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സബോാര്ിബനേററ്റ് ലെ് ലെജിിബജിസ്ലേഷന് സമിതി (ിതി (2014-16)  അദ്ധ്യക്ഷനോയ ഞാന്ാന്

സമിതി (ിതി അധികാരലെരപ്പെടുത്തിിയതനുസരിച്ച്  സറ്റ്  സമിതി (ിതിയുലെ്  സമിതിയുടെ ഇരുപത്തിി അഞ്ചാമത് റിപ്പാമിതി (തറ്റ്

റിബരപ്പൊര്പറ്റ്  സമിതി (ര്രപ്പെിക്കുന.

Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection  of Rights

and  Full  Participation)  Act  1995  (Central  Act  1  of  1996)  ന് ക കീഴില

പുറലെരപ്പെടുവിച്ച്  സ "The  Kerala  Registration  of  Psycho-Social   Rehabilitation

centres  of  Mentally   Ill  persons  Rules  2012  സംോനിച്ച്  സ 543/2012,

1005/2013  എന കീ എസറ്റ്.ആര് .ഒ.  കള് സമിതി (ിതി പരിബിാധിക്കുകയുണ്ടാായി.

സംസാനേ സര്സാര് പുറലെരപ്പെടുവിച്ച്  സ പ്രസ്തുത ചപങ്ങള് കാര്ധ്യക്ഷമിതി (മിതി (ായി

നേ്  സമിതിയുടെരപ്പെി് ലൊക്കുനബണ്ടാാലെയനറ്റ്  വി് ലെയിരുത്തുനതിനും അവ പ്രബയാഗിക തലത്തില് വരുിക ത് ലെത്തിില

വരുബ ാള് ബനേരിബ്  സമിതിയുടെണ്ടാിവരുന പ്രശ്നങ്ങലെടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്  സറ്റ് മിതി (നേസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവ പി് ലൊക്കുനതിനും അവ

പരിഹരിക്കുനതിനേറ്റ് വിവിധ വകുപ്പുകളുലെ്  സമിതിയുടെ ഏബകാപനേം ആവി്ധ്യമിതി (ാലെം ആവശ്യമാണെനറ്റ്

മിതി (നേസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവ പി് ലൊസിയ സമിതി (ിതി സാമൂഹ്ധ്യനേ കീതി , ആബരാഗിക തലത്തില് വരു്ധ്യവം കുടുംോബക്ഷമിതി (വം, നേിയമിതി (ം,

ഭക്ഷ്ധ്യലെപാതുവിതരം ആവശ്യമാണെ ഉപബഭാക്തൃകാര്ധ്യ വകുരപ്പെറ്റ്, ജി് ലെവിഭവം, ഊര്്ം, ധനേകാര്ധ്യം,

തബ്ദേിസശസ്വയംഭരം ആവശ്യമാണെം എന കീ വകുരപ്പെറ്റ് ഉബു്ധ്യാഗിക തലത്തില് വരുസര് ,  ലെപാതുജിനേങ്ങള്

മിതി (ാനേസികാബരാഗിക തലത്തില് വരു്ധ്യ പുനേരധിവാസ ബകന്ദ്ം ജി കീവനേസാര് ,  പുനേരധിവാസ ബകന്ദ്ം

നേ്  സമിതിയുടെത്തിിപ്പുകാര് ,  അബ്തേവാസികള് ,  സനദസംഘ്  സമിതിയുടെനോപ്രവര്ത്തികര് എനിവരില

നേിനം ലെതടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെിലെവടുരപ്പെറ്റ് നേ്  സമിതിയുടെത്തുനതിനോയി  നോ് ലെറ്റ് തവം ആവശ്യമാണെ ബയാഗിക തലത്തില് വരും ബചരുകയുണ്ടാായി.

12-2-2014-നേറ്റ് തിരുവനേ്തേപുരത്തിറ്റ് ബചര്ന ബയാഗിക തലത്തില് വരുത്തിില ചപങ്ങടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെിലെ് ലെ

വ്ധ്യവസകള് സംസാനേത്തിറ്റ് കാര്ധ്യക്ഷമിതി (മിതി (ായി നേ്  സമിതിയുടെരപ്പൊസാന് കഴിയുനബണ്ടാാലെയനറ്റ്
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മിതി (നേസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവ പി് ലൊക്കുനതിനോയി സാമൂഹ്ധ്യനേ കീതി,  നേിയമിതി (ം എന കീ വകുരപ്പെറ്റ്

ഉബു്ധ്യാഗിക തലത്തില് വരുസരുമിതി (ായി വിിുമിതി (ായ ചര്ച്ച്  സ നേ്  സമിതിയുടെത്തുകയും ചര്ച്ച്  സയുലെ്  സമിതിയുടെ അ്  സമിതിയുടെിസാനേത്തിില

31-07-2014-നേറ്റ് ആ് ലെപ്പുഴ ജിില്ലയില ബയാഗിക തലത്തില് വരും ബചര്ന സമിതി (ിതി ജിില്ലയിലെ് ലെ

സാമൂഹ്ധ്യനേ കീതി,  ആബരാഗിക തലത്തില് വരു്ധ്യവം കുടുംോബക്ഷമിതി (വം,  ഭക്ഷ്ധ്യലെപാതുവിതരം ആവശ്യമാണെ

ഉപബഭാക്തൃകാര്ധ്യം എന കീ വകുരപ്പെറ്റ് ഉബു്ധ്യാഗിക തലത്തില് വരുസര് ,  സംഘ്  സമിതിയുടെനോ പ്രതിനേിധികള്

മിതി (ാനേസികാബരാഗിക തലത്തില് വരു്ധ്യ പുനേരധിവാസ ബകന്ദ്ം നേ്  സമിതിയുടെത്തിിപ്പുകാര് എനിവരുമിതി (ായി ചര്ച്ച്  സ

നേ്  സമിതിയുടെത്തുകയും, ജിില്ലയിലെ് ലെ മിതി (ാനേസികാബരാഗിക തലത്തില് വരു്ധ്യ പുനേരധിവാസ ബകന്ദ്ങ്ങള് സന്ദര്ിിച്ച്  സറ്റ്

അവിടുലെത്തി അബ്തേവാസികള് ,  ജി കീവനേസാര് എനിവരില നേിനം ലെതടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെിലെവടുരപ്പെറ്റ്

നേ്  സമിതിയുടെത്തുകയും ലെചയ.   ആ് ലെപ്പുഴ സന്ദര്ിനേത്തിില സമിതി (ിതിയുലെ്  സമിതിയുടെ ശ്രദയിലലെരപ്പെപ

പ്രശ്നങ്ങലെടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്  സറ്റ് വിിുമിതി (ായി ചര്ച്ച്  സലെചയ്യുനതിനോയി 12-8-2014  നേറ്റ്

തിരുവനേ്തേപുരത്തിറ്റ് ബയാഗിക തലത്തില് വരും ബചരുകയും സാമൂഹ്ധ്യനേ കീതി,  ആബരാഗിക തലത്തില് വരു്ധ്യവം

കുടുംോബക്ഷമിതി (വം എന കീ വകുരപ്പെറ്റ് ഉബു്ധ്യാഗിക തലത്തില് വരുസരില നേിനറ്റ് ലെതടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെിലെവടുരപ്പെറ്റ്

നേ്  സമിതിയുടെത്തുകയുമുണ്ടാായി.   മൂനറ്റ് ബയാഗിക തലത്തില് വരുങ്ങടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെില നേിനം കിപിയ വിവരങ്ങളുലെ്  സമിതിയുടെ

അ്  സമിതിയുടെിസാനേത്തിില വിവിധ വകുപ്പുകളുലെ്  സമിതിയുടെ  ഏബകാപനേമുണ്ടാായാല മിതി (ാത്രലെമിതി (

ചപങ്ങളുലെ്  സമിതിയുടെ സുഗിക തലത്തില് വരുമിതി (മിതി (ായ നേ്  സമിതിയുടെത്തിിരപ്പെറ്റ് സാധ്ധ്യമിതി (ാകൂ എന നേിഗിക തലത്തില് വരുമിതി (നേത്തിിലെ് ലെത്തിിയ

സമിതി (ിതി ഭക്ഷ്ധ്യലെപാതുവിതരം ആവശ്യമാണെ ഉപബഭാക്തൃകാര്ധ്യം,  ജി് ലെവിഭവം,  ഊര്്ം,

തബ്ദേിസശസ്വയംഭരം ആവശ്യമാണെം,  ധനേകാര്ധ്യം എന കീ വകുരപ്പെറ്റ് ഉബു്ധ്യാഗിക തലത്തില് വരുസരില നേിനകൂ്  സമിതിയുടെി

ലെതടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെിലെവടുരപ്പെറ്റ് നേ്  സമിതിയുടെത്തിാന് ത കീരുമിതി (ാനേിക്കുകയും,   12-11-2014-നേറ്റ് തിരുവനേ്തേപുരത്തിറ്റ്

ബയാഗിക തലത്തില് വരും ബചര്നറ്റ്  ബമിതി (ലരപ്പെറഞ്ഞ മൂനറ്റ് ബയാഗിക തലത്തില് വരുങ്ങടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെിലും ചര്ച്ച ചെയം ചര്ച്ച്  സ ലെചയ

വിഷയലെത്തികുറിച്ച്  സറ്റ് വിിക് ലെനേം നേ്  സമിതിയുടെത്തുകയും  ലെചയ സമിതി (ിതി സാമൂഹ്ധ്യനേ കീതി,

FCB V/Rs/6-12-14 (Karadu report)(Avatharika)
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ആബരാഗിക തലത്തില് വരു്ധ്യവം കുടുംോബക്ഷമിതി (വം,  ജി് ലെവിഭവം,  ഊര്്ം,  തബ്ദേിസശസ്വയംഭരം ആവശ്യമാണെം,

ധനേകാര്ധ്യം എന കീ വകുരപ്പെറ്റ് ഉബു്ധ്യാഗിക തലത്തില് വരുസരുമിതി (ായി വിിുമിതി (ായ ചര്ച്ച്  സ

നേ്  സമിതിയുടെത്തുകയുണ്ടാായി.   ഈ വിഷയത്തിിബിന്മേല സമിതി (ിതി നേ്  സമിതിയുടെത്തിിയ പഠനേത്തിിലെയ പഠനത്തിന്റെയും

ലെതടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെിലെവടുരപ്പെിലെയ പഠനത്തിന്റെയും അ്  സമിതിയുടെിസാനേത്തിില തയ്യാറാക്കിയ സമാറാസിയ സമിതി (ിതിയുലെ്  സമിതിയുടെ

നേിര്ബ്ദേിങ്ങളും ിിപാര്ികളും അ്  സമിതിയുടെങ്ങുനതാം ആവശ്യമാണെറ്റ് ഈ റിബരപ്പൊര്പറ്റ്.

2014  ിസംോര് 16- ാംാത ത കീയതി ബചര്ന ബയാഗിക തലത്തില് വരുത്തിില സമിതി (ിതി ഈ

റിബരപ്പൊര്പറ്റ് അംഗിക തലത്തില് വരു കീകരിച.

എം. ഉമ്മര് ,
ലെചയര്മിതി (ാന് ,

തിരുവനേ്തേപുരം, സബോാര്ിബനേററ്റ് ലെ് ലെജിിബജിസ്ലേഷന് സമിതി (ിതി
     18 /12/2014.
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റിപ്പോരര്

“The Kerala Registration of Psycho-Social  Rehabilitation Centers  of

Mentally  Ill  Persons  Rules  -2012 -” ലെ വ്യവസ്ഥകള് പകരള സംസ്േരള സംസ്ഥപോനത്ത് ന്

നട്ിെപോക്കുന്നത് സംബന്് സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ.്

മനസിലിന്റെ ആപരപോഗ്്യമപോണ് ് മനുഷ്യലിന്റെ ആപരപോഗ്്യേരള സം എന്ന് പറയാറപോറുണ്ട്്.

ആപരപോഗ്്യമുളള ശരരീരത്ത് നില് മപോത്രപമ ആപരപോഗ്്യമുളള  മനസ്സുണ്ട്പോകൂ എന്നപോണ് ്

കരുത് സംബന്ല്ടുന്നലത് സംബന്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം ശപോരരീരിക ആപരപോഗ്്യത്ത് നിലിന്റെ പ്രധാന ഘടകം മാനസികാപോന ഘടകേരള സം

മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യേരള സം ത് സംബന്ലന്നയാറപോണ് ്.  മനസ്സുേരള സം ശരരീരവുേരള സം അവിഭാജപോജ്യ്യഘടകങ്ങളപോകയാറപോല്

ശപോരരീരിക പരപോഗ്ങ്ങളേരള സം മപോനസംസ്ികപരപോഗ്ങ്ങളേരള സം ഒരുപപപോലെ പ്രധാന ഘടകം മാനസികാപോന്യേരള സം

അരരിക്കുന്നത് സംബന്പോയുളള അവപബപോധാന ഘടകം മാനസികാേരള സം ജ്യനങ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്ത് സംബന്് അത് സംബന്്യപോവശ്യമപോണ് ്.

ചികിത്സയല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോ്േരള സം മപോനസംസ്ിക പരപോഗ്ികലള അവരുലടത് സംബന്ലന്ന സംസ്പോമൂരിക ചുറ്റുപപോടില്

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവസംസ്ി്ിക്കുകലയാറന്നതും പ്രധാേരള സം പ്രധാന ഘടകം മാനസികാപോനല്ര കപോര്യമപോണ് ്.

2.  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ ചികിത്സയുേരള സം പരിചരണ് വുേരള സം ഏലറ ലത് സംബന്റ്റിദ്ധരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്ടുന്ന

ആധുനിക കപോെഘരത്ത് നിലും ശാരീരേരള സം നമ്മുലട  രപോജ്യ്യത്ത് ന് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യശപോസ്ത്രപഠനരേരള സംഗ്ത്ത് ന്

മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പഠനത്ത് നിന് പവണ്ട്ത്ര പ്രപോധാന ഘടകം മാനസികാപോന്യേരള സം െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻിരില്ലായെന്നത് ഖേപോലയാറന്നത് സംബന്്

പ ഖേദ്യശാസ്ത്രപഠനരകരമപോയാറ വസ്തുത് സംബന്യാറപോണ് ്.  ആയുരവൈദ്യശാസ്ത്രപഠദ്യശാസ്ത്രപഠനരരഘ്യേരള സം, മപോത-ശിശുമരണ്  നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിലെ കുറവ്

തും പ്രധാടങ്ങി ആപരപോഗ്്യപമ ഖേെയുമപോയാറി ബന്ധിച്ച്ല്ര പെ പമ ഖേെകളിലും ശാരീരേരള സം അന്താരാഷ്ട്പോരപോഷ

നിെവപോരേരള സം പുെര പുലര്ത്തുന്ന നമ്മുലട സംസ്േരള സംസ്ഥപോനത്ത് ന് മപോനസംസ്ികപരപോഗ് വിമുക്തി നേടിയവരോട് സമി

പനടിയാറവപരപോട് സംസ്മൂരേരള സം വച്ച്.���⹈Ѻ് പുെര പുലര്ത്തുന്ന വിപവചനപരമപോയാറ സംസ്മരീപനലത്ത് നക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻ്

പബപോദ്ധ്യല്ര സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ഇവരുലട പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്ത്ത് നിനുേരള സം,  പരിചരണ് ത്ത് നിനുേരള സം
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പവണ്ട്ത്ര സംസ്്ടത്ര സൗകര്യങ്ങളലട  അഭാജപോവമുളളത് സംബന്പോയാറി മനസിെപോക്കുകയുേരള സം,  സംസ്േരള സംസ്ഥപോനത്ത് ന്

അനധാന ഘടകം മാനസികാികൃത് സംബന്മപോയാറി ധാന ഘടകം മാനസികാപോരപോളേരള സം മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രങ്ങള്

പ്രവരത്ത് നിക്കുന്നുലണ്ട്ന്നു കലണ്ട് പുലര്ത്തുകയുമുണ്ട്പോയാറി. തശ്ശൂരിലെ അവനൂര പഞ്ചായതപോയാറത്ത് നില്

അനധാന ഘടകം മാനസികാികൃത് സംബന്മപോയാറി പ്രവരത്ത് നിച്ചുവന്ന മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രത്ത് നില്

41  അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികലള ലകരിയാറിരിരുന്നത് സംബന്് സംസ്മൂര മനസപോക്ഷിയെ ഞെട്ിലയാറ ലമനസ്സാക്ഷിയെ ഞെരിച്ച്.���⹈Ѻ

സംസ്േരള സംഭാജവമപോയാറിരുന്നു.   പകരളത്ത് നില് കപോരുണ് ്യപ്രവരത്ത് നനങ്ങളലട പപരില് നടക്കുന്ന

ചൂഷണ് ങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്  പനലരയാറപോണ് ് ഇത്ത് നരേരള സം സംസ്േരള സംഭാജവങ്ങള് വിരല് ചൂണ്ടുന്നത് സംബന്്.  ഈ

പമ ഖേെയാറിലെ ചൂഷണ് ങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് അറുത് സംബന്ി വരു പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി സംസ്േരള സംസ്ഥപോന സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര

മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് നല്കുന്നത് സംബന്ിനുേരള സം,

അവയ് പ്രവരത്ത് നിക്കുന്നത് സംബന്ിനപോവശ്യമപോയാറ മപോരനതിനാവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശേരള സം നല്കുന്നത് സംബന്ിനുേരള സം

പവണ്ട്ിയാറപോണ് ് “The  Kerala  Registration  of  Psycho-Social  Rehabilitation

Centers of Mentally Ill Persons Rules -2012”- പുറല്ടുവിച്ച്.���⹈Ѻത് സംബന്്.

  3.  പകരളത്ത് നില് മപോനസംസ്ികപരപോഗ്ികളലട  പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്വുമപോയാറി ബന്ധിച്ച്ല്ര്

നിരവധാന ഘടകം മാനസികാി പരപോത് സംബന്ികള് ഉയാറരന്നുവന്ന സംസ്പോരചര്യത്ത് നിെപോണ് ്  “The  Kerala

Registration of Psycho-Social Rehabilitation Centers of Mentally Ill Persons

Rules  -2012 -”  ലെ വ്യവസ്ഥകള് സംസ്േരള സംസ്ഥപോനത്ത് ന് കപോര്യക്ഷിയെ ഞെട്മമപോയാറി

നട്ിെപോക്കുന്നുപണ്ട്പോലയാറന്നത് സംബന്് സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ് പഠനേരള സം നടപത്ത് നണ്ട്ത് സംബന്്

അനിവപോര്യമപോലണ് ന്ന് സംസ്പബപോരസിപനറ്റ് ലെജ്യിപറ് ലെജിസ്ലേഷന് സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പബപോദ്ധ്യല്രത് സംബന്്.

മപോത്രമല്ലായെന്നത് ഖേ,  ചരങ്ങള് നട്ിെപോക്കുപപപോള് പ്രപോപയാറപോഗ്ികത് സംബന്െത്ത് നില് പനരിടുന്ന

ബുദ്ധിമുട്ടുകള് എലന്താരാഷ്ട്പോല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേയാറപോലണ് ന്ന് മനസിെപോക്കുന്നത് സംബന്ിലിന്റെ ഭാജപോഗ്മപോയാറിരപോണ് ്

മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങള് സംസ്ന്ദരശി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനുേരള സം ഇതും പ്രധാമപോയാറി ബന്ധിച്ച്ല്ര

ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥരില് നിന്നുേരള സം ലത് സംബന്ളിലവടു്് നടത്ത് നപോനുേരള സം  സംസ്മിത് സംബന്ി ത് സംബന്രീരുമപോനിച്ച്.���⹈Ѻത് സംബന്്.  പ്രപോരേരള സംഭാജ

നടപടിയാറപോയാറി  സംസ്മിത് സംബന്ി  2014  ലെബ്രുവരി 12- ാംാത ത് സംബന്രീയാറത് സംബന്ി ത് സംബന്ിരുവനന്താരാഷ്ട്പുരത്ത് ന്
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പയാറപോഗ്േരള സം പചരുകയുേരള സം ഈ വിഷയാറവുമപോയാറി ബന്ധിച്ച്ല്ര ചരങ്ങള്

(SRO  543/2012),പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ി ചരങ്ങള് (SRO  1005/2013)  എന്നിവയുലട സൂക

പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നട പുലര്ത്തുകയുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി,  നിയാറമേരള സം എന്നരീ വകു്് ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യഗ്സ്ഥരില്

നിന്നുേരള സം ലത് സംബന്ളിലവടുക്കുകയുേരള സം ലചയ.    കൂടപോലത് സംബന്,  ചരങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകള്

പ്രപോപയാറപോഗ്ികത് സംബന്െത്ത് നില് നട്ിെപോക്കുപപപോള് അനുഭാജവല്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങലളകുറിച്ച്.���⹈Ѻ്

സംസ്മിത് സംബന്ി വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരമപോയാറ ചരച്ച്.���⹈Ѻ നട പുലര്ത്തുകയുമുണ്ട്പോയാറി.

4.  മൂെനിയാറമത്ത് നിലെ വകു്് 50 ല് നിയാറമവ്യവസ്ഥയപോയാറി ഒരു പകപോപിറ്റിന്റെ്

അപത് സംബന്പോറിറ്റിലയാറ സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര നിശ്ചയാറിപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്ത് സംബന്പോലണ് ന്ന് വ്യവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകിട്ടുള്ളത് സംബന്ിന്

പ്രകപോരേരള സം ഒരു പകപോപിറ്റിന്റെ് അപത് സംബന്പോറിറ്റിലയാറ സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര നിശ്ചയാറിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുപണ്ട്പോ എന്ന്

സംസ്മിത് സംബന്ി അപനവേഷിക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.  പകപോപിറ്റിന്റെ് അപത് സംബന്പോറിറ്റിയാറപോയാറി ഓരെപനജ്യ്

കണ്പടപോള് പബപോര സിലന നിയാറമിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം 25.9.2013  ത് സംബന്രീയാറത് സംബന്ിയാറില് ജ്യി.ഒ

(ആര .റ്റി)  നപര 479/2013/എസംസ്്.ലജ്യ.സി നപരപോയാറപോണ് ് ഇതും പ്രധാ സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ചുള്ള

ഉത്ത് നരവിറങ്ങിയാറലത് സംബന്ന്നുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്് അസരീഷണ് ല് ലസംസ്ക്രരറി

വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.

