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െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

1. ററീജജിയണല് ഏര്ളജി ഇന്റര്വവെന്ഷൻ വസെന്റർ

  ഭജിന്നശശേഷജികൾ  എത്രയന  ശനേരവത്തെ  കവണ്ടെത്തുന്നതജിനുന  വതററാപജികൾ, പരജിശേറീലനേങ്ങള,
ചജികജിത്സകൾ ഉളവപവടെയളള അനുശയറാജജ്യമറായ ഇടെവപടെൽ നേടെത്തുന്നതജിനുമറായജി സെനസറാനേവത്തെ അഞഞ
വമഡജിക്കല് ശകറാശളജുകളജിൽ  (തജിരുവെനേന്തപുരന,  ആലപ്പുഴ,  ശകറാട്ടയന,  തൃശ്ശൂര്, ശകറാഴജിശക്കറാടെഞ)  ററീജജിയണല്
ഏര്ളജി ഇന്റര്വവെന്ഷൻ വസെന്ററുകൾ സറാപജിചഞ പ്രവെര്ത്തെജിചഞ വെരുന. അനഗപരജിമജിത സറീനേജിനഗഞ,  ഏര്ളജി
ഇന്റര്വവെന്ഷൻ, വതററാപജി,  പരജിശേറീലനേങ്ങള  തുടെങ്ങജിയവെ  ഈ  വസെന്ററുകളജിലൂവടെ  ലഭജ്യമറാക്കുന.
വമഡജിക്കല് ശകറാശളജജിവല ശേജിശു ചജികജിത്സറാ വെജിഭറാഗത്തെജിവല ഒരു ശഡറാക്ടററാണഞ ഈ ശകന്ദ്രത്തെജിവന്റെ ശനേറാഡല്
ഓഫറീസെര്. ഓശരറാ ശകന്ദ്രത്തെജിലന ഓഡജിശയറാളജജിസഞ കന സറീചഞ വതററാപജിസഞ,  കജിനേജിക്കല് സസെശക്കറാളജജിസഞ,
ഒപഞശററാവമടജിസഞ,  സറാഫഞ  നേഴഞ,  വഡവെലപഞവമന്റഞ  വതററാപജിസഞ,  ഫജിസെജിശയറാ വതററാപജിസഞ  ഒകക്യുശപഷണല്
വതററാപജിസഞ,  വസഷജ്യല്  എഡഡ്യൂശക്കറർ, ശസെറാഷജ്യൽ  വെര്ക്കർ  എന്നറീ  വെജിദഗഞധരുവടെ  ശസെവെനേന
ലഭജ്യമറാക്കജിയജിട്ടുണ്ടെഞ. 

2.  ജജിലറാ പ്രറാരനഭ ഇടെവപടെൽ ശകന്ദ്രങ്ങൾ 

സവെകലജ്യങ്ങള  എത്രയന  ശനേരവത്തെ  കവണ്ടെത്തുന്നതജിനുന  അനുശയറാജജ്യമറായ  ഇടെവപടെല്
നേടെത്തുന്നതജിനുമറായജി  ജജിലറാതലത്തെജിൽ  ആധുനേജിക  സെസൗകരജ്യങ്ങശളറാടുകൂടെജിയ  ജജിലറാ  പ്രറാരനഭ  ഇടെവപടെല്
ശകന്ദ്രങ്ങൾ സറാപജിക്കുന്നതജിനുളള  വകട്ടജിടെങ്ങളുവടെ നേജിര്മറാണ പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ എലറാ ജജിലകളജിലന വെജിവെജിധ
ഘട്ടങ്ങളജിലറായജി നേടെന വെരുന.  വകട്ടജിടെ നേജിര്മറാണ പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ വപറാതുമരറാമത്തെഞ വെകുപജിവന്റെ വകട്ടജിടെ
വെജിഭറാഗമറാണഞ  13 ജജിലകളജില്  നേടെത്തുന്നതഞ.  പത്തെനേനതജിട്ട  ജജിലയജില്  തശദ്ദേശേസെസ്വയനഭരണ  വെകുപഞ
എഞജിനേജിയറജിനഗഞ  വെജിഭറാഗവത്തെയറാണഞ  നേജിര്മറാണ  ചുമതല  ഏല്പജിചജിട്ടുളളതഞ.  വകറാലന,  തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറന,
വെയനേറാടെഞ, കണ്ണൂര് ജജിലകളജിവല വകട്ടജിടെ നേജിര്മറാണന പൂര്ത്തെജിയറായജിട്ടുണ്ടെഞ. മറഞ ജജിലകളജില് വകട്ടജിടെ നേജിര്മറാണന
വെജിവെജിധ ഘട്ടങ്ങളജിലറാണഞ.  വകട്ടജിടെ നേജിര്മറാണന പൂര്ത്തെജിയറായ സലങ്ങളജിൽ ആവെശേജ്യമറായ ഉപകരണങ്ങൾ
ലഭജ്യമറാക്കറാനുളള നേടെപടെജികൾ സെസ്വറീകരജിചജിട്ടുണ്ടെഞ.

