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അനുബനന്ധം
1. ററീജജിയണൽ ഏർളജി ഇന്റർവവെൻഷൻ വസെന്റർ
ഭജിന്നശശേഷജികൾ
എത്രയന്ധം
ശനേരവത്തെ
കവണ്ടെത്തുന്നതജിനുന്ധം
വതററാപജികൾ,
പരജിശേറീലനേങ്ങൾ,
ചജികജിത്സകൾ
ഉൾവപവടെയളള
അനുശയറാജജ്യമറായ
ഇടെവപടെൽ
നേടെത്തുന്നതജിനുമറായജി
സെന്ധംസറാനേവത്തെ
അഞഞ്ച്
വമഡജിക്കൽ
ശകറാശളജുകളജിൽ
(തജിരുവെനേന്തപുരന്ധം, ആലപ്പുഴ, ശകറാട്ടയന്ധം, തൃശ്ശൂർ, ശകറാഴജിശക്കറാടെഞ്ച് ) ററീജജിയണൽ ഏർളജി
ഇന്റർവവെൻഷൻ വസെന്ററുകൾ സറാപജിച ഞ്ച് പ്രവെർത്തെജിച ഞ്ച് വെരുന.
2. ജജിലറാ പ്രറാരന്ധംഭ ഇടെവപടെൽ ശകന്ദ്രങ്ങൾ
വവെകലജ്യങ്ങൾ എത്രയന്ധം ശനേരവത്തെ കവണ്ടെത്തുന്നതജിനുന്ധം അനുശയറാജജ്യമറായ
ഇടെവപടെൽ നേടെത്തുന്നതജിനുമറായജി ജജിലറാതലത്തെജിൽ ആധുനേജിക സെസൗകരജ്യങ്ങശളറാടു കൂടെജിയ 'ജജിലറാ
പ്രറാരന്ധംഭ ഇടെവപടെൽ ശകന്ദ്രങ്ങൾ' സറാപജിക്കുന്നതജിനുള്ള വകട്ടജിടെങ്ങളുവടെ നേജിർമറാണ
പ്രവെർത്തെനേങ്ങൾ എലറാ ജജിലകളജിലന്ധം വെജിവെജിധ ഘട്ടങ്ങളജിലറായജി നേടെന വെരുന. വകറാലന്ധം,
തൃശ്ശൂർ, വെയനേറാടെഞ്ച്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറന്ധം ജജിലകളജിൽ നേജിർമറാണന്ധം പൂർത്തെജിയറായജിട്ടുണ്ടെഞ്ച്.
3. വമറാവബൽ ഇന്റർവവെൻഷൻ യൂണജിറ്റുകൾ
അന്ധംഗപരജിമജിതരറായവെർക്കഞ്ച് പ്രശതജ്യകജിചന്ധം കുട്ടജികൾക്കഞ്ച് തുടെർചയറായ വതററാപജികൾ
ആവെശേജ്യമറാണഞ്ച് . പലരുന്ധം ജജിലറാ ശകന്ദ്രങ്ങളജിൽ പ്രവെർത്തെജിക്കുന്ന ജജിലറാ പ്രറാരന്ധംഭ ഇടെവപടെൽ
ശകന്ദ്രത്തെജിൽ എത്തെജി ഈ സെസൗകരജ്യന്ധം പ്രശയറാജനേവപടുത്തെറാൻ പ്രയറാസെവപടുനണ്ടെഞ്ച് .
ഗറാമപ്രശദേശേങ്ങളജിൽ ഉള്ളവെവരയറാണഞ്ച് ഈ പ്രശന്ധം കൂടുതലറായജി ബറാധജിക്കുന്നതഞ്ച് . ഈ പ്രശന്ധം
പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനേറായജി 25 വമറാവബൽ ഇന്റർവവെൻഷൻ യൂണജിറ്റുകൾ പ്രവെർത്തെജിച വെരുന.
