
©
കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

2022

കകേരള നനിയമസഭഭാ  പനിനനിന്റിംഗറ  പസറ.



പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സസ്ത്രീകേളുസടെയന്റിം ടഭാന്സ്സജെന്ഡറുകേളുസടെയന്റിം കുട്ടേനികേളുസടെയന്റിം 
ഭനിന്നകശേഷനികഭാരുസടെയന്റിം കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി 

(2021-2023)

മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2022 ജൂസസലെെ 18-ാം തസ്ത്രീയതനി സഭയനില് സമര്പനിച്ചതറ)

[പഭാലെെകഭാടെറ അട്ടേപഭാടെനി ആദനിവഭാസനി ഉഉൗരുകേളനിസലെെ ശേനിശുമരണന്റിം സന്റിംബനനിച്ചറ
തയഭാറഭാകനിയ സസ്പെഷഷ്യല് റനികപഭാര്ട്ടേറ]

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2022



പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സസ്ത്രീകേളുസടെയന്റിം ടഭാന്സ്സജെന്ഡറുകേളുസടെയന്റിം കുട്ടേനികേളുസടെയന്റിം 
ഭനിന്നകശേഷനികഭാരുസടെയന്റിം കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി 

(2021-2023)

മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2022 ജൂസസലെെ  18-ാം തസ്ത്രീയതനി സഭയനില് സമര്പനിച്ചതറ)

[പഭാലെെകഭാടെറ അട്ടേപഭാടെനി ആദനിവഭാസനി ഉഉൗരുകേളനിസലെെ ശേനിശുമരണന്റിം സന്റിംബനനിച്ചറ
തയഭാറഭാകനിയ സസ്പെഷഷ്യല് റനികപഭാര്ട്ടേറ]

1292/2022.



ഉള്ളടെകന്റിം
 

 കപജെറ

സമനിതനിയസടെ ഘടെന ..      v          

ആമുഖന്റിം ..      vii         

റനികപഭാര്ട്ടേറ ..      1



സമനിതനിയസടെ ഘടെന

അദഷ്യക്ഷേ  : 

ശസ്ത്രീമതനി  യ. പതനിഭ.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശസ്ത്രീമതനി ഒ. എസറ. അന്റിംബനികേ

ശസ്ത്രീമതനി  സനി. സകേ. ആശേ

ശസ്ത്രീമതനി സദലെെസ്ത്രീമ

ശസ്ത്രീമതനി കേഭാനതനില് ജെമസ്ത്രീലെെ

കഡഭാ. എന്. ജെയരഭാജെറ

കഡഭാ. എന്റിം. സകേ. മുനസ്ത്രീര്

ശസ്ത്രീമതനി ശേഭാന്തകുമഭാരനി സകേ

ശസ്ത്രീമതനി ഉമ കതഭാമസറ  *.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശസ്ത്രീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന്, സസക്രട്ടേറനി-ഇന്-ചഭാര്ജെറ

ശസ്ത്രീ. ആര്. കവണുകഗഭാപഭാല്,  കജെഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശസ്ത്രീ. ലെെഭാലെെനി വനി. എസറ., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശസ്ത്രീ. ജെയകുമഭാര് ജെനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി

ശസ്ത്രീ. അനനില് കുമഭാര് ബനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

* അന്റിംഗമഭായനിരുന്ന ശസ്ത്രീ. സജെസ്ത്രീവറ കജെഭാസഫറ 12-7-2022-നറ രഭാജെനിവച്ചതനിസന തുടെര്ന്നുണ്ടഭായ ഒഴനിവനില് 



ആമുഖന്റിം

പഭാലെെകഭാടെറ  ജെനില്ലയനിസലെെ  അട്ടേപഭാടെനി  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനില്  ശേനിശുമരണങ്ങള

തുടെര്കഥയഭാവുന്ന  പശഭാതലെെതനിലെെഭാണറ  അട്ടേപഭാടെനിയനിസലെെ  സനിതനിഗതനികേള  കനരനിട്ടേറ

വനിലെെയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സസ്ത്രീകേളുസടെയന്റിം  ടഭാന്സ്സജെന്ഡറുകേളുസടെയന്റിം  കുട്ടേനികേളുസടെയന്റിം

ഭനിന്നകശേഷനികഭാരുസടെയന്റിം കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി  അട്ടേപഭാടെനി  ആദനിവഭാസനി ഊരുകേള

സന്ദര്ശേനികഭാന്  തസ്ത്രീരുമഭാനനിച്ചതറ. അതനുസരനിച്ചറ  സമനിതനി 2021 ഡനിസന്റിംബര് 14-ാം തസ്ത്രീയതനി

അട്ടേപഭാടെനി  സന്ദര്ശേനിക്കുകേയന്റിം ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളുന്റിം കകേഭാട്ടേതറ ടടബല് സസ്പെഷഷ്യഭാലെെനിറനി

ആശുപതനിയന്റിം സന്ദര്ശേനിക്കുകേയന്റിം അഗളനി കേനിലെെ ആഡനികറഭാറനിയതനില് വച്ചറ കയഭാഗന്റിം കചര്ന്നറ

പസ്തുത  വനിഷയന്റിം  സന്റിംബനനിച്ചറ  വനിവനിധ  വകുപറ  ഉകദഷ്യഭാഗസരുമഭായനി  ചര്ച്ച  നടെത്തുകേയന്റിം

സനിതനിഗതനികേള  വനിലെെയനിരുത്തുകേയന്റിം  സചയ.  പസ്തുത  സന്ദര്ശേനകവളയനില്

ഉകദഷ്യഭാഗസരുമഭായനി  നടെതനിയ  ചര്ച്ചയസടെയന്റിം  സമനിതനി  നടെതനിയ  പഠനതനിസനയന്റിം

അടെനിസഭാനതനില് ഉരുതനിരനിഞ്ഞ നനിഗമനങ്ങളുന്റിം ശേനിപഭാര്ശേകേളുന്റിം ഉളസകഭാള്ളുന്നതഭാണറ ഈ

റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2022 ജൂടലെെ മഭാസന്റിം 13-ാം തസ്ത്രീയതനി കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി
അന്റിംഗസ്ത്രീകേരനിച.

              

              യ. പതനിഭ,

                      അദഷ്യക്ഷേ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                         സസ്ത്രീകേളുസടെയന്റിം ടഭാന്സറ സജെന്ഡറുകേളുസടെയന്റിം  
2022 ജൂസസലെെ 13.                                            കുട്ടേനികേളുസടെയന്റിം ഭനിന്നകശേഷനികഭാരുസടെയന്റിം 
                                                                     കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

പപ്പോലകപ്പോടട ജറില്ലയറിലല മണപ്പോര്കപ്പോടട തപ്പോലൂകറില് പശറിമഘട മലനറിരകളറില് സറിതറി
ലചെയ്യുന്ന  അടപപ്പോടറി  പബപ്പോകട  അഗളറി,  പുതൂര്,  പഷപ്പോളയൂര്  എന്നന്നീ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില്
ഉള്ലപടതതും  745  ചെതരശ്ര  കറിപലപ്പോമന്നീറ്റര്  വറിസ്തൃതറിയുള്ളതതും  തമറിഴപ്പോടുമപ്പോയറി  അതറിര്തറി
പങറിടുന്നതമപ്പോണട.  അടപപ്പോടറിയറിലല ഭൂരറിഭപ്പോഗതും ജനതയുതും ആദറിവപ്പോസറി വറിഭപ്പോഗതറില്ലപടവരപ്പോണട.
ഔപദദപ്പോഗറിക  കണക്കുകള്  പ്രകപ്പോരതും  അടപപ്പോടറിയറിലല  ആദറിവപ്പോസറി  ജനസതുംഖദ  192
ഊരുകളറിലല  11016  കുടുതുംബങ്ങളറിലപ്പോയറി 32956  ആണട.   സമന്നീപ  പ്രപദശങ്ങളറില്  നറിനതും
ആളുകള്  അടപപ്പോടറിയറിപലയട  കുടറിപയററിപപ്പോര്തതറിനപ്പോല്  1951-ല്  അടപപ്പോടറിയറിലല
ജനസതുംഖദയുലട 90% പ്രപ്പോതറിനറിധദമുണപ്പോയറിരുന്ന ആദറിവപ്പോസറി ജനസതുംഖദ നറിലവറില് 44%
മപ്പോത്രമപ്പോലണന്നട  ഔപദദപ്പോഗറിക  കണക്കുകള്  വദക്തമപ്പോക്കുന.   ഇരുളര്,  കുറുമ്പര്,  മുഡുഗര്
എന്നറിവയപ്പോണട അടപപ്പോടറിയറിലല  പ്രധപ്പോന  സമുദപ്പോയങ്ങള്.   ഇവറിടുലത  ആദറിവപ്പോസറി
ജനവറിഭപ്പോഗതറിലന സപ്പോക്ഷരത  62%  എന്നട കണകപ്പോകലപടറിരറിക്കുന.  സപ്പോമൂഹദപരമപ്പോയുതും
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസപരമപ്പോയുതും  സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയുതും  സമൂഹതറില്  പറിന്നപ്പോകതും  നറില്ക്കുന്ന
ജനവറിഭപ്പോഗമപ്പോണട  ആദറിവപ്പോസറികള്.  പപ്പോര്ശശ്വവല്കരറികലപട  ആദറിവപ്പോസറി  സമൂഹലത
മുഖദധപ്പോരയറിപലയട  കകപറിടറിച്ചുയര്പതണതട  നമ്മുലട  സമൂഹതറിലന  ബപ്പോധദതയപ്പോണട.
മപ്പോനവ  വറികസന  സൂചെറികകളറില്  പപ്പോശപ്പോതദരപ്പോജദങ്ങപളപ്പോടട  കറിടപറിടറിക്കുന്ന  നമ്മുലട
സതുംസപ്പോനതറിനു മുന്നറില് പചെപ്പോദദചെറിഹ്നമപ്പോണട അടപപ്പോടറി. 