3. വമറാസബല് ഇന്റര്വവെന്ഷൻ യൂണജിറ്റുകൾ

       അനഗപരജിമജിതരറായവെര്ക്കഞ പ്രശതജ്യകജിചന കുട്ടജികളക്കഞ തുടെര്ചയറായ വതററാപജികള ആവെശേജ്യമറാണഞ. പലരുന
ജജിലറാ  ശകന്ദ്രങ്ങളജില്  പ്രവെര്ത്തെജിക്കുന്ന  ജജിലറാപ്രറാരനഭ  ഇടെവപടെൽ  ശകന്ദ്രത്തെജിൽ  എത്തെജി  ഈ  സെസൗകരജ്യന
പ്രശയറാജനേവപടുത്തെറാന് പ്രയറാസെവപടുനണ്ടെഞ.  ഗറാമപ്രശദശേങ്ങളജില് ഉളളവെവരയറാണഞ ഈ പ്രശന കൂടുതലറായജി
ബറാധജിക്കുന്നതഞ.  ഈ  പ്രശന  പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനേറായജി  25 വമറാസബൽ  ഇന്റര്വവെന്ഷൻ  യൂണജിറ്റുകൾ
പ്രവെര്ത്തെജിച  വെരുന.  വഡവെലപഞവമന്റൽ  വതററാപജിസഞ,  വസഷജ്യല്  എഡഡ്യൂശക്കറര്, കജിനേജിക്കൽ
സസെശക്കറാളജജിസഞ,  ഫജിസെജിശയറാ  വതററാപജിസഞ,  ഓഡജിശയറാളജജിസഞ  കന  സറീചഞ  വതററാപജിസഞ  എന്നജിവെരുവടെ
ശസെവെനേന  ഈ  വമറാസബല്  ഇന്റര്വവെന്ഷൻ  യൂണജിറ്റുകളജിലൂവടെ  ലഭജ്യമറാക്കുന.  ശദശേറീയ  ആശരറാഗജ്യ
ദസൗതജ്യത്തെജിവന്റെ  (എന്.  എചഞ.  എന)  സെഹകരണശത്തെറാവടെയറാണഞ നേജിലവെജില് വമറാസബൽ ഇന്റര്വവെന്ഷൻ
യൂണജിറ്റുകൾ  പ്രവെര്ത്തെജിക്കുന്നതഞ.  6 ശബറാക്കഞ  പഞറായത്തുകളക്കഞ  ഒരു  വമറാസബൽ  ഇന്റര്വവെന്ഷൻ
യൂണജിറഞ എന്ന നേജിലയജിലറാണഞ ഇശപറാള യൂണജിറ്റുകൾ പ്രവെര്ത്തെജിച വെരുന്നതഞ.



4. കറാശതറാരന

     കുട്ടജികളജിവല ശകളവെജി സവെകലജ്യന എത്രയന ശനേരവത്തെ കവണ്ടെത്തെജി ആവെശേജ്യമറായ ഇടെവപടെലകളജിലൂവടെ
പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനേറായജി  കറാശതറാരന എന്ന ഒരു സെമഗ പദ്ധതജി അനുയറാത്രയവടെ ഭറാഗമറായജി ആവെജിഷ്കരജിചഞ
നേടെപറാക്കജി  വെരുന.  പദ്ധതജിയവടെ  ഭറാഗമറായജി  ഒരു  കുഞഞ  ജനേജിചയടെന്  തവന്ന  ശകളവെജി  പരജിശശേറാധനേ
നേടെത്തുന്നതജിനുളള  സെസൗകരജ്യന  സെനസറാനേവത്തെ  62 സെര്ക്കറാർ  വഡലജിവെറജി  ശപറായജിന്റുകളജിൽ
ലഭജ്യമറാക്കജിയജിട്ടുണ്ടെഞ.  ഈ  ആശുപത്രജികളജില്  ജനേജിക്കുന്ന  97% നേവെജറാത  ശേജിശുക്കശളയന  നേജിലവെജിൽ  ശകളവെജി
പരജിശശേറാധനേക്കഞ  വെജിശധയമറാക്കുനണ്ടെഞ.  മറ്റു  ആശുപത്രജികളജില്  പ്രസെവെജിക്കുന്ന  കുട്ടജികളക്കുന  ഈ
ശകന്ദ്രത്തെജിവലത്തെജി ഈ ശസെവെനേന ലഭജ്യമറാക്കറാവുന്നതറാണഞ. ഇതജിനേറായജി ഓശട്ടറാ അകസ്വജിസജികഞ എമജിഷന് സറാനേർ
എന്ന ഉപകരണവുന പരജിശേറീലനേന ലഭജിച ഒരു ജൂനേജിയര് പബജിക്കഞ വഹല്ത്തെഞ വനേഴജിവന്റെ ശസെവെനേവുന ഇവെജിവടെ
ലഭജ്യമറാക്കജിയജിട്ടുണ്ടെഞ.  ഇവെജിവടെ ജനേജിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുവടെ ശകളവെജി പരജിശശേറാധനേ അമയന കുഞ്ഞുന ആശുപത്രജി
വെജിടുന്നതജിനേഞ മുന്പറായജി നേടെത്തുന. 

ശകളവെജി  പ്രശമുളള  കുട്ടജികവള  വെജിദഗഞധ  പരജിശശേറാധനേയജിലൂവടെ  ശകളവെജി  സവെകലജ്യന
സജിരറീകരജിക്കുന്നതജിനുളള  വബറ സെനവെജിധറാനേന  14 ജജിലറാ  ശകന്ദ്രങ്ങളജിലന  ലഭജ്യമറാക്കജിയജിട്ടുണ്ടെഞ.  ജജിലകളജിവല
നേറാഷണല് ശപ്രറാഗറാന ശഫറാർ പ്രജിവെന്ഷൻ ആന്റഞ കണ്ശടറാള ഓഫഞ വഡവഫ്നെസെഞ ശകന്ദ്രങ്ങളജിലറാണഞ ഈ
സെസൗകരജ്യന  ലഭജ്യമറാക്കജിയജിട്ടുളളതഞ.  പ്രതജിവെര്ഷന  1000  -  1500 കുട്ടജികൾ  വബറയജിലൂവടെ  സജിരറീകരണ
പരജിശശേറാധനേക്കഞ വെജിശധയരറാകുന.

