബക്കുന്ന  നമ്പര്  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തബല്

അനുവദബച്ച കചനാദദങ്ങളുചടെ നമ്പറബചന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

1(*1) സര്കനാര് ആശുപതബകേളുചടെ നവസ്പീകേരണലാം

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ചകേ.  ചകേ.  ചചശലജ ടെസ്പീച്ചര്)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

സര്കനാര്  ആശുപതബകേളുചടെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ചമച്ചചപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

എലാം.ആര്.ചഎ.,  സബ.റബ.  സനാന,  കേനാത്തയ്  ലനാബയ്,  ഡയനാലബസബസയ്  യൂണബറയ്

തുടെങ്ങബയ  ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ചബകേബതനാ  സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം
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ലഭദമനാകബ  പ്രനാഥമബകേതലലാം  മുതല്  തൃതസ്പീയതലലാംവചര

കരനാഗസ്പീസഇൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനുലാം  ചസഷദനാലബറബ  സഇൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുമുളള  നടെപടെബകേള്   സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനചണ്ടെന്നയ്  സഭചയ

അറബയബച്ചു.  ആര്ദലാം  മബഷചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കഡനാക്ടര്മനാരുകടെതടെകലാം  വബവബധ

വബഭനാഗലാം  ജസ്പീവനകനാരുചടെ  തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചയ്  ജബലനാ/ജനറല്

ആശുപതബകേളബല് സൂപ്പെര് ചസഷദനാലബറബ സലാംവബധനാനലാം ഏര്ചപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

ചതരചഞ്ഞെടുകചപ്പെട്ട  28  തനാലൂകയ്  ആശുപതബകേളബല്  നബശബത

മനാനദണ്ഡങ്ങകളനാടുകൂടെബയ  ചബകേബതനാ  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഏര്ചപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടെപടെബചയടുത്തബട്ടുണ്ടെയ്.  8  ജബലനാ  ആശുപതബകേളബലലാം  2  ചമഡബകല്

കകേനാകളജുകേളബലലാം പുതുതനായബ കേനാത്തയ് ലനാബയ് അനുവദബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  2  ജബലനാ

ആശുപതബകേളബല്  അതയ്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമനായബട്ടുചണ്ടെനലാം  കേബഫ്ബബ

പദതബയബല്  ഉള്ചപ്പെടുത്തബ  പത്തനലാംതബട്ട,  മകഞരബ,  തൃശ്ശൂര്,  ആലപ്പുഴ,

കേനാഞ്ഞെബരപ്പെളബ ജനറല് ആശുപതബകേളബലലാം ചകേനാലലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേനാഞ്ഞെങ്ങനാടെയ്

ജബലനാ  ആശുപതബകേളബലലാം  കേനാത്തയ്  ലനാബയ്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുകരനാഗമബക്കുകേയനാചണനലാം മനബ വദക്തമനാകബ. 44 തനാലൂകയ്

ആശുപതബകേളബല്  ഡയനാലബസബസയ്  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടെയ്.

കേനാനസര്കരനാഗ  ചബകേബത  ചമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബല്ക്കൂടെബ
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ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ ഓകങനാളജബ,  ഓകങനാ പനാകത്തനാളജബ വബഭനാഗത്തബല് 105

പുതബയ തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചബട്ടുണ്ടെയ്.  ജബലനാ കേനാനസര് ചകേയര് കപ്രനാഗ്രനാമബചന്റെ

ഫലമനായബ  ജബലനാ/ജനറല്  ആശുപതബകേളബല്  കേസ്പീകമനാചതറനാപ്പെബ  സഇൗകേരദലാം

ലഭദമനാക്കുനചണ്ടെനലാം  മദദകകേരളത്തബല്  പുതബയ  കേനാനസര്  ചസന്റെര്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെനവരബകേയനാചണനലാം 385 കകേനാടെബ

രൂപയചടെ കേബഫ്ബബ ധനസഹനായകത്തനാടുകൂടെബ ചകേനാച്ചബ കേനാനസര് ചസന്റെറബചന്റെ

അടെബസനാന സഇൗകേരദ വബകേസനലാം ദ്രുതഗതബയബല് പുകരനാഗമബക്കുകേയനാചണനലാം

മനബ വദക്തമനാകബ.  ലബലാംബയ് ഫബറബലാംഗയ് ചസന്റെറുകേള് ശക്തബചപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