2.  പപ്പോലകപ്പോടട  ജറില്ലയറിലല  അടപപ്പോടറിയറിലല  ശറിശുമരണങ്ങളുലട  അറുതറിയറില്ലപ്പോത
വറിലപ്പോപങ്ങള്  പകരള  മനനഃസപ്പോക്ഷറിലയ  പറിടറിച്ചുലയട കപ്പോന്  തടങ്ങറിയറിടട  വര്ഷങ്ങപളലറയപ്പോയറി.
ആദറിവപ്പോസറിപക്ഷമതറിനപ്പോയറി  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്  സര്കപ്പോരുകള്  പകപ്പോടറികള്
ലചെലവഴറിചറിട്ടുലണങറിലതും  ഇനതും  അടപപ്പോടറിയറിലല  ആദറിവപ്പോസറി  സമൂഹതും  പറിന്നപ്പോകപ്പോ
വസയറില്  ആലണന്നതട  ദുഖ:കരമപ്പോയ  വസ്തുതയപ്പോണട.   ശറിശുമരണ  നറിരകറില്  പകരളതും
വറികസറിത  രപ്പോജദങ്ങപളപ്പോടട  കറിടപറിടറികതക  നറിലയറിലപ്പോണട.   ശറിശുമരണ  നറിരകറില്
പദശന്നീയ ശരപ്പോശരറി  28%  ആയറിരറിക്കുപമ്പപ്പോള്  സതുംസപ്പോന  ശരപ്പോശരറി  6%-ല്  തപ്പോലഴയപ്പോണട.
പ്രസ്തുത സപ്പോഹചെരദതറിലതും പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരക്കുറവട മൂലമുള്ള ശറിശുമരണങ്ങള് അടപപ്പോടറിയറില്
തടര്കഥയപ്പോകുന.  2013-നട  പശഷതും  അടപപ്പോടറിയപ്പോയറി  സതുംസപ്പോന  സര്കപ്പോര്  131  പകപ്പോടറി
ലചെലവഴറിചറിട്ടുലണങറിലതും  121  ശറിശുമരണങ്ങള് നടനലവന്നട അനനൗപദദപ്പോഗറിക കണക്കുകള്
പറയുപമ്പപ്പോള് 2013 മുതല് 2021 ഒപകപ്പോബര് വലരയുള്ള ഔപദദപ്പോഗറിക കണക്കുകള് പ്രകപ്പോരതും
114  നവജപ്പോത ശറിശുകളപ്പോണട മരറിചതട.   2021-ല് മപ്പോത്രതും  9  ശറിശുകള് മരണലപടതപ്പോയറി
ഔപദദപ്പോഗറിക  കണക്കുകള്  സപ്പോക്ഷദലപടുത്തുന.  അടപപ്പോടറിയറിലല  ആദറിവപ്പോസറികള്കറിടയറിലല
പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരക്കുറവട പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി നറിലവറിലല 237 ഗര്ഭറിണറികലളയുതും അരറിവപ്പോള്
പരപ്പോഗബപ്പോധറിതരപ്പോയ  18  ഗര്ഭറിണറികലളയുതും  കഹററിസറില്  ഉള്ലപട  187  ഗര്ഭറിണറികലളയുതും
നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ആപരപ്പോഗദ  പ്രവര്തകര്,  ആശപ്പോവര്കര്മപ്പോര്,  എസട.റ്ററി.
ലപ്രപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോര്, അങണവപ്പോടറി വര്കര്മപ്പോര് എന്നറിവലര സര്കപ്പോര് ചുമതലലപടുതറിയറിട്ടുണട.
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കൂടപ്പോലത ജനനറി ജന്മരക്ഷപ്പോ പദ്ധതറി, വപ്പോത്സലദസ്പര്ശതും പദ്ധതറി, കമമ്മ്യൂണറിറ്ററി കറിചണ, സമഗ
ആപരപ്പോഗദ  സുരക്ഷപ്പോപദ്ധതറി,  സറികറിള്ലസല്  അനന്നീമറിയ  പരപ്പോഗറികള്കട  ധനസഹപ്പോയതും,
കകതപ്പോങ്ങട  പദ്ധതറി,  പുനര്ജനറി  എന്നന്നീ  പദ്ധതറികളുതും  സര്കപ്പോര്  അടപപ്പോടറിയുലട
പറിന്നപ്പോകപ്പോവസ  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നടപറിലപ്പോകറി  വരുനണട.  എന്നറിരുന്നപ്പോലതും
അടപപ്പോടറിയറില്  ആവര്തറിക്കുന്ന  ശറിശുമരണങ്ങളുലട  പശപ്പോതലതറില്  സര്കപ്പോര്
സതുംവറിധപ്പോനങ്ങള്  സശ്വന്നീകരറിച  നടപടറികള്  എത്രപതപ്പോളതും  ഫലപ്രപ്പോപറിയറിലലതറി  എന്നതട
അപനശ്വഷണ വറിപധയമപ്പോപകണതണട. ഈലയപ്പോരു പശപ്പോതലതറില് അടപപ്പോടറി ആദറിവപ്പോസറി
ഊരുകളറിലല സറിതറിഗതറികള് അവപലപ്പോകനതും ലചെയ്യുന്നതറിനുതും പനരറിടട മനസറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി
2021 ഡറിസതുംബര് 14-ാം തന്നീയതറി സന്നീകളുലടയുതും ടപ്പോന്സ്ലജന്ഡറുകളുലടയുതും കുടറികളുലടയുതും
ഭറിന്നപശഷറികപ്പോരുലടയുതും പക്ഷമതും സതുംബനറിച നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി അടപപ്പോടറിയറിലല വറിവറിധ
ആദറിവപ്പോസറി  ഊരുകളുതും  പകപ്പോടതറ  കടബല്  ലസ്പഷദപ്പോലറിറ്ററി  ആശുപത്രറിയുതും
സന്ദര്ശറിക്കുകയുതും അഗളറി  കറില ആഡറിപറ്റപ്പോററിയതറില് വചട  പയപ്പോഗതും  പചെര്ന്നട  ബനലപട
വകുപട ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയറി ചെര്ച നടത്തുകയുതും ലചെയ.

3.  അടപപ്പോടറിയറിലല ശറിശുമരണങ്ങളുലട ശരറിയപ്പോയ കപ്പോരണതും കലണതറിയപ്പോല് മപ്പോത്രപമ
അതറിനട  പരറിഹപ്പോരതും  കപ്പോണപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
അടപപ്പോടറിയറില്  ഒരു  സമഗ  ആപരപ്പോഗദ  സര്പവ്വേ  നടതണലമനതും  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളപ്പോയറി
ആദറിവപ്പോസറി  ജനവറിഭപ്പോഗതും  പറിന്തുടര്നവരുന്ന  ജന്നീവറിതകശലറിയുതും  ഭക്ഷണ  രന്നീതറിയുതും
മൂലമപ്പോപണപ്പോ  ശറിശുമരണങ്ങള്  സതുംഭവറിക്കുന്നതട  എന്നത  സതുംബനറിചട  വറിശദമപ്പോയ  പഠനതും
നടതണലമനതും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

4.  പടറികവര്ഗ്ഗ വറിഭപ്പോഗതറില്ലപട അമയതും കുഞറിനുതും പരറിചെരണതും ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനുതും
പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര ലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനുമപ്പോയറി പടറികവര്ഗ്ഗ വകുപട ഐ.റ്ററി.ഡറി.പറി. വഴറി
നടപറിലപ്പോക്കുന്ന  പദ്ധതറിയപ്പോയ  ജനനറി  ജന്മരക്ഷപ്പോ  പദ്ധതറിയറിലൂലട  ഗര്ഭറിണറി
ആയതറിനുപശഷമുള്ള  മൂനമപ്പോസതും  മുതല്  കുഞറിനട  ഒരു  വയസപ്പോകുന്നതവലരയുള്ള  18
മപ്പോസകപ്പോലതും പ്രതറിമപ്പോസതും  2000  രൂപ വന്നീതതും നല്കറിവരുന്നതപ്പോയുതും കുറുമ്പ വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്കട
ഭക്ഷദസഹപ്പോയ  പദ്ധതറിയറിലൂലട  ഭക്ഷദകറിറ്റുകള്  വറിതരണതും  ലചെയ്യുനലണനതും  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.

5.  അടപപ്പോടറിയറിലല കുടറികള്ക്കുതും ഗര്ഭറിണറികള്ക്കുതും അമമപ്പോര്ക്കുതും അങണവപ്പോടറികള്
വഴറി  അമൃതതുംലപപ്പോടറി,  പപപ്പോഷകഗുണമുള്ള  ധപ്പോനദങ്ങള്,  പപ്പോലട,  മുട  എന്നറിവ  വറിതരണതും
ലചെയ്യുനലണനതും  എന്നപ്പോല്  ഇതരതും  ഭക്ഷണതും  വന്നീടുകളറിപലകട  ലകപ്പോടുത്തുവറിടുപമ്പപ്പോള്
ആയതട  കുടുതുംബപ്പോതുംഗങ്ങള് വന്നീതറിചട  കഴറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  ആവശദതറിനുള്ള  പപപ്പോഷകപ്പോതുംശങ്ങള്
ഗര്ഭറിണറികളറിപലക്കുതും  അമമപ്പോരറിപലക്കുതും   എത്തുന്നറില്ലപ്പോലയന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ഗര്ഭപ്പോവസയുലട ആരതുംഭതറില്  തലന്ന പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരക്കുറവതും  ഹന്നീപമപ്പോപഗപ്പോബറിന് കുറവതും
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ഉള്ളവലര  കലണതറി  ഇലകററികള്ക്കുപുറപമ  മത്സദമപ്പോതുംസപ്പോദറികളുതും  റപ്പോഗറി  ,    തറിന  ,
ചെപ്പോമപപപ്പോലളള  പരമ്പരപ്പോഗത  ആഹപ്പോരങ്ങളുതും  നല്കണലമനതും  പപ്പോല്  ,    മുട  ,    പനന്ത്രപഴതും  ,
അമൃതതുംലപപ്പോടറി എന്നറിവ ഗര്ഭറിണറികള്ക്കുതും അമമപ്പോര്ക്കുതും കുടറികള്ക്കുതും അങണവപ്പോടറികളറില്
വച്ചുതലന്ന കഴറിക്കുന്നതറിനുള്ള സനൗകരദതും ഏര്ലപടുതണലമനതും സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

