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ഒറ്റീ ഹട്ടඖഺർ 

       

      

                                 

       

I. ക഼ട്ടഺകൽക്഼ും സ്ൿര഻കൽക്഼ും      

 ജ  ഺ വഺവ഼ഷ഼യക്ഷഹ കഹയൾൿകും (JSSK) 

 ജ  ഺ ഷ഼യക്ഷഹ ീമഹജ  (JSY)  

 ആീയഹഗ്ൾകഺയണും പദ്ധരഺ  

 യഹൿര഻മ ഫഹറ ഷവഹസ്ഥ്ൾ കഹയൾൿകും (RBSK) 

 ഡഺസ്ൿരഺക്ട് ഏൻറഺ ഇന്ിരൻിഴൺശൺ ിഷന്രൻ (DEIC) 

  ഴജഹര വഺവ഼ സ്ൿക഻ ഺുംഗ് ീൿപഹൿഗ്ഹും  

                                       

 ൿപരഺഴഹയ അമ൹ ീ ഹലഺക് ആഷഺഡ് ീപഹശണ പയഺപഹരഺ  

 യഹൿര഻മ കഺീശഹയഺ ഷവഹസ്ഥ്ൾ കഹയൾൿകും (RKSK) - കൗഭഹയ ആീയഹഗ്ൾ 

ക്ലഺ ഺക്഼കൽ  

 ൿപധഹ ഭൿരഺ ഷ഼യക്ഷഺത് ഭഹരാരവ അബഺമഹൺ/ ീമഹജ  (PMSMA) 

 

 



 

II.                  

 ജ഻ഴഺരുവറഺ ീയഹഗ്ങ്ങൽക്഼ള്ള പദ്ധരഺ  

 അഭാരും ആീയഹഗ്ൾും,  

 ജ഻ഴഺരുവറഺ ഴഺദ്ൾഹബൾഹഷഴ഼ും ീഫഹധഴർക്യണഴ഼ും  

            

                            (കഹൺഷൻ ീയഹഗ്ഺകൽക്഼ള്ള പദ്ധരഺ) 

 സ്ീൿരഹക്് ക്ലഺ ഺക് (പക്ഷഹഘഹര ീയഹഗ്ഺകൽക്഼ള്ള പദ്ധരഺ) 

 ഷഺ. ഓ. പഺ. ഡഺ ക്ലഺ ഺക്഼കൽ -      (      വവഹഷീകഹവ           

    ) 

                                 

                          

                        ധനഷസഹമം 

 HIV ീയഹഗ്ഺകൽക്഼ള്ള          ധ ഷസഹമും  

 അචര  ഺമൿരണ പയഺപഹരഺ (NPCB & V.I) 

 രഺഭഺയ വസ്ൿരൿകഺമ 

 ഴഺദ്ൾഹറമ കഹഴ്ച പയഺീവഹധ  പയഺപഹരഺ  

 ീ ൿരദ്ഹ ും- ീ ൿരപരറും ഷുംബയഺക്ർ   

 ീ ൿരപരറും ഴച്ചുപഺരഺപ്പഺക്ർ 

 ഷൗജ ൾ ീ ൿര ചഺകഺത്സ കൾഹമ്പ഼കൽ  

 ിരറ്റഺീ ഹപ്പരഺ ഓഫ് ൿപഺിഭചൾ഼യഺറ്റഺ 

 ിരറഺ ഓഫ് രർഭഺക് മഽണഺറ്റ് 

 



 

               (NCD+NPCB) 

 

              റ                             (NPPCD) (ൿവഴണ 

ുഴകറൾഭ഼ള്ളഴൻക്഼ള്ള       ഷസഹമും)  

 ഴദ് ഹീയഹഗ്ൾും (ദ്ര ഷുംയക്ഷണඖഺ ഼ള്ള പദ്ധരഺ) 

 ഭഹ ഷഺക ിഴറലുഴഺലഺ ീ യഺര഼ඡഴൻക്഼ അൻസഭഹമ ീക്ഷഭപദ്ധരഺകൽ  

 ഷഭൿഗ് ഭഹ ഷഺകഹീയഹഗ്ൾ പദ്ധരഺ  

 ജഺറലഹ ഭഹ ഷഺകഹീയഹഗ്ൾ പയഺപഹരഺ  

 

 ഴീമഹജ  ആീയഹഗ്ൾ പയഺപഹരഺ (                       ) 

                

 ീൿരഹഭഹ ികമൻ പദ്ധരഺ 

 ഡ   എ  ഡ              

 ആുംഫ഼റൺസ് ഷൗകയൾും 

 

III.                   