 ശകളവെജി  പ്രശന  സജിരറീകരജിക്കുന്നവെര്ക്കഞ  തുടെര്ന്നഞ  വെജിദഗഞധ  സവെദജ്യസെഹറായവുന  ശ്രവെണ
ഉപകരണങ്ങളുന ലഭജ്യമറാക്കുകയന 18 മറാസെന പൂര്ത്തെജിയറാകുന്ന മുറയഞ ആവെശേജ്യവമങജിൽ ശകറാകജിയറാർ ഇനപറാന്റഞ
സെര്ജറജി  നേടെത്തുന്നതജിനുളള  സെസൗകരജ്യന  ശ്രുതജിതരനഗന  പദ്ധതജിയജിലൂവടെ  ഉറപറാക്കുന.  ശകറാകജിയറാര്
ഇനപറാന്ശറഷനു  ശശേഷമുളള  ശപറാസഞ  ഹറാബജിലജിശറഷൻ  വതററാപജികളക്കറായജി   നേജിപഞമര്, ശകറാഴജിശക്കറാടെഞ
വമഡജിക്കൽ  ശകറാശളജഞ  എന്നജിവെജിടെങ്ങളജില്  ആധുനേജിക  സെജറീകരണങ്ങശളറാവടെയളള  ആഡജിററജി  വവെര്ബൽ
വതററാപജി  ശകന്ദ്രങ്ങള  സറാപജിചജിട്ടുണ്ടെഞ.  തജിരുവെനേന്തപുരന  വമഡജിക്കല്  ശകറാശളജജില്  ഓഡജിററജി  വവെര്ബൽ
വതററാപജി വസെന്റർ സറാപജിക്കുന്നതജിനുളള നേജിര്മറാണ പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ പുശരറാഗമജിച വകറാണ്ടെജിരജിക്കുന.

5. പ്രശതജ്യക ശമഖലകളജില് സജിരന ഇന്റര്വവെന്ഷൻ യൂണജിറ്റുകൾ

പട്ടജികവെര്ഗ്ഗ  ശമഖലയജിൽ  ഭജിന്നശശേഷജി  പരജിപറാലനേ  പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങളക്കഞ  പ്രശതജ്യക  ശ്രദ്ധ
നേല്കുന്നതജിനേറായജി   സവെകലജ്യങ്ങൾ  സറീൻ  വചയറാനുന  ആവെശേജ്യമറായ  വതററാപജികളുന  ശസെവെനേങ്ങളുന
നേല്കുന്നതജിനുന  സജിരന  ഇന്റര്വവെന്ഷൻ  യൂണജിറ്റുകൾ  ആരനഭജിക്കുന്നതജിന്വറ  ഭറാഗമറായജി  ഒരു  പ്രശതജ്യക
ഡജിവസെബജിലജിറജി  മറാശനേവജ്മെന്റഞ  യൂണജിറഞ  അട്ടപറാടെജിയജിവല  ശകറാട്ടത്തെറ  വസഷജ്യറാലജിറജി  ആശുപത്രജിയജില്
ആരനഭജിചജിട്ടുണ്ടെഞ.  പട്ടജികവെര്ഗ്ഗ ശമഖലയജിവല  ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാരറായ കുട്ടജികളക്കഞ വെജിവെജിധങ്ങളറായ വതററാപജിയന
ശസെവെനേങ്ങളുന ഈ ശകന്ദ്രങ്ങളജിലൂവടെ ലഭജ്യമറാക്കജി വെരുന. 

6. വഹല്പഞ വഡസഞ

അനഗപരജിമജിതര്ക്കഞ  ലഭജിക്കുന്ന  വെജിവെജിധ  ശസെവെനേങ്ങൾ, പദ്ധതജികൾ, സറാപനേങ്ങള  തുടെങ്ങജിയവെ
സെനബനജിച  വെജിവെരങ്ങൾ  ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനേറായജി   ശകരള  സെറാമൂഹജ്യ  സുരകറാ  മജിഷന്വറ  ഓഫറീസെജിൽ
അനുയറാത്രയവടെ ഭറാഗമറായജി ഒരു വഹല്പഞ വഡസഞ പ്രവെര്ത്തെജിക്കുന. അനഗപരജിമജിതര്ക്കറായജി പ്രവെര്ത്തെജിക്കുന്ന



വെജിവെജിധ സറാപനേങ്ങൾ, അവെയവടെ ശസെവെനേങ്ങൾ, ശകമപദ്ധതജികള തുടെങ്ങജിയവെ സെനബനജിച വെജിവെരങ്ങൾ
എന്നജിവെ  ഈ  ശകന്ദ്രത്തെജിലൂവടെ  ലഭജ്യമറാക്കുന്നതറാണഞ.  സെറാശങതജിക  സെനവെജിധറാനേങ്ങശളറാവടെ  സറാപജിചജിട്ടുളള
വഹല്പഞ വഡസജിവല 1800 120 1001  എന്ന ശടെറാൾ ഫറീ നേമ്പറജിലൂവടെ ഈ ശസെവെനേന ലഭജ്യമറാണഞ. 