4. കറാശതറാരന്ധം
കുട്ടജികളജിവല ശകൾവെജി വവെകലജ്യന്ധം എത്രയന്ധം ശനേരവത്തെ കവണ്ടെത്തെജി ആവെശേജ്യമറായ
ഇടെവപടെലകളജിലൂവടെ പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനേറായജി 'കറാശതറാരന്ധം' എന്ന ഒരു സെമഗ പദ്ധതജി
അനുയറാത്രയവടെ ഭറാഗമറായജി ആവെജിഷ്കരജിച ഞ്ച് നേടെപറാക്കജി വെരുന. പദ്ധതജിയവടെ ഭറാഗമറായജി ഒരു
കുഞഞ്ച് ജനേജിചയടെൻ തവന്ന ശകൾവെജി പരജിശശേറാധനേ നേടെത്തുന്നതജിനുള്ള സെസൗകരജ്യന്ധം

സെന്ധംസറാനേവത്തെ 62 സെർക്കറാർ വഡലജിവെറജി ശപറായജിന്റുകളജിൽ ലഭജ്യമറാക്കജിയജിട്ടുണ്ടെഞ്ച്. ശകൾവെജി
പ്രശമുള്ള കുട്ടജികവള വെജിദേഗഞ്ച്ധ പരജിശശേറാധനേയജിലൂവടെ വവെകലജ്യന്ധം സജിരറീകരജിക്കുന്നതജിനുളള
‘BERA' സെന്ധംവെജിധറാനേന്ധം 14 ജജിലറാ ശകന്ദ്രങ്ങളജിലന്ധം ലഭജ്യമറാക്കജിയജിട്ടുണ്ടെഞ്ച്. തുടെർന്നഞ്ച് വെജിദേഗഞ്ച്ധ
വവെദേജ്യസെഹറായവന്ധം ശ്രവെണ ഉപകരണങ്ങളുന്ധം ലഭജ്യമറാക്കുകയന്ധം 18 മറാസെന്ധം പൂർത്തെജിയറാകുന്ന
മുറയഞ്ച് ആവെശേജ്യവമങജിൽ ശകറാകജിയറാർ ഇന്ധംപറാന്റഞ്ച് സെർജറജി നേടെത്തുന്നതജിനുള്ള സെസൗകരജ്യവന്ധം
ഉറപറാക്കുന.
5. പ്രശതജ്യക ശമഖലകളജിൽ സജിരന്ധം ഇന്റർവവെൻഷൻ യൂണജിറ്റുകൾ
പട്ടജികവെർഗ്ഗ ശമഖലയജിൽ ഭജിന്നശശേഷജി പരജിപറാലനേ പ്രവെർത്തെനേങ്ങൾക്കഞ്ച് പ്രശതജ്യക ശ്രദ്ധ
നേൽകുന്നതജിനേറായജി വവെകലജ്യങ്ങൾ സറീൻ വചയറാനുന്ധം ആവെശേജ്യമറായ വതററാപജികളുന്ധം
ശസെവെനേങ്ങളുന്ധം നേൽകുന്നതജിനുന്ധം സജിരന്ധം ഇന്റർവവെൻഷൻ യൂണജിറ്റുകൾ ആരന്ധംഭജിക്കുന്നതജിവന്റ
ഭറാഗമറായജി ഒരു പ്രശതജ്യക ഡജിവസെബജിലജിറജി മറാശനേജഞ്ച്വമന്റഞ്ച് യൂണജിറഞ്ച് അട്ടപറാടെജിയജിവല ശകറാട്ടത്തെറ
വസ്പെഷജ്യറാലജിറജി ആശുപത്രജിയജിൽ പ്രവെർത്തെജിച വെരുന. പട്ടജിക വെർഗ്ഗ ശമഖലയജിവല ഭജിന്ന
ശശേഷജിക്കറാരറായ കുട്ടജികൾക്കഞ്ച് വെജിവെജിധങ്ങളറായ വതററാപജിയന്ധം ശസെവെനേങ്ങളുന്ധം ഈ
ശകന്ദ്രങ്ങളജിലൂവടെ ലഭജ്യമറാക്കജി വെരുന.
6. വഹൽപഞ്ച് വഡസഞ്ച്
അന്ധംഗപരജിമജിതർക്കഞ്ച് ലഭജിക്കുന്ന വെജിവെജിധ ശസെവെനേങ്ങൾ, പദ്ധതജികൾ, സറാപനേങ്ങൾ
തുടെങ്ങജിയവെ സെന്ധംബനജിച വെജിവെരങ്ങൾ ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനേറായജി ശകരള സെറാമൂഹജ്യ സുരകറാ
മജിഷവന്റ ഓഫറീസെജിൽ അനുയറാത്രയവടെ ഭറാഗമറായജി ഒരു വഹൽപഞ്ച് വഡസഞ്ച് പ്രവെർത്തെജിക്കുന.
