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ആമുഖചാം

പടി കേജ്തി പടി കേവര്ികവര്ഗ്ഗ കവര്ഗ്ഗക്ഷേമചാം സചാംബന്ധിച്ച സിച്ച സമിതിയുമട അദ്ധ്യവര്ഗ്ഗക്ഷേന്യ

ഞ്ന സമിതി അധികി കേ്രമറടുത്തിയതനുസരിച്ചാമത് സമിതിയുമട മൂന്മതാമത് റിികറ്ര്ടാമത്

സമര്റിക്കുന. 

ക കേരള നിയമസഭയുമട പടി കേജ്തി പടി കേവര്ികവര്ഗ്ഗ കവര്ഗ്ഗക്ഷേമചാം സചാംബന്ധിച്ച സിച്ച സമിതി

(2021-23),  പ്ലൈക്ടാമത് സര്ക്ര് മമഡികല് ക കേ്കളജിമലൈ (Institute  of  Integrated

Medical Sciences, Palaghat)  സിതിഗതി കേള കനരിടാമത് വിലൈയിരുത്തുനതിന്യി 2022

മമയാമത് മ്സചാം 5-ാ്ാചാംതതയതി പ്രസ്തുത  മമഡികല് ക കേ്കളജാമത് സന്ദര്ശിക്കു കേയുചാം

ക കേ്കളജാമത് ക കേ്ണ്ഫറിനസാമത് ഹാള്ളില് കയ്ഗചാം കചരു കേയുചാം വിവിധിക വകുറാമത്

ഉകദ്ധ്യ്ഗസരുമ്യി മമഡികല് ക കേ്കളജുമ്യി ബന്ധിച്ച സമറട വിഷയങ്ങള ചര്ച്ച

മചയ്യു കേയുചാം മചയ.   പ്രസ്തുത സന്ദര്ശനത്തിമന്റയുചാം ഉകദ്ധ്യ്ഗസരുമ്യുള്ള

ചര്ച്ചയുകടയുചാം അടിസ്നത്തില് തയ്യാറാക്കിയതും്റി്കിയതും പാലക്കാട് മെഡിചാം പ്ലൈക്ടാമത് മമഡികല്

ക കേ്കളജിമന്റ ഉനമനത്തിനാമത് ഉതകുമമനാമത് സമിതി  കേരുതും പാലക്കാട് മെഡിനതും പാലക്കാട് മെഡിമ്യ ഏത്നുചാം

നിര്ക്ദ്ദേശങ്ങളചാം ശിപ്ര്ശ കേളചാം ഉളമക്ള്ളിച്ചുമ കേ്ണ്ടുള്ളത്ണാമത് ഈ റിികറ്ര്ടാമത്. 

2022 ജൂലലൈ മ്സചാം ..18.. ാംാതതതയതി കചര്ന കയ്ഗത്തില് ഇാല് ഇൗ റിികറ്ര്ടാമത്

സമിതി അചാംഗത കേരിച്ചു. 

തിരുവനന്തപുരചാം,     ഒ. ആര് . ക കേള,
18.07.2022.                           അദ്ധ്യവര്ഗ്ഗക്ഷേന ,

  പടി കേജ്തി പടി കേവര്ികവര്ഗ്ഗകവര്ഗ്ഗക്ഷേമചാം 
 സചാംബന്ധിച്ച സിച്ച സമിതി.



റിപ്പോരര്

പരികജപോതി പരിക വരക വര്ഗ്ഗങ്ങളുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ദുര്ബ് ദുരടേയും മറ്റ് ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങളുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും

വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസപരവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും സപോമ്പത്തികവികവുംമപോയ തപോത്പര്യങ്ങപരിങ്ങളെ പ്രത്യേകം യ താത്പര്യങ്ങളെ പ്രപതികഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ശ്രദ്ധപയപോടുകൂ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി അഭാഗങ്ങളുടേയും വിിവൃദ്ധിളെ പ്രത്യേകം ്ടുപത്തികവണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിഗ്ഗങ്ങളുടേയും അവളെ പ്രത്യേകം ര സപോമൂഹികമായ അനീതിയില്ികമപോയ

അനീതതിയില് നീിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും എല്ലപോ വിധത്തികവിലുമുള്ള ചൂഷണങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് നീിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംരക്ിപക്ഷിക്കേണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിഗ്ഗങ്ങളുടേയും രപോജിത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തികവരവപോദിത്തികവമപോളെ പ്രത്യേകം ണന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് ഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണഘ്ഗ്ഗങ്ങളുടേനീയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

46-ാപോാഗ്ഗങ്ങളുടേയും വകു്ില് വിവസ്ഥ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുപമ്പപോഴും രാജ്യഗ്ഗങ്ങളുടേയും രപോജിത്തികവ് 20  പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിയിലധികഗ്ഗങ്ങളുടേയും

വരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോര സമകപോലതനീ ഇന്ത്യന് സാമൂഹിന

സപോമൂഹികമായ അനീതിയില്ികപോവസ്ഥയില് പലപ്പോഴും രാജ്യഗ്ഗങ്ങളുടേയും അവഗണിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്ടുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മപോറ്റ് ദുര്ബി

നീിരത്തികവളെ പ്രത്യേകം ്ടുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് ഒരു വസ്തുതയപോണ.്   സമൂഹികമായ അനീതിയില്ത്തികവില്

പിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോക്ഷിക്കേഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീില്ക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46വരക്ഷിക്കേ് മുഖ്യധാരയിലെത്താന് വിധപോരയിളെ പ്രത്യേകം ലത്തികവപോന വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ആര്ിപക്ഷിക്കേണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആര്ിച്ചവ ഉപപയപോഗിച്ച് ളെ പ്രത്യേകം തപോഴില് നേടേണ്ടതില് പനീപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിഗ്ഗങ്ങളുടേയും

അനീിവപോരിമപോണ.് 

 2.   സപോക്രതയില് രപോജിശരപോശരി 73% ആളെ പ്രത്യേകം ണന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിരിളെ പ്രത്യേകം ക്ഷിക്കേ പരികജപോതി

പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങളുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത് 54.69% ആണ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് അന്ത്യന് സാമൂഹരഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിക്തമപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

കണക്ഷിക്കേപോണ.്   രപോജിളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ ജനീസഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഖ്യധാരയിലെത്താന് വിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ 25 ശതമപോനീപത്തികവപോയ താത്പര്യങ്ങളെഗ്ഗങ്ങളുടേയും വരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ഒരു

വലിയ ജനീവിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗത്തികവിലപോണ് സപോക്രതയില് ഈ അന്ത്യന് സാമൂഹരഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്

ശ്രദ്ധിപക്ഷിക്കേണ്ടതപോണ.്  93.91%  സപോക്രതയും മറ്റ് ള്ള പകരയ താത്പര്യങ്ങളെത്തികവിലപോകളെ പ്രത്യേകം ര

ജനീസഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഖ്യധാരയിലെത്താന് വിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ 9.1%  വരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പരികജപോതിക്ഷിക്കേപോരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ സപോക്രത 88.7%  വുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ സപോക്രത 74.44%  വുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആണ്.   പ്രസ്തുത

വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെിളെ പ്രത്യേകം ല സ്തത സപോക്രത നീിരക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും വയ താത്പര്യങ്ങളെളെ പ്രത്യേകം ര കുറവപോണ്.  ഒരു സമൂഹികമായ അനീതിയില്ത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

ഉന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ അയ താത്പര്യങ്ങളെവുംപകപോല് ആ സമൂഹികമായ അനീതിയില്ത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ല സ്തതകള് ആര്ിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

പുപരപോഗതിയപോണ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ടേയും മറ്റ് ദുര്ബി.ആര .  അഗ്ഗങ്ങളുടേയുംപടേയും മറ്റ് ദുര്ബദക്ഷിക്കേര വവസ്ഥ ചെനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഇതിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഗിന്റെ ഗൗരവഗ്ഗങ്ങളുടേയും

വിയ താത്പര്യങ്ങളെിപച്ചപോതും അവരെ സാമൂഹിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തപോണ.്  

3.   ഒരു രപോജിത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും സൂവസ്ഥ ചെി്ിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 അയ താത്പര്യങ്ങളെവും

പകപോലപോണ് മപോനീവ വികസനീ സൂവസ്ഥ ചെിക (Human  Development  Index).   പദശതയ

വരുമപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  സപോക്രത,  ആയും മറ്റ് രരദരഘിഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവ HDI  യും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ മപോനീദണ്ഡങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെപോണ്.
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എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല് സ്പോതന്ത്ിപോനീന്ത്യന് സാമൂഹര ഇന്ത്യന് സാമൂഹിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ സപോമ്പത്തികവികമപോയ മുപന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46റ്റ് ദുര്ബഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  ജനീസഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഖ്യധാരയിലെത്താന് വിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

25 ശതമപോനീപത്തികവപോയ താത്പര്യങ്ങളെഗ്ഗങ്ങളുടേയും വരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ മപോനീവ വികസനീ

സൂവസ്ഥ ചെിക ളെ പ്രത്യേകം മച്ചളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തികവപോന തക്ഷിക്കേ രതതിയില് ഉപപയപോഗളെ പ്രത്യേകം ്രില്ല എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് ഒരു വസ്തുതയപോണ്.

ഇക്കൂരരില് ടേയും മറ്റ് ദുര്ബഹു ഭൂരിപക്വുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും പപോരമ്പരി ളെ പ്രത്യേകം തപോഴില് നേടേണ്ടതിലുകയ താത്പര്യങ്ങളെില് ഏരളെ പ്രത്യേകം ്ര് രപോജിളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ

പപപോറ്റുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പദശതയ ഉദപപോദനീത്തികവിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും അതും അവരെ സാമൂഹിവഴില് നേടേണ്ടതി പദശതയ വരുമപോനീത്തികവിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും പനീരിട്ടും അല്ലാതെയഗ്ഗങ്ങളുടേയും

അല്ലപോളെ പ്രത്യേകം തയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവനീ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് പലപ്പോഴും രാജ്യഗ്ഗങ്ങളുടേയും കപോണപോളെ പ്രത്യേകം ത പപപോകന.

4.  വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആര്ിച്ചപോല് മപോത്രപമ ഏളെ പ്രത്യേകം തപോരു വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗത്തികവിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമൂഹികമായ അനീതിയില്ത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

മുഖ്യധാരയിലെത്താന് വിധപോരയിപലക്ഷിക്കേ് എത്തുവപോന സപോധിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ള.   എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല് സങ്കതരസങ്കീര്ണ്ണമപോയ ജതവിത

സപോഹികമായ അനീതിയില്വസ്ഥ ചെരിങ്ങളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും വരുമപോനീമില്ലപോയ്മയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസ സ്ഥപോപനീങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് അനും സമൂഹത്തിനഭാഗങ്ങളുടേയും വിവിപക്ഷിക്കേണ്ടി

വരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പവരതിരിവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും അവഗണനീയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഈ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോളെ പ്രത്യേകം ര വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരജിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തില്

നീിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പിറപകപോട്ടും അല്ലാതെയവലിക്കം നില്ക്കുന.  വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസ സ്ഥപോപനീങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് ഇത്തികവരക്ഷിക്കേപോരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

ളെ പ്രത്യേകം കപോഴില് നേടേണ്ടതിഞ്ഞുപപപോക്ഷിക്കേ് മറ്റ് ദുര്ബ് വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോളെ പ്രത്യേകം രക്ഷിക്കേപോളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും വയ താത്പര്യങ്ങളെളെ പ്രത്യേകം ര കൂടുതലപോണ്.   ഇന്ത്യന് സാമൂഹിയിളെ പ്രത്യേകം ല മറ്റ് ദുര്ബ്

സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീങ്ങളുമപോയി തപോരതിമളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുപമ്പപോള് പകരയ താത്പര്യങ്ങളെത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ല പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ

വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ജതവിത നീിലവപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മച്ചളെ പ്രത്യേകം ്രതപോണ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് കപോണപോന സപോധിക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും.

ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹിവിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹി ആപരപോഗി സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  സപോമൂഹികമായ അനീതിയില്ി സുരക്പോ പദ്ധതികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

രക്പോകവവസ്ഥ ചെഗ്ഗങ്ങളുടേയും തും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേങ്ങിയവ പകരയ താത്പര്യങ്ങളെത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ല പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

ജതവിതളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ ളെ പ്രത്യേകം മച്ചളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് വയ താത്പര്യങ്ങളെളെ പ്രത്യേകം രയധികഗ്ഗങ്ങളുടേയും സഹികമായ അനീതിയില്പോയിച്ച ഘ്ഗ്ഗങ്ങളുടേകങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെപോണ്. 

5.   പകരയ താത്പര്യങ്ങളെ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിലവില് വരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് വയ താത്പര്യങ്ങളെളെ പ്രത്യേകം ര മുനപ് തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോക്ഷിക്കേ

ജനീവിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെനും സമൂഹത്തിനഭാഗങ്ങളുടേയും വിവിച്ചിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 കഷ്ടതകള് പരിഹികമായ അനീതിയില്രിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനള്ള ശ്രമങ്ങള്

തിരുവിതപോഗ്ഗങ്ങളുടേയുംകൂര , ളെ പ്രത്യേകം കപോച്ചി, മലടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോര പ്രപദശങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിരുന.

6.     1956  ല് പകരയ താത്പര്യങ്ങളെ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീ രൂപതകരണപത്തികവപോളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീത്തികവ്

പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പക്മവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും വികസനീവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലക്ിമിര് പ്രപതിക വകു്്

നീിലവില് വരികയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസപോവസരങ്ങളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസപോനും സമൂഹത്തിനകൂലിങ്ങളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ഏരളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രത ളെ പ്രത്യേകം മട്രിക്, പോസ്റിക്,  പപപോസ്് ളെ പ്രത്യേകം മട്രിക്, പോസ്റിക് പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലുകള് ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ.

ഇപതപോളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പപോവളെ പ്രത്യേകം ്ര വിദിപോര്ികള്ക്ഷിക്കേ് പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലുകയ താത്പര്യങ്ങളെില് തപോമസിച്ച് വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പനീടുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് അവസരഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച.  ളെ പ്രത്യേകം വല്്ഫയര സ്കൂളുകളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും രട്രിക്, പോസ്റടേയും മറ്റ് ദുര്ബല് സ്കൂളുകളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

സ്ഥപോപിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രതിമപോസ രസ്പന്റും ലംപ്സംഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലഗ്ഗങ്ങളുടേയുംപ്സം ഗ്രാന്റും ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഗ്രപോന്റും ലംപ്സംഗ്ഗങ്ങളുടേയും എല്ലപോ പപപോസ്് ളെ പ്രത്യേകം മട്രിക്, പോസ്റിക്

പകപോഴ്സുകള്ക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും അനും സമൂഹത്തിനവദിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും  മപോതൃകപോ ളെ പ്രത്യേകം തപോഴില് നേടേണ്ടതില് പകന്ദ്രങ്ങളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഐ.റ്റ് ദുര്ബി.സി.  കളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോലവപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേികളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ.
7.     രണ്ടപോഗ്ഗങ്ങളുടേയും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ അവസപോനീപത്തികവപോളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ എല്ലപോവരക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും
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വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  ഭാഗങ്ങളുടേയും വിവനീ രഹികമായ അനീതിയില്ിതരക്ഷിക്കേ് ഭാഗങ്ങളുടേയും വിവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  ആപരപോഗിഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  ശുവസ്ഥ ചെിത്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  ളെ പ്രത്യേകം തപോഴില് നേടേണ്ടതില് പരിശതലനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും,

പരമ്പരപോഗത ളെ പ്രത്യേകം തപോഴില് നേടേണ്ടതില് വികസനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  സഹികമായ അനീതിയില്കരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും തും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേങ്ങി സകല പമഖ്യധാരയിലെത്താന് വലകയ താത്പര്യങ്ങളെിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പരികജപോതി/പരികവരക വര്ഗ്ഗ പിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോക്ഷിക്കേ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് പക്മഗ്ഗങ്ങളുടേയും രകവരുത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

പ്രവരത്തികവനീങ്ങള് നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പ്രധപോനീ വകു്പോയി പ്രസ്തുത വകു്് മപോറുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ.

8.     1965  ല് വകു്ിനീ് കതഴില് നേടേണ്ടതിളെ പ്രത്യേകം ല സഹികമായ അനീതിയില്കരണ സ്ഥപോപനീങ്ങള് സഹികമായ അനീതിയില്കരണ

വകു്ിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വല്്ഫയര സ്കൂളുകള് വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസ വകു്ിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും രകമപോറി.  പരികജപോതി പരിക

വരക വര്ഗ്ഗ പമഖ്യധാരയിലെത്താന് വലയിളെ പ്രത്യേകം ല നീരവഗ്ഗങ്ങളുടേയുംശ ശപോസ്തപഠനീ ഗപവഷണത്തികവിനീപോയും മറ്റ് ള്ള കിരത്തികവപോഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം സ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

സ്ഥപോപനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും 1970 ല് നീിലവില് വന.

9.    പിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് പരികജപോതി/പരികവരക വര്ഗ്ഗ പക്മ പ്രവരത്തികവനീങ്ങള് കൂടുതല്

കപോരിക്മമപോയി നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ്പോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗമപോയി വകു്ിളെ പ്രത്യേകം നീ രണ്ടപോയി വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിജിച്ച്,  നീിലവിളെ പ്രത്യേകം ല

പരികജപോതി വികസനീ വകുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പരികവരക വര്ഗ്ഗ വികസനീ വകുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിലവില് വന.

