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ആമുഖന്റിം

2021  നവന്റിംബര്  മഭാസന്റിം  പഭാലകഭാടറ  അട്ടേപഭാടനിയനില്  നടന  ശനിശുമരണങ്ങളുസട
പശഭാതലതനില്  സനിതനിഗതനികേള  കനരനിട്ടേറ  വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  പട്ടേനികേജഭാതനി
പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷേമന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി  2021  ഡെനിസന്റിംബര്  മഭാസന്റിം  21-ാം  തതീയതനി
പഭാലകഭാടറ അട്ടേപഭാടനിയനിസല സതകകപുതൂര്, വടകകേഭാട്ടേതറ എനതീ കകേഭാളനനികേളുന്റിം കകേഭാട്ടേതറ
ഗവണ്സമനറ  ടട്രൈബല് സസ്പെഷദ്ധ്യഭാലനിറനി  ആശുപതനിയുന്റിം  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുന്റിം  തുടര്നറ  അഗളനി
കേനില ആഡെനികറഭാറനിയതനില് ഉകദദ്ധ്യഭാഗസരുമഭായനി  കയഭാഗന്റിം  കചേര്നറ  പസ്തുത വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിച്ചറ
ചേര്ച്ചകേള  നടത്തുകേയുന്റിം  സചേയ.  പസസ്തുത  സന്ദര്ശനതനിസനയുന്റിം  ഉകദദ്ധ്യഭാഗസരുമഭായുള്ള
ചേര്ച്ചയുസടയുന്റിം  അടനിസഭാനതനില്  തയഭാറഭാകനിയതുന്റിം  അട്ടേപഭാടനിയനിസല  പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ
സമൂഹതനിസന കക്ഷേമതനിനറ ഉതകുസമനറ സമനിതനി കേരുതുനതുമഭായ ഏതഭാനന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
ഉളസകഭാള്ളനിച്ചതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2022  സഫെബ്രുവരനി  മഭാസന്റിം  9-ാം  തതീയതനി  കചേര്ന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.  
 

                                                            ഒ. ആര്. കകേളു,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,           അദദ്ധ്യക്ഷേന,
2022 മഭാര്ച്ചറ 15.                     പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷേമന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

നമ്മുടടെ സമൂഹതറില് ആപരപ്പോഗഗ്യപരമപ്പോയയും സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയയും വറിദഗ്യപ്പോഭഗ്യപ്പോസപരമപ്പോയയും
ടതപ്പോഴറില്പരമപ്പോയയും  പറിനപ്പോക്കവസ്ഥയറില്  നറില്ക്കുനവരപ്പോണട  പടറികവര്ഗ്ഗക്കപ്പോര്.  ഇവര്ക്കറിടെയറില്
നവജപ്പോതശറിശുക്കളുടടെ  മരണങ്ങള്  സയുംബനറിച്ച  വപ്പോര്തകള്  പലപപപ്പോഴപ്പോയറി
ടപപ്പോതുസമൂഹതറില്  പകപ്പോളറിളക്കയും  സൃഷറിച്ചറിട്ടുണട.  പ്രപതഗ്യകറിചയും  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ലയറിടല
അടപപ്പോടെറി  ആദറിവപ്പോസറി  പമഖലയറില്  വര്ഷങ്ങളപ്പോയറിടട  സയുംഭവറിച്ചട  വരുന  ശറിശുമരണയും
വളടരയധറികയും  ദദൗര്ഭപ്പോഗഗ്യകരമപ്പോണട.  അടപപ്പോടെറിയറിടല  ആദറിവപ്പോസറിപമഖല  192
ഊരുകളറിലപ്പോയറി വഗ്യപ്പോപറിചകറിടെക്കുന. ഇരുളര്, കുറുമ്പര്, മഡുഗര് എനന്നീ സമുദപ്പോയങ്ങളറിലപ്പോയറി
33000-പതപ്പോളയും  പടറികവര്ഗ്ഗക്കപ്പോര്  ഈ  പമഖലയറില്  തപ്പോമസറിക്കുന.   പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരക്കുറവട
മൂലമുണപ്പോകുന  ശറിശുമരണങ്ങള്  വന്നീണയും  അടപപ്പോടെറിടയ  ശ്രദപ്പോപകന്ദ്രമപ്പോക്കുന.   നവയുംബര്
അവസപ്പോനയും  അഞ്ചു  കുടറികളുയും  ഒരു  അമ്മയയും  മരണതറിനട  കന്നീഴടെങ്ങറി.   2021  വര്ഷയും  9
ശറിശുക്കള് മരണടപടതപ്പോയപ്പോണട  ഔപദഗ്യപ്പോഗറിക  കണക്കുകള് പറയനതട.  അടപപ്പോടെറിയറിടല
പടറികവര്ഗ്ഗ ജനവറിഭപ്പോഗങ്ങളറില് 80 ശതമപ്പോനപതപ്പോളയും മതറിയപ്പോയ പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരയും കറിടപ്പോടത
രക്തക്കുറവറിനപ്പോല് വറിളര്ച്ച ബപ്പോധറിച്ചവരുയും അരറിവപ്പോള് പരപ്പോഗയും പറിടെറിടപടവരുമപ്പോണട.   2013
മുതല്  2021  ഒപകപ്പോബര്  വടരയള്ള  ഔപദഗ്യപ്പോഗറിക  കണക്കുപ്രകപ്പോരയും  114  നവജപ്പോത
ശറിശുക്കളപ്പോണട  മരറിച്ചതട.   പടക്ഷെ  ഗര്ഭയും  അലസല്,  ചപ്പോപറിള്ള,  ഗര്ഭസ്ഥ  ശറിശുമരണയും
തുടെങ്ങറിയവയടടെ  യഥപ്പോര്ത്ഥ  കണക്കുകള്  ടഞെടറിക്കുനതപ്പോണട.   2013  വര്ഷയും  മുതല്
ശറിശുമരണയും പപപ്പോലുള്ള സയുംഭവങ്ങള് കുറചടകപ്പോണവരുനതറിനട സര്ക്കപ്പോര് വകുപ്പുകള് വലറിയ
പ്രവര്തനങ്ങള്  അടപപ്പോടെറി  പകന്ദ്രന്നീകരറിച്ചട   നടെതറിവരുനണട.   എനപ്പോല്  അവ
എത്രപതപ്പോളയും  ഫലപ്രപ്പോപറിയറിടലത്തുനണട എനതട  അപനന്വേഷണവറിപധയമപ്പോപക്കണതപ്പോണട.
അടപപ്പോടെറിയറിടല  ആദറിവപ്പോസറികള്ക്കറിടെയറിടല  പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരക്കുറവട  പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
പമഖലയറില് നറിലവറിലുള്ള 237 ഗര്ഭറിണറികടളയയും അരറിവപ്പോള് പരപ്പോഗറികളപ്പോയ 16 ഗര്ഭറിണറികടളയയും
ഹഹററിസറില് ഉള്ടപട  187  ഗര്ഭറിണറികടളയയും  നറിരന്നീക്ഷെറിക്കുനതറിനയും  ആപരപ്പോഗഗ്യപ്രവര്തകര്,
ആശപ്പോവര്ക്കര്,  എസട.ററി.  ടപ്രപ്പോപമപ്പോടര്,  അങ്കണവപ്പോടെറി  പ്രവര്തകര്  തുടെങ്ങറിയവടര
ചുമതലടപടുതറിയറിട്ടുണട.  അടപപ്പോടെറിയറില്  പടറികവര്ഗ്ഗ വറികസന വകുപട, ജനനറി ജന്മരക്ഷെപ്പോ
പദതറി, ഭക്ഷെഗ്യ സഹപ്പോയ പദതറി, കമ്മമ്മ്യൂണറിററി കറിച്ചന, സമഗ്ര ആപരപ്പോഗഗ്യ സുരക്ഷെപ്പോ പദതറി,
വപ്പോല്സലഗ്യ സ്പര്ശയും പദതറി, സറിക്കറിള് ടസല് അനന്നീമറിയ (അരറിവപ്പോള് പരപ്പോഗയും) പരപ്പോഗറികള്ക്കട
ധനസഹപ്പോയയും, പുനര്ജനറി/ കപ്പോരുണഗ്യപ്പോശ്രമയും, പകപ്പോടതറ ഗവണ്ടമനട ഹട്രൈബല് ടസ്പഷഗ്യപ്പോലറിററി
പഹപ്പോസ്പറിറലറിനട  നല്കുന സഹപ്പോയയും,  നമതട  ടവള്ളപ്പോടമ പദതറി,   ഹകതപ്പോങ്ങട  പദതറി,
പറി.ടക.  കപ്പോളന  കുടുയുംബപക്ഷെമ  പദതറി  തുടെങ്ങറി  നറിരവധറി  പദതറികളപ്പോണട  നടെപറിലപ്പോക്കറി
വരുനതട.  പകന്ദ്ര  സയുംസ്ഥപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരുകള്  പദതറി  നടെതറിപറിപലയപ്പോയറി  പകപ്പോടെറിക്കണക്കറിനട
തുകയയും ടചലവഴറിക്കുനണട.  ഇത്രയയും പദതറികള് നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുയും ഇക്കഴറിഞ്ഞ  2021

453/2022.
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നവയുംബര്  മപ്പോസതറില്  അടപപ്പോടെറി  പമഖലയറില്  നവജപ്പോത  ശറിശുക്കളുയും  അമ്മയയും  മരറിച്ച
പശപ്പോതലതറില്  പകരള  നറിയമസഭപ്പോ  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ്ഗപക്ഷെമയും  സയുംബനറിച്ച
സമറിതറി  അടപപ്പോടെറിയറിടല  ഊരുകളറിടല  സ്ഥറിതറിഗതറികള്  അവപലപ്പോകനയും  ടചയ്യുനതറിനയും
പനരറിടട മനസറിലപ്പോക്കുനതറിനയും പവണറി  2021 ഡറിസയുംബര് മപ്പോസയും 21-ാം തന്നീയതറി പപ്പോലക്കപ്പോടെട
അടപപ്പോടെറിയറിടല ടതപക്കപുതൂര് പകപ്പോളനറിയയും വടെപകപ്പോട്ടുതറ പകപ്പോളനറിയയും പകപ്പോടതറ ഹട്രൈബല്
ടസ്പഷഗ്യപ്പോലറിററി പഹപ്പോസ്പറിറലുയും സന്ദര്ശറിക്കുകയയും അഗളറി കറില ആഡറിപറപ്പോററിയതറില് പയപ്പോഗയും
പചര്നട ബനടപട  വകുപ്പുകളുടടെ ഉപദഗ്യപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി  ചര്ച്ച നടെത്തുകയയും  ടചയ.

2.  സമറിതറി   അടപപ്പോടെറിയറിടല  ടതപക്കപുതൂര്  പകപ്പോളനറിയറില്  എത്തുകയയും  അവറിടടെ
അമ്മയയും കുഞയും മരറിച്ച  വന്നീടെട  സന്ദര്ശറിച.  മരറിച്ച  സന്നീയട  മറട  ആപരപ്പോഗഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഒനയും
ഇല്ലപ്പോയറിരുനടവനട  അവരുടടെ  ബന്ധുക്കളുയും  അവര്ക്കട  അരറിവപ്പോള്  പരപ്പോഗമുടണനപ്പോണട
ടമഡറിക്കല് ററിപപപ്പോര്ടടനട  ഹട്രൈബല് എകടടറനഷന ഓഫന്നീസറുയും സമറിതറിടയ അററിയറിച.
പകപ്പോളനറി  നറിവപ്പോസറികള്  ജന്നീവറിതമപ്പോര്ഗ്ഗമപ്പോയറി  പശുക്കടളയയും  ആടുകടളയയും  വളര്ത്തുനടണനയും
അവയടടെ പപ്പോല് ടസപ്പോഹസററിയറില് നല്കുടമനയും സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയും പറഷന സപ്പോധനങ്ങള്,
ഭക്ഷെഗ്യ  കറിറ്റുകള്,  ടപനഷന  എനറിവ  ലഭറിക്കുനതപ്പോയയും   എനപ്പോല്  പരപ്പോഗങ്ങള്  വനപ്പോല്
ആശുപത്രറിയറില് പപപ്പോകപ്പോന വപ്പോഹന സദൗകരഗ്യമറിടല്ലനയും പകപ്പോളനറിനറിവപ്പോസറികള് പബപ്പോധറിപറിച.