6.  ആദറിവപ്പോസറി ലപണകുടറികള് ഗര്ഭറിണറിയപ്പോയപ്പോല് ആദദലത 4 മപ്പോസകപ്പോലപതപ്പോളതും
ഇകപ്പോരദതും  പുറത്തു  പറയുന്നറിലല്ലന്നനതും  പുറത്തു  പറഞപ്പോല്  കദവപകപ്പോപമുണപ്പോകുലമനള്ള
അനവറിശശ്വപ്പോസതറിലന ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള ഇതരതും സപ്പോഹചെരദതും അവരുലട ആപരപ്പോഗദസറിതറിലയ
ബപ്പോധറിക്കുന്നതപ്പോയുതും  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  വറിവപ്പോഹതും  കഴറിയുന്ന  ആദറിവപ്പോസറി
ലപണകുടറികലളയുതും  കുടുതുംബപ്പോതുംഗങ്ങലളയുതും  ഉള്ലപടുതറി  ആശപ്പോവര്കര്മപ്പോര്  ,    അങണവപ്പോടറി
ടന്നീചര്മപ്പോര്  ,    എസട  .  സറി  .  ലപ്രപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോര് എന്നറിവര് മുപഖന പബപ്പോധവത്കരണ പരറിപപ്പോടറികള്
സതുംഘടറിപറിക്കുന്നതറിനുതും  പഫപ്പോളറികട  ആസറിഡട  ഉള്ലപലടയുള്ള  മരുനകള്
ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുതും പവണ നടപടറികള് സശ്വന്നീകരറികണലമന്നട  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

7. കടബല് വറിഭപ്പോഗതറില്ലപട ഗര്ഭറിണറികളറില് ഏലറയുതും കഹററിസട വറിഭപ്പോഗതറില്
ലപടുന്നവരുതും  മതറിയപ്പോയ  ശരന്നീരഭപ്പോരമറില്ലപ്പോതവരുതും  ഇവരറില്  പലരുതും  അനന്നീമറിക്കുമപ്പോണട.
ഇതട  കുഞറിലന  ആപരപ്പോഗദലത  ബപ്പോധറിക്കുനണട.   ഇലതപ്പോഴറിവപ്പോകപ്പോന്  ഗര്ഭറിണറികളപ്പോയ
പശഷതും  ചെറികറിത്സറിക്കുന്നതറിനു  പകരതും  കനൗമപ്പോര  പ്രപ്പോയതറില്  തലന്ന  അവര്കപ്പോവശദമപ്പോയ
ആപരപ്പോഗദ  പ്രവര്തനങ്ങളുതും  പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരവതും  ലഭദമപ്പോപകണതണട.  ലപണകുടറികള്
വളലര  പനരലത  വറിവപ്പോഹറിതരപ്പോകുന്ന  രന്നീതറിയപ്പോണട  അടപപ്പോടറിയറില്  നറിലവറിലള്ളലതനതും
18    വയസ്സുകഴറിഞപ്പോല് എത്രയുതും ലപലടന്നട  വറിവപ്പോഹതും  ലചെയ ലകപ്പോടുക്കുകയുതും    22    വയസപ്പോ
കുപമ്പപ്പോപഴയതും  മൂപന്നപ്പോ  നപ്പോപലപ്പോ  പ്രസവതും  കഴറിയുന്ന  അവസയറിപലകട  എതറിലപടുക
യപ്പോലണനതും  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന  .    വറിവപ്പോഹതും    കഴറിഞട     കുടുതുംബജന്നീവറിതതറിപലകട   
കടകപ്പോന്തക  ആപരപ്പോഗദമുണപ്പോയപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ  ഗര്ഭറിണറിയപ്പോകപ്പോന്  പപ്പോടുള്ളൂലവന്ന
നറിലയറിലള്ള  ആപരപ്പോഗദ  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസതും  നല്കണലമനതും  അനന്നീമറികപ്പോയ  ഗര്ഭറിണറികലള
കലണതറി പ്രപതദക പരറിചെരണതും നല്കണലമനതും  അടുതടുത ഗര്ഭങ്ങള്കറിടയറിലള്ള
ഇടപവള  മറിനറിമതും    2      വര്ഷലമങറിലതും  ആകതക  വറിധതും  അവര്കട  പബപ്പോധവല്കരണതും
നല്കുന്നതറിനുള്ള നടപടറി സശ്വന്നീകരറികണലമനതും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

8.  അടപപ്പോടറിയറില്  ആവര്തറിക്കുന്ന  ശറിശുമരണങ്ങളുലട  മലറ്റപ്പോരു  കപ്പോരണമപ്പോയറി
കണകപ്പോകപ്പോവന്നതട  ആദറിവപ്പോസറികള്കറിടയറില്  സറികറിള്ലസല്  അനന്നീമറിയ  (അരറിവപ്പോള്
പരപ്പോഗതും)  ബപ്പോധറിചവരുലട  എണക്കൂടുതല്  ആണട.  ഐ.റ്ററി.ഡറി.പറി.-യുലട  കന്നീഴറില്
163  പരപ്പോഗറികള്കട പ്രതറിമപ്പോസനറിരകറില്  2500  രൂപ ലപന്ഷന് അനുവദറിക്കുനലണനതും
എന്നപ്പോല്  2013-നു  പശഷതും  സറികറിള്ലസല്  അനന്നീമറിയ  പരപ്പോഗറികളുലട
സന്നീനറിതുംഗട നടതറിയറിടറില്ലപ്പോലയനതും സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഐ.റ്ററി.ഡറി.പറി.-യുലട കന്നീഴറില്
വറിവറിധ  പ്രപ്പോയതറിലള്ള  163  സറികറിള്ലസല്  അനന്നീമറിയ  പരപ്പോഗറികളറില്  16  പപര്
ഗര്ഭറിണറികളപ്പോലണന്നതട  ഗനൗരവകരമപ്പോയ വറിഷയമപ്പോണട.     അരറിവപ്പോള് പരപ്പോഗ  ബപ്പോധറിതരപ്പോയ
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സന്നീകള്  ഗര്ഭറിണറിയപ്പോകുപമ്പപ്പോള്  ശറിശുമരണങ്ങള്കട  സപ്പോധദതയുണട  .    അടപപ്പോടറിയറില്
സറികറിള്ലസല്  അനന്നീമറിയ  പരപ്പോഗ  ബപ്പോധറിതരുലട  കൃതദമപ്പോയ  കണകട  കലണത്തുന്നതറിനട
അടറിയന്തരമപ്പോയറി  എല്ലപ്പോ  വര്ഷവതും  സന്നീനറിതുംഗട  കദപ്പോമ്പട  നടതണലമനതും പരപ്പോഗബപ്പോധറിതലര
കലണതറി  അവര്കട  ചെറികറിത്സപ്പോ  സനൗകരദങ്ങള്  ഏര്ലപടുത്തുന്നതറിനുതും  ലപന്ഷന്
അനുവദറിക്കുന്നതറിനുതും  അരറിവപ്പോള്  പരപ്പോഗറികള്ക്കുള്ള  ലപന്ഷന്  തക    5000    രൂപയപ്പോയറി
വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുതും പവണ  നടപടറികള് സശ്വന്നീകരറികണലമനതും സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .
ജനറിതക  പ്രശ്നങ്ങള്  മൂലമുണപ്പോകുന്ന  ഈ  പരപ്പോഗലത  പനരറിടുന്നതറിനട  ഊരുകളറില്
പബപ്പോധവല്കരണവതും  ജന്നീന്  ലതറപ്പോപറി  ഉപയുക്തമപ്പോക്കുന്നതറിനട  കൂടുതല്  വറിപുലവതും
ശപ്പോസ് ത്രന്നീയവമപ്പോയ  സതുംവറിധപ്പോനങ്ങള്  ഏര്ലപടുത്തുന്നതറിനട  നടപടറി  സശ്വന്നീകരറികണലമനതും
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

9.  അടപപ്പോടറിയറിലല തടര്കഥയപ്പോകുന്ന ശറിശുമരണങ്ങളുലട കപ്പോരണതും അപനശ്വഷറിക്കുപമ്പപ്പോള്
അടറിയന്തര  സപ്പോഹചെരദങ്ങള്  പനരറിടപ്പോന്  തകതപ്പോയ  ആപരപ്പോഗദ  സതുംവറിധപ്പോനങ്ങളുലട
അപരദപ്പോപത  ഒരു പ്രധപ്പോന  പ്രശ്നമപ്പോലണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ഗര്ഭറിണറികള്ക്കുതും
നവജപ്പോത  ശറിശുകള്ക്കുതും  സതുംജപ്പോതമപ്പോകുന്ന  അടറിയന്തര  സപ്പോഹചെരദതും  പനരറിടപ്പോന്
സതുംവറിധപ്പോനമറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  മണറിക്കൂറുകപളപ്പോളതും  സഞരറിചട  അനദജറില്ലകളറിപലപകപ്പോ
പപ്പോലകപ്പോപടപകപ്പോ എപതണറി വരുന.  ഇതട പരപ്പോഗറികളുലട മരണങ്ങള്കട കപ്പോരണമപ്പോകുന.
അടപപ്പോടറിയറില്തലന്ന  ആധുനറിക  സനൗകരദങ്ങപളപ്പോടുകൂടറിയ  ആപരപ്പോഗദ  സതുംവറിധപ്പോനങ്ങള്
ഉറപ്പുവരുതറിയപ്പോല് നവജപ്പോത ശറിശുമരണതും ഒരു പരറിധറിവലര തടയപ്പോനപ്പോകുതും.