 ിഷഹുഷറ്റഺ ീ ഹൻ ിഭഡഺക്ർ അസ്സഺസ്റ്റൺസ് റ്റു  ദ്ഺ പ഼ഴൻ (SMAP) 

 ിസർඖ് ഭഺ ഺീസ്റ്റഴ്സ് ിഴർ മൻ  ണ്ട് 

 ഷ഼കാരും പദ്ധരഺ  

 CHIS PLUS  

 ആഴഹസ് പദ്ധരഺ (ഇരയ ഷുംസ്ഥ്ഹ  ിരഹളഺറഹലഺകൽക്഼ള്ള പദ്ധരഺ) 



 

 ിഴർി മൻ ിഷഹുഷറ്റഺ ീ ഹൻ ദ്ഺ ീറഹീക്ഹീഭഹീട്ടഹൻ ഡഺഷഫഺൽഡ് 

(ബഺඡീവശഺമ഼ള്ളഴൻക്഼ള്ള പദ്ധരഺ) 

 

                          ,                  , 

                 റ       ,            എ   

                             

I.                          

 ഷുംീമഹജഺര വഺവ഼ ഴഺകഷ  ീഷഴ  പദ്ധരഺ (ICDS) 

 യഹജ഻വ് ഗ്ഹචഺ സ്ക഻ും ീ ഹൻ എുംപഴൻിഭൺറ് ഓഫ് അീഡഹലിഷൺറ് ീഗ്ൽസ് 

(RGSEAG)-SABLA 

 ഇඟഺയഗ്ഹචഺ ഭഹരാരവ ഷസീമഹഗ് ീമഹജ  (IGMSY) 

 ഭഺഠഹമഺ പദ്ധരഺ (Type 1 Diabetes Mellitus) 

 

II.                  

 കഹൺഷൻ ഷ഼യക്ഷഹ പദ്ധരഺ 

 രഹീറഹറും 

 മഹൿര ആ ഼കഽറൾങ്ങൽ 

 ര഻ജഺമണർ കഹൺഷൻ ിഷന്രൻ പദ്ധരഺ 

 



 

 ൿവഴണ ുഴകറൾഭ഼ള്ളഴൻക്഼ള്ള       ഷസഹമും 

 ീസ്റ്ററ്റ് ഇൺശഺീമറ്റ഻വ് ഓ൹ ഡഺിഷഫഺറഺറ്റ഻സ് (SID)  

 ൿവ഼രഺരയുംഗ്ും- ീകഹക്ലഺമൻ ഇo  ൺ      പദ്ധരഺ 

  ഹശണർ ഇൺസ്റ്റഺറ്റയഽട്ട് ഓഫ് സ്പ഻ച് ആൺഡ് സഺമരഺങ് (NISH) 

 കഹീരഹയും പദ്ധരഺ 

 ADIP Scheme (Assistance to Disabled Person for Purchase/ Fitting of Aid 

Appliances) 

 

III.                     

 യഹൿര഻മ ഷവഹസ്ഥ്ൾ ഫ഻ഭഹ ീമഹജ  (RSBY)  

 യഹൿര഻മ ആീയഹഗ്ൾ  ഺധഺ (ിസർඖ് ഭഺ ഺീസ്റ്റഴ്സ് കഹൺഷൻ ീപശൾന്റ്  ണ്ട്) 

 കഹയ഼ണൾ ിഫ ഴറന്റ് പദ്ധരഺ 

 കഹൺഷൻ ിപൺശൺ പദ്ധരഺ 

    ,    ,                            

 ഷഭഹവവഹഷും പദ്ധരഺ I 

 ഷഭഹവവഹഷും പദ്ധരഺ II 

 ഷഭഹവവഹഷും പദ്ധരഺ III 

 ഷഭഹവവഹഷും പദ്ധരഺ IV 

 

            പദ്ധരഺ 

 



 

IV.              