10.    പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പക്മത്തികവിനീപോയി പകരയ താത്പര്യങ്ങളെ

നീിയമസഭാഗങ്ങളുടേയും വിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ പക്മഗ്ഗങ്ങളുടേയും സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച സമിതി 1972  നീവഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബര

1-ാപോാഗ്ഗങ്ങളുടേയും തതയതി രൂപതകൃതമപോയി.   പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പക്മഗ്ഗങ്ങളുടേയും

സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച് സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീ സരക്ഷിക്കേപോര രകളെ പ്രത്യേകം ക്ഷിക്കേപോണ്ടിട്ടും അല്ലാതെയള്ള നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേികള് പരിപശപോധിക്കം നില്ക്കുക,

ഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണഘ്ഗ്ഗങ്ങളുടേനീയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ 335-ാപോാഗ്ഗങ്ങളുടേയും വകു്ിളെ പ്രത്യേകം ല വിവസ്ഥയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിസ്ഥപോനീത്തികവില് സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീ

സരക്ഷിക്കേപോരിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും അതിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ നീിയന്ത്ണത്തികവിന കതഴില് നേടേണ്ടതിലുള്ള സരതതസുകയ താത്പര്യങ്ങളെിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും പരികജപോതി

പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോരക്ഷിക്കേ് മതിയപോയ പ്രപോതിനീിധിഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഉറപ് വരുത്തുക,  പ്രസ്തുത

വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങള്ക്ഷിക്കേപോയി നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ്പോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പക്മ പ്രവരത്തികവനീങ്ങളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും പദ്ധതികളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും എത്രപത്തികവപോയ താത്പര്യങ്ങളെഗ്ഗങ്ങളുടേയും

്ഫലപ്രപോപ്ിയില് എത്തുനളെ പ്രത്യേകം ണ്ടന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് പരിപശപോധിക്കം നില്ക്കുക,  അവ ലക്ിപ്രപോപ്ിയില്

എത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനള്ള ഉപപോധികളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും മപോരക വര്ഗ്ഗങ്ങളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും സരക്ഷിക്കേപോരിപലക്ഷിക്കേ് ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുക

എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവയപോണ് പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ പക്മഗ്ഗങ്ങളുടേയും സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച  സമിതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പ്രധപോനീ

കരത്തികവവിങ്ങള് .

11.     പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹിവപോയ പക്മത്തികവിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

വികസനീത്തികവിനും സമൂഹത്തിനമപോയി സമിതി സജതവമപോയി നീിലളെ പ്രത്യേകം കപോളന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല്

പ്രശ്നപരിഹികമായ അനീതിയില്പോരത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ അവസപോനീ ആശ്രയമപോയി സപോമപോനീിജനീങ്ങള് നീിയമസഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോ

സമിതിളെ പ്രത്യേകം യ ആശ്രയിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  അവരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പ്രശ്നങ്ങള് അരഹികമായ അനീതിയില്ിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 രതതിയില് ,

നീിലവിലുള്ള നീിയമങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് വിപധയമപോയി പരിഹികമായ അനീതിയില്രിച ളെ പ്രത്യേകം കപോടുക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 കപോരിത്തികവില് സമിതി
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നീിതപോന്ത്യന് സാമൂഹ ജപോഗ്രത പുലര ത്തികവിവരികയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

12.    പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗത്തികവില് ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ര വിദിപോര്ികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

ഉന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46മനീത്തികവിനീപോയി കപോരിമപോയ സരക്ഷിക്കേപോര ഇ്ഗ്ഗങ്ങളുടേളെ പ്രത്യേകം പ്ഗ്ഗങ്ങളുടേലുകള് വിവിധ തലങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് ഉളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

അവരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസ പ്രശ്നങ്ങള് ,  രപോജിഗ്ഗങ്ങളുടേയും 75-ാപോാഗ്ഗങ്ങളുടേയും സ്പോതന്ത്ി ദിനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ആപഘപോഷിക്കം നില്ക്കുപമ്പപോഴും രാജ്യഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരസങ്കീര്ണ്ണമപോയി പരിഹികമായ അനീതിയില്രിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്രിരില്ല.  ഇവളെ പ്രത്യേകം ര ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹിസമൂഹികമായ അനീതിയില്ത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

മുഖ്യധാരയിലെത്താന് വിധപോരയിപലക്ഷിക്കേ് രകപി്ഗ്ഗങ്ങളുടേിച്ച് ളെ പ്രത്യേകം കപോണ്ടു വരുവപോന ആധുനീിക-വല്കൃത ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹി

വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസ സ്ഥപോപനീങ്ങള് ഏളെ പ്രത്യേകം റ അനീിവപോരിമപോണ.്

13.  അപ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോരക്ഷിക്കേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസ

രഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗത്തികവ് അരഹികമായ അനീതിയില്മപോയ പങ്കപോയ താത്പര്യങ്ങളെിത്തികവഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഉറ്പോക്കം നില്ക്കുക എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ലക്ിപത്തികവപോളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ 2014  ല് രപോജിത്തികവ്

തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ആദിമപോയി പരികജപോതി വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോരക്ഷിക്കേ് മപോത്രമപോയി സ്ഥപോപിതമപോയതപോണ് Institute

of  integrated  medical  sciences  palaghat  (Govt.  Medical  College  Palaghat).   പരികജപോതി

പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോരക്ഷിക്കേ് നീിയമപരമപോയി ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപക്ഷിക്കേണ്ട 10%  സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഉറ്പോക്കം നില്ക്കുക

എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തപോണ് ഈ സ്ഥപോപനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചതിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധപോനീ ലക്ിഗ്ഗങ്ങളുടേയും.   എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല് 1951 ല്

പകരയ താത്പര്യങ്ങളെത്തികവില് ആദിമപോയി സ്ഥപോപിതമപോയ തിരുവനീന്ത്യന് സാമൂഹപുരഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് മുതല ്

2021-ല് അവസപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും സ്ഥപോപിതമപോയ വയനീപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് വളെ പ്രത്യേകം ര

തപോരതമിളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുകയപോളെ പ്രത്യേകം ണങ്കില് 2014-ല് സ്ഥപോപിതമപോയ പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജപോണ് ഏറ്റ് ദുര്ബവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും പശപോവസ്ഥ ചെനീതയപോവസ്ഥയിലുള്ളളെ പ്രത്യേകം തന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് മനീസിലപോക്കം നില്ക്കുവപോന സപോധിക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും.

14.   സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീത്തികവ് ഏറ്റ് ദുര്ബവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും കൂടുതല് പരികജപോതി  വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗക്ഷിക്കേപോരുള്ള അര്പോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി,

ളെ പ്രത്യേകം നീല്ലിയപോമ്പതി പപപോളെ പ്രത്യേകം ല വസ്ഥ ചെികിത്സപോ സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് ഏറ്റ് ദുര്ബവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും പിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോക്ഷിക്കേഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീില്ക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

പ്രപദശങ്ങള് ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ക്ഷിക്കേപോളന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ഏറ്റ് ദുര്ബവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും വലിയ ജില്ലയപോയ

പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ജില്ലക്ഷിക്കേ് ആതും അവരെ സാമൂഹിര ശുശ്രൂഷ രഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗത്തികവ് സ്പോശ്രയത്തികവമുണ്ടപോക്കം നില്ക്കുക എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തും അവരെ സാമൂഹികൂ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

മുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ില് കണ്ടപോണ് പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് (IIMS)  സ്ഥപോപിതമപോയത.്   (GO

(MS)72/12/SCSTDD Dated: 26.05.2012.)

എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല് ,  നീിലവില് ഈ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹിജനീങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിദിപോര്ികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രതതക്യ്ക്കൊത്ത് ഉയര്ളെ പ്രത്യേകം ക്ഷിക്കേപോത്തികവ് ഉയരന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിരില്ലപോളെ പ്രത്യേകം യനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ച് ഏകപദശഗ്ഗങ്ങളുടേയും എര് വരഷഗ്ഗങ്ങളുടേയും കഴില് നേടേണ്ടതിഞ്ഞിട്ടും ബാലാിട്ടും അല്ലാതെയഗ്ഗങ്ങളുടേയും ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോലപോരിഷ്ടത വിട്ടും അല്ലാതെയമപോറപോത്തികവ

അവസ്ഥയിലപോണ് ഇപ്പോഴും രാജ്യഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഈ സ്ഥപോപനീളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

ശ്രദ്ധയില്ളെ പ്രത്യേകം ്ടുകയും മറ്റ് ണ്ടപോയി.

15.  സ്കപോരി പമഖ്യധാരയിലെത്താന് വലയില്പ്പോലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹിജനീങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് മികച്ച വസ്ഥ ചെികിത്സപോ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും
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ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമല്ലപോത്തികവ പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ജില്ലയില്  വിദഗ്ദ്ധ വസ്ഥ ചെികിത്സയ്ക്കായി തൃശ്ശൂപോയി തൃശ്ശൂര ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിപനീയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  പകപോയമ്പത്തൂരിപനീയും മറ്റ് മപോണ്  ജനീങ്ങള് ആശ്രയിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അത്

സപോമ്പത്തികവികമപോയി ഏളെ പ്രത്യേകം റ പ്രയപോസങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കം നില്ക്കുനളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  ആയതിനീപോല് എയിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്

നീിലവപോരത്തികവിലുള്ള വസ്ഥ ചെികിത്സ ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോയി വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്ത പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ്

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് ആശുപത്രിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പരമപോവധി പവഗത്തികവില്

പൂരസങ്കീര്ണ്ണപതപോതില് എത്തികവിപക്ഷിക്കേണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിളെ പ്രത്യേകം ണ്ടന വിലയിരുത്തികവിയ പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ പക്മഗ്ഗങ്ങളുടേയും

സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച സമിതി ഈ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് പനീരില് സന്ദരശിച്ച് പഠനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് തതരുമപോനീിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ണ്ടപോയി.

16.   പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ പക്മഗ്ഗങ്ങളുടേയും സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച സമിതി   (2021-23),

 2022 ളെ പ്രത്യേകം മയ് മപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും 5-ാപോാഗ്ഗങ്ങളുടേയും തതയതി പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് സരക്ഷിക്കേപോര ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ്

സന്ദരശിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് പകപോണ്ഫറന്്ഫറനസ് ഹികമായ അനീതിയില്പോയ താത്പര്യങ്ങളെില് പയപോഗഗ്ഗങ്ങളുടേയും പവസ്ഥ ചെരുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവി്് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച്

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് അധികൃതര ,  പരികജപോതി-  പരികവരക വര്ഗ്ഗ വികസനീ വകു്് ജില്ലപോ

ഉപദിപോഗസ്ഥര ,  പി.ഡിക്കല് വിദ്യാബ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.  ഉപദിപോഗസ്ഥര ,  അധിപോപക അനീധിപോപക പ്രതിനീിധികള് ,

വിദിപോര്ി പ്രതിനീിധികള് ,  പി.റ്റ് ദുര്ബി.എ.  പ്രതിനീിധികള് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവരുമപോയി വസ്ഥ ചെരച്ച നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപളുജുമപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്ര വിഷയങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ദുര്ബ് വിഷയങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതി

മുമ്പപോളെ പ്രത്യേകം ക സമര്ിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്ര ഹികമായ അനീതിയില്രജികള് സ്തകരിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ.  സന്ദരശനീത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

വിശദപോഗ്ഗങ്ങളുടേയുംശങ്ങള് ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ക്ഷിക്കേപോളന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 റിപ്പോരര് ചുവളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പവസ്ഥ ചെരക്കം നില്ക്കുന.

➔ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീപോയി സ്ഥലഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഏളെ പ്രത്യേകം റ്റ് ദുര്ബടുക്ഷിക്കേലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിരുപോണ പ്രവൃത്തികവികളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും  .

17.    പരികജപോതി വകു്ിനീ് കതഴില് നേടേണ്ടതിലുള്ള, രപോജിളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46  ഇത്തികവരത്തികവിലുള്ള ആദിളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ്,  പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ജില്ലയില് യപോക്ഷിക്കേരയിളെ പ്രത്യേകം ല എസ്.സി.  വകു്ിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ 50

ഏക്ഷിക്കേര സ്ഥലത്തികവ് സ്ഥപോപിക്കം നില്ക്കുവപോന തതരുമപോനീിച്ചപ്പോള് അക്ഷിക്കേപോദമിക് പബപോക്ഷിക്കേ്,  ളെ പ്രത്യേകം മയിന

പബപോക്ഷിക്കേ ,്  പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ല് ,  ഭൂഗരഭാഗങ്ങളുടേയും വി ജലസഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണി,  ചുറ്റുമതില് ,  പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ിറ്റ് ദുര്ബല് പബപോക്ഷിക്കേ്

എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവളെ പ്രത്യേകം യല്ലപോഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തികവിയ 559.96  പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി രൂപയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ മപോസ്ര പ്ലാനാപോനീപോണ്

തയ്പോറപോക്ഷിക്കേിയിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത.്

18.    ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് തും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേങ്ങുവപോന 50 ഏക്ഷിക്കേര ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും 100  പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

രൂപയും മറ്റ് മപോണ് 2013-ല് അനും സമൂഹത്തിനവദിച്ചത .്  1987-ല് ഇന്ത്യന് സാമൂഹിന ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേലിപ്ഫപോണ്ഫറന് ഇും രാജ്യത്തിന്റെസ്ട്രിയ്കിയ്ക്കായി തൃശ്ശൂ് (ITI),

യപോക്ഷിക്കേര വിപല്ലജില് സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീ സരക്ഷിക്കേപോര അനും സമൂഹത്തിനവദിച്ച 100  ഏക്ഷിക്കേര ഭൂമിയില്
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ഉപപയപോഗിക്ഷിക്കേപോളെ പ്രത്യേകം ത കി്ഗ്ഗങ്ങളുടേന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 72.77   ഏക്ഷിക്കേര തിരിളെ പ്രത്യേകം ച്ചടുത്തികവ് അതില് നീിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോണ് 50

ഏക്ഷിക്കേര ഭൂമി ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീപോയി നീല്കിയത്. പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വകു്ിനീ്

ഭൂമിരകമപോറുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോയി 2013  ളെ പ്രത്യേകം ്ഫബ്രുവരി 23  നീ് റവനീ് വകു്് പുറളെ പ്രത്യേകം ്ടുവിച്ച

66/2013/Rev  നീമ്പര ഉത്തികവരവില് ഒരു വരഷത്തികവിനീകഗ്ഗങ്ങളുടേയും തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോണ് നീിഷ്കരഷിച്ചിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത.്

19.   GO (MS)40/2015/SCSTDD dated: 03.06.2015, GO (MS)49/2015/SCSTDD

dated:  07.07.2015,  GO  (MS)56/2015/SCSTDD  dated:  29.07.2015  എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത സരക്ഷിക്കേപോര

ഉത്തികവരവുംകള് പ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിവിധ പ്രവരത്തികവികള്ക്ഷിക്കേപോയി 442.64 പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി രൂപയ്ക്കുള്ള സരക്ഷിക്കേപോര

അനും സമൂഹത്തിനമതി ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയണ്ട്.

20.    04.08.2015  ളെ പ്രത്യേകം ല GO (Rt)1265/2015/SCSTDD  നീമ്പര സരക്ഷിക്കേപോര ഉത്തികവരവ്

പ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹിമരപോമത്തികവ് വകു്പോണ് പ്രവരത്തികവി നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ്ിലപോപക്ഷിക്കേണ്ടത്.   പദ്ധതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

കണ്ഫറന്സള്രും രാജ്യത്തിന്റെ് M/s Mathur & Kapre Associates, Newdelhi ആണ്.

21.    പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും 2014-ല്

ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിചളെ പ്രത്യേകം വങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയതിനീ് സ്ഥപോപിത ലക്ിഗ്ഗങ്ങളുടേയും രകവരിക്കം നില്ക്കുവപോന ഇനീിയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയിരില്ല.  

➔ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണ നീിരതഹികമായ അനീതിയില്ണഗ്ഗങ്ങളുടേയും  .

22.     29.10.2012-ളെ പ്രത്യേകം ല GO(MS) 135/2012/SCST DD നീമ്പര സരക്ഷിക്കേപോര ഉത്തികവരവ്

പ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും 1955  ളെ പ്രത്യേകം ല ട്രിക്, പോസ്റപോവനകൂര ളെ പ്രത്യേകം കപോച്ചിന ലിറ്റ് ദുര്ബററി സയും രാജ്യത്തിന്റെി്ഫിക് ആും രാജ്യത്തിന്റെ് വസ്ഥ ചെപോരിറ്റ് ദുര്ബടേയും മറ്റ് ദുര്ബിള്

ളെ പ്രത്യേകം സപോരസറ്റ് ദുര്ബതസ് രജിപസ്ട്രിയ്കഷന ആക്ട് പ്് പ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും 20.05.2015-ല് TVM/TC/586/2015

നീമ്പറില് രജിസ്ര ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്ത Society for the institute of integrated medical sciences നീപോണ്

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണ ചുമതല.   26.05.2012  ളെ പ്രത്യേകം ല GO (MS)  72/12/SCSTDD

സരക്ഷിക്കേപോര ഉത്തികവരവ് പ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിയമിതനീപോയ ളെ പ്രത്യേകം സ്ഷില് ഓ്ഫതസര ,  നീിരുപോണഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പൂരത്തികവതകരിച്ച് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് ഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയതിനീപോയി രൂപതകരിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ള

ളെ പ്രത്യേകം സപോരസറ്റ് ദുര്ബിക്ഷിക്കേ് രകമപോപറണ്ടതപോണ.്

23.    പ്രസ്തുത ളെ പ്രത്യേകം സപോരസറ്റ് ദുര്ബിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ എക്സ്-ഓ്-ഓ്ഫിപഷിപോ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയരമപോന സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീ

മുഖ്യധാരയിലെത്താന് വിമന്ത്ിയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും രവസ് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയരമപോന പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വികസനീ വകു്് മന്ത്ിയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും

കണ്ഫറന്വതനീര ഇനസ്ിറ്റ് ദുര്ബ്ര് ഓ്ഫ് ഇും രാജ്യത്തിന്റെപഗ്രറ്റ് ദുര്ബഡിക്കല് വിദ്യാ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് സയനസസ് ഡിക്കല് വിദ്യായറക്ട് പ്റുമപോണ്.