50  ലക്ഷലാം  രൂപ   അനുവദബക്കുകേയലാം  ഫബസബകല്  ചമഡബസബന  ആന്റെയ്

റസ്പീഹനാബബലബകറഷന  ചസന്റെറുകേളുചടെ   ശനാക്തസ്പീകേരണത്തബനനായബ  250  ലക്ഷലാം

രൂപയചടെ  ഉപകേരണങ്ങള്  കകേരള  ചമഡബകല്  സര്വസ്പീസസയ്

കകേനാര്പ്പെകറഷനവഴബ വനാങ്ങബ നല്കുകേയലാം ചചയബട്ടുണ്ടെയ്.  മനാതൃ-ശബശു ആകരനാഗദ

സലാംവബധനാനങ്ങള്  ശക്തബചപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  സസ്പീകേളുചടെയലാം  കുട്ടബകേളുചടെയലാം

ആശുപതബകേള്  ശക്തബചപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  പുതബയവ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെനവരബകേയനാണയ്. ചമഡബകല് കകേനാകളജുകേചള മബകേവബചന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുന്നതബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മനാസ്റ്റര്  പനാന  തയനാറനാകബ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കയ്  തുടെകലാം  കുറബക്കുകേയലാം  MRI  ഉള്ചപ്പെചടെയളള
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അതദനാധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്  സനാപബക്കുകേയലാം  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ

തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുകേയലാം  പുതബയ  സൂപ്പെര്  ചസഷദനാലബറബ  വബഭനാഗങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  പബ.ജബ  സസ്പീറ്റുകേള് വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  ചമച്ചചപ്പെട്ട  ചബകേബതനാ

സഇൗകേരദങ്ങള്  ഏര്ചപ്പെടുത്തുകേയലാം  ചചയബട്ടുചണ്ടെന്നയ്  മനബ  വദക്തമനാകബ.

സമ്പൂര്ണ്ണ കടനാമനാ ചകേയര് സബസ്റ്റലാം ഏര്ചപ്പെടുത്തുന്നതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ ചലവല്-I

കടനാമനാചകേയര്  ചസന്റെറനായബ  തബരുവനന്തപുരലാം  ചമഡബകല്  കകേനാകളജബചന

സജ്ജമനാകബയബട്ടുണ്ടെയ്.  'അമൃതലാം  ആകരനാഗദലാം'  പദതബയബനകേസ്പീഴബല്  കസനാകയ്

യൂണബറ്റുകേള്,  ശസനാസയ്  കബനബകേയ്,  ആശസനാസയ്  കബനബകേയ്  തുടെങ്ങബയവ

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടെയ്.  സര്കനാര്  ആശുപതബകേള്  പരബസബതബ

സഇൗഹൃദമനാക്കുന്നതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ  തലകശ്ശേരബ ജനറല് ആശുപതബ, ചനാലക്കുടെബ

തനാലൂകയ്  ആശുപതബ,  പനാറശ്ശേനാല  ജനറല്  ആശുപതബ,  മട്ടനാകഞരബ

സസ്പീകേളുചടെയലാം  കുട്ടബകേളുചടെയലാം  ആശുപതബ  എന്നബവബടെങ്ങളബല്  മലബനജല

സലാംസരണ പനാന്റുകേള് സനാപബച്ചബട്ടുണ്ടെയ്.   ആകരനാഗദകമഖലയബല് 4260 പുതബയ

തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  2019-ല്  സബ്ചസന്റെറുകേള്

ചമച്ചചപ്പെടുത്തുചമനലാം  ചബകേബതനാനബരകയ്  ഏകേസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  സസകേനാരദ

ആശുപതബകേളുചടെ ചൂഷണലാം തടെയന്നതബനുമനായബ  കബനബകല് എസ്റ്റനാബബചഷ്മെന്റെയ്

ബബല് പനാസനാകബയബട്ടുചണ്ടെനലാം ചബകേബതനാ  ആനുകൂലദങ്ങചളനാനലാം സര്കനാര്
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പബനവലബച്ചബട്ടബചലനലാം   കകേന്ദ്രസര്കനാരബചന്റെ  ആയഷ്മെനാന  പദതബയബല്

നബബന്ധനകേകളനാചടെയനാണയ്    ഒപ്പുവച്ചബട്ടുളളചതനലാം   ചകേ.എലാം.എസയ്.സബ.എല്.