 ബഺඡീവശഺമ഼ള്ളഴൻക്഼ള്ള ഷൻക്ഹൻ പദ്ധരഺകൽ 

 ുഴകറൾ  ഺൻണമ ിഭഡഺക്ർ ഷൻട്ടഺ ഺീക്ശൺ കൾഹമ്പ഼കലഺറഽിര 

രത്സഭമും ഷൻട്ടഺ ഺക്റ്റുും രഺയഺച്ചരഺമർ കഹൻഡ഼ും  ർക഼ඡ പദ്ധരഺ 

 ീകയല ഷുംസ്ഥ്ഹ  ഴഺകറഹുംഗ് ീക്ഷഭ ീകഹൻപ്പീരശൺ 

 കഹയ഼ണൾ ിഡീപ്പഹഷഺറ്റ് സ്ക഻ും    

 

 ഭഹ ഷഺക ിഴറലുഴഺലഺ ീ യഺര഼ඡഴൻക്഼ും അുംഗ്പയഺഭഺരൻക്഼ും 

അൻസഭഹമ ീക്ഷഭപദ്ധരഺകലുും അഴകഹവങ്ങലുും 

 അുംഗ്പയഺഭഺരൻക്഼ള്ള രഺയഺച്ചരഺമർ കഹൻഡ഼ും ീരശൺ കഹൻഡ് 

പട്ടഺകമഺർ ഇലഴ഼ും 

 ബഺඡീവശഺ ഉള്ളഴൻക്഼ള്ള  ഷുംസ്ഥ്ഹ  ിപൺശൺ 

 ഴഺഴഹസ ധ ഷസഹമും  

 ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള സ്ൿര഻കൽക്് ക഼ട്ടഺകലുിര പയഺപഹറ ඖഺ ഼ള്ള 

ൿപീരൾക അറഴൺസ്  

 ഷൻക്ഹൻ ഉീദ്ൾഹഗ്സ്ത്ൺിര  ിപൺശൺ ബഺඡീവശഺക്ഹയ ഹമ ആൿവഺര ഼ 

ുകഭഹരഹും  

 ഇඟഺയഹ ഗ്ഹචഺ ീദ്വഺമ ബഺඡീവശഺ ിപൺശൺ പദ്ധരഺ  

 ഭ഼ഖ്ൾഭൿരഺമ഼ിര ദ്഼യഺരഹവവഹഷ ഺധഺ  

 ഴഺദ്ൾഹൻഺക്഼ും യക്ഷഺരഹഴഺ ഼ഭ഼ള്ള ഷസഹമങ്ങൽ  

 



 

 ഭഹ ഷഺക ിഴറലുഴഺലഺ ീ യഺര഼ඡ ഴഺദ്ൾഹൻഺകൽക്് പയ഻ക്ഷ 

ഷൗജ ൾങ്ങൽ 

 

                    പദ്ധരഺകൽ 

 ഴീമഹഭഺൿരും പദ്ധരഺ 

 പകർഴ഻ട് 

 യഹൿര഻മ ഴീമഹൿവഺ ീമഹജ   

 ഴീമഹഅഭാരും പദ്ധരഺ  

 ഭඟസഹഷും പദ്ധരഺ  

 

 പട്ടഺകഴഺബഹഗ്ക്ഹൻക്഼ള്ള ഷൻക്ഹയഺന്ിര പദ്ധരഺകൽ 

 പട്ടഺകഴൻഗ്ഗക്ഹൻക്഼ള്ള ഷഭൿഗ് ആീയഹഗ്ൾ ഇൺശ഼രൺസ് പദ്ധരഺ  

  ൾഽൿരഺശൺ ര഻സഹഫഺറഺീറ്റശൺ ിഷന്രൻ (NRC) 

 

                         -          

                     

     റ    

 

 



 

                                         

I. ക഼ട്ടഺകൽക്഼ും സ്ൿര഻കൽക്഼ും      

 ജ  ഺ വഺവ഼ഷ഼യക്ഷഹ കഹയൾൿകും (JSSK) - ീദ്വ഻മ ആീയഹഗ്ൾ ഭഺശൺ   

ഄമ്മമ഼ിെമ഼ം ഔ഼ഞ്ഞഺന്ിരമ഼ം അീയഹഖൾഷംയക്ഷണඖഺനഹമഺ യഹജ്ൾඖ഼ 

ഏൻിെെ഼ඖഺമ ഷൗജ്നൾ ങഺഔഺത്സ ഩദ്ധതഺമഹണ് ഄമ്മമ഼ം ഔ഼ഞ്ഞ഼ം ഩദ്ധതഺ. 