3.  തുടെര്നട  പകപ്പോളനറിയറിടല  അങ്കണവപ്പോടെറിയയും  പകപ്പോളനറിയറില്  കുടുയുംബശ്രന്നീ
പ്രവര്തകരപ്പോല്  നടെതറിവരുന  കമ്മമ്മ്യൂണറിററി  കറിച്ചണയും  സമറിതറി  സന്ദര്ശറിച.  പകപ്പോവറിഡട
മഹപ്പോമപ്പോരറിക്കട  പശഷയും  കുടറികടള  അങ്കണവപ്പോടെറിയറില്  ഇരുതറി  പഠറിപറിക്കുനറിടല്ലനയും
ഭക്ഷെഗ്യസപ്പോധനങ്ങള്  അങ്കണവപ്പോടെറിയറില്  വറിതരണയും  ടചയ്യുനടണനയും  25  കുടറികളുയും  ഒരു
ഗര്ഭറിണറിയയും  മുലയൂട്ടുന  അമ്മയമപ്പോണട  നറിലവറില്  ആനകൂലഗ്യയും  വപ്പോങ്ങുനടതനയും
ഗര്ഭറിണറികളുടടെ കുതറിവയ്പ്പുയും മറട  കപ്പോരഗ്യങ്ങളുയും പ്രപമപ്പോടര്മപ്പോര്,  അങ്കണവപ്പോടെറി ടെന്നീച്ചര്,  ആശ
വര്ക്കര്  എനറിവര്  അപനന്വേഷറിച്ചട  നടെപറിലപ്പോക്കുനടണനയും  കദൗമപ്പോരക്കപ്പോരപ്പോയ
ടപണ്കുടറികള്ക്കട പുടട-കടെല, അവല്, റപ്പോഗറി, ടനയട, ശര്ക്കര എനറിവയയും ഗര്ഭറിണറികള്ക്കട
പഗപ്പോതമ്പട,  റപ്പോഗറി  പുടട,  കടെല,  ഉഴുനട,  ശര്ക്കര,  ടനയട  എനറിവയയും  നല്കുനടണനയും
കുടറികള്ക്കട  കൃതഗ്യമപ്പോയ  തൂക്ക  പരറിപശപ്പോധന  നടെതപ്പോറുടണനയും  അങ്കണവപ്പോടെറി  ടഹല്പര്,
ബനടപട ഉപദഗ്യപ്പോഗസ്ഥര് എനറിവര് സമറിതറിടയ ധരറിപറിച. പകപ്പോളനറിയറില് പ്രവര്തറിക്കുന
കമ്മമ്മ്യൂണറിററി  കറിച്ചണ്  സമറിതറി  സന്ദര്ശറിച.  കമ്മമ്മ്യൂണറിററി  കറിച്ചണറില്  കുടുയുംബശ്രന്നീ
പ്രവര്തകരപ്പോണട ഭക്ഷെണയും പപ്പോചകയും ടചയ്യുനതട.  ഒരു ദറിവസയും പചപ്പോറുയും പയറുയും ആടണങ്കറില് 
അടുതദറിവസയും  റപ്പോഗറി  പുട്ടുയും  പയറുമപ്പോടണനയും  ഇവ   കുടറികള്ക്കുയും  ഗര്ഭറിണറികള്ക്കുയും
മുലയൂട്ടുന അമ്മമപ്പോര്ക്കുയും രപ്പോവറിടലയയും  വപയപ്പോജനങ്ങള്ക്കട ഹവകറിട്ടുമപ്പോയറി നല്കുനടവനയും
200  മന്നീറര്  അകടലയള്ള  കുളതറില്  നറിനയും  പശഖരറിക്കുന  ടവള്ളയും  അരറിടച്ചടുതപ്പോണട
ഭക്ഷെണയും  പപ്പോചകയും  ടചയ്യുനടതനയും  കുടുയുംബശ്രന്നീ  പ്രവര്തകര്  സമറിതറിടയ  അററിയറിച.
ഹപപട  ഹലന  ഉടണനയും  പ്രപതഗ്യക  ടെപ്പോങ്കട  പണറിയനതറിനട  പണയും  വകയറിരുതറിയറിട്ടുടണനയും
കുടെറിടവള്ളക്ഷെപ്പോമയും ഉടെന പരറിഹരറിക്കുടമനയും പഞപ്പോയതട പ്രസറിഡനട സമറിതറിടയ അററിയറിച.
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4.  തുടെര്നട  സമറിതറി അഗളറി പഞപ്പോയതറിടല വടെപകപ്പോടതറ പകപ്പോളനറി സന്ദര്ശറിച.
കുടറികള്ക്കുയും ഗര്ഭറിണറികള്ക്കുയും അങ്കണവപ്പോടെറി വഴറി പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരങ്ങള് ലഭറിയ്ക്കുനടണനയും
പഹപ്പോസ്റ്റലുകളറില്  തപ്പോമസറിക്കുന  കുടറികള്ക്കട  തൂക്കക്കുറവട  കപ്പോണനടണനയും  18  വയസട
തറികഞ്ഞ  ടപണ്കുടറികടള  മപ്പോത്രമപ്പോണട  വറിവപ്പോഹയും  കഴറിപറിക്കുനടതനയും  ഗര്ഭറിണറികള്
കൃതഗ്യമപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധനകളുയും  കുതറിവയ്പ്പുകളുയും  സപ്പോനറിയുംഗയും  നടെതപ്പോറുടണനയും  കുടറികള്
എല്ലപ്പോവരുയും  സ്കൂളുകളറില്  പപപ്പോകുനടണനയും  സ്കൂളറിടല  ജനറല്  പബപ്പോഡറി  മന്നീററിയുംഗറില്
രക്ഷെറിതപ്പോക്കള് പടങ്കടുക്കപ്പോറുടണനയും വന്നീടുകളറില് ചപ്പോരപ്പോയയും വപ്പോറട ഇടല്ലനയും ബറിവപറജട ഔടട
ടലറട  ആവശഗ്യമറിടല്ലനയും  സന്നീകള്  മദഗ്യപറിക്കപ്പോററിടല്ലനയും  കദൗണ്സറിലറിയുംഗകളുയും  കപ്പോസുകളുയും
ലഭറിക്കപ്പോറുടണനയും അസുഖയും ബപ്പോധറിച്ചപ്പോല് ആശുപത്രറിയറില് പപപ്പോകപ്പോറുടണനയും വന്നീടുകളറില്
ടജ.പറി.എച്ചട.എന.-മപ്പോര്  സന്ദര്ശനയും  നടെതപ്പോറുടണനയും  കുടെറിടവള്ളയും  ലഭഗ്യമപ്പോടണനയും
ടടെലറിവറിഷന  കപ്പോണപ്പോറുടണനയും  പറഷന  കടെകള്  വഴറി  ഭക്ഷെഗ്യസപ്പോധനങ്ങള്  ലഭറിക്കുനടണനയും
പകപ്പോളനറി  നറിവപ്പോസറികള്  സമറിതറിടയ  അററിയറിച.   എനപ്പോല്  പകപ്പോളനറിയറിടല  അരറിവപ്പോള്
പരപ്പോഗറികള്ക്കട  നപ്പോളറിതുവടര  ചറികറിതപ്പോ  സഹപ്പോയയും  ലഭറിച്ചറിടറിടല്ലനയും  സമറിതറി  മുനപപ്പോടക
പരപ്പോതറി അററിയറിച.  

5.  പറിനന്നീടെട  സമറിതറി,  പകപ്പോടതറ ഗവണ്ടമനട ഹട്രൈബല് ടസ്പഷഗ്യപ്പോലറിററി ആശുപത്രറി
സന്ദര്ശറിക്കുകയയും  ആശുപത്രറിയടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സദൗകരഗ്യങ്ങള്  പനരറില്  കണട
വറിലയറിരുത്തുകയയും  ആശുപത്രറിയറില്  പവണത്ര  പഡപ്പോകര്മപ്പോരുയും  ജന്നീവനക്കപ്പോരുമറിടല്ലനട
മനസറിലപ്പോക്കുകയയും ടചയ.

6.  സന്ദര്ശനപ്പോനന്തരയും  അഗളറി  കറില  ആഡറിപറപ്പോററിയതറില്  വച്ചട  പയപ്പോഗയും  പചര്നട
അടപപ്പോടെറിയറിടല  സ്ഥറിതറിഗതറികടളക്കുററിച്ചട  വറിവറിധവകുപ്പുകളറിടല  ഉപദഗ്യപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി
സമറിതറി  വറിശദമപ്പോയ  ചര്ച്ച  നടെതറി.  അടപപ്പോടെറിയറില്  ടഎ.ററി.ഡറി.പറി.യടടെ  കന്നീഴറില്  192
ഊരുകളറിലപ്പോയറി  11016  കുടുയുംബങ്ങളുയും  32956  ആളുകളുമപ്പോണട  ആടകയള്ളതട.  2021-ല്  9
ശറിശുമരണങ്ങളപ്പോണട  സയുംഭവറിച്ചതട.  ശറിശുമരണങ്ങളുടടെ  യഥപ്പോര്ത്ഥ  കപ്പോരണയും  കടണതപ്പോനപ്പോയറി
ഈ  അമ്മമപ്പോരുടടെ  ഗര്ഭകപ്പോല  ജന്നീവറിത  സപ്പോഹചരഗ്യങ്ങളുടടെ  വറിശദപ്പോയുംശങ്ങളറിപലയട
പപപ്പോപകണതപ്പോയടണനയും ഗര്ഭറിണറികളുടടെ ആപരപ്പോഗഗ്യ സയുംരക്ഷെണതറിനപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോക്കറിയ
ജനനറി  ജന്മരക്ഷെപ്പോ  പദതറി  പ്രകപ്പോരയും   ഗര്ഭറിണറികള്ക്കുയും  അമ്മമപ്പോര്ക്കുയും  സന്വേന്തമപ്പോയറി
പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരയും  വപ്പോങ്ങറി  കഴറിക്കുവപ്പോന  ഗര്ഭറിണറിയപ്പോയറി  3  മപ്പോസയും  മുതല്  കുഞ്ഞറിനട  ഒരു
വയസട ആകുനതട വടരയള്ള 18 മപ്പോസയും 2000 രൂപ വന്നീതയും പ്രതറിമപ്പോസയും നല്കുനടണനയും
2021  ഡറിസയുംബര് മപ്പോസയും വടരയള്ള തുക ബപ്പോങ്കട അക്കദൗണട വഴറി നല്കറി കഴറിടഞ്ഞനയും
ഐ.ററി.ഡറി.പറി. പപ്രപ്പോജകട ഓഫന്നീസര് സമറിതറിടയ അററിയറിച. യവതറികള് ഗര്ഭറിണറിയപ്പോടണന
വറിവരയും പലപപപ്പോഴുയും  ഹവകറിയപ്പോണട  ആപരപ്പോഗഗ്യപ്രവര്തകര്  അററിയനടതനയും
ഗര്ഭറിണറിയപ്പോടണനട  ആപരപ്പോഗഗ്യ  വകുപട  അററിഞകഴറിഞ്ഞപ്പോല്  ആയതട  സപ്പോക്ഷെഗ്യടപടുതറി
ഐ.ററി.ഡറി.പറി.-ക്കട  നല്കുനതറിടല  കപ്പോലതപ്പോമസയും  മപ്പോത്രമപ്പോണട  സയുംഭവറിക്കുനടതനയും
പപ്രപ്പോജകട ഓഫന്നീസര് സമറിതറിടയ അററിയറിച.
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7.  അടപപ്പോടെറിയറില് ഒരു വര്ഷതറിനറിടെയട  ഹട്രൈബല് വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടവരറില്  229

പപരപ്പോണട  ഗര്ഭറിണറികള് ആയറിട്ടുള്ളടതനയും അതറില് തടന ഹഹററിസട  ഗ്രൂപറില്  185-ഉയും

ടവരറി ഹഹ ററിസറില് 42 പപരുയും ഉള്ടപടറിരുനടവനയും ഗര്ഭറിണറികളറില് തടന 15 പപര്ക്കട

സറിക്കറിള് ടസല് അനന്നീമറിയ  (അരറിവപ്പോള് പരപ്പോഗയും)  സ്ഥറിരന്നീകരറിച്ചറിരുനടവനയും കുടറികളറില്

സറിവറിയര്  അകമ്മ്യൂടട  മപ്പോള്നമ്മ്യൂട്രൈന്നീഷന  ആയറിട്ടുള്ളതട  33  പപരുയും  പമപ്പോഡപററട  അകമ്മ്യൂടട

മപ്പോള്നമ്മ്യൂട്രൈന്നീഷന  ആയറിട്ടുള്ളതട  162  പപരുമപ്പോടണനയും  മുനകപ്പോലങ്ങളറില്  ഇതറില്  കൂടുതല്

എണയും ഉണപ്പോയറിരുനടവനയും പപ്പോലക്കപ്പോടെട ടഡപമ്മ്യൂടറി ഡറി.എയും.ഒ. വഗ്യക്തമപ്പോക്കറി.  സഹകരണ

വകുപറിടന  പനതൃതന്വേതറിലുയും  ടപരറിന്തല്മണ  ഇ.എയും.എസട.  ടമപമ്മപ്പോററിയല്  സഹകരണ

ആശുപത്രറിയടടെ  സഹകരണപതപ്പോടടെ  2018  ജൂണ്  മപ്പോസയും  26-നട  അടപപ്പോടെറി  സമഗ്ര

ആപരപ്പോഗഗ്യ പദതറിയട  തുടെക്കയും കുററിക്കുകയയും ഒടനവധറി  കപ്പോരഗ്യങ്ങള് നടെപപ്പോക്കുകയയും ടചയറിട്ടുണട.