7. വസഷജ്യല് അങണവെറാടെജികൾ

പ്രറീ  സ്കൂള  തലത്തെജിൽ  തവന്ന  കുട്ടജികളജിവല  ബുദ്ധജിമറാനജ്യന,  വെളര്ചറാ  വെജികറാസെ  തറാമസെന
തുടെങ്ങജിയവെ  കവണ്ടെത്തെജി  അനുശയറാജജ്യമറായ  പരജിശേറീലനേങ്ങളുന  പരജിചരണങ്ങളുന  നേല്കജി  ഇത്തെരക്കറാരറായ
പരമറാവെധജി  കുട്ടജികവള  സെറാധറാരണ  സ്കൂളുകളജിശലക്കഞ  അയക്കുക  എന്ന  ലകജ്യശത്തെറാവടെയളള  വസഷജ്യല്
അങണവെറാടെജികളുവടെ  പ്രവെര്ത്തെനേന  ശകറാഴജിശക്കറാടെഞ  ജജിലയജിൽ  നേടെന  വെരുന.  ഒരു  ഐ.സെജി.ഡജി.എസെഞ
ശപ്രറാജകജിവന്റെ കറീഴജിൽ ഒരു ശനേറാഡൽ വസഷജ്യൽ അനഗന്വെറാടെജിയന  2 സെറാറസലറഞ അനഗന്വെറാടെജികളുന എന്ന
നേജിലയജിൽ ഒരു ഐ.സെജി.ഡജി.എസെഞ ശപ്രറാജകജില്  3 അനഗന്വെറാടെജികളറാണഞ വസഷജ്യൽ അനഗന്വെറാടെജികളറായജി
പ്രവെര്ത്തെജിക്കുന്നതഞ.  ഒരു വസഷജ്യല് എഡഡ്യൂശക്കററുവടെ ശസെവെനേവുന ഇവെര്ക്കറാവെശേജ്യമറായ പ്രശതജ്യക പരജിശേറീലനേ
സെറാമഗജികളുന ലഭജ്യമറാക്കജിയജിട്ടുണ്ടെഞ. 2016 - 2021 കറാലയളവെജിൽ 1317 പ്രറീ സ്കൂൾ പ്രറായത്തെജിലള്ള കുട്ടജികളക്കഞ ഈ
അനഗന്വെറാടെജികൾ വെഴജി പരജിശേറീലനേന നേല്കുകയന 546 കുട്ടജികവള സെറാധറാരണ സ്കൂളജിൽ ശചര്ക്കുകയന വചയ. 

8.    ശമറാഡല് സചല്ഡഞ ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ വസെന്ററുകൾ   

ബുദ്ധജിപരമറായ  വവെല്ലുവെജിളജികള  ശനേരജിടുന്ന  കുട്ടജികളക്കഞ  വതററാപജികൾ, പരജിശേറീലനേന  തുടെങ്ങജിയവെ
ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനേറായജി ശമറാഡല് സചല്ഡഞ ററീഹറാബജിലജിശറഷന് വസെന്ററുകൾ അനുയറാത്രയവടെ ഭറാഗമറായജി
സറാപജിക്കുന്നതജിനുളള  പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ  നേടെന  വെരുന.  തശദ്ദേശേ  സെസ്വയനഭരണ  സറാപനേങ്ങളുവടെ
സെഹകരണശത്തെറാവടെയറാണഞ  ശമറാഡല്  സചല്ഡഞ  ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ  വസെന്ററുകൾ  സറാപജിക്കുന്നതഞ.
കണ്ണൂര്  ജജിലയജിവല  മട്ടന്നൂർ  മുനേജിസെജിപറാലജിറജിയജില്  ആധുനേജിക  സെജറീകരണങ്ങശളറാവടെയളള  ശമറാഡൽ
സചല്ഡഞ  ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ  വസെന്റർ  ആരനഭജിക്കുന്നതജിനുളള  വകട്ടജിടെ  നേജിര്മറാണന  അവെസെറാനേ
ഘട്ടത്തെജിലറാണഞ. കണ്ണൂര് ജജിലയജിവല മറാടെറായജി, എരജിശഞറാളജി പഞറായത്തുകൾ, മലപ്പുറന ജജിലയജിവല തറാനേറാലൂർ
എന്നജിവെജിടെങ്ങളജില്  ശമറാഡൽ  സചല്ഡഞ  ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ  വസെന്ററുകൾ  ആരനഭജിക്കറാനേറാവെശേജ്യമറായ
ഉപകരണങ്ങള, ഫര്ണജിചർ എന്നജിവെ ലഭജ്യമറാക്കജിയജിട്ടുണ്ടെഞ.  

9. അനഗപരജിമജിതര്ക്കറായളള തജിരജിചറജിയൽ കറാര്ഡഞ

      സെനസറാനേവത്തെ അര്ഹരറായ മുഴുവെൻ അനഗപരജിമജിതര്ക്കുന സെവെജിശശേഷ തജിരജിചറജിയല് കറാര്ഡഞ (യൂണജികഞ
ഐഡജി ശഫറാര് ശപഴണ്സെഞ വെജിത്തെഞ ഡജിവസെബജിലജിററീസെഞ  -  യ.ഡജി.ഐ.ഡജി)  നേല്കുന്നതജിനുളള നേടെപടെജികൾ
നേടെന  വെരുന.  ശകന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റഞ  ഇതജിനേറായജി  തയറാററാക്കജിയജിട്ടുളള  പ്രശതജ്യക  ശസെറാഫഞ  വവെയറജില്
അനഗപരജിമജിതരുവടെ  വെജിവെരങ്ങൾ  അശപറാഡഞ  വചയഞ  ഓണ്സലൻ  ആയറാണഞ  സെവെജിശശേഷ  തജിരജിചറജിയൽ
കറാര്ഡുകൾ  നേല്കുന്നതഞ.  അനഗപരജിമജിതര്ക്കുളള  വമഡജിക്കൽ  സെര്ട്ടജിഫജിക്കറ്റുകളുന  ഈ  ശസെറാഫഞ  വവെയർ



മുഖറാന്തജിരന  ലഭജ്യമറാക്കുന.  കൂടെറാവത സെനസറാനേ സെര്ക്കറാരജിവന്റെ തജിരജിചറജിയൽ കറാര്ഡുന നേല്കജി  വെരുന.
ഇതജിശനേറാടെകന 1,46,419 ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാര്ക്കഞ യ.ഡജി.ഐ.ഡജി കറാര്ഡുകൾ വെജിതരണന വചയജിട്ടുണ്ടെഞ.  