ളെ പ്രത്യേകം സപോരസറ്റ് ദുര്ബിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ എക്സ്-ഓിക്രതവ് കുിറ്റ് ദുര്ബി ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയരമപോന പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ വികസനീ

വകു്് ളെ പ്രത്യേകം സക്രരറിയപോണ.്
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➔ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ അഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗതകപോരവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിദിപോര്ി പ്രപവശനീവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും  .

24.     പകരയ താത്പര്യങ്ങളെ ആപരപോഗി സരതകലപോശപോലയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കതഴില് നേടേണ്ടതിലപോണ് Institute of Integrated

Medical  Sciences,  Palaghat  പ്രവരത്തികവിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത.്   2014  മുതല് ഓപരപോ വരഷവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും 100

വിദിപോര്ികള്ക്ഷിക്കേപോണ് പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോയ താത്പര്യങ്ങളെില് പ്രപവശനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്.  70%

പരികജപോതി വിദിപോര്ികള് , 2%  പരികവരക വര്ഗ്ഗ വിദിപോര്ികള് , 13%  സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീ ളെ പ്രത്യേകം മരിറ്റ് ദുര്ബ്,

15%  അഖ്യധാരയിലെത്താന് വിപലന്ത്യന് സാമൂഹിപോ ക്പോര എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പതപോതിലപോണ് അഡ്മിഷനിഷന നീല്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്.   നീിലവില് 3

ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോച്ച് വിദിപോര്ികള് പഠനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരത്തികവതകരിച.

➔ പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും

25. ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് വിദിപോഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപോസ വകു്ിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ കതഴില് നേടേണ്ടതില് അല്ലപോത്തികവ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ ഏക

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജപോണ് പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ്.

അക്ഷിക്കേപോദമിക് പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും :

26.     01.09.2014  മുതലപോണ് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചത .്   3

ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോചകള് പഠനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരത്തികവതകരിച്ച് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില് നീിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് ഇറങ്ങിളെ പ്രത്യേകം യങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ക്ലിനിക്കല് പരിശീലിനീിക്ഷിക്കേല്

പരിശതലനീത്തികവിനും സമൂഹത്തിനള്ള സിന്റെ ഗൗകരിഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഈ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില്ത്തികവളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്ഷിക്കേപോത്തികവതും അവരെ സാമൂഹിഗ്ഗങ്ങളുടേയും

അധിപോപക അനീധിപോപക നീിയമനീങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെിലുള്ള വലിയ പതപോതിലുള്ള കുറവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും കപോരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും

കുരികള്ക്ഷിക്കേ് ആവശിമപോയ പഠനീ സപോഹികമായ അനീതിയില്വസ്ഥ ചെരിഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരസങ്കീര്ണ്ണമപോയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും സ്തകരിക്കം നില്ക്കുവപോന

സപോധിക്ഷിക്കേപോത്തികവത് പരിമിതിയപോയി നീിലളെ പ്രത്യേകം കപോളന.   ആദി രണ്ട് ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോചകയ താത്പര്യങ്ങളെിലപോയി

പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദിപോര്ികയ താത്പര്യങ്ങളെില് 19 പപരക്ഷിക്കേ് തും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേരന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് വിവിധ വിഷയങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.ഡിക്കല് വിദ്യാി.

പ്രപവശനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയണ്ട .്

ക്ലിനിക്കല് പരിശീലിനീിക്ഷിക്കേല് സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങള്   :

27.     17.02.2014  ളെ പ്രത്യേകം ല GO(Rt)543/2014/H&FWD  നീമ്പര സരക്ഷിക്കേപോര ഉത്തികവരവ്

പ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ല വിദിപോര്ികള്ക്ഷിക്കേ് ക്ലിനിക്കല് പരിശീലിനീിക്ഷിക്കേല്

പഠനീത്തികവിനീപോയി പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ജില്ലപോ/സ്തതകളുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും കുരികളുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആശുപത്രിയിലപോണ്

സിന്റെ ഗൗകരിഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത.്  ളെ പ്രത്യേകം സ്ഷില് ഓ്ഫതസറുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഡിക്കല് വിദ്യാി.എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.ഒ. യും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംയും മറ്റ് ക്തമപോയി ഒ്ിര

കരപോര പ്രകപോരമപോണ് ആയത് സപോധിമപോകുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത.്   പ്രസ്തുത കരപോറിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ കപോലപോവധി

GO(Rt)768/2021/H&FWD dated: 26.03.2021 പ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും 16.02.2023 വളെ പ്രത്യേകം ര ദതരഘി്ിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയണ്ട.്

➔ അധിപോപക അനീധിപോപക നീിയമനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും
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28.   ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും സുഗമവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ജപനീപോപപയപോഗപ്രദവുംമപോകുവപോന അധിപോപക അനീധിപോപകരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പസവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും

അനീിവപോരിമപോണ.്   അധിപോപക അനീധിപോപക നീിയമനീങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെിളെ പ്രത്യേകം ല കുറവ് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

പ്രവരത്തികവനീളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ സപോരമപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധിക്കം നില്ക്കുനണ്ട.്   അധിപോപക തസികകയ താത്പര്യങ്ങളെില് 185  ഉഗ്ഗങ്ങളുടേയും

അനീധിപോപക തസികകയ താത്പര്യങ്ങളെില് 224  ഉഗ്ഗങ്ങളുടേയും പവസ്ഥ ചെരത്തികവ് ആളെ പ്രത്യേകം ക  409  തസികകള് നീപോയ താത്പര്യങ്ങളെിതും അവരെ സാമൂഹിവളെ പ്രത്യേകം ര

പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില് സൃഷ്ടിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്രിട്ടും അല്ലാതെയണ്ട.്  എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല് നീിലവില് അധിപോപക

തസികകയ താത്പര്യങ്ങളെില് പ്രിനസി്ല് ,  രവസ് പ്രിനസി്ല് ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ 134  പപര മപോത്രപമ

നീിയമിതരപോയിട്ടും അല്ലാതെയള.   ആയതില് 10  പപര റത എഗ്ഗങ്ങളുടേയുംപ്ലാനാപോയ്ക്കൊത്ത് ഉയര്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് വിവസ്ഥയിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും 10  പപര

പകപോണ്ഫറന്ട്രിക്, പോസ്റപോക്ട് പ്് അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിസ്ഥപോനീത്തികവിലുമപോണ് പസവനീമനും സമൂഹത്തിനഷ്ഠിക്കുന്നതിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത.്  3  സബ്ജക്ട് പ്്

എക്സളെ പ്രത്യേകം സ്രര്സ് അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേങ്ങുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ളെ പ്രത്യേകം സലക്ന കുിറ്റ് ദുര്ബിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ശിപപോരശയ്ക്കായി തൃശ്ശൂനും സമൂഹത്തിനസൃതമപോയപോണ്

നീിലവില് അധിപോപക തസികകയ താത്പര്യങ്ങളെിപലക്ഷിക്കേ് നീിയമനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്.

സൃഷ്ടിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്രതും അവരെ സാമൂഹിഗ്ഗങ്ങളുടേയും, NMC (National Medical Council)  മപോനീദണ്ഡപ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആവശിമുള്ളതും അവരെ സാമൂഹിഗ്ഗങ്ങളുടേയും,

നീിലവില് നീിയമിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്രിട്ടും അല്ലാതെയള്ളതും അവരെ സാമൂഹിമപോയ അധിപോപകരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ വിവരങ്ങള് ചുവളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പവസ്ഥ ചെരക്കം നില്ക്കുന.

Designation Created Post Post required as per NMC
norms

Staff at present

Professor 19 18 10

Associate Professor 27 29 18

Assistant Professor 55 44 48

Senior Resident 13 (Re-designated
as Assistant

Professor except 1
post in Pathology
Dept. & 2 faculty

without PG,
continuing as SR)

59 (Bond SR) 2

Lecturer 69 - 55

Vice Principal 1

Principal 1 1 1

Total 185 151 134

അനീധിപോപകരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ നീിയമനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും

29.    03.12.2016-ളെ പ്രത്യേകം ല സരക്ഷിക്കേപോര ഉത്തികവരവ് GO (MS) 105/2016/SCSTDD പ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും
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123 ഉഗ്ഗങ്ങളുടേയും 07.01.2021 ളെ പ്രത്യേകം ല  GO (MS) 02/2021/SCSTDD നീമ്പര സരക്ഷിക്കേപോര ഉത്തികവരവ് പ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും

101  ഉഗ്ഗങ്ങളുടേയും അനീധിപോപക തസികകയ താത്പര്യങ്ങളെപോണ് പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില്

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ളത.്   Institute  of  Management  in  Government,  TVPM  (IMG)  2014-ല്

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവിയ എഴും രാജ്യത്തു പരതക്യും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഇും രാജ്യത്തിന്റെരവ്വിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിസ്ഥപോനീത്തികവില് 40

അനീധിപോപകളെ പ്രത്യേകം ര സ്ഥപോപനീത്തികവില് നീിയമിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയണ്ട .്  ആയതില് 38 പപരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ നീിയമനീങ്ങള്

regularise  ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുവപോനും സമൂഹത്തിനള്ള നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേികള് പുപരപോഗമിക്കം നില്ക്കുന.  ഇതും അവരെ സാമൂഹി കൂ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപോളെ പ്രത്യേകം ത സ്ഥപോപനീത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

സുഗമമപോയ നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവി്ിനീപോവശിമപോയ ജതവനീക്ഷിക്കേപോളെ പ്രത്യേകം ര എഗ്ഗങ്ങളുടേയുംപപ്ലാനാപോയ്ക്കൊത്ത് ഉയര്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് എക്സപസപവസ്ഥ ചെഞ്ച്

മുപഖ്യധാരയിലെത്താന് വനീയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും സ്ഥപോപനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പനീരിട്ടും അല്ലാതെയഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിയമിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയണ്ട്.

➔ ്ഫണ്ടിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിത  :

30.    ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവുംകള്ക്ഷിക്കേപോയി നീിലവില് തും അവരെ സാമൂഹിക

വകയിരുത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് 2225-01-277-57-34(P)  എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ടേയും മറ്റ് ദുര്ബഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ജറ്റ് ദുര്ബ് ശതരഷകത്തികവിലപോണ.്  ആയത്

പരികജപോതി വിദിപോര്ികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പഠനീത്തികവിനീപോയും മറ്റ് ള്ളതപോണ.്   അനും സമൂഹത്തിനവദിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്ടുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ്ഫണ്ട്

എസ്.സി.  വകു്് ഡിക്കല് വിദ്യായറക്ട് പ്ര മുപഖ്യധാരയിലെത്താന് വനീയപോണ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പി.്ഗ്ഗങ്ങളുടേി.എസ്.ടേയും മറ്റ് ദുര്ബി.

അക്ഷിക്കേിന്റെ ഗൗണ്ടിപലക്ഷിക്കേ് ളെ പ്രത്യേകം ക്രഡിക്കല് വിദ്യാിറ്റ് ദുര്ബ് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്.   ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണ

ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവുംകള്ക്ഷിക്കേ് മപോത്രമപോയി 2225-01-277-54(N)  എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ശതരഷകഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ആയതിപലക്ഷിക്കേ് 2015-16  സപോമ്പത്തികവിക വരഷഗ്ഗങ്ങളുടേയും മുതല് 1000/-  രൂപ മപോത്രമപോണ്

വകയിരുത്തികവിയിട്ടും അല്ലാതെയള്ളത.്   നീിലവില് ശമ്പയ താത്പര്യങ്ങളെമുള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ള്ള ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവുംകള് പ്ലാനാപോന ്ഫണ്ടില്

നീിനമപോണ് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത.്   ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പണമി്ഗ്ഗങ്ങളുടേപപോടുകള്ക്ഷിക്കേപോയി

ഡിക്കല് വിദ്യായറക്ട് പ്റുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പപരില് പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ജില്ലപോ ട്രിക്, പോസ്റഷറിയില് 2  ട്രിക്, പോസ്റഷറി പസവിങസ് ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോങ്ക്

അക്ഷിക്കേിന്റെ ഗൗണ്ടുകളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് എസ്.ടേയും മറ്റ് ദുര്ബി.ഐ.യില് ഒരു ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോങ്ക് അക്ഷിക്കേിന്റെ ഗൗണ്ടുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഉണ്ട്.

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ നീിരുപോണ പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്ക്ഷിക്കേപോയി 4225-01-277-89-(Plan)

എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ളെ പ്രത്യേകം ഹികമായ അനീതിയില്ഡിക്കല് വിദ്യാ് ഓ്ഫ് അക്ഷിക്കേിന്റെ ഗൗണ്ടിലപോണ് തും അവരെ സാമൂഹിക വകയിരുത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്.   2022-23  വപോരഷിക

ടേയും മറ്റ് ദുര്ബഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ജറ്റ് ദുര്ബില് ആയതിപലക്ഷിക്കേപോയി 70 പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി രൂപ വകയിരുത്തികവിയിട്ടും അല്ലാതെയണ്ട.്

➔ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ നീിരുപോണ പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്

31.  ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ രൂപകല്പനീയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഡിക്കല് വിദ്യാി.പി.ആര .  സമര്ണവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും M/s.

Mathur and Kapre അപസപോസിപയറ്റ് ദുര്ബ് ആണ് നീിരതഹികമായ അനീതിയില്ിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ളത.്

32.      നീിലവില് അക്ഷിക്കേപോഡിക്കല് വിദ്യാമിക് പബപോക്ഷിക്കേ്,  ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് പബപോക്ഷിക്കേിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

2-ാപോാഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിലവളെ പ്രത്യേകം ര, ആണ്ഫറന്കുരികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം പണ്ഫറന്കുരികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ല് , 28 ലക്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലിറ്റ് ദുര്ബര
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ക്പോസിറ്റ് ദുര്ബിയും മറ്റ് ള്ള ഭൂഗരഭാഗങ്ങളുടേയും വി ജലസഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണി (Under  ground  water  tank),  പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ിറ്റ് ദുര്ബല്

പബപോക്ഷിക്കേിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ രപ്് രലന , ചുറ്റുമതില് , പഗറ്റ് ദുര്ബ്, ഗപോരഡിക്കല് വിദ്യാ് ഹികമായ അനീതിയില്ിന്റെ ഗൗസ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ആദിഘര

നീിരുപോണഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവ പൂരത്തികവതകരിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയണ്ട.്  

33.     ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ആശുപത്രി പബപോക്ഷിക്കേിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗമപോയ ഒ.പി.

ഡിക്കല് വിദ്യാി്പോരര്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ,്  ഓ്പറഷന തിപയറ്റ് ദുര്ബര &  വപോരഡിക്കല് വിദ്യാ് പബപോക്ഷിക്കേ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  ഇലകിക്

സബപസ്ഷന ,  ആശുപത്രിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ഇലപകപോണിക് വരക്കം നില്ക്കുകള് ,  സതപവജ് ട്രിക്, പോസ്റതറ്റ് ദുര്ബ്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനാപോും രാജ്യത്തിന്റെ്

(STP),  ഇലപകപോണിക് സടേയും മറ്റ് ദുര്ബ് പസ്ഷനീില് (ESS)  നീിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആശുപത്രി പബപോക്ഷിക്കേിപലക്കം നില്ക്കുള്ള

പകടേയും മറ്റ് ദുര്ബിയ താത്പര്യങ്ങളെിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ് പ്രവൃത്തികവികള് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവ നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേന വരുന.

34.     ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് ഗിപോസ് രപ്് രലന , പമപോരച്ചറി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബില്ഡിക്കല് വിദ്യാിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ്,  ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് കപോമ്പസിനും സമൂഹത്തിനള്ളിളെ പ്രത്യേകം ല പറപോഡിക്കല് വിദ്യാ് നീിരുപോണഗ്ഗങ്ങളുടേയും, ളെ പ്രത്യേകം ്രെയ്ക്കൊത്ത് ഉയര്പനീജ് സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീങ്ങള് ,  സ്ട്രിയ്കതറ്റ് ദുര്ബ്

രലറ്റ് ദുര്ബിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ് സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും, ഇപും രാജ്യത്തിന്റെരേര്ണുകളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ല് , പമപോഡുലപോര ഓ്പറഷന തിപയറ്റ് ദുര്ബര ,

പമപോഡുലപോര ലപോടേയും മറ്റ് ദുര്ബ് സ്തകരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത പ്രവരത്തികവികള് ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപക്ഷിക്കേണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിണ്ട.്

➔ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില് ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോകുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പസവനീങ്ങള് 

35.    ജനീറല് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിസിന ,  ജനീറല് സരജറി,  ഇ.എന .റ്റ് ദുര്ബി,  ഓഫപോല്പമപോയ താത്പര്യങ്ങളെജി

ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ 8  വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് ഒ.പി.  പസവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പരിമിതമപോയ നീിലയില് ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോണ്.