2013-നട  പശഷയും  അരറിവപ്പോള്  പരപ്പോഗതറിടന  സന്നീനറിയുംഗട  നടെതറിയറിടറില്ല.   ഫണറിടന

അപരഗ്യപ്പോപതയയും  ആവശഗ്യമപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങള്  ഇല്ലപ്പോതതുമപ്പോണട  പരറിപശപ്പോധന  മുടെങ്ങപ്പോന

കപ്പോരണടമനയും  പകപ്പോടതറ ആശുപത്രറിയറില് എത്തുന ഗര്ഭറിണറികള്ക്കുയും കുഞങ്ങള്ക്കുയും

മപ്പോത്രമപ്പോണട  നറിലവറില്  ടടെസ്റ്റട  നടെത്തുനടതനയും  സന്നീനറിയുംഗട  കഗ്യപ്പോമ്പട  നടെത്തുകയപ്പോടണങ്കറില്

പരപ്പോഗറികടള കടണതറി അവര്ക്കട  ചറികറിതയയും സയുംരക്ഷെണവയും നല്കപ്പോന സപ്പോധറിക്കുനതപ്പോടണനയും

നറിലവറില്  അരറിവപ്പോള്  പരപ്പോഗ  ബപ്പോധറിതരപ്പോയ  163  പപര്ക്കട  മപ്പോസയും  പതപ്പോറുയും  2500  രൂപ

ടപനഷന നല്കുനടണനയും ടഡപമ്മ്യൂടറി ഡറി.എയും.ഒ. സമറിതറിടയ അററിയറിച.

8.  അടപപ്പോടെറി ആപരപ്പോഗഗ്യ പമഖലയടടെ പ്രധപ്പോന ആശ്രയമപ്പോണട പകപ്പോടതറ ഗവണ്ടമനട

ഹട്രൈബല് ടസ്പഷഗ്യപ്പോലറിററി ആശുപത്രറി. എനപ്പോല് ഈ ആശുപത്രറി ഇപപപ്പോള് പരറിമറിതറികള്ക്കട

നടുവറിലപ്പോണട.  ഒരു വര്ഷയും ശരപ്പോശരറി  1000  ഗര്ഭറിണറികള് അടപപ്പോടെറിയറില് രജറിസ്റ്റര്  ടചയ്യുനണട.

സപ്പോന  ടചയപ്പോനള്ള  സദൗകരഗ്യയും  എല്ലപ്പോ  ദറിവസങ്ങളറിലുയും  ഇല്ല.  പപപ്പോഷകക്കുറവട,  അരറിവപ്പോള്

പരപ്പോഗയും  തുടെങ്ങറിയ  അസുഖമുള്ള  ഗര്ഭറിണറികള്  ചറികറിത  പതടെറി  എതറിയപ്പോല്  ഗരുതര

സപ്പോഹചരഗ്യയും കണക്കറിടലടുതട അവടര വറിദഗ് ദ ചറികറിതയപ്പോയറി മറട ആശുപത്രറികളറിപലയട

അയയ്ക്കുകയപ്പോണട പതറിവട.  വറിദഗ്ദ്ധ ചറികറിത ലഭഗ്യമപ്പോക്കുന ആശുപത്രറികളറില് എത്തുനതറിനട

അടപപ്പോടെറി  ചുരയും  കടെനട  കറിപലപ്പോമന്നീററുകള്  യപ്പോത്ര  ടചയണയും.  അടപപ്പോടെറിയറിടല  നറിലവറിടല

പ്രപതഗ്യക  സപ്പോഹചരഗ്യയും  കണക്കറിടലടുതട  ഒ.പറി.  കറിനറിക്കുകളുയും  ടമഡറിക്കല്  കഗ്യപ്പോമ്പുകളുയും

നടെത്തുനടണനയും  ആയുംബുലനസട  സദൗകരഗ്യയും  ലഭഗ്യമപ്പോടണനയും  മുലയൂടല്  അപകടെരഹറിത

മപ്പോക്കുനതറിനട  സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  നറിശറിത  പയപ്പോഗഗ്യതയള്ള  പടറികവര്ഗ്ഗക്കപ്പോരപ്പോയ

യവതറികടള  റസറിഡനഷഗ്യല്  സഹപ്പോയറികളപ്പോയറി  പകപ്പോര്പസട  ഫണട  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട

വപ്പോതലഗ്യസ്പര്ശയും എന പദതറി നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.    
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9.  നവജപ്പോത ശറിശുക്കളറില്  കൂടുതല്പപര്ക്കുയും രണര കറിപലപ്പോ ഗ്രപ്പോമറില് കുറവട തൂക്കമപ്പോണട
വരുനതട. ഇതട സയുംബനറിച്ചട സമറിതറിയടടെ അപനന്വേഷണതറിനട ഇപപപ്പോള് അതരതറിലുള്ള
കുടറികളുടടെ  എണതറില്  കുറവണപ്പോയറിട്ടുടണനയും  28  കുടറികളറില്  6  പപര്ക്കുമപ്പോത്രമപ്പോണട
തൂക്കക്കുറവട ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ളടതനയും പഠനയും നടെതറിയപ്പോല് മപ്പോത്രപമ കുടറികളുടടെ തൂക്കക്കുറവറിനട
കപ്പോരണയും അററിയപ്പോന സപ്പോധറിക്കുകയള്ളൂടവനയും പപ്പോലക്കപ്പോടെട ടഡപമ്മ്യൂടറി ഡറി.എയും.ഒ. സമറിതറിടയ
അററിയറിച.  ആദറിവപ്പോസറികള്ക്കറിടെയറില് തൂക്കക്കുറവട ഉണപ്പോവന കുടറികളുടടെ എണയും ജനറല്
കപ്പോറഗററിയമപ്പോയറി തപ്പോരതമഗ്യയും ടചയറിട്ടുപണപ്പോ എനയും ടചറുപക്കപ്പോര് കൂടുതലപ്പോയറി മരണടപടുനതട
സയുംബനറിച്ചട  പഠനയും  നടെതറിയറിട്ടുപണപ്പോ  എനയും  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  ശറിശുമരണനറിരക്കട
കപ്പോറഗററി  തറിരറിച്ചട  പരഖടപടുതറിയറിടറിടല്ലനയും  യവപ്പോക്കള്ക്കറിടെയറില്  പകര്ച്ചവഗ്യപ്പോധറികള്
കുറവപ്പോടണങ്കറിലുയും കപ്പോയറികപ്പോധന്വേപ്പോനതറിടന കുറവട  കപ്പോണനടണനയും ടഡപമ്മ്യൂടറി  ഡറി.എയും.ഒ.
സമറിതറിടയ  അററിയറിച.  ഊരട  നറിവപ്പോസറികളുടടെ  വറിശന്വേപ്പോസങ്ങള്  നറിലനറിര്തറിടക്കപ്പോണട
മപ്പോത്രപമ അവരുടടെ പക്ഷെമ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതപ്പോന സപ്പോധറിക്കുകയള്ളൂടവനട പപ്പോലക്കപ്പോടെട
ജറില്ലപ്പോ  കളകര്  വഗ്യക്തമപ്പോക്കറി.  കഴറിഞ്ഞ  5  വര്ഷതറിനറിടെയറില്  ആദറിവപ്പോസറി,  ജനറല്
വറിഭപ്പോഗങ്ങളറില്ടപട ശറിശുമരണങ്ങളുടടെ എണവയും  50  വയസറില് തപ്പോടഴ മരണടപടവരുടടെ
എണവയും  സയുംബനറിച്ച  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറിക്കട  ലഭഗ്യമപ്പോക്കണടമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച.   ശറിശുമരണങ്ങള്  ഉണപ്പോയതറിടന  തുടെര്നട  പസ്റ്ററട ടലവല്  കമ്മറിററി  കൂടെറി
ഫന്നീല്ഡ്തലതറില് നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോനള്ള പദതറികളുടടെ ആക്ഷെന പപ്പോന തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനയും
അഗളറി  ആശുപത്രറിയറില്  നറിനയും  ഗര്ഭറിണറികളുടടെയയും  കുടറികളുടടെയയും  പരറിപപ്പോലനതറില്
കൃതഗ്യമപ്പോയ പമല്പനപ്പോടയും നടെതറി പഡറ എനട്രൈറി ടചയ്യുനടണനയും ഫണറിടന അപരഗ്യപ്പോപത
മൂലയും നറിനപപപ്പോയ ജനനറി എന പദതറി പുനരപ്പോരയുംഭറിക്കണടമനട ആവശഗ്യടപടറിട്ടുടണനയും
കൂടെപ്പോടത  ഹഹററിസട  കപ്പോറഗററിയറിലുള്ള  ഗര്ഭറിണറികടള  എല്ലപ്പോ  മപ്പോസവയും  കൃതഗ്യമപ്പോയറി
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനട  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജറിടല  സന്നീനറിയര്  ഹഗനപക്കപ്പോളജറിസ്റ്ററിടന
ഉള്ടപടുതറി ഓണ്ഹലന കണ്സള്പടഷന ആരയുംഭറിച്ചറിട്ടുടണനയും കുടറികള്ക്കട പവണറി 15
പന്നീഡറിയപ്പോട്രൈറികട ഓകറിജന സപപപ്പോര്ടട ടബഡുയും 4 പന്നീഡറിയപ്പോട്രൈറികട ഐ.സറി.യ.-കളുയും 3 പകപ്പോടെറി
രൂപയടടെ  സപ്പോനറിയുംഗട  ടമഷന്നീനയും  പകപ്പോടതറ  ആശുപത്രറിക്കപ്പോയറി  അനവദറിക്കുനതറിനട
നടെപടെറിയപ്പോയറിട്ടുടണനയും  ടജ.പറി.എച്ചട.എന.  തുടെങ്ങറിയവരുടടെ  പനതൃതന്വേതറില്  ഫന്നീല്ഡട
തലനറിരന്നീക്ഷെണങ്ങള്  നടെതറി  വറിവരങ്ങള്  പകപ്പോമണ്  പപപ്പോര്ടലറില്  അപട പലപ്പോഡട
ടചയ്യുനടണനയും ഹഹററിസട വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടുന നവജപ്പോത ശറിശുക്കടള ഒരു വയസു വടര
പമപ്പോണറിടര് ടചയ്യുനതറിനട  അടപപ്പോടെറിയറില്  5  യൂണറിറ്റുകള് സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുടണനയും ബനടപട
ഉപദഗ്യപ്പോഗസ്ഥരറില്  നറിനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കറി.  സബട ടസനറുകള്ക്കട  ഗര്ഭപ്പോവസ്ഥയറിടല
ശറിശുവറിടന അനക്കയും  അററിയനതുള്ടപടടെയള്ള   ടമഡറിക്കല്  ഉപകരണങ്ങള് നല്കപ്പോനള്ള
പദതറി  ആവറിഷ്കരറിച്ചറിട്ടുടണനയും ഊരട  മൂപടനയയും  മൂപതറിയടടെയയും  പങ്കപ്പോളറിതപതപ്പോടടെ
അങ്കണവപ്പോടെറി  ടെന്നീച്ചര്  മുപഖന  പയപ്പോഗയും  വറിളറിച്ചട  പ്രശ്നപരറിഹപ്പോരയും  നടെതറി  വരുനടണനയും
ബനടപട ഉപദഗ്യപ്പോഗസ്ഥര് ടവളറിടപടുതറി.  
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10.  ഐ.സറി.ഡറി.എസട-നട  കന്നീഴറില്  175  അയുംഗനവപ്പോടെറികള്  ഉണട.  അടപപ്പോടെറിയറിടല
പ്രവര്തനങ്ങള്  സയുംബനറിച്ചട  ആക്ഷെന  പപ്പോന  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനയും  പ്രവര്തനങ്ങളറില്
പ്രധപ്പോനമപ്പോയയും നമ്മ്യൂട്രൈന്നീഷന പപ്രപ്പോഗ്രപ്പോമപ്പോടണനയും പനപ്പോയുംസട അനസരറിച്ചട പപ്രപ്പോടന്നീനയും കപലപ്പോററിയയും
പനപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള സപറിടമനററി ഫുഡപ്പോണട നല്കുനടതനയും എല്ലപ്പോമപ്പോസവയും ഇവരുടടെ തൂക്കയും
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനടണനയും  '1000  ദറിനങ്ങള്  പദതറി'  പ്രകപ്പോരയും  ഒരു  കുഞ്ഞട  അമ്മയടടെ
വയററില്  പറിറക്കുനതു  മുതല്  രണട  വയസട  വടരയള്ള  1000  ദറിവസങ്ങള്  കണക്കപ്പോക്കറി
തൂക്കക്കുറവള്ള  കുടറികള്ക്കുയും  ഗര്ഭറിണറികള്ക്കുയും  ടതറപ്പോപറികട  ഫുഡട  ടകപ്പോടുക്കുനടണനയും
'അരുണറിമ'  എന പദതറിയടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി എല്ലപ്പോവര്ക്കുയും രക്തതറിടല ഹന്നീപമപ്പോപഗപ്പോബറിടന
അളവട  12-ല്  എതറിക്കണടമന  ഉപദ്ദേശഗ്യപതപ്പോടടെ  ആയര്പവദ  പഡപ്പോകര്മപ്പോര്  പബപ്പോധവല്ക്കരണ
കപ്പോസുകള് സയുംഘടെറിപറിച്ചറിരുനടവനയും അങ്കണവപ്പോടെറി വര്ക്കര്മപ്പോര് ടചപ്പോവപ്പോഴ്ച ദറിവസങ്ങളറില്
ഭവനസന്ദര്ശനയും നടെത്തുനടണനയും രണട സ്ഥലങ്ങള് ഒഴറിടക ബപ്പോക്കറി എല്ലപ്പോ ഊരുകളറിലുയും
അങ്കണവപ്പോടെറികള് ഉടണനയും ഇല്ലപ്പോത സ്ഥലങ്ങളറില് കൂടെറി അങ്കണവപ്പോടെറികള് ആരയുംഭറിക്കുനതറിനള്ള
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  നല്കറിയറിട്ടുടണനയും  എല്ലപ്പോ  ഊരുകളറിടല  അങ്കണവപ്പോടെറികളറിലുയും   ഭക്ഷെണ
സപ്പോധനങ്ങള്  എത്തുനടണനട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനടണനയും  ഐ.സറി.ഡറി.എസട-ടന
സറി.ഡറി.പറി.ഒ. സമറിതറിയറില് വറിശദമപ്പോക്കറി. ഗര്ഭറിണറിയപ്പോകുന കപ്പോരഗ്യവയും പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരങ്ങള്
അവര്  കഴറിക്കുനപണപ്പോ  എനതുയും  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനട  ഫന്നീല്ഡട  ഓഫന്നീസര്മപ്പോടര
ചുമതലടപടുതറിയറിട്ടുടണനട ജറില്ലപ്പോ കളകറുയും വഗ്യക്തമപ്പോക്കറി.  2.5 കറിപലപ്പോഗ്രപ്പോമറില് കുറയപ്പോത
തൂക്കമുള്ളതുയും  ആപരപ്പോഗഗ്യമുള്ളതുമപ്പോയ  നവജപ്പോതശറിശുക്കള്  ഉണപ്പോകുനതറിനപ്പോയപ്പോണട  ലക്ഷെഗ്യയും
വച്ചറിട്ടുള്ളടതനയും  10  വയസട  ആകുനതട  വടര  ഓപരപ്പോ  ഘടതറിലുമുള്ള  വളര്ച്ച
പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയയും പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരക്കുറവട ഉടണങ്കറില് അതട പരറിഹരറിക്കുനതറിനട നടെപടെറി
സന്വേന്നീകരറിചവരറികയയും ടചയ്യുനടണനയും സറി.ഡറി.പറി.ഒ. വഗ്യക്തമപ്പോക്കറി. 