5.  മൂെനിയാറമത്ത് നിലെ 51- ാംാത വകു്ിലും ശാരീരേരള സം ചരത്ത് നിലെ 3(2),  5  എന്നിവയാറിലും ശാരീരേരള സം

നിഷ്കരഷിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്ന പ്രകപോരേരള സം രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് ഇപ്പോള് െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുളളത് സംബന്്

76 മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്  മപോത്രമപോലണ് ന്നുേരള സം  110 ഓളേരള സം

സ്ഥപോപനങ്ങള് സംസ്േരള സംസ്ഥപോനത്ത് ന് പ്രവരത്ത് നിക്കുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് മനസിെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന്

കഴിഞിഞ.  മപോത്രമല്ലായെന്നത് ഖേ പെ സ്ഥപോപനങ്ങളേരള സം ഓള്സ് ഏജ്യ് പരപോേരള സം എന്ന കപോറ്റഗ്റിയാറില്

രജ്യിസ്റ്റര ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രക് പ്രവരത്ത് നിച്ചു വരുന്നവയാറപോലണ് ന്നുേരള സം ഓള്സ് ഏജ്യ് പരപോമുകളില്

ത് സംബന്പോമസംസ്ിക്കുന്ന 30  ശത് സംബന്മപോനത്ത് നില് കൂടുത് സംബന്ല് ആളകളേരള സം വിഷപോ ദ്യശാസ്ത്രപഠനരപരപോഗ്ത്ത് നിന്

അടിമകളപോലണ് ന്നുേരള സം, അത്ത് നരത്ത് നിലും ശാരീരള്ള സ്ഥപോപനങ്ങള് ഇപ്പോള് രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷനുപവണ്ട്ി
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ശ്രമിച്ചു ലകപോണ്ട്ിരിക്കുകയാറപോലണ് ന്നുേരള സം ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസ് ലമപര

ലസംസ്ക്രരറി സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ ധാന ഘടകം മാനസികാരി്ിക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.   അനധാന ഘടകം മാനസികാികൃത് സംബന്മപോയാറി പ്രവരത്ത് നിക്കുന്ന

സ്ഥപോപനങ്ങലള എങ്ങലന ത് സംബന്ിരിച്ച്.���⹈Ѻറിയുലമന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് ഈ ആക്ടിന്റെ പിലിന്റെ

പരിധാന ഘടകം മാനസികാിയാറില് വരുന്നത് സംബന്പോപണ് പോ അല്ലായെന്നത് ഖേപയാറപോ എന്നറിയുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി ബന്ധിച്ച്ല്ര വകു്ില്

നിന്ന് പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാനയുലണ്ട്ന്നുേരള സം,  യാറപോചകര ,  അെഞനടക്കുന്നവര എന്നിവലരപോല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ

ത് സംബന്പോമസംസ്ിക്കുന്ന സ്ഥപോപനങ്ങളേരള സം ഓള്സ് ഏജ്യ് പരപോേരള സം എന്ന് രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്

എടുത്ത് നിരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം ഇപ്പോള് പ്രപത് സംബന്്യകമപോയാറി കപോറ്റഗ്റി ത് സംബന്ിരിച്ച്.���⹈Ѻ് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠെസംസ്ന്സംസ്്

ലകപോടുക്കുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസ്രസ് ലമപര ലസംസ്ക്രരറി

വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.

6.  ചരേരള സം 5  പ്രകപോരേരള സം  പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നടത്ത് നിയാറപോണ് ്  പ്രസ്തുത് സംബന് സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് നല്കില്കിയാറിട്ടുളളലത് സംബന് ന്നുേരള സം  സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പബപോദ്ധ്യല്ട്ടു.  െരീഗ്ല്

സംസ്രസരീസംസ്് അപത് സംബന്പോറിറ്റിയുലട ഒരു പ്രത് സംബന്ിനിധാന ഘടകം മാനസികാിലയാറ ഉള്ല്ടുത്ത് നണ് ലമന്ന് ആക്ടിന്റെ പില്

നിഷ്കരഷിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്നത് സംബന്ിനപോലും ശാരീരേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠരപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോടത് സംബന്ിയുലട നിരരീക്ഷിയെ ഞെട്ണ് ത്ത് നില് വരുന്ന

വിഷയാറമപോയാറത് സംബന്ിനപോലും ശാരീരേരള സം സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാപോരണ്  ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ ജ്യഡ്ജിമജ്യിമപോര ഇത്ത് നരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങള്

സംസ്ന്ദരശി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം െരീഗ്ല് സംസ്രസരീസംസ്സംസ്് അപത് സംബന്പോറിറ്റി മുന്വൈദ്യശാസ്ത്രപഠകലവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെടുത്ത് ന്  ഒരു

പ്രത് സംബന്ിനിധാന ഘടകം മാനസികാിലയാറ അയാറയപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം,  കൂടപോലത് സംബന് സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ഒരു പ്രപത് സംബന്്യക ഉത്ത് നരവിലൂലട

ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ഓെരീസംസ്രമപോലര  ഈ സ്ഥപോപനങ്ങളില് അയാറയപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം ഈ

രണ്ടുകപോര്യങ്ങളേരള സം ചരത്ത് നില് നിഷ്കരഷിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്നത് സംബന്ിനപോല്  സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്ിലന

കൂടപോലത് സംബന് ജുസരീഷ്യല് അപത് സംബന്പോറിറ്റിയുലടയുേരള സം ആപരപോഗ്്യവകു്ിലിന്റെയുേരള സം പ്രത് സംബന്ിനിധാന ഘടകം മാനസികാികള്

ഉള്ല്ലട മൂന്ന് വകുപ്പുകളിലെയുേരള സം ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥര ഈ സ്ഥപോപനങ്ങള്

സംസ്ന്ദരശി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോളര പബപോരസ് ലമപര ലസംസ്ക്രരറി

വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോക്കുകയുണ്ട്പോയാറി. പി.സബ്.സി ആകേരള സം ലമിന്റെല്  ലര ല്ത്ത് ന് ആകേരള സം കൃത് സംബന്്യമപോയാറി

പപോെിക്കുന്നുപണ്ട്പോലയാറന്നപോണ് ് പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാനയാറില് പനപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനുള്ളലത് സംബന്ന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി

അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു. 
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7.  അേരള സംഗ്രീകപോരേരള സം നിപഷധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുകപയാറപോ പിന്വെിക്കുകപയാറപോ ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രക

സ്ഥപോപനത്ത് നിലെ അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളലട പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്േരള സം സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ് (ആക്ടിന്റെ പിലെ

53(3)  (a)(b)  വകു്്)  ചരച്ച്.���⹈Ѻ ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രക സംസ്മിത് സംബന്ി അവനൂരിലെ  ഒരു മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ

പകന്ദ്രത്ത് നില് അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികലള ലകരിയാറിരിരുന്ന സംസ്േരള സംഭാജവലത്ത് നക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻ്

സൂചി്ിക്കുകയുേരള സം അത്ത് നരത്ത് നിലും ശാരീരള്ള സംസ്േരള സംഭാജവങ്ങള് ഉണ്ട്പോയാറപോല് അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികലള

മപോറ്റിപപോര്ിക്കുന്നത് സംബന്ിന്  സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്ന നടപടിലയാറക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻ് ആരപോയുകയുേരള സം ലചയ.

അവനൂര സംസ്േരള സംഭാജവമുണ്ട്പോയാറത് സംബന്് ചരേരള സം വരുന്നത് സംബന്ിനുമുപപോലണ് ന്നുേരള സം,  ചരങ്ങള് വന്നത് സംബന്ിന്

പശഷേരള സം അത്ത് നരേരള സം പകസുകള് ഉണ്ട്പോയാറിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം  മപോനസംസ്ിക വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവകെ്യമുള്ളവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോയാറി

എവിലട സ്ഥപോപനേരള സം തും പ്രധാടങ്ങിയാറപോലും ശാരീരേരള സം അവിലട ആളകലളല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോണ്ട്് നിറയുന്നത് സംബന്പോണ് ്

പ്രധാന ഘടകം മാനസികാപോന പ്രശ്നലമന്നുേരള സം ലമപര ലസംസ്ക്രരറി വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.   പനപോേരള സംസംസ്് അനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻ്

ലകരിടങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് 60  സവേയാറര െരീറ്റ് സ്പെയ്ലപയസംസ്് പവണ് ലമന്നുേരള സം,  കൂടപോലത് സംബന് ചരങ്ങളില്

പറഞ്ഞിട്ടുള്ള  എല്ലായെന്നത് ഖേപോ പസംസ്വനങ്ങളേരള സം നല്കണ് ലമന്നുള്ളത് സംബന്ിനപോല് ചരങ്ങള്

വന്നത് സംബന്ിനുപശഷേരള സം മി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ ലസംസ്ിന്റെറുകളിലും ശാരീരേരള സം അഡ്മിഷന് നടതിഷന് നടത്ത് നപോന് കഴിഞിഞ്ഞിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം

അന്യ സംസ്േരള സംസ്ഥപോനങ്ങളില് നിന്ന് പകരളത്ത് നില് എ പുലര്ത്തുന്നവരുലട എണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനേരള സം

വളലരക്കൂടുത് സംബന്െപോലണ് ന്നുേരള സം,  കൂടുത് സംബന്ല് സ്ഥപോപനങ്ങള് പ്രവരത്ത് നിച്ച്.���⹈Ѻപോല് മപോത്രലമ

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവസംസ്ി്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് കഴിഞിയുകയുള്ളൂലവന്നുേരള സം ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസ്

ലമപര ലസംസ്ക്രരറി സംസ്മിത് സംബന്ി മുപപോലക ലവളില്ടു പുലര്ത്തുകയുണ്ട്പോയാറി. 

8.  ചരേരള സം 15  പ്രകപോരേരള സം ഇത്ത് നരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങള് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റിലിന്റെ

ഉപപദ്യശാസ്ത്രപഠനരശപ്രകപോര മപോപണ് പോ മപോനസംസ്ിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവലര പ്രപവശി്ിക്കുന്നലത് സംബന്ന്ന്

സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റിലിന്റെ പസംസ്വനമില്ലായെന്നത് ഖേപോലത് സംബന് ഇത്ത് നരേരള സം

സ്ഥപോപനങ്ങള് നടത്ത് നില്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോണ്ടുപപപോകപോന് കഴിഞിയാറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം, പരപോഗ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് സ്ഥിരമപോയാറി

ലകപോടുക്കുന്ന പസപോപസംസ്ജ്യ് മരുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേങ്കിലുംില് അവലര നിയാറന്ത്രിക്കാന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് കഴിഞിയാറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം,

മപോസംസ്ത്ത് നില് രണ്ടു ത് സംബന്വണ്  വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റ് സ്ഥപോപനങ്ങള്  സംസ്ന്ദരശിച്ച്.���⹈Ѻ് പരപോഗ്ികലള

FCB V/Rs/Sub. Legn s/Karadu report (6.12.14)



6

പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുകപയാറപോ അലല്ലായെന്നത് ഖേങ്കിലുംില് പരപോഗ്ികലള ആശുപത്രികളില് ലകപോണ്ടുപപപോയാറി

പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിക്കുകപയാറപോ പവണ് ലമന്നുേരള സം  ലമപര ലസംസ്ക്രരറി തും പ്രധാടരന്ന്

വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിരുന്നു.  കടുത്ത് ന മപോനസംസ്ികപരപോഗ്മുളളവലര  Mental Health Act, 1987

(Central  Act  14  of  1981)-ലെ ചരങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് വിപധാന ഘടകം മാനസികായാറമപോയാറപോണ് ് ഇത്ത് നരേരള സം

സ്ഥപോപനങ്ങളില് പ്രപവശി്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുള്ളലത് സംബന്ന്ന് ബന്ധിച്ച്ല്ര ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥര സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ

പബപോദ്ധ്യല്ടുത്ത് നി.

9.  എല്ലായെന്നത് ഖേപോ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രങ്ങളിലും ശാരീരേരള സം പസലകയാറര ലെസംസ്ിെിറ്റിയുപണ്ട്പോലയാറന്ന്

സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് പകരളത്ത് നില് വെിയാറ പ്രചപോരേരള സം െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻിരില്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് ന ഒരു

ആശയാറമപോണ് ിലത് സംബന്ന്നുേരള സം ആറപോയാറിരപത്ത് നപോളേരള സം ആള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലര മപോത്രലമ രജ്യിപസ്റ്റരസ്

ലസംസ്ിന്റെറുകളില് ഉള്ല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോള്ളപോന് കഴിഞിയുകയുള്ളൂലവന്നുേരള സം,  കടുത്ത് ന

മപോനസംസ്ികപരപോഗ്മുളളവലര വരീട്ടുകപോര  പസലകയാറര  ലസംസ്ിന്റെറില് ലകപോണ്ട്പോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം,

ഇ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരണ് ത്ത് നപോല് പസലകയാറര ലെസംസ്ിെിറ്റരീസംസ്് വിജ്യയാറി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് ബുദ്ധിമുരപോലണ് ന്നുേരള സം

ലമപര ലസംസ്ക്രരറി വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരരീകരിച്ചു.   വരീട്ടുകപോര ത് സംബന്ലന്ന വണ്ട്ിയാറില് ലകപോണ്ടുവരുകയുേരള സം

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവകുപന്നരേരള സം ത് സംബന്ിരിച്ചു ലകപോണ്ടുപപപോകുകയുേരള സം ലചയ്യുന്ന രരീത് സംബന്ി വിജ്യയാറി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് 

പ്രയാറപോസംസ്മപോലണ് ന്നുേരള സം  പരപോഗ്ികലള വപോരനങ്ങളില് ലകപോണ്ടുവരുകയുേരള സം  ത് സംബന്ിരിലക

വരീരില്  എത്ത് നിക്കുകയുേരള സം ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകപോല് പ്രസ്തുത് സംബന് സംസ്േരള സംരേരള സംഭാജേരള സം വിജ്യയാറിക്കുലമന്നുേരള സം

ഗ്വണ്ലമിന്റെിലിന്റെ ഭാജപോഗ്ത്ത് ന് നിന്ന് ഇത് സംബന്ിനു പവണ്ട്ി  എലന്താരാഷ്ട്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം സംസ്രപോയാറേരള സം

നല്കുന്നത് സംബന്ിലനക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻ് ആപെപോചിപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്ത് സംബന്പോലണ് ന്നുമപോണ് ് സംസ്മിത് സംബന്ിയുലട അഭാജിപ്രപോയാറേരള സം.

പസലകയാറര ലെസംസ്ിെിറ്റിയുലട പ്രധാന ഘടകം മാനസികാപോന ഗുണ് േരള സം മരുന്നു ലകപോടുക്കുന്നുലണ്ട്ന്ന് ഉറ്്

വരുത്ത് നപോന് കഴിഞിയുലമന്നത് സംബന്പോണ് ് എന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി അഭാജിപ്രപോയാറല്ടുന്നു.   പസലകയാറര

ലസംസ്ിന്റെറുകള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പ്രപത് സംബന്്യക സരീമുണ്ട്പോവുന്നതും പ്രധാേരള സം,  അവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് വപോരനങ്ങള് നല്കുന്നതും പ്രധാേരള സം

ലമച്ച്.���⹈Ѻല്ര പസംസ്വനേരള സം ഉറപ്പുവരു പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്ിന് സംസ്രപോയാറകമപോകുന്നത് സംബന്പോണ് ്.
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10.  പത് സംബന്ിലനര് വയാറസിന് ത് സംബന്പോലഴിഞയുള്ള കുരികലള വൈദ്യശാസ്ത്രപഠചല്സ് ലവല്െയാറര

കമിറ്റി മുന്പപോലക രപോജ്യരപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുപണ്ട്പോലയാറന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന്,  ഇവലര

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠചല്സ് ലവല്െയാറര കമിറ്റി മുന്പപോലക രപോജ്യരപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം സംസ്േരള സംസ്ഥപോനത്ത് ന്

പത് സംബന്ിലനട്ടു വയാറസില് ത് സംബന്പോലഴിഞയുള്ള കുരികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോയുള്ള സ്ഥപോപനങ്ങള് വളലര

കുറവപോലണ് ന്നുേരള സം,  നിെവിലും ശാരീരള്ള സ്ഥപോപനങ്ങളിലെ സ്ഥെപരിമിത് സംബന്ി പ്രശ്നമപോലണ് ന്നുേരള സം

ഈ ആവശ്യത്ത് നിനപോയാറി ഒരു സ്ഥപോപനേരള സം തും പ്രധാടങ്ങിയാറപോല് ഉടന് പരപോഗ്ികലളലകപോണ്ട്്

നിറയുന്ന അവസ്ഥയാറപോണുളളലത് സംബന്ന്നുേരള സം ലമപര ലസംസ്ക്രരറി വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറിരുന്നു.

പകപോരയാറേരള സം  ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറിലെ  കറുകച്ച്.���⹈Ѻപോെില്   ഒരു സ്ഥപോപനമുലണ്ട്ന്നുേരള സം  അത് സംബന്ിന്

രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസ് ലമപര  ലസംസ്ക്രരറി

സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ  തും പ്രധാടരന്നറിയാറിച്ചു.    പകരളത്ത് നില് കുരികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോയുളള മപോനസംസ്ിക

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളലട അഭാജപോവേരള സം ഉലണ്ട്ന്ന് പബപോദ്ധ്യല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി ചരങ്ങളില്

പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ി  വരുത്ത് നി 18  വയാറസിന് ത് സംബന്പോലഴിഞയുളളവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് കൂടി മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥപോപിക്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉള്ല്ടുത്ത് നണ്ട്ത് സംബന്്

അനിവപോര്യമപോലണ് ന്ന് വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.  

11.  അെഞ ത് സംബന്ിരിഞ നടക്കുന്നവലര ചരേരള സം 16(C) -പ്രകപോരേരള സം പപപോെരീസംസ്ിലന

വിവരമറിയാറിച്ച്.���⹈Ѻ് പപപോെരീസംസ്ിലിന്റെ സംസ്രപോയാറപത്ത് നപോട് കൂടിയാറപോണ് ്  സ്ഥപോപനങ്ങളില്

പ്രപവശനേരള സം നല്കുന്നലത് സംബന്ന്ന്  ലമപര ലസംസ്ക്രരറി തും പ്രധാടരന്ന് വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരികരിക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.

12.  പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളില് പരപോഗ്ികള്  മരിക്കുകപയാറപോ അവിലടനിന്നുേരള സം

ഒളിപച്ച്.���⹈Ѻപോടുകപയാറപോ ലചയ്യുന്ന സംസ്ന്ദരഭാജങ്ങളില് ചരേരള സം 20 പ്രകപോരേരള സം  വിവരേരള സം പപപോെരീസംസ്ിലന

അറിയാറി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം മരണ് േരള സം സ്ഥിരരീകരിക്കുന്നത് സംബന്് അേരള സംഗ്രീകൃത് സംബന്

പസപോക്ടിന്റെ പരമപോരപോലണ് ന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി മനസിെപോക്കുന്നു.   എന്നപോല് ,   അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്

ആലരങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം മരിച്ച്.���⹈Ѻപോല് അവരുലട ശവസംസ്േരള സംസപോരേരള സം നട പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്് വെിയാറ പ്രശ്നമപോലണ് ന്ന്
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സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ലത് സംബന്ളിലവടു്് പവളയാറില് പബപോദ്ധ്യമപോയാറി.  ചിെ സ്ഥെങ്ങ

ളില്  മത് സംബന്പനത് സംബന്പോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേളലട ഇടലപടല് മൂെേരള സം സംസ്പോപത്ത് നിക പ്രശ്നേരള സം പരിരരിച്ചു

പപപോകുന്നത് സംബന്പോയാറി ലമപര ലസംസ്ക്രരറി വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.  അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളലട മരണ് പോനന്താരാഷ്ട്ര

ചടങ്ങിനുേരള സം ശവസംസ്േരള സംസ്ക്പോരത്ത് നിനുേരള സം വളലരപയാറലറ തും പ്രധാക ആവശ്യമുളളത് സംബന്ിനപോല്

അത് സംബന്ിപെ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പ്രപത് സംബന്്യകേരള സം തും പ്രധാക നരീ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിവയപോനുള്ള നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന്

സംസ്മിത് സംബന്ിയ് അഭാജിപ്രപോയാറമുണ്ട്്.

13.  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രങ്ങളലട ലകരിടങ്ങളേരള സം സ്ഥെവുേരള സം

ചരേരള സം 21-ല് പ്രത് സംബന്ിപപോദ്യശാസ്ത്രപഠനരിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്ന നിബന്ധിച്ച്നകള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേനുസൃത് സംബന്മപോയാറപോപണ് പോ

പരിപപോെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുള്ളലത് സംബന്ന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോയുകയുണ്ട്പോയാറി.   എല് .എസംസ്്.ജ്യി.സി.

യാറിലെലയാറപോ പി.സബ്.സി.യാറിലെലയാറപോ എഞ്ചായതിനരീയാറരമപോരുലട പമല്പനപോരത്ത് നിപെപോ

അവര അേരള സംഗ്രീകരിച്ച്.���⹈Ѻ പ്ലാപോന് പ്രകപോരപമപോ ആയാറിരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേില്ലായെന്നത് ഖേ മി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേവപോറുേരള സം ലകരിടങ്ങള്

പണ് ിത് സംബന്ിരിക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം,  ഇ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരണ് ത്ത് നപോല് െിറ്റ്നസംസ്് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് െഭാജി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന്

പെ ത് സംബന്ടസങ്ങളണ്ട്പോകുലമന്നുേരള സം,  PWD യുേരള സം പഞ്ചായതപോയാറ പുലര്ത്തുകളേരള സം െിറ്റ്നസംസ്്

സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റുകള് നല്കുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന പരപോത് സംബന്ികള് ധാന ഘടകം മാനസികാപോരപോളേരള സം െഭാജിക്കുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം രണ്ട്്

വരഷേരള സം മുപ് ഇത് സംബന്് നിരബന്ധിച്ച്മപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ഒരു സംസ്രക്കുെര

പുറല്ടുവിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം ഇത്ത് നരത്ത് നിലും ശാരീരള്ള പ്രശ്നങ്ങള് െിറ്റ്നസംസ്് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റിലിന്റെ

കപോര്യത്ത് നിലും ശാരീരലണ്ട്ന്നുേരള സം ലമപര ലസംസ്ക്രരറി സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ അറിയാറിച്ചു.  െിറ്റ്നസംസ്്

സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് െഭാജി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോത് സംബന്ിരിക്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള കപോരണ് േരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന്

പി.സബ്.സി.യുലടപയാറപോ ത് സംബന്പവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശസംസ്വേയാറേരള സംഭാജരണ്  സ്ഥപോപനങ്ങളപടപയാറപോ പ്ലാപോന്

അനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻ് പണ് ിത് സംബന് ലകരിടങ്ങളപോയാറിരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേില്ലായെന്നത് ഖേ നിെവിലും ശാരീരളളവലയാറന്നുേരള സം ചിെപ്പോള്

പഴിഞയാറ ലകരിടങ്ങളപോയാറിരിക്കുലമന്നുേരള സം  സ്കൂളകള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് െിറ്റ്നസംസ്് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ്

ലകപോടു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് മപോത്രലമ സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ഉത്ത് നരവുള്ളൂലവന്നുേരള സം 80,000/-  രൂപ വലര

അടയപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്ത് സംബന്പോലണ് ന്ന് കപോണ് ിച്ച്.���⹈Ѻ് പെ സ്ഥപോപനങ്ങള്ക്കുേരള സം പനപോരരീസംസ്്
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െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം ലമപര ലസംസ്ക്രരറി വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരരീകരിച്ചു.   ഇതും പ്രധാമപോയാറി ബന്ധിച്ച്ല്ര്

ഇത്ത് നരത്ത് നിലെപോരു ഉത്ത് നരവുപണ്ട്പോലയാറന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോയുകയുേരള സം PWD  മപോനവേെില്

അങ്ങലനയുലണ്ട്ന്നപോണ് ് ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥര പറയുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം ഈ വിഷയാറേരള സം സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ്

സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരില് നിന്ന് അഭാജിപ്രപോയാറേരള സം പത് സംബന്പടണ്ട്തും പ്രധാലണ്ട്ന്നുേരള സം ലമപര ലസംസ്ക്രരറി തും പ്രധാടരന്ന്

വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരരീകരിച്ചു.   നിയാറമേരള സം കൂടുത് സംബന്ല് കരശനമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറിലല്ലായെന്നത് ഖേങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം ഈ

സ്ഥപോപനങ്ങലളപോല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ വൃത്ത് നിയുള്ളതും പ്രധാേരള സം സുരക്ഷിയെ ഞെട്ിത് സംബന്വുമപോലണ് ന്ന് ഉറ്്  വരുത്ത് നണ് ലമന്ന്

സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് അഭാജിപ്രപോയാറമുണ്ട്്.  പകരളത്ത് നിലും ശാരീരള്ളലത് സംബന്ല്ലായെന്നത് ഖേപോേരള സം ഒരു വിധാന ഘടകം മാനസികാേരള സം നല്ലായെന്നത് ഖേ

ലകരിടങ്ങളപോലണ് ന്നുേരള സം സംസ്പോപങ്കിലുംത് സംബന്ികമപോയാറ പ്രശ്നങ്ങള് പറഞ്ഞപോണ് ് െിറ്റ്നസംസ്്

സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് നല്കപോത് സംബന്ിരിക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം ലമപര ലസംസ്ക്രരറി വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറിരുന്നു.  