7. വസ്പെഷജ്യൽ അങണവെറാടെജികൾ
പ്രറീ സ്കൂൾ തലത്തെജിൽ തവന്ന കുട്ടജികളജിവല ബുദ്ധജിമറാനജ്യന്ധം, വെളർചറാ വെജികറാസെ തറാമസെന്ധം
തുടെങ്ങജിയവെ കവണ്ടെത്തെജി അനുശയറാജജ്യമറായ പരജിശേറീലനേങ്ങളുന്ധം പരജിചരണങ്ങളുന്ധം നേൽകജി
ഇത്തെരക്കറാരറായ പരമറാവെധജി കുട്ടജികവള സെറാധറാരണ സ്കൂളുകളജിശലക്കഞ്ച് അയക്കുക എന്ന
ലകജ്യശത്തെറാവടെയള്ള വസ്പെഷജ്യൽ അങണവെറാടെജികളുവടെ പ്രവെർത്തെനേന്ധം ശകറാഴജിശക്കറാടെഞ്ച് ജജിലയജിൽ
നേടെന വെരുന. ഒരു ഐ.സെജി.ഡജി.എസെഞ്ച് ശപ്രറാജകജിവന്റ കറീഴജിൽ ഒരു ശനേറാഡൽ വസ്പെഷജ്യൽ
അന്ധംഗൻവെറാടെജിയന്ധം 2 സെറാറവലറഞ്ച് അന്ധംഗൻവെറാടെജികളുന്ധം എന്ന നേജിലയജിൽ ഒരു ഐ.സെജി.ഡജി.എസെഞ്ച്
ശപ്രറാജകജിൽ 3 അന്ധംഗൻവെറാടെജികളറാണഞ്ച് വസ്പെഷജ്യൽ അന്ധംഗൻവെറാടെജികളറായജി പ്രവെർത്തെജിക്കുന്നതഞ്ച് .

8. ശമറാഡൽ വചൽഡഞ്ച് ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ വസെന്ററുകൾ
ബുദ്ധജിപരമറായ വവെല്ലുവെജിളജികൾ ശനേരജിടുന്ന കുട്ടജികൾക്കഞ്ച് വതററാപജികൾ, പരജിശേറീലനേന്ധം
തുടെങ്ങജിയവെ ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനേറായജി ശമറാഡൽ വചൽഡഞ്ച് ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ വസെന്ററുകൾ
അനുയറാത്രയവടെ ഭറാഗമറായജി സറാപജിക്കുന്നതജിനുള്ള പ്രവെർത്തെനേങ്ങൾ നേടെന വെരുന.
9. അന്ധംഗപരജിമജിതർക്കറായള്ള തജിരജിചറജിയൽ കറാർഡഞ്ച്
സെന്ധംസറാനേവത്തെ അർഹരറായ മുഴുവെൻ അന്ധംഗപരജിമജിതർക്കുന്ധം സെവെജിശശേഷ തജിരജിചറജിയൽ
കറാർഡഞ്ച് (യൂണജികഞ്ച് ഐഡജി ശഫറാർ ശപഴ്സൺസെഞ്ച് വെജിത്തെഞ്ച് ഡജിവസെബജിലജിററീസെഞ്ച് - യ.ഡജി.ഐ.ഡജി)
നേൽകുന്നതജിനുള്ള നേടെപടെജികൾ നേടെന വെരുന. ശകന്ദ്ര ഗവെൺവമന്റഞ്ച് ഇതജിനേറായജി
തയറാററാക്കജിയജിട്ടുള്ള പ്രശതജ്യക ശസെറാഫഞ്ച് വവെയറജിൽ അന്ധംഗപരജിമജിതരുവടെ വെജിവെരങ്ങൾ
അപഞ്ച്ശലറാഡഞ്ച് വചയഞ്ച് ഓൺവലൻ ആയറാണഞ്ച് സെവെജിശശേഷ തജിരജിചറജിയൽ കറാർഡുകൾ
നേൽകുന്നതഞ്ച് . അന്ധംഗപരജിമജിതർക്കുള്ള വമഡജിക്കൽ സെർട്ടജിഫജിക്കറ്റുകളുന്ധം ഈ ശസെറാഫഞ്ച് വവെയർ
മുഖറാന്തജിരന്ധം ലഭജ്യമറാക്കുന. കൂടെറാവത സെന്ധംസറാനേ സെർക്കറാരജിവന്റ തജിരജിചറജിയൽ കറാർഡുന്ധം
നേൽകജി വെരുന. ഇതജിശനേറാടെകന്ധം 1,46,419 ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാർക്കഞ്ച് യ.ഡജി.ഐ.ഡജി കറാർഡുകൾ
വെജിതരണന്ധം വചയജിട്ടുണ്ടെഞ്ച്.