11.  അടപപ്പോടെറി ആദറിവപ്പോസറി പമഖലയറില്  755  കുടുയുംബശ്രന്നീകളറിലപ്പോയറി  8845  കുടുയുംബങ്ങള്
അയുംഗങ്ങളപ്പോണട.  100  ശതമപ്പോനയും ആളുകളുയും കുടുയുംബശ്രന്നീ സയുംവറിധപ്പോനതറില് ഉള്ടപടറിട്ടുണട.
ഓപരപ്പോ  ഊരറിലുയും  ഒരു  ഊര്സമറിതറി  എന  നറിലയറില്  136  ഊരട  സമറിതറികള്
പ്രവര്തറിക്കുനണട.  പ്രധപ്പോനമപ്പോയയും  ആപരപ്പോഗഗ്യപമഖലയറിടല പ്രവര്തനങ്ങളുയും കമ്മമ്മ്യൂണറിററി
കറിച്ചണയും നടെത്തുനതട കുടുയുംബശ്രന്നീയപ്പോണട.  ഒരു   ഇയുംപറിടമനറിയുംഗട ഏജനസറിയപ്പോയപ്പോണട കുടുയുംബശ്രന്നീ
പ്രവര്തറിചവരുനതട.  അടപപ്പോടെറിയറില്  147  കമ്മമ്മ്യൂണറിററി കറിച്ചണകള് പ്രവര്തറിക്കുനടണനയും
2  പനരടത  ഭക്ഷെണയും  ആണട  നല്കുനടതനയും  കുടുയുംബശ്രന്നീ  ആനറിപമറര്മപ്പോര്  എല്ലപ്പോ
ബുധനപ്പോഴ്ച ദറിവസങ്ങളറിലുയും ഹഹ ററിസട വറിഭപ്പോഗതറിലുള്ള ഗര്ഭറിണറികടള ട്രൈപ്പോക്കട ടചയട അവര്
ഭക്ഷെണവയും മരുനയും കഴറിക്കുനടണനട ഉറപ്പുവരുത്തുനടണനയും കുടുയുംബശ്രന്നീ ജറില്ലപ്പോ മറിഷന
പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറര് സമറിതറിയറില് ടവളറിടപടുതറി.
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12.   വറിദഗ്യപ്പോഭഗ്യപ്പോസ  രയുംഗതട  പ്രധപ്പോനമപ്പോയയും  ടചയ്യുനതട  ബറിഡ്ജട  സ്കൂളറിയുംഗപ്പോടണനയും
പഠനതറില്  പറിനപ്പോക്കയും  നറില്ക്കുന  കുടറികള്ക്കട  ഊരുകളറില്  ടറമഡറിയല്  ടെന്നീച്ചറിയുംഗട
നടെത്തുനടണനയും  സപ്പോമൂഹറിക  പഠനമുററി  ഇല്ലപ്പോത  87  ഊരുകളറില്  ഇതരതറിലുള്ള
പ്രവര്തനയും നടെത്തുനടണനയും പയപ്പോഗതറില് ബനടപടവര് വഗ്യക്തമപ്പോക്കറി.   സപ്പോമ്പതറിക
പരപ്പോധന്നീനത കപ്പോരണയും 10-ാം കപ്പോസട കഴറിയനപതപ്പോടടെ ആണ്കുടറികള് ദൂരസ്ഥലങ്ങളറിപലക്കട
പപപ്പോയറി  പഠറിക്കപ്പോന  വറിമുഖത  കപ്പോണറിക്കുകയയും  അപതപ്പോടടെ  പഠനയും  അവസപ്പോനറിപറിക്കുകയയും
ടചയ്യുന  പ്രവണത  നറിലനറില്ക്കുനണട.   അതരയും  കുടറികടള  സപ്പോക്ഷെരതപ്പോമറിഷടന
സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ പഠറിപറിച്ചട തുലഗ്യതപ്പോ സര്ടറിഫറിക്കറട ലഭഗ്യമപ്പോക്കുനതറിനള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെത്തുനണട.   18-നയും  35-നയും  ഇടെയറില്  പ്രപ്പോയമുള്ള  പതപ്പോയും  കപ്പോസട  പപ്പോസപ്പോയവര്ക്കട
യവപകരളയും പദതറിയടടെ കന്നീഴറില് സറില് ടഡവലപ്ടമനട പപ്രപ്പോഗ്രപ്പോമുകള് നടെത്തുനടണനയും
10-ാം  കപ്പോസട  കഴറിഞ്ഞതുയും  പറി.ജറി.  വടര  പഠറിച്ചവരുമപ്പോയ  യവപ്പോക്കള്ക്കട  ജറില്ലയറില്
പ്രവര്തറിക്കുന മറികച്ച പപയ്ടസ്മെനട ഏജനസറികള് മുഖപ്പോന്തരയും ടതപ്പോഴറില് പനടുനതറിനള്ള
അവസരങ്ങള് സൃഷറിക്കുനതറിനട  നടെപടെറി സന്വേന്നീകരറിച്ചറിട്ടുടണനയും കുടുയുംബശ്രന്നീ ജറില്ലപ്പോ മറിഷന
പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറര് സമറിതറിടയ അററിയറിച.

13.  എസട.സറി.  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടുന കുടറികള്ക്കപ്പോയള്ള വറിദഗ്യപ്പോകറിരണയും പദതറിയടടെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി 1874 ലപ്പോപട പടെപ്പോപ്പുകള് അടപപ്പോടെറി പമഖലയറില് വറിതരണയും നടെതറിടയനയും ഒനപ്പോയും
കപ്പോസട  മുതല്  പന്ത്രണപ്പോയും  കപ്പോസട  വടരയള്ള  കുടറികടളയപ്പോണട  പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുതറി
യറിട്ടുള്ളടതനയും സ്കൂളറിടല പ്രഭപ്പോത ഭക്ഷെണ വറിതരണയും 2022 ജനവരറി 3-ാം തന്നീയതറി മുതല്
പുനരപ്പോരയുംഭറിക്കുനതറിനട  തന്നീരുമപ്പോനമപ്പോയറിട്ടുടണനയും  അതറിനപ്പോയറി  35  ലക്ഷെയും  രൂപ
വകയറിരുതറിയറിട്ടുടണനയും  എല്.പറി/യ.പറി  വറിഭപ്പോഗതറിനട  മപ്പോത്രടമ  നറിലവറില്  പ്രഭപ്പോത
ഭക്ഷെണയും വറിതരണയും ഉള്ളൂടവനയും  ഹഹസ്കൂള്, ഹയര് ടസക്കനററി വറിഭപ്പോഗതറിനയും ആയതട
അനവദറിക്കുനതട സയുംബനറിച്ച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് പഞപ്പോയതട അയുംഗന്നീകരറിക്കുകയപ്പോടണങ്കറില്
നല്കുനതപ്പോടണനയും  പഞപ്പോയതട  തലതറില്  പഗപ്പോത്രസപ്പോരഥറി  പദതറി  വനപതപ്പോടുകൂടെറി
ഉള്ഭപ്പോഗത്തുള്ള  ഊരുകളറിടല  കുടറികളുയും  വറിദഗ്യപ്പോലയങ്ങളറില്  എതറിതുടെങ്ങറിയറിട്ടുടണനയും
പദതറി  പൂര്ണമപ്പോകുനപതപ്പോടടെ  എല്ലപ്പോ  കുടറികളുയും  വറിദഗ്യപ്പോലയങ്ങളറില്  എത്തുടമനട
പ്രതന്നീക്ഷെറിക്കുനടണനയും  വറിദഗ്യപ്പോഭഗ്യപ്പോസ  വകുപട  ടഡപമ്മ്യൂടറി  ഡയറകര്  വറിശദമപ്പോക്കറി.
വറിദഗ്യപ്പോര്ഥറികടള സ്കൂളുകളറില് എതറിക്കുനതറിനട വപ്പോഹന സദൗകരഗ്യയും ഏര്ടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്
വറിദഗ്യപ്പോലയങ്ങളറില്  നറിനയും  ടകപ്പോഴറിഞ  പപപ്പോക്കട  കുറയടമനട  പ്രതന്നീക്ഷെറിക്കുനതപ്പോയയും  പറി.എസട.സറി.
ലറിസ്റ്ററില്  നറിനയും  എല്ലപ്പോ  സ്കൂളുകളറിപലക്കുയും  അധഗ്യപ്പോപകടര  നറിയമറിച്ചറിട്ടുടണനയും  സ്കൂളുകളറില്
പഗപ്പോത്രഭപ്പോഷയമപ്പോയറി  ബനമുള്ള  ടമനര്  ടെന്നീച്ചര്മപ്പോടര  എസട.ടെറി.  വകുപ്പുയും  ടസ്പഷഗ്യല്
എജമ്മ്യൂപകപറഴറിടന  എസട.എസട.ടക.-യയും  നറിയമറിച്ചറിട്ടുടണനയും   കദൗണ്സറിലര്മപ്പോരുടടെ
പസവനവയും സ്കൂളുകളറില് ലഭഗ്യമപ്പോടണനയും പകപ്പോവറിഡട പശപ്പോതലതറില് എല്.പറി.  വറിഭപ്പോഗയും
കഴറിഞ്ഞതുയും എനപ്പോല് യ.പറി. സ്കൂളുകളറില് അഡറിഷന എടുക്കപ്പോടതയമുള്ള കുടറികള്ക്കട ടെറി.സറി.
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ഇല്ലപ്പോടതതടന  അഡറിഷന  നല്കുനടണനയും  പസട ടു  സറിറ്റുകളുടടെ  എണയും
വര്ധറിപറിച്ചതുടകപ്പോണട  എല്ലപ്പോ  കുടറികള്ക്കുയും  അഡറിഷന  ലഭറിച്ചറിട്ടുടണനയും   ടഡപമ്മ്യൂടറി
ഡയറകര് സമറിതറിയറില് ടവളറിടപടുതറി.  പകപ്പോവറിഡട കപ്പോലയളവറില് 152 ഓണ്ഹലന പഠന
പകന്ദ്രങ്ങള് ആരയുംഭറിച്ചട പ്രവര്തറിച്ചറിരുന.  30 ലപ്പോപട പടെപ്പോപ്പുകള് ഉപപയപ്പോഗറിചയും 5000 രൂപ
പ്രതറിമപ്പോസ പവതനതറില് ടഫസറിലറിപററടറ നറിയമറിചമപ്പോണട  പഠനയും തുടെര്നടതനയും മൂനട
പ്രതറിഭപ്പോ  പകന്ദ്രങ്ങളുയും  രണട  ഊരട  വറിദഗ്യപ്പോപകന്ദ്രങ്ങളുയും  പ്രവര്തറിക്കുനടണനയും  459
ഭറിനപശഷറിക്കപ്പോരപ്പോയ  കുടറികള്ക്കട  8  ടസ്പഷഗ്യല്  എജമ്മ്യൂപക്കറര്മപ്പോടര  നറിയമറിച്ചറിട്ടുടണനയും
ഇവര്ക്കപ്പോയറി  ടതറപ്പോപറികട  ടസനര്  നടെത്തുനടണനയും  ഇതറില്  13  കുടറികള്  ഓടറിസയും
ബപ്പോധറിച്ചവരപ്പോടണനയും  സമറിതറിയറില്  പബപ്പോധറിപറിച.  പടറികവര്ഗ്ഗ  വറികസന  വകുപറിനകന്നീഴറില്
16  പ്രന്നീടമട്രൈറികട  പഹപ്പോസ്റ്റലുകളുയും  ഒരു  പപപ്പോസ്റ്റട  ടമട്രൈറികട  പഹപ്പോസ്റ്റലുയും  ഒരു  എയും.ആര്.എസുയും
പ്രവര്തറിക്കുനടണനയും  1500-ഓളയും  വറിദഗ്യപ്പോര്ത്ഥറികള്  പഹപ്പോസ്റ്റലുകളറില്  തപ്പോമസറിച്ചട
പഠറിക്കുനടണനയും അററിയറിച.