പകപോവിഡിക്കല് വിദ്യാ് മഹികമായ അനീതിയില്പോമപോരിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കപോലഘരത്തികവില് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് ആശുപത്രി പകപോവിഡിക്കല് വിദ്യാ്

ളെ പ്രത്യേകം സക്ഷിക്കേും രാജ്യത്തിന്റെ് ലയിന ട്രിക്, പോസ്റതറ്റ് ദുര്ബ്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് ളെ പ്രത്യേകം സും രാജ്യത്തിന്റെറപോയി പ്രവരത്തികവിച്ചിരുന (CSLTC).

36.  പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് നീിലവില് അഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമുഖ്യധാരയിലെത്താന് വതകരിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പ്രശ്നങ്ങള്

സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച് സമിതി ആരപോഞ്ഞിട്ടും ബാലാതിനീ് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരസങ്കീര്ണ്ണപതപോതില്

സപോദ്ധിമപോക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും എര് വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് ഒ.പി.  പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പുതിയ ളെ പ്രത്യേകം കരി്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവിപലയ്ക്കായി തൃശ്ശൂ്

മപോറ്റ് ദുര്ബിയിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഇപ്പോഴും രാജ്യഗ്ഗങ്ങളുടേയും കി്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവി വസ്ഥ ചെികിത്സ ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിരിളെ പ്രത്യേകം ല്ലനഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിരുപോണ

പ്രവരത്തികവനീങ്ങള് പൂരത്തികവിയപോയപോല് മപോത്രപമ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 നീിലയില്

പൂരസങ്കീര്ണ്ണപതപോതില് പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്ഷിക്കേപോന സപോധിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ള എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് പ്രിനസി്ല് സമിതി മുമ്പപോളെ പ്രത്യേകം ക പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധി്ിച.

37.    നീിരുപോണ പ്രവരത്തികവനീങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ നീിലവിളെ പ്രത്യേകം ല സ്ഥിതി സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച് സമിതി

ആരപോയും മറ്റ് കയും മറ്റ് ണ്ടപോയി. പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ അക്ഷിക്കേപോദമിക് പബപോക്ഷിക്കേപോയി

ജില്ലപോ ആശുപത്രിയപോണ് നീിലവില് പ്രവരത്തികവിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും കുരികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പരിശതലനീവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും
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പഡിക്കല് വിദ്യാപോക്ട് പ്രമപോരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പരിപശപോധനീയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേനവരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് അവിളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആശുപത്രിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

മുഴും രാജ്യവന പ്രവരത്തികവനീവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും പുതിയ ളെ പ്രത്യേകം കരി്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവിപലയ്ക്കായി തൃശ്ശൂ് ളെ പ്രത്യേകം കപോണ്ടുവരികളെ പ്രത്യേകം യന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46യപോണ്

ഏറ്റ് ദുര്ബവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രധപോനീളെ പ്രത്യേകം ്ര വിഷയഗ്ഗങ്ങളുടേയും എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും 8  വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ഒ.പി.  നീിലവില്

ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലപോബും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ദുര്ബ് അനും സമൂഹത്തിനടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമ സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആശുപത്രിക്ഷിക്കേ്

ആവശിമപോയ പരിപശപോധനീപോ ഉപകരണങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിതയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഉറപ്വരുത്തികവിയപോല് മപോത്രപമ

ആശുപത്രിളെ പ്രത്യേകം യ പൂരസങ്കീര്ണ്ണപതപോതില് പ്രവരത്തികവനീ സ്മപോക്ഷിക്കേപോന സപോധിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ള എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ളെ പ്രത്യേകം കരി്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധപോനീ പ്രവൃത്തികവികള് പൂരത്തികവിയപോയിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ്ഫിനീിഷിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ് വരക്കം നില്ക്കുകള്

ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോക്ഷിക്കേി നീില്ക്കം നില്ക്കുകയപോണ് എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രപതിക ക്ണിതപോവപോയി പയപോഗത്തികവില് പളെ പ്രത്യേകം ങ്കടുത്തികവ

സ്ഥലഗ്ഗങ്ങളുടേയും എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.എല് .എ. ശ്രത. ഷപോ്ഫി പറമ്പില് അഭാഗങ്ങളുടേയും വിിപ്രപോയളെ പ്രത്യേകം ്ട്ടും അല്ലാതെയ. 

38.    ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിപക്ഷിക്കേറ്റ് ദുര്ബഡിക്കല് വിദ്യാ് ഗിപോസിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിതയ്ക്കായി തൃശ്ശൂപോയി ഓവരളെ പ്രത്യേകം ഹികമായ അനീതിയില്ഡിക്കല് വിദ്യാ് രപ്് രലന

സ്ഥപോപിപക്ഷിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികവികള് പൂരത്തികവിയപോയിരില്ലപോത്തികവതിനീപോല് ,  സതലിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികവികള്

പൂരത്തികവിയപോക്ഷിക്കേപോന പി.ഡിക്കല് വിദ്യാബ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.  വകു്് സന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ദ്ധമപോളെ പ്രത്യേകം ണങ്കില് പപപോലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും രപ്് രലന

സ്ഥപോപിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് മുപമ്പ സതലിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവൃരത്തികവികള് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്തപോല് രപ്് രലന

സ്ഥപോപിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോയി ഈ സതലിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗുകള് ളെ പ്രത്യേകം പപോയ താത്പര്യങ്ങളെിച്ച് മപോപറ്റ് ദുര്ബണ്ടതപോയി വരുഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് അധിക

ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവിനീ് കപോരണമപോകുഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് സരതതസ് പകപോര്പറഷന മുപഖ്യധാരയിലെത്താന് വനീ

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിപക്ഷിക്കേറ്റ് ദുര്ബഡിക്കല് വിദ്യാ് ഗിപോസ് രലന സ്ഥപോപിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പ്രവരത്തികവികള് പൂരത്തികവിയപോക്ഷിക്കേിളെ പ്രത്യേകം യങ്കില്

മപോത്രപമ പി.ഡിക്കല് വിദ്യാബ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.ക്ഷിക്കേ് അവരക്ഷിക്കേ് അനും സമൂഹത്തിനവദിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്ര സമയ പരിധിക്കം നില്ക്കുള്ളില്

പ്രവരത്തികവികള് പൂരത്തികവതകരിക്ഷിക്കേപോന സപോധിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ള എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഓപരപോ തവണയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പി.ഡിക്കല് വിദ്യാബ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.യും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ സമയപരിധി മപോറ്റ് ദുര്ബി നീിശ്ചയിക്കം നില്ക്കുകയപോണ് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിലവില്

2022  പമയ് മപോസത്തികവില് പൂരത്തികവതകരിക്ഷിക്കേ ണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് നീിരപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിക്കം നില്ക്കുകയപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ഓവരലപോ്ിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ് വരക്ഷിക്കേപോണ് പി.ഡിക്കല് വിദ്യാബ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.  ഇന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് പനീരിടുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പ്രധപോനീ പ്രശ്നഗ്ഗങ്ങളുടേയും എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് സരതതസ് പകപോര്പറഷളെ പ്രത്യേകം നീ ഏല്്ിച്ച ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിപക്ഷിക്കേറ്റ് ദുര്ബഡിക്കല് വിദ്യാ് ഗിപോസ് രലന

സ്ഥപോപിക്ഷിക്കേല് വരക്ഷിക്കേ് പൂരത്തികവതകരിച്ചപോല് ഈ ഓവരലപോ്ിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ് ഒഴില് നേടേണ്ടതിവപോക്ഷിക്കേപോന

സപോധിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തപോണ് എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പയപോഗത്തികവില് വിക്തമപോക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്ട്ടും അല്ലാതെയ.

39.     ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് കിപോമ്പസിളെ പ്രത്യേകം ല സ്തപവജ് ട്രിക്, പോസ്റതറ്റ് ദുര്ബ്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനാപോും രാജ്യത്തിന്റെിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

നീിരുപോണഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഏല്്ിച്ചിരിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് IRTC  (Integrated  Rural  Techonlogy  Centre)

മൂണ്ടൂരളെ പ്രത്യേകം നീയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംമ്പ് നീിരുപോണ പ്രവൃത്തികവികള് പി.ഡിക്കല് വിദ്യാബ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.യും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പരിധിയിലുമപോണ്
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വരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത.്   എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല് സ്തപവജ് ട്രിക്, പോസ്റതറ്റ് ദുര്ബ്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനാപോന്റും ലംപ്സംഗ്ഗങ്ങളുടേയും സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംമ്പും തമ്മില് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും തുില് ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമി്ിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

പ്രവൃത്തികവി ആരപോണ് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെപയ്ണ്ടത് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് ഇനീിയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും തതരുമപോനീിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്രിരില്ല എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ഇത്തികവരത്തികവിലുള്ള ഏപകപോപനീമില്ലപോയ്മയപോണ് ഒരു പ്രധപോനീ പ്രശ്നഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തും അവരെ സാമൂഹിഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതിയ്ക്കു

പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധിളെ പ്രത്യേകം ്ട്ടും അല്ലാതെയ.

40.    ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ആവശിത്തികവിനീപോയും മറ്റ് ള്ള സടേയും മറ്റ് ദുര്ബ് പസ്ഷന

സ്ഥപോപിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനള്ള പ്രവൃത്തികവികള് 80  ശതമപോനീവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരത്തികവതകരിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പൂരസങ്കീര്ണ്ണമപോയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രവരത്തികവനീ സ്മപോകപോന 2  മപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും കൂ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി പവണ്ടി വരുളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ല ഇപും രാജ്യത്തിന്റെണല് പറപോഡുകളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ നീിരുപോണ പ്രവൃത്തികവികള്ക്കം നില്ക്കുള്ള 7.5  പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

രൂപയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേണ്ടര നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേികള് ആയിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീ് ഒരു പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോയിലര

ആവശിമപോയിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതി മനീസ്സിലാക്ിലപോക്കം നില്ക്കുന. 

41.   ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീപോയി സ്ഥലപമളെ പ്രത്യേകം റ്റ് ദുര്ബടുക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 അവസരത്തികവില് സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീ

സരക്ഷിക്കേപോര പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ഐ.്ഗ്ഗങ്ങളുടേി.ഐ.ക്ഷിക്കേ് മുമ്പ് നീല്കിയിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തും അവരെ സാമൂഹിഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല്

ഉപപയപോഗിക്ഷിക്കേപോളെ പ്രത്യേകം ത കി്ഗ്ഗങ്ങളുടേന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തും അവരെ സാമൂഹിമപോയ 77 ഏക്ഷിക്കേര സ്ഥലമപോണ് തിരിളെ പ്രത്യേകം ച്ചടുത്തികവളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല്

അതില് 50  ഏക്ഷിക്കേര മപോത്രമപോണ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീപോയി പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗ

വികസനീ വകു്ിനീ് രകമപോറിയിട്ടും അല്ലാതെയള്ളളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും 22  ഏക്ഷിക്കേര ഇപ്പോഴും രാജ്യഗ്ഗങ്ങളുടേയും റവനീ് വകു്ിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

രകവശത്തികവിലപോേര്ണുള്ളളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും  സമിതിയ്ക്കായി തൃശ്ശൂ് പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധിളെ പ്രത്യേകം ്ടുകയും മറ്റ് ണ്ടപോയി.  സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംസ്ഥപോനീളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ

മറ്റ് ദുര്ബ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജുകളുമപോയി തപോരതമിഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുപമ്പപോള് ഏറ്റ് ദുര്ബവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും കുറവ് ഭൂമിയും മറ്റ് ള്ളത്

പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീപോണ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവി

വികസനീത്തികവിനീ് നീിലവില് ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോയ ഭൂമി തികചഗ്ഗങ്ങളുടേയും അപരിപോപ്മപോളെ പ്രത്യേകം ണന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും റവനീ്

വകു്ിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ അധതനീതയിലുള്ള ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോക്ഷിക്കേി ഭൂമി എത്രയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പവഗഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീ്

രകമപോറണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില് പി.ജി.  പകപോഴ്സുഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീഴിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ് പപോരപോളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോഴ്സുകളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുവപോന നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനമുള്ള ആവശിങ്ങള് ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്രവര

സമിതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ശ്രദ്ധയില്ളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുകയും മറ്റ് ണ്ടപോയി.

42.    പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ല വപോരഷിക പരതക്പോ്ഫലഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പമപോശമപോയതും അവരെ സാമൂഹിമപോയി  ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്ര പത്രവപോരത്തികവ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച് സമിതി ആരപോ ഞ്ഞിട്ടും ബാലാതിനീ്

്ഫസ്് ഇയര ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോച്ചിളെ പ്രത്യേകം ല കുരികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കപോരിത്തികവിലപോണ് അത്തികവരത്തികവിലുള്ള ഒരു വപോരത്തികവ

വന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഓണ്ഫറന്രലന ക്ലിനിക്കല് പരിശീലപോസ്സുമപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്ര് പകരയ താത്പര്യങ്ങളെത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ല എല്ലപോ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജുകയ താത്പര്യങ്ങളെിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമപോനീ സപോഹികമായ അനീതിയില്വസ്ഥ ചെരിങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെപോയിരുളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46നഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല് പസ പരതക്

കഴില് നേടേണ്ടതിഞ്ഞിട്ടും ബാലാപ്പോള് വിജയശതമപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും 94% മപോയി ഉയരന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് പ്രിനസി്ല്
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സമിതിളെ പ്രത്യേകം യ അറിയിച.

43.   അക്ഷിക്കേപോദമിക നീിലവപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം കപോണ്ടുഗ്ഗങ്ങളുടേയും പഡിക്കല് വിദ്യാപോക്ട് പ്രമപോരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പസവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം കപോണ്ടുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം നീ്റ്റ് ദുര്ബി മികച്ച പ്രതികരണമപോണ് ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹിജനീങ്ങള്

ക്കം നില്ക്കുള്ളളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഇവിളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ നീിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് പഠിച്ചിറങ്ങിയ പളെ പ്രത്യേകം ത്തികവപോനപപതപോയ താത്പര്യങ്ങളെഗ്ഗങ്ങളുടേയും കുരികള്ക്ഷിക്കേ്

പി.ജി.പകപോഴ്സുകള്ക്ഷിക്കേ് അഡ്മിഷനിഷന ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പപോസപോവപോനും സമൂഹത്തിനള്ള കുറച്ച്

കുരികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കപോരിത്തികവില് ഒരു ളെ പ്രത്യേകം സ്ഷില് പകസപോയി കണ്ടുളെ പ്രത്യേകം കപോണ്ടുള്ള പ്രവരത്തികവനീവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേനവരുനണ്ട് എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും  തും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേരന പറഞ്ഞു.

44.   ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീ് അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിയന്ത്യന് സാമൂഹരമപോയി കൂടുതല് ടേയും മറ്റ് ദുര്ബഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ജറ്റ് ദുര്ബറി സപ്പോരര്

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോക്ഷിക്കേിയിളെ പ്രത്യേകം ല്ലങ്കില് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ മുപന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോട്ടും അല്ലാതെയള്ള പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും വയ താത്പര്യങ്ങളെളെ പ്രത്യേകം ര സങ്കതരസങ്കീര്ണ്ണമപോകുളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

ആശങ്ക പയപോഗത്തികവില് ഉയരന.    പ്ലാനാപോന ്ഫണ്ടില് നീിനള്ള തും അവരെ സാമൂഹിക ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവഴില് നേടേണ്ടതിച്ചപോണ്

നീിലവില് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും മുപന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോര് പപപോകുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല്

പ്ലാനാപോന ്ഫണ്ടിനീ് പുറപമ ടേയും മറ്റ് ദുര്ബഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ജറ്റ് ദുര്ബ് വിഹികമായ അനീതിയില്ിതമപോയി നീളെ പ്രത്യേകം ല്ലപോരു തും അവരെ സാമൂഹിക വപോരഷിക ഗ്രപോും രാജ്യത്തിന്റെപോയി

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചപോല് മപോത്രപമ പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീ് ഇനീി മുപന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോര് പപപോകപോന സപോധിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ള എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല്

ആയതിനീ് സമിതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ഇ്ഗ്ഗങ്ങളുടേളെ പ്രത്യേകം പ്ഗ്ഗങ്ങളുടേല് ഉണ്ടപോകണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് പയപോഗഗ്ഗങ്ങളുടേയും അഭാഗങ്ങളുടേയും വിിര്ിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ.