  14.  ത് സംബന്പവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശസംസ്വേയാറേരള സംഭാജരണ്  വകു്ിലിന്റെപയാറപോ,  ലപപോതും പ്രധാമരപോമത്ത് ന് വകു്ിലിന്റെപയാറപോ പ്ലാപോന്

അനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻല്ലായെന്നത് ഖേപോലത് സംബന് നിരമിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുള്ള പഴിഞയാറ  പെ ലകരിടങ്ങള്ക്കുേരള സം  fitness   certificate

നല്കപോന്   PWD  മടി കപോണ് ിക്കുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം  Orphanage Control  Board Secretary

അറിയാറിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം   ഇതും പ്രധാ  സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ്   സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുള്ള  തും പ്രധാടരനടപടികളലട

ഇപ്പോഴിഞലത്ത് ന സ്ഥിത് സംബന്ിലയാറലന്താരാഷ്ട്ന്നുേരള സം  സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോയുകയുണ്ട്പോയാറി.   ഈ  വിഷയാറേരള സം

സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ്  മു ഖേ്യമന്ത്രിക്കാന്ി  ഒരു  പയാറപോഗ്േരള സം വിളിച്ച്.���⹈Ѻിരിന്നത് സംബന്പോയുേരള സം  പഴിഞയാറ ലകരിടങ്ങളപോയാറതും പ്രധാ

ലകപോണ്ട്്   1.25  ശത് സംബന്മപോനേരള സം  തും പ്രധാക അടച്ചുലവങ്കിലുംില് മപോത്രപമ െിറ്റ്നസംസ്് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് 

ലകപോടുക്കുകയുള്ളൂലവന്ന  നിെപപോടപോണ് ്  പി.സബ്.സി  എടുത്ത് നിരിക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം

എന്നപോല്  നിെവിലെ റൂളില് അയാറവുവരു പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്ിനുപവണ്ട്ി   ഇത്ത് നരേരള സം

സംസ്ന്ദരഭാജങ്ങളില്   കരശനമപോയാറ നിയാറമങ്ങള്  വയപോലത് സംബന്   ലകരിടത്ത് നിലിന്റെ  വിസ്തീര്ണ്ണം  പരിശോധിച്ച്രീരണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനേരള സം

പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാിച്ച്.���⹈Ѻ്  അത് സംബന്നുസംസ്രിച്ചുള്ള   അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികലള  മപോത്രപമ  ആ ലകരിടത്ത് നില്

ത് സംബന്പോമസംസ്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് അനുവദ്യശാസ്ത്രപഠനരിക്കുകയുള്ളൂലവന്ന നിബന്ധിച്ച്നലവച്ച്.���⹈Ѻപോല് മത് സംബന്ിയാറപോകുലമന്നുേരള സം

ലകരിടത്ത് നിനനുസംസ്രിച്ചുള്ള       ഇളവ്     െഭാജിക്കുന്ന     ചിെ     ഉത്ത് നരവുകള്     കൂടി  

ലകപോടുപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്ത് സംബന്പോയാറി  വരുലമന്നുേരള സം  അലല്ലായെന്നത് ഖേങ്കിലുംില്  സ്ഥപോപനേരള സം നടത്ത് നില്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോണ്ടു

പപപോകപോന്   കഴിഞിയാറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം  സംസ്മിത് സംബന്ി അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.   
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15.  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങലള സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിക്കുന്ന

ചരങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകള് കപോര്യക്ഷിയെ ഞെട്മമപോയാറി നട്ിെപോക്കുന്നുപണ്ട്പോലയാറന്ന്

മനസിെപോക്കുന്നത് സംബന്ിനുേരള സം ഈ നിയാറമേരള സം പ്രപോവരത്ത് നികമപോക്കുപപപോള് അനുഭാജവല്ടുന്ന

പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻ് പഠിക്കുന്നത് സംബന്ിനുമപോയാറി സംസ്മിത് സംബന്ി 31-7-2014-ല് ആെപ്പുഴിഞ

ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോകളപലാകളക്ട്രേറ്റില് പയാറപോഗ്േരള സം പചരുകയുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി,  ആപരപോഗ്്യവുേരള സം

കൂടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം,  ഭാജക്ഷിയെ ഞെട്്യലപപോതും പ്രധാവിത് സംബന്രണ്  ഉപപഭാജപോക്തൃകപോര്യേരള സം എന്നരീ വകു്്

ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥരില് നിന്നുേരള സം,  സംസ്ന്നദ്ധ സംസ്േരള സംഘടനപോ പ്രവരത്ത് നകര ,  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രേരള സം നടത്ത് നിപ്പുകപോര എന്നിവരില് നിന്നുേരള സം  ലത് സംബന്ളിലവടു്്

നട പുലര്ത്തുകയുണ്ട്പോയാറി.

16.  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ആവശ്യമപോയാറ െണ്ട്്

സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരില് നിന്നുേരള സം മറ്റ് ഏജ്യന്സംസ്ികളില് നിന്നുേരള സം െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനുളള സംസ്പോരചര്യേരള സം

ഒരു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന് ഒരു സംസ്േരള സംഘടനപോ പ്രത് സംബന്ിനിധാന ഘടകം മാനസികാി സംസ്മിത് സംബന്ിപയാറപോടഭാജ്യരിിച്ചു.   ലത് സംബന്രുവില്

അെഞ നടക്കുന്ന മപോനസംസ്ിക പരപോഗ്ികലള കലണ്ട്ത്ത് നി ആശുപത്രിയാറില്

പ്രപവശി്ിപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്വലര അപ്രകപോരേരള സം ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രക് അസു ഖേേരള സം  കുറഞ്ഞത് സംബന്ിന്ശേഷം തങ്ങളുടെ സപശഷേരള സം ത് സംബന്ങ്ങളലട

സ്ഥപോപനത്ത് നില് എത്ത് നിച്ച്.���⹈Ѻ് സംസ്േരള സംരക്ഷിയെ ഞെട്ണ് േരള സം നല്കി സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാപോരണ്  നിെയാറിപെ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

മട്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിലകപോണ്ടുവരപോനുളള പ്രവരത്ത് നനങ്ങളപോണ് ് മി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ സ്ഥപോപനങ്ങളേരള സം നട പുലര്ത്തുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം

പ്രസ്തുത് സംബന് സ്ഥപോപനങ്ങളില് സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര പസപോക്ടിന്റെ പറുലടയുേരള സം  വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റിലിന്റെയുേരള സം പസംസ്വനേരള സം

െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറില്ലായെന്നത് ഖേ എന്നുേരള സം സ്ഥപോപനത്ത് നിലിന്റെ ലചെവിെപോണ് ് പസപോക്ടിന്റെ പരമപോര പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന

നട പുലര്ത്തുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം  സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ഭാജപോഗ്ത്ത് ന് നിന്ന് ആനുകൂെ്യങ്ങള് ഒന്നുേരള സം

െഭാജി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം സ്ഥപോപനേരള സം നടത്ത് നിപ്പുകപോര സംസ്മിത് സംബന്ി മുപപോലക പബപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിച്ചു.

ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറില് പ്രവരത്ത് നിക്കുന്ന 8  സ്ഥപോപനങ്ങളില് 6  സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്

നല്കിയാറത് സംബന്പോയുേരള സം മറ്റു സ്ഥപോപനങ്ങളലട  രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷനുപവണ്ട് നടപടികള്
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ത് സംബന്വേരിത് സംബന്ഗ്ത് സംബന്ിയാറില് നടന്നുവരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി ഓെരീസംസ്ര

വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.

17.  ആെപ്പുഴിഞ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറിലെ പുന്നപ്രയാറിലെ മരിയാറഭാജവന് ,   മരിയാറധാന ഘടകം മാനസികാപോേരള സം എന്നരീ

സ്ഥപോപനങ്ങള് ഒപര മപോപനജ്യ് ലമന്റപോണ് ്  നട പുലര്ത്തുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം എന്നപോല് ഒപര

സ്ഥപോപനത്ത് നിലിന്റെ  രണ്ട്് ലകരിടങ്ങളില്  ഒന്നിന് '6 സി'  ത് സംബന്പോരിെിലും ശാരീരേരള സം  മലറ്റപോന്നിന്

'7സി'  ത് സംബന്പോരിെിലും ശാരീരമപോണ് ് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി  നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് കണ് ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറിരിക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം '7 സി'

ത് സംബന്പോരിെിലും ശാരീരളള വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ഭാജരീമമപോയാറ സംസ്പോപത്ത് നിക ബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യത് സംബന് വരു പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്ിനപോല്

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് '6 സി' ത് സംബന്പോരിെപോയാറി നിജ്യല്ടുത്ത് നപോന് നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന്

സ്ഥപോപനേരള സം നടത്ത് നിപ്പുകപോര സംസ്മിത് സംബന്ിപയാറപോട് അഭാജ്യരിിച്ചു.   ലവളള്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേരേരള സം പൂരണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനമപോയാറി

ഒഴിഞിവപോക്കുകപയാറപോ അലല്ലായെന്നത് ഖേങ്കിലുംില് ബി.പി.എല് നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേില് െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് നടപടി

സംസ്വേരീകരിക്കുകപയാറപോ ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെണ് ലമന്നുേരള സം,  ലകരിടങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് അടിയാറന്താരാഷ്ട്ിരമപോയാറി െിറ്റ്നസംസ്്

സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ്  നല്കണ് ലമന്നുേരള സം,  ഓപരപോ മപോസംസ്വുേരള സം 8  െക്ഷിയെ ഞെട്േരള സം രൂപ സ്ഥപോപന

നടത്ത് നി്ിനപോയാറി ലചെവുവരുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം  സംസ്മിത് സംബന്ി മുന്പപോലക പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്ര

നടത്ത് നിപ്പുകപോര പബപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിച്ചു.   കൂടപോലത് സംബന് പവപോരരപരികയാറില് അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളലട

പപരുകള് പചര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം അത് സംബന്ിനപോയാറി ഇെക്ഷിയെ ഞെട്ന് ഐസിന്റെിറ്റി കപോരസ് കിരപോന്

നടപടികള് സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം പ്രപത് സംബന്്യക സംസ്പോരചര്യത്ത് നിലും ശാരീരളള

പരപോഗ്ികളപോയാറത് സംബന്ിനപോല് അവലര വിപല്ലായെന്നത് ഖേജ്യപോെരീസംസ്ില് ലകപോണ്ടുപപപോയാറി പെപോപരപോ

എടു്ിക്കുന്നത് സംബന്ിന് ബുദ്ധിമുരപോലണ് ന്നുേരള സം അത് സംബന്ിനപോല് മലറ്റലന്താരാഷ്ട്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം മപോരനതിനാവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗേരള സം

നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം,  സംസ്ബസംസ്ിസി നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേില് പപോചകവപോത് സംബന്കേരള സം

െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം,  ഗപോിന്റെ് െഭാജി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനപോവശ്യമപോയാറ അഗ്ത് സംബന്ി നിരദ്ധന സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ്

വിപല്ലായെന്നത് ഖേജ്യില് നിന്നുേരള സം െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം പഞ്ചായതപോയാറത്ത് നില് നിന്നുേരള സം പച്ച്.���⹈Ѻ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറി കൃഷി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

ആവശ്യമപോയാറ വി പുലര്ത്തുകളേരള സം വളങ്ങളേരള സം െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം

സംസ്മിത് സംബന്ിപയാറപോട് സ്ഥപോപനേരള സം നടത്ത് നിപ്പുകപോര അഭാജ്യരിിച്ചു.
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18.  അത് സംബന്തും പ്രധാ സ്ഥപോപനങ്ങളില് എത്ത് നി അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളലട ഇെക്ഷിയെ ഞെട്ന്

ഐ സിന്റെിറ്റി കപോരസിനുളള പെപോപരപോ എടു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശേരള സം നല്കപോലമന്ന്

ത് സംബന്ദ്യശാസ്ത്രപഠനരവസംസ്രത്ത് നില് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ കളക്ടിന്റെ പര സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ഉറപ്പുനല്കുകയുണ്ട്പോയാറി.

19.  ആദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യകപോെങ്ങളില് 7 കിപെപോ അരിയുേരള സം 3  കിപെപോ പഗ്പോത് സംബന്മ്പേരള സം െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻിരുന്ന

സ്ഥപോനത്ത് ന് ഇപ്പോള് 5  കിപെപോ അരിയുേരള സം 2  കിപെപോ പഗ്പോത് സംബന്മ്പേരള സം മപോത്രമപോണ് ്

െഭാജിക്കുന്നലത് സംബന്ന്ന് സ്ഥപോപനേരള സം നടത്ത് നിപ്പുകപോര പരപോത് സംബന്ില്ടുകയുണ്ട്പോയാറി.   കൂടപോലത് സംബന്

പഞ്ചായതസംസ്പോരയുേരള സം മലണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനയുേരള സം െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നപോവശ്യല്ര് അപപക്ഷിയെ ഞെട്

ലകപോടുത്ത് നിരുലന്നങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം ഇതും പ്രധാവപരയുേരള സം െഭാജ്യമപോയാറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി മുന്പപോലക

പബപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.   പറഷന് സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാനങ്ങളലട അളവ് കുറഞ്ഞത് സംബന്ിലനക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻ്

സംസ്മിത് സംബന്ി അപനവേഷിച്ച്.���⹈Ѻപ്പോള് 5 കിപെപോ അരിയുേരള സം 2 കിപെപോ പഗ്പോത് സംബന്മ്പേരള സം ലകപോടു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനുളള

അനുമത് സംബന്ിപയാറയുളളൂലവന്നുേരള സം പഞ്ചായതസംസ്പോരയുേരള സം മലണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനയുേരള സം നല്കിയാറിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം ഭാജക്ഷിയെ ഞെട്്യ

ഉപപഭാജപോക്തൃകപോര്യ വകു്് ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥര വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.   സംസ്പോമൂര്യപക്ഷിയെ ഞെട്മ വകു്ില്

പെ പ്രപോവശ്യേരള സം അപപക്ഷിയെ ഞെട്കള് നല്കിയാറിട്ടുേരള സം പി.എച്ച്.���⹈Ѻ്.സംസ്ി.യാറില് ലചന്ന് പനരിര്

ആവശ്യല്രിട്ടുേരള സം ത് സംബന്ങ്ങളലട സ്ഥപോപനേരള സം പസപോക്ടിന്റെ പരമപോര സംസ്ന്ദരശി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം പെവിധാന ഘടകം മാനസികാ

ഗപോന്റുകള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോവശ്യമപോയാറ സിസംസ്്എബിെിറ്റി സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് കിരണ് ലമങ്കിലുംില് പ്രസ്തുത് സംബന്

സംസ്ന്ദരശനേരള സം നിരബന്ധിച്ച്മപോലണ് ന്നുേരള സം സംസ്്ടത്ര സൗജ്യന്യമപോയാറി  മരുന്നുകള് െഭാജ്യമപോവുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം

മരിയാറ ഭാജവന് അധാന ഘടകം മാനസികാികൃത് സംബന്ര  സംസ്മിത് സംബന്ി മുന്പപോലക പബപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.

20. Every psycho -social rehabilitation centre should ensure visit of a

psychiatrist once in a month and she/he will be available on call to attend

any  emergencies,  subject  to  availability,  the   superintendent  of  Medical

College/Superintendent  of  Government  Medical  Centre  or  the  District

Medical Officer may assign any of the psychiatrists to each centre for this
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purpose.   In  their  absence  the  rehabilitation  centres  shall  make

arreangements for the visit of psychiatrists from any private sector'  എന്ന

ചരങ്ങളിലെ ഭാജപോഗ്േരള സം ഉദ്ധരിച്ച്.���⹈Ѻ സംസ്മിത് സംബന്ി പസപോക്ടിന്റെ പരമപോരുലട പസംസ്വനത്ത് നിനപോയാറി

ആവശ്യ്പടണ്ട്ത് സംബന്ിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം ചരങ്ങള്  പ്രകപോരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങള് സംസ്ന്ദരശി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന്

പസപോക്ടിന്റെ പരമപോര ബപോദ്ധ്യസ്ഥരപോലണ് ന്നുേരള സം പവണ്ട്ത്ര ഗ്്ടത്ര സൗരവേരള സം ആപരപോഗ്്യവകു്ിലിന്റെ

ഭാജപോഗ്ത്ത് ന് നിന്ന് ഉണ്ട്പോകുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.   ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറിലെ ഒരു

സ്ഥപോപനത്ത് നിലും ശാരീരേരള സം സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര പമ ഖേെയാറില് നിന്നുേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റുകപളപോ ലമിന്റെല്

ലരല്ത്ത് ന് പപ്രപോഗപോേരള സം പകപോ-ഓരസിപനറ്റപറപോ സംസ്ന്ദരശനേരള സം നടത്ത് നിയാറിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം പവണ്ട്

സംസ്രപോയാറങ്ങള് െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ട്ടു.  ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറില് രജ്യിസ്റ്റര

ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രക സ്ഥപോപനങ്ങള് കുറവപോയാറത് സംബന്ിനപോല് ഒരു ലഷസ്ള്  ത് സംബന്വ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോറപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി അത് സംബന്നുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻ്

പസപോക്ടിന്റെ പരമപോരുലട പസംസ്വനേരള സം ക്രമരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്  ഓെരീസംസ്ര

ഇ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര്യത്ത് നില് പ്രപത് സംബന്്യകേരള സം  ശ്രദ്ധലചലും ശാരീരത്ത് നണ് ലമന്നുേരള സം എല്ലായെന്നത് ഖേപോ ലസംസ്ിന്റെറുകളിലെയുേരള സം

പരപോഗ്ികളലട  ചികിത്സപോ പര ഖേകള് സൂക്ഷിയെ ഞെട്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി ഈ പവളയാറില്

നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശിച്ചു.    സംസ്മിത് സംബന്ിയുലട നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശമനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻ് ആപരപോഗ്്യവകുപ്പുമപോയാറി ഇ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര്യേരള സം

ചരച്ച്.���⹈Ѻ ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോലമന്നുേരള സം ഒരു ലഷസ്ള്  ത് സംബന്വ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോറപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി ഈ പ്രശ്നത്ത് നിന് പരിരപോരേരള സം

കപോണ് പോലമന്നുേരള സം ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ കളക്ടിന്റെ പര വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.  

21.  ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറില് സിങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേിക്ടിന്റെ പ് ലെവല് അവൈദ്യശാസ്ത്രപഠസവേസംസ്റി പബപോരസ്

രൂപരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി മനസിെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.  അടിയാറന്താരാഷ്ട്ിരമപോയാറി പ്രസ്തുത് സംബന് സംസ്മിത് സംബന്ി

രൂപരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം രജ്യിസ്റ്റര ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോന് അപപക്ഷിയെ ഞെട് സംസ്മര്ിച്ച്.���⹈Ѻ സ്ഥപോപനങ്ങലള്റ്റി

അപനവേഷണ് േരള സം നടത്ത് നണ് ലമന്നുേരള സം രജ്യിസ്റ്റര ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോന് ശ്രമി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോത്ത് ന സ്ഥപോപനങ്ങലളകൂടി

രജ്യിസ്റ്റര ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെി്ിക്കുന്നത് സംബന്ിന് നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം സ്ഥപോപനേരള സം

നടത്ത് നിപ്പുകപോര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പവണ്ട് നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശേരള സം നല്കണ് ലമന്നുേരള സം സിങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേിക്ടിന്റെ പ് ലെവല് കമിറ്റി

രൂപരീകരിച്ച്.���⹈Ѻ പശഷേരള സം ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ കളക്ടിന്റെ പപറപോട്  കൂടിയാറപോപെപോച്ച്.���⹈Ѻ് റൂളില് പറയുേരള സം പ്രകപോരേരള സം മൂന്ന്

മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് മരീറ്റിേരള സംഗ്് വിളിച്ച്.���⹈Ѻ് പചര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ഭാജപോഗ്ത്ത് ന് നിന്ന്
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െഭാജിപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട് സംസ്ബസംസ്ിസി,  ബി.പി.എല് കപോരസിലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് തും പ്രധാടങ്ങിയാറ

വിഷയാറങ്ങളില് അടിയാറന്താരാഷ്ട്ിര നടപടികള് സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി

ത് സംബന്ദ്യശാസ്ത്രപഠനരവസംസ്രത്ത് നില് നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശിക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.  സിങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേിക് ലെവല് അവൈദ്യശാസ്ത്രപഠസവേസംസ്റി

പബപോരസ് മരീറ്റിേരള സംഗ്് ഉടന് ത് സംബന്ലന്ന വിളിച്ച്.���⹈Ѻ് പചര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലമന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ിപയാറപോഗ്ത്ത് നിലിന്റെ

അടിസ്ഥപോനത്ത് നില് െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻ ഓപരപോ പരപോത് സംബന്ിയുേരള സം പരിരരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് ശ്രമിക്കുലമന്നുേരള സം ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ

കളക്ടിന്റെ പര സംസ്മിത് സംബന്ി മുന്പപോലക പബപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിച്ചു.  വികെപോേരള സംഗ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ത് സംബന്ിരിച്ച്.���⹈Ѻറിയാറല് കപോരസ്

ലകപോടുക്കുന്ന ലക.എസംസ്്.എസംസ്്.എേരള സം ക്യപോപില് ഇവലരക്കൂടി ഉള്ല്ടുത്ത് നി കപോരസ്

ലകപോടു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനുളള നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന്  സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരിപനപോട് ശിപപോരശ ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോന്

സംസ്മിത് സംബന്ി ത് സംബന്രീരുമപോനിച്ചു.

22.  പയാറപോഗ്പശഷേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി പുന്നപ്രയാറിലും ശാരീരളള മരിയാറപോധാന ഘടകം മാനസികാപോേരള സം,  മരിയാറഭാജവന് എന്നരീ

സ്ഥപോപനങ്ങള് സംസ്ന്ദരശിക്കുകയുേരള സം,  അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളില് നിന്നുേരള സം,  ജ്യരീവന്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരില്

നിന്നുേരള സം വിവരങ്ങള് പശ ഖേരിക്കുകയുേരള സം ലചയ.   മരിയാറധാന ഘടകം മാനസികാപോമില് 11  സ്ത്രരീ

അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളലണ്ട്ന്നുേരള സം അവരുലട ബന്ധു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേലള ഇടയിലട അവലര നന്ദരശി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന്

അവസംസ്രമുണ്ട്പോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം ആക്രമണ്   സംസ്വേഭാജപോവമുളളവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്   പ്രപത് സംബന്്യക പരിചരണ് േരള സം

നല്കപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം സ്ഥപോപനേരള സം നടത്ത് നിപ്പുകപോര സംസ്മിത് സംബന്ി മുന്പപോലക വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.