14. 2016 മുതല് ആദറിവപ്പോസറികള്ക്കറിടെയറില് 'ഉണര്വട'  എന പദതറി ആരയുംഭറിച്ചറിരുടനനയും
ഹലബററിക്കട സമപ്പോനമപ്പോയപ്പോണട പദതറി ആദഗ്യയും ആരയുംഭറിച്ചടതനയും പകപ്പോവറിഡട പശപ്പോതലതറില്
ആളുകള്ക്കട ഹലബററിയറിപലക്കട  പപപ്പോകുവപ്പോന കഴറിയപ്പോത സപ്പോഹചരഗ്യതറില് ഊരുകളറില്
ബുക്കുകള്  വറിതരണയും  ടചയ്യുനടണനയും  ഇതറിനപുറപമ  പറി.എസട .സറി.  പകപ്പോച്ചറിയുംഗട
നല്കുനടണനയും ഉണര്വട പദതറിയറിലൂടടെ വറിദഗ്യപ്പോഭഗ്യപ്പോസ-  കപ്പോയറികപരമപ്പോയ വറികപ്പോസമപ്പോണട
ഉപദ്ദേശറിക്കുനടതനയും  അതറിടന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ആണ്കുടറികള്ക്കട  ഫുട്പബപ്പോള്  പകപ്പോച്ചറിയുംഗട
നല്കുനടണനയും ടപണ്കുടറികള്ക്കട തയല്, പപപര് ബപ്പോഗട നറിര്മ്മപ്പോണയും തുടെങ്ങറിയവയറില്
പരറിശന്നീലനയും നല്കുനടണനയും സമറിതറിടയ അററിയറിച .

15.   അടപപ്പോടെറി  വനപമഖലയറില്  പലപ്പോക്ഡദൗണറിനപശഷയും  വഗ്യപ്പോജമദഗ്യ  നറിര്മ്മപ്പോണയും
കൂടുതലപ്പോടണനയും  2021  വര്ഷതറില്  237  അബ്കപ്പോരറി പകസുകളുയും  21  ടപററി  പകസുകളുയും
രജറിസ്റ്റര് ടചയറിട്ടുടണനയും ഇതട പകരളതറിടല മറട ടറയ്ഞട ഓഫന്നീസുകളുമപ്പോയറി തപ്പോരതമഗ്യയും
ടചയ്യുപമ്പപ്പോള്  വലറിയ  കണക്കപ്പോടണനയും  ഇവറിടടെ  ഒരു  ടറയ്ഞട  ഓഫന്നീസട  കൂടെറി
ആരയുംഭറിപക്കണതുടണനയും  കൂടുതലപ്പോയറി  വപ്പോറട  നടെക്കുനതട  വനതറിനള്ളറിലപ്പോടണനയും
ആയതറിനപ്പോല്  വപ്പോറട  പറിടെറിടച്ചടുക്കുനതറിനയും  നശറിപറിക്കുനതറിനയും  വനയും  വകുപറിടനകൂടെറി
അനവപ്പോദയും പവണതുടണനയും പപ്പോലക്കപ്പോടെട അസറിസ്റ്റനട എഹകസട കമ്മന്നീഷണര് വഗ്യക്തമപ്പോക്കറി.
ജനഹമത്രറി എഹകസട ഓഫന്നീസട മുപഖന വറിമുക്തറി പദതറിയടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയള്ള ലഹരറി വറിരുദ
പ്രവര്തനങ്ങള് ഓണ്ഹലനപ്പോയയും  അല്ലപ്പോടതയയും നടെത്തുനണട.  കൂടെപ്പോടത യവപ്പോക്കള്ക്കറിടെയറില്
കപ്പോയറിക  വറിപനപ്പോദയും  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനയും  നടെപടെറികള്  സന്വേന്നീകരറിച്ചറിട്ടുടണനയും  അപദ്ദേഹയും
കൂടറിപച്ചര്ത്തു. കള്ളട ടചതട വഗ്യപ്പോപകമപ്പോക്കുകയപ്പോടണങ്കറില് കര്ഷകര്ക്കട പ്രപയപ്പോജനകരമപ്പോകുടമനയും
വഗ്യപ്പോജ വപ്പോറട ഒരു പരറിധറിവടര കുറയപ്പോന സപ്പോധറിക്കുടമനയും സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.
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16.   ഈ പമഖലയറില് പ്രപ്പോയപൂര്തറിയപ്പോകപ്പോത കുടറികള് ഉള്ടപടുന  17  പപപ്പോപകപ്പോ
പകസുകള് രജറിസ്റ്റര് ടചയറിട്ടുടണനയും ജനഹമത്രറി പപപ്പോലന്നീസറിടനയയും എസട.പറി.സറി.യടടെയയും
സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ കുടറികള്ക്കുയും അമ്മമപ്പോര്ക്കുയും പബപ്പോധവല്ക്കരണ കപ്പോസ്സുകള് നടെതപ്പോറുടണനയും
അഗളറി എസട.ടഎ. സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക ടവളറിടപടുതറി.

17. അടപപ്പോടെറി പമഖലയറില് മൂനട പഞപ്പോയത്തുകളപ്പോണട ഉള്ളതട.  ഈ മൂനട പഞപ്പോയത്തു
കളറിലുമപ്പോയറി വറിവറിധ പദതറികള്ക്കപ്പോയറി ടചലവഴറിക്കപ്പോനള്ളതട  28 പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോടണനയും
ഇതറിനകയും  7  പകപ്പോടെറി രൂപ ടചലവഴറിച്ചറിട്ടുടണനയും  (25 ശതമപ്പോനയും)  ഹട്രൈബല് പമഖലയറില്
ടചലവഴറിക്കപ്പോനള്ള 9 പകപ്പോടെറി രൂപയറില് 2.11 പകപ്പോടെറി രൂപ (23 ശതമപ്പോനയും) ടചലവഴറിച്ചറിട്ടുടണനയും
കഴറിഞ്ഞ വര്ഷയും 80 ശതമപ്പോനയും തുകവടര ടചലവഴറിക്കപ്പോനപ്പോയറിട്ടുടണനയും 61 ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട
പ്രവൃതറികളറില്  31  എണയും ടടെനഡര് ടചയ്യുകയയും  28  എണയും എഗ്രറിടമനട  വയ്ക്കുകയയും പല
ഘടങ്ങളറിലപ്പോയറി നറിര്മ്മപ്പോണ പ്രവൃതറികള് നടെനവരറികയയും ടചയ്യുനടണനയും അങ്കണവപ്പോടെറികള്
മുഖപ്പോന്തരമുള്ള പപപ്പോഷക പൂരക പദതറികള്ക്കപ്പോയറി മൂനട പഞപ്പോയത്തുകളറിലുയുംകൂടെറി  1  പകപ്പോടെറി
24  ലക്ഷെയും  രൂപ  വകയറിരുതറിയറിട്ടുടണനയും  അതറില്  55  ലക്ഷെയും  രൂപ  (45  ശതമപ്പോനയും)
ടചലവഴറിച്ചറിട്ടുടണനയും ഹട്രൈബല് പമഖലയറില് 22 ലക്ഷെയും രൂപ വകയറിരുത്തുകയയും 30 ശതമപ്പോനയും
തുക ടചലവഴറിച്ചറിട്ടുടണനയും ഹട്രൈബല് പമഖലയറില് പഠപനപ്പോപകരണ വറിതരണതറിനപ്പോയറി
11  ലക്ഷെയും രൂപയയും ലപ്പോപപപ്പോപട വറിതരണതറിനപ്പോയറി  31  ലക്ഷെയും രൂപയയും വകയറിരുതറിയറിട്ടുടണനട
പഞപ്പോയതട ടഡപമ്മ്യൂടറി ഡയറകര് വറിശദമപ്പോക്കറി.

18.  സമറിതറിയടടെ പകപ്പോളനറി  സന്ദര്ശനതറിടനയയും  വറിവറിധ വകുപ്പുപദഗ്യപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി
നടെതറിയ  ചര്ച്ചയടടെയയും  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സമറിതറി  എതറിപച്ചര്ന  നറിഗമനങ്ങളുയും
ശറിപപ്പോര്ശ/നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയും ചുവടടെ പചര്ക്കുന.