45.    പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീപോയി അനും സമൂഹത്തിനവദിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ള 185 സ്ഥിരഗ്ഗങ്ങളുടേയും അധിപോപക തസികകയ താത്പര്യങ്ങളെില് 134

പപളെ പ്രത്യേകം ര നീിയമിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും 54  തസികകള് ഒഴില് നേടേണ്ടതിഞ്ഞു കി്ഗ്ഗങ്ങളുടേക്കം നില്ക്കുകയപോളെ പ്രത്യേകം ണളെ പ്രത്യേകം ാനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സരജറി

ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ള്ള വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് 8  വരഷഗ്ഗങ്ങളുടേയും വളെ പ്രത്യേകം ര പ്രവരത്തികവി പരിവസ്ഥ ചെയമുള്ള പഡിക്കല് വിദ്യാപോക്ട് പ്രമപോളെ പ്രത്യേകം ര

നീിയമിച്ചപോല് മപോത്രപമ നീപോഷണല് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് കിന്റെ ഗൗണ്ഫറന്സിലിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ അഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗതകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ള എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല് എന .എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.സി.  ഇനളെ പ്രത്യേകം സ്ക്ന സമയത്തികവ് അധിപോപകരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

കുറവ്  പ്രതിസന്ധിച്ച സമി സൃഷ്ടിക്കം നില്ക്കുവപോന ഇ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അധിപോപക പ്രതിനീിധികള് സമിതിളെ പ്രത്യേകം യ

അറിയിച.  

46.    ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് വിദിപോര്ികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ളെ പ്രത്യേകം മസ്,  പസ്പോരരസുമപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്ര

സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങള് ,  ഹികമായ അനീതിയില്ിന്റെ ഗൗസ് സരജനസി വിദിപോര്ികള്ക്കം നില്ക്കുള്ള പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ല് സിന്റെ ഗൗകരിഗ്ഗങ്ങളുടേയും

എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവയില്ലപോത്തികവത് മൂലഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിരവധി ബും മറ്റ് ദ്ധിമുട്ടും അല്ലാതെയകള് പനീരിടുനളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  നീിലവില്

ആണ്ഫറന്കുരികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ട് പലപോര ആണ് തപോല്ക്കാലികമായി ഹൗപോലികമപോയി

ഹികമായ അനീതിയില്ിന്റെ ഗൗസ് സരജനസിയിളെ പ്രത്യേകം ല ളെ പ്രത്യേകം പണ്ഫറന്കുരികള്ക്ഷിക്കേപോയി മപോറ്റ് ദുര്ബി വച്ചിരിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിലവില്

ആണ്ഫറന്കുരികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ എസങ്കീര്ണ്ണഗ്ഗങ്ങളുടേയും കുറവപോയതിനീപോലപോണ് ആയത് സപോധിമപോകുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ഹികമായ അനീതിയില്ിന്റെ ഗൗസ് സരജനസിനും സമൂഹത്തിനള്ള പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ നീിരുപോണ പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്ക്കം നില്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണപോനും സമൂഹത്തിനമതി
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ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തികവി ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്ഷിക്കേപോന സപോധിച്ചിരില്ല എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മസ്സിലാക്ിനീ് സ്ന്ത്യന് സാമൂഹമപോയി

കിച്ചണില്ലപോത്തികവതിനീപോല് ഭാഗങ്ങളുടേയും വിക്ണ വിതരണ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും തൃപ്ികരമളെ പ്രത്യേകം ല്ലനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ യപോത്രപോ ആവശിങ്ങള്ക്ഷിക്കേപോയി നീിലവില് വപോഹികമായ അനീതിയില്നീങ്ങള് ലതസിനീ്

എടുത്തികവിരിക്കം നില്ക്കുകയപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അതിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ വപോരഷിക ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവ് വയ താത്പര്യങ്ങളെളെ പ്രത്യേകം ര ഭാഗങ്ങളുടേയും വിതമമപോയതിനീപോല്

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീ് സ്ന്ത്യന് സാമൂഹമപോയി ഒരു ടേയും മറ്റ് ദുര്ബസ് ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ള്ള വപോഹികമായ അനീതിയില്നീ സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങള്

ഏരളെ പ്രത്യേകം ്ടുപത്തികവണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  പണി പൂരത്തികവതകരിച്ച വരക്കം നില്ക്കുകളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ഏതപോണ്ട് 14  പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

രൂപയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ടേയും മറ്റ് ദുര്ബില്ലുകള് ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ളെ പ്രത്യേകം മപോത്തികവഗ്ഗങ്ങളുടേയും 63  പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി രൂപയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ടേയും മറ്റ് ദുര്ബില്ലുകള്

കു്ഗ്ഗങ്ങളുടേിശ്ികയപോളെ പ്രത്യേകം ണന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോണ് പി.ഡിക്കല് വിദ്യാബ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.  അറിയിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ളളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  പമപോരച്ചറി,  ഇപും രാജ്യത്തിന്റെണല്

പറപോഡിക്കല് വിദ്യാ്,  Sewage  Treatment  Plant  (STP)  എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ വരക്കം നില്ക്കുകള്

പൂരത്തികവിയപോക്കം നില്ക്കുവപോനും സമൂഹത്തിനളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്രവര സമിതിളെ പ്രത്യേകം യ പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധി്ിച.

47.     ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലില് ,  നീിലവില് പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ജില്ലയിളെ പ്രത്യേകം ല

വിവിധ സ്ഥലങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് നീിനള്ള പകപോണ്ഫറന്ട്രിക്, പോസ്റപോക്ട് പ്രമപോരപോണ് ആഹികമായ അനീതിയില്പോര വിതരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പലപ്പോഴും രാജ്യഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഭാഗങ്ങളുടേയും വിക്ിപയപോഗിമല്ലപോത്തികവവ വിതരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല്

വിദിപോര്ികള്ക്ഷിക്കേ് ആപരപോഗിപ്രശ്നങ്ങള് പതിവപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലിനീ് സ്ന്ത്യന് സാമൂഹഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിലയില്

ളെ പ്രത്യേകം മസ് സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില് നീിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലിപലയ്ക്കായി തൃശ്ശൂ് പപപോകുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പറപോഡിക്കല് വിദ്യാിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പശപോവസ്ഥ ചെനീതയപോവസ്ഥ പരിഹികമായ അനീതിയില്രിച്ച്

സഞ്ചപോരപയപോഗിമപോക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിദഗ്ദ്ധരപോയ അദ്ധിപോപകരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കുറവ്

പരിഹികമായ അനീതിയില്രിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിലവില് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില് ഐ.പി.  സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിരില്ലപോത്തികവതിനീപോല് വപോരഡിക്കല് വിദ്യാ് സ്ഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേപോയി ജില്ലപോ ആശുപത്രിളെ പ്രത്യേകം യ ആശ്രയിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്

ബും മറ്റ് ദ്ധിമുട്ടും അല്ലാതെയണ്ടപോക്കം നില്ക്കുനളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയതിനീപോല് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരസങ്കീര്ണ്ണ

പതപോതില് സ്മപോക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിദിപോര്ികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കലപോകപോയിക പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്ക്ഷിക്കേ്

ആവശിമപോയ സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങള് ഒരുക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും കു്ഗ്ഗങ്ങളുടേിളെ പ്രത്യേകം വള്ള വിതരണ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീങ്ങള്

ഒരുക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനമുള്ള ആവശിങ്ങള് വിദിപോര്ി പ്രതിനീിധികള് സമിതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

ശ്രദ്ധയില്ളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുകയും മറ്റ് ണ്ടപോയി.

48.   ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹി ആവശിങ്ങള്ക്കം നില്ക്കുള്ള പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് നീഗരസഭാഗങ്ങളുടേയും വിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ളെ പ്രത്യേകം സപ്റ്റേജ് പ്ലപറ്റ് ദുര്ബജ് പ്ലാനാപോും രാജ്യത്തിന്റെ്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് കിപോമ്പസില് സ്ഥപോപിക്ഷിക്കേപോനും സമൂഹത്തിനള്ള നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേികള് പുപരപോഗമിക്കം നില്ക്കുനളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയത്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവി വികസനീ പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്ക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഭൂമിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിതയ്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിഘപോതഗ്ഗങ്ങളുടേയും

സൃഷ്ടിക്കം നില്ക്കുളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല് ആയതിളെ പ്രത്യേകം നീതിളെ പ്രത്യേകം ര നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിദിപോര്ി

പ്രതിനീിധികള് സമിതി മുമ്പപോളെ പ്രത്യേകം ക അഭാഗങ്ങളുടേയും വിിര്ിച.
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49.    സൃഷ്ടിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്ര അനീധിപോപക തസികകയ താത്പര്യങ്ങളെിപലക്ഷിക്കേ് 2014-ല് തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

നീിയമിതരപോയ തങ്ങളെ പ്രത്യേകം യ താത്പര്യങ്ങളെ സ്ഥിരളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തികവി ഉത്തികവരവ് പുറളെ പ്രത്യേകം ്ടുവിചളെ പ്രത്യേകം വങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം റഗുലരറസ്

ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്തിരില്ല എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയതിനീപോല് നീിയമനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും റഗുലരറസ് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്ത് ഈ വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗത്തികവിലുള്ള 38

ജതവനീക്ഷിക്കേപോളെ പ്രത്യേകം രയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും സ്ഥിരഗ്ഗങ്ങളുടേയും ജതവനീക്ഷിക്കേപോരപോയി കണക്ഷിക്കേപോക്ഷിക്കേിളെ പ്രത്യേകം ക്ഷിക്കേപോണ്ടുള്ള ഉത്തികവരവ്

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് സരക്ഷിക്കേപോരിപലക്ഷിക്കേ് സമര്ിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ള ളെ പ്രത്യേകം പ്രപോപ്പോസല് അഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗതകരിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ്

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അനീധിപോപക പ്രതിനീിധികള് സമിതി മുമ്പപോളെ പ്രത്യേകം ക

അഭാഗങ്ങളുടേയും വിിര്ിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ണ്ടപോയി.

50.    ഭാഗങ്ങളുടേയും വിക്ണ വിതരണവുംമപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്ര് വിദിപോര്ികള്ക്ഷിക്കേ് വയ താത്പര്യങ്ങളെളെ പ്രത്യേകം രയധികഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ബും മറ്റ് ദ്ധിമുട്ടും അല്ലാതെയകള് ഉണ്ടപോകുനളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  ്ഫണ്ടിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ അപരിപോപ്തയപോണ് ഇതിനും സമൂഹത്തിനള്ള മുഖ്യധാരയിലെത്താന് വി

കപോരണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിലവില് പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലില് ളെ പ്രത്യേകം മസ് ഇല്ലപോത്തികവതിനീപോല് ഭാഗങ്ങളുടേയും വിക്ണ

വിതരണത്തികവിനീപോയി ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേണ്ടര നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേികയ താത്പര്യങ്ങളെിലൂളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കുടുഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബശ്രതളെ പ്രത്യേകം യ ചുമതലളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തികവിയിരിക്കം നില്ക്കു

കയപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അവരക്ഷിക്കേ് 100  രൂപയില് തപോളെ പ്രത്യേകം ഴില് നേടേണ്ടതവരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 രതതിയില് ഭാഗങ്ങളുടേയും വിക്ണഗ്ഗങ്ങളുടേയും തയ്പോറപോക്ഷിക്കേി

നീല്കുവപോന മപോത്രപമ സപോധിക്കം നില്ക്കുനളളെ പ്രത്യേകം വനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഒരു മപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഒരു വിദിപോര്ിക്ഷിക്കേ്

രസ്്ഫും രാജ്യത്തിന്റെപോയി ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 3490  രൂപയില് 2400  രൂപ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിക്ണത്തികവിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോക്ഷിക്കേി തും അവരെ സാമൂഹിക മറ്റ് ദുര്ബ്

സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങള്ക്കം നില്ക്കുമപോയിരപോണ് നീിലവില് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവഴില് നേടേണ്ടതിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും  അതിനീപോല് രസ്്ഫും രാജ്യത്തിന്റെ്

തും അവരെ സാമൂഹിക ഉയരത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനള്ള നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും കുരികള്ക്ഷിക്കേ് ളെ പ്രത്യേകം മച്ചളെ പ്രത്യേകം ്ര ഭാഗങ്ങളുടേയും വിക്ണഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോയി പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീ് സ്ന്ത്യന് സാമൂഹമപോയി ഒരു കിച്ചണ്ഫറന് ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ളെ പ്രത്യേകം മസ്സിലാക്ിനീപോയി കുരികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പനീതൃത്ത്തികവിലുള്ള ഒരു കുിറ്റ് ദുര്ബി രൂപതകരിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആശുപത്രിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ സ്ഥലഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആശുപത്രിയും മറ്റ് മപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമമില്ലപോത്തികവ മറ്റ് ദുര്ബ്

നീിരുപോണ പ്രവൃത്തികവികള്ക്ഷിക്കേ് ഉപപയപോഗിക്ഷിക്കേപോളെ പ്രത്യേകം ത ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവി

വികസനീത്തികവിനീപോയി ഉപപയപോഗളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുവപോന നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പി.്ഗ്ഗങ്ങളുടേി.എ.

പ്രതിനീിധി സമിതി മുമ്പപോളെ പ്രത്യേകം ക പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധി്ിച.

51.    പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ദുര്ബ് നീിരുപോണ പ്രവൃത്തികവികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണപോനും സമൂഹത്തിനമതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

ഇപ്പോഴില് നേടേണ്ടതളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ അവസ്ഥളെ പ്രത്യേകം യന്ത്യന് സാമൂഹപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അവയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പുപരപോഗതി സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച്

പി.ഡിക്കല് വിദ്യാബ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.ക്ഷിക്കേ് എന്ത്യന് സാമൂഹപോണ് പറയപോനും സമൂഹത്തിനള്ളളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതി ആരപോഞ്ഞിട്ടും ബാലാതിനീ്

പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ിറ്റ് ദുര്ബലിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ നീിരുപോണ പ്രവൃത്തികവികള് അവസപോനീഘരത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ലത്തികവി

നീില്ക്കം നില്ക്കുകയപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും മൂന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് പബപോക്കം നില്ക്കുകയ താത്പര്യങ്ങളെപോയപോണ് പണി ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അതില് ഒ.പി.
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പബപോക്ഷിക്കേിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ  പണി പൂരത്തികവതകരിച്ച് പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഓ്പറഷന

തതയറ്റ് ദുര്ബര പബപോക്ഷിക്കേിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും വപോരഡിക്കല് വിദ്യാിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പണികള് അവസപോനീഘരത്തികവിലപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

്ഫപോള്സ് സതലിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പഡിക്കല് വിദ്യാപോര ,  സപോനീിറ്റ് ദുര്ബറി ്ഫിക്സ്-ഓിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത പ്രവൃത്തികവികയ താത്പര്യങ്ങളെപോണ് ഇനീി

ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെപയ്ണ്ടതപോയിട്ടും അല്ലാതെയള്ളളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും മപോരച്ചില് പണി പൂരത്തികവതകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് പകപോണ്ഫറന്ട്രിക്, പോസ്റപോക്ട് പ്രക്ഷിക്കേ്

നീിരപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീല്കിയിരുളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയത് പൂരത്തികവതകരിക്ഷിക്കേപോന സപോധിക്ഷിക്കേിളെ പ്രത്യേകം ല്ലന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46്

അറിയിച്ചതിനീപോല് ളെ പ്രത്യേകം മയ് മപോസത്തികവില് പണി പൂരത്തികവതകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 നീിരപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശഗ്ഗങ്ങളുടേയും

നീല്കിയിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അതനും സമൂഹത്തിനസരിചള്ള പ്രവൃത്തികവികള് നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേനവരികയപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഇപും രാജ്യത്തിന്റെണല്

പറപോഡിക്കല് വിദ്യാ് നീിരുപോണത്തികവിനീപോയി പനീരളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ നീല്കിയിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേണ്ടര ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേരമിപനീറ്റ് ദുര്ബ് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്ത്

പുതിയ ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേണ്ടര ക്ണിച്ചിരിക്കം നില്ക്കുകയപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  സ്തവപറജ് ട്രിക്, പോസ്റതറ്റുളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനാപോും രാജ്യത്തിന്റെിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പണി

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേനവരുനളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും അതിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംമ്പ് കണക്ട് പ്് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനള്ള പ്രവൃത്തികവികള് ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

പ്രവൃത്തികവിയില് ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്രിരില്ലപോത്തികവതിനീപോല് അത് എപ്രകപോരമപോണ് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെപയ്ണ്ടളെ പ്രത്യേകം തനള്ള

വസ്ഥ ചെരച്ചകള് നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേനവരികയപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും എസ്ിപമറ്റ് ദുര്ബ് നീല്കിയപ്പോള് അത് ളെ പ്രത്യേകം ്രെയിപനീജ്

സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച പ്രവൃത്തികവിയില് ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുകയപോണ് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതെയള്ളളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഭാഗങ്ങളുടേയും വിരണപോനും സമൂഹത്തിനമതി

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും പററ്റ് ദുര്ബ് റിവിഷന വന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല് സപോപങ്കതികപോനും സമൂഹത്തിനമതി ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേണ്ടര

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേികയ താത്പര്യങ്ങളെിപലയ്ക്കായി തൃശ്ശൂ് ക്ഗ്ഗങ്ങളുടേക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേണ്ടര നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി പൂരത്തികവിയപോയി

കഴില് നേടേണ്ടതിഞ്ഞിട്ടും ബാലാപോല് ആദിഗ്ഗങ്ങളുടേയും തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംമ്പ് ട്രിക്, പോസ്റതറ്റ് ദുര്ബ്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനാപോന്റും ലംപ്സംമപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമി്ിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പ്രവൃത്തികവികള്

പൂരത്തികവതകരിക്കം നില്ക്കുളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിപക്ഷിക്കേറ്റ് ദുര്ബഡിക്കല് വിദ്യാ് ഗിപോസ് രലനീിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ വരക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആദിഘരത്തികവില്

ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്രിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ില്ല എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അത് ളെ പ്രത്യേകം ക.എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.എസ്..സി.എല് .  ളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പററ്റ് ദുര്ബ് പകപോണ്ഫറന്ട്രിക്, പോസ്റപോക്റ്റിില്

ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തികവി ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്പോളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് തതരുമപോനീമപോളെ പ്രത്യേകം യങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും വസ്ഥ ചെില സപോപങ്കതിക പ്രശ്നങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെപോല് അത്

പ്രപോവരത്തികവികമപോയില്ലപോളെ പ്രത്യേകം യനഗ്ഗങ്ങളുടേയും വരക്ഷിക്കേ് ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെപയ്ണ്ട വസ്ഥ ചെില സ്ഥലങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് ്ഫപോള്സ് സതലിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ്

പ്രവൃത്തികവികള് പൂരത്തികവതകരിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ളതിനീപോല് അവ ളെ പ്രത്യേകം പപോയ താത്പര്യങ്ങളെിചമപോറ്റ് ദുര്ബിയപോല് മപോത്രപമ ഗിപോസ്

രലന പ്രവൃത്തികവികള് ഇനീി ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുവപോന സപോധിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ള എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും കഴില് നേടേണ്ടതിഞ്ഞിട്ടും ബാലാ മപോരച്ച് മപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും

വളെ പ്രത്യേകം രയപോയിരുന പതരതഡിക്കല് വിദ്യാ് ഓ്ഫ് പകപോണ്ഫറന്ട്രിക്, പോസ്റപോക്ട് പ്് ഉണ്ടപോയിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മറ്റ് ദുര്ബതരിയല്സിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

വിതരണവുംമപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്ര് വസ്ഥ ചെില ത്ഗ്ഗങ്ങളുടേസ്സിലാക്ങ്ങള് വന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല് പമയ് മപോസഗ്ഗങ്ങളുടേയും വളെ പ്രത്യേകം ര

അതിളെ പ്രത്യേകം ലപോരു എക്സസ്നഷന ആവശിളെ പ്രത്യേകം ്രിരുന എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പി.ഡിക്കല് വിദ്യാബ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.  ഉപദിപോഗസ്ഥര

സമിതിളെ പ്രത്യേകം യ അറിയിച.