10. ശഹറാര്ട്ടജികളചർ വതററാപജി

    ശസെറാഷജ്യല്  ഫറാമജിനഗഞ,  ശഹറാര്ട്ടജികളചറൽ  വതററാപജി  എന്നജിവെയജിലൂവടെ  ഭജിന്നശശേഷജിയളള  കുട്ടജികവള
ശേറാകറീകരജിക്കുന്നതജിനുളള  ഒരു  നൂതനേ  പദ്ധതജി  ശകരള  കറാര്ഷജിക  സെര്വ്വകലറാശേറാലയവടെ  വവെളളറായണജി
കറാര്ഷജിക  ശകറാശളജഞ  വെഴജി  നേടെപറാക്കജി  വെരുന.  ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാരറായ  കുട്ടജികവള   ഉദജ്യറാനേ  പരജിപറാലനേ
പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങളജിലൂവടെ ശേറാകറീകരജിക്കുകയന അവെരജിൽ സെസ്വയമറായജി വതറാഴജിൽ വചയറാനുളള ആത്മവെജിശേസ്വറാസെന
ഉണ്ടെറാക്കുകയന വചയ്യുക  എന്നതറാണഞ ഈ പദ്ധതജിയജിലൂവടെ ലകജ്യമജിടുന്നതഞ. 

11. വസകന പദ്ധതജി

        ശകരള സെറാമൂഹജ്യ സുരകറാ മജിഷന്  2018 - 19 മുതല് ഓട്ടജിസെന കുട്ടജികളക്കറായജി ആവെജിഷ്ക്കരജിചഞ നേടെപറാക്കജി
വെരുന്ന പ്രശതജ്യക സെമഗ പദ്ധതജിയറാണഞ വസകന. ഈ പദ്ധതജിയജിലൂവടെ  ഓട്ടജിസെന സറീനേജിനഗഞ, അനുശയറാജജ്യമറായ
ഇടെവപടെൽ  പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ, ആധുനേജിക  വതററാപജി  സെസൗകരജ്യങ്ങൾ, ഓട്ടജിസെന  ശമഖലയജിവല  പഠനേങ്ങളുന,
ഗശവെഷണങ്ങളുന,  രകജിതറാക്കളക്കുള്ള  പരജിശേറീലനേന,  ഈ  രനഗത്തെഞ  പ്രവെര്ത്തെജിക്കുന്ന  ശഡറാക്ടര്മറാർ
ഉളവപവടെയള്ളവെര്ക്കഞ വെജിദഗഞധ പരജിശേറീലനേന തുടെങ്ങജിയവെ നേടെപറാക്കജി വെരുന.

 വസകന പദ്ധതജിയവടെ ഭറാഗമറായജി നേജിലവെജില് നേടെപറാക്കജി വെരുന്ന പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ ചുവെവടെ ശചര്ക്കുന.  

i)     ഓട്ടജിസെന വസെന്ററുകൾ

         സെനസറാനേവത്തെ  തജിരുവെനേന്തപുരന,  ആലപ്പുഴ,  ശകറാട്ടയന,  തൃശ്ശൂര്, ശകറാഴജിശക്കറാടെഞ,  മശഞരജി
ഗവെ.വമഡജിക്കല് ശകറാശളജുകളജിലന,  ശകറാഴജിശക്കറാടെഞ ഇനഹറാന്സെജിലന ഓട്ടജിസെന വസെന്ററുകൾ സറാപജിചജിട്ടുണ്ടെഞ.
ഈ  വസെന്ററജിലൂവടെ  ഓട്ടജിസെന  സറീനേജിനഗഞ,  വെജിവെജിധ  വതററാപജികള, പരജിശേറീലനേങ്ങൾ, കസൗണ്സെജിലജിനഗഞ,
സവെദജ്യശസെവെനേങ്ങള  എന്നജിവെ  ലഭജ്യമറാക്കുകയന  വചയ്യുന.  പറീഡജിയറാടറീഷന്, ഓഡജിശയറാളജജിസഞ  സറീചഞ
വതററാപജിസഞ,  ഡവെലപഞവമന്റഞ  വതററാപജിസഞ,  ഫജിസെജിശയറാ  വതററാപജിസഞ,  ഒക്കക്യുശപഷണല്  വതററാപജിസഞ,
വസഷജ്യല്  എഡഡ്യൂശക്കറര്, ശസെറാഷജ്യൽ  വെര്ക്കർ  തുടെങ്ങജിയവെരുവടെ  ശസെവെനേന   ഈ  വസെന്ററുകളജിലൂവടെ
ലഭജ്യമറാണഞ.