ഷൻക്കഹൻ അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ ങഺഔഺത്സ ീതെ഼ඡ എറലഹ            , 

      ന         (antenatal care) (9        3          )    ന  

                  (postnatal care), 365 ദഺഴഷം        നഴജ്ഹത 

വഺവ഼ക്കലාഭഹണ് ഇ ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ഖ഼ണീബഹക്തഹക്കൽ.  

ഗ്ൻബഺണഺകൽക്഼ള്ള അഴകഹവങ്ങൽ  

1. ഷൗജ്നൾ ൿഩഷഴ ങഺഔഺത്സഹ, ഷൗജ്നൾ ഷഺീഷരഺമൺ  

2. ഷൗജ്നൾ ഩയഺീവഹധനഔൽ, ഭയ഼ඡ഼ഔൽ 

3. ഷൗജ്നൾ തഹഭഷഴ഼ം ബക്ഷണഴ഼ം- ഷഹധഹയണ ൿഩഷഴඖഺന഼ ഭഽඡ് ദഺഴഷം, 

ഷഺീഷരഺമൺ ഏള഼ ദഺഴഷം (ീഩ-ഴഹൻഡ് ഈഩീമഹഖഺച്ചഹർ ഴഹെഔ 

ആതഺർിഩെ഼ඡഺറല). 

4. ഷൗജ്നൾ യക്തദഹനം, ൿഩഷഴඖഺനഹമഺ അവ഼ഩൿതഺമഺീറക്ക഼ം, ൿഩഷഴഹനന്തയം 

ഴ഻ട്ടഺീറക്ക഼ം ിരപൻ ിങയ്യාീപഹള഼ം ഷൗജ്നൾ മഹൿത ഷൗഔയൾം.  

5. എറലഹ അവ഼ഩൿതഺഔലഺറ഼ം ിങറഴ഼ഔലාം (ഒ.ഩഺ െഺക്കറ്റ് ങഹൻജ് ഈൽിെിെ) 

ഷൗജ്നൾം. 

6. ൿഩഷഴഹനന്തയം 42 ദഺഴഷം ഴിയ ങഺഔഺത്സ ിങറവ് ഷൗജ്നൾം.   

ജ ഺച്ചു 365 ദ്ഺഴഷും ഴിയ  ഴജഹരവഺവ഼ക്ൽക്഼ള്ള അഴകഹവങ്ങൽ 

 ന          365                    ന      ന     . 

 



 

 ജ  ഺ ഷ഼യക്ഷഹ ീമഹജ  (JSY) - ീദ്വ഻മ ആീയഹഗ്ൾ ഭഺശൺ   

അവ഼ഩൿതഺമഺർ നെക്ക഼ඡ ൿഩഷഴങ്ങില ീൿഩഹത്സഹസഺെഺച്ചා ഭഹതാഭയണഴ഼ം 

വഺവ഼ഭയണഴ഼ം ഔ഼രയ്ക്ക്കഹന഼ള്ള ഩദ്ധതഺമഹണ് ജ്നനഺ ഷ഼യക്ഷഹ ീമഹജ്ന. 19 

ഴമഷഺന഼ ഭ഼ഔലഺറ഼ള്ള BPL ഔ഼െ഼ംഫങ്ങലഺിറ ഖൻബഺണഺഔലഹമ സ്ൿത഻ഔലഹണ്  

ആതഺന്ിര ഖ഼ണീബഹക്തഹക്കൽ. ആഴിയ ഔഽെഹിത ഩട്ടഺഔജ്ഹതഺ ഩട്ടഺഔഴൻഗ്ഗ 

ഴഺബഹഖඖഺർിഩട്ട ഖൻബഺണഺഔലഹമ എറലഹ സ്ൿത഻ഔൽക്ക഼ം BPL ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് 