10.  അടപപ്പോടറിയറിലല ജനവറിഭപ്പോഗതും  വറിദഗ്ദ്ധ ചെറികറിത്സയപ്പോയറി  ആശ്രയറിക്കുന്നതട  പകപ്പോടതറ
ഗവണലമനട കടബല് ലസ്പഷദപ്പോലറിറ്ററി പഹപ്പോസ്പറിറ്റലപ്പോണട.  പ്രസ്തുത ആശുപത്രറിയറില് ആലക
17  പഡപ്പോകര്മപ്പോരപ്പോണുള്ളലതനതും  പന്നീഡറിയപ്പോടറികട,  കഗനപകപ്പോളജറി,  ഫറിസറിഷദന്,
കസകദപ്പോടറി,  ഇ.എന്.റ്ററി.,  ഒഫപ്പോല്പമപ്പോളജറി,  ദന്തപരപ്പോഗവറിഭപ്പോഗതും  എന്നറിവ
പ്രവര്തറിക്കുനലണനതും ലഡനല് അസറിസ്റ്റനതും,  ലഡനല് സര്ജനുതും ഒഴറിലകയുള്ള എല്ലപ്പോ
വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിലതും  ഒരു   ജൂനറിയര്  കണസള്ടനട  പപപ്പോസ്റ്റപ്പോണട  നറിലവറിലള്ളലതനതും
അതദപ്പോഹറിത  വറിഭപ്പോഗതറില്  നപ്പോലട  സറി.എതും.ഒ.-മപ്പോരുതും  മൂന്നട  അസറിസ്റ്റനട
സര്ജന്മപ്പോരുമുലണനതും  അടപപ്പോടറിയറിലല  പ്രപ്പോഥമറികപ്പോപരപ്പോഗദപകന്ദ്രങ്ങളറില്  നറിനതും
വറിനദസറിചറിട്ടുള്ള  പഡപ്പോകര്മപ്പോരപ്പോണട  നറിലവറില്  പ്രവര്തറിച്ചു  വരുന്നലതനതും
150  കറിടകകപളപ്പോടുകൂടറിയ  ആശുപത്രറിയപ്പോയറി  ഉയര്തറിലയങറിലതും  54  കറിടകകളുള്ള
ആശുപത്രറിയുലട  അടറിസപ്പോന  സനൗകരദതും  മപ്പോത്രപമ  നറിലവറിലള്ളൂലവനതും  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന. മുന്പട കടബല് ഡറിപപ്പോര്ടടലമനറിലന നറിയന്ത്രണതറില് പ്രവര്തറിചറിരുന്ന
ആശുപത്രറി  ഇപപപ്പോള്  ആപരപ്പോഗദവകുപറിലന  കന്നീഴറിലപ്പോണട  .    ആശുപത്രറിയറിലലത്തുന്ന
ആദറിവപ്പോസറികളുലട  വറിശദപ്പോതുംശങ്ങള്  എസട  .  റ്ററി  .    വകുപറിനട  യഥപ്പോസമയതും  ലഭറിക്കുന്നതറിനുതും
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വകുപ്പുകള്  തമറിലള്ള  ഏപകപ്പോപനതറിനുതും  ഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗതറിനുമപ്പോയറി  കടബല്
ഡറിപപ്പോര്ടടലമനറില് നറിനള്ള കടബല് എകടലറ്റന്ഷന് ഓഫന്നീസലറപയപ്പോ ഗസറ്റഡട റപ്പോങറിലള്ള
സന്നീനറിയര്  ഉപദദപ്പോഗസലനപയപ്പോ  പകപ്പോടതറ  കടബല്  ലസ്പഷദപ്പോലറിറ്ററി  ആശുപത്രറിയറില്
ലലയ്സണ  ഓഫന്നീസറപ്പോയറി  നറിയമറികണലമനതും  ഈ ഏപകപ്പോപനതും  നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന്നതറിനുതും
കുറ്റമറ്റതപ്പോക്കുന്നതറിനുതും  ജറില്ലപ്പോതലതറിലള്ള  എസട  .  ടറി  .    വകുപറിലല  ഉപദദപ്പോഗസലര
നറിപയപ്പോഗറികണലമനതും  ടറി  ഉപദദപ്പോഗസര്കട  അവരുലട  ഉതരവപ്പോദറിതതും  വദക്തമപ്പോയറി
നറിര്വ്വേചെറിചട  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  പുറലപടുവറികണലമനതും  പമലറില്  ഈ
വറിഷയങ്ങളറിലണപ്പോകുന്ന  അനപ്പോസയട  ടറി  ഉപദദപ്പോഗസര്  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോകുലമന്നട
നറിഷ്കര്ഷറിപകണതതും  മപ്പോസതറിലലപ്പോരറികല്  ഈ  സതുംവറിധപ്പോനങ്ങള്  വകുപ്പുതലതറില്
നറിരന്നീക്ഷറിപകണതപ്പോലണനതും സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

11.  ചുണക്കുളതും  ഊരറിലല  സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി  ബുദ്ധറിമുടട  അനുഭവറിക്കുന്ന
കുഷ്ഠപരപ്പോഗബപ്പോധറിതനപ്പോയ  വന്നീരപളനറിയുലടയുതും  തളര്വപ്പോതതും  പറിടറിലപട  അപദ്ദേഹതറിലന
ഭപ്പോരദയുലടയുതും  വന്നീടട  സന്ദര്ശറിച  പവളയറില്  ടറിയപ്പോളുകളുലട  കദനതുംദറിന  ജന്നീവറിതതും
പക്ലേശകരമപ്പോലണന്നട  സമറിതറികട  പബപ്പോധദലപട്ടു.   ചുണക്കുളതും  ഊരറിലല  കുഷ്ഠപരപ്പോഗ
ബപ്പോധറിതനപ്പോയ  വന്നീരപളനറിക്കുതും  തളര്വപ്പോതതും  പറിടറിലപട  ഭപ്പോരദയതും  ആയൂര്പവദ
ചെറികറിത്സയപ്പോവശദമപ്പോയ  സനൗകരദലമപ്പോരുകണലമനതും  ചെറികറിത്സയപ്പോയറി  ധനസഹപ്പോയതും
നല്കുന്ന  കപ്പോരദതും  പരറിഗണറികണലമനതും  സപ്പോമ്പതറിക  ബുദ്ധറിമുടനുഭവറിക്കുന്ന  ശസകറിയ
കഴറിഞ  പരശല്  -  ലന  കുഞറിലന  തടര്ചെറികറിത്സയപ്പോവശദമപ്പോയ  ധനസഹപ്പോയതും
നല്കണലമനതും ഇതരതറിലള്ള ആളുകലള കലണതറി സര്കപ്പോര് ഫണട ഫലപ്രദമപ്പോയറി
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോനുതും  അര്ഹരപ്പോയവര്കട  സഹപ്പോയതും  എതറിക്കുവപ്പോനുതും  എസട  .  ടറി  .
ലപ്രപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോര്  ഉള്ലപലടയുള്ളവര്  കൂടുതല്  ജപ്പോഗത  പുലര്തണലമനതും  ആയതറിനുള്ള
നടപടറി സശ്വന്നീകരറികണലമനതും  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

12.  പകപ്പോടതറ ആശുപത്രറിയറില് ദറിവപസന എഴുന്നൂററിലധറികതും ആളുകള് ചെറികറിത്സ
പതടറി എതപ്പോറുലണനതും തപ്പോലൂകട ആശുപത്രറി കകകപ്പോരദതും  ലചെയ്യുന്നതറിപനകപ്പോള് കൂടുതല്
പകസുകള് പകപ്പോടതറ ആശുപത്രറിയറില് കകകപ്പോരദതും ലചെയ്യുനലണനതും എന്നപ്പോല് പടര്ഷദററി
ലകയര്  ആവശദമപ്പോയറി  വരുന്ന  പരപ്പോഗറികലള  വറിദഗ്ദ്ധ  ചെറികറിത്സയപ്പോയറി  ദൂരത്തുള്ള
മറ്റട   ആശുപത്രറികളറിപലയട     റഫര്      ലചെയ്യുകയപ്പോണട    നറിലവറിലലനതും     ഗര്ഭറിണറികള്കട
കപ്പോര്ഡറിപയപ്പോളജറി  കണസള്പടഷന്  പവണറി  വരറികയപ്പോലണങറിലതും  ഇപത
അവസയപ്പോലണനതും  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   അടപപ്പോടറിപപപ്പോലല  ഭൂമറിശപ്പോസപരമപ്പോയറി
ഒറ്റലപട  സലതട  വറിദഗട ദ്ധ  ചെറികറിത്സപ്പോ  സനൗകരദതും  ലഭദമപ്പോപകണതപ്പോണട.    പകപ്പോടതറ
ഗവണലമനട  കടബല് ലസ്പഷദപ്പോലറിറ്ററി  ആശുപത്രറിലയ പടര്ഷദററി  ലകയര് ഉള്ലപലടയുള്ള
സനൗകരദങ്ങപളപ്പോടുകൂടറി  ജറില്ലപ്പോ  ആശുപത്രറി  നറിലവപ്പോരതറിപലകട  ഉയര്തണലമനതും
അതറിനനുസൃതമപ്പോയറി  സ്റ്റപ്പോഫട  ലസ്ട്രെങ്തട  വര്ദ്ധറിപറികണലമനതും  എല്ലപ്പോ  വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിലതും
കണസള്ടനറിലന  പസവനതും  ഉറപ്പുവരുതണലമനതും  ഫപ്പോര്മസറിസ്റ്റട  ,    ലനഴറിതുംഗട  സൂപ്രണട  ,
സര്ജന് തടങ്ങറിയവരുലട പസവനതും ഉറപ്പുവരുതണലമനതും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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13.  പകപ്പോടതറ   ആശുപത്രറിയറില്   നപ്പോലട    കറിടകകപളപ്പോടുകൂടറിയ   ഡയപ്പോലറിസറിസട 
യൂണറിറ്റട  24  മണറിക്കൂറുതും  പ്രവര്തറിച്ചു  വരുനലണനതും  ഫപ്പോര്മസറി  വളലര  പരറിമറിതമപ്പോയ
സനൗകരദതറിലപ്പോണട  പ്രവര്തറിക്കുന്നലതനതും  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   പകപ്പോടതറ
ആശുപത്രറിയറിലല  ഡയപ്പോലറിസറിസട  യൂണറിറ്റുതും  ഫപ്പോര്മസറിയുതും  കൂടുതല്  ലമചലപട  നറിലയറില്
പ്രവര്തറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  അടറിസപ്പോന  സനൗകരദങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുതണലമനതും
ആവശദമപ്പോയ ജന്നീവനകപ്പോലര നറിയമറികണലമനതും സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