10. ശഹറാർട്ടജികൾചർ വതററാപജി
ശസെറാഷജ്യൽ ഫറാമജിന്ധംഗഞ്ച്, ശഹറാർട്ടജികൾചറൽ വതററാപജി എന്നജിവെയജിലൂവടെ ഭജിന്നശശേഷജിയളള
കുട്ടജികവള ശേറാകറീകരജിക്കുന്നതജിനുള്ള ഒരു നൂതനേ പദ്ധതജി ശകരള കറാർഷജിക സെർവ
കലറാശേറാലയവടെ വവെള്ളറായണജി കറാർഷജിക ശകറാശളജഞ്ച് വെഴജി നേടെപറാക്കജി വെരുന. ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാ
രറായ കുട്ടജികവള ഉദേജ്യറാനേ പരജിപറാലനേ പ്രവെർത്തെനേങ്ങളജിലൂവടെ ശേറാകറീകരജിക്കുകയന്ധം അവെരജിൽ
സെസ്വയമറായജി വതറാഴജിൽ വചയറാനുള്ള ആത്മവെജിശേസ്വറാസെന്ധം ഉണ്ടെറാക്കുകയന്ധം വചയ്യുക എന്നതറാണഞ്ച്
ഈ പദ്ധതജിയജിലൂവടെ ലകജ്യമജിടുന്നതഞ്ച് .
11. വസ്പെകന്ധം പദ്ധതജി
ശകരള സെറാമൂഹജ്യ സുരകറാ മജിഷൻ 2018 - 19 മുതൽ ഓട്ടജിസെന്ധം കുട്ടജികൾക്കറായജി
ആവെജിഷ്ക്കരജിച ഞ്ച് നേടെപറാക്കജി വെരുന്ന പ്രശതജ്യക സെമഗ പദ്ധതജിയറാണഞ്ച് 'വസ്പെകന്ധം’. ഈ

പദ്ധതജിയജിലൂവടെ
ഓട്ടജിസെന്ധം സറീനേജിന്ധംഗഞ്ച് , അനുശയറാജജ്യമറായ ഇടെവപടെൽ പ്രവെർത്തെനേങ്ങൾ,
ആധുനേജിക വതററാപജി സെസൗകരജ്യങ്ങൾ, ഓട്ടജിസെന്ധം ശമഖലയജിവല പഠനേങ്ങളുന്ധം, ഗശവെഷണങ്ങളുന്ധം,
രകജിതറാക്കൾക്കുള്ള പരജിശേറീലനേന്ധം, ഈ രന്ധംഗത്തെഞ്ച് പ്രവെർത്തെജിക്കുന്ന ശഡറാക്ടർമറാർ
ഉൾവപവടെയള്ളവെർക്കഞ്ച് വെജിദേഗഞ്ച്ധ പരജിശേറീലനേന്ധം തുടെങ്ങജിയവെ നേടെപറാക്കജി വെരുന.
വസ്പെകന്ധം പദ്ധതജിയവടെ ഭറാഗമറായജി നേജിലവെജിൽ നേടെപറാക്കജി വെരുന്ന പ്രവെർത്തെനേങ്ങൾ
ചുവെവടെ ശചർക്കുന.
i) ഓട്ടജിസെന്ധം വസെന്ററുകൾ
സെന്ധംസറാനേവത്തെ തജിരുവെനേന്തപുരന്ധം, ആലപ്പുഴ, ശകറാട്ടയന്ധം, തൃശ്ശൂർ, ശകറാഴജിശക്കറാടെഞ്ച്, മശഞരജി
ഗവെ.വമഡജിക്കൽ ശകറാശളജുകളജിലന്ധം, ശകറാഴജിശക്കറാടെഞ്ച് ഇന്ധംഹറാൻസെജിലന്ധം ഓട്ടജിസെന്ധം വസെന്ററുകൾ
സറാപജിചജിട്ടുണ്ടെഞ്ച്.