തും പ്രധാടരന്ന് മരിയാറഭാജവന് സംസ്ന്ദരശിച്ച്.���⹈Ѻ സംസ്മിത് സംബന്ിപയാറപോട് ടി സ്ഥപോപനത്ത് നില് 200  ഓളേരള സം

അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളലണ്ട്ന്നുേരള സം പെ വിപശഷ ദ്യശാസ്ത്രപഠനരിവസംസ്ങ്ങളേരള സം ഒലത്ത് നപോരുമിച്ച്.���⹈Ѻ്

ആപഘപോഷി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം വിപനപോദ്യശാസ്ത്രപഠനരയാറപോത്രയ്ക്കും േരള സം മറ്റുേരള സം അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികലള

ലകപോണ്ടുലപപോകപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം അസു ഖേേരള സം പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരമപോയാറവലര ത് സംബന്വ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെല് ,  ബപോിന്റെ് പമളേരള സം,  സപോന്സംസ്്

എന്നിവ പഠി്ിക്കുകയുേരള സം പയാറപോഗ്പരിശരീെി്ിക്കുകയുേരള സം ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം  അധാന ഘടകം മാനസികാികൃത് സംബന്ര

സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ പബപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിച്ചു.

23.  ആെപ്പുഴിഞ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറിലെ സംസ്ന്ദരശനത്ത് നിലിന്റെ െെമപോയാറി ചരങ്ങള്

നട്പോക്കുന്നത് സംബന്ില്  വരീഴ്ചയുള്ളത് സംബന്പോയാറി  സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പബപോദ്ധ്യല്ടുകയുേരള സം പ്രസ്തുത് സംബന്
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നടത്ത് നി്ില് ഉണ്ട്പോയാറിട്ടുള്ള വരീഴ്ചകലളക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻ് ചരച്ച്.���⹈Ѻ ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോനപോയാറി 12-8-2014  ന്

ത് സംബന്ിരുവനന്താരാഷ്ട്പുരത്ത് ന് വരീണ്ടുേരള സം പയാറപോഗ്േരള സം പചരുകയുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി,  ആപരപോഗ്്യവുേരള സം

കുടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം എന്നരീ വകു്് ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥരില് നിന്നുേരള സം ലത് സംബന്ളിലവടു്്

നട പുലര്ത്തുകയുമുണ്ട്പോയാറി.  മൂന്നു മപോസംസ്ത്ത് നിനുപശഷേരള സം  12.11.2014-  ല് സംസ്മിത് സംബന്ി വരീണ്ടുേരള സം

പയാറപോഗ്േരള സം പചരുകയുേരള സം വിവിധാന ഘടകം മാനസികാ വകുപ്പുകളമപോയാറി ചരച്ച്.���⹈Ѻ നട പുലര്ത്തുകയുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി

വകുപ്പുേരള സം ആപരപോഗ്്യ വകുപ്പുേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠകല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോണ്ട്ിട്ടുള്ള നടപടികളലട വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരപോേരള സംശങ്ങള്

ആരപോയുകയുമുണ്ട്പോയാറി.

24. ചരങ്ങളില് വളലര കരശനമപോയാറ നിബന്ധിച്ച്നകള് വച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുളളത് സംബന്് ലകപോണ്ട്പോണ് ്

സ്ഥപോപനങ്ങള് രജ്യിസ്റ്റര ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോന് മടി കപോണ് ിക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം പരപോഗ്ികളലട

പരിചരണ് ത്ത് നിനപോവശ്യമപോയാറ professional care-support ലകപോടുക്കുന്നത് സംബന്ിനപോവശ്യമപോയാറ

പണ് േരള സം ഇല്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് നത് സംബന്പോണ് ് ഇത്ത് നരത്ത് നിലും ശാരീരളള സ്ഥപോപനങ്ങള് പനരിടുന്ന പ്രധാന ഘടകം മാനസികാപോന

പ്രശ്നലമന്നുേരള സം സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി സയാററക്ടിന്റെ പറുേരള സം ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസ് ലമപര

ലസംസ്ക്രരറിയുേരള സം വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.   ഇത്ത് നരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ആവശ്യമപോയാറ

സംസ്രപോയാറേരള സം െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻിരുന്നുലവങ്കിലുംില് സംസ്പോപങ്കിലുംത് സംബന്ിക വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ദ്ധ്യം ലഭി്യേരള സം െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻ ജ്യരീവന്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലര

നിയാറമി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് കഴിഞിയുമപോയാറിരുന്നുലവന്നുേരള സം സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ത് സംബന്െത്ത് നില്  സ്ഥപോപനങ്ങള്

തും പ്രധാടങ്ങപോന് കഴിഞിയാറപോത്ത് നത് സംബന്ിനപോല് നിെവിലും ശാരീരളള സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പവണ്ട് സംസ്രപോയാറേരള സം

നല്കുകയാറപോണ് ് പവണ്ട്ലത് സംബന്ന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.  

25.  2012-ല് ഗ്വണ്ലമിന്റെ് ഇത്ത് നരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോയാറി ഒരു സരീേരള സം

ആവിഷ്ക്കരിച്ചുലവങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം അത് സംബന്ിനപോവശ്യമപോയാറ െണ്ട്് ധാന ഘടകം മാനസികാനകപോര്യവകു്്

െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന് വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറ ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസ് ലമപര

ലസംസ്ക്രരറി  പെസ്ഥപോപനങ്ങള്ക്കുേരള സം ചരങ്ങളിലെ നിബന്ധിച്ച്ന പപോെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന്

കഴിഞിയാറപോത്ത് നത് സംബന്ിനപോല് അവ ലബനതിനാവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗര പരപോമപോയാറിരപോണ് ് രജ്യിസ്റ്റര ലചയ്യുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം
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പബപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിച്ചു.   ഈ സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരില് നിന്നുേരള സം ഓരെപനജുകള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

അനുവദ്യശാസ്ത്രപഠനരിക്കുന്ന ത് സംബന്രത്ത് നിലും ശാരീരളള ഗപോിന്റെ് െഭാജിക്കുന്നുപണ്ട്പോലയാറന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന്

അവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പറഷന് കിട്ടുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം ഗപോിന്റെ് ഒന്നുേരള സം െഭാജിക്കുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം ലബനതിനാവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗര പരപോമിന്

ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ പഞ്ചായതപോയാറത്ത് നില് നിന്നുേരള സം െണ്ട്് െഭാജ്യമപോയാറപോല് മപോത്രലമ ഗപോിന്റെ് നല്കപോന്

സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുകയുളളൂലവന്നുേരള സം ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസ് ലമപര ലസംസ്ക്രരറി

വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.   ഈ സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് െണ്ട്്  െഭാജ്യമപോക്കുന്നത് സംബന്ിന്

ആവശ്യമപോയാറ നടപടി സംസ്വേരീകരിപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്ത് സംബന്ിലിന്റെ ആവശ്യകത് സംബന് സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ട്ടു.

26.  ചരേരള സം 37(5)  പ്രകപോരേരള സം District  Level  Advisory  Board  ആെപ്പുഴിഞ

ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറില് രൂപരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പബപോദ്ധ്യല്രത് സംബന്പോയുേരള സം, ഇതും പ്രധാ സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ്

മറ്റ്  ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളിലെ സ്ഥിത് സംബന്ലയാറലന്താരാഷ്ട്ന്നുേരള സം, ചരേരള സം 37(2)  പ്രകപോരേരള സം State Level Advisory

Board  രൂപരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുപണ്ട്പോലയാറന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് District  Level

Advisory  പബപോരേരള സം State  Level  Advisory  പബപോരേരള സം  ത് സംബന്പോമസംസ്േരള സംവിനപോ

രൂപരീകരിക്കുന്നത് സംബന്പോലണ് ന്ന് സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.

തും പ്രധാടരന്ന്,  12.11.2014-  ല് പചരന്ന പയാറപോഗ്ത്ത് നില് അഞ്ചായത് പനപോണ് ഒെരീഷ്യല്സംസ്ിലന

ഉള്ല്ടുത്ത് നി സംസ്േരള സംസ്ഥപോനത് സംബന്െത്ത് നില് ഒരു അവൈദ്യശാസ്ത്രപഠസവേസംസ്റി കമിറ്റി രൂപരീകരിച്ച്.���⹈Ѻ്

സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ഉത്ത് നരവ് ഉടന് പുറല്ടുവിക്കുലമന്ന് സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര ഉറപ്പു

നല്കുകയുണ്ട്പോയാറി.

27.  ചരേരള സം 24(a)  അനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻ് ഓപരപോ മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്

പകന്ദ്രത്ത് നിലും ശാരീരേരള സം മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരു പ്രപോവശ്യലമങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന

െഭാജ്യമപോപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്തും പ്രധാേരള സം, ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പകപോപളജ്യ് സൂപ്രപണ്ട്പോ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ഓെരീസംസ്പറപോ

അത് സംബന്ിനുള്ള സംസ്്ടത്ര സൗകര്യേരള സം ലചപവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെണ്ട്തും പ്രധാമപോണ് ് എന്ന് നിഷ്കരഷിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം 24(c)

-ല് DMO   ഒരു ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ഓെരീസംസ്ലറ ചുമത് സംബന്െല്ടുത്ത് നി മപോസംസ്ത്ത് നില് ഒരു

പ്രപോവശ്യലമങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രേരള സം സംസ്ന്ദരശിച്ച്.���⹈Ѻ് പരപോഗ്ികലള

പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുന്നത് സംബന്ിന് വ്യവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം നിരരീക്ഷിയെ ഞെട്ിച്ച്.���⹈Ѻ സംസ്മിത് സംബന്ി   ആെപ്പുഴിഞ
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ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറില് നടന്ന ലത് സംബന്ളിലവടു്് പയാറപോഗ്ത്ത് നില് അത്ത് നരേരള സം ഒരു പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളില് നടത്ത് നപോറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നപോണ് ് മനസിെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറലത് സംബന്ന്ന്

വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോക്കുകയുേരള സം ആയാറത് സംബന്ിന്  മപോസംസ്ത്ത് നില് ഒരു ത് സംബന്വണ് ലയാറങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്

പകന്ദ്രങ്ങള് സംസ്ന്ദരശിക്കുന്നത് സംബന്ിനുേരള സം,  ആവശ്യമപോയാറ ചികിത്സപോ സംസ്്ടത്ര സൗകര്യങ്ങള്

െഭാജ്യമപോക്കുന്നത് സംബന്ിനുേരള സം ആെപ്പുഴിഞ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറിലെ മൂന്ന് D.M.O.  മപോരക്കുേരള സം,  Mental  Health

Programme  Co-ordinator   – ക്കുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശലത്ത് ന തും പ്രധാടരന്ന് 6-8-14-ല്

ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ കളക്ടിന്റെ പര വിളിച്ചു പചരത്ത് ന പയാറപോഗ്ത്ത് നില് നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശേരള സം നല്കുകയുണ്ട്പോലയാറന്ന്

ആപരപോഗ്്യ വകു്് ലസംസ്ക്രരറി മറുപടി നല്കി.  ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ കളക്ടിന്റെ പറുലട  നടപടിലയാറ ശ്ലാപോഘിച്ച്.���⹈Ѻ

സംസ്മിത് സംബന്ി ഇതും പ്രധാ സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ്  സംസ്േരള സംസ്ഥപോനത് സംബന്െത്ത് നില് സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുള്ള നടപടികളലട

വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരപോേരള സംശങ്ങള് എലന്താരാഷ്ട്ല്ലായെന്നത് ഖേപോമപോലണ് ന്നുേരള സം  ആരപോയുകയുണ്ട്പോയാറി. പകരളത്ത് നില് ലപപോതും പ്രധാപവ

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റുമപോരുലട കുറവുലണ്ട്ന്നുേരള സം,  സിങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേിക്  ലമിന്റെല്  ലരല്ത്ത് ന് പപ്രപോഗപോേരള സം

എല്ലായെന്നത് ഖേപോ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളിലും ശാരീരേരള സം നട പുലര്ത്തുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം,  സി.എച്ച്.���⹈Ѻ്.  എസംസ്്.  വിഭാജപോഗ്ത്ത് നിലെ

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റ് ഓപരപോ പി.  എച്ച്.���⹈Ѻ്.  സംസ്ി.  യാറിലും ശാരീരേരള സം സംസ്ി.  എച്ച്.���⹈Ѻ്.  സംസ്ി.  യാറിലും ശാരീരേരള സം

മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ക്യപോപ് നടത്ത് നി പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം,  ഇത്ത് നരത്ത് നിലും ശാരീരള്ള

കണ്സംസ്ള്പരഷന് സിങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേിക്ടിന്റെ പ് ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് പപ്രപോഗപോമുകളില് രജ്യിസ്റ്റര ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രക

ആളകള്ക്കുേരള സം നടത്ത് നണ് ലമന്ന ആവശ്യേരള സം ഉന്നയാറിച്ച്.���⹈Ѻിരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം സി.  എച്ച്.���⹈Ѻ്.  എസംസ്്.

വിഭാജപോഗ്ത്ത് നിലും ശാരീരള്ളവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് എല്ലായെന്നത് ഖേപോ ദ്യശാസ്ത്രപഠനരിവസംസ്വുേരള സം ക്യപോമ്പകളേരള സം മറ്റുേരള സം നടപത്ത് നണ്ട്ി വരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം

അത് സംബന്ിനുപരിയാറപോയാറി ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് പപ്രപോഗപോമിനപോയാറി സംസ്മയാറേരള സം കലണ്ട്ത്ത് നപോന്

ബുദ്ധിമുരപോലണ് ന്ന് അറിയാറിച്ച്.���⹈Ѻത് സംബന്ിലിന്റെ അടിസ്ഥപോനത്ത് നില് ത് സംബന്ിരുവനന്താരാഷ്ട്പുരേരള സം  പമപോസല്

എല്ലായെന്നത് ഖേപോ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളിലും ശാരീരേരള സം വ്യപോപി്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് ത് സംബന്രീരുമപോനിച്ച്.���⹈Ѻത് സംബന്പോയുേരള സം ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പകപോപളജ്യില്

നിന്നുേരള സം ഒരു ലപ്രപോെസംസ്ലറലയാറപോ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റിലനലയാറപോ നിപയാറപോഗ്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനപോണ് ്

നിെവില് ത് സംബന്രീരുമപോനിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം ആപരപോഗ്്യവുേരള സം കുടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം വകു്്

ലസംസ്ക്രരറി വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.
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28. 6-8-14-ല് ആെപ്പുഴിഞ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ കളക്ടിന്റെ പര വിളിച്ചു പചരത്ത് ന പയാറപോഗ്ത്ത് നില് ത് സംബന്പോലഴിഞ

പറയുേരള സം പ്രകപോരേരള സം നപോെ് ത് സംബന്രീരുമപോനങ്ങലളടുത്ത് നിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം ആപരപോഗ്്യവുേരള സം

കുടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം വകു്് ലസംസ്ക്രരറി സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ അറിയാറിച്ചു.

1) ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറില് രജ്യിസ്റ്റര ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകിട്ടുള്ള മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പകന്ദ്രങ്ങളലട െിസ്റ്റ് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ

സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി ഓെരീസംസ്ര ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ ലരല്ത്ത് ന് പപ്രപോഗപോേരള സം ഓെരീസംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠകമപോപറണ്ട്ത് സംബന്പോണ് ്. 

2) െിസ്റ്റ് പ്രകപോരമുള്ള മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പകന്ദ്രങ്ങളില് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന്

പപ്രപോഗപോേരള സം പ്രകപോരേരള സം പരിശരീെനേരള സം െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുള്ള ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ഓെരീസംസ്ര

മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നടപത്ത് നണ്ട്തും പ്രധാേരള സം മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പകന്ദ്രങ്ങളില്

ഇതും പ്രധാ സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ  ഒരു രജ്യിസ്റ്റര പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നട പുലര്ത്തുന്ന ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ഓെരീസംസ്ര

സൂക്ഷിയെ ഞെട്ിപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്തും പ്രധാമപോണ് ്. 

3) പരിശരീെനേരള സം െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻ ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ഓെരീസംസ്രമപോര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് സംസ്്ടത്ര സൗകര്യപ്രദ്യശാസ്ത്രപഠനരമപോയാറ രരീത് സംബന്ിയാറില്

പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നടപത്ത് നണ്ട് മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പകന്ദ്രങ്ങള് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ ലരല്ത്ത് ന് പപ്രപോഗപോേരള സം

പനപോസല് ഓെരീസംസ്ര ത് സംബന്രേരള സം ത് സംബന്ിരിച്ച്.���⹈Ѻ് നല്പകണ്ട്ത് സംബന്പോണ് ്. 

4) പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാനപോ റിപ്പോരര്  എല്ലായെന്നത് ഖേപോ മപോസംസ്വുേരള സം ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ഓെരീസംസ്ര മുപ ഖേന ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ

സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി ഓെരീസംസ്രമപോര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠകമപോപറണ്ട്ത് സംബന്പോണ് ്.

29.  ആപരപോഗ്്യ വകു്ില് ആവശ്യത്ത് നിന് ലടയാറിനിേരള സംഗ്് െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻ ജ്യരീവന്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര

ഇല്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് നത് സംബന്ിനപോല് ലമ സി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പകപോപളജ്യില് നിന്നുേരള സം ലടയാറിനിേരള സംഗ്് െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻവരുലട

പസംസ്വനേരള സം ഉപപയാറപോഗ്ല്ടുത്ത് നിയാറപോണ് ് കണ്സംസ്ള്പരഷന് നടത്ത് നിവരുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം

ലസംസ്ക്രരറി വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.  ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പകപോപളജുകള് ഉളള ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളില് ഇതും പ്രധാപപപോലും ശാരീരളള

സ്ഥപോപനങ്ങളലണ്ട്ന്നുേരള സം പപക്ഷിയെ ഞെട് മെബപോറില് ഇത്ത് നരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങള് കുറവപോലണ് ന്നുേരള സം
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ത് സംബന്ിരുവനന്താരാഷ്ട്പുരേരള സം,  ആെപ്പുഴിഞ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളില് നട്പോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് ഉപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതും പ്രധാപപപോലെ

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളില് പപോര്ിക്കുന്ന പരപോഗ്ികലള മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേലെങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം

പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് പവണ്ട് നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം ഇത്ത് നരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

ലകപോടു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് കഴിഞിയുന്ന സംസ്രപോയാറങ്ങലളല്ലായെന്നത് ഖേപോേരള സം  സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരിലിന്റെ ഭാജപോഗ്ത്ത് ന് നിന്ന്

ഉണ്ട്പോകണ് ലമന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്  അഭാജിപ്രപോയാറമുണ്ട്്.  ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പകപോപളജുകള് ഇല്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് ന

ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളില് എന് .ആര .എച്ച്.���⹈Ѻ്.എേരള സം  മു ഖേപോന്താരാഷ്ട്ിരേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റിലന നിയാറമിക്കുന്നത് സംബന്ിന്

നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലമന്ന് ആപരപോഗ്്യവുേരള സം കുടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം വകു്്   ലസംസ്ക്രരറി

സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ഉറ്് നല്കിയാറിരുന്നു. 

30.  12.11.2014-  ല് പചരന്ന പയാറപോഗ്ത്ത് നില് ചരേരള സം 24(a)  പ്രകപോരേരള സം അത് സംബന്ത് സംബന്്

ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളിലെ മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളില് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ ലരല്ത്ത് ന്

പപ്രപോഗപോേരള സം പ്രകപോരേരള സം പരിശരീെനേരള സം െഭാജിച്ചുട്ടുള്ള ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ഓെരീസംസ്രമപോര

മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേലെങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നടത്ത് നപോറുപണ്ട്പോലയാറന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി വരീണ്ടുേരള സം

ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് പകരളത്ത് നില് എല്ലായെന്നത് ഖേപോ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളിലും ശാരീരേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റിലിന്റെ െഭാജ്യത് സംബന്

കുറവുലണ്ട്ന്നുേരള സം ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് ലസംസ്ിന്റെറുകള് ഉള്ള സ്ഥെങ്ങളില്

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റിലന അയാറയപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം  ത് സംബന്ിരുവനന്താരാഷ്ട്പുരേരള സം ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറില് മപോത്രമപോണ് ്

എല്ലായെന്നത് ഖേപോ വൈദ്യശാസ്ത്രപഠപ്രമറി ലരല്ത്ത് ന് ലസംസ്ിന്റെറുകളിലും ശാരീരേരള സം ലടയാറിനിേരള സംഗ്് െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻ

പസപോക്ടിന്റെ പരമപോരുള്ളലത് സംബന്ന്നുേരള സം ഈ രരീത് സംബന്ി എല്ലായെന്നത് ഖേപോ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളിപെക്കുേരള സം വ്യപോപി്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന്

ശ്രമിക്കുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം ലരല്ത്ത് ന് സംസ്രസരീസംസ്സംസ്് സയാററക്ടിന്റെ പര വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.

31.  12.08.2014-ാംാത ത് സംബന്രീയാറത് സംബന്ി പചരന്ന സംസ്മിത് സംബന്ി പയാറപോഗ്ത്ത് നില് ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്

പകപോപളജുകള് ഇല്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് ന ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളില് പ്രവരത്ത് നിക്കുന്ന മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദങ്ങളില് മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരികല് പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നട പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്ിന്

എന് .ആര .എച്ച്.���⹈Ѻ്.എേരള സം.  മു ഖേപോന്താരാഷ്ട്ിരേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റിലന നിയാറമിക്കുന്നത് സംബന്ിനുളള നടപടി

സംസ്വേരീകരിക്കുലമന്ന് ആപരപോഗ്്യവുേരള സം കുടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം  വകു്് ലസംസ്ക്രരറി ഉറ്്
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നല്കിയാറിരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം അത് സംബന്നുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻ് എന്താരാഷ്ട്് നടപടിയാറപോണ് ് സംസ്വേരീകിരച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുള്ളലത് സംബന്ന്ന്

സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് ആപരപോഗ്്യ വകു്ിനുേരള സം,  എന് .  ആര .എച്ച്.���⹈Ѻ്.എേരള സം.-നുേരള സം

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റുമപോലര െഭാജിക്കുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം,  പി.ജ്യി.  വിദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോരിികള് ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്

എസ്പ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേഷലിന്റെ ഭാജപോഗ്മപോലണ് ന്നുേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റുമപോരുലട 70  ശത് സംബന്മപോനേരള സം ത് സംബന്സ്തീര്ണ്ണം  പരിശോധിച്ച്ികകള്

ഒഴിഞിഞ കിടക്കുകയാറപോലണ് ന്നുേരള സം ലരല്ത്ത് ന് സംസ്രസരീസംസ്സംസ്് സയാററക്ടിന്റെ പര സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ

അറിയാറിച്ചു.  നിെവിലും ശാരീരള്ള ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പകപോപളജുകളിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടി വിഭാജപോഗ്ങ്ങള്

ഈ സ്ഥപോപനങ്ങളില് പരീരിപയാറപോസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേെപോയാറി പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലമന്നപോയാറിരുന്നു

കഴിഞിഞ്ഞ പയാറപോഗ്ത്ത് നിലെ നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശലമന്ന് സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര

സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ പബപോദ്ധ്യല്ടുത്ത് നി.  ആപരപോഗ്്യ വകു്ിന് ഇടു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി വയാറനപോട്,

കപോസംസ്റപഗ്പോസ് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളില് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടസ്റ്റുമപോരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം സംസ്വേകപോര്യ പമ ഖേെയാറിലും ശാരീരള്ളവര

ആരുേരള സം ത് സംബന്ലന്ന വരപോന് ത് സംബന്വ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോറപോകുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം ലരല്ത്ത് ന് സംസ്രസരീസംസ്സംസ്് സയാററ്കടര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പകടര

അഭാജിപ്രപോയാറല്രപ്പോള് മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേലെങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റലിന്റെ പസംസ്വനേരള സം

െഭാജ്യമപോക്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള ശ്രമമുണ്ട്പോകണ് ലമന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി അഭാജിപ്രപോയാറല്ടുകയുണ്ട്പോയാറി.