14.  നവജപ്പോത ശറിശുകളുലട മരണതും തടര്കഥയപ്പോകുന്ന സപ്പോഹചെരദതും ഗനൗരവതരമപ്പോണട.
പകപ്പോടതറ  ആശുപത്രറിയറില്  കഗനപകപ്പോളജറി,  പന്നീഡറിയപ്പോടറികട  എന്നന്നീ
വറിഭപ്പോഗങ്ങള്കട  കൂടുതല്  പ്രപ്പോധപ്പോനദതും  നല്പകണതലണന്നട  സമറിതറി  കരുതന.
ആയതറിനപ്പോല്  പകപ്പോടതറ  GTSH-ല്  കഗനപകപ്പോളജറി  ,    പന്നീഡറിയപ്പോടറികട  വറിഭപ്പോഗങ്ങളറില്
പരറിചെയസമ്പന്നരപ്പോയ  പഡപ്പോകര്മപ്പോരുലട  പസവനതും  ഉറപ്പുവരുപതണതതും  നവജപ്പോത
ശറിശുകള്കപ്പോയറി  ഇന്കുപബറ്റര്  ,    ഐ  .  സറി  .  യു  .,    ലവനറിപലറ്റര്  സതുംവറിധപ്പോനതും  എന്നറിവ
ഒരുപകണതമപ്പോലണന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  . ഗര്ഭപ്പോവസയുലട ആരതുംഭഘടതറില്
തലന്ന വറിദഗ്ദ്ധ ചെറികറിത്സ ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിലൂലട പ്രസവ സമയലത സങന്നീര്ണത കുറയപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുന്നതപ്പോണട.  ഗര്ഭറിണറികളപ്പോയ  സന്നീകളുലട  സപ്പോനറിതുംഗറിലൂലട  കുടറികളുലട  ഭപ്പോരക്കുറവതും
മറ്റട  സങന്നീര്ണതകളുതും  കലണത്തുന്നതറിനട  ഇതട  സഹപ്പോയകരമപ്പോകുതും.  പകപ്പോടതറ
ആശുപത്രറിയറില് സപ്പോനറിതുംഗട സനൗകരദമുലണങറിലതും നറിലവറില് സറിരതും പറഡറിപയപ്പോളജറിസ്റ്ററിലന
പസവനതും  മപ്പോസതറില്  രണട  ദറിവസതും  മപ്പോത്രപമ  ലഭദമപ്പോകുനള്ളൂലവന്നട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന  .     പകപ്പോടതറ    GTSH-  ല്  പറഡറിപയപ്പോളജറിസ്റ്ററിലന  സറിരതും  തസറിക
സൃഷറിചട മുഴുവന് സമയ സപ്പോനറിതുംഗട സനൗകരദതും ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

15.  പകപ്പോടതറ  GTSH-ല്  കപ്പോര്ഡറിപയപ്പോളജറി  വറിഭപ്പോഗതറില്  ധപ്പോരപ്പോളതും  പകസുകള്
വരപ്പോറുലണങറിലതും  'കപ്പോതട ലപ്പോബട', 'സറി.റ്ററി.സപ്പോന്'  എന്നന്നീ സനൗകരദങ്ങള് ലഭദമല്ലപ്പോലയന്നട സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് പകപ്പോടതറ   GTSH-  ല്   '  കപ്പോതട ലപ്പോബട  ' '  സറി  .  റ്ററി  .  സപ്പോന്  '   എന്നന്നീ
സനൗകരദങ്ങള് ലഭദമപ്പോകണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

16.  ആദറിവപ്പോസറി  ജനസതുംഖദ  നറിലനറിര്ത്തുകലയന്നതട  സമൂഹതറിലന  ആവപ്പോസ
സതുംവറിധപ്പോനതറിലന  ഭപ്പോഗതും  കൂടറിയപ്പോലണനതും  ആദറിവപ്പോസറി  ജനസതുംഖദ  കുറഞ
വരുന്നതട  ആശപ്പോസദകരമലല്ലനതും  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  എന്നപ്പോല്  ഗുരുതര
ആപരപ്പോഗദപ്രശ്നങ്ങള്    നറിലനറില്ക്കുപമ്പപ്പോഴുതും  ഒരു  ആദറിവപ്പോസറി  സട ത്രന്നീയട     6-  ഉതും    7-  ഉതും
കുടറികളുണപ്പോകുന്നതട അമയുലടയുതും   കുഞറിലനയുതും ജന്നീവലനവലര ബപ്പോധറികപ്പോന് സപ്പോധദതയുണട  .
ആയതറിനപ്പോല്  ആദറിവപ്പോസറി  ജനവറിഭപ്പോഗങ്ങള്കറിടയറില്  കുടുതുംബപ്പോസൂത്രണലതപറ്ററി
പബപ്പോധവത്കരണതും നടതണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .



7

17.   അടപപ്പോടറിയറിലല  ആദറിവപ്പോസറി  വറിഭപ്പോഗതറിലന  ഉന്നമനതറിനപ്പോയറി  പടറികവര്ഗ്ഗ
വറികസന വകുപട ഐ.റ്ററി.ഡറി.പറി. മുപഖന വറിവറിധ പദ്ധതറികള് നടതറിവരുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഇനപഗറ്റഡട കടബല് ലഡവലപ്ലമനട പപ്രപ്പോജകട (ഐ.റ്ററി.ഡറി.പറി.)-യുലട
കന്നീഴറില് നറിലവറില്  131  ഫന്നീല്ഡട എസട.റ്ററി.  ലപ്രപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോരുതും  11  ലഹല്തട ലപ്രപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോരുതും
പ്രവര്തറിക്കുനണട.   പടറികവര്ഗ്ഗ  വറിഭപ്പോഗതറില്ലപട  അമയതും  കുഞറിനുതും  പവണ
പരറിചെരണതും  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനുതും  പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര  ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനുമപ്പോയറി
ആവറിഷ്കരറികലപട  'ജനനറി  ജന്മരക്ഷ'  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരതും,  ഗര്ഭറിണറിയപ്പോയതറിനുപശഷതും
3  മപ്പോസതും  മുതല്  കുഞറിനട  ഒരു  വയസപ്പോകുന്നതവലരയുള്ള  18  മപ്പോസകപ്പോലതും  പ്രതറിമപ്പോസതും
2000  രൂപ  വന്നീതതും  നല്കറി  വരുനലണനതും  ലതപ്പോഴറിലറില്ലപ്പോത  കുറുമ്പ
വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്കട ഭക്ഷദസഹപ്പോയ പദ്ധതറിയറിലൂലട ഭക്ഷദകറിറ്റുകള് വറിതരണതും ലചെയ്യുനലണനതും
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആപരപ്പോഗദവകുപറിലന  ചെറികറിത്സപ്പോ  സതുംവറിധപ്പോനങ്ങള്ക്കു  പുറപമ
അടപപ്പോടറിയറിലല  പ്രപതദക  സപ്പോഹചെരദവതും  ദുര്ഘട  പമഖല  എന്നതതും  പരറിഗണറിചട
ഐ.റ്ററി.ഡറി.പറി.-യുലട  കന്നീഴറില്  രണട  ലമപ്പോകബല്  ഒ.പറി.  ക്ലേറിനറിക്കുകള്  പ്രവര്തറിച്ചു
വരുനലണനതും പകപ്പോളനറികളറില് ഔടടകസഡട കദപ്പോമ്പട  നടത്തുനലണനതും 24 മണറിക്കൂറുതും
പ്രവര്തറിക്കുന്ന  ആതുംബുലന്സട  സനൗകരദതും  ഏര്ലപടുതറിയറിട്ടുലണനതും  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  കദപ്പോമ്പുകള് സതുംഘടറിപറിക്കുപമ്പപ്പോള് ജനപങപ്പോളറിതതും ഉറപ്പുവരുതണലമനതും
കൂടുതല്  ലമപ്പോകബല് ക്ലേറിനറിക്കുകള് വഴറി  മുഴുവന്  സമയ പസവനതും    ഉറപ്പുവരുതണലമനതും
നറിലവറിലള്ള ആതുംബുലന്സട സനൗകരദങ്ങള് കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോകണലമനതും സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

18. ലതറ്റപ്പോയരന്നീതറിയറിലള്ള   മുലയൂടല്  മൂലതും  ശറിശുമരണങ്ങള്  സതുംഭവറിക്കുനലണന്ന
ആപരപ്പോഗദവകുപറിലന  കലണതലറിലന  തടര്ന്നട  ആയതട  പരറിഹരറികപ്പോന്  'വപ്പോല്സലദ
സ്പര്ശതും'  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരതും  മൂന്നട  നഴ്സുമപ്പോലര  നറിയമറിചറിട്ടുലണന്നട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  എസട  .  റ്ററി  .   ലപ്രപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോര്കട ഒരു  ആപരപ്പോഗദപബപ്പോധവത്കരണ  ക്ലേപ്പോസട 
നടത്തുന്നതട ഉചെറിതമപ്പോലണന്നട നറിരന്നീക്ഷറിച സമറിതറി ഇതറിനപ്പോയറി ഡറി  .  എതും  .  ഒ  .    പവണ നടപടറികള്
സശ്വന്നീകരറികണലമനതും  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്  ഇതരതും  ആപരപ്പോഗദ  പബപ്പോധവത്കരണ
ക്ലേപ്പോസ്സുകള് എസട  .  റ്ററി  .   ലപ്രപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോര്കട ലഭറിക്കുനപണപ്പോലയന്നട ഉറപപ്പോകണലമനതും സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