52.  സ്തവപറജ് ട്രിക്, പോസ്റതറ്റുളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനാപോും രാജ്യത്തിന്റെ് സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ നീിലപപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് സമിതി

ആരപോഞ്ഞിട്ടും ബാലാതിനീ്  പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ സ്ന്ത്യന് സാമൂഹഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആവശിത്തികവിനീപോയി മളെ പ്രത്യേകം റ്റ് ദുര്ബപോരു പ്ലാനാപോും രാജ്യത്തിന്റെിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ
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പണി പുപരപോഗമിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല് ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹി ആവശിത്തികവിനീപോയും മറ്റ് ള്ള സ്തവപറജ് ട്രിക്, പോസ്റതറ്റുളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനാപോും രാജ്യത്തിന്റെ്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് കിപോമ്പസില് പവളെ പ്രത്യേകം ണ്ടന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46യപോണ് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ നീിലപപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് പ്രിനസി്ല് മറുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി പറഞ്ഞു.  

53.    പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് ്ഫപോക്ഷിക്കേല്രി പ്രതിനീിധികള്ക്ഷിക്കേ് എന്ത്യന് സാമൂഹപോണ് പറയും മറ്റ് വപോനും സമൂഹത്തിനള്ളളെ പ്രത്യേകം തന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46്

സമിതി ആരപോഞ്ഞിട്ടും ബാലാതിനീ് ്ഫപോക്ഷിക്കേല്രി അപസപോസിപയഷളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ  ആവശിങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെ്ഗ്ഗങ്ങളുടേങ്ങിയ ഒരു

നീിപവദനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ടേയും മറ്റ് ദുര്ബഹുമപോനീളെ പ്രത്യേകം ്ര സമിതി മുമ്പപോളെ പ്രത്യേകം ക സമര്ിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയതില് പ്രധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ആശുപത്രിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരസങ്കീര്ണ്ണപതപോതില് പ്രപോവരത്തികവികമപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിയമപ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഒരു ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ്

പ്രവരത്തികവിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോവശിമപോയ 185  തസികകള് സൃഷ്ടിചളെ പ്രത്യേകം കപോണ്ടപോണ് 2016

ഡിക്കല് വിദ്യാിസഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബറില് ഉത്തികവരവിറങ്ങിയളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും മിനീിമഗ്ഗങ്ങളുടേയും 151  ്ഫപോക്ഷിക്കേല്റ്റ് ദുര്ബികള് പവണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിരിളെ പ്രത്യേകം ക്ഷിക്കേ

റിരയര ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്ത 10  പഡിക്കല് വിദ്യാപോക്ട് പ്രമപോര ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ആളെ പ്രത്യേകം ക 134  പഡിക്കല് വിദ്യാപോക്ട് പ്രമപോരപോണ്

നീിലവിലുള്ളളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സരജറി വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗത്തികവില് 5  ്ഫപോക്ഷിക്കേല്റ്റ് ദുര്ബികള് മപോത്രപമയും മറ്റ് ളളെ പ്രത്യേകം വനഗ്ഗങ്ങളുടേയും,

നീിലവില് പസവനീമനും സമൂഹത്തിനഷ്ഠിക്കുന്നതിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ്ഫപോക്ഷിക്കേല്റ്റ് ദുര്ബികള്ക്ഷിക്കേ് തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 സ്ഥിരളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തികവി

ഉത്തികവരവില്ലപോത്തികവതിനീപോല് 7-ാപോാഗ്ഗങ്ങളുടേയും ശമ്പയ താത്പര്യങ്ങളെ കുതഷന ആനും സമൂഹത്തിനകൂലിങ്ങപയ താത്പര്യങ്ങളെപോ,  അരഹികമായ അനീതിയില്തളെ പ്രത്യേകം ്ര

ളെ പ്രത്യേകം പ്രപോപമപോഷപനീപോ, ഡിക്കല് വിദ്യാി.എ. അരിയര , ഏണ്ഫറന്ഡിക്കല് വിദ്യാ് ലതവ് സറണ്ടര തും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേങ്ങിയ ആനും സമൂഹത്തിനകൂലിങ്ങപയ താത്പര്യങ്ങളെപോ

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ില്ല എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില് നീിലവില് പഴില് നേടേണ്ടതയ സ്പോ്ഫ് പപോപറ്റ് ദുര്ബണപോണ്

പിനതും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പുതിയ എന .എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.സി.  സ്പോ്ഫ് പപോപറ്റ് ദുര്ബണ്ഫറന് അനും സമൂഹത്തിനസരിച്ച് പുതിയ

പപപോസ്റ്റുകള് സൃഷ്ടിപക്ഷിക്കേണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അത്തികവരഗ്ഗങ്ങളുടേയും പുതിയ പപപോസ്റ്റുകളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ്ഫപോക്ഷിക്കേല്രികളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോക്ഷിക്കേിയപോല് മപോത്രപമ ഇപ്പോള് നീിലനീില്ക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പ്രശ്നഗ്ഗങ്ങളുടേയും പരിഹികമായ അനീതിയില്രിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്ടുകയും മറ്റ് ളളെ പ്രത്യേകം യനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ിറ്റ് ദുര്ബല് പൂരസങ്കീര്ണ്ണമപോയി പ്രവരത്തികവനീസ്മപോകുപമ്പപോള് നീിലവിളെ പ്രത്യേകം ല സ്പോ്ഫ് പപോപറ്റ് ദുര്ബണ്ഫറന്

വച്ച് ഒരു തരത്തികവിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും മുപന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോട്ടും അല്ലാതെയ പപപോകപോന സപോധിക്കം നില്ക്കുകയിളെ പ്രത്യേകം ല്ലനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആനും സമൂഹത്തിനകൂലിങ്ങള്

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്ഷിക്കേപോത്തികവതപോണ് 10  പപര പിരിഞ്ഞിട്ടും ബാലാ് പപപോകപോനും സമൂഹത്തിനള്ള കപോരണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അധിപോപകരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

കുറവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ദുര്ബ് പഠനീ സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കുറവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും കപോരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും അടുത്തികവ എന .എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.സി.

ഇനളെ പ്രത്യേകം സ്ക്ന വരുപമ്പപോള് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ അഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗതകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 റണമെന്ന് നിര്ദ്ദേപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

അവസ്ഥയും മറ്റ് ണ്ടപോകുളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46  ആശങ്കയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ്ഫപോക്ഷിക്കേല്റ്റ് ദുര്ബി പ്രതിനീിധി സമിതിളെ പ്രത്യേകം യ

അറിയിച.  ഈ സപോഹികമായ അനീതിയില്വസ്ഥ ചെരിഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഒഴില് നേടേണ്ടതിവപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോയി ആവശിമപോയ എല്ലപോ സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ഉറ്് വരുത്തികവി ആയത് NMC  ഇനളെ പ്രത്യേകം സ്ക്ന ്ഗ്ഗങ്ങളുടേതമിളെ പ്രത്യേകം നീ പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധിളെ പ്രത്യേകം ്ടുപത്തികവണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

അധിപോപക പ്രതിനീിധി സമിതിളെ പ്രത്യേകം യ പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധിളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തികവി.
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54. ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീപോയി ഒരു Non Plan ശതരഷകഗ്ഗങ്ങളുടേയും അനും സമൂഹത്തിനവദിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

അതില്   2022-23  സപോമ്പത്തികവിക വരഷത്തികവിലുള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ഒരു പ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപോക്ഷിക്കേണ്ഫറന് ളെ പ്രത്യേകം പ്രപോവിഷന

മപോത്രമപോണ് നീല്കിയിട്ടും അല്ലാതെയള്ളളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും  Non  Plan  ശതരഷകഗ്ഗങ്ങളുടേയും അനും സമൂഹത്തിനവദിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോയി

മുനകപോലങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെിളെ പ്രത്യേകം ല നീിയമനീങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ വിശദപോഗ്ഗങ്ങളുടേയുംശങ്ങള് ധനീകപോരി വകു്ിനീ് നീല്കണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46്

അറിയിച്ചതിളെ പ്രത്യേകം നീ തും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേരന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് വിശദപോഗ്ഗങ്ങളുടേയുംശങ്ങള് സമര്ിചളെ പ്രത്യേകം വങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും Non Plan  ശതരഷകത്തികവില്

തും അവരെ സാമൂഹിക അനും സമൂഹത്തിനവദിച്ചിരില്ല എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് അധികൃതര സമിതിളെ പ്രത്യേകം യ അറിയിച.

55.     ളെ പ്രത്യേകം സക്രിറ്റ് ദുര്ബി ജതവനീക്ഷിക്കേപോളെ പ്രത്യേകം ര നീിയമിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയപണ്ടപോളെ പ്രത്യേകം യനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രസ്തുത പജപോലിയില്

നീിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും വനീിതകളെ പ്രത്യേകം യ താത്പര്യങ്ങളെ ഒഴില് നേടേണ്ടതിവപോക്ഷിക്കേിയിട്ടും അല്ലാതെയപണ്ടപോ എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  പ്രപതിക പരിശതലനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയഗ്ഗങ്ങളുടേയും,

വനീിതകയ താത്പര്യങ്ങളെപോണ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 കപോരണത്തികവപോല് പ്രസ്തുത പജപോലിയ്ക്കായി തൃശ്ശൂ് പരിഗണിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ില്ല എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

നീഴിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ് അസിസ്ും രാജ്യത്തിന്റെപോയി പജപോലി പനീപോക്ഷിക്കേിയിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46വളെ പ്രത്യേകം ര കപോരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും കൂ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപോളെ പ്രത്യേകം ത പിരിച വിട്ടും അല്ലാതെയ

എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഉയരനവന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിട്ടും അല്ലാതെയള്ള പരപോതികള് സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിചഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്രവപരപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ്

ആരപോഞ്ഞു.  ളെ പ്രത്യേകം സക്രിറ്റ് ദുര്ബി ജതവനീക്ഷിക്കേപോര പലപ്പോഴും രാജ്യഗ്ഗങ്ങളുടേയും രപോത്രികപോലങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെില് കൂ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി പജപോലി

ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെപയ്ണ്ടി വരുന എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 കപോരണത്തികവപോലപോണ് സ്തതകളെ പ്രത്യേകം യ താത്പര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്ഷിക്കേപോതിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

വിഷയവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും പനീഴിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ് അസിസ്ും രാജ്യത്തിന്റെിളെ പ്രത്യേകം നീ പിരിചവിര സപോഹികമായ അനീതിയില്വസ്ഥ ചെരിവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പരിപശപോധിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് അധികൃതര സമിതിളെ പ്രത്യേകം യ അറിയിച.

56.     ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് ആശുപത്രി പൂരസങ്കീര്ണ്ണ പതപോതില് പ്രവരത്തികവനീ

സ്മപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് ആവശിമപോയ പരിപശപോധനീപോ ഉപകരണങ്ങള് ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

വപോങ്ങുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോയി 3  ഘരങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെിലപോയി 15, 156, 15  പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി രൂപയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ വതതഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം പ്രപോപ്പോസല്

സമര്ിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും DBMS (Database Management System)  പപപോരരല് തയ്പോറപോയപോല്

മപോത്രപമ പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ിറ്റ് ദുര്ബലിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവി വികസനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലക്ിഗ്ഗങ്ങളുടേയും വചള്ള ളെ പ്രത്യേകം പ്രപോപ്പോസല് തയ്പോറപോക്കം നില്ക്കുവപോന

സപോധിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ള എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് അധികൃതര അറിയിച.

57.     പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ്,  ആപരപോഗി വകു്് ഡിക്കല് വിദ്യായറക്ട് പ്റുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപയപോ

ജില്ലപോ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് ഓ്ഫതസറുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപയപോ കതഴില് നേടേണ്ടതില് വരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 സ്ഥപോപനീമളെ പ്രത്യേകം ല്ലങ്കില് കൂ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി, ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീ് ഡിക്കല് വിദ്യാി.ടേയും മറ്റ് ദുര്ബി.എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.എസ്.  പപപോരരല് നീിലവിലില്ലപോത്തികവതിനീപോല് ആനീ്ല് ഇനഡിക്കല് വിദ്യാും രാജ്യത്തിന്റെ്

സമര്ിക്കം നില്ക്കുവപോന സപോധിക്ഷിക്കേപോത്തികവതിനീപോല് മരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് ഡിക്കല് വിദ്യാിസ്ട്രിയ്കിക്ട് പ്് ആശുപത്രി

മുപഖ്യധാരയിലെത്താന് വനീയപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അവിളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ നീിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോണ് ഡിക്കല് വിദ്യാി.എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.ഒ.യും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കതഴില് നേടേണ്ടതില് അല്ലപോത്തികവ

സ്ഥപോപനീത്തികവിനീ് മരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് നീല്പകണ്ടി വരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരസങ്കീര്ണ്ണപതപോതില് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് പ്രവരത്തികവനീക്മമപോകുപമ്പപോള് ആയത് പ്രപോപയപോഗികമപോകില്ല എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അതിനീ്

പവണ്ടി മപോത്രമപോയി ആനീ്ല് ഇനഡിക്കല് വിദ്യാും രാജ്യത്തിന്റെ് നീല്കപോനും സമൂഹത്തിനള്ള സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും
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ഒരുപക്ഷിക്കേണ്ടതപോയിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അത് എസ്.സി.എസ്.്ഗ്ഗങ്ങളുടേി.  വകുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം ക.എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.എസ്.സി.എല് .മപോയി

പവസ്ഥ ചെരന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് നീിരതഹികമായ അനീതിയില്ിപക്ഷിക്കേണ്ടതപോളെ പ്രത്യേകം ണന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് ജില്ലപോ കയ താത്പര്യങ്ങളെക്ട് പ്ര ,  വകു്് പ്രിനസി്ല് ളെ പ്രത്യേകം സക്രരറി

ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പളെ പ്രത്യേകം ങ്കടുത്തികവ പയപോഗത്തികവില് തതരുമപോനീളെ പ്രത്യേകം മടുത്തികവിരുന എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും 156 പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി രൂപയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

ളെ പ്രത്യേകം മഷനീറികളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും മരുനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചപോല് മപോത്രപമ സരജറി ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ള്ള പസവനീങ്ങള്

പൂരസങ്കീര്ണ്ണപതപോതില് ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുവപോ ന സപോധിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ള എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഡിക്കല് വിദ്യാി.എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.ഒ.,  സമിതിളെ പ്രത്യേകം യ

അറിയിച.