19. അടപപ്പോടെറി പമഖലയറിടല ആദറിവപ്പോസറി ഗര്ഭറിണറികളുടടെയയും കുടറികളുടടെയയും ആപരപ്പോഗഗ്യ
സയുംരക്ഷെണതറിനപ്പോയറി  പ്രപതഗ്യകറിചയും  പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരക്കുറവട  പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
പ്രപതഗ്യക  പപ്പോപക്കജറില്  ഉള്ടപടുതറിയയും  അല്ലപ്പോടതയയും  വറിവറിധ  പദതറികള്  ഗവണ്ടമനട
ആവറിഷ്കരറിച്ചട  നടെപറിലപ്പോക്കുകയയും പകപ്പോടെറിക്കണക്കറിനട  രൂപ ടചലവഴറിക്കുകയയും ടചയ്യുനടണനട
സമറിതറി വറിലയറിരുതറി.  അതരതറില് അമ്മമപ്പോരുടടെയയും നവജപ്പോത ശറിശുക്കളുടടെയയും പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര
ലഭഗ്യത  ഉറപ്പുവരുതപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  ആവറിഷ്കരറിച്ച  ഒരു  പദതറിയപ്പോണട  ജനനറി-ജന്മരക്ഷെ.
ഗര്ഭറിണറിയപ്പോയതറിനപശഷമുള്ള 3-ാം മപ്പോസയും മുതല് കുഞ്ഞറിനട ഒരു വയസപ്പോകുനതുവടരയള്ള
18  മപ്പോസക്കപ്പോലയും  2000  രൂപ  വന്നീതയും  ഓപരപ്പോ  മപ്പോസവയും  നല്കുന  പദതറിയപ്പോണറിതട.
അതുപപപ്പോടല  സമഗ്ര  ആപരപ്പോഗഗ്യ  സുരക്ഷെപ്പോപദതറി,  ഭക്ഷെഗ്യ  സഹപ്പോയ  പദതറി,  കമ്മമ്മ്യൂണറിററി
കറിച്ചന,  വപ്പോതലഗ്യ  സ്പര്ശയും  പദതറി,  പുനര്ജനറി/കപ്പോരുണഗ്യപ്പോശ്രമയും,  സറിക്കറിള്  ടസല്
അനന്നീമറിയ  (അരറിവപ്പോള്  പരപ്പോഗയും)  തുടെങ്ങറിയ  പദതറികളുയും  ആപരപ്പോഗഗ്യ  പരറിരക്ഷെയപ്പോയറി
നടെപറിലപ്പോക്കറിയവയപ്പോണട.  അടപപ്പോടെറി  പമഖലയറിടല  പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരക്കുറവട  നറികത്തുനതറിനപ്പോയറി

453/2022.
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ആദറിവപ്പോസറി  കര്ഷകരപ്പോയ  വനറിതകടള  സയുംഘടെറിപറിച്ചട  മറിടല്ലറട  കൃഷറി  യൂണറിറ്റുയും  ഇവറിടടെ
നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  ഇത്രയയും  പദതറികളുയും  സഹപ്പോയങ്ങളുയും  ഉണപ്പോയറിട്ടുയും  മപ്പോതൃശറിശു
മരണങ്ങള്  അടപപ്പോടെറി  പമഖലയറില്  കൂടുതലപ്പോയറി  സയുംഭവറിചടകപ്പോണറിരറിക്കുന.  ഈ
സപ്പോഹചരഗ്യതറില് അടപപ്പോടെറിയറില് കൂടുതലപ്പോയറി  മപ്പോതൃശറിശു മരണങ്ങള് സയുംഭവറിക്കുനതറിടന
കപ്പോരണയും  സയുംബനറിച്ചട  സമഗ്രമപ്പോയ  ഒരു  പഠനയും  നടെതണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന  .    അപതപ്പോടടെപ്പോപയും  ടെറി  പമഖലയറില്  വറിവറിധ  പദതറി  പ്രകപ്പോരയും  അനവദറിക്കുന
ചറികറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയങ്ങള്  ഫണട  പരഗ്യപ്പോപമല്ല  എന  കപ്പോരണതപ്പോല്  യഥപ്പോസമയയും
വറിതരണയും  ടചയപ്പോതറിരറിക്കുനതട  ഗരുതരമപ്പോയ  കൃതഗ്യവറിപലപ്പോപമപ്പോടണനയും  ഉപദഗ്യപ്പോഗസ്ഥര്
ഫണട ലഭഗ്യമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട യഥപ്പോസമയങ്ങളറില് ധനസഹപ്പോയ വറിതരണയും നടെതണടമനയും
ധനസഹപ്പോയയും യഥപ്പോസമയയും വറിതരണയും ടചയപ്പോതറിരറിക്കുന ഉപദഗ്യപ്പോഗസ്ഥര്ടക്കതറിടര അച്ചടെക്ക
നടെപടെറി സന്വേന്നീകരറിക്കണടമനയും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

20.   കദൗമപ്പോരപ്രപ്പോയയും മുതല് തടന ടപണ്കുടറികളറില് കൃതഗ്യമപ്പോയ പരറിപശപ്പോധനകള്
നടെതറി  ആപരപ്പോഗഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്  പനരടത  കടണതറി  ആവശഗ്യമപ്പോയ  ചറികറിത
നല്കുകയപ്പോടണങ്കറില് ഗര്ഭപ്പോവസ്ഥയറില് പൂര്ണ ആപരപ്പോഗഗ്യയും  നറിലനറിര്തപ്പോന കഴറിയകയയും
ഗര്ഭപ്പോവസ്ഥയറില്  ടപപ്പോതുടവ  ഹന്നീപമപ്പോപഗപ്പോബറിടന  കുറവടകപ്പോണണപ്പോകുന  വറിളര്ച്ചയയും  മറട
അസുഖങ്ങളുയും നറിയന്ത്രറിക്കപ്പോന സപ്പോധറിക്കുനതുമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് കദൗമപ്പോരപ്രപ്പോയയും മുതല്
തടന ടപണ്കുടറികളുടടെ ആപരപ്പോഗഗ്യ പരറിരക്ഷെയറില് പവണത്ര ശ്രദ പതറിപറിക്കണടമനയും
ആപരപ്പോഗഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്  പനരപത  കടണതറി  ആവശഗ്യമപ്പോയ  ചറികറിത  നല്കണടമനയും
അവര്ക്കട പപ്രപ്പോടന്നീന അടെങ്ങറിയ ആഹപ്പോരയും നല്കണടമനയും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

21.  സമറിതറിയടടെ അഗളറി പഞപ്പോയതറിടല വടെപകപ്പോടതറ പകപ്പോളനറി സന്ദര്ശനതറില്
അരറിവപ്പോള്  പരപ്പോഗറികള്ക്കട  ചറികറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയയും  ലഭറിച്ചറിടല്ലന  പരപ്പോതറി  സമറിതറിയടടെ
ശ്രദയറില്ടപടറിരുന.  ആകയപ്പോല് വടെപകപ്പോടതറ പകപ്പോളനറിയറിടല അരറിവപ്പോള് പരപ്പോഗറികള്ക്കട
ചറികറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയയും  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  അനവദറിക്കണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന  .

22.  അടപപ്പോടെറി  ആദറിവപ്പോസറി  പമഖലയറിടല  ആദറിവപ്പോസറി  കുടെയുംബശ്രന്നീ  പ്രവര്തകര്
ആപരപ്പോഗഗ്യപമഖലയറിടല  പ്രവര്തനങ്ങളറില്  പ്രധപ്പോന  പങ്കുവഹറിക്കുനണട.   പമഖലയറിടല
147  കമ്മമ്മ്യൂണറിററികറിച്ചണകളുടടെയയും  നടെതറിപട  ചുമതല  കുടുയുംബശ്രന്നീയപ്പോണട.   കമ്മമ്മ്യൂണറിററി
കറിച്ചണ് വഴറി വറിതരണയും ടചയ്യുന ഭക്ഷെണതറില് പപ്പോല്  ,    മുട  ,    ഇറച്ചറി  ,    പച്ചക്കററി മുതലപ്പോയവ
കൂടെറി ഉള്ടപടുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .  സമറിതറി സന്ദര്ശനയും നടെതറിയ
ടതപക്ക  പുതൂര്  പകപ്പോളനറിയറിടല  കമ്മമ്മ്യൂണറിററി  കറിച്ചടന  ആവശഗ്യതറിപലയപ്പോയറി  200  മന്നീറര്
അകടലയള്ള ഒരു കുളതറില് നറിനയും പശഖരറിക്കുന ടവള്ളയും അരറിടച്ചടുതപ്പോണട ഭക്ഷെണയും
പപ്പോചകയും ടചയ്യുനടതനട കുടുയുംബശ്രന്നീ പ്രവര്തകര് സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിക്കുകയണപ്പോയറി.
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അടപപ്പോടെറി  പമഖലയറിടല  മറിക്ക  ആദറിവപ്പോസറി  പകപ്പോളനറികളറിലുയും  കുടെറിടവള്ളതറിനപ്പോയറി
കുളങ്ങടളയപ്പോണട  ആശ്രയറിക്കുനതട.   കുടെറിടവള്ള  ലഭഗ്യതക്കുറവട  പകപ്പോളനറി  നറിവപ്പോസറികള്
പനരറിടുന  ഒരു  പ്രധപ്പോന  വറിഷയമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  അടപപ്പോടെറി  ആദറിവപ്പോസറി
പകപ്പോളനറികളറിടല   കുടെറിടവള്ള  പ്രശ്നയും  ശപ്പോശന്വേതമപ്പോയ  പരറിഹപ്പോര  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള്  അവലയുംബറിച്ചട
പരറിഹരറിക്കടപടെണടമനയും  നറിലവറില്  കുടെറിടവള്ളതറിനപ്പോയറി  ഇവര്  ഉപപയപ്പോഗറിച  വരുന
ജലപസപ്പോതസ്സുകള്  പകപ്പോററിപനഷന  നടെതറി  ശുദന്നീകരറിക്കുനതറിനള്ള  നടെപടെറി
സന്വേന്നീകരറിക്കണടമനയും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

23. അടപപ്പോടെറി ആപരപ്പോഗഗ്യ പമഖലയടടെ പ്രധപ്പോന ആശ്രയമപ്പോണട പകപ്പോടതറ ഗവണ്ടമനട
ഹട്രൈബല്  ടസ്പഷഗ്യപ്പോലറിററി  ആശുപത്രറി.  ആദറിവപ്പോസറി  അമ്മമപ്പോരുടടെയയും  കുടറികളുടടെയയും  ആപരപ്പോഗഗ്യ
പരറിപപ്പോലനയും  ലക്ഷെഗ്യയുംവച്ചട  ആരയുംഭറിച്ച  ഈ  ആശുപത്രറി  ഇപപപ്പോള്  പരറിമറിതറികള്ക്കട
നടുവറിലപ്പോടണന  കപ്പോരഗ്യയും  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആശുപത്രറിയറില്  നറിലവറില്
ഗര്ഭറിണറികള്ക്കട സപ്പോന ടചയപ്പോനള്ള സദൗകരഗ്യയും  ഞെപ്പോയറപ്പോഴ്ച മപ്പോത്രമപ്പോണള്ളതട.   സപ്പോനറിയുംഗട
ടമഷന്നീന  സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുടണങ്കറിലുയും  ആയതട  പ്രവര്തറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  സ്ഥറിരമപ്പോയറി  ഒരു
പറഡറിപയപ്പോളജറിസ്റ്ററിടന നറിയമറിച്ചറിടറില്ല.  ആവശഗ്യതറിനട  പഡപ്പോകര്മപ്പോരുയും  ആപരപ്പോഗഗ്യ  പ്രവര്തകരുയും
ഇല്ലപ്പോതതട  പപ്പോവടപട  ആദറിവപ്പോസറി  ജനവറിഭപ്പോഗതറിനട  വളടരപയടറ  ബുദറിമുട്ടുകളുണപ്പോക്കുകയയും
അവര്ക്കട മതറിയപ്പോയ ചറികറിത ലഭറിയപ്പോടത വരുനതപ്പോയയും സമറിതറി വറിലയറിരുതറി.  കൂടെപ്പോടത
ഈ  ആശുപത്രറിയറില്  ശറിശുവറിഭപ്പോഗയും,  ഹഗനപക്കപ്പോളജറി  വറിഭപ്പോഗങ്ങളറില്  സന്നീനറിയര്
പഡപ്പോകര്മപ്പോരുടടെ  പസവനയും  അതഗ്യന്തപ്പോപപക്ഷെറിതമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  പകപ്പോടതറ  ഹട്രൈബല്  ടസ്പഷഗ്യപ്പോലറിററി  ആശുപത്രറിയറില്  ശറിശുവറിഭപ്പോഗയും  ,
ഹഗനപക്കപ്പോളജറി വറിഭപ്പോഗങ്ങളറില് സന്നീനറിയര് പഡപ്പോകര്മപ്പോരുടടെ പസവനയും ലഭഗ്യമപ്പോക്കണടമനയും
ആശുപത്രറിയറിടല  ഹദനയുംദറിന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട  ആവശഗ്യമപ്പോയ  ആപരപ്പോഗഗ്യ
പ്രവര്തകടരയയും  കൂടുതല്  ടടെകന്നീഷഗ്യനമപ്പോടരയയും  നറിയമറിക്കുനതറിനയും  സ്ഥറിരമപ്പോയറി  ഒരു
പറഡറിപയപ്പോളജറിസ്റ്ററിടന  നറിയമറിക്കുനതറിനയും  ആവശഗ്യമപ്പോയ  അടെറിയന്തര  നടെപടെറികള്
സന്വേന്നീകരറിക്കണടമനയും  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചയ്യുന  .     കൂടെപ്പോടത  ഈ  ആശുപത്രറിയറില്
ടവനറിപലറര് സദൗകരഗ്യമുള്ള ആയുംബുലനസട ലഭഗ്യമപ്പോക്കണടമനയും കുടറികള്ക്കപ്പോയറി ഐ  .  സറി  .  യ  .
സയുംവറിധപ്പോനയും ഒരുക്കണടമനയും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .    അരറിവപ്പോള് പരപ്പോഗറികള്ക്കുള്ള
സന്നീനറിയുംഗട  കഗ്യപ്പോമ്പട  പകപ്പോളനറികളറില്  പുനരപ്പോരയുംഭറിക്കണടമനയും  സന്നീനറിയുംഗട  ടടെസ്റ്റട  നടെതറി
പരപ്പോഗയുംനറിര്ണയറിച്ചട  ആവശഗ്യമപ്പോയ  ചറികറിതപ്പോ  സഹപ്പോയയും  ലഭഗ്യമപ്പോക്കണടമനയും  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .  