19. ഐ.റ്ററി.ഡറി.പറി.-യുലട കന്നീഴറില് 16 പ്രന്നീലമടറികട പഹപ്പോസ്റ്റലകളുതും ഒരു പപപ്പോസ്റ്റട ലമടറികട പഹപ്പോസ്റ്റലതും
അടപപ്പോടറി  പമപ്പോഡല്  റസറിഡന്ഷദല്  സ്കൂളുതും  പ്രവര്തറിക്കുനലണനതും  ഇവറിലടയുള്ള
ആയറിരതറിഎണ ണ്ണൂപറപ്പോളതും കുടറികള്കട സര്കപ്പോര് അതുംഗന്നീകൃത പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരതും നല്കുനലണനതും
എന്നപ്പോല്  വന്നീടറില്  നറിനതും  ദറിവസവതും  സ്കൂളറില്  പപപ്പോയറി  വന്നട  പഠറിക്കുന്നവര്കട  പ്രഭപ്പോതഭക്ഷണതും
മപ്പോത്രപമ  ലഭറിക്കുനള്ളൂലവനതും   കഹസ്കൂള്-ഹയര്ലസകനററി   വറിദദപ്പോര്തറികള്കട  ഇതട
ലഭറിക്കുന്നറിലല്ലനതും സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്   കഹസ്കൂള്   -   ഹയര്ലസകനററി
സ്കൂള് വറിദദപ്പോര്തറികള് ഉള്ലപലട എല്ലപ്പോ കുടറികള്ക്കുതും പ്രഭപ്പോതഭക്ഷണതും ലഭറിക്കുന്നതറിനുള്ള
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നടപടറി സശ്വന്നീകരറികണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .   കനൗമപ്പോരകപ്പോരപ്പോയ ലപണകുടറികള്കട
ശ്രദ്ധ  ലകപ്പോടുക്കുന്നതറിപനപ്പോലടപ്പോപതും  ആണകുടറികളുലട  ആപരപ്പോഗദകപ്പോരദതറിലതും  ശ്രദ്ധറിപകണതണട  .
നറിശറിത  ഇടപവളകളറില്  പഹപ്പോസ്റ്റലകള്  പകന്ദ്രന്നീകരറിചട  കുടറികളുലട  ആപരപ്പോഗദസറിതറി
സതുംബനറിച  പരറിപശപ്പോധന  നടതണലമനതും  അവരുലട  ഉയരവതും  തൂകവതും
പരറിപശപ്പോധറികണലമനതും  കൃതദമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള്  ഉള്ലപടുതറി  ലഹല്തട  കപ്പോര്ഡട
നല്കണലമനതും  ആപരപ്പോഗദപരറിപപ്പോലനതും  സതുംബനറിചട  കനൗണസറിലറിതുംഗട  നല്കണലമനതും
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .  

20.  പകപ്പോടമല ഗവണലമനട എല്.പറി.എസട.-ല് വറിവറിധ ക്ലേപ്പോസുകളറിലപ്പോയറി 85 കുടറികള്
പഠറിക്കുനലണനതും  അഞട  അദ്ധദപ്പോപകര്  നറിലവറിലലണനതും  പ്രഭപ്പോത  ഭക്ഷണവതും
ഉചഭക്ഷണവതും  കുടറികള്കട  നല്കുനലണനതും  പകപ്പോടമല  സ്കൂള്  സറിതറി  ലചെയ്യുന്നതട
സനൗജനദമപ്പോയറി  ലഭറിച  ഒപരകര്  ഭൂമറിയറിലപ്പോലണനതും  പ്രസ്തുത  ഭൂമറികട  കൃതദമപ്പോയ
പരഖകളറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  സലതറിപന്മല്  തര്കതും  നറിലനറില്ക്കുന്നതപ്പോയുതും  പ്രസ്തുത  സ്കൂള്
സന്ദര്ശനതും നടതറിയതറില് നറിനതും സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  പകപ്പോടമല ജറി  .  എല്  .  പറി  .  എസട  .
സറിതറി ലചെയ്യുന്ന സലതും കൃതദമപ്പോയറി അളന്നട തറിടലപടുതറി അതറിര്തറി നറിശയറിചട സ്കൂളറിനട
സശ്വന്തമപ്പോയറി പടയതും അനുവദറികപ്പോനുതും സ്കൂളറിനട ചുറ്റുമതറില് ലകടറി കളറിസലതും നറിര്മറികപ്പോനുതും
കഹലടകട  ക്ലേപ്പോസട മുററികള്  ആരതുംഭറിക്കുന്നതറിനുതും  നടപടറി  സശ്വന്നീകരറികണലമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

21.  അടപപ്പോടറിയറിലല  പറപ്പോഡുകളുലട  നറിലവറിലല  അവസ  പരറിതപ്പോപകരമപ്പോലണന്നട
സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  അടറിയന്തര സപ്പോഹചെരദങ്ങളറില് ആശുപത്രറിയറില് എത്തുന്നതറിനട
തകര്ന്ന  പറപ്പോഡറിലൂലട  യപ്പോത്ര  ലചെപയ്യേണറി  വരുന്നതട  ചെറികറിത്സ  ലഭറിക്കുന്നതറിനട
കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോക്കുകയുതും  പരപ്പോഗറിയുലട  മരണതറിനട  തലന്ന  കപ്പോരണമപ്പോകുകയുതും  ലചെയ്യേപ്പോതും.
അടപപ്പോടറിയറിപലക്കുള്ള  പറപ്പോഡറിലന  പുനരുദ്ധപ്പോരണവമപ്പോയറി  ബനലപടട  അകലന്ലമനതും
ഡറി.പറി.ആര്.-ഉതും  തയ്യേപ്പോറപ്പോയറിട്ടുലണങറിലതും  പുനരുദ്ധപ്പോരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  മന്ദഗതറിയറിലപ്പോണട.
53  കറി.മന്നീ.  നന്നീളമുള്ള മണപ്പോര്കപ്പോടട  ചെറിന്നതടപ്പോകതും പറപ്പോഡപ്പോണട അടപപ്പോടറിയറിപലക്കുള്ള ഏക
പറപ്പോഡട.  ഭൂമറിശപ്പോസപരമപ്പോയറി  ഒറ്റലപടട  സറിതറിലചെയ്യുന്ന  ആദറിവപ്പോസറി  പമഖലയപ്പോയ
അടപപ്പോടറികട  മുന്ഗണന  നല്കറി  പറപ്പോഡട  പുനരുദ്ധപ്പോരണതും  കറിഫ്ബറി  അടറിയന്തരമപ്പോയറി
ലചെയ്യേണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

22. അടപപ്പോടറിയറിലല ആദറിവപ്പോസറി വറിഭപ്പോഗതറില്ലപട ആളുകള്കട വന്നീടട നറിര്മറികപ്പോന്
ഒന്നര ലസനട  സലതും മപ്പോത്രപമയുള്ളൂലവനതും കലഫട മറിഷന് പദ്ധതറി മുപഖന ആനുകൂലദതും
ലഭദമപ്പോകുന്നതറിനട  മൂന്നട  ലസനട  സലലമങറിലതും  ആവശദമുലണനതും  ഭവന  നറിര്മപ്പോണതറി
നപ്പോവശദമപ്പോയ  നറിര്മപ്പോണ  സപ്പോമഗറികള്  സശ്വരൂപറിക്കുന്നതട  പകപ്പോയമ്പത്തൂര്,
പപ്പോലകപ്പോടട എന്നറിവറിടങ്ങളറില് നറിന്നപ്പോയതറിനപ്പോല് പ്രപദശവപ്പോസറികള് ബുദ്ധറിമുടട പനരറിടുനലവനതും
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ഭവന  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  മണല്  ഭവപ്പോനറിപ്പുഴ  ഉള്ലപലടയുള്ള  സലങ്ങളറില്
നറിന്നട എടുകപ്പോനുള്ള അനുമതറി ആവശദമുലണനതും സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ആദറിവപ്പോസറികള്കട  കലഫട  പദ്ധതറി  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭറികതകവറിധതറില്
മൂന്നട ലസനട സലലമങറിലതും നല്കണലമനതും വനപ്പോവകപ്പോശ നറിയമപ്രകപ്പോരതും നല്കറിയറിട്ടുള്ള
ഭൂമറിയറിപന്മല് സര്കപ്പോര് പസവനങ്ങള് ലഭദമപ്പോകപ്പോന് നടപടറി  സശ്വന്നീകരറികണലമനതും ഭവന
നറിര്മപ്പോണ  സപ്പോമഗറികള്  തപദ്ദേശന്നീയമപ്പോയറി  സതുംഭരറിക്കുന്നതറിനട  അനുമതറി  നല്കണലമനതും
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

23.  അടപപ്പോടറിയറില്  സതുംഭവറിച്ചുലകപ്പോണറിരറിക്കുന്ന  ശറിശുമരണങ്ങള്ക്കുള്ള  കപ്പോരണതും
പരറിപശപ്പോധറിക്കുപമ്പപ്പോള്  ആദറിവപ്പോസറികളറില്  വര്ദ്ധറിച്ചു  വരുന്ന  ലഹരറി  ഉപപയപ്പോഗതും  പ്രധപ്പോന
വറിഷയമപ്പോലണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   അടപപ്പോടറി  മദദനറിപരപ്പോധറിത
പമഖലയപ്പോലണങറിലതും  മദദതും  സുലഭമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോകുന  എന്നതപ്പോണട  വപ്പോസവതും.
സമന്നീപപ്രപദശമപ്പോയ മണപ്പോര്കപ്പോടട  നറിനതും തമറിഴപ്പോടറിലല  ആനകടറിയറില് നറിനമപ്പോണട  മദദതും
അടപപ്പോടറിയറിപലകട  എത്തുന്നതട.  അടപപ്പോടറിയറിലല  യുവപ്പോകള്കറിടയറില്  വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന്ന
മദദപപ്പോനതും  സൂചെറിപറിക്കുന്നതട  എകകസട  വകുപറിലന  പബപ്പോധവത്കരണ  പരറിപപ്പോടറികള്
ഫലവതപ്പോകുന്നറില്ല  എന്നതപ്പോണട.  നറിലവറില്  അഗളറി  പകന്ദ്രന്നീകരറിച്ചു  പ്രവര്തറിക്കുന്ന
എകകസട വകുപട മദദതറിലന ലഭദത ഇല്ലപ്പോതപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള പ്രവര്തനവതും ജനകമത്രറി
എകകസട  മുപഖന പബപ്പോധവത്കരണവതും നടതറി വരുന.  എന്നപ്പോല് പബപ്പോധവത്കരണ
പരറിപപ്പോടറികളറില്  പുരുഷന്മപ്പോരുലട  പ്രപ്പോതറിനറിധദതും  വളലര  കുറവപ്പോലണനതും
വനറിതകളപ്പോണട കൂടുതലപ്പോയറി പലങടുക്കുന്നലതനതും സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  സന്നീകലളകപ്പോള്
മദദതറിലന  ദൂഷദവശങ്ങലളക്കുററിചട  പബപ്പോധവത്കരറിപകണതട  പുരുഷന്മപ്പോലരയപ്പോണട.
മദദനറിപരപ്പോധറിത പമഖലയപ്പോയ അടപപ്പോടറിയറില് മദദതും ലഭറിക്കുന്നതറിലന പസപ്പോതസട കലണതറി
മദദതറിലന  ഒഴുകട  തടപയണതണട.   മണപ്പോര്കപ്പോടട  നറിനതും  തമറിഴപ്പോടറില്  നറിനതും
അടപപ്പോടറിയറിപലകട  മദദതും  ലകപ്പോണ്ടുവരുന്നതട  തടയുകയുതും  തപദ്ദേശന്നീയമപ്പോയറി  മദദതും
വപ്പോറ്റുന്നതട തടയുകയുതും ലചെപയ്യേണതപ്പോണട.  2021-ല് മപ്പോത്രതും അടപപ്പോടറിയറില് 215 അബ്കപ്പോരറി
പകസുകളുതും  18  എന്.ഡറി.പറി.സറി.  പകസുകളുതും  20  പകപ്പോഡ്പപ്പോ പകസുകളുതും  30  അറസ്റ്റുകളുതും
രജറിസ്റ്റര്  ലചെയറിട്ടുണട  എന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആദറിവപ്പോസറി  പമഖലയറില്
പരറിപശപ്പോധനകള് നടത്തുപമ്പപ്പോഴുതും നടപടറിലയടുക്കുപമ്പപ്പോഴുതും ജപ്പോഗത പുലര്പതണതണട.