ii) ററീജജിയണൽ ഓട്ടജിസെന്ധം റജിഹറാബജിലജിശറഷൻ ആന്റഞ്ച് റജിസെർചഞ്ച് വസെന്റർ
ഓട്ടജിസെന്ധം ശമഖലയജിൽ ആധുനേജികവന്ധം ശേറാസറീയവന്ധം ആയ ഇടെവപടെലകളുന്ധം പുനേരധജിവെറാസെ
പ്രവെർത്തെനേങ്ങളുന്ധം ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുന്ധം, ഓട്ടജിസെന്ധം ശമഖലയജിവല പഠനേ ഗശവെഷണങ്ങൾ
നേടെത്തുന്നതജിനുമറായജി തൃശ്ശൂർ ഇരജിങ്ങറാലക്കുടെയജിലള്ള നേറാഷണൽ ഇൻസജിററ്റ്യൂട്ടഞ്ച് ഓഫഞ്ച്
ഫജിസെജിക്കൽ വമഡജിസെജിൻ ആന്റഞ്ച് റജിഹറാബജിലജിശറഷനേജിൽ ആധുനേജിക സെന്ധംവെജിധറാനേങ്ങശളറാടു
കൂടെജിയ ററീജജിയണൽ ഓട്ടജിസെന്ധം റജിഹറാബജിലജിശറഷൻ ആന്റഞ്ച് റജിസെർചഞ്ച് വസെന്റർ സറാപജിച ഞ്ച്
പ്രവെർത്തെജിച വെരുന. 2021 -2022 വെർഷത്തെജിൽ ഈ ശകന്ദ്രത്തെജിവന്റ ഭറാഗമറായ വചൽഡഞ്ച്
ഡവെലപഞ്ച്വമന്റഞ്ച് ആന്റഞ്ച് റജിസെർചഞ്ച് വസെന്ററജിവന്റ പ്രവെർത്തെനേങ്ങൾ ശേറാകറീകരജിക്കുന്നതജിനുളള
നേടെപടെജികൾ ആരന്ധംഭജിചജിട്ടുണ്ടെഞ്ച്.
iii) രകജിതറാക്കൾക്കുളള പരജിശേറീലനേന്ധം
ഓട്ടജിസെന്ധം ഉൾവപവടെ ബുദ്ധജിപരമറായ വവെല്ലുവെജിളജികൾ ശനേരജിടുന്ന കുട്ടജികൾക്കഞ്ച് വെറീടുകളജിൽ തവന്ന
ശേറാസറീയ പരജിചരണങ്ങളുന്ധം വതററാപജികളുന്ധം ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനേഞ്ച് ഉതകുന്ധംവെജിധന്ധം മറാതറാപജിതറാക്കൾക്കഞ്ച്
പരജിശേറീലനേന്ധം നേൽകുന്ന ശപരന്റൽ എന്ധംപവെർവമന്റഞ്ച് ശപ്രറാഗറാന്ധം 2019 - 2020 ൽ മലപ്പുറന്ധം ജജിലയജിൽ
നേടെപജിലറാക്കുകയണ്ടെറായജി.
മറാതറാപജിതറാക്കൾക്കഞ്ച്
സെഹറായകമറാകുന്ന
സെഹശയറാഗജി
എന്ന
വകപുസ്തകവന്ധം വെജിതരണന്ധം വചയജിട്ടുണ്ടെഞ്ച്.

12. ശ്രുതജി തരന്ധംഗന്ധം പദ്ധതജി
ശകറാകജിയയവടെ തകരറാറുകൾ മൂലന്ധം ശ്രവെണവവെകലജ്യന്ധം സെന്ധംഭവെജിചജിട്ടുള്ള കുട്ടജികൾക്കഞ്ച്
ശകറാകജിയറാർ ഇന്ധംപറാന്റഞ്ച് വചയ്യുന്നതജിലൂവടെ ശ്രവെണ, സെന്ധംസെറാര ശശേഷജികൾ ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനേറായജി
ശകറാകജിയറാർ ഇന്ധംപറാന്റഞ്ച് സെർജറജി ശ്രുതജിതരന്ധംഗന്ധം എന്ന ശപരജിൽ ശകരള സെറാമൂഹജ്യ സുരകറാമജിഷൻ
നേടെപറാക്കജി വെരുന. ശകറാകജിയറാർ ഇന്ധംപറാന്റഞ്ച് വചയ്യുന്നതജിനേഞ്ച് മുൻപഞ്ച് ആവെശേജ്യമറായജി വെരുന്ന പ്രറീ
ഹറാബജിലജിശറഷൻ വതററാപജിയന്ധം ശകറാകജിയറാർ ഇന്ധംപറാന്റഞ്ച്
സെർജറജിയഞ്ച് ശശേഷമുള്ള ശപറാസഞ്ച്
ഹറാബജിലജിശറഷൻ വതററാപജികളുന്ധം വെജിവെജിധ സറാപനേങ്ങളുവടെ സെഹകരണശത്തെറാവടെ ലഭജ്യമറാക്കുന.