വബതരണലാം  ചചയ്യുന്ന  ഉപകേരണങ്ങചളയലാം  മരുനകേചളയലാം  കുറബച്ചയ്

പരനാതബയണ്ടെനാകുന്നപക്ഷലാം  അതയ്  ബനാകയ്  ലബസ്റ്റബല്ചപ്പെടുത്തുചമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കയ് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ.

2 (*2 & *18)  കപനാലസ്പീസയ് കസനയചടെ ശനാക്തസ്പീകേരണലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

കപനാലസ്പീസയ്  കസനയചടെ  ശനാക്തസ്പീകേരണത്തബനുലാം

ആധുനബകേവല്കരണത്തബനുമനായബ           2019-20 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷലാം 175

കകേനാടെബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുചണ്ടെന്നയ്  സഭചയ  അറബയബച്ചു.    'THUNA'

Mobile/Web  ആപബകകഷനബലൂചടെ  ഓണ്ചചലനനായബ  പരനാതബകേള്

സസസ്പീകേരബകനാനുലാം  എഫയ്.ചഎ.ആര്.-ചന്റെ  പകേര്പ്പുലാം   കപനാലസ്പീസബചന്റെ

കസവനങ്ങളുലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുമുളള  സലാംവബധനാനവലാം  അകനസഷണ

ഉകദദനാഗസര്കയ്  വബരലടെയനാള  വബവരങ്ങള്  ഉടെനടെബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ

ഓകട്ടനാകമറഡയ് ഫബലാംഗര് ചഎഡന്റെബഫബകകഷന സബസ്റ്റവലാം ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെയ്.

സബ.സബ.റബ.എന.എസയ്. സലാംവബധനാനത്തബലൂചടെ കകേസുകേള് സലാംബന്ധബച്ച വബവരലാം
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ഓണ്ലലനനായബ  ലഭദമനാചണനലാം  പനാകസനാര്ട്ടയ്  സലാംബന്ധമനായ

ചവരബഫബകകഷന നടെപടെബകേള് കവഗത്തബലനാകനാന 'e-VIP'  ചവബയ് കപനാര്ട്ടല്

ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  എലനാ  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളബലലാം  പബ.ആര്.ഒ.-

മനാചര  നബയമബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മുഖദമനബ  വദക്തമനാകബ.   ചപനാതുജനങ്ങള്കയ്

കപനാലസ്പീസബചന്റെ  അടെബയന്തര  സഹനായലാം  കതടുന്നതബനനായബ  112  എന്ന

നമ്പറബലളള  എമര്ജനസബ  ചറകസനാണ്സയ്  സകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സബസ്റ്റലാം  അഞയ്

ജബലകേളബലലാം  സസ്പീകേളുചടെയലാം കുട്ടബകേളുചടെയലാം സുരക്ഷയനായബ  1515  എന്ന കടെനാള്

ഫസ്പീ  നമ്പറബല്  ബന്ധചപ്പെടെനാവന്ന  കേണ്കടനാള്  റൂമുകേള്  എലനാ  ജബലകേളബലലാം

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടെയ്.  ക്രമസമനാധനാനപനാലനവലാം  കുറനാകനസഷണവലാം

കേനാരദക്ഷമമനാകനാന  471  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളബലലാം  സര്കബള്

ഇനചസക്ടര്മനാചര  കസ്റ്റഷന ഹഇൗസയ്  ഓഫസ്പീസര്മനാരനായബ  നബയമബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം

പുതുതനായബ 12 കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളുലാം 4 തസ്പീരകദശ കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളുലാം

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  6  എണ്ണലാം   ശബശുസഇൗഹൃദമനാകബ  മനാറബയബട്ടുചണ്ടെനലാം