58. 2022-23 സപോമ്പത്തികവികവരഷഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവികള്ക്ഷിക്കേപോയി

70  പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി രൂപയപോണ് ടേയും മറ്റ് ദുര്ബഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ജറ്റ് ദുര്ബ് മുപഖ്യധാരയിലെത്താന് വനീ അനും സമൂഹത്തിനവദിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ളളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും മുഴും രാജ്യവന പ്രവൃത്തികവികളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ് വരഷഗ്ഗങ്ങളുടേയും തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പൂരത്തികവിയപോക്കം നില്ക്കുകയപോളെ പ്രത്യേകം ണങ്കില് 272  പകപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി രൂപ അധികമപോയി

പവണ്ടിവരുളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അതനും സമൂഹത്തിനസരിചള്ള ളെ പ്രത്യേകം പ്രപോപ്പോസല് ധനീകപോരി വകു്ിനീ്

സമര്ിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സിന്ത്യന് സാമൂഹറ്റ് ദുര്ബിക്ഷിക്കേ് ട്രിക്, പോസ്റപോക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും വി.്ഗ്ഗങ്ങളുടേി.  ഭാഗങ്ങളുടേയും വിരതിരി്പോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് കള്ച്ചറല് ളെ പ്രത്യേകം സും രാജ്യത്തിന്റെറുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

കുരികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കലപോകപോയിക പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്ക്ഷിക്കേപോയി ഉപപയപോഗിക്ഷിക്കേപോന ഒരു ധപോരണപോപത്രഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പസ്പോരസ് കിന്റെ ഗൗണ്ഫറന്സിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം ക.എസ്.എ്ഫ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.സി.യും മറ്റ് മപോയി ഒ്ിരപോല് മപോത്രപമ അത്

ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവിയില് വിദിപോര്ികള്ക്ഷിക്കേ് ത്ഗ്ഗങ്ങളുടേസ്സിലാക്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും കൂ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപോളെ പ്രത്യേകം ത ഉപപയപോഗിക്ഷിക്കേപോന സപോധിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ള

എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ദുര്ബ് പ്രവൃത്തികവികള് പൂരത്തികവതകരിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പതപോളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പമപോരച്ചറി സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീളെ പ്രത്യേകം മപോരുക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിപക്ഷിക്കേണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്ഫപോറനസിക്

സരജളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ തസിക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് അധികൃതര തും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേരന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി മുമ്പപോളെ പ്രത്യേകം ക

പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധി്ിച.

59.   പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ല വിവിധ ആവശിങ്ങള് ഉന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46യിച്ച്

സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഘ്ഗ്ഗങ്ങളുടേനീകള് ,  വിദിപോര്ി പ്രതിനീിധികള് ,  അധിപോപക പ്രതിനീിധികള് ,  വിക്തികള്

എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവര സമര്ിച്ച  പരപോതികള് സമിതി  സ്തകരിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  അവരുമപോയി

ആശയവിനീിമയഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ.   പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജുമപോയി

ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്ര സരതതല സ്രശിയപോയ വിഷയങ്ങളെ പ്രത്യേകം യ താത്പര്യങ്ങളെല്ലപോഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രസ്തുത പയപോഗത്തികവില് സമിതി

വസ്ഥ ചെരച്ച ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും തും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേരന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി വിദിപോരതഥികളുടെ ഹോസ്റ്റികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ല് ,  ളെ പ്രത്യേകം മസ്സിലാക്് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവ

സന്ദരശിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് മുണ്ടപോയി.  സമിതി നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവിയ പമല്്റഞ്ഞിട്ടും ബാലാ സന്ദരശനീത്തികവിപും രാജ്യത്തിന്റെയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും

വസ്ഥ ചെരച്ചകളുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിരതക്ണങ്ങളുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിഗമനീങ്ങളുപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിസ്ഥപോനീത്തികവില് ,   സമിതി

തപോളെ പ്രത്യേകം ഴില് നേടേണ്ടത്റയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിരപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശങ്ങളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ശിപപോരശകളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീല്കുന.

60.   വലു്ത്തികവില് മുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിലപോളെ പ്രത്യേകം ണങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആതും അവരെ സാമൂഹിര ശുശ്രൂഷ രഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗത്തികവ് ഏളെ പ്രത്യേകം റ പിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിലപോയ
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പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ജില്ലയില് അപക്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവില്ളെ പ്രത്യേകം ്ടുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46വരുള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ വിദഗ്ദ്ധ വസ്ഥ ചെികിത്സ ആവശിമപോയ

ഗുരുതരപോവസ്ഥയില്ളെ പ്രത്യേകം ്ര പരപോഗികള്ളെ പ്രത്യേകം ക്ഷിക്കേപോളെ പ്രത്യേകം ക്ഷിക്കേ പ്രപോഥികളുടെ ഹോസ്റ്റമിക ശുശ്രൂഷ നീല്കിയ പശഷഗ്ഗങ്ങളുടേയും

അവളെ പ്രത്യേകം ര തൃശ്ശൂര ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിപലപക്ഷിക്കേപോ,  പകപോയമ്പത്തൂരിപലപക്ഷിക്കേപോ

പറഞ്ഞിട്ടും ബാലായയ്ക്കൊത്ത് ഉയര്പക്ഷിക്കേണ്ടി  വരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 നീിലവിളെ പ്രത്യേകം ല സ്ഥിതിക്ഷിക്കേ് മപോറ്റ് ദുര്ബമുണ്ടപോവണളെ പ്രത്യേകം മങ്കില് പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ്

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് കഴില് നേടേണ്ടതി യും മറ്റ് ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്ര ളെ പ്രത്യേകം പളെ പ്രത്യേകം രന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് പൂരസങ്കീര്ണ്ണപതപോതില്

പ്രവരത്തികവനീസ്മപോപവണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിണ്ട.്  എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല് 2014-ല് പ്രവരത്തികവനീമപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും 3  ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോച്ച്

വിദിപോര്ികള് പഠനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരത്തികവതകരിക്കം നില്ക്കുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയളെ പ്രത്യേകം വങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ിറ്റ് ദുര്ബല് പബപോക്ഷിക്കേ്

പൂരത്തികവതകരിക്ഷിക്കേപോത്തികവതിനീപോല് ഈ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീ് അതിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥപോപിത ലക്ിഗ്ഗങ്ങളുടേയും

രകവരിക്കം നില്ക്കുവപോന സപോധിച്ചിരില്ല എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് ഒരു വസ്തുതയപോണ്.  ആയതിനീപോല് പ്രവൃത്തികവികള്

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേനവരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ആശുപത്രി പബപോക്ഷിക്കേിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗമപോയ OPD

പബപോക്ഷിക്കേ ,്  ഓ്പറഷന തിപയറ്റ് ദുര്ബര ,  വപോരഡിക്കല് വിദ്യാ് പബപോക്ഷിക്കേ ,്  ഇലകിക് സടേയും മറ്റ് ദുര്ബ് പസ്ഷന ,

ആശുപത്രിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ഇലപകപോണിക് വരക്കം നില്ക്കുകള് ,  ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ സതപവജ്

ട്രിക്, പോസ്റതറ്റ് ദുര്ബ്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനാപോും രാജ്യത്തിന്റെ്, ഇലകിക് സബപസ്ഷനീില് നീിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആശുപത്രിയിപലക്കം നില്ക്കുള്ള പകടേയും മറ്റ് ദുര്ബിയ താത്പര്യങ്ങളെിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ്

പ്രവൃത്തികവികള് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവ അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിയന്ത്യന് സാമൂഹരമപോയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമയടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിതമപോയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരത്തികവതകരിക്കം നില്ക്കുവപോന

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

61.  ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് പൂരസങ്കീര്ണ്ണ പതപോതില് പ്രവരത്തികവനീക്മമപോകുവപോന

ആവശിമപോയ പമപോരച്ചറി,  ളെ പ്രത്യേകം ്രെയിപനീജ് സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും,  സ്ട്രിയ്കതറ്റ് ദുര്ബ് രലറ്റുകള് ,  പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോയിലര

മപോനീിപ്ഫപോള്ഡിക്കല് വിദ്യാ് ടേയും മറ്റ് ദുര്ബില്ഡിക്കല് വിദ്യാിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ്,  പമപോഡുലപോര ഓ്പറഷന തിപയറ്റ് ദുര്ബര ,  പമപോഡുലപോര ലപോടേയും മറ്റ് ദുര്ബ്

എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിവയും മറ്റ് മപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്ര പ്രവൃത്തികവികള് അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിയന്ത്യന് സാമൂഹരമപോയി പൂരത്തികവതകരിക്കം നില്ക്കുവപോന സമിതി

ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

62.   പമല് ഖ്യധാരയിലെത്താന് വണ്ഡികകയ താത്പര്യങ്ങളെില് സൂവസ്ഥ ചെി്ിച്ചിരിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 നീിരുപോണ പ്രവരത്തികവികള്

പൂരത്തികവിയപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് പ്രധപോനീ ത്ഗ്ഗങ്ങളുടേസ്സിലാക്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആവശിമപോയ ്ഫണ്ടിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ അപരിപോപ്തയപോളെ പ്രത്യേകം ണന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46്

കപോേര്ണുന.  നീിലവില് SC  വകു്ിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ fund-ളെ പ്രത്യേകം നീയപോണ് നീിരുപോണ പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്ക്ഷിക്കേ്

മുഖ്യധാരയിലെത്താന് വിമപോയി ആശ്രയിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ളെ പ്രത്യേകം തനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതിക്ഷിക്കേ് ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോയ പരഖ്യധാരയിലെത്താന് വകള് പരിപശപോധിച്ചതില്

കപോേര്ണുന.  ഈ സപോഹികമായ അനീതിയില്വസ്ഥ ചെരിത്തികവില് പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മ ഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് ആശുപത്രിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

നീിരുപോണ പ്രവൃത്തികവികള്ക്ഷിക്കേപോയി  അനും സമൂഹത്തിനവദിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ള 4225-01-277-89-01 മരപോമത്തുകള് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

ശതരഷകത്തികവില് പമല് പ്രവ ാേല് പ്രവൃത്തികവികള്ക്ഷിക്കേപോവശിമപോയ തും അവരെ സാമൂഹിക കണക്ഷിക്കേപോക്ഷിക്കേി ആയതും അവരെ സാമൂഹി നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്

സപോമ്പത്തികവിക വരഷഗ്ഗങ്ങളുടേയും തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 അധികധനീപോനും സമൂഹത്തിനമതി മുപഖ്യധാരയിലെത്താന് വനീ പ്രസ്തുത പദ്ധതി ശതരഷകത്തികവില്

വകയിരുത്തികവണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

63.   IP ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് ആവശിമപോയ പുതിയ ളെ പ്രത്യേകം കരി്ഗ്ഗങ്ങളുടേഗ്ഗങ്ങളുടേയും/ഓ്പറഷന തതപയറ്റ് ദുര്ബര
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തും അവരെ സാമൂഹി്ഗ്ഗങ്ങളുടേങ്ങിയവയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ നീിരുപോണത്തികവിനീ് KIIFB യും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ സഹികമായ അനീതിയില്പോയഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനള്ള

സപോധിത ഗിന്റെ ഗൗരവമപോയി പരിപശപോധിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി നീിരപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കം നില്ക്കുന.

64.  ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് കപോമ്പസിളെ പ്രത്യേകം ല ഇപും രാജ്യത്തിന്റെരണല് പറപോഡിക്കല് വിദ്യാ് നീിരുപോണവുംമപോയി

ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്ര നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേികള് ത്രിതളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തികവണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി നീിരപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കം നില്ക്കുന.

65.   ഓവരളെ പ്രത്യേകം ഹികമായ അനീതിയില്ഡിക്കല് വിദ്യാ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് ഗിപോസ് രപ്് രലന പ്രവരത്തികവി

പൂരത്തികവതകരിക്ഷിക്കേപോളെ പ്രത്യേകം ത,  സതലിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പണി പി.ഡിക്കല് വിദ്യാടേയും മറ്റ് ദുര്ബ്.ഡിക്കല് വിദ്യാി.  പൂരത്തികവിയപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 പക്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഗിപോസ്

രപ്് രലന സ്ഥപോപിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 സമയഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയത് ളെ പ്രത്യേകം പപോയ താത്പര്യങ്ങളെിച നീതപക്ഷിക്കേണ്ടി വരുഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്

അധികളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവിനീ് കപോരണമപോകുഗ്ഗങ്ങളുടേയും എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് നീിരതക്ിച്ച സമിതി KMSCL  മുപഖ്യധാരയിലെത്താന് വനീ നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ്പോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് ഗിപോസ് രപ്് രലനീിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവി അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിയന്ത്യന് സാമൂഹരമപോയി പൂരത്തികവതകരിക്കം നില്ക്കുവപോന

ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

66.   ഹികമായ അനീതിയില്ിന്റെ ഗൗസ് സരജനമപോരക്ഷിക്കേ് നീിലവില് പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ല് സിന്റെ ഗൗകരിഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഇല്ലപോത്തികവതിനീപോല്

ളെ പ്രത്യേകം മനസ് പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലില് അവരക്ഷിക്കേ് ഒരുക്ഷിക്കേിയിട്ടും അല്ലാതെയള്ള തപോത്പര്യങ്ങകപോലിക തപോമസസിന്റെ ഗൗകരിഗ്ഗങ്ങളുടേയും പലവിധ

അസിന്റെ ഗൗകരിങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് കപോരണമപോകുന എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് മനീസിലപോക്ഷിക്കേിയ സമിതി ഇപും രാജ്യത്തിന്റെണ്ഫറന്സ്

പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ നീിരുപോണ പ്രവൃത്തികവി അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിയന്ത്യന് സാമൂഹരമപോയി പൂരത്തികവതകരിക്കം നില്ക്കുവപോന നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന. 

67.    പുറത്തികവ് പപോവസ്ഥ ചെകഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളുടേയും വിക്ണഗ്ഗങ്ങളുടേയും പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലില്  എത്തികവിച്ച് കുരികള്ക്ഷിക്കേ്

വിതരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 നീിലവിളെ പ്രത്യേകം ല സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും പലപ്പോഴും രാജ്യഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഭാഗങ്ങളുടേയും വിക്ിവിഷടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധയ്ക്കായി തൃശ്ശൂ്

കപോരണമപോയിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് സമിതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ശ്രദ്ധയില്ളെ പ്രത്യേകം ്ടുകയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആകയപോല് അധിപോപക-

വിദിപോര്ി പങ്കപോയ താത്പര്യങ്ങളെിത്തികവപത്തികവപോളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പഹികമായ അനീതിയില്പോസ്ലിനീ് സ്ന്ത്യന് സാമൂഹഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിലയില് ളെ പ്രത്യേകം മസ് സിന്റെ ഗൗകരിഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ഏരളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുവപോനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ശുദ്ധമപോയ കു്ഗ്ഗങ്ങളുടേിളെ പ്രത്യേകം വള്ള വിതരണ സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംവിധപോനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഒരുക്കം നില്ക്കുവപോനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സത്ര

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

68.   ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില് കി്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവി വസ്ഥ ചെികിത്സ ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്ഷിക്കേപോത്തികവതും അവരെ സാമൂഹിഗ്ഗങ്ങളുടേയും അധിപോപക-

അനീധിപോപക നീിയമനീങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെിളെ പ്രത്യേകം ല കുറവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിദിപോര്ികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പഠനീളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ സപോരമപോയി

ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധിക്കം നില്ക്കുനളെ പ്രത്യേകം ണ്ടന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി വിലയിരുത്തികവി.  പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില്  185  അധിപോപക തസികകള്

സൃഷ്ടിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്ട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം വങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും NMC മപോനീദണ്ഡപ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും 151 അധിപോപകളെ പ്രത്യേകം ര ആവശിമപോയിരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിട്ടും അല്ലാതെയഗ്ഗങ്ങളുടേയും

റത എഗ്ഗങ്ങളുടേയുംപപ്ലാനാപോയിളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് വഴില് നേടേണ്ടതി നീിയമിക്ഷിക്കേളെ പ്രത്യേകം ്ര 10  അധിപോപകരുള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ആളെ പ്രത്യേകം ക 134

അധിപോപകര മപോത്രപമ നീിലവില് പസവനീമനും സമൂഹത്തിനഷ്ഠിക്കുന്നതിക്കം നില്ക്കുനള.   അദ്ധിപോപകരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ കുറവ്

വിദിപോര്ികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പഠനീ നീിലവപോരളെ പ്രത്യേകം ത്തികവയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആശുപത്രി പ്രവരത്തികവനീളെ പ്രത്യേകം ത്തികവയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധിക്കം നില്ക്കുനളെ പ്രത്യേകം ണ്ടനള്ളതിനീപോല് NMC  മപോനീദണ്ഡപ്രകപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആവശിമുള്ള എല്ലപോ

തസികകയ താത്പര്യങ്ങളെിപലക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും പി.എസ്.സി.  വഴില് നേടേണ്ടതി സ്ഥിര നീിയമനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തുവപോന നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി
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സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും അതും അവരെ സാമൂഹിവളെ പ്രത്യേകം രയും മറ്റ് ള്ള കപോലയയ താത്പര്യങ്ങളെവില് അധിപോപകളെ പ്രത്യേകം ര അനീിത്രപസവനീ

വിവസ്ഥയിപലപോ മറ്റ് ദുര്ബ് വിവസ്ഥപോപിത മപോരഗങ്ങയ താത്പര്യങ്ങളെിലൂളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപയപോ നീിയമിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് സത്ര

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതി ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

69.  IMG നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവിയ എഴും രാജ്യത്തുപരതക്യും മറ്റ് പ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഇും രാജ്യത്തിന്റെരവ്വിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിസ്ഥപോനീത്തികവില്

2014-ല് നീിയമിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ള അനീധിപോപകരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ തസികകയ താത്പര്യങ്ങളെിളെ പ്രത്യേകം ല നീിയമനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം റഗുലരറസ്

ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുവപോനും സമൂഹത്തിനള്ള നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേികള് ത്രിതളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുവപോന സമിതി നീിരപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കം നില്ക്കുന.