സെന്ധംസറാനേവത്തെ എന്ധംപറാനേൽ വചയ ആശുപത്രജികളജിലൂവടെയറാണഞ്ച് ശകറാകജിയറാർ ഇന്ധംപറാൻറഞ്ച് സെർജറജി
നേടെത്തുന്നതഞ്ച് . ഇതുവെവര 1196 കുട്ടജികൾക്കഞ്ച് ശകറാകജിയറാർ ഇന്ധംപറാന്റജിലൂവടെ ശകൾവെജി ശേകജി
വെറീവണ്ടെടുത്തെജിട്ടുണ്ടെഞ്ച്.

13. മറാനേസെജികശരറാഗന്ധം ബറാധജിചവെരുവടെ പുനേരധജിവെറാസെ പദ്ധതജിയവടെ ഭറാഗമറായജി
തജിരുവെനേന്തപുരന്ധം മറാനേസെജികറാശരറാഗജ്യ ശകന്ദ്രത്തെജിൽ ഫറാമജിലജി ശഷറാർട്ടഞ്ച് ശസ ശഹറാന്ധം
തജിരുവെനേന്തപുരന്ധം സെർക്കറാർ മറാനേസെജികറാശരറാഗജ്യ ശകന്ദ്രത്തെജിൽ ചജികജിത്സയജിൽ കഴജിയന്നവെർക്കഞ്ച്
കുടുന്ധംബറാന്ധംഗങ്ങവള കൂടെജി കൂവടെ നേജിർത്തെജി ചജികജിത്സയവടെ ഭറാഗമറാക്കുന്നതജിനുള്ള പദ്ധതജിയവടെ ഭറാഗമറായജി
ഇതജിനേറാവെശേജ്യമറായ വകട്ടജിടെ നേജിർമറാണന്ധം നേടെന വെരുന.

14. വവെള്ളവപറാക്കദുരജിത ബറാധജിതരറായ ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാർക്കഞ്ച്
ഉപകരണങ്ങൾ നേൽകുന്ന പ്രശതജ്യക പദ്ധതജി

നേഷ്ടവപട്ട

സെഹറായ

2018-2019 വെർഷങ്ങളജിൽ സെന്ധംസറാനേത്തുണ്ടെറായ പ്രളയത്തെജിവന്റ ഭറാഗമറായജി സെഹറായ
ഉപകരണന്ധം നേഷ്ടവപട്ട ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാർക്കഞ്ച് സെഹറായ ഉപകരണങ്ങൾ നേൽകുന്ന പദ്ധതജി
നേടെപറാക്കുകയണ്ടെറായജി. ശകരള സെന്ധംസറാനേ വെജികലറാന്ധംഗ ശകമ ശകറാർപശറഷൻ, തൃശ്ശൂർ നേറാഷണൽ
ഇൻസജിററ്റ്യൂട്ടഞ്ച് ഓഫഞ്ച് ഫജിസെജിക്കൽ വമഡജിസെജിൻ ആന്റഞ്ച് ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ എന്നറീ സറാപനേങ്ങൾ
വെഴജിയറാണഞ്ച് സെഹറായ ഉപകരണങ്ങൾ വെജിതരണന്ധം നേടെത്തെജിയതഞ്ച് .

15. എന്ധം പവെർ ഇൻകക്യുശബറർ
അനുയറാത്രയവടെ ഭറാഗമറായജി മറാജജിക്കജിൽ പരജിശേറീലനേന്ധം ശനേടെജിയ ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാരറായ
കുട്ടജികൾക്കഞ്ച് മറാജജികഞ്ച് അവെതരജിപജിക്കുന്നതജിനുന്ധം ശവെതനേന്ധം ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുന്ധം മറഞ്ച് ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാരറായ
കുട്ടജികൾക്കഞ്ച് പരജിശേറീലനേന്ധം നേൽകുന്നതജിനുമറായജി കഴക്കൂട്ടന്ധം മറാജജികഞ്ച് പറാനേറജിൽ ഒരുക്കജിയജിട്ടുള്ള സജിരന്ധം
ശവെദേജിയറാണഞ്ച് എന്ധംപവെർ ഇൻകക്യുശബറർ. ഇതജിവന്റ പ്രവെർത്തെനേന്ധം തുടെർന വെരുന.