ii) ററീജജിയണല് ഓട്ടജിസെന റജിഹറാബജിലജിശറഷൻആന്റഞ റജിസെര്ചഞ വസെന്റർ 

ഓട്ടജിസെന  ശമഖലയജിൽ  ആധുനേജികവുന  ശേറാസറീയവുന  ആയ  ഇടെവപടെലകളുന  പുനേരധജിവെറാസെ
പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങളുന  ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുന,  ഓട്ടജിസെന  ശമഖലയജിവല പഠനേ  ഗശവെഷണങ്ങള നേടെത്തുന്നതജിനുമറായജി
തൃശ്ശൂർ  ഇരജിങ്ങറാലക്കുടെയജിലള്ള  നേറാഷണല്  ഇന്സജിറഡ്യൂട്ടഞ  ഓഫഞ  ഫജിസെജിക്കൽ  വമഡജിസെജിൻ  ആന്റഞ
റജിഹറാബജിലജിശറഷനേജിൽ  ആധുനേജിക  സെനവെജിധറാനേങ്ങശളറാടു  കൂടെജിയ  ററീജജിയണല്  ഓട്ടജിസെന  റജിഹറാബജിലജിശറഷൻ
ആന്റഞ റജിസെര്ചഞ വസെന്റർ സറാപജിചഞ പ്രവെര്ത്തെജിച വെരുന. 2021 -2022 വെര്ഷത്തെജിൽ ഈ ശകന്ദ്രത്തെജിവന്റെ
ഭറാഗമറായ  സചല്ഡഞ  ഡവെലപഞവമന്റഞ  ആന്റഞ  റജിസെര്ചഞ  വസെന്ററജിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ
ശേറാകറീകരജിക്കുന്നതജിനുളള നേടെപടെജികൾ ആരനഭജിചജിട്ടുണ്ടെഞ. 



iii) രകജിതറാക്കളക്കുളള പരജിശേറീലനേന 

   ഓട്ടജിസെന ഉളവപവടെ ബുദ്ധജിപരമറായ വവെല്ലുവെജിളജികൾ ശനേരജിടുന്ന കുട്ടജികളക്കഞ വെറീടുകളജിൽ തവന്ന
ശേറാസറീയ പരജിചരണങ്ങളുന വതററാപജികളുന ലകജ്യമറാക്കുന്നതജിനേഞ ഉതകുനവെജിധന മറാതറാപജിതറാക്കളക്കഞ പരജിശേറീലനേന
നേല്കുന്ന  ശപരന്റൽ  എനപവെര്വമന്റഞ  ശപ്രറാഗറാന  2019-  2020 ൽ  മലപ്പുറന  ജജിലയജിൽ
നേടെപജിലറാക്കുകയണ്ടെറായജി.  മറാതറാപജിതറാക്കളക്കഞ  സെഹറായകമറാകുന്ന  സെഹശയറാഗജി എന്ന  സകപുസ്തകവുന
വെജിതരണന വചയജിട്ടുണ്ടെഞ. 

12. ശ്രുതജി തരനഗന പദ്ധതജി   

        ശകറാകജിയയവടെ തകരറാറുകൾ മൂലന  ശ്രവെണസവെകലജ്യന  സെനഭവെജിചജിട്ടുളള കുട്ടജികളക്കഞ  ശകറാകജിയർ
ഇനപറാന്റഞ വചയ്യുന്നതജിലൂവടെ ശ്രവെണ,  സെനസെറാര ശശേഷജികള ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനേറായജി ശകറാകജിയറാർ ഇനപറാന്റഞ
സെര്ജറജി  ശ്രുതജി  തരനഗന എന്ന ശപരജിൽ ശകരള സെറാമൂഹജ്യ സുരകറാമജിഷൻ നേടെപറാക്കജി വെരുന. ശകറാകജിയറാര്
ഇനപറാന്റഞ വചയ്യുന്നതജിനേഞ  മുന്പഞ  ആവെശേജ്യമറായജി വെരുന്ന പ്രറീ ഹറാബജിലജിശറഷന് വതററാപജിയന  ശകറാകജിയറാർ
ഇനപറാന്റഞ  സെര്ജറജിയഞ  ശശേഷമുള്ള  ശപറാസഞ  ഹറാബജിലജിശറഷന്  വതററാപജികളുന  വെജിവെജിധ  സറാപനേങ്ങളുവടെ
സെഹകരണശത്തെറാവടെ  ലഭജ്യമറാക്കുന.  സെനസറാനേവത്തെ  എനപറാനേല്  വചയ  ആശുപത്രജികളജിലൂവടെയറാണഞ
ശകറാകജിയറാര്  ഇനപറാന്റഞ  സെര്ജറജി   നേടെത്തുന്നതഞ.  ഇതുവെവര  1196 കുട്ടജികളക്കഞ  ശകറാകജിയറാർ  ഇനപറാന്റഞ
സെര്ജറജി നേടെത്തെജിയജിട്ടുണ്ടെഞ.

13. മറാനേസെജിക  ശരറാഗന  ബറാധജിചവെരുവടെ  പുനേരധജിവെറാസെ  പദ്ധതജിയവടെ  ഭറാഗമറായജി      
         തജിരുവെനേന്തപുരന മറാനേസെജികറാശരറാഗജ്യ ശകന്ദ്രത്തെജില് ഫറാമജിലജി ശഷറാര്ട്ടഞ ശസ ശഹറാന

തജിരുവെനേന്തപുരന  സെര്ക്കറാർ  മറാനേസെജികറാശരറാഗജ്യ  ശകന്ദ്രത്തെജിൽ  ചജികജിത്സയജില്  കഴജിയന്നവെര്ക്കഞ
കുടുനബറാനഗങ്ങവള  കൂടെജി  കൂവടെനേജിര്ത്തെജി  ചജികജിത്സയവടെ  ഭറാഗമറാക്കുന്നതജിനുള്ള  പദ്ധതജിയവടെ  ഭറാഗമറായജി
ഇതജിനേറാവെശേജ്യമറായ വകട്ടജിടെനേജിര്മറാണന നേടെന വെരുന. ശകറാസഞശഫറാര്ഡജിനേറാണഞ  വകട്ടജിടെനേജിര്മറാണ ചുമതല.