ആിറലങ്കഺർീഩഹറ഼ം ഇ ീഷഴനം റബൾഭഹണ്. ഷൻക്കഹൻ അവ഼ഩൿതഺഔലഺറ഼ം ൿഩീതൾഔ 

ഄംഖ഻ഔഹയം നർഔഺമ ഷവഔഹയൾ അീയഹഖൾ സ്ഥഹഩനങ്ങലഺിറമ഼ം ൿഩഷഴങ്ങൽക്കഹണ് 

ഇ ഷൗഔയൾം റബൾഭഹക്ക഼ඡത്. ഷൻക്കഹൻ അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ ഷൻക്കഹൻ അവ഼ഩൿതഺ 

ഷഽൿഩണ്ടഺർ നഺീඡഹ ങഹൻജ് ിഭഡഺക്കർ ഒപ഻ഷരഺർ നഺീඡഹ ിങക്ക് ുഔെറ്റണം.  

ഄംഖ഻ഔാത ഷവഔഹയൾ അവ഼ഩൿതഺ- ഴയ഼ഭഹന ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്, ജ്ഹതഺ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് 

(ഩട്ടഺഔജ്ഹതഺ ഩട്ടഺഔഴൻഖക്കഹൻക്ക഼) എඡഺഴ സഹജ്യഹക്കഺ ഷഹഭഽസഺഔ അീയഹഖൾ 

ീഔൿരඖഺിറ ീഔഹ-ഒൻഡഺീനറ്റരഺർ നഺඡ് ിങക്ക് ുഔെറ്റണം. നഖയങ്ങലഺർ നെക്ക഼ඡ 

ൿഩഷഴങ്ങൽക്ക഼ 600/- യഽഩ ഴച്ചාം, ൿഖഹഭങ്ങലഺർ നെക്ക഼ඡ ൿഩഷഴങ്ങൽക്ക഼ 700/- 

യഽഩ ഴച്ചාം ഇ ഩദ്ധതഺ ൿഩഔഹയം ധനഷസഹമം നർഔ഼ඡ഼. ആത഼ ഔഽെഹിത 

ഷഹപඖഺഔ നഺറ ഩയഺഖണഺക്കഹിത എറലഹ ഩട്ടഺഔജ്ഹതഺ ഴൻഗ്ഗඖഺർിഩെ഼ඡ എറലഹ 

ഄമ്മഭഹൻക്ക഼ം 500/- യഽഩ ഴ഻ട്ടഺർ ഴച്ചාള്ള ൿഩഷഴങ്ങൽക്ക഼ം നർഔ഼ඡ഼.  

 

 ആീയഹഗ്ൾകഺയണും പദ്ധരഺ - ീദ്വ഻മ ആീയഹഗ്ൾ ഭഺശൺ   

18 ഴമസ്സഺർ തഹിളമ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔലාിെ ഷഭൿഖ അീയഹഖൾ ഷംയക്ഷണඖഺന഼ള്ള 

ീഷഴനങ്ങൽ യ഼ ഔ഼െക്ക഻ളഺർ ഈരെා ഴയ഼ඖ഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് അീയഹഖൾഔഺയണം. 

യഹൿര഻മ ഫഹറ ഷവഹസ്ഥൾ ഔഹയൾൿഔം ഩദ്ധതഺ ൿഩഔഹയം ങഺഔഺത്സ ഷസഹമം റബഺക്ക഼ඡ 

30 ീയഹഖങ്ങൽക്ക് ഩ഼രിഭമ഼ള്ള എറലഹ ീയഹഖങ്ങൽക്ക഼ം അീയഹഖൾഔഺയണം 

ഩദ്ധതഺമഺറഽിെ ങഺഔഺത്സ ഷസഹമം റബഺക്ക഼ඡതഹണ്. BPL             ഈ 

            ന              . ഷംസ്ഥഹന ഷൻക്കഹയഺന്ിര പ്ലഹൺ പണ്ടഺർ 

നഺඡ഼ഭഹണ് ഩദ്ധതഺക്ക഼ള്ള ത഼ഔ ഴഔമഺയ഼ඖ഼ඡത്. ഇ ഩദ്ധതഺമഺറഽിെ ഭയ഼ඡ഼ഔൽ, 

ഩയഺീവഹധനഔൽ, ങഺഔഺത്സഔൽ എඡഺഴ എറലഹ ഷൻക്കഹൻ അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ നഺඡ഼ം 