ആപരപോഗ്്യവകു്് അത് സംബന്ിനപോയാറി പരമപോവധാന ഘടകം മാനസികാി ശ്രമി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലമന്ന് ലരല്ത്ത് ന് സംസ്രസരീസംസ്സംസ്്

സയാററക്ടിന്റെ പര ഉറ്് നല്കി.  സംസ്രസരീസംസ്ില് നിന്ന് റിരയാറര ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് കുടുത് സംബന്ല് തും പ്രധാക

നല്കി അവരുലട പസംസ്വനേരള സം െഭാജ്യമപോക്കുവപോന് ശ്രമി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി ആവശ്യല്ട്ടു.

എന് .ആര .എച്ച്.���⹈Ѻ്.എേരള സം പ്രപോയാറപരിധാന ഘടകം മാനസികാി നിശ്ചയാറിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം പ്രപോയാറപരിധാന ഘടകം മാനസികാി

ബപോധാന ഘടകം മാനസികാകമപോകുയാറിലല്ലായെന്നത് ഖേങ്കിലുംില് ഈ ആശയാറേരള സം  പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോവുന്നത് സംബന്പോലണ് ന്നുേരള സം ലരല്ത്ത് ന്

സംസ്രസരീസംസ്സംസ്് സയാററക്ടിന്റെ പര വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.

32.  പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളിലെ അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് മരുന്ന് സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര

ആശുപത്രിയാറില് നിന്ന് നല്കണ് ലമന്ന് ചരേരള സം 25  (c)  യുേരള സം മരുന്ന് സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര

ആശുപത്രിയാറില് െഭാജ്യമല്ലായെന്നത് ഖേപോലയാറങ്കിലുംില് ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ഓെരീസംസ്റുലട കുറി്ടി പ്രകപോരേരള സം

സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരിലിന്റെ ലമപോത്ത് ന വിത് സംബന്രണ് ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരില്നിപന്നപോ സംസ്വേകപോര്യ വിത് സംബന്രണ് ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരില്

നിപന്നപോ െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന് ചരേരള സം 25 (d) യുേരള സം അനുശപോസംസ്ിക്കുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം അത്ത് നരത്ത് നില്
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മരുന്നുകള് െഭാജ്യമപോക്കുന്നത് സംബന്ിനുളള നടപടി ഇതും പ്രധാവലരയുേരള സം ആെപ്പുഴിഞ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറില്

സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നപോണ് ് മനസിെപോക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം അഭാജിപ്രപോയാറല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി

ചരപ്രകപോരമുളള  നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ആപരപോഗ്്യ വകു്് പുറല്ടുവിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുപണ്ട്പോലയാറന്നുേരള സം ഇതും പ്രധാ

സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ് സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി വകു്് സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുളള നടപടികള്

എലന്താരാഷ്ട്പോല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേയാറപോലണ് ന്നുേരള സം  ആരപോയുകയുണ്ട്പോയാറി.   സിങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേിക് ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന്

പപ്രപോഗപോമില് രജ്യിസ്റ്റര ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകിട്ടുളള പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളിലെ പരപോഗ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

ലക.എേരള സം.എസംസ്്.സംസ്ി.എല് വഴിഞി എല്ലായെന്നത് ഖേപോ മരുന്നുകളേരള സം െഭാജ്യമപോക്കുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം

സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകുപ്പുേരള സം ആപരപോഗ്്യ വകുപ്പുമപോയാറി ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ ത് സംബന്െത്ത് നില്

ഏപകപോപനമുണ്ട്പോയാറപോല്  പരപോഗ്ികളലട പപരുകള് സി.എേരള സം.എച്ച്.���⹈Ѻ് പപ്രപോഗപോമില്

ഉള്ല്ടുത്ത് നി അവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ആവശ്യമപോയാറ മരുന്നുകള് െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോവുന്നത് സംബന്പോലണ് ന്നുേരള സം

ആപരപോഗ്്യവുേരള സം കുടുബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം വകു്് ലസംസ്ക്രരറി വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.

ലക.എേരള സം.എസംസ്്.സംസ്ി.എല് ലിന്റെ െിസ്റ്റില്  ആപരപോഗ്്യ വകു്ിലിന്റെ നടപടിക്രമേരള സം

അനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻ് എല്ലായെന്നത് ഖേപോ വരഷപോരേരള സംഭാജത്ത് നിലും ശാരീരേരള സം മരുന്നുകളലട ഒരു െിസ്റ്റ്

ത് സംബന്വ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോറപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുലണ്ട്ന്നുേരള സം ലക.  എേരള സം.  എസംസ്്.  സംസ്ി.  എല് .  ലിന്റെ െിസ്റ്റില് ആലക ഉളള 492

മരുന്നുകളില്  എണ്പപത് സംബന്പോളേരള സം മരുന്നുകള് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിക് മരുന്നുകളപോലണ് ന്നുേരള സം ലക.

എേരള സം.  എസംസ്്.  സംസ്ി.  എല് -ലിന്റെ െിസ്റ്റില് ഉള്ല്രിട്ടുള്ള മരുന്നുകള് സംസ്്ടത്ര സൗജ്യന്യമപോയാറി

ലകപോടുക്കുന്നത് സംബന്ിന് ബുദ്ധിമുരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം,  ആപരപോഗ്്യ വകുപ്പു ലസംസ്ക്രരറി

വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറപ്പോള്  അത് സംബന്ിനുപവണ്ട്ിയുള്ള ജ്യി.ഒ.  പുറല്ടുവി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന്  സംസ്മിത് സംബന്ി

നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശിക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.  പ്രസ്തുത് സംബന് െിസ്റ്റിലും ശാരീരള്ല്ടപോത്ത് ന മരുന്നുകള്

പവണ്ട്ിവരികയാറപോലണ് ങ്കിലുംില് അത് സംബന്ത് സംബന്് സ്ഥപോപനങ്ങപളപോ സംസ്പോമൂരികപക്ഷിയെ ഞെട്മ വകുപ്പോ

എലന്താരാഷ്ട്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം സംസ്േരള സംവിധാന ഘടകം മാനസികാപോനമുണ്ട്പോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി മരുന്ന് വപോങ്ങില്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോടുക്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള നടപടി

സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി ആവശ്യല്ട്ടു.  പുറത്ത് ന് നിന്ന് വപോപങ്ങണ്ട് മരുന്നുകള്

അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് വപോങ്ങില്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോടുക്കുന്നത് സംബന്ിന് എലന്താരാഷ്ട്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം മപോരനതിനാവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗേരള സം

സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുപണ്ട്പോലയാറന്ന്  സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്ിപനപോട് സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന്
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ഇപ്പോള് ലമയാറിിന്റെനന്സംസ്് ഗപോിന്റെ് െഭാജിക്കുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം അതും പ്രധാ കിരിയാറപോല്

ആപരപോഗ്്യവകു്ില് നിന്നുേരള സം െഭാജ്യമല്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് ന മരുന്നുകള് വപോങ്ങി നല്കപോന്

സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുലമന്നുേരള സം സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.

33. മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രത്ത് നിലെ ഒരു പര പോഗ്ിക്കുള്ള മരുന്നിലിന്റെ

കുറി്ടി ആ പരപോഗ്ി പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രേരള സം വിര് പപപോയാറത് സംബന്ിനുപശഷവുേരള സം

വരഷങ്ങപളപോളേരള സം  അപത് സംബന് കുറി്ടി ഉപപയാറപോഗ്ിച്ച്.���⹈Ѻ്  പ്രസ്തുത് സംബന് സ്ഥപോപനേരള സം മരുന്നു വപോങ്ങുന്ന

ഒരു പ്രവണ് ത് സംബന് നിെ നില്കുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം,   അത് സംബന്ിനപോല് ഈ ദുരുപപയാറപോഗ്േരള സം

ത് സംബന്ടയുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി ഓപരപോ മപോസംസ്വുേരള സം  പുത് സംബന്ിയാറ കുറി്ടി നല്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള സംസ്േരള സംവിധാന ഘടകം മാനസികാപോനേരള സം

ഏരല്ടുത്ത് നണ് ലമന്നുേരള സം മരുന്നു വിത് സംബന്രണ് േരള സം ലചയ്യുന്ന ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥര ഈ കപോര്യേരള സം

ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സംബന്്  നന്നപോയാറിരിക്കുലമന്നുേരള സം പസ്റ്ററ്റ് ലമിന്റെല്  ലരല്ത്ത് ന് അപത് സംബന്പോറിറ്റി

ലസംസ്ക്രരറി അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.   കുറി്ടി ഒരു മപോസംസ്ത്ത് നിനുള്ളില് പുതും പ്രധാ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി നല്കന്ന

വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉള്ല്ടുത്ത് നപോലമന്ന്   ആപരപോഗ്്യവുേരള സം കുടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം വകു്് ലസംസ്ക്രരറി

സംസ്മിത് സംബന്ിയ് ഉറപ്പു നല്കുകയുണ്ട്പോയാറി.  

34.  ലക.എേരള സം.എസംസ്്.സംസ്ി.എല് .  ലിന്റെ െിസ്റ്റില് ഉള്്രിട്ടുള്ള മരുന്നുകള്

സംസ്്ടത്ര സൗജ്യന്യമപോയാറി നല്കുന്നത് സംബന്ിന് സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ഉത്ത് നരവ് പുറല്ടുവി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലമന്ന്

12.08.2014-ലെ പയാറപോഗ്ത്ത് നില് ആപരപോഗ്്യവുേരള സം കുടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം വകു്് ലസംസ്ക്രരറി

ഉറ്് നല്കിയാറിരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം ആയാറത് സംബന്് സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ് എന്താരാഷ്ട്പോണ് ് പറയാറപോനുള്ളലത് സംബന്ന്ന്

സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് ലക.എേരള സം.എസംസ്്.സംസ്ി.  എല് .  മരുന്നു വപോങ്ങുന്നത് സംബന്്

ആപരപോഗ്്യവകു്ിലിന്റെയുേരള സം ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് എസ്പ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേഷന് സയാററക്ടിന്റെ പപററ്റിലിന്റെയുേരള സം

ആശുപത്രികളിലെ ഇന്സിന്റെ് അനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻപോലണ് ന്നുേരള സം ആിന്റെിവൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിക്

ഡ്രഗ്സംസ്ിന് ലടന്സര വിളിച്ച്.���⹈Ѻപോല് എടു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് ആളിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം ആയാറത് സംബന്ിനപോല് ലമിന്റെല്

ലരല്ത്ത് ന് ലസംസ്ിന്റെറുകള്ക്കുേരള സം മപോനസംസ്ികപരപോഗ്പോശുപത്രികളിലെ സൂപ്രണ്ട്്മപോരക്കുേരള സം
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പെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പരപച്ച്.���⹈Ѻസംസ്ിന് മരുന്ന് വപോങ്ങുന്നത് സംബന്ിനുള്ള നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശേരള സം ലകപോടത്ത് നിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം

ലരല്ത്ത് ന് സംസ്രസരീസംസ്സംസ്് സയാററക്ടിന്റെ പര സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ അറിയാറിച്ചു.  പമല് സൂചി്ിച്ച്.���⹈Ѻ

ഇന്സിന്റെില് മപോനസംസ്ിക പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങലള കൂടി ഉള്ല്ടുത്ത് നണ് ലമന്ന്

സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് അഭാജിപ്രപോയാറമുണ്ട്്.

35.  ആെപ്പുഴിഞ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറില്  Disability  Certificate  െഭാജി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോത്ത് നത് സംബന്ിലനക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻ്

നിരവധാന ഘടകം മാനസികാി പരപോത് സംബന്ികള് ഉളളത് സംബന്പോയാറി മനസിെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറ സംസ്മിത് സംബന്ി മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രങ്ങളിലെ   അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്  Disability  Certificate,   Identity

Card  എന്നിവ നല്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള നടപടി സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുപണ്ട്പോലയാറന്ന് ആരപോഞ.

Disability  Certificate  ലകപോടുക്കുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പബപോരസ് രൂപരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടു

ലണ്ട്ന്നുേരള സം  വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റുള്ള  ത് സംബന്പോലൂ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്  പരപോസ്പിറ്റലുകളില്    ിറ്റലും ശാരീരകളില്    ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പബപോര

ലണ്ട്ന്നുേരള സം  പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങള്  രപോജ്യരപോക്കുന്ന  പരപോഗ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്   40  ശത് സംബന്മപോനേരള സം

സിസംസ്്എബിെിറ്റി  ഉലണ്ട്ന്ന്  പബപോരസ്  സംസ്രരിവൈദ്യശാസ്ത്രപഠെ  ലചയ്യുപപപോഴിഞപോണ് ്  Disability

Certificate   നല്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം കഴിഞിഞ്ഞവരഷേരള സം   സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്്  ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകള്

പത് സംബന്പോറുേരള സം ക്യപോപ്  നടത്ത് നി   പ്രസ്തുത് സംബന്  സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ്   സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്്

നല്കിയാറിരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം അറിയാറിച്ചു.   അത് സംബന്് സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാ്യമലല്ലായെന്നത് ഖേങ്കിലുംില്  അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികലള

പബപോരസിന് മുപില് രപോജ്യരപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി   സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് വപോങ്ങുന്നത് സംബന്ിനുള്ള ഉത്ത് നരവപോദ്യശാസ്ത്രപഠനരിത് സംബന്വേേരള സം

സ്ഥപോപനത്ത് നിലിന്റെ  നടത്ത് നിപ്പുകപോലര  ഏല്്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്നുേരള സം,  എങ്കിലുംില് മപോത്രപമ

അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്  ലപന്ഷന്  െഭാജിക്കുകയുള്ളൂലവന്നുേരള സം, ലപന്ഷന് െഭാജിക്കുന്നതും പ്രധാമൂെേരള സം

സ്ഥപോപനത്ത് നിന് ബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യത് സംബന് കുറയുലമന്നുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി അഭാജിപ്രപോയാറല്ടുന്നു.

 36. പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രങ്ങളിലെ  അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളില്  അധാന ഘടകം മാനസികാികേരള സം  പപരക്കുേരള സം

Disability  Certificate  െഭാജിക്കുന്നില്ലായെന്നത് ഖേപോലയാറന്നുളളത് സംബന്് ഒരു വസ്തുത് സംബന്യാറപോലണ് ന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി

മനസിെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.  സിസംസ്ബിെിറ്റി സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് നെ് കപോനപോയാറി  കൂടുത് സംബന്ല്
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അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളള്ള  സ്ഥപോപനത്ത് നില് വച്ച്.���⹈Ѻ്  ക്യപോപ്  നടത്ത് നി  അടു പുലര്ത്തുള്ള

സ്ഥപോപനങ്ങളിലെ   അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികലള  കൂടി  അത് സംബന്ില്  പലങ്കിലുംടു്ിച്ച്.���⹈Ѻ്   സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ്

നല്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള   സംസ്േരള സംവിധാന ഘടകം മാനസികാപോനേരള സം  ഒരുക്കുന്നത് സംബന്്  നന്നപോയാറിരിക്കുലമന്ന്   സംസ്മിത് സംബന്ി

അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.   ഈ  രരീത് സംബന്ിയാറിെപോണ് ്   സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്്   കഴിഞിഞ്ഞ ത് സംബന്വണ് 

ക്യപോപ്  സംസ്േരള സംഘടി്ിച്ച്.���⹈Ѻ ലത് സംബന്ന്നുേരള സം,  തും പ്രധാടരന്നുേരള സം ഇത്ത് നരത്ത് നില്  ക്യപോപ്  സംസ്േരള സംഘടി്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന്

നടപടി സംസ്വേരീകരിക്കുന്നത് സംബന്പോലണ് ന്നുേരള സം  സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി  വകു്് ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥന്

സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ഉറപ്പു നല്കുകയുണ്ട്പോയാറി.    

 

37. ആവശ്യത്ത് നിനുള്ള പസപോക്ടിന്റെ പരമപോരില്ലായെന്നത് ഖേപോത് സംബന്ിരുന്നപോല്   ക്യപോപ് നട പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി

ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പബപോരസിപെ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്  ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്  പകപോപളജ്യില്  നിന്നുേരള സം  ഒരു

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റിലന  ലസപ്ര്  ലചപവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെണ്ട്ി വരുലമന്നുേരള സം   ആപരപോഗ്്യവകു്്

ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥന് സംസ്മിത് സംബന്ി മുപപോലക വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.   ക്യപോപ്  സംസ്േരള സംഘടി്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനുള്ള

നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലമന്ന്  സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്് ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥര  ഉറപ്പു നല്കി.

പ്രസ്തുത് സംബന് ക്യപോപ്  എവിലട വച്ച്.���⹈Ѻ് എങ്ങലനയാറപോണ് ്  നടപത്ത് നണ്ട്ലത് സംബന്ന്നത് സംബന്ിലന ക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻ്

ആപെപോചിക്കുകയുേരള സം ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോത് സംബന്െത്ത് നില് പമപോണ് ിറ്റര  ലചയ്യുകയുേരള സം പവണ് ലമന്ന്    സംസ്മിത് സംബന്ി

അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.  93  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളില് ത് സംബന്പോമസംസ്ിക്കുന്ന

അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് നല്കുന്ന കപോര്യത്ത് നിെപോണ് ് പ്രശ്നമുണ്ട്പോയാറലത് സംബന്ന്നുേരള സം

സംസ്പോമൂര്യ സുരക്ഷിയെ ഞെട്പോ മിഷലിന്റെ ആഭാജിമു ഖേ്യത്ത് നില് ക്യപോപ് നടത്ത് നി സിസംസ്്എബിെിറ്റി

സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ്  നല്കപോനുള്ള ത് സംബന്രീരുമപോനമപോണ് ് ഇപ്പോള് എടുത്ത് നിരിക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം 40

ശത് സംബന്മപോനേരള സം സിസംസ്്എബിെിറ്റി ഉള്ളവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് മപോത്രപമ ഗുണ് േരള സം െഭാജിക്കുകയുള്ളൂലവന്നുേരള സം

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളില് ക്യപോപ് നടത്ത് നി സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് നല്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള

ത് സംബന്രീരുമപോനലമടുത്ത് നിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര 12.11.2014-  ല്

പചരന്ന പയാറപോഗ്ത്ത് നില് സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ടുത്ത് നി.  
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38. 2012-13 ലെ  ബഡ്ജിമജ്യറ്റ്   പ്രസംസ്േരള സംഗ്ത്ത് നില് മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്

പകന്ദ്രങ്ങളലട ധാന ഘടകം മാനസികാനസംസ്രപോയാറേരള സം സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ പ്ര ഖേ്യപോപനത്ത് നിപച പ്രഖ്യാപനത്തിന്മേലും ശാരീരള്ള ഉത്ത് നരവിലിന്റെ

നിെവിലെ സ്ഥിത് സംബന്ിലയാറന്താരാഷ്ട്പോലണ് ന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന്  ഇത്ത് നരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങള്

നടത്ത് നില്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോണ്ടുപപപോകുന്നത് സംബന്ിലിന്റെ ലചെവിലിന്റെ 60  ശത് സംബന്മപോനേരള സം  സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര സംസ്രപോയാറേരള സം

നല്കുലമന്നുള്ള ഉത്ത് നരവ് ഇറങ്ങിയാറിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം,  കഴിഞിഞ്ഞവരഷേരള സം   2,0033,600 രൂപ

ബഡ്ജിമജ്യറ്റ്   ലപ്രപോവിഷനുള്ളത് സംബന്ില്  50 െക്ഷിയെ ഞെട്േരള സം  രൂപ മപോത്രമപോണ് ്   െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻലത് സംബന്ന്നുേരള സം തും പ്രധാക

മുഴുവനുേരള സം  ലചെവപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിലയാറന്നുേരള സം   18  സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്  ലമയാറിിന്റെനന്സംസ്്  പകപോസ്റ്റ്

ലകപോടുക്കുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി  അനുമത് സംബന്ി  നല്കിയാറിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം   ധാന ഘടകം മാനസികാനകപോര്യ വകു്ില്  നിന്നുേരള സം

തും പ്രധാക  െഭാജ്യമപോകപോത്ത് നത് സംബന്പോണ് ്  പ്രശ്നലമന്നുേരള സം സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര

വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരരീകരിച്ചു. 