മുഖദമനബ വദക്തമനാകബ.  അതബര്ത്തബകേളബല് ജനാഗ്രത ശക്തബചപ്പെടുത്തുന്നതബചന്റെ

ഭനാഗമനായബ 18 കകേനാസ്റ്റല് കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളബലലാം കകേനാസ്റ്റല് ഇന്റെലബജനസയ്

വബലാംഗയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  തസ്പീരകദശ  കമഖലകേളബല്  ഫബഷറസ്പീസയ്
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ഡബപ്പെനാര്ട്ടുചമന്റെബചന്റെയലാം മചചറന എനകഫനാഴയ്ചമന്റെബചന്റെയലാം സഹകേരണകത്തനാചടെ

കബനാട്ടയ്  പകടനാളബലാംഗയ്  നടെത്തുകേയലാം   തസ്പീരകദശ  പരബപനാലനലാം

ശക്തമനാക്കുന്നതബനനായബ  'ഇന്റെര്ചസപ്റര്'  കബനാട്ടുകേളബല്  ജസ്പീവന  രക്ഷനാ

ഉപകേരണങ്ങള്  ഉള്ചപ്പെചടെയള  അതദനാധുനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

സജ്ജസ്പീകേരബക്കുകേയലാം തസ്പീരകദശവനാസബകേചള  ഉള്ചപ്പെടുത്തബ കേടെകലനാര  ജനാഗ്രതനാ

സമബതബകേള്കയ്  രൂപലാം  നല്കുകേയലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെയ്.  മതദചത്തനാഴബലനാളബ

വബഭനാഗത്തബല്  നബനലാം  ചതരചഞ്ഞെടുകചപ്പെട്ട  177  കകേനാസ്റ്റല്  വനാര്ഡനമനാചര

പരബശസ്പീലനലാം  പൂര്ത്തബയനാകുന്ന  മുറയയ്  കകേനാസ്റ്റല്  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളബല്

നബയമബക്കുന്നതനാചണനലാം പ്രകതദകേ  നബയമനലാം  വഴബ  ആദബവനാസബ

വബഭനാഗത്തബല്ചപ്പെട്ട  78  കപചര  കപനാലസ്പീസയ്  കസനയബല്  നബയമബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം

മുഖദമനബ  വദക്തമനാകബ.  ടനാഫബകേയ്   കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേചളയലാം

യൂണബറ്റുകേചളയലാം  ടനാഫബകേയ്  എനകഫനാഴയ്ചമന്റെയ്  യൂണബറ്റുകേളനാകബ  ടനാഫബകേയ്

നബയനണലാം കേനാരദക്ഷമമനാകബയബട്ടുണ്ടെയ്. പബങയ് കപനാലസ്പീസയ് പകടനാള്/കേണ്കടനാള്

റൂലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ലക്രലാം & ക്രബമബനല് ടനാകബലാംഗയ് ചനറയ് വര്കബലാംഗയ് സബസ്റ്റലാം

ശക്തബചപ്പെടുത്തുകേയലാം ലക്രലാം ബനാഞയ് സലാംവബധനാനലാം പുനനഃസലാംഘടെബപ്പെബക്കുകേയലാം

ലവല്ഡയ് ലലഫയ് ലക്രലാം കേണ്കടനാള് യൂണബറയ് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ് അനുമതബ
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നല്കുകേയലാം ചചയബട്ടുചണ്ടെന്നയ് മുഖദമനബ വദക്തമനാകബ.  നനാഷണല് ടനാകബലാംഗയ്

സബസ്റ്റലാം  കപനാര്ട്ടല്  ഉപകയനാഗബച്ചയ്  കേനാണനാതനാകുന്നവചര  കവഗത്തബല്

കേചണ്ടെത്തനാന   സനാധബക്കുന്നതനാണയ്. ബനാങ്കുകേള്,  ധനകേനാരദ  സനാപനങ്ങള്,

ജൂവലറബകേള്,  ഫനാക്ടറബകേള്  എന്നബവയചടെ  സബ.സബ.ടെബ.വബ.  സലാംവബധനാനലാം

കപനാലസ്പീസുമനായബ  ബന്ധചപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  ചസനടല്  ഇനട്രൂഷന