24.  അടപപ്പോടറിയറിലല മദദതറിലന പസപ്പോതസട കലണതറി നശറിപറിക്കുന്നതറിനട തപദ്ദേശ
വപ്പോസറികള്  ,    ജനപ്രതറിനറിധറികള്  ,    പഫപ്പോറസ്റ്റട  ഉപദദപ്പോഗസര്  ,    എകകസട  ഉപദദപ്പോഗസര്
എന്നറിവരടങ്ങുന്ന  ടന്നീതും  രൂപന്നീകരറിചട  നറിരന്തരതും  പരറിപശപ്പോധന  നടതണലമനതും
അതറിര്തറികളറില്  എകകസട  വകുപട  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയ ലചെകറിതുംഗട  ഉറപ്പുവരുതണലമനതും
മദദവര്ജനതും  സതുംബനറിച  പബപ്പോധവത്കരണതും  ശക്തമപ്പോകണലമനതും  ഡന്നീ    -    അഡറിക്ഷന്
പകന്ദ്രങ്ങള്  സപ്പോപറികണലമനതും  ആയതറിപലയപ്പോവശദമപ്പോയ  എല്ലപ്പോ  കമന്നീകരണങ്ങളുതും
സജ്ജമപ്പോകണലമനതും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .
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25.  മനുഷദലന  മപ്പോനസറികവതും  ശപ്പോരന്നീരറികവമപ്പോയ  ആപരപ്പോഗദതും  നറിലനറിര്ത്തുന്നതറില്
കപ്പോയറിക  വറിപനപ്പോദങ്ങള്കട  വലറിയ  പ്രപ്പോധപ്പോനദമുണട.   അടപപ്പോടറിയറിലല  കുടറികള്ക്കുതും
യുവപ്പോകള്ക്കുതും കപ്പോയറിക വറിപനപ്പോദതറിനപ്പോയറി  കളറിസലങ്ങള് നറിലവറിലറില്ല എന്നട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.   ലചെറുപകപ്പോരുലട  മപ്പോനസറിക    -    കപ്പോയറികപശഷറി  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുതും
മദദതറിനുതും മയക്കുമരുന്നറിനുമടറിമലപടുന്ന പ്രവണത പൂര്ണമപ്പോയുതും ഇല്ലപ്പോതപ്പോകപ്പോനുതും രപണപ്പോ
മൂപന്നപ്പോ ഊരുകള് പകന്ദ്രന്നീകരറിചട ഒരു കളറിസലലമന്ന നറിലയറില് നറിര്മറികപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ
നടപടറികള് പഞപ്പോയതട സശ്വന്നീകരറികണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

26. അടപപ്പോടറിയറിലല ആദറിവപ്പോസറികള്കട സര്കപ്പോര് ഭൂമറി പതറിച്ചുനല്കറിയറിട്ടുലണങറിലതും
പ്രസ്തുത  ഭൂമറിയറിപന്മല്  ആനുകൂലദതും  ലഭറികപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ  കകവശപ്പോവകപ്പോശ  പരഖപയപ്പോ
ടപ്പോകട  പരഖപയപ്പോ  ലഭറികപ്പോതതറിനപ്പോല്  കൃഷറിയറിറകപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ  ധനസഹപ്പോയപമപ്പോ
മറ്റട  സഹപ്പോയങ്ങപളപ്പോ  സര്കപ്പോരറില് നറിനതും  ലഭറിക്കുന്നറില്ല എന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആദറിവപ്പോസറികള്കട  അനുവദറിച  ഭൂമറി  അനദപ്പോധന്നീനലപടറിട്ടുപണപ്പോയന്നത  സതുംബനറിച
അപനശ്വഷണതും  നടതണലമനതും  അങ്ങലനയുള്ള  ഭൂമറി  പറിടറിലചടുതട  തറിരറിലക
ആദറിവപ്പോസറികള്കട  നല്കണലമനതും  അനുവദറിച  ഭൂമറിയറില്  കൃഷറികപ്പോവശദമപ്പോയ
ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭറിക്കുന്നതറിനട  മതറിയപ്പോയ പരഖകള് അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  റവനമ്മ്യൂ വകുപട
നടപടറി സശ്വന്നീകരറികണലമനതും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന  .

27.  അടപപ്പോടറിയറിലല  ആദറിവപ്പോസറി  കുടുതുംബങ്ങള്കട  മപ്പോത്രമപ്പോയറി  കുടുതുംബശ്രന്നീ
സതുംവറിധപ്പോനതും  പ്രവര്തറിക്കുനലണനതും  785  അയല്ക്കൂടങ്ങളറിലപ്പോയറി  എണപ്പോയറിരതറി
അഞ്ഞൂപറപ്പോളതും  അതുംഗങ്ങളുലണനതും  അയല്ക്കൂടങ്ങള്കട  ഇനര്മന്നീഡറിയററിയപ്പോയറി
എ.ഡറി.എസട.  പ്രവര്തറിക്കുനലണനതും  അതറിനു  മുകളറിലപ്പോയറി  പഞപ്പോയതറിലല
സറി.ഡറി.എസട. സതുംവറിധപ്പോനമുലണനതും അയല്ക്കൂടതും ഊരുസമറിതറികള്, പഞപ്പോയതട സമറിതറി
എന്നറിങ്ങലനയപ്പോണട  പ്രവര്തനലമനതും  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   അടപപ്പോടറിയറിലല
ആദറിവപ്പോസറി  സമൂഹതറില്  കുറുമ്പര്  വറിഭപ്പോഗതറിലന  പ്രപതദകമപ്പോയറിട്ടുള്ള  സന്നീ
ശപ്പോക്തന്നീകരണതറിനപ്പോയറി  'കുറുമ്പര്  കുടുതുംബശ്രന്നീ'  ലയന്ന  പപരറില്  18  ഊരുകളറിലലയുതും
ആളുകലള  ഉള്ലപടുതറി  സതുംവറിധപ്പോനമുലണനതും  124  ഉനൗരുകളറിലതും  അനറിപമറ്റര്മപ്പോരുലട
പസവനതും  ലഭദമപ്പോലണനതും  ഓപരപ്പോ  ഊരുകളറിലലയുതും  പ്രവര്തനതും  നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന്നതറിനട
പഞപ്പോയതട  തലതറില്  പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറ്റര്മപ്പോരുലണനതും  കുടറികളുലട  വളര്ചയുമപ്പോയറി
ബനലപടട  ബറിഡ്ജട  പകപ്പോഴട  സതുംവറിധപ്പോനമുലണനതും  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
അടപപ്പോടറിയറില്  നറിലവറില്  132  കമമ്മ്യൂണറിറ്ററി  കറിചണുകള്  പ്രവര്തറിക്കുനലണനതും
നറിലവറില് ലവജറിപറ്റററിയന് ആഹപ്പോരമപ്പോണട നല്കുന്നലതനതും 130 ഗപ്പോതും ധപ്പോനദങ്ങള്, 80 ഗപ്പോതും
പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള്,  മസപ്പോല,  എണ,  പചകററികള്  എന്നറിവ  ഉള്ലപടുന്ന  ഭക്ഷണമപ്പോണട
കമമ്മ്യൂണറിറ്ററി കറിചണ വഴറി നല്കുന്നലതനതും ഗര്ഭറിണറികള്,  കുടറികള്,  മുലയൂട്ടുന്ന അമമപ്പോര്
എന്നറിവര്കട  ദറിവസതും  രണ്ടു  പനരതും  ആഹപ്പോരതും  നല്കുന്നതപ്പോയുതും  പ്രഭപ്പോതഭക്ഷണമപ്പോയറി