  39. 2013-14, 2014-15  കപോെയാറളവില് ബഡ്ജിമജ്യറ്റ് ലരഡ്ഡ്് ഉണ്ട്പോയാറിരുന്നിട്ടുേരള സം

തും പ്രധാകലയാറപോന്നുേരള സം വകയാറിരുത്ത് നിയാറിരുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി 12.11.2014-  ല്

പചരന്ന പയാറപോഗ്ത്ത് നില് ഇത് സംബന്ിലന കുറിച്ച്.���⹈Ѻ് ധാന ഘടകം മാനസികാനകപോര്യ വകു്ിലിന്റെ അഭാജിപ്രപോയാറലമലന്താരാഷ്ട്ന്ന്

ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് ഈ വിഷയാറത്ത് നിപച പ്രഖ്യാപനത്തിന്മേല് ത് സംബന്രീരുമപോനലമടുക്കുന്നത് സംബന്് പ്ലാപോനിേരള സംഗ്്

പബപോരസപോലണ് ന്നുേരള സം,  സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ിവകുപ്പുേരള സം പ്ലാപോനിേരള സംഗ്് പബപോരേരള സം ത് സംബന്മിലും ശാരീരള്ള

ചരച്ച്.���⹈Ѻകളിെപോണ് ് തും പ്രധാകലയാറ സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ് ത് സംബന്രീരുമപോനേരള സം ഉണ്ട്പോകുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം ഈ വിഷയാറേരള സം

അഡ്ജിമ മിനിസ്പെയ് പടറ്റരീവ് ലസംസ്ക്രപരറിയാററ്റ് െിനപോന്സംസ്് ലസംസ്ക്രപരറിയാററ്റിപെ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

അയാറയ്ക്കും കയുേരള സം പ്ലാപോനിേരള സംഗ്് പബപോരസിലിന്റെ സംസ്മത് സംബന്ത്ത് നിന് വിപധാന ഘടകം മാനസികായാറമപോയാറി 2,49,61,000

രൂപ അനുവദ്യശാസ്ത്രപഠനരിച്ചുട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം 2,49,61,000  രൂപ വകമപോറ്റി ലചെവപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന്

ഉത്ത് നിവപോയാറിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം ധാന ഘടകം മാനസികാനകപോര്യവകു്് അസരീഷണ് ല് ലസംസ്ക്രരറി സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ

ധാന ഘടകം മാനസികാരി്ിച്ചു.  പ്ലാപോനിേരള സംഗ്് പബപോരസിലിന്റെ സംസ്രപോയാറമുണ്ട്ങ്കിലുംില് ഈ വരഷേരള സം ഇത് സംബന്്

പരിരരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് കഴിഞിയുലമന്ന് സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ിവകു്് ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥര അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.
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40.  ത് സംബന്ിരുവനന്താരാഷ്ട്പുരേരള സം  ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പകപോപളജ്യിലിന്റെയുേരള സം ആയൂരപവദ്യശാസ്ത്രപഠനര ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്

എസ്പ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേഷന്  സി്പോരട്ടുലമിന്റെിപിന്റെയുേരള സം  സംസ്രപോയാറപത്ത് നപോലട  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രങ്ങളിലെ  ലകയാറരപടപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേഴ്സിന്  പരിന്  പരിശരീെനേരള സം നല്കുന്നത് സംബന്ിനപോയുള്ള

ഒരു പപ്രപോഗപോമുലണ്ട്ന്നുേരള സം സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര സരീമനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻ്  3  ദ്യശാസ്ത്രപഠനരിവസംസ്േരള സം വരീത് സംബന്േരള സം ആയുരപവദ്യശാസ്ത്രപഠനര

വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പറുലട പനതത് സംബന്വേത്ത് നിലും ശാരീരേരള സം തും പ്രധാടരന്ന് ത് സംബന്ിരുവനന്താരാഷ്ട്പുരേരള സം ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്

പകപോപളജ്യിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടി വകു്ിലിന്റെ എച്ച്.���⹈Ѻ്.ഒ.സി.യുലട പനരിട്ടുള്ള പമല്പനപോരത്ത് നിലും ശാരീരേരള സം

പരിശരീെനേരള സം നല്കുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം കഴിഞിഞ്ഞ ത് സംബന്വണ്  400  പപരക്കുേരള സം  ഈ വരഷേരള സം 200

പപരക്കുേരള സം  പരിശരീെനേരള സം നല്കിലയാറന്നുേരള സം അടുത്ത് ന ത് സംബന്വണ്  എല്ലായെന്നത് ഖേപോവരക്കുേരള സം  ലടയാറിനിേരള സംഗ്്

നല്കപോന്   സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുലമന്നുേരള സം,   സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ

അറിയാറിച്ചു.  പ്രസ്തുത് സംബന് പരിശരീെന പരിപപോടി എല്ലായെന്നത് ഖേപോ വരഷവുേരള സം നടത്ത് നപോനുള്ള നടപടി

സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്ന് 12.11.2014-  ല് പചരന്ന പയാറപോഗ്ത്ത് നില് സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്്

സയാററക്ടിന്റെ പര സംസ്മിത് സംബന്ി മുപപോലക പബപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിച്ചു.

 

41.  ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി  ആെരീസംസ്ര  മൂന്ന്  മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്പപപോലും ശാരീരേരള സം

സ്ഥപോപനങ്ങള്  സംസ്ന്ദരശി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നപോണ് ്    ആെപ്പുഴിഞ സംസ്ന്ദരശനത്ത് നില് നിന്നുേരള സം

മനസിെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറലത് സംബന്ന്ന്   സംസ്മിത് സംബന്ി വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.      ഇതും പ്രധാ  സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ്   കവേപോരരരെി

റിപ്പോരര്   സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി  സയാററക്ടിന്റെ പര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്   എല്ലായെന്നത് ഖേപോ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി

ഓെരീസംസ്രമപോരുേരള സം  നല്കുന്നുപണ്ട്പോലയാറന്ന്  സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന്  ഈ  വിഷയാറേരള സം

ബന്ധിച്ച്ല്രവരുമപോയാറി  ചരച്ച്.���⹈Ѻ ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകത് സംബന്ിന്  പശഷേരള സം  അജ്യണ്ട്യാറില്  ഉള്ല്ടുത്ത് നി

യാറിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി  ആെരീസംസ്രമപോര പനരിര് അവപെപോകനേരള സം

നട പുലര്ത്തുന്നുലണ്ട്ന്നുേരള സം,     രണ്ട്് മരീറ്റിേരള സംഗ്്  കൂടിയാറ പശഷേരള സം അത് സംബന്് സ്ഥിരമപോയാറ

അജ്യണ്ട്യാറപോയാറി  പമപോണ് ിറ്റര  ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോലമന്നുേരള സം  ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള്  പബപോരസ്

ലമപര ലസംസ്ക്രരറി  വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.
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  42.  ബി.പി.എല്  കപോരസില്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് നത് സംബന്ിനപോല്  ആശുപത്രിയാറില് ചികിത്സയ്

കണ്സംസ്ഷന് െഭാജി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലത് സംബന് വന്നത് സംബന്പോയാറി പരപോത് സംബന്ി െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്ന്   ലമപര  ലസംസ്ക്രരറി

സംസ്മിത് സംബന്ി മുന്പപോലക പബപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിച്ചു.  

   43.  ചരങ്ങളലട നടത്ത് നി്് സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ് സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകുപ്പുേരള സം

ആപരപോഗ്്യവകുപ്പുേരള സം ത് സംബന്മില് ഏപകപോപനമുണ്ട്പോയാറിട്ടുപണ്ട്പോലയാറന്നുേരള സം ഇത് സംബന്ര വകുപ്പുകളമപോയാറി

ഏപകപോപനേരള സം പവണ്ട് ത് സംബന്െങ്ങള് ഏലത് സംബന്പോല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേയാറപോലണ് ന്നുേരള സം ഇതും പ്രധാ സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ്

എലന്താരാഷ്ട്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം തും പ്രധാടരനിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് സംസ്മിത് സംബന്ി മുന്പപോലക സംസ്മര്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനുപണ്ട്പോലയാറന്നുേരള സം

സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ.   ആെപ്പുഴിഞ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറില് കൂടിയാറ സംസ്മിത് സംബന്ി പയാറപോഗ്ത്ത് നിലിന്റെ

അടിസ്ഥപോനത്ത് നില് ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പകപോപളജ്യിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടി വിഭാജപോഗ്േരള സം എല്ലായെന്നത് ഖേപോ

വിഭാജപോഗ്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരുപടയുേരള സം പയാറപോഗ്േരള സം വിളിച്ച്.���⹈Ѻിരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം  അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്  ബി.പി.എല് .

കപോരസില്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് നത് സംബന്പോണ് ്  പ്രശ്നലമന്നുേരള സം പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ഒരു ബി.  പി.  എല് .

കപോരണ്ട്പോകുകയുേരള സം അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളലട പപരുകള് ആ കപോരസില് ഉള്ല്ടു പുലര്ത്തുകയുേരള സം

ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകപോല് അവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ചികിത്സപോധാന ഘടകം മാനസികാനസംസ്രപോയാറേരള സം െഭാജിക്കുലമന്ന് സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്്

സയാററക്ടിന്റെ പര അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.  അഞ്ചുപപരുള്ള ഒരു കുടുേരള സംബത്ത് നിനപോണ് ് ആര .  എസംസ്്.  ബി.

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവ.  കപോരസ് ലകപോടുക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം ആപരപോഗ്്യ വകു്് ലെപ്രസംസ്ി സംസ്പോനിപറ്റപോറിയാറത്ത് നില്

ചികിത്സ ആവശ്യമുളളവലരയുേരള സം ആപരപോഗ്്യമുള്ളവലരയുേരള സം കൂടി മിക്സസ് ഗ്രൂ്പോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി

അഞ്ചുപപര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് വരീത് സംബന്േരള സം ആര .  എസംസ്്.  ബി.  വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവ.  കപോരസ് നല്കിയാറതും പ്രധാപപപോലെ ഒരു

സംസ്േരള സംവിധാന ഘടകം മാനസികാപോനേരള സം ഇവിലടയുേരള സം നട്പോക്കുവപോന് സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുപമപോലയാറന്ന് പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോവുന്നത് സംബന്പോലണ് ന്ന്

ആപരപോഗ്്യ വകു്് ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥര അറിയാറിച്ചു.

 44.  അസു ഖേേരള സം പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരമപോയാറ മൂത് സംബന്ിരന്ന ആളകള് ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ ളുകള്ക്കു പവണ്ട്ി ആപരപോഗ്്യ വകു്ില്

ലസലകയാറര ലസംസ്ിന്റെറുകള് സ്ഥപോപിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം രപോവിലെ സ്ഥപോപനത്ത് നിലിന്റെ
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വപോരനത്ത് നില്  ലകപോണ്ട്് വരികയുേരള സം കുറച്ച്.���⹈Ѻ് ഓക്കുപ്ഷനല് ലത് സംബന്റപോ്ിയുേരള സം

റിെപോക്പസംസ്ഷനുേരള സം മറ്റുേരള സം നല്കി വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവകുപന്നരേരള സം ത് സംബന്ിരിലക  വരീടുകളിലെത്ത് നിക്കുകയുേരള സം

ലചയ്യുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം  ആപരപോഗ്്യ വകു്് ഉപദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യപോഗ്സ്ഥര വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.   തശൂര ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറിലെ

പുല്ലായെന്നത് ഖേഴിഞിയാറില് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ പഞ്ചായതപോയാറത്ത് ന് സിങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേിക്ടിന്റെ പ് ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് പപ്രപോഗപോമിലിന്റെ കരീഴിഞില്

ആരേരള സംഭാജിച്ച്.���⹈Ѻ ഇപത് സംബന് രരീത് സംബന്ിയാറിലും ശാരീരള്ള സ്ഥപോപനേരള സം പവണ്ട്ത്ര വിജ്യയാറമലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം ഈ സംസ്േരള സംവിധാന ഘടകം മാനസികാപോനേരള സം

വിജ്യയാറിക്കുന്നത് സംബന്ിന് കൂടുത് സംബന്ല് സംസ്മയാറലമടുക്കുലമന്നുേരള സം ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസ്

ലമപര ലസംസ്ക്രരറി സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ പബപോദ്ധ്യല്ടുത്ത് നി.

 45.  വരീടില്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് ന പരപോഗ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ലകയാറരപരപോമുകള് തും പ്രധാടങ്ങുകയുേരള സം വരീടുളളവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

പസലകയാററുകള് തും പ്രധാടങ്ങി പകല് സംസ്മയാറേരള സം അവിലട പപോര്ിക്കുകയുേരള സം  വരുമപോന

മപോരനതിനാവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗമുണ്ട്പോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോവുന്ന എലന്താരാഷ്ട്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം ലത് സംബന്പോഴിഞിലും ശാരീരകളില് ലടയാറിനിേരള സംഗ്് നല്കുകയുേരള സം

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവകുപന്നരേരള സം ത് സംബന്ിരിലക വരീടുകളില് എത്ത് നിക്കുകയുേരള സം ലചയ്യുന്നത് സംബന്ിനുളള

വ്യവസ്ഥയുണ്ട്പോയാറപോല് കുറച്ചു കൂടി െെപ്രദ്യശാസ്ത്രപഠനരവുേരള സം സംസ്്ടത്ര സൗകര്യപ്രദ്യശാസ്ത്രപഠനരവുമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന്  സംസ്മിത് സംബന്ി

അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.

46.  ചരങ്ങള് പ്രകപോരേരള സം  എല്ലായെന്നത് ഖേപോ സംസ്േരള സംവിധാന ഘടകം മാനസികാപോനങ്ങളേരള സം ഏരല്ടുത്ത് നി സ്ഥപോപനേരള സം

രജ്യിസ്റ്റര ലചയ്യുന്നത് സംബന്ിന് ആറ് മപോസംസ്ലത്ത് ന സംസ്മയാറമപോണ് ് അനുവദ്യശാസ്ത്രപഠനരിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം

ഇപ്പോള് ഇത്ത് നരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങളില് കരശനമപോയാറ പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന

ഏരല്ടുത്ത് നിയാറിരിക്കുന്നത് സംബന്ിനപോല് ഇത്രയാറേരള സം ചുരുങ്ങിയാറ കപോെയാറളവിനുള്ളില് എല്ലായെന്നത് ഖേപോ

സംസ്േരള സംവിധാന ഘടകം മാനസികാപോനങ്ങളേരള സം ഏരല്ടുത്ത് നപോന് കഴിഞിയുകയാറില്ലായെന്നത് ഖേപോലയാറന്നുേരള സം അതും പ്രധാലകപോണ്ട്് കൂടുത് സംബന്ല്

സംസ്മയാറേരള സം പവണ് ലമന്ന് പെരുേരള സം ആവശ്യല്രിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം  രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷനപോയാറി അപപക്ഷിയെ ഞെട്

സംസ്മര്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് കൂടുത് സംബന്ല് സംസ്മയാറേരള സം അനുവദ്യശാസ്ത്രപഠനരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെണ് ലമന്നുേരള സം

ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള്  പബപോരസ് ലമപര ലസംസ്ക്രരറി ആവശ്യല്ട്ടു.   അത് സംബന്ിലിന്റെ

പ്രപയാറപോഗ്ികമപോയാറ കപോര്യങ്ങള് ഉള്ല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോള്ളിച്ചുലകപോണ്ട്് വകു്് ത് സംബന്ലന്ന എസംസ്്.  ആര .  ഒ.

ഇറ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറപോല് മത് സംബന്ിയാറപോകുലമന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു. 
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47.  സിസംസ്്എബിെിറ്റിയുലട ഒരു വകു്പോയാറി മപോനസംസ്ികപരപോഗ്േരള സം

ഉള്ല്ടുത്ത് നിയാറിരിക്കുന്നത് സംബന്് ആനുകൂെ്യത്ത് നിന് പവണ്ട്ിയാറപോലണ് ന്നുേരള സം ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന്

ആക്ടിന്റെ പ് പ്രകപോരേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠെസംസ്ന്സംസ്് നല്പകണ്ട്തും പ്രധാേരള സം പമപോണ് ിറ്റര ലചപവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെണ്ട്തും പ്രധാേരള സം ലമിന്റെല്

ലരല്ത്ത് ന് അപത് സംബന്പോറിറ്റിയാറപോലണ് ന്നുേരള സം പസ്റ്ററ്റ് ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് അപത് സംബന്പോറിറ്റി ലസംസ്ക്രരറി

വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.  മപോനസംസ്ിക പ്രശ്നേരള സം അനുഭാജവിക്കുന്നവലര  ചികിത്സിക്കുകപയാറപോ

സംസ്േരള സംരക്ഷിയെ ഞെട്ിക്കുകപയാറപോ ലചയ്യുന്ന ഏലത് സംബന്പോരു സ്ഥപോപനവുേരള സം ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് ആക്ടിന്റെ പിലിന്റെ

പരിധാന ഘടകം മാനസികാിയാറില്ല്ടുലമന്നുേരള സം,  അത് സംബന്ിപെ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോയാറി 2011-ല് സംസ്േരള സംസ്ഥപോന സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ചരങ്ങള്

രൂപരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ിവകു്ിലിന്റെ ചരങ്ങള് പ്രകപോരേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റ്

30  ദ്യശാസ്ത്രപഠനരിവസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപകന്ദ്രങ്ങള് സംസ്ന്ദരശിച്ച്.���⹈Ѻപോല് മത് സംബന്ിലയാറന്നുേരള സം

എന്നപോല് ഇതും പ്രധാ സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ചുളള ചരങ്ങള് പ്രകപോരേരള സം ആഴ്ചയാറിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് സംസ്ന്ദരശനേരള സം

നടപത്ത് നണ്ട്തും പ്രധാലണ്ട്ന്നുേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ബുദ്ധിമുര് അനുഭാജവല്ടുകയാറപോലണ് ങ്കിലുംില് ഈ

വകു്് പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ി ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോന് അധാന ഘടകം മാനസികാികപോരമുലണ്ട്ന്നുേരള സം എലന്താരാഷ്ട്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം പ്രശ്നങ്ങളണ്ട്പോയാറപോല്

ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് ആകേരള സം റൂളേരള സം മപോത്രലമ നിെനില്ക്കുകയുളളൂലവന്നുേരള സം അപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേരേരള സം

കൂരിപച്ച്.���⹈Ѻര പുലര്ത്തു.

48. പി.സബ്.സി. ആക്ടിന്റെ പില് അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് കിട്ടുന്ന ആനുകൂെ്യങ്ങലളയുേരള സം

സംസ്്ടത്ര സൗകര്യങ്ങലളയുേരള സം കുറിച്ചുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ിവകു്് ലചപവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെണ്ട് കപോര്യങ്ങലളകുറിച്ചുേരള സം

പറയുന്നലണ്ട്ന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.   വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിക് പരപോസ്പിറ്റലുകളില്    ിറ്റല് ,

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിക് സംസ്ഴ്സിന്  പരിേരള സംഗ്് പരപോേരള സം,  റരീരപോബിെിപറ്റഷന് ലസംസ്ിന്റെറുകള് ,  ലകയാറരപരപോമുകള്

തും പ്രധാടങ്ങിയാറ സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷനു പകരേരള സം ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് ആക്ടിന്റെ പ്

അനുസംസ്രിച്ചുളള വൈദ്യശാസ്ത്രപഠെസംസ്ന്സംസ്് നിഷ്കര  കരഷിച്ച്.���⹈Ѻപോല് നിയാറമപരമപോയാറ സംസ്ങ്കിലുംരീരണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനത് സംബന്കള്

ഒഴിഞിവപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുലമന്നുളള കപോര്യേരള സം പസ്റ്ററ്റ് ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന്  അപത് സംബന്പോറിറ്റി

ലസംസ്ക്രരറി സംസ്മിത് സംബന്ിയുലട ശ്രദ്ധയാറില്ല്ടുത്ത് നി.   ഇ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര്യലത്ത് നക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻ് സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി
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വകു്് പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.   ഈ വിഷയാറേരള സം

പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലമന്നുേരള സം.   പി.സബ്.സി.  ലസംസ്ന്ടല് ആക്ടിന്റെ പിലിന്റെ Chapter  XI- ല്

പറയുന്നത് സംബന്് Institution for  persons  with  severe  disabilities   എന്നപോലണ് ന്നുേരള സം,

Mentally cured  അലല്ലായെന്നത് ഖേങ്കിലുംില് controlled  mental  illness  ഉളളവലര ഉള്ല്ടുത്ത് നി

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്ഷന് തും പ്രധാടങ്ങപോനുളള ഇന്സ്റ്റിറ്റ്ഷലിന്റെ എപനബിേരള സംഗ്് ലസംസ്ക്ഷിയെ ഞെട്നില് നിന്നപോണ് ്

റൂള് വന്നിരിക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ

പബപോദ്ധ്യല്ടുത്ത് നി.  റരീരപോബിെിപറ്റഷന് പരപോമുകളേരള സം ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് ആക്ടിന്റെ പിലിന്റെ

കരീഴിഞില് വരുലമന്നപോണ് ് ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് ആക്ടിന്റെ പില് പറയുന്നലത് സംബന്ന്ന് പസ്റ്ററ്റ് ലമിന്റെല്

ലരല്ത്ത് ന് അപത് സംബന്പോറിറ്റി ലസംസ്ക്രരറി ആവരത്ത് നിച്ച്.���⹈Ѻ് വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.

49. 12.11.2014-ന് പയാറപോഗ്േരള സം പചരന്ന സംസ്മിത് സംബന്ി ഇതും പ്രധാവലര നടന്ന പയാറപോഗ്ങ്ങളലട

അടിസ്ഥപോനത്ത് നില് സംസ്പോമൂര്യത് സംബന്രീത് സംബന്ി വകു്് എലന്താരാഷ്ട്ല്ലായെന്നത് ഖേപോേരള സം നടപടികളപോണ് ്

സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്നലത് സംബന്ന്ന് ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് സംസ്േരള സംസ്ഥപോനത്ത് ന് ഇതും പ്രധാ വലര 93

മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് വകു്് രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്

നല്കിയാറിട്ടുലണ്ട്ന്ന് സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.

അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ചരേരള സം 27(5)  പ്രകപോരമുള്ള സംസ്്ടത്ര സൗജ്യന്യ നിയാറമസംസ്രപോയാറേരള സം

െഭാജ്യമപോക്കുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി Kerala State Legal Services Authority-യുമപോയാറി നിരന്താരാഷ്ട്രേരള സം

ബന്ധിച്ച്ല്ട്ടുവരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര അറിയാറിച്ചു.

50.  അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ഐ.  സി.  കപോരസ് നല്കുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി പകരള

സംസ്പോമൂര്യ സുരക്ഷിയെ ഞെട്പോ മിഷന് സയാററക്ടിന്റെ പര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ഒരു ലപ്രപോപ്പോസംസ്ല് ത് സംബന്വ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോറപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി നല്കുകയുേരള സം

ഇ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര്യത്ത് നില് തും പ്രധാടരനടപടികള് സംസ്വേരീകരിച്ചുവരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം പഴിഞ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേേരള സംമൂെേരള സം

അപകടപോവസ്ഥയാറിലും ശാരീരള്ള ലകരിടങ്ങളില് പ്രവരത്ത് നനേരള സം നടത്ത് നരുലത് സംബന്ന്ന സംസ്മിത് സംബന്ി

നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശമനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻ് ത് സംബന്പവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ സംസ്വേയാറേരള സംഭാജരണ്  വകു്് എഞ്ചായതിനരീയാററിേരള സംഗ്് വിഭാജപോഗ്േരള സം
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സ്ഥപോപനങ്ങള് സംസ്ന്ദരശിച്ച്.���⹈Ѻ് െിറ്റ്നസംസ്് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് നല്കപോനുള്ള ഉത്ത് നരവ്

01.10.2014-ല് പുറല്ടുവിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം ഈ പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നിരന്താരാഷ്ട്രേരള സം നടത്ത് നപോനുള്ള

ഉത്ത് നരവ് സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ ഓെരീസംസ്രമപോര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് നല്കിയാറിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം

ഇത് സംബന്ിനകേരള സം മു്ത് സംബന്് സ്ഥപോപനങ്ങളലട വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരമപോയാറ പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നടത്ത് നിയാറിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം.

ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് അപത് സംബന്പോറിറ്റിയുലട ചരങ്ങളേരള സം,  സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്ിലിന്റെ ചരങ്ങളേരള സം

ത് സംബന്മില് ത് സംബന്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേേരള സം നിെനില്ക്കുന്നത് സംബന്ിനപോല് സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ത് സംബന്െത്ത് നില് അസരീഷണ് ല് ചരീെ്

ലസംസ്ക്രരറി,  ആപരപോഗ്്യവകു്് പ്രിന്സംസ്ി്ല് ലസംസ്ക്രരറി,  നിയാറമ വകു്് ലസംസ്ക്രരറി

എന്നിവരുമപോയാറി ചരച്ച്.���⹈Ѻ നടത്ത് നപോന് ത് സംബന്രീരുമപോനിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്്

സയാററക്ടിന്റെ പര അറിയാറിച്ചു.