കമനാണബററബലാംഗയ്  സബസ്റ്റലാം  (CIMS)  നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബനയ്  അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  CCTV Cameras with Remote Monitoring  പദതബ

200 കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളബല് നടെപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ 14 ജബലകേള്കയ് ഫണ്ടെയ്

അനുവദബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മുഖദമനബ  വദക്തമനാകബ.  തൃശ്ശൂര്  റസ്പീജബയണല്

കഫനാറനസബകേയ്  സയനസയ്  ലകബനാറട്ടറബചയ  ചചഹചടെകേയ്  ലകബനാറട്ടറബയനായബ

ഉയര്ത്തബയബട്ടുണ്ടെയ്.   അന്ധവബശസനാസങ്ങളുചടെ  അടെബസനാനത്തബല്  ക്രബമബനല്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെത്തുന്നവര്ചകതബചര  നബയമ പബനബലകത്തനാടുകൂടെബയ നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം ദൂരപരബധബയലാം ജനസനാന്ദ്രതയലാം കേണകനാകബ കൂടുതല് കപനാലസ്പീസയ്

കസ്റ്റഷനുകേള് അനുവദബക്കുചമനലാം ദുബനായയ് കമനാഡല് സനാര്ട്ടയ് കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റഷന

ആരലാംഭബക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധബച്ചയ്  പരബകശനാധബക്കുചമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കയ്

മറുപടെബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാകബ. 
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 3 (*3) ചചപതൃകേ മനബരങ്ങളുചടെ സലാംരക്ഷണലാം

തുറമുഖവലാം  മമ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  രനാമചന്ദ്രന  കേടെന്നപ്പെളബ)   നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  നബര്മ്മേബതബയചടെ

ചചപതൃകേപരമനായ  സവബകശഷതകേളുലാം  പ്രനാധനാനദവലാം  നബര്മ്മേനാണ രസ്പീതബയബചല

പ്രകതദകേതകേളുലാം  കേണകബചലടുത്തയ്  തനതു  രസ്പീതബയബല്  നബലനബര്ത്തനാനുള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ്  പുരനാവസ്തു  വകുപ്പെയ്  ചചകേചകനാണ്ടുവരുന്നചതനലാം  8

ചചപതൃകേ  നബര്മ്മേബതബകേചള  സലാംരക്ഷബത  സനാരകേ  പട്ടബകേയബല്

ഉള്ചപ്പെടുത്തുന്നതബനുളള അന്തബമ വബജനാപനവലാം 4 സനാരകേങ്ങളുചടെ പ്രനാഥമബകേ

വബജനാപനവലാം  പുറചപ്പെടുവബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച്ചു.   1968-ചല

കകേരള പ്രനാചസ്പീന സനാരകേ പുരനാവസ്തു സകങത പുരനാവശബഷ ആക്ടയ് പ്രകേനാരലാം 100

വര്ഷത്തബല്  കൂടുതല്  പഴകമുളതുലാം  ചരബതപരമനാകയനാ  പുരനാവസ്തു

ശനാസപരമനാകയനാ  വനാസ്തുശബല്പ്പെപരമനാകയനാ  പ്രനാധനാനദമുളതുമനായ

സനാരകേങ്ങചളയനാണയ് സലാംരക്ഷബത സനാരകേമനായബ പ്രഖദനാപബക്കുന്നതയ്.  പുരനാവസ്തു

സലാംരക്ഷണ  നബയമത്തബചന്റെ  പരബധബയബല്ചപ്പെടുന്ന  സനാരകേമനാചണന്നയ്

കബനാദദചപ്പെട്ടനാല്  മനാതകമ  സലാംരക്ഷബത  സനാരകേമനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുകേയളളൂചവനലാം   റവനമ്യൂ  വബശദവബവരലാം  ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാരബല്

നബനലാം  കശഖരബച്ചയ്  പ്രനാഥമബകേ  വബജനാപനലാം  പ്രസബദചപ്പെടുത്തബ  രണ്ടെയ്
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മനാസത്തബനുളബല്   ഉന്നയബകചപ്പെടുന്ന  ആകക്ഷപങ്ങളബല്  ഹബയറബലാംഗയ്