70.  ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ല ജതവനീക്ഷിക്കേപോരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ശമ്പയ താത്പര്യങ്ങളെമുള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ള്ള ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവുംകളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

നീിലവില് എസ്.സി.  വകു്ിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്ലാനാപോന ്ഫണ്ടില് നീിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും വഹികമായ അനീതിയില്ിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോല് ്ഫണ്ടിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിത കുറവ്  ശമ്പയ താത്പര്യങ്ങളെ വിതരണത്തികവിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും  ഉപദിപോഗസ്ഥരക്ഷിക്കേ്  അരഹികമായ അനീതിയില്തളെ പ്രത്യേകം ്ര മറ്റ് ദുര്ബ്

സപോമ്പത്തികവികപോനും സമൂഹത്തിനകൂലിങ്ങളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ വിതരണത്തികവിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ത്ഗ്ഗങ്ങളുടേസ്സിലാക്മപോകുന എനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതി

മനീസിലപോക്കം നില്ക്കുന.   പരിക വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗ വിദിപോര്ികള്ക്ഷിക്കേപോയും മറ്റ് ള്ള ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹി ്ഫണ്ടില് നീിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ഇത്രയധികഗ്ഗങ്ങളുടേയും തും അവരെ സാമൂഹിക ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് മപോത്രമപോയി

നീതക്ഷിക്കേിവയ്ക്കുപമ്പപോള് ,  പ്രസ്തുത വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗത്തികവിലുള്ളവരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹിവപോയ മറ്റ് ദുര്ബ് വികസനീ

പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് ആവശിമപോയ ്ഫണ്ടിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിതയ്ക്കായി തൃശ്ശൂ് വിഘപോതഗ്ഗങ്ങളുടേയും സൃഷ്ടിക്കം നില്ക്കുവപോനീി്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ണ്ട.്

ഈ സപോഹികമായ അനീതിയില്വസ്ഥ ചെരിത്തികവില് പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീ് കൂടുതല് ടേയും മറ്റ് ദുര്ബഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ജറ്റ് ദുര്ബറി

സപ്പോരര് അനീിവപോരിമപോളെ പ്രത്യേകം ണനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതി നീിരതക്ിക്കം നില്ക്കുന. ആയതിനീപോല് ജതവനീക്ഷിക്കേപോരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

ശമ്പയ താത്പര്യങ്ങളെ വിതരണത്തികവിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ദുര്ബ് രദനീഗ്ഗങ്ങളുടേയുംദിനീ പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്ക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ആവശിമപോയ തും അവരെ സാമൂഹിക കണക്ഷിക്കേപോക്ഷിക്കേി ആയത് മുഴും രാജ്യവനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും നീിലവില് അനും സമൂഹത്തിനവദിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ള Non Plan

ശതരഷകത്തികവില് വകയിരുത്തികവണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

71.   പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജില് പി.ജി.,  നീഴിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗ്,  പപോരപോളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോഴ്സുകള് ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആവശിമപോയ നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി

ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

72. ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവി വികസനീത്തികവിനീ് നീിലവിലുള്ള 50 ഏക്ഷിക്കേര ഭൂമി

പരിപോപ്മല്ലപോത്തികവതിനീപോല് ,  റവനീ് വകു്് ഏളെ പ്രത്യേകം റ്റ് ദുര്ബടുത്തികവതില് ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോക്ഷിക്കേിയും മറ്റ് ള്ള 27.8 ഏക്ഷിക്കേര ഭൂമിയില്

മറ്റ് ദുര്ബപോവശിങ്ങള്ക്ഷിക്കേ ് ഉപപയപോഗിക്ഷിക്കേപോത്തികവ ഭൂമി ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവി

വികസനീത്തികവിനീപോയി എസ്.സി.  വകു്ിനീ് പൂരസങ്കീര്ണ്ണമപോയി വിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം കപോടുക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി

ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

73.   ജില്ലപോ ആശുപത്രി മുപഖ്യധാരയിലെത്താന് വനീ മരുനകള് വപോങ്ങുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവിയില് സപോപങ്കതിക

ത്ഗ്ഗങ്ങളുടേസ്സിലാക്ങ്ങള് ഉണ്ടപോകുവപോനീി്ഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ള്ളതിനീപോലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഡിക്കല് വിദ്യാി.ടേയും മറ്റ് ദുര്ബി.എഗ്ഗങ്ങളുടേയും.എസ്.  പപപോരരല് മുപഖ്യധാരയിലെത്താന് വനീയപോണ്
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മരുനകള് ഉള്ളെ പ്രത്യേകം ്ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ആശുപത്രിക്ഷിക്കേപോവശിമപോയ സപോധനീങ്ങള് വപോങ്ങുവപോന

ളെ പ്രത്യേകം പ്രപോപ്പോസല് ളെ പ്രത്യേകം കപോടുപക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും DBMS  യപോഥികളുടെ ഹോസ്റ്റപോര്ിമപോക്ഷിക്കേി Annual intend/

പരപച്ചസ് ഓരഡിക്കല് വിദ്യാര ആയത് മുപഖ്യധാരയിലെത്താന് വനീ സമര്ിക്കം നില്ക്കുവപോന സത്ര നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

74.   ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീപോയി ഏളെ പ്രത്യേകം റ്റ് ദുര്ബടുത്തികവ 50  ഏക്ഷിക്കേര ഭൂമി,  ഏളെ പ്രത്യേകം റ്റ് ദുര്ബടുത്തികവ

ആവശിങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് മപോത്രപമ ഉപപയപോഗിക്കം നില്ക്കുവപോന പപോടുള എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46്,  ഭൂമി രകവശപോവകപോശഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പരികജപോതി വകു്ിനീ് നീല്കിളെ പ്രത്യേകം കപോണ്ടുള്ള റവനീ് വകു്ിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ 23.02.2013-ളെ പ്രത്യേകം ല GO (MS)

66/2013/റവ.  നീമ്പര സരക്ഷിക്കേപോര ഉത്തികവരവില് നീിഷ്കരഷിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയള്ളതപോണ.്   എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46പോല്

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീപോയി ഏളെ പ്രത്യേകം റ്റ് ദുര്ബടുത്തികവിട്ടും അല്ലാതെയള്ള 50  ഏക്ഷിക്കേര ഭൂമി തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46,  ആയതിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവി

വികസനീ പ്രവരത്തികവനീങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് അപരിപോപ്മപോളെ പ്രത്യേകം ണന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിരിളെ പ്രത്യേകം ക്ഷിക്കേ പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് മുനീിസി്പോലിറ്റ് ദുര്ബിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ

ളെ പ്രത്യേകം സപ്റ്റേജ് പ്ലപറ്റ് ദുര്ബജ് പ്ലാനാപോും രാജ്യത്തിന്റെ് കിപോമ്പസിനീകത്തികവ് സ്ഥപോപിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ

ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവിവികസനീളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ പ്രതികൂലമപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധിക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും.   ആയതിനീപോല് ,  പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോവി വികസനീത്തികവിനീ് സ്ഥലപരിമിതി ഒരു ത്ഗ്ഗങ്ങളുടേസ്സിലാക്മപോകപോതിരിക്കം നില്ക്കുവപോന

നീഗരസഭാഗങ്ങളുടേയും വിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ ളെ പ്രത്യേകം സപ്റ്റേജ് പ്ലപറ്റ് ദുര്ബജ് ട്രിക്, പോസ്റതറ്റ് ദുര്ബ്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് പ്ലാനാപോും രാജ്യത്തിന്റെിനീ് അനും സമൂഹത്തിനപയപോജിമപോയ മറ്റ് ദുര്ബ് സ്ഥലഗ്ഗങ്ങളുടേയും

കളെ പ്രത്യേകം ണ്ടത്തുവപോന നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

75. ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ആവശിങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് വപോഹികമായ അനീതിയില്നീങ്ങള് ലതസിളെ പ്രത്യേകം നീടുക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത്

സപോമ്പത്തികവിക ടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധിത വരദ്ധി്ിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിയന്ത്യന് സാമൂഹര ആവശിങ്ങള്ക്ഷിക്കേ്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ല സ്ന്ത്യന് സാമൂഹമപോയി വപോഹികമായ അനീതിയില്നീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഉണ്ടപോപവണ്ടത് അനീിവപോരിമപോയതിനീപോലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്

പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിനീ് അതിപോവശിഗ്ഗങ്ങളുടേയും പവണ്ട വപോഹികമായ അനീതിയില്നീങ്ങള് വപോങ്ങുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയതിപലയ്ക്കായി തൃശ്ശൂ് തും അവരെ സാമൂഹിക വകയിരുത്തികവണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതി നീിരപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കം നില്ക്കുന.

76.  നീിലവില് വിദിപോര്ികള്ക്ഷിക്കേ് നീല്കിവരുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 രസ്പും രാജ്യത്തിന്റെ് തും അവരെ സാമൂഹിക

അപരിപോപ്മപോയതിനീപോല് ഇത് കപോപലപോവസ്ഥ ചെിതമപോയി പരിഷ്കരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി പ്രപതികഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.
77.   ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ല ളെ പ്രത്യേകം സക്രിറ്റ് ദുര്ബി ജതവനീക്ഷിക്കേപോരുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ നീിയമനീങ്ങള്

നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തുപമ്പപോള് അവയില് ലിഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗവിപവവസ്ഥ ചെനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഉള്ളതപോയി പരപോതി ഉയരന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ിട്ടും അല്ലാതെയള്ള

സപോഹികമായ അനീതിയില്വസ്ഥ ചെരിത്തികവില് പ്രസ്തുത വിഷയഗ്ഗങ്ങളുടേയും പരിഹികമായ അനീതിയില്രിക്കം നില്ക്കുവപോന നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി

നീിരപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കം നില്ക്കുന.

78.   പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ജില്ലയിളെ പ്രത്യേകം ല സപോധപോരണ ജനീങ്ങള് മികച്ച വസ്ഥ ചെികിത്സപോ

സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങള്ക്ഷിക്കേപോയി തൃശ്ശൂര ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിപനീയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പകപോയമ്പത്തൂര ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല്
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പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിപനീയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആശ്രയിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 നീിലവിളെ പ്രത്യേകം ല സ്ഥിതിക്ഷിക്കേ് ശപോശ്തമപോയ പരിഹികമായ അനീതിയില്പോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും

കപോേര്ണുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ ഉപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശലക്ിഗ്ഗങ്ങളുടേയും രകവരിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ഈ ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ല  OP  യും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും IP  യും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരസങ്കീര്ണ്ണമപോയും മറ്റ് ഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രവരത്തികവനീ

സ്മപോപക്ഷിക്കേണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിണ്ട.്  OP  യും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയളെ പ്രത്യേകം ണ്ടങ്കിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആയത്

കപോരിക്മമളെ പ്രത്യേകം ല്ലന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പനീരിട്ടും അല്ലാതെയള്ള പരിപശപോധനീയില് പടേയും മറ്റ് ദുര്ബപോധിളെ പ്രത്യേകം ്ടുകയും മറ്റ് ണ്ടപോയി.

ആയതിനീപോല് OP  യും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും കപോരിക്മമപോക്കം നില്ക്കുവപോന അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിയന്ത്യന് സാമൂഹര നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി

സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

79.   പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് വിദിപോര്ികളുളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പഠനീ നീിലവപോരഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ഉയരത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് അനീിവപോരിമപോയ ക്ലിനിക്കല് പരിശീലിനീിക്ഷിക്കേല് പരിശതലനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഉറപ്വരുത്തുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് ആശുപത്രിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പസവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹിജനീങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് മികച്ച നീിലയില്

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും  എളെ പ്രത്യേകം ാ.പി.  വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരസങ്കീര്ണ്ണപതപോതില് പ്രവരത്തികവനീ

സ്മപോപക്ഷിക്കേണ്ടതും അവരെ സാമൂഹിണ്ട.്   കൂ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപോളെ പ്രത്യേകം ത അര്പോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി പമഖ്യധാരയിലെത്താന് വലയിളെ പ്രത്യേകം ല ശിശുമരണഗ്ഗങ്ങളുടേയും പരമപോവധി

ഒഴില് നേടേണ്ടതിവപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആദിവപോസി പമഖ്യധാരയിലെത്താന് വലയില്ളെ പ്രത്യേകം ്ര ജനീവിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങള്ക്ഷിക്കേ് മികച്ച വസ്ഥ ചെികിത്സപോ

സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങള്  ഏറ്റ് ദുര്ബവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും കുറഞ്ഞിട്ടും ബാലാ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെലവിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും കുറഞ്ഞിട്ടും ബാലാ സമയത്തികവിനും സമൂഹത്തിനള്ളിലുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ലഭാഗങ്ങളുടേയും വിിമപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീപോയി പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജ് ആശുപത്രിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ പ്രവരത്തികവനീഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പ്രപയപോജനീളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തുവപോന കഴില് നേടേണ്ടതിയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി കണക്ഷിക്കേപോക്കം നില്ക്കുന.  ഈ സപോഹികമായ അനീതിയില്വസ്ഥ ചെരിത്തികവില്

ളെ പ്രത്യേകം കരി്ഗ്ഗങ്ങളുടേ നീിരുപോണവുംഗ്ഗങ്ങളുടേയും മറ്റ് ദുര്ബ് ആവശിമപോയ എല്ലപോ അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിസ്ഥപോനീ സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങളുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിയന്ത്യന് സാമൂഹരമപോയി പൂരത്തികവതകരിച്ച് എളെ പ്രത്യേകം ാ.പി.  വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗഗ്ഗങ്ങളുടേയും പൂരസങ്കീര്ണ്ണപതപോതില് ആരഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഭാഗങ്ങളുടേയും വിിക്കം നില്ക്കുവപോന

സത്ര നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേപ്ഗ്ഗങ്ങളുടേി സ്തകരിക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46് സമിതി ശിപപോരശ ളെ പ്രത്യേകം വസ്ഥ ചെയ്യുന.

80.   പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ഗവണ്ഫറന്ളെ പ്രത്യേകം മും രാജ്യത്തിന്റെ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ നീിരുപോണ

പ്രവരത്തികവനീങ്ങള് അ്ഗ്ഗങ്ങളുടേിയന്ത്യന് സാമൂഹരമപോയി പൂരത്തികവതകരിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തും അവരെ സാമൂഹിമപോയി ടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമളെ പ്രത്യേകം ്ര് സരക്ഷിക്കേപോര

ഉന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത തലത്തികവില് വസ്ഥ ചെരച്ച നീ്ഗ്ഗങ്ങളുടേത്തികവി തതരുമപോനീളെ പ്രത്യേകം മടുക്ഷിക്കേണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും പ്രവരത്തികവനീ പുപരപോഗതി

നീിരതക്ിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഏപകപോപി്ിക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനും സമൂഹത്തിനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഒരു ഉന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46ത ഉപദിപോഗസ്ഥളെ പ്രത്യേകം നീ പ്രപതികഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ചുമതലളെ പ്രത്യേകം ്ടുത്തികവണളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതി നീിരപണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കം നില്ക്കുന.

പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ് ളെ പ്രത്യേകം മഡിക്കല് വിദ്യാിക്ഷിക്കേല് പകപോപയ താത്പര്യങ്ങളെജിളെ പ്രത്യേകം ല അപരിപോപ്തകള് പരിഹികമായ അനീതിയില്രിച്ച് ഈ

സ്ഥപോപനീളെ പ്രത്യേകം ത്തികവ പൂരസങ്കീര്ണ്ണ പതപോതില് പ്രവരത്തികവനീക്മമപോക്ഷിക്കേിയപോല് ആയത് പപോലക്ഷിക്കേപോ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ്

ജില്ലയും മറ്റ് ളെ പ്രത്യേകം ്ഗ്ഗങ്ങളുടേ മപോത്രമല്ല പകരയ താത്പര്യങ്ങളെത്തികവിളെ പ്രത്യേകം ും രാജ്യത്തിന്റെ തളെ പ്രത്യേകം ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46 ളെ പ്രത്യേകം പപോതും അവരെ സാമൂഹിവപോയ ആതും അവരെ സാമൂഹിര പസവനീ രഗ്ഗങ്ങളുടേയുംഗത്തികവ് ഒരു

മുതല്കൂരപോകുളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആധുനീിക വസ്ഥ ചെികിത്സപോ സിന്റെ ഗൗകരിങ്ങള് ദുരസാ സൗകര്യങ്ങള് ദുര്ബ്ബല വിഭാഗങ്ങളുടേയും വിപോഗങ്ങള്ക്കം നില്ക്കുഗ്ഗങ്ങളുടേയും

പ്രപോപിമപോക്കം നില്ക്കുന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 46തിനീ് ഏളെ പ്രത്യേകം റ സഹികമായ അനീതിയില്പോയിക്കം നില്ക്കുളെ പ്രത്യേകം മനഗ്ഗങ്ങളുടേയും സമിതി പ്രതിപോശിക്കം നില്ക്കുന.

C:\Users\cowd2.NIYAMASABHA\Contacts\Desktop\20.06.2022, 08.07, 15.07,16.07.odt



25

തിരുവനീന്ത്യന് സാമൂഹപുരഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഒ.ആര . പകളു,
       .07.2022 അദ്ധിക്ന ,

പരികജപോതി പരികവരക വര്ഗ്ഗപക്മഗ്ഗങ്ങളുടേയും 
സഗ്ഗങ്ങളുടേയുംടേയും മറ്റ് ദുര്ബന്ധിച്ച സമിച്ച സമിതി
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