16. ശപ്രറാവസ്തറജികഞ്ച് & ഓർശത്തെറാട്ടജികഞ്ച് വസെൻറർ
കുറഞ നേജിരക്കജിൽ ഭജിന്നശശേഷജി സെഹറായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനേറായജി തൃശ്ശൂർ
ഇരജിങ്ങറാലക്കുടെയജിലളള നേറാഷണൽ ഇൻസജിററ്റ്യൂട്ടഞ്ച് ഓഫഞ്ച് ഫജിസെജിക്കൽ വമഡജിസെജിൻ ആന്റഞ്ച്
ററീഹറാബജിലജിശറഷനേജിൽ
ശപ്രറാവസ്തറജികഞ്ച് & ഓർശത്തെറാട്ടജികഞ്ച് വസെന്റർ സറാപജിചജിട്ടുണ്ടെഞ്ച് . ഈ
സറാപനേത്തെജിലൂവടെ ഗുണനേജിലവെറാരമുള്ള കൃത്രജിമ വക, കറാൽ എന്നജിവെ കുറഞ വചലവെജിൽ ലഭജ്യമറാക്കജി
വെരുന.
17. ആങയജിശലറാസെജിന്ധംഗഞ്ച് ശസ്പെറാൺഡജിവലറജിസെഞ്ച് , മൾട്ടജിപജിൾ സഞ്ച് ള റീശററാസെജിസെഞ്ച് തുടെങ്ങജിയവെ മൂലന്ധം
ഉണ്ടെറാകറാൻ സെറാധജ്യതയള്ള ഭജിന്നശശേഷജികൾ പ്രതജിശരറാധജിക്കറാനുളള പ്രശതജ്യക പദ്ധതജി
ആങയജിശലറാസെജിന്ധംഗഞ്ച് ശസ്പെറാണ്ടെജിവലറജിസെഞ്ച്, മൾട്ടജിപജിൾ സഞ്ച്ളറീശററാസെജിസെഞ്ച് എന്നറീ ശരറാഗങ്ങൾ
മൂലമുണ്ടെറാകറാൻ സെറാധജ്യതയള്ള ഭജിന്ന ശശേഷജി പ്രതജിശരറാധജിക്കുന്നതജിവന്റ ഭറാഗമറായജി സെറാമ്പത്തെജികമറായജി
പജിന്നറാക്കന്ധം നേജിൽക്കുന്ന ശരറാഗജികൾക്കഞ്ച് മരുനന്ധം ചജികജിത്സയന്ധം സെസൗജനേജ്യമറായജി നേൽകുന്ന പദ്ധതജി 202122 ൽ നേടെപജിലറാക്കുന.

18. വസെറജിബ്രൽ പറാൾസെജി ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ ആന്റഞ്ച് റജിസെർചഞ്ച് വസെന്റർ
സെറാമൂഹജ്യനേറീതജി വെകുപജിനേഞ്ച് കറീഴജിൽ പ്രവെർത്തെജിക്കുന്ന സറാപനേമറായ നേജിപഞ്ച്മറജിലൂവടെ വെജിവെജിധതരന്ധം
ഭജിന്നശശേഷജികൾ കവണ്ടെത്തുന്നതജിനുന്ധം, ആവെശേജ്യമറായ വതററാപജികളുന്ധം, പരജിശേറീലനേങ്ങളുന്ധം ലഭജ്യമറാക്കുകയന്ധം
വചയ്യുന്ന പ്രവെർത്തെനേങ്ങൾ നേടെന വെരുന. ആതജ്യന്തറാധുനേജിക സെജറീകരണങ്ങശളറാവടെ
പ്രവെർത്തെജിക്കുന്ന ഈ സറാപനേത്തെജിലൂവടെ 2021 - 22 വെർഷത്തെജിൽ വസെറജിബ്രൽ പറാൾസെജി
ബറാധജിതരറായവെർക്കഞ്ച് ആവെശേജ്യമറായ ചജികജിത്സയന്ധം അനുബന ശസെവെനേങ്ങളുന്ധം നേൽകുന്നതജിനേറായജി
ഒരു വസെറജിബ്രൽ പറാൾസെജി ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ ആന്റഞ്ച് റജിസെർചഞ്ച് വസെന്റർ ആരന്ധംഭജിക്കുന്നതജിനുളള
പ്രവെർത്തെനേങ്ങൾ നേടെന വെരുന.