51.  മപോനസംസ്ികപരപോഗ്േരള സം നിയാറന്ത്രിക്കാന്ണ് ത്ത് നിെപോയാറവര കഴിഞിഞ്ഞ 34  വരഷമപോയാറി

ആശുപത്രിയാറിലും ശാരീരേരള സം ജ്യയാറിെിലും ശാരീരമുലണ്ട്ന്നുള്ളത് സംബന്പോലണ് ന്ന് വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറ സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി

വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര ,  ഈ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളിപെ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് മപോറ്റുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി

അസരീഷണ് ല് ചരീെ് ലസംസ്ക്രരറിയുേരള സം സി.  ജ്യി.  പി.(ജ്യയാറില് )യുമപോയാറി പചരന്ന്

ഉന്നത് സംബന്ത് സംബന്െപയാറപോഗ്േരള സം പചരന്ന് ആയാറത് സംബന്ിലിന്റെ അടിസ്ഥപോനത്ത് നില് നടപടികള്

സംസ്വേരീകരിച്ചുവരുന്നത് സംബന്പോയാറി സംസ്മിത് സംബന്ി മുപപോലക പബപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ിച്ചു.  സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്ിലിന്റെ

ഈ നടപടി വളലരപയാറലറ പ്രശേരള സംസംസ് അരരിക്കുന്നത് സംബന്പോയാറി അറിയാറിച്ച്.���⹈Ѻ സംസ്മിത് സംബന്ി ഇവലര

പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി പസപോക്ടിന്റെ പരമപോര വരപോറുപണ്ട്പോലയാറന്ന് ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് ഇവലര

മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് പസപോക്ടിന്റെ പരമപോരുലട അടു പുലര്ത്തുലകപോണ്ടുപപപോയാറി

പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറുലണ്ട്ന്ന് ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസ് ലമപര ലസംസ്ക്രരറി

മറുപടി നല്കി.   

52. പെ മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളിലും ശാരീരേരള സം കൂടുത് സംബന്ല് ലവള്ള്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേരേരള സം

ഈടപോക്കുന്നത് സംബന്പോയാറി പരപോത് സംബന്ി െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻ സംസ്പോരചര്യത്ത് നില് ബി.  പി.  എല് .  നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേില്
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ലവള്ള്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേരേരള സം ഈടപോക്കുവപോന് ജ്യെവിഭാജവ വകു്് എലന്താരാഷ്ട്പോല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ നടപടികളപോണ് ്

സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുള്ളലത് സംബന്ന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് ഓരെപനജുകളലട ലവള്ള്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേരേരള സം

ലസപോമസ്റ്റിക് പററ്റില് നിശ്ചയാറിച്ചുലകപോണ്ടുള്ള സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ഉത്ത് നരവ്

ഇറ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറിട്ടുലണ്ട്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം 50  ഗ്്യപോെനില് കൂടുത് സംബന്ല് കണ്സംസ്്േരള സം ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകപോലും ശാരീരേരള സം പററ്റില്

വ്യത് സംബന്്യപോസംസ്േരള സം വരുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം ബി. പി. എല് . െിസ്റ്റിലും ശാരീരള്ളവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് 15,000 െിറ്റര ലവള്ളേരള സം

മപോത്രപമ സംസ്്ടത്ര സൗജ്യന്യമപോയാറി െഭാജിക്കുകയുള്ളൂലവന്നുേരള സം അത് സംബന്ില് കൂടുത് സംബന്ല് ഉപപയാറപോഗ്ിക്കുന്ന

ലവള്ളത്ത് നിന് ചപോര്് നല്പകണ്ട്ിവരുലമന്നുേരള സം ഈ രണ്ടു കപോര്യങ്ങളിലും ശാരീരേരള സം

ത് സംബന്രീരുമപോനലമടു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ഗ്വണ്ലമിന്റെിപനപോട് ശിപപോരശ ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോന് ജ്യെവിഭാജവ

വകു്് മപോപനജ്യിേരള സംഗ്് സയാററക്ടിന്റെ പര അഭാജ്യരിിച്ചു.   ഓരെപനജുകളലട കപോര്യേരള സം

പ്രപത് സംബന്്യകമപോയാറി പരിഗ്ണ് ിച്ച്.���⹈Ѻ് നിെവിലും ശാരീരള്ള രരീത് സംബന്ിയാറില് മപോറ്റേരള സം വരുത്ത് നണ് ലമന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി

നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശിച്ചു.  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി ഇനത്ത് നില്

ഭാജരീമമപോയാറ തും പ്രധാക അടയപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്ിവരുന്നുലണ്ട്ന്ന് ലത് സംബന്ളിലവടു്് പവളയാറില്

പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്രത് സംബന്പോയുേരള സം ഇത്ത് നരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങളില് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി 6  സി ത് സംബന്പോരിെില്

െഭാജ്യമപോക്കുവപോന് ഊര് വകു്് സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്ന നടപടിലയാറലന്താരാഷ്ട്ന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി

ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി ത് സംബന്പോരിെില് മപോറ്റേരള സം വരു പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്ിനുള്ള അധാന ഘടകം മാനസികാികപോരേരള സം

വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി റഗുപെറ്ററി കമരീഷനപോലണ് ന്നുേരള സം,  ഓരെപനജുകളലട വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേില്

ഏകരീകരണ് േരള സം ആവശ്യല്ര് അപപക്ഷിയെ ഞെട് സംസ്മര്ിക്കുകയാറപോലണ് ങ്കിലുംില് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി

ലറഗുപെറ്ററി കമരീഷന് മുപപോലക പ്രസ്തുത് സംബന് വിഷയാറേരള സം അവത് സംബന്രി്ിച്ച്.���⹈Ѻ് പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ി

ലകപോണ്ടുവരപോന് ശ്രമി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലമന്ന് പകരള സംസ്േരള സംസ്ഥപോന വിദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുച്ഛക്തി നേടിയവരോട് സമി പബപോരസ് ലസപ്രി

ചരീെ് എഞ്ചായതിനരീയാറര അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.  

53.  ചിെ സ്ഥപോപനങ്ങളില് ബി.  പി.  എല് .  നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേില് അരിയുേരള സം പഗ്പോത് സംബന്മ്പേരള സം

െഭാജിക്കുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന്  പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി പഞ്ചായതസംസ്പോരയുേരള സം മലണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനയുേരള സം കൂടി

സംസ്ബസംസ്ിസി നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേില് െഭാജ്യമപോക്കുവപോന് ഭാജക്ഷിയെ ഞെട്്യലപപോതും പ്രധാവിത് സംബന്രണ്  ഉപപഭാജപോക്തൃകപോര്യ
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വകു്ിന് കഴിഞിയുപമപോലയാറന്ന് ആരപോയുകയുണ്ട്പോയാറി.  പകന്ദ്ര ഗ്വണ്ലമിന്റെില് നിന്നുേരള സം

അപെപോര്ലമിന്റെ് െഭാജി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോത്ത് നത് സംബന്ിനപോെപോണ് ് അരിയുേരള സം പഗ്പോത് സംബന്മ്പേരള സം ലകപോടുക്കുന്ന അളവില്

കുറവുണ്ട്പോയാറലത് സംബന്ന്നുേരള സം അപെപോര്ലമിന്റെ് െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻപോല് മപോത്രപമ പഴിഞയാറ രരീത് സംബന്ിയാറില് ലകപോടു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന്

സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാിക്കുകയുള്ളൂലവന്നുേരള സം ഭാജക്ഷിയെ ഞെട്്യലപപോതും പ്രധാവിത് സംബന്രണ്  ഉപപഭാജപോക്തൃകപോര്യ വകു്്

അസരീഷണ് ല് ലസംസ്ക്രരറി സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ടുത്ത് നി.    ഇത്ത് നരേരള സം

സ്ഥപോപനങ്ങളിലെ  അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളലട െിസ്റ്റ് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ സംസ്വൈദ്യശാസ്ത്രപഠപ്ലാ ആെിസംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

ലകപോടുത്ത് നപശഷേരള സം ആയാറത് സംബന്ിലിന്റെ അടിസ്ഥപോനത്ത് നിലും ശാരീരള്ള ലപരമിറ്റ് ഇത്ത് നരത്ത് നിലും ശാരീരള്ള എല്ലായെന്നത് ഖേപോ

സ്ഥപോപനങ്ങള്ക്കുേരള സം നല്കിയാറിട്ടുലണ്ട്ന്ന് ലമപര ലസംസ്ക്രരറി വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.  ലപരമിറ്റ്

ഉള്ളവരല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്ലായെന്നത് ഖേപോേരള സം പറഷന് അനുവദ്യശാസ്ത്രപഠനരിക്കുലന്നണ്ട്ന്നുേരള സം കൂടുത് സംബന്ല് ആള്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര വരുപപപോള്

ലപരമിറ്റിലിന്റെ എണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനേരള സം വരദ്ധ്ിച്ച്.���⹈Ѻപോല് മത് സംബന്ിലയാറന്നുേരള സം പറഷനിേരള സംഗ്് കണ്പടപോളര

അഭാജിപ്രപോയാറല്ട്ടു.  ഈ വിഭാജപോഗ്ത്ത് നിന് അരി ലകപോടുക്കുന്നത് സംബന്ിന് എലന്താരാഷ്ട്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം

ത് സംബന്ടസമുലണ്ട്ങ്കിലുംില് അത് സംബന്് നരീ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേേരള സം ലചയ്യുന്നത് സംബന്ിനുള്ള പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ി ലകപോണ്ടുവരപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി

നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശിക്കുകയുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ിയുലട നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശേരള സം പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലമന്ന് പറഷനിേരള സംഗ്്

കണ്  പടപോളര അഭാജിപ്രപോയാറല്ടുകയുേരള സം ലചയ.

54.  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രങ്ങളില് സ്ഥിരമപോയാറി

ത് സംബന്പോമസംസ്ിക്കുകയുേരള സം മലറ്റപോരിട പുലര്ത്തുേരള സം കപോരസില്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് നവരുമപോലണ് ങ്കിലുംില്

സ്ഥപോപനപമധാന ഘടകം മാനസികാപോവിയുലട പപരില് ബി.  പി.  എല് .  കപോരസ് നല്കപോന്  ഗപോമവികസംസ്ന

വകു്ിന് കഴിഞിയുപമപോലയാറന്നുേരള സം ഓപരപോരുത്ത് നരക്കുേരള സം കപോരസ് നല്കുന്നത് സംബന്ിനു പകരേരള സം

സ്ഥപോപനത്ത് നിന് കപോരസ് നല്കപോനുേരള സം സിസംസ്്എബിെിറ്റി എന്നുകൂടി പര ഖേല്ടുത്ത് നപോന്

കഴിഞിയുപമപോ എന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി ആരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് ബി.  പി.  എല് .  കപോരസ് ലകപോടുക്കുന്നത് സംബന്്

സംസ്ിവില് സംസ്വൈദ്യശാസ്ത്രപഠപ്ലാസംസ്് വകുപ്പുേരള സം ബി.  പി.  എല് .  െിസ്റ്റില് ഉള്ല്ടു പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്്

ഗപോമവികസംസ്ന വകുപ്പുമപോലണ് ന്നുേരള സം ബി. പി.  എല് . െിസ്റ്റില് ഉള്ല്ടുത്ത് നിയാറിലല്ലായെന്നത് ഖേങ്കിലുംില്

പപപോലും ശാരീരേരള സം സംസ്ിവില് സംസ്വൈദ്യശാസ്ത്രപഠപ്ലാസംസ്് വകു്് ബി.  പി.  എല് .  കപോരസ് നല്കുന്നുലണ്ട്ന്ന്
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സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര സംസ്മിത് സംബന്ിലയാറ പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ടുത്ത് നി.  ഇപ്പോള് ബി. പി.

എല് . െിസ്റ്റില് ഉള്ല്ടു പുലര്ത്തുന്നുപണ്ട്പോലയാറന്ന സംസ്മിത് സംബന്ിയുലട തും പ്രധാടര പചപോദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യത്ത് നിന് അത് സംബന്ത് സംബന്്

ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ കളക്ടിന്റെ പരമപോരുലട റിപ്പോരരിലിന്റെ അടിസ്ഥപോനത്ത് നില് ബി.  പി.  എല് .  െിസ്റ്റില്

ഉള്ല്ടു പുലര്ത്തുന്നുലണ്ട്ന്ന് ഗപോമവികസംസ്ന അസംസ്ിസ്റ്റിന്റെ്  ലസവെ്്ലമിന്റെ് കമരീഷണ് ര

വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.

55.  ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ കളക്ടിന്റെ പറുലട റിപ്പോരരിലിന്റെ അടിസ്ഥപോനത്ത് നില് മപോനസംസ്ികലവല്ലുവിളികള്

പനരിടുന്നവലര ബി.  പി.  എല് .  െിസ്റ്റില് ഉള്ല്ടുത്ത് നപോവുന്നത് സംബന്പോലണ് ന്ന് പറഷനിേരള സംഗ്്

കണ്പടപോളര വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി. ചിെ ഉത്ത് നരവുകളലട അവ്യക്തി നേടിയവരോട് സമത് സംബന് കപോരണ് േരള സം ബി.പി.എല് .

ആനുകൂെ്യങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് അരരത് സംബന്യുണ്ട്പോയാറിട്ടുേരള സം ലപന്ഷന് ,  പസപോളരഷി്് മുത് സംബന്െപോയാറവ

നിപഷധാന ഘടകം മാനസികാി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്ടുന്ന ആളകളലണ്ട്ന്ന് പബപോദ്ധ്യല്രത് സംബന്പോയാറി അറിയാറിച്ച്.���⹈Ѻ സംസ്മിത് സംബന്ി ഇതും പ്രധാ

ശരിയാറപോയാറ രരീത് സംബന്ിയാറില് നട പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്ിനിപവണ്ട് നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശിച്ചു.

ലപന്ഷനുകലളല്ലായെന്നത് ഖേപോേരള സം അനുവദ്യശാസ്ത്രപഠനരിക്കുന്നത് സംബന്് അത് സംബന്ത് സംബന്് ത് സംബന്പവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശസംസ്വേയാറേരള സംഭാജരണ് 

സ്ഥപോപനങ്ങളപോലണ് ന്നുേരള സം അത് സംബന്ിലന സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ചുള്ള പരപോത് സംബന്ികളേരള സം അ്രീലും ശാരീരകളേരള സം

ലകപോടുപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്ത് സംബന്് ബന്ധിച്ച്്ര ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ കളക്ടിന്റെ പരമപോര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലണ് ന്നുേരള സം ഉത്ത് നരവുകളിലെ

അവ്യക്തി നേടിയവരോട് സമത് സംബന് പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോലമന്നുേരള സം സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി വകു്് സയാററക്ടിന്റെ പര വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേി.

സംസ്മിത് സംബന്ിയുലട നിഗ്മനങ്ങളേരള സം ശിപപോരശകളേരള സം

സംസ്മിത് സംബന്ിയുലട നപോെ് പയാറപോഗ്ങ്ങളലടയുേരള സം ലവളിച്ച്.���⹈Ѻത്ത് നില് എത്ത് നിപച്ച്.���⹈Ѻരന്ന

നിഗ്മനങ്ങളേരള സം ശിപപോരശകളേരള സം ത് സംബന്പോലഴിഞല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോടുക്കുന്നു.

1)ചരങ്ങളില് ആക്ടിന്റെ പിന് എന്നു മുത് സംബന്െപോണ് ് പ്രപോബെ്യേരള സം നല്കിയാറിട്ടുള്ളത് സംബന്് എന്ന്

വ്യക്തി നേടിയവരോട് സമമപോയാറി പര ഖേല്ടുത്ത് നിയാറിരില്ലായെന്നത് ഖേപോത്ത് നത് സംബന്് ശ്രദ്ധയാറില്ല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി എന്നു മുത് സംബന്െപോണ് ്
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ഈ ചരങ്ങള് പ്രപോബെ്യത്ത് നില് വരുന്നലത് സംബന്ന്നപോരപോഞ്ഞത് സംബന്ിന് സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാപോരണ് യാറപോയാറി

പ്രസംസ്ിദ്ധരീകരിക്കുന്ന ത് സംബന്രീയാറത് സംബന്ിയാറപോണ് ് ചരങ്ങള് പ്രപോബെ്യത്ത് നില് വരുന്നലത് സംബന്ന്ന്

നിയാറമവകു്് സ്പെയ്ലപഷ്യല് ലസംസ്ക്രരറി അറിയാറിക്കുകയുണ്ട്പോയാറി.  ആയാറത് സംബന്ിനപോല് ചരേരള സം 1

ലിന്റെ 2-ാപോാേരള സം ഉപചരമപോയാറി  'It  shall  come  into  force  on  24.07.2012'  എന്ന്

പചരക്കുവപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു. 

2)ചരേരള സം 5 ല് രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് നല്കുന്നത് സംബന്ിലനക്കുറിച്ച്.���⹈Ѻപോണ് ്

പ്രത് സംബന്ിപപോദ്യശാസ്ത്രപഠനരിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്നലത് സംബന്ന്നുേരള സം രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷനപോയാറി ഒരു അപപക്ഷിയെ ഞെട് കിരികഴിഞിഞ്ഞപോല്

എത്ര കപോെത്ത് നിനകേരള സം രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് നല്കണ് ലമന്ന് ചരത്ത് നില്

വ്യവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം നിരരീക്ഷിയെ ഞെട്ിച്ച്.���⹈Ѻ സംസ്മിത് സംബന്ി എത്ര സംസ്മയാറമപോണ് ്  സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ്

നല്കപോന് പവണ്ട്ിവരുന്നലത് സംബന്ന്ന് ആരപോയുകയുണ്ട്പോയാറി.    ആയാറത് സംബന്ിന് ഒരു

മപോസംസ്ത്ത് നിെധാന ഘടകം മാനസികാികേരള സം സംസ്മയാറേരള സം പവണ്ട്ിവരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന് ലമപര ലസംസ്ക്രരറി മറുപടി

നല്കിയാറപ്പോള് അപപക്ഷിയെ ഞെട് െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻ് നടപടി സംസ്വേരീകരിക്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള സംസ്മയാറപരിധാന ഘടകം മാനസികാി

ചരത്ത് നില് ഉള്ല്ടുപത്ത് നണ്ട്ത് സംബന്പല്ലായെന്നത് ഖേലയാറന്ന് ആരപോയുകയുേരള സം 'within  3  months'  എന്ന

സംസ്മയാറപരിധാന ഘടകം മാനസികാി ഉള്ല്ടുത്ത് നി ചരങ്ങള് പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ി ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോലമന്ന് സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി വകു്്

അസരീഷണ് ല് ലസംസ്ക്രരറി ഉറപ്പു നല്കുകയുമുണ്ട്പോയാറി.  ആയാറത് സംബന്ിനപോല് ,  അപപക്ഷിയെ ഞെട്

കിരികഴിഞിഞ്ഞപോല്  മൂന്ന് മപോസംസ്ത്ത് നിനകേരള സം സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് ഓെ് രജ്യിപങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്

നല്കുകപയാറപോ അലല്ലായെന്നത് ഖേങ്കിലുംില് നിരസംസ്ിച്ചുലകപോണ്ടുളള ഉത്ത് നരവ് കപോരണ് സംസ്രിത് സംബന്േരള സം

നല്കുകപയാറപോ ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെണ് ലമന്ന വ്യവസ്ഥ കൂടി പചരത്ത് ന് ചരേരള സം 5 പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ി ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെണ് ലമന്ന്

സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

3)ചരങ്ങള് പ്രകപോരേരള സം എല്ലായെന്നത് ഖേപോ സംസ്േരള സംവിധാന ഘടകം മാനസികാപോനങ്ങളേരള സം ഏരല്ടുത്ത് നി സ്ഥപോപനേരള സം

രജ്യിസ്റ്റര ലചയ്യുന്നത് സംബന്ിന് അപപക്ഷിയെ ഞെട് നല്പകണ്ട് സംസ്മയാറേരള സം ചരങ്ങള് പുറല്ടുവിച്ച്.���⹈Ѻ്

ആറുമപോസംസ്ത്ത് നിനുളളില് എന്നത് സംബന്് ചുരുങ്ങിയാറ കപോെയാറളവപോലണ് ന്ന് പെസ്ഥപോപനങ്ങളേരള സം

FCB V/Rs/Sub. Legn s/Karadu report (6.12.14)



36

പരപോത് സംബന്ിലപരത് സംബന്ിനപോലും ശാരീരേരള സം  കൂടുത് സംബന്ല് സംസ്മയാറേരള സം ആവശ്യല്ടുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം പബപോദ്ധ്യല്ര

സംസ്മിത് സംബന്ി അത് സംബന്ിലിന്റെ പ്രപോപയാറപോഗ്ിക വശങ്ങള് പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാിച്ച്.���⹈Ѻ് ചരങ്ങളില് പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ി

വരുത്ത് നപോന് സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി വകു്ിപനപോട് ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു. 

4)ചരേരള സം 37(5) പ്രകപോരേരള സം 'District Level Advisory Board' - ാംാത ചരേരള സം. 37(2)

പ്രകപോരേരള സം 'State  Level  Advisory  Board- ാംാത  രൂപരീകരിച്ച്.���⹈Ѻിരിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം

മനസിെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറ സംസ്മിത് സംബന്ി District  Level  Advisory  Board  - ാംാത State  Level

Advisory  Board  - ാംാത ത് സംബന്പോമസംസ്േരള സംവിനപോ രൂപരീകരിച്ച്.���⹈Ѻ്  ഉത്ത് നരവിലിന്റെ പകര്്

സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് നല്കണ് ലമന്ന് നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.