 

ഷൗജ്നൾഭഹമഺ റബഺക്ക഼ඡതഹണ്. അവ഼ഩൿതഺമഺർ റബൾഭറലഹඖഴ അവ഼ഩൿതഺമ഼ഭഹമഺ 

എംഩഹനർ ിങയ്ക്തഺട്ടාള്ള തഺയിഞ്ഞെ഼ඖ ഔെഔലഺർ നഺඡ഼ം തഺഔച്ചාം ഷൗജ്നൾഭഹമഺ 

റബഺക്ക഼ඡതഹണ്.  

N.B. അദഹമ നഺഔ഼തഺദഹമഔൻക്ക഼ം, ഷൻക്കഹൻ സ്ഥഹഩനങ്ങലഺിറ ജ്഻ഴനക്കഹൻക്ക഼ം 

ഄഴയ഼ിെ അൿവഺതൻക്ക഼ം ഇ ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ൿഩീമഹജ്നം റബഺക്ക഼ඡതറല. 

 

 യഹൿര഻മ ഫഹറ ഷവഹസ്ഥ്ൾ കഹയൾൿകും (RBSK) - ീദ്വ഻മ ആീയഹഗ്ൾ ഭഺശൺ   

ഴഺദൾഹറമ അീയഹഖൾഩദ്ധതഺമ഼ിെ ഴഺഩ഼റ഻ഔയഺച്ചා യഽഩഭഹണ് യഹൿര഻മ ഫഹറ 

ഷവഹസ്ഥൾ ഔഹയൾൿഔം (RBSK). 18 ഴമസ്സഺന഼ തഹിളമ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔലഺർ ഷഹധഹയണമഹമഺ 

ഔണ്ട഼ഴയ഼ඡ 30 അീയഹഖൾൿഩശ്നങ്ങൽ ഔഹീറക്കഽട്ടഺ ഔണ്ട഼ഩഺെഺക്ക഼ඡതഺന഼ള്ള ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധ 

ഩയഺീവഹധനമ഼ം ത഼െക്കඖഺർ തിඡമ഼ള്ള ങഺഔഺത്സമ഼ം ഩയഺങയണഴ഼ം 

നർഔ഼ඡതഺന഼ള്ള നഽതനഭഹമ ഩദ്ധതഺമഹണ് യഹൿര഻മ ഫഹറ ഷവഹസ്ഥൾ ഔഹയൾൿഔം. 

നഴജ്ഹത വഺവ഼ക്കലഺർ ജ്ජനഹർ ഈണ്ടഹഔ഼ඡ ജ്നന ുഴഔറൾങ്ങൽക്ക഼ ഷൻജ്രഺ 

ഈൽിെിെമ഼ള്ള ഴഺഴഺധ ങഺഔഺത്സ ആതഺന്ിര ബഹഖഭഹണ്. അീയഹഖൾൿഩശ്നඖഺന്ിര 

ഷവബഹഴഭന഼ഷയഺച്ചා ിഩഹത഼ജ്നഹീയഹഖൾ ീഔൿരങ്ങലഺീറക്ക഼ം, RCC,          

                , ജ്ഺറലഹതറ അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ ൿഩീതൾഔം 

ഷജ്ജ഻ഔയഺച്ചഺയഺക്ക഼ඡ ഡഺസ്ൿെഺക്ട് ഏൻറഺ ആന്ിരൻിഴൺശൺ ിഷന്രര഼ഔലഺീറക്ക഼ം 

ഄഷ഼കඖഺന്ിര സ്ഥഺത഻ഔയണඖഺന഼ം, ത഼െൻ ങഺഔഺത്സയ്ക്ക്ക഼ഭഹമഺ ിരപൻ ിങമ഼ඡ഼. 