24.  അരറിവപ്പോള് പരപ്പോഗറികളപ്പോയവരുയും പമഖലയറില് നറിലവറിലുള്ള ഹഹററിസറില് ഉള്ടപട
ഗര്ഭറിണറികടളയയും  നറിരന്നീക്ഷെറിക്കുനതറിനയും  പരറിചരറിക്കുനതറിനമപ്പോയറി  നറിപയപ്പോഗറിക്കടപട
എസട.ടെറി.  ടപ്രപ്പോപമപ്പോടര്,  ആശപ്പോവര്ക്കര്,  അങ്കണവപ്പോടെറി  പ്രവര്തകര് എനറിവര് കൃതഗ്യമപ്പോയറി
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ഗൃഹസന്ദര്ശനയും നടെത്തുകയയും ഗര്ഭറിണറികള് മരുനയും ഭക്ഷെണവയും കൃതഗ്യമപ്പോയറി കഴറിക്കുനപണപ്പോടയനട
അപനന്വേഷറിക്കുകയയും  ടചപയണതുണട.  ഇതരതറില്  നറിപയപ്പോഗറിക്കടപട  ഉപദഗ്യപ്പോഗസ്ഥര്
ഉതരവപ്പോദറിതന്വേപതപ്പോടടെയയും  കപ്പോരഗ്യക്ഷെമമപ്പോയയും  പ്രവര്തറിക്കണടമനയും  സയുംപയപ്പോജറിത
പടറികവര്ഗ്ഗ വറികസന പപ്രപ്പോജകട ഓഫന്നീസര്മപ്പോരുയും ടഎ  .  സറി  .  ഡറി  .  എസട  .   സൂപര്ഹവസര്മപ്പോരുയും
ഈ  വറിഷയതറില്  ആവശഗ്യമപ്പോയ  പമല്പനപ്പോടയും  വഹറിക്കുകയയും  ടചയണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .    

25.  പകപ്പോളനറിവപ്പോസറികള്ക്കട  പരപ്പോഗപ്പോവസ്ഥയറില്  ആശുപത്രറിയറില്  എതറി  ചറികറിത
പതടുനതറിനട മതറിയപ്പോയ ഗതപ്പോഗത സദൗകരഗ്യയും ഇല്ലപ്പോടയനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  പരപ്പോഗറികടള
യഥപ്പോസമയയും  ആശുപത്രറിയറില്  എതറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പ്രപ്പോപദശറികതലതറില്  ആയുംബുലനസുകള്
ഉള്ടപടടെയള്ള ക്രമന്നീകരണങ്ങള് ടചയണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

26.  ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതട മുപഖനയള്ള സ്കൂളുകളറിടല പ്രഭപ്പോതഭക്ഷെണ വറിതരണയും നറിലവറില്
എല്.പറി.,  യ.പറി.  വറിഭപ്പോഗതറിനമപ്പോത്രമപ്പോയപ്പോണട  ഉള്ളതട.   ഹഹസ്കൂള്  ,    ഹയര്ടസക്കനററി
വറിഭപ്പോഗതറിലുള്ള  കുടറികള്ക്കുകൂടെറി  പ്രഭപ്പോതഭക്ഷെണയും  വറിതരണയും  ടചയണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശടചയ്യുന  .  

27.  സപ്പോമ്പതറിക  പരപ്പോധന്നീനതമൂലവയും  വഗ്യക്തറിതന്വേവറികപ്പോസതറിടന  അഭപ്പോവയും  മൂലവയും
പതപ്പോയും  കപ്പോസട  കഴറിയന  കുടറികള്  ദൂരസ്ഥലങ്ങളറില്  പപപ്പോയറി  പഠറിക്കപ്പോന  വറിമുഖത
കപ്പോണറിക്കുകയയും  പഠനയും  അവസപ്പോനറിപറിക്കുകയയും  ടചയ്യുന  പ്രവണത  ഊരുകളറില്
നറിലനറില്ക്കുനതപ്പോയയും  അതരയും  കുടറികടള  സപ്പോക്ഷെരതപ്പോ  മറിഷടന  സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ
പഠറിപറിച്ചട  തുലഗ്യതപ്പോ സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭഗ്യമപ്പോക്കുന രന്നീതറിയപ്പോണട  നറിലവറിലുള്ളടതനട സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന. എസട  .  ടെറി  .   ടപ്രപ്പോപമപ്പോടര്മപ്പോര്  ,   ആശപ്പോവര്ക്കര് തുടെങ്ങറിയവരുടടെ പനതൃതന്വേതറില്
ഇതരയും കുടറികടള ഉനത വറിദഗ്യപ്പോഭഗ്യപ്പോസതറിടന പ്രപ്പോധപ്പോനഗ്യടത കുററിച്ചട പബപ്പോധവല്ക്കരറിക്കുകയയും
നറിലവറിലുള്ള പപപ്പോസ്റ്റട  ടമട്രൈറികട  സയുംവറിധപ്പോനയും  പരമപ്പോവധറി  പ്രപയപ്പോജനടപടുതറി  സ്കൂളുകളറില്
നടെക്കുന ടകപ്പോഴറിഞപപപ്പോക്കട തടെയനതറിനയും കുടറികളുടടെ ഉനത വറിദഗ്യപ്പോഭഗ്യപ്പോസയും പനടെറിടയടുക്കുനതട
പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനയും ബനടപട വകുപ്പുകള് നടെപടെറി സന്വേന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

28.  മദഗ്യനറിപരപ്പോധറിത  പമഖലയപ്പോടണങ്കറിലുയും  അടപപ്പോടെറിയറില്  വഗ്യപ്പോജമദഗ്യയും  യപഥഷയും
ലഭഗ്യമപ്പോണട. അമ്മമപ്പോരുയും കുടറികളുയും വടര ലഹരറിക്കട അടെറിമകളപ്പോകുന. വഗ്യപ്പോജമദഗ്യയും സ്ഥറിരമപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിലൂടടെ യവപ്പോക്കള് മരണടപടുന സപ്പോഹചരഗ്യമുടണനയും തമറിഴപ്പോടറില് നറിനയും
പപ്പോനപരപ്പോഗട,  പുകയറില  തുടെങ്ങറിയ  ലഹരറി  വസ്തുക്കള്  കൂടുതലപ്പോയറി  ഊരുകളറിടലത്തുനടണനയും
അവ  കുടറികളുയും  മുതറിര്നവരുയും  യപഥഷയും  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനടണനയും  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ആദറിവപ്പോസറി ഊരുകളറിടല വഗ്യപ്പോജമദഗ്യ വറിതരണവയും   ലഹരറി ഉപപയപ്പോഗവയും കര്ശനമപ്പോയറി
തടെയണടമനയും  ഇതറിനപ്പോയറി  പബപ്പോധവല്ക്കരണയും  നടെതണടമനയും  അമറിതമപ്പോയ  ലഹരറി
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ഉപപയപ്പോഗതറിനട  അടെറിമടപടവടര  ഡന്നീ  -  അഡറിക്ഷെന  ടസനറുകളറില്  എതറിച്ചട  ചറികറിത
നല്കുനതറിനട  നടെപടെറി  സന്വേന്നീകരറിക്കണടമനയും സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .     വനപമഖല
പകന്ദ്രന്നീകരറിച്ചട  വഗ്യപ്പോജമദഗ്യനറിര്മ്മപ്പോണവയും  ഇതരതറില് രജറിസ്റ്റര് ടചയടപടുന അബ്കപ്പോരറി
പകസുകളുയും കൂടുതലപ്പോടണനതട കണക്കറിടലടുതട ടെറി  പമഖലയറില് ഒരു ടറയ്ഞട ഓഫന്നീസട
കൂടെറി    ആരയുംഭറിക്കണടമനട  സമറിതറിപയപ്പോഗതറില്  ആവശഗ്യമുയര്നറിരുന  .    ആയതറിടന
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്   അടപപ്പോടെറിയറില്  ഒരു  ടറയ്ഞട  ഓഫന്നീസട  കൂടെറി  ആരയുംഭറിക്കുനതറിനള്ള
നടെപടെറിയപ്പോയറി സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .  

29.  ഈ പമഖലയറില് പ്രപ്പോയപൂര്തറിയപ്പോകപ്പോത കുടറികള് ഉള്ടപടുന  17  പപപ്പോപകപ്പോ
പകസുകള് രജറിസ്റ്റര് ടചയറിട്ടുടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  പപപ്പോപകപ്പോ പകസുകള് ഗണഗ്യമപ്പോയറി
വര്ദറിക്കുന  സപ്പോഹചരഗ്യയും  കണക്കറിടലടുതട  ഇതരയും  സയുംഭവങ്ങള്  ആവര്തറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന
പകപ്പോളനറികളറില്  കുടറികള്ക്കുയും  മുതറിര്നവര്ക്കുമറിടെയറില്  ജപ്പോഗ്രത  പബപ്പോധവല്ക്കരണയും
പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസനയും  ,   ആഭഗ്യന്തരയും എനന്നീ വകുപ്പുകളുടടെ ഏപകപ്പോപനപതപ്പോടടെ
നടെതണടമനയും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

30.  യവപ്പോക്കള്ക്കറിടെയറില്  പകര്ച്ചവഗ്യപ്പോധറിയയും  മറട  അസുഖങ്ങളുയും  കുറവപ്പോടണങ്കറിലുയും
വഗ്യപ്പോയപ്പോമക്കുറവള്ളതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  യവപ്പോക്കളുടടെയയും കുടറികളുടടെയയും മപ്പോനസറികവയും
ശപ്പോരന്നീരറികവമപ്പോയ വളര്ച്ചയട  വഗ്യപ്പോയപ്പോമയും  പ്രധപ്പോനമപ്പോണട.   പകപ്പോളനറികളറില് ഒരു ടപപ്പോതുകളറിസ്ഥലയും
ഇല്ലപ്പോടയനള്ളതട ഇതറിടനപ്പോരു തടെസമപ്പോയറി സമറിതറി കപ്പോണനതറിനപ്പോല്  ഓപരപ്പോ പകപ്പോളനറിയ്ക്കുയും
ഒരു ടപപ്പോതു കളറിസ്ഥലയും ഉണപ്പോകണടമനയും അതറിനപ്പോവശഗ്യമപ്പോയ സദൗകരഗ്യങ്ങള് പഞപ്പോയതട
അധറികൃതരുമപ്പോയറി പചര്നട പടറികവര്ഗ്ഗ വറികസന വകുപട ടചയണടമനയും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന  .  

31.  ആദറിവപ്പോസറി വറികസനതറിനട ആവശഗ്യമപ്പോയ സുപ്രധപ്പോനമപ്പോയ  വറിഭവയും ഭൂമറിയപ്പോണട.
ഭൂരഹറിതരപ്പോയ കുടുയുംബങ്ങള്ക്കട ഭൂമറി  നല്പകണതട ഗവണ്ടമനറിടന ഉതരവപ്പോദറിതമപ്പോണട.
അടപപ്പോടെറി പമഖലയറില് സന്വേന്തമപ്പോയറി ഭൂമറിയറില്ലപ്പോതവര്ക്കട ഭൂമറി കടണതറി നല്കണടമനയും
ആദറിവപ്പോസറി ഊരുകളറിപലയ്ക്കുള്ള കുടെറിപയറവയും ആദറിവപ്പോസറി ഭൂമറി ഹകപയറവയും തടെയനതറിനട
ശക്തമപ്പോയ നടെപടെറി സന്വേന്നീകരറിക്കണടമനയും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  . 