നടെത്തബയനാണയ്  അന്തബമ  വബജനാപനലാം  പുറചപ്പെടുവബക്കുന്നചതനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  സലാംരക്ഷബത  സനാരകേമനായബ  പ്രഖദനാപബച്ചവയചടെ  സലാംരക്ഷണ

പ്രവൃത്തബകേള് വകുപ്പെബചന്റെ കമല്കനനാട്ടത്തബല് നടെത്തുന്നതനാണയ്. 183 സലാംരക്ഷബത

സനാരകേങ്ങളുളളതബല്  141  എണ്ണത്തബനയ്   അന്തബമ  വബജനാപനലാം

പുറചപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണ്ടെയ്.  അറകുറപ്പെണബകേചളന്ന  വദനാകജന  ചുണ്ണനാമലാം

സുര്കബയമുള്ചപ്പെചടെയള  വസ്തുകളുപകയനാഗബച്ചയ്  നബര്മ്മേബച്ച  ചബല  ചചപതൃകേ

മനബരങ്ങള്  ചപനാളബച്ചു  പണബയനാനുളള  ശമലാം  ശദയബല്ചപ്പെട്ടബട്ടുചണ്ടെനലാം

ആറബങ്ങല്  ചകേനാട്ടനാരലാം,  ഇരവബകപരൂര്  ഇമ്മേനാനുകവല്  മനാര്കത്തനാമ്മേനാ  പളബ,

ഗവണ്ചമന്റെയ് കബനായ്സയ് ചചഹസ്കൂള് ചനയനാറബനകേര, ഒല്ലൂര് ചസന്റെയ് ആന്റെണസ്പീസയ്

ചഫകറനാന  ചര്ച്ചയ്  നടെശനാല,  ശക്തന  തമരനാചന്റെ  ജന്മഗൃഹമനായ  ആലവ

ചവളനാരബപ്പെളബ കകേനാവബലകേലാം മുതലനായവ ചപനാളബച്ചുകേളയനാനുളള നസ്പീകലാം വകുപ്പെയ്

ഇടെചപട്ടയ്  നബര്ത്തബവച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  വബദഗ്ദ്ധരനായ

ചതനാഴബലനാളബകേളുചടെ  അഭനാവവലാം  സമയചചദര്ഘദവലാം  ആറ്റുമണലബചന്റെ

ലഭദതക്കുറവലാംമൂലലാം ചചപതൃകേ നബര്മ്മേബതബകേളബല് ശുദമനായ ചുണ്ണനാമ്പയ്, സുര്കബ

മബശബതത്തബനയ്  ബദലനായബ  സബമന്റെയ്  ഉപകയനാഗബക്കുനണ്ടെയ്.  ചചപതൃകേ
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നബര്മ്മേബതബകേളുചടെ  പ്രനാധനാനദചത്തപ്പെറബയലാം  അവ  സലാംരക്ഷബകചപ്പെകടെണ്ടെതബചന്റെ

ആവശദകേതചയപ്പെറബയലാം ഉടെമസചര കബനാദദചപ്പെടുത്തനാന സനാധബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം

ചപനാതുജനങ്ങള്കബടെയബല്  ഇതുസലാംബന്ധബച്ചയ്  കബനാധവല്കരണലാം

നടെത്തനാനുള  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  വകുപ്പെബചല  കേണ്സര്കവഷന

എഞബനസ്പീയറുചടെ  കനതൃതസത്തബലള  ഉകദദനാഗസ  വബഭനാഗലാം

പരബകശനാധനകേള്കയ്  കനതൃതസലാം  നല്കുനചണ്ടെനലാം  പുരനാവസ്തു  വകുപ്പെബചന്റെ

സമ്മേതമബലനാചത  ചചപതൃകേ  മനബരങ്ങള്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതനായബ

ശദയബല്ചപ്പെട്ടനാല്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം  ഉപകചനാദദത്തബനയ്

മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത്ത

1  മുതല്   399  വചരയളള  കചനാദദങ്ങളബല്  59  എണ്ണത്തബനുലാം   ബന്ധചപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 
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