ഇ ീഔൿരങ്ങലഺർ നഺඡ഼ം അഴവൾിഭങ്കഺർ ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധ ങഺഔഺത്സഹീഔൿരങ്ങലഺീറക്ക഼ം 

ിരപൻ ിങമ഼ඡ഼.  

തഹിള ഩരമ഼ඡ 30 ഒലം അീയഹഖൾ ൿഩശ്നങ്ങൽക്കഹണ് ഇ ഩദ്ധതഺമഺറഽിെ 

ഷസഹമം റബഺക്ക഼ඡത് 

ജ  ുഴകറൾങ്ങൽ (Defects at birth) 

 നൾഽരർ െൾഽബ് ഡഺിപക്ട്  

 ിഡൗ൹ഷഺൺീൿഡഹം  

 ഭ഼രഺച്ചාണ്ട് (Cleft lip) 



 

 ഄണ്ണഹക്കഺിറ ഴഺെഴ഼ഔൽ  

 ഔഹർഩഹദ ുഴഔറൾങ്ങൽ  

 ഄയിഔട്ടഺന഼ണ്ടഹഔ഼ඡ ഴഺഔഹഷുഴഔറൾം 

 ജ്ජനഹറ഼ള്ള തഺഭഺയം (Congenital Cataract) 

 ജ്ජനഹറ഼ള്ള ീഔൽഴഺക്ക഼രവ് (Congenital Deafness)  

 ജ്ජനഹറ഼ള്ള സാീൿദഹഖം (Congenital Heart Disease)  

 ഭഹഷം തഺഔമഹിത ൿഩഷഴഺക്ക഼ඡത഼ിഔഹണ്ട഼ ഔണ്ണഺിറ ിരറ്റഺനയ്ക്ക്ക഼ ഈണ്ടഹഔ഼ඡ 

തഔയഹര഼ഔൽ  

 ൾ഼ രകൽ (Deficiencies)  

 ഴഺലൻച്ചമ഼ം ഖ഼യ഼തയഭഹമ ഄന഻ഭഺമമ഼ം  

 ഴഺറ്റഹഭഺൺ Aമ഼ിെ ഔ഼രവ് (Bitot Spot) 

 ഴഺറ്റഹഭഺൺ Dമ഼ിെ ഔ഼രവ് (Rickets) 

 ഖ഼യ഼തയഭഹമ ീഩഹശഔഹസഹയക്ക഼രവ്  

 ിതഹണ്ടഴ഻ക്കം (Goiter)  

ുവവഴ ീയഹഗ്ങ്ങൽ  

 തവക്ക് ീയഹഖങ്ങൽ (Scabies, Fungal Infection and Eczema)  

 ിങഴഺക്ക഼ള്ളഺിറ ഄണ഼ഫഹധ (Otitis Media) 

 ര഼ഭഹറ്റഺക് സാീൿദഹഖം (Rheumatic Heart Disease) 

 ഩറലഺിറ ീഩഹഡ് (Dental caries) 

 ിജ്ඡഺ ീയഹഖങ്ങൽ (Convulsive Disorders) 

ഴലൻച്ചമഺിറ കഹറരഹഭഷഴ഼ും ുഴകറൾങ്ങലുും 

 ഔഹഴ്ങ ഔ഼രവ് 

 ീഔൽഴഺ ഔ഼രവ് 

 Neuro- motor Impairment 

 Motor Delay 

 ഫ഼ദ്ധഺഩയഭഹമ ഴഺഔഹഷඖഺന഼ള്ള ഔഹറതഹഭഷം 



  

 ബഹശഹഩയഭഹമ ഴഺഔഹഷඖഺന഼ള്ള ഔഹറതഹഭഷം 

 ഒട്ടഺഷം 

 ഩഠന ുഴഔറൾം 

 എ.ഡഺ.എച്ഡഺ (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 

 Congenital Hypothyroidism, Sickle Cell Anemia, Beta Thalassemia 

ഷൻക്കഹൻ ീഭകറമഺർ ൿഩഴൻඖഺക്ക഼ඡ അവ഼ഩൿതഺഔൽ ഴളഺമ