14.  വവെള്ളവപറാക്കദുരജിത  ബറാധജിതരറായ  ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാര്ക്കഞ  നേഷ്ടവപട്ട  സെഹറായ  
       ഉപകരണങ്ങള നേല്കുന്ന പ്രശതജ്യക പദ്ധതജി

  സെനസറാനേത്തുണ്ടെറായ  പ്രളയത്തെജിവന്റെ  ഭറാഗമറായജി  സെഹറായ  ഉപകരണന  നേഷ്ടവപട്ട
ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാര്ക്കഞ സെഹറായ ഉപകരണങ്ങൾ നേല്കുന്ന പദ്ധതജി നേടെപറാക്കുകയണ്ടെറായജി. ശകരള സെനസറാനേ
വെജികലറാനഗ ശകമ ശകറാര്പശറഷൻ, തൃശ്ശൂര് നേറാഷണൽ ഇനേജിസജിറഡ്യൂട്ടഞ ഓഫഞ ഫജിസെജിക്കൽ വമഡജിസെജിൻ ആന്റഞ
ററീഹറാബജിലജിശറഷന് എന്നറീ സറാപനേങ്ങൾ വെഴജിയറാണഞ സെഹറായ ഉപകരണങ്ങൾ വെജിതരണന നേടെത്തെജിയതഞ.

15. എന പവെര് ഇന്കഡ്യൂശബറർ

അനുയറാത്രയവടെ  ഭറാഗമറായജി  മറാജജിക്കജില്  പരജിശേറീലനേന  ശനേടെജിയ  ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാരറായ  കുട്ടജികളക്കഞ
മറാജജികഞ  അവെതജിരജിപജിക്കുന്നതജിനുന  ശവെതനേന  ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുന  മറഞ  ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാരറായ  കുട്ടജികളക്കഞ
പരജിശേറീലനേന നേല്കുന്നതജിനുമറായജി കഴക്കൂട്ടന മറാജജികഞ പറാനേറജില് ഒരുക്കജിയജിട്ടുള്ള സജിരന ശവെദജിയറാണഞ എന പവെര്
ഇന്കക്യുശബറര്. ഇതജിവന്റെ പ്രവെര്ത്തെനേന തുടെര്നവെരുന.



16. ശപ്രറാവസ്തറജികഞ   &   ഓര്ശത്തെറാട്ടജികഞ വസെന്റർ

കുറഞ  നേജിരക്കജില്  ഭജിന്നശശേഷജി  സെഹറായ  ഉപകരണങ്ങൾ  ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനേറായജി  തൃശ്ശൂര്
ഇരജിങ്ങറാലക്കുടെയജിലളള  നേറാഷണൽ  ഇന്സജിറഡ്യൂട്ടഞ  ഓഫഞ  ഫജിസെജിക്കൽ  വമഡജിസെജിൻ  ആന്റഞ
റജിഹറാബജിലജിശറഷനേജിൽ ശപ്രറാവസ്തറജികഞ  &  ഓര്ശത്തെറാട്ടജികഞ വസെന്റർ സറാപജിചജിട്ടുണ്ടെഞ.  ഈ സറാപനേത്തെജിലൂവടെ
ഗുണനേജിലവെറാരമുള്ള കൃത്രജിമ സക, കറാല് എന്നജിവെ കുറഞ വചലവെജില് ലഭജ്യമറാക്കജി വെരുന.

17. ആങയജിശലറാസെജിനഗഞ  ശസറാണ്ഡജിസലറജിസെഞ  ,    മളട്ടജിപജിള  സസറീശററാസെജിസെഞ  തുടെങ്ങജിയവെ  
        മൂലമുള്ള  ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാര്ക്കുള്ള പ്രശതജ്യക പദ്ധതജി  

       ആങശലറാസെജിനഗഞ ശസറാണ്ടെജിസലറജിസെഞ,  മളട്ടജിപജിൾ സസറീശററാസെജിസെഞ എന്നറീ ശരറാഗങ്ങള മൂലമുണ്ടെറാകറാൻ
സെറാധജ്യതയള്ള ഭജിന്നശശേഷജി  പ്രതജിശരറാധജിക്കുന്നതജിവന്റെ ഭറാഗമറായജി  സെറാമ്പത്തെജികമറായജി  പജിശന്നറാക്കന നേജില്ക്കുന്ന
ശരറാഗജികളക്കഞ മരുനന ചജികജിത്സയന സെസൗജനേജ്യമറായജി നേല്കുന്ന പദ്ധതജി 2021-2022 ൽ നേടെപജിലറാക്കജി വെരുന. 

18. വസെറജിബ്രല് പറാളസെജി  ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ ആന്റഞ റജിസെര്ചഞ വസെന്റർ