19. ഗുരുതരമറായ നേറാഡറീവെറ്റ്യൂ ഹ വെജ്യവെസറാ തകരറാറുകൾ ബറാധജിചവെർക്കറായളള പദ്ധതജികൾ
നേറാഡറീവെറ്റ്യൂഹ
വെജ്യവെസയജിൽ
ഉണ്ടെറാകുന്ന
ഗുരുതരമറായ
തകരറാറുകൾ
മൂലന്ധം
ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാരറായജി മറാറുന്നവെർക്കഞ്ച് വെജിവെജിധ ചജികജിത്സകൾ ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുന്ധം അവെരുവടെ
ചലനേശശേഷജി വെജിലയജിരുത്തുന്നതജിനുന്ധം പരജിശേറീലനേങ്ങൾ നേൽകുന്നതജിനുമറായജി നേജിപഞ്ച്മറജിൽ ഒരു ശഗറഞ്ച്
ആന്റഞ്ച് ശമറാഷൻ അനേറാലജിസെജിസെഞ്ച് ലറാബജിവന്റ പ്രവെർത്തെനേന്ധം ആരന്ധംഭജിചജിട്ടുണ്ടെഞ്ച്. കൂടെറാവത ഈ വെജിഭറാഗന്ധം
ശരറാഗജികൾക്കറാവെശേജ്യമറായ സെറീലജിന്ധംഗഞ്ച് ലജിഫഞ്ച് , വസെക്കണ്ടെറജി ശകറാന്ധംപജിശക്കഷൻ അസ്സസ്സഞ്ച്വമന്റഞ്ച്
ശമറാണജിററജിന്ധംഗഞ്ച് സെന്ധംവെജിധറാനേങ്ങൾ, ശപഷജ്യന്റഞ്ച് സെശപറാർട്ടഞ്ച് സെർവറീസുകളുവടെ ശേറാകറീകരണന്ധം തുടെങ്ങജിയവെ
2021-22 ൽ നേടെപറാക്കറാനുള്ള പ്രവെർത്തെനേങ്ങൾ നേടെന വെരുന.

20. ററീഹറാബഞ്ച് എകഞ്ച് പ്ര സെഞ്ച്
സെന്ധംസറാനേത്തെറാകമറാനേന്ധം ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാർക്കഞ്ച് വതററാപജികൾ ഉൾപവടെയള്ള ഇടെവപടെലകൾ
ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുന്ധം തശദ്ദേശേ സെസ്വയന്ധംഭരണ സറാപനേങ്ങൾക്കഞ്ച് ഭജിന്നശശേഷജി ശമഖലയജിൽ ആവെശേജ്യമറായ
ഇടെവപടെലകൾ നേടെത്തുന്നതജിനേറാവെശേജ്യമറായ പദ്ധതജി രൂപറീകരജിക്കുന്നതജിനുന്ധം, വെജ്യകജിഗത ഭജിന്നശശേഷജി
സെഹറായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുമുളള അസ്സസ്സഞ്ച്വമന്റഞ്ച് ഉൾവപവടെയളള പ്രവെർത്തെനേങ്ങൾ
നേടെത്തുന്നതജിനുമുള്ള ഈ പദ്ധതജി 2021-22 ൽ നേജിപഞ്ച്വമറജിൽ ആരന്ധംഭജിക്കുന്നത്തെജിനുള്ള നേടെപടെജികൾ
പുശരറാഗമജിച വെരുന. ശകരള ശസറഞ്ച് ശററാഡഞ്ച് ടറാൻശസ്പെറാർട്ടഞ്ച് ശകറാർപശറഷനേജിൽ നേജിനന്ധം ഒരു
ശവെറാൾശവെറാ ശലറാ ഫഞ്ച്ശളറാർ ബസ്സഞ്ച് വെറാടെകയഞ്ച് എടുത്തെഞ്ച് അതജിൽ ആവെശേജ്യമറായ മറാറങ്ങൾ വെരുത്തെജി
ആവെശേജ്യമറായ വതററാപജി ഉപകരണങ്ങളുന്ധം വെജിദേഗ്ദ്ധരുവടെ ശസെവെനേങ്ങളുന്ധം ലഭജ്യമറാക്കജി ശകരളത്തെജിൽ
എവെജിവടെയന്ധം എത്തെജിശചർന്നഞ്ച് ആവെശേജ്യമറായ ശസെവെനേങ്ങൾ ലഭജ്യമറാക്കുക എന്നതറാണഞ്ച് ററീഹറാബഞ്ച്
എകഞ്ച്പ്രസ്സഞ്ച് ലകജ്യമജിടുന്നതഞ്ച് .