32.  അടപപ്പോടെറിയറിടല പരമ്പരപ്പോഗത കൃഷറി രന്നീതറികളുടടെ തകര്ച്ചയട പ്രധപ്പോന കപ്പോരണയും
ജലപസചന  സദൗകരഗ്യങ്ങളുടടെ  അപരഗ്യപ്പോപതയപ്പോണട.  പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  രന്നീതറിടയ
പുനരുജന്നീവറിപറിക്കുനതറിനട  ചറിറ്റൂര്  പകന്ദ്രമപ്പോയള്ള  ഡപ്പോയും  കമ്മന്നീഷന  ടചയപ്പോനള്ള  നടെപടെറി
സന്വേന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

33.  ഭൂമറിടയ  ഉല്പപ്പോദനപയപ്പോഗഗ്യമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോവശഗ്യമപ്പോയ  പ്രവര്തനങ്ങളുയും  കൃഷറിയ്ക്കുപവണ
സപ്പോപങ്കതറിക  ഉപകരണങ്ങളുയും  മറികച്ച  നടെന്നീല്  വസ്തുക്കളുയും  ഹവദഗ് ദഗ്യവയും  സപ്പോമ്പതറിക
സഹപ്പോയങ്ങളുയും  ലഭഗ്യമപ്പോപക്കണതുണട.  കൃഷറി  വകുപട,  പടറികവര്ഗ്ഗ  വറികസന  വകുപ്പുമപ്പോയറി
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പചര്നട  പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  രന്നീതറി  ടചയ്യുനതറിനട  മറില്ലറട  വറിപല്ലജട  എന  പദതറി
ആവറിഷ്കരറിച്ചട  നടെപപ്പോക്കുനണട.  1031  മറില്ലറട  കൃഷറി  യൂണറിറ്റുകള്  സജന്നീവമപ്പോണട.
ആദറിവപ്പോസറികളുടടെ  ഉല്പനങ്ങള്  പ്രപതഗ്യക  ബപ്പോനഡറില്  വറിപണറിയറില്  എതറിക്കുനണട.
പരമ്പരപ്പോഗത  കൃഷറി  അററിവകളുള്ള  ആദറിവപ്പോസറികള്ക്കട  ഭൂമറിയറില്  പപ്പോരമ്പരഗ്യ  കൃഷറിയടടെ
വറികസനവയും  വരുമപ്പോനവമപ്പോയറി  ബനടപടുതറിയള്ള  പദതറികള്  കപ്പോരഗ്യക്ഷെമമപ്പോയറി
ആസൂത്രണയും  ടചയണടമനയും  വറിളകടള  ഹവവറിധഗ്യവല്ക്കരറിചയും  ഉല്പന  സയുംസരണ
സയുംവറിധപ്പോനങ്ങള്  ഒരുക്കറി  മൂലഗ്യവര്ദറിത  ഉല്പനങ്ങള്ക്കട  വറിപണറി  കടണതറിയയും
അവര്ക്കട  വരുമപ്പോനയും  ഉറപപ്പോക്കണടമനയും  മറില്ലറട  വറിപല്ലജട  പദതറിയടടെ  പ്രവര്തനങ്ങളുയും
NRLM   ഹട്രൈബല് ടസ്പഷഗ്യല് കുടുയുംബശ്രന്നീ പദതറികളുടടെ പ്രവര്തനവയും ആദറിവപ്പോസറികളുടടെ
സയുംഘപ്പോടെനയും വഴറി നടെപറിലപ്പോക്കണടമനയും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

34.  അടപപ്പോടെറി പമഖലയറില് ടതപ്പോഴറിലുറപട പദതറി പ്രകപ്പോരയും   200   ടതപ്പോഴറില് ദറിനങ്ങള്
ഉറപട  വരുതണടമനയും  പരമ്പരപ്പോഗത  ടതപ്പോഴറിലുകള്  കൂടെറി  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയറില്
ഉള്ടപടുത്തുന  കപ്പോരഗ്യയും  പരറിഗണറിപക്കണതപ്പോടണനയും  പുതറിയ  ടതപ്പോഴറില്  സയുംരയുംഭങ്ങള്
നടെപറിലപ്പോക്കണടമനയും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

35.  അടപപ്പോടെറി  ആദറിവപ്പോസറി പമഖലയറില് ഇനറിയയും പറഷന കപ്പോര്ഡട  ലഭറിച്ചറിടറില്ലപ്പോത
അര്ഹതയള്ള കുടുയുംബങ്ങള്ക്കട സമയബനറിതമപ്പോയറി പറഷന കപ്പോര്ഡട ലഭഗ്യമപ്പോക്കപ്പോന നടെപടെറി
സന്വേന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

36.  ഹവദദ്യുതറി  കണക്ഷെന  എതറിക്കപ്പോന  കഴറിയപ്പോതറിരുന  10  കുറുമ്പ  ഊരുകളറില്
അടനര്ടട മുപഖന പസപ്പോളപ്പോര് സയുംവറിധപ്പോനയും സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുടണങ്കറിലുയും ഹവദദ്യുതറി എതറിക്കപ്പോന
സപ്പോധഗ്യമപ്പോയ  ഊരുകളറില്  ആയതട  എതറിക്കുനതറിനട  എസ്റ്ററിപമറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
ടക.എസട.ഇ.ബറി.  പയപ്പോടെട  ആവശഗ്യടപടറിട്ടുടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിടന
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഹവദദ്യുതറി  ലഭറിക്കപ്പോത  ഊരുകളറില്  ഹവദദ്യുതറി  കണക്ഷെന
ലഭഗ്യമപ്പോക്കുനതറിനള്ള തുടെര്നടെപടെറികള് തന്വേരറിതടപടുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

37.  ആദറിവപ്പോസറി ഊരുകളറിപലക്കുള്ള പറപ്പോഡുകളുടടെ അവസ്ഥ വളടര പശപ്പോചനന്നീയമപ്പോണട.
തകര്ന പറപ്പോഡുകളറിലൂടടെയപ്പോണട  പരപ്പോഗറികള് ആശുപത്രറിയറില് എപതണതട.   അടെറിയന്തര
ചറികറിത  ആവശഗ്യമപ്പോയറി  വരുന  പരപ്പോഗറികള്,  ഗര്ഭറിണറികള്,  പരപ്പോഗറികളപ്പോയ  കുടറികള്
എനറിവര്ക്കട പശപ്പോചനന്നീയമപ്പോയ പറപ്പോഡറിലൂടടെയള്ള ആശുപത്രറിയറിപലയ്ക്കുള്ള യപ്പോത്ര ദുഷ്കരമപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല് ഊരുകളറിപലക്കുള്ള നറിലവറിലുള്ള പറപ്പോഡുകള് ഗതപ്പോഗതപയപ്പോഗഗ്യമപ്പോക്കുനതറിനയും
അതുപപപ്പോടല  പറപ്പോഡട  സദൗകരഗ്യമറില്ലപ്പോത  പകപ്പോളനറികളറില്  പറപ്പോഡട  നറിര്മ്മറിച്ചട  യപ്പോത്രപ്പോസദൗകരഗ്യയും
ഒരുക്കുനതറിനമപ്പോയറി  ആവശഗ്യമപ്പോയ  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സന്വേന്നീകരറിക്കണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

38.  അടപപ്പോടെറിയറിടല വറിവറിധ സര്ക്കപ്പോര് വകുപ്പുകളുടടെ പ്രവര്തനങ്ങള് ഏപകപ്പോപറിപറി
ക്കുനതറിനപ്പോയറി ഒറപപ്പോലയും സബ്കളകടറയപ്പോണട പനപ്പോഡല് ഓഫന്നീസറപ്പോയറി ചുമതലടപടുതറി
യറിട്ടുള്ളതട. പനപ്പോഡല് ഓഫന്നീസര് പ്രതറിവപ്പോര അവപലപ്പോകന പയപ്പോഗങ്ങള് പചര്നട പ്രവര്തനങ്ങള്
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വറിലയറിരുപതണതുണട.  അടപപ്പോടെറിയറിടല  വറിവറിധ  വകുപ്പുകളറിടല  പ്രവര്തനങ്ങള്
ഏപകപ്പോപറിപറിചടകപ്പോണയും  കപ്പോരഗ്യക്ഷെമമപ്പോയയും  മുപനപ്പോടട  ടകപ്പോണപപപ്പോകുനതറിനപ്പോയറി   അഗളറി
പകന്ദ്രന്നീകരറിച്ചട ഒരു ഓഫന്നീസട സ്ഥപ്പോപറിച്ചട പ്രപതഗ്യകയും പനപ്പോഡല് ഓഫന്നീസടറ നറിയമറിക്കണടമനയും
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

39.   അടപപ്പോടെറിയടടെ വറികസനതറിനട ആവശഗ്യമപ്പോയ ഫണട വകയറിരുത്തുകയയും ലഭഗ്യമപ്പോകുകയയും
ടചയ്യുനണട.  എനപ്പോല്  ലഭഗ്യമപ്പോയ  സദൗകരഗ്യങ്ങളുയും  ഫണകളുയും  കൃതഗ്യമപ്പോയയും  ഫലപ്രദമപ്പോയയും
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കടപടുനറില്ല.  ആദറിവപ്പോസറികളുടടെ  അവകപ്പോശങ്ങളുയും  അവസരങ്ങളുയും  അവരറിപലക്കട
എതറിക്കുവപ്പോന  പ്രതറിബദതപയപ്പോടടെയള്ള  ഇടെടപടെലുകള്  ആവശഗ്യമപ്പോണട.  ബനടപട
വകുപ്പുകളുടടെ  ഏപകപ്പോപനതറിലൂടടെയയും  ആദറിവപ്പോസറികളുടടെ  പങ്കപ്പോളറിതപതപ്പോടുയും  കൂടെറി
ശരറിയപ്പോയ  രന്നീതറിയറില്  ഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗയും  നടെതണടമനയും  ഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗയും
കൃതഗ്യമപ്പോയറി  നറിരന്നീക്ഷെറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  അടപപ്പോടെറിയടടെ  ചുമതലയള്ള  പനപ്പോഡല്  ഓഫന്നീസര്
അടെങ്ങറിയ ഒരു സമറിതറിടയ നറിപയപ്പോഗറിക്കണടമനയും സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

40.  പകരളതറില്  ഏറവയും  കൂടുതല്  പടറികവര്ഗ്ഗക്കപ്പോര്  ജന്നീവറിക്കുന  പ്രപദശമപ്പോണട
അടപപ്പോടെറി. 192 ഉദൗരൂകളറില് 149 എണതറില് ഇരുളര് സമുദപ്പോയയും വസറിക്കുന.  മുഡുഗര് 24-ലുയും
കുറുമ്പര് 19 ഉദൗരുകളറിലുയും  വസറിക്കുന.  പവററിട  സയുംസപ്പോരവയും  ജന്നീവറിതരന്നീതറിയയും
സൂക്ഷെറിചപപപ്പോരുന  അടപപ്പോടെറിയറിടല  പടറികവര്ഗ്ഗക്കപ്പോടര  സയുംരക്ഷെറിപക്കണ  ബപ്പോദഗ്യത  നമ്മുടടെ
ഓപരപ്പോരുതരുപടെതുമപ്പോണട. അവരുടടെ  ഇഷങ്ങളുയും  തപ്പോല്പരഗ്യങ്ങളുയും  മനസറിലപ്പോക്കറി
അവപരപ്പോടടെപ്പോപയും പചര്നട  നറിനട  ഊരുവപ്പോസറികളുടടെ വറിശന്വേപ്പോസങ്ങള് നറിലനറിര്തറി പവണയും
ഓപരപ്പോ പദതറികളുയും ആവറിഷ്കരറിച്ചട നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോന. പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോരക്കുറവമൂലവയും അരറിവപ്പോള്
പരപ്പോഗയുംമൂലവയും  കഷടപടുന  ഒരു  സമൂഹടത  കപ്പോതട  രക്ഷെറിക്കപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരറിടന
എല്ലപ്പോവറിഭപ്പോഗങ്ങളുയും  കക്ഷെറി  രപ്പോഷന്നീയ  പഭദടമപനഗ്യ  പരറിശ്രമറിക്കണടമനയും  നറിലവറിലുള്ള
ഭക്ഷെണരന്നീതറി  ആദറിവപ്പോസറികളുടടെ  ആപരപ്പോഗഗ്യടത  ഏടതങ്കറിലുയും  രന്നീതറിയറില്  പ്രതറികൂലമപ്പോയറി
ബപ്പോധറിക്കുനപവപ്പോ എനതട പരറിപശപ്പോധറിപക്കണതുമപ്പോണട. കഴറിഞ്ഞ എടട വര്ഷതറിനറിടടെ വറിവറിധ
പകന്ദ്ര-സയുംസ്ഥപ്പോന  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി  അടപപ്പോടെറിയറില് ടചലവഴറിച്ചതട  250  പകപ്പോടെറിയറില്
അധറികമപ്പോണട.  നറിരവധറി ആപരപ്പോഗഗ്യപക്ഷെമ വറിദഗ്യപ്പോഭഗ്യപ്പോസ പദതറികളുയും നടെപറിലപ്പോക്കറിവരുന.
എനറിട്ടുയും  ഈ  ആദറിവപ്പോസറി  സമൂഹതറിടന  ജന്നീവറിതയും  ദുരറിതമയമപ്പോയറി  തുടെരുകയപ്പോണട.
ഇതറിടനപ്പോരു  മപ്പോറയും  ഉണപ്പോകണയും  ഇടല്ലങ്കറില്  അടപപ്പോടെറിയറില്  ഉണപ്പോകുനതട  ഒരു  വയുംശന്നീയ
ഉന്മൂലനമപ്പോയറിരറിക്കുയും.

                                    ഒ. ആര്. പകളു,
തറിരുവനന്തപുരയും,                                                      അദഗ്യക്ഷെന,
2022 മപ്പോര്ച്ചട 15.                   പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ്ഗ പക്ഷെമയും സയുംബനറിച്ച സമറിതറി. 