   സെറാമൂഹജ്യനേറീതജി  വെകുപജിനേഞ  കറീഴജില്  പ്രവെര്ത്തെജിക്കുന്ന  സറാപനേമറായ  നേജിപഞമറജിലൂവടെ   വെജിവെജിധതരന
ഭജിന്നശശേഷജികള കവണ്ടെത്തുന്നതജിനുന, ആവെശേജ്യമറായ വതററാപജികളുന, പരജിശേറീലനേങ്ങളുന ലഭജ്യമറാക്കുകയന വചയ്യുന്ന
പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ  നേടെന  വെരുന.  ആതജ്യന്തറാധുനേജിക  സെജജികരണങ്ങശളറാവടെ  പ്രവെര്ത്തെജിക്കുന്ന  ഈ
സറാപനേത്തെജിലൂവടെ  2021  -  22 വെര്ഷത്തെജിൽ  വസെറജിബ്രൽ  പറാളസെജി  ബറാധജിതരറായവെര്ക്കഞ  ആധുനേജിക
സെനവെജിധറാനേങ്ങളജിലൂവടെ  ആവെശേജ്യമറായ  ചജികജിത്സയന  അനുബന  ശസെവെനേങ്ങളുന  നേല്കുന്നതജിനേറായജി  ഒരു
വസെറജിബ്രൽ പറാളസെജി ററീഹറാബജിലജിശറഷൻ വസെന്റർ പ്രവെര്ത്തെനേന ആരനഭജിക്കുന്നതജിനുളള പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ
നേടെന  വെരുന.  വസെറജിബ്രല്  പറാളസെജി  ബറാധജിതരറായവെര്ക്കഞ  വസഷജ്യൽ  ടറാന്സെജിഷൻ  സ്കൂളുകള,
ഫജിസെജിശയറാവതററാപജി,  ഒക്കക്യുശപഷണൽ  വതററാപജി,  വഡവെലപഞവമന്റഞ  വതററാപജി,  ആഡജിശയറാളജജി  ആന്റഞ
സറീചഞ  ലറാനശഗസ്വജഞ  പറാശത്തെറാളജജി,  സസെശക്കറാ  വതററാപജി,  നേഡ്യൂടറീഷന്  ആന്റഞ  ഡയറജികഞ  മറഞ  സെറാശങതജിക
സെറാശങതജിശകതര സെഹറായങ്ങള എന്നജിവെ ആധുനേജിക സെനവെജിധറാനേങ്ങളുവടെ സെഹറായശത്തെറാവടെ ലഭജ്യമറാക്കുന്ന
പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങളറാണഞ ഈ ശകന്ദ്രത്തെജിലൂവടെ ലഭജ്യമറാക്കറാൻ ലകജ്യമജിട്ടജിട്ടുളളതഞ. 

19.    ഗുരുതരമറായ നേറാഡറീവെഡ്യൂഹ വെജ്യവെസറാ തകരറാറുകള ബറാധജിചവെര്ക്കറായളള പദ്ധതജികള  

നേറാഡറീവെഡ്യൂഹ  വെജ്യവെസയജില്  ഉണ്ടെറാകുന്ന  ഗുരുതരമറായ  തകരറാറുകൾ  കറാരണന
ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാരറായവെര്ക്കഞ  വെജിവെജിധ  ചജികജിത്സകൾ  ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുന  അവെരുവടെ  ചലനേശശേഷജി
വെജിലയജിരുത്തുന്നതജിനുന  പരജിശേറീലനേങ്ങള  നേല്കുന്നതജിനുമറായജി  നേജിപഞമറജിൽ  ഒരു  ശഗറഞ  ആന്റഞ  വമഷന്
അനേറാലജിസെജിസെഞ  ലറാബജിവന്റെ പ്രവെര്ത്തെനേന ആരനഭജിചജിട്ടുണ്ടെഞ.  കൂടെറാവത ഈ വെജിഭറാഗന ശരറാഗജികളക്കറാവെശേജ്യമറായ
സെറീലജിനഗഞ ലജിഫഞ,  വസെക്കണ്ടെറജി ശകറാപജിശക്കഷന് അസ്സവസ്മെന്റഞ ശമറാണജിററജിനഗഞ സെനവെജിധറാനേങ്ങൾ, ശപഷജ്യന്റഞ
സെശപറാര്ട്ടഞ  സെര്വ്വറീസുകളുവടെ ശേറാകറീകരണന തുടെങ്ങജിയവെ  2021-22 ൽ നേടെപറാക്കറാനുളള പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ
നേടെന വെരുന. 

20. ററീഹറാബഞ എകഞപ്രസെഞ

സെനസറാനേത്തെറാകമറാനേന  ഭജിന്നശശേഷജിക്കറാര്ക്കഞ  വതററാപജികൾ  ഉളവപവടെയളള  ഇടെവപടെലകള
ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുന  തശദ്ദേശേ  സെസ്വയനഭരണ  സറാപനേങ്ങളക്കഞ  ഭജിന്നശശേഷജി  ശമഖലയജില്  ആവെശേജ്യമറായ



ഇടെവപടെലകളക്കുന,  പദ്ധതജി  രൂപറീകരജിക്കുന്നതജിനുന,  വെജ്യകജിഗത  ഭജിന്നശശേഷജി  സെഹറായ  ഉപകരണങ്ങള
ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുമുളള അസ്സവസ്മെന്റഞ ഉളവപവടെയളള പ്രവെര്ത്തെനേങ്ങൾ നേടെത്തുന്നതജിനുമുളള ഈ പദ്ധതജി
2021-22 ൽ നേജിപഞവമർ ആരനഭജിക്കുന്നതറാണഞ.  

 ശകരള ശസറഞ  ശററാഡഞ  ടറാന്ശസറാര്ട്ടഞ  ശകറാര്പശറഷനേജിൽ നേജിനന ഒരു ശവെറാളശവെറാ ശലറാ ഫഞശളറാർ
ബസ്സഞ  വെറാടെകയഞ എടുത്തെഞ അതജില് ആവെശേജ്യമറായ മറാറന വെരുത്തെജി ആവെശേജ്യമറായ വതററാപജി ഉപകരണങ്ങളുന
വെജിദഗ്ദരുവടെ  ശസെവെനേങ്ങളുന  ലഭജ്യമറാക്കജി  ശകരളത്തെജിൽ  എവെജിവടെയന  ററീഹറാബഞ  എകഞപ്രസ്സഞ  ശസെവെനേന
ലഭജ്യമറാക്കുന്നതജിനുള്ള നേടെപടെജികള സെസ്വറീകരജിച വെരുന.