11

പഗപ്പോതമ്പട, ഉപ്പുമപ്പോവട, കഞറിയുതും പയറുതും, റപ്പോഗറിപുടട എന്നറിവയുതും കവകുപന്നരങ്ങളറില് പചെപ്പോറുതും
ഇലകററികളുതും പചകററികളുതും പചെര്നള്ള കററികളപ്പോണട നല്കുന്നലതനതും ശറിശുമരണങ്ങളുലട
പശപ്പോതലതറില്  പഗപ്പോത്രവറിഭപ്പോഗങ്ങളുലട  ആഹപ്പോര  ആവൃതറി  കൂടപ്പോന്  തന്നീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുലണനതും
മുട,  പപ്പോല്  എന്നറിവ  നല്കപ്പോന്  നറിലവറില്  വദവസയറിലല്ലനതും  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
കമമ്മ്യൂണറിറ്ററി കറിചണറിലല നറിലവറിലല ഭക്ഷണരന്നീതറിവചട ഗര്ഭറിണറികളുലടയുതും ശറിശുകളുലടയുതും
വറിളര്ച പരറിഹരറികപ്പോന് സപ്പോധറികറില്ല.  അവര്കട പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര സമൃദ്ധമപ്പോയ ഭക്ഷണങ്ങള്
നല്പകണതണട.  കുടുതുംബശ്രന്നീയുലട  പനതൃതശ്വതറിലപ്പോണട  കമമ്മ്യൂണറിറ്ററി  കറിചണുകള്
പ്രവര്തറിച്ചു  വരുന്നതട.   സറിരമപ്പോയറി  ലഷല്റ്റര്  ഇല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  മഴകപ്പോലത്തുതും  മറ്റുതും
ഭനൗതറികസപ്പോഹചെരദതും  പരറിതപ്പോപകരമപ്പോണട.  29 സലങ്ങളറില്  സറിരതും  ലഷഡട
ഇല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  കമമ്മ്യൂണറിറ്ററി  കറിചന്  നറിര്തലപ്പോപകണറി  വന്നറിട്ടുണട.   അടപപ്പോടറിയറിലല
അനന്നീമറിയ പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട കമമ്മ്യൂണറിറ്ററി കറിചണറിനട വലറിയ പങട വഹറികപ്പോനുണട.

28.  തപദ്ദേശസശ്വയതുംഭരണ  വകുപറിലന  ഫണട  ഉപപയപ്പോഗറിചട  കമമ്മ്യൂണറിറ്ററി
കറിചണുകള്കട സറിരതും ലഷഡട ഉണപ്പോകണലമനതും അനന്നീമറികപ്പോയവര്കട പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരതും
നല്കുന്നതറിനട  പ്രപതദക  സന്നീതും  ആവറിഷ്കരറികണലമനതും  പഗപ്പോത്ര  സതുംസപ്പോര  രന്നീതറിയറിലള്ള
തനത  ഭക്ഷണങ്ങള്  കൂടുതലപ്പോയറി  ഭക്ഷണകമതറില്  ഉള്ലപടുതണലമനതും  എല്ലപ്പോ
കമമ്മ്യൂണറിറ്ററി  കറിചണുകളുതും  നല്ല  രന്നീതറിയറില്  പ്രവര്തറിക്കുനലണന്നട  കുടുതുംബശ്രന്നീ
ഉറപ്പുവരുതണലമനതും സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

29.    അഹപ്പോഡ്സറിലന കപ്പോലതട രൂപന്നീകരറിച ഊരുവറികസന സമറിതറികള് നറിലവറില്
സജന്നീവമല്ലപ്പോലയനതും  പ്രസ്തുത  മപ്പോതൃകയറില്  അങണവപ്പോടറി  ടന്നീചര്മപ്പോര്  കണവന്നീനര്മപ്പോരപ്പോയുതും
വപ്പോര്ഡട ലമമ്പര് അദ്ധദക്ഷനപ്പോയുതും  എസട.റ്ററി.  ലപ്രപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോരുതും  ലജ.പറി.എചട.എന്.,  ഊരട  മൂപന്
എന്നറിവര് അതുംഗങ്ങളപ്പോയുള്ള ജപ്പോഗതപ്പോ സമറിതറികളപ്പോണട  നറിലവറില് പ്രവര്തറിക്കുന്നലതനതും
എന്നപ്പോല്  ജപ്പോഗതപ്പോസമറിതറികളുലട  പ്രവര്തനതും  പവണ  രന്നീതറിയറില്  നടക്കുന്നറില്ലപ്പോലയനതും
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ജപ്പോഗതപ്പോ  സമറിതറികള്  അക്ഷരപ്പോര്തതറില്  ഊരുകളറില്
തപ്പോലഴതടറിലല പ്രശ്നങ്ങള് സതുംബനറിച വറിവരങ്ങലളല്ലപ്പോതും അററിയപ്പോന് കഴറിയുന്ന പ്രധപ്പോനലപട
ഒരു  സതുംവറിധപ്പോനമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അവ  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  പുനനഃസതുംഘടറിപറിചട  പയപ്പോഗങ്ങള്
നടതണലമനതും ജപ്പോഗതപ്പോ സമറിതറികള് ശരറിയപ്പോയറി പ്രവര്തറിക്കുനലണന്നട ജറില്ലപ്പോ കളകര്
ഉറപ്പു വരുപതണതപ്പോലണനതും സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

30.  അടപപ്പോടറിയറില് ആദറിവപ്പോസറി സന്നീകള്കട തപ്പോമസറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി കുടുതുംബശ്രന്നീയുലട
പനതൃതശ്വതറില്  ഒരു  ലഷല്ടര്  പഹപ്പോതും  പ്രവര്തറിക്കുനണട.   പപപ്പോപകപ്പോ  ഉള്ലപലടയുള്ള
വറിവറിധ പകസുകളുമപ്പോയറി ബനലപടട അവറിലടലയത്തുന്നവലര രണ്ടുമൂന ദറിവസതറിനു പശഷതും
വന്നീടുകളറിപലകട അയയകയപ്പോണട ലചെയ്യുന്നലതനതും എന്നപ്പോല് ചെറില പകസുകളറില്ലപടുന്നവലര
തറിരറിചയചപ്പോല്  അവരുലട  ജന്നീവനു  തലന്ന  ഭന്നീഷണറിയപ്പോകുലമന്നതറിനപ്പോല്  വന്നീടുകളറിപലകട  വറിടപ്പോന്
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കഴറിയപ്പോലത  മപ്പോസങ്ങളപ്പോയറി  ലഷല്ടര്  പഹപ്പോമറില്  തപ്പോമസറിക്കുന്നവരുലണനതും  അവറിലട
സലപരറിമറിതറിയുലണനതും  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനതും  കറിലയുലട  കന്നീഴറിലപ്പോലണനതും  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  അടപപ്പോടറിയറില് കുടുതുംബശ്രന്നീയുലട പനതൃതശ്വതറില് പ്രവര്തറിക്കുന്ന ലഷല്ടര്
പഹപ്പോമറിലന  അടറിസപ്പോന  സനൗകരദതും  ലമചലപടുതണലമനതും  പപപ്പോപകപ്പോ  ഉള്ലപലടയുള്ള
പകസുകളറില്ലപടട  അവറിലടലയത്തുന്നവര്കട  തപ്പോമസറിക്കുന്നതറിനട  സനൗകരദലമപ്പോരുകണലമനതും
'  കറില  '   ഇതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ നടപടറി സശ്വന്നീകരറികണലമനതും സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

31.  അടപപ്പോടറിയറിലല  വറിവറിധ  വകുപ്പുകളുലട  ഏപകപ്പോപനതറിനപ്പോയറി  ഒറ്റപപ്പോലതും
സബ്കളകലറയപ്പോണട  നറിലവറില്  ചുമതലലപടുതറിയറിരറിക്കുന്നതട.  നറിലവറില്
സതുംഭവറിച്ചുലകപ്പോണറിരറിക്കുന്ന  ശറിശുമരണങ്ങളുലട  പശപ്പോതലതറില്  അടപപ്പോടറിയറിലല
സതുംവറിധപ്പോനങ്ങള്  ഏപകപ്പോപറിപറികപ്പോന്  അഗളറി  പകന്ദ്രന്നീകരറിചട  എസട  .  റ്ററി  .    വകുപറിലല  ഒരു
ഉന്നത  ഉപദദപ്പോഗസലന  പനപ്പോഡല്  ഓഫന്നീസറപ്പോയറി  ചുമതലലപടുതണലമനതും
അപദ്ദേഹതറിലന  അധറികപ്പോര  പരറിധറി  സതുംബനറിച്ചുതും  ഉതരവപ്പോദറിതങ്ങലള  സതുംബനറിച്ചുതും
വദക്തമപ്പോയ മപ്പോര്ഗ്ഗ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പുറലപടുവറികണലമനതും പ്രതറിമപ്പോസ പയപ്പോഗങ്ങള് നടതറി
സറിതറിഗതറികള് വറിലയറിരുതണലമനതും സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

32.  സമൂഹതറില്  പപ്പോര്ശശ്വവല്കരറികലപട  ജനവറിഭപ്പോഗമപ്പോണട  ആദറിവപ്പോസറികള്.
നപ്പോള്ക്കുനപ്പോള്  ആദറിവപ്പോസറി  ജനസതുംഖദ  കുറയുന  എന്നതട  ഗനൗരവതരമപ്പോയ  ഒരു
സറിതറി  വറിപശഷമപ്പോണട.  അവലര  പചെര്ത്തുപറിടറിപകണതട  നമ്മുലട  കടമയപ്പോണട.
ആദറിവപ്പോസറി  പക്ഷമതറിനപ്പോയറി  സര്കപ്പോര്  നടപപ്പോക്കുന്ന  പദ്ധതറികള്  കൃതദമപ്പോയറി
അവരറിപലകട  എത്തുനലവന്നട  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനട  കറിയപ്പോത്മകമപ്പോയ  നടപടറികള്
സശ്വന്നീകരറിക്കുന്നതറിനട  നപ്പോതും  പ്രതറിജപ്പോബദ്ധരപ്പോണട.   ആയതറിനു  സഹപ്പോയകരമപ്പോകലട  ഈ
ററിപപപ്പോര്ടട എന്നട സമറിതറി പ്രതദപ്പോശറിക്കുന.

                                                        യു. പ്രതറിഭ,
                                 ലചെയര്പപഴണ,

                                                                സന്നീകളുലടയുതും ടപ്പോന്സട ലജന്ഡറുകളുലടയുതും  
തറിരുവനന്തപുരതും,                                           കുടറികളുലടയുതും ഭറിന്നപശഷറികപ്പോരുലടയുതും 
13-7-2022                                                        പക്ഷമതും സതുംബനറിച സമറിതറി.