5)ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ സംസ്പോമൂര്യ നരീത് സംബന്ി ഓെരീസംസ്ര യാറഥാസമയപോസംസ്മയാറേരള സം മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ

പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രങ്ങള് സംസ്ന്ദരശി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന് പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി മൂന്ന്

മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി ഓെരീസംസ്ര ഇത്ത് നരേരള സം സ്ഥപോപനങ്ങള്

സംസ്ന്ദരശിക്കുന്നത് സംബന്ിനുപവണ്ട് നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

6)ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസിലിന്റെ സ്ഥപോപനങ്ങളില് സിങ്ങള്ക്ക് രജിസ്ട്രേിക്റ്റ് സോഷ്യല് വെല്

പസംസ്പോഷ്യല് ലവല്െയാറര ഓെരീസംസ്ര പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നട പുലര്ത്തുപപപോള് ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ

സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി ആെരീസംസ്ലറ കൂടപോലത് സംബന് ഓരെപനജ്യ്  കണ്പടപോള് പബപോരസിലിന്റെ ഒരു

പ്രത് സംബന്ിനിധാന ഘടകം മാനസികാി കൂടി പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന നട പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്ത്് സംബന്്  അഭാജികപോമ്യമപോലണ് ന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി

വിശവേസംസ്ിക്കുന്നു.   ആയാറത് സംബന്ിനപോല് ,  ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേപോ സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി ഓെരീസംസ്പറപോലടപോ്േരള സം

വരഷത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേലെങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം ഓരെപനജ്യ് കണ്പടപോള് പബപോരസ് പ്രത് സംബന്ിനിധാന ഘടകം മാനസികാി കൂടി

സംസ്ന്ദരശനേരള സം നടത്ത് നണ് ലമന്ന് സംസ്മിത് സംബന്ി നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.
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7)വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യപോടിസ്റ്റുകളലട െഭാജ്യത് സംബന്ക്കുറവ് കപോരണ് േരള സം ചരേരള സം 24(a)  പ്രകപോരേരള സം

സംസ്േരള സംസ്ഥപോനലത്ത് ന എല്ലായെന്നത് ഖേപോ ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളിലും ശാരീരമുള്ള മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്

പകന്ദ്രങ്ങളില് ജ്യിജ്യി ല്ലായെന്നത് ഖേപോ ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് പപ്രപോഗപോേരള സം പ്രകപോരേരള സം പരിശരീെനേരള സം

െഭാജിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുളള ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ആെരീസംസ്ര മപോസംസ്ത്ത് നിലെപോരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്പപപോലും ശാരീരേരള സം പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന

നടത്ത് നപോറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന് പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി ത് സംബന്ിരുവനന്താരാഷ്ട്പുരേരള സം ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേയാറിലെ രരീത് സംബന്ി എല്ലായെന്നത് ഖേപോ

ജ്യില്ലായെന്നത് ഖേകളിപെക്കുേരള സം വ്യപോപി്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് ആപരപോഗ്്യവുേരള സം കുടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം വകു്ിപനപോട്

ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

8)ചരേരള സം 25(c)  പ്രകപോരേരള സം മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളിലെ

അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് മരുന്ന് സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ആശുപത്രിയാറില് നിന്നുേരള സം നല്കണ് ലമന്നുേരള സം

മരുന്ന് സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോര ആശുപത്രിയാറില് െഭാജ്യമല്ലായെന്നത് ഖേപോലയാറങ്കിലുംില് ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് ആെരീസംസ്റുലട

കുറി്ടി പ്രകപോരേരള സം സംസ്ര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരിലിന്റെ ലമപോത്ത് ന വിത് സംബന്രണ് ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോരില് നിന്നന്്ന്

െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന് ചരേരള സം 25(d)  അനുശപോസംസ്ിക്കുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം നിരരീക്ഷിയെ ഞെട്ിച്ച്.���⹈Ѻ സംസ്മിത് സംബന്ി പെ

സ്ഥപോപനങ്ങള്ക്കുേരള സം മരുന്ന് െഭാജിക്കുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന് മനസിെപോക്കുകയുേരള സം

ലക.എേരള സം.എസംസ്്.സംസ്ി.എല് -ലിന്റെ െിസ്റ്റില് ഉള്ല്ര മരുന്നുകള് വപോങ്ങുന്നത് സംബന്്

ആപരപോഗ്്യവകു്ിലിന്റെയുേരള സം ലമസി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല് എസ്പ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേഷന് സയാററക്ടിന്റെ പറുലടയുേരള സം ഇന്സിന്റെ്

അനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻപോലണ് ന്നുേരള സം ആിന്റെി വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്ക്യടിക് മരുന്നുകള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് ലടന്സര വിളിച്ച്.���⹈Ѻപോല്

എടു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് ആളിലല്ലായെന്നത് ഖേന്നുേരള സം ലമിന്റെല് ലരല്ത്ത് ന് ലസംസ്ിന്റെറുകള്ക്കുേരള സം മപോനസംസ്ിക

ആശുപത്രികളിലെ സൂപ്രണ്ട്്മപോരക്കുേരള സം പെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്പരപച്ച്.���⹈Ѻസംസ്ില് മരുന്ന് വപോങ്ങപോന്

ആപരപോഗ്്യവകു്് നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശേരള സം ലകപോടുത്ത് നിട്ടുലണ്ട്ന്നുേരള സം പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി പമല്

സൂചി്ിച്ച്.���⹈Ѻ ഇന്സിന്റെില്  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങലള കൂടി

ഉള്ല്ടു പുലര്ത്തുന്നത് സംബന്ിന് ആപരപോഗ്്യവുേരള സം കുടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം വകു്ിപനപോട് ശിപപോരശ

ലചയ്യുന്നു.
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 9)ചരേരള സം 25-ലിന്റെ (g)  ഉപ ഖേണികയാറില് നിരപവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്ന രരീത് സംബന്ിയാറില്

ഓപരപോ അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ിയുപടയുേരള സം ചികിത്സപോ പര ഖേകള് മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്

പകന്ദ്രങ്ങള് സൂക്ഷിയെ ഞെട്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

10)ചരേരള സം 27  ഖേണിക (3) "Documents or records of other valuables or

money if any found in the possession of the inmate the time of admission

shall  be  properly  ......  at  the  time of  discharge"  എന്നത് സംബന്് “Documents  or

records or other valuables or money if any, found in the possession of the

inmate at the time of admission.... at the time of discharge" എന്ന് ത് സംബന്ിരുത്ത് നല്

വരുത്ത് നപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

11)ചരേരള സം 27-ലെ 4-ാംാത  ഖേണികയാറിലെ "relative"  എന്ന വപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് "relatives"

എന്ന് മപോറ്റപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

12)ചരേരള സം (31) പ്രകപോരേരള സം എല്ലായെന്നത് ഖേപോ മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളിലും ശാരീരേരള സം

പസംസ്പോഷ്യല് വര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറുലടയുേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠസംസ്പ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോളജ്യിസ്റ്റിപിന്റെയുേരള സം പസംസ്വനേരള സം ഉറ്് വരുത്ത് നപോന്

സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു. ചരേരള സം (33)  പ്രകപോരേരള സം The Kerala State Orphanages

and  other  Charitable  Home  (Supervision  and  Control)  Rules  1961

അനുശപോസംസ്ിക്കുന്ന പ്രകപോരമുള്ള രജ്യിസ്റ്ററുകള് മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്

പകന്ദ്രങ്ങള് സൂക്ഷിയെ ഞെട്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

13)പെപോറേരള സം നപര ഒന്നിലെ  ഖേണിക മൂന്നിലെ ആദ്യശാസ്ത്രപഠനര്യ വരി "Panchayat and

District" എന്നുള്ളത് സംബന്് "Corporation/Municipality/Panchayat and District എന്ന്

പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ി വരുത്ത് നപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു. 
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14)ചരേരള സം 37(5) (ii)-ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന് "Each registered rehabilitation

centres must have"  എന്നുള്ളത് സംബന്് "Each registered rehabilitation centre must

have" എന്ന് ത് സംബന്ിരുത്ത് നല് വരുത്ത് നപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

15)ചരേരള സം 37(5)  ലെ സംസ്രീരിയാറല് നപര (7)-ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

"Representatives  of  all  recognised  rehabilitation  centre  in  the  district"

എന്നുള്ളത് സംബന്് "Representatives  of  all  registered  rehabilitation centres  in  the

district" എന്ന് ത് സംബന്ിരുത്ത് നല് വരുത്ത് നപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

16)അദ്ധ്യപോയാറേരള സം 1 ചരേരള സം 2 (K) -യുലട ആറപോമലത്ത് ന വരിയാറില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 'in

section 2(m) of the Act but doesn't exclude' എന്നുള്ളത് സംബന്് "in section 2(m) of

the Act but doesn't include"  എന്ന് ത് സംബന്ിരുത്ത് നല് വരുത്ത് നപോനുേരള സം,  അദ്ധ്യപോയാറേരള സം IX-ല്

ചരേരള സം 37(5) സംസ്രീരിയാറല് നപര 1 മുത് സംബന്ല് 11-ന് പശഷേരള സം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 'Roles and

functions of the District  Level Advisory Board'  എന്ന ത് സംബന്െല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേര്  ഖേണേരള സം 6

ആയുേരള സം അത് സംബന്ിലെ സംസ്രീരിയാറല് നപര ഒന്ന് മുത് സംബന്ല് 5 ന് പശഷമുള്ള 'Rehabilitation

Centre Level  Advisory Board'  എന്ന ത് സംബന്െല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേര്   ഖേണേരള സം 7  ആയുേരള സം അത് സംബന്ിലെ

സംസ്രീരിയാറല് നപര 1  മുത് സംബന്ല് 6 ന് പശഷമുള്ള 'Roles  and  functions  of

Rehabilitation Centre Level Advisory Board shall be the following name'

എന്നുള്ളത് സംബന്്  ഖേണേരള സം (8) ആയുേരള സം പുനക്രമരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

17)1005/2013- ാംാത നപര എസംസ്്.  ആര .  ഒ.യുലട സൂക പരിപശപോധാന ഘടകം മാനസികാന

നടത്ത് നിയാറ സംസ്മിത് സംബന്ി  ഖേണിക 2(2) (5)(i)-ല് എസംസ്്.  ആര .  ഒ. 543/2012-ലെ ചരേരള സം

37-ന് പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ിയാറപോയാറി ലകപോണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള "persons  which  come  under"

എന്നുള്ളത് സംബന്് "persons  who  come  under"  എന്നുേരള സം  ഖേണിക 2(2)  (5)(ii)-ല്
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"persons which come under"  എന്നത് സംബന്്  "persons who come under"  എന്നുേരള സം

ത് സംബന്ിരുത്ത് നല് വരുത്ത് നപോന് ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

18)മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്പകന്ദ്രങ്ങളിലെ അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്

സിസംസ്്എബിെിറ്റി സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് െഭാജിക്കുന്നത് സംബന്ിന് കപോെത് സംബന്പോമസംസ്േരള സം പനരിടുന്നത് സംബന്പോയാറി

പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള് ത് സംബന്പോമസംസ്ിക്കുന്ന പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്

പകന്ദ്രങ്ങളില് ത് സംബന്ലന്ന ക്യപോപ് സംസ്േരള സംഘടി്ിച്ച്.���⹈Ѻ് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റുകള് നല്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള

നടപടി ത് സംബന്വേരിത് സംബന്ല്ടുത്ത് നപോന് ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു. 

19)മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളില് പസലകയാറര

ലസംസ്ിന്റെറുകള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പ്രപത് സംബന്്യക പദ്ധത് സംബന്ി ത് സംബന്വ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോറപോക്കുന്നത് സംബന്ിനുേരള സം വപോരനങ്ങള്

നല്കുന്നത് സംബന്ിനുേരള സം സംസ്മിത് സംബന്ി ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

20)മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങലള സംസ്രപോയാറിക്കുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി

സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്് ആവിഷ്ക്കരിച്ച്.���⹈Ѻിട്ടുളള സരീമിലിന്റെ നടത്ത് നി്ിപെ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോയാറി

ബഡ്ജിമജ്യറ്റില് തും പ്രധാകലയാറപോന്നുേരള സം മപോറ്റിലവയപോറിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന് പബപോദ്ധ്യല്രത് സംബന്ിനപോല് സംസ്മിത് സംബന്ി പമല്

പറഞ്ഞ സരീേരള സം നട്ിെപോക്കുന്നത് സംബന്ിനപോയാറി ബഡ്ജിമജ്യറ്റില് തും പ്രധാക വകയാറിരുത്ത് നണ് ലമന്ന്

ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

21)മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളില് ബി.  പി.  എല് .

നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിലും ശാരീരള്ള ലവള്ള്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേരമല്ലായെന്നത് ഖേ ഈടപോക്കുന്നലത് സംബന്ന്ന് മനസിെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറ സംസ്മിത് സംബന്ി ഇത്ത് നരേരള സം

സ്ഥപോപനങ്ങളില് നിന്നുേരള സം സംസ്്ടത്ര സൗജ്യന്യ നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേില് ലവള്ള്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേരേരള സം ഈടപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് പവണ്ട്

നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് ജ്യെവിഭാജവവകു്ിപനപോട് ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.
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22)മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി

ചപോരജ്യിനത്ത് നില് ഭാജരീമമപോയാറ തും പ്രധാക അടപ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട്ി വരുന്നത് സംബന്പോയുേരള സം പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി

ചിെ സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് '6  സി'  ത് സംബന്പോരിെിലും ശാരീരേരള സം മറ്റുചിെ സ്ഥപോപനങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് '7  സി'

ത് സംബന്പോരിെിലും ശാരീരേരള സം വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ിചപോരജ്യ് നിരണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണെനയാറി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേല്ടുന്നത് സംബന്പോയാറി മനസിെപോക്കുകയുേരള സം

ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകത് സംബന്ിലിന്റെ അടിസ്ഥപോനത്ത് നില് എല്ലായെന്നത് ഖേപോ മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്

പകന്ദ്രങ്ങള്ക്കുേരള സം  '6  സി'  ത് സംബന്പോരിെില് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠവദ്യശാസ്ത്രപഠനരദ്യുത് സംബന്ി െഭാജ്യമപോക്കുവപോന് പവണ്ട് നടപടി

സംസ്വേരീകരിക്കുവപോന് ഊര് വകു്ിപനപോട്  ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

23)പകരളത്ത് നില് 18  വയാറസിന് ത് സംബന്പോലഴിഞ പ്രപോയാറമുള്ള കുരികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോയാറി

മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളലട അഭാജപോവേരള സം ഉലണ്ട്ന്ന് പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ര

സംസ്മിത് സംബന്ി 18 വയാറസിന് ത് സംബന്പോലഴിഞ പ്രപോയാറമുള്ളവര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോയാറി മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്

പകന്ദ്രങ്ങള്  സ്ഥപോപിക്കുന്നത് സംബന്ിനുള്ള  പ്രപത് സംബന്്യക വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉള്ല്ടുത്ത് നി ചരങ്ങള്

പഭാജദ്യശാസ്ത്രപഠനരഗ്ത് സംബന്ി ലചവ്വീസസ് അതോറിറ്റി മുന്കൈയ്യെപോന് ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.  

24)ഭാജക്ഷിയെ ഞെട്്യ ലപപോതും പ്രധാവിത് സംബന്രണ്  വകു്ിലിന്റെ 5.3.2014-ലെ സംസ്.ഉ.(സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാപോ)നേരള സം.

78/2014/ഭാജ.ലപപോ.വി.വ നപര ഉത്ത് നരവ് പ്രകപോരേരള സം  മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്

പകന്ദ്രങ്ങളിലെ അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് അരി,  പഗ്പോത് സംബന്പ് മുത് സംബന്െപോയാറ ഭാജക്ഷിയെ ഞെട്്യവസ്തു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേള്

സംസ്ബസംസ്ിസി നിര്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേില് അനുവദ്യശാസ്ത്രപഠനരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്്.  ഇവ നല്കുന്നത് സംബന്ില് കുറവ്

വന്നത് സംബന്പോയാറി പബപോധാന ഘടകം മാനസികാ്യല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി ഈ വിഭാജപോഗ്ങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പമല് പറഞ്ഞ

ഭാജക്ഷിയെ ഞെട്്യവസ്തു്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേള് നല്കുന്നത് സംബന്ിന് എലന്താരാഷ്ട്ങ്കിലുംിലും ശാരീരേരള സം ത് സംബന്ടസേരള സം പനരിരിട്ടുലണ്ട്ങ്കിലുംില് അതും പ്രധാ

നരീ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേേരള സം ലചയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രക് ഉത്ത് നരവനുസംസ്രിച്ച്.���⹈Ѻ് അവ െഭാജ്യമപോക്കുവപോന്  പവണ്ട് നടപടി

സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേണ് ലമന്ന് ഭാജക്ഷിയെ ഞെട്്യ ലപപോതും പ്രധാവിത് സംബന്രണ്  ഉപപഭാജപോകൃത് സംബന് കപോര്യവകു്ിപനപോട്

ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.
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25)വിവിധാന ഘടകം മാനസികാ വകുപ്പുകളലട ഏപകപോപനത്ത് നിലൂലട മപോത്രലമ ചരങ്ങളലട

സുഗ്മമപോയാറ നടത്ത് നി്് സംസ്പോധാന ഘടകം മാനസികാ്യമപോകൂലയാറന്ന് അഭാജിപ്രപോയാറല്ര സംസ്മിത് സംബന്ി ഇത്ത് നരേരള സം

സ്ഥപോപനങ്ങളിലെ അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളലട ചികിത്സയ്ക്കും േരള സം പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ്ത്ത് നിനുമപോയാറി

സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി വകു്ിലിന്റെയുേരള സം ആപരപോഗ്്യ വകു്ിലിന്റെയുേരള സം കൂരപോയാറ പ്രവരത്ത് നനേരള സം

അത് സംബന്്യന്താരാഷ്ട്പോപപക്ഷിയെ ഞെട്ിത് സംബന്മപോലണ് ന്ന് വിെയാറിരു പുലര്ത്തുകയുേരള സം ചരങ്ങളില് നിഷ്ക്കരഷിച്ച്.���⹈Ѻിരിക്കുന്ന

ത് സംബന്രത്ത് നില് െെപ്രദ്യശാസ്ത്രപഠനരമപോയാറ ഏപകപോപനമുണ്ട്പോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് സംസ്പോമൂര്യനരീത് സംബന്ി,  ആപരപോഗ്്യവുേരള സം

കുടുേരള സംബപക്ഷിയെ ഞെട്മവുേരള സം എന്നരീ വകു്് പമധാന ഘടകം മാനസികാപോവികപളപോട് ആവശ്യല്ടുന്നു.   ഇതും പ്രധാ

സംസ്േരള സംബന്ധിച്ച്ിച്ച്.���⹈Ѻ് വൈദ്യശാസ്ത്രപഠകല്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോണ്ട് നടപടിറിപ്പോരര്  സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ്  എത്രയുേരള സം പവഗ്േരള സം

സംസ്മര്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

26)മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യപുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങള് പ്രവരത്ത് നിക്കുന്ന

ലകരിടങ്ങള്്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് െിറ്റ്നസംസ്് സംസ്രരിെി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേറ്റ് െഭാജ്യമപോകുന്നിലല്ലായെന്നത് ഖേന്ന് മനസിെപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിയാറ

സംസ്മിത് സംബന്ി ഇതും പ്രധാ പരിരരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന് പവണ്ട് നടപടികള് സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനുേരള സം നടപടി

സംസ്വേരീകരിച്ച്.���⹈Ѻത് സംബന്ിലിന്റെ വിശദ്യശാസ്ത്രപഠനരപോേരള സംശങ്ങള് സംസ്മിത് സംബന്ി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് െഭാജ്യമപോ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോനുേരള സം ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

27)മപോനസംസ്ികപോപരപോഗ്്യ പുനരധാന ഘടകം മാനസികാിവപോസംസ് പകന്ദ്രങ്ങളിലെ അപന്താരാഷ്ട്വപോസംസ്ികളലട

മരണ് പോനന്താരാഷ്ട്രചടങ്ങിനപോയാറി വളലരപയാറലറ തും പ്രധാക ലചെവപോകുന്നത് സംബന്പോയാറി പബപോദ്ധ്യല്ര

സംസ്മിത് സംബന്ി,  ആയാറത് സംബന്ിപെ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേ് പ്രപത് സംബന്്യകേരള സം തും പ്രധാക നരീ്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേിവയപോനുള്ള നടപടി സംസ്വേരീകരി്ങളില് സൃഷ്ടിക്കേപോന്

ശിപപോരശ ലചയ്യുന്നു.

     എേരള സം. ഉമര ,
     ലചയാറരമപോന് ,

ത് സംബന്ിരുവനന്താരാഷ്ട്പുരേരള സം, സംസ്പബപോരസിപനറ്റ് ലെജ്യിപറ് ലെജിസ്ലേഷന് സംസ്മിത് സംബന്ി.
      18-12-2014.
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8. @1. .'0o. .slcggcf .,oo'ki, om;qg5o'l coog fiuocrDocff) ollotr<o4eoil c6rucdc\D"'

9. q&fl. oa. .,j1. olqqcoc.,rroi, <socrtns6mcf, oau@so'l cucnoco5 clo"S'

10.@1. O. nvcdl, ocrp.,v5nfl ocru@Sol Gr$ccoco! orQoerucovo oar'$'

A. @1. ojl. .,61cru-. ccncollcncrd cnagoilol, ooo-r"fl'sremafl ocru@so'L crucq"o5crllofl oa"$'

12.@1. .,il. dl. ooxrol, cecoll$ oru@go'l crflcon oa'$'

13.d|.JIorjl'occuc6.g.'flep,all'ooclloo(ru-."j|.(<so(I!-ol(rjlm-l"crscoct0),cfoelqg.

14.@ilao1 o@o' coc{Dco6nfl, dlgc crucq"o5crllrol ocodlcrud' @rgelqe'

15.qgil. crucrjlerl, cru@5re", rucE"o;crlloil olo,d' <otoer'$e'

.16'aouc.orgd'oJlcclde,ocrd,oau.,.lsiloaorjlorisac.,.dlcn.lr6(ooqoolo"orrflrool")'

Gloerqe.

17.q&il. cto(66naeroc<d o61o', (socrulwnl po0"odco''vo0 oc"dlm'lr6' l& PRD'

18. q&ilooil orgd. cncnJlocentloj[ mJlcrilcoxd crg@5re-' cniloilnflm:ooq3ml" cuei'$'

19.cauc. 
"OCru-. 

pcte, eilgc ooorjlorii oc"dlmld (c"occilccon) ' cqelqe'

2O.cctuc. el6. ogau-' 6[lcor, dlgc ooorjlocrfl oc.dcnrd (orEqdcolo)' Gqelqe'

21.@;1. oll. .,61mr-. cqconde'ocd' crgqene-' o"9'mt1o'rjl'"9cru"' ocrucii' (6roelqe'

2.1qilaafl"OcA. 6nJt ce,cogo$l rsooo' <sroo-rJl"gemnfl ocru@5o'[ crucq"o5cnfto1 cla'"$'

23.@il. oit. o-ril. ocg, oml@go'l' ccplgooc$<r$ o.oaflroo- <oocrocolgl

25.co.uc. onil. <Oile-ror, oau".rgil olologti' o''o<iflroo- crud$crucru" ar:onqco$'



26GnDc. orgrd. ollccrd o'ocrd, dlgc oomlonfl oc"dlmtG oogool o"onf,onrr' ocrucQd,
Groerqe.

27.ccruc. oeiq oJlrocosruoo8, ccpccurafl oc"dlmrrt & oomla5cdlcpf, nrt,rule- oac$nfl
ooorif,roo- c@lc@co.

28. cctuc. 91 oll. oocril<rfle,ocrd, oqgc"oru<d pcrt oomre,5csl ooo-rJlo<rf
cacc ge-, oilrocucncro.go".

29.q&il. oqcrgocncr0 rorg<ncol, ooolJl.,g6md oruqggcil, c6s; pcrcec€(geco; crLe,.S.

30.@floo1 91. oe,. ooeelroe,ocol, rsroodlnsemcfl oml6gol crilcon cue.S.

31. qoil. oa. iI 
"rqgga,coo', 

<srdoilos6mcf, offu@So'l eaoilecl oe,qf.

32. qgiloofl 
"jl. efl. crt<o, e,onOcscgri (co.ecril.cri), GoIUI Polcccorga,cos cue,"$.

33.@il. oil. 
"6cnr-. 

oollarocd, o'leem<rf occcna6, Gdr@p ffDoffuoccn crulollrd ffuoo.$cru-
cacrd.gco.,vcra, oilroocncro.goo.

34.q@ilo@1 snil. caol o"ociflmig, ocur"r65l olloo" 
"6oollm1cord, 

ceog fiDoffulc(D olloS<ol4eoil
corcrdctu".

35. @il. oil. 
"gmr". 

qdl"J, oolcocoimt" occcDsd ta'Onl "Idl" oroog6re'ml" ac"dlmr6, eeog
eer roocroccjlgl.

36.K4i1. sl. 66ye,oc6, <crocrulql$ onuclo"jooc$ ooo'l.gem6, goci ocu.rooc$oocS
edl.'vomCog".

37.@1. 6nil. oleecorolocoaO cnccod, toocnrlcp;cQ oauqScll - ll, ca,og ouoruocff) mtoilcfl
cruo o.S(ru- COcrd.gConuoE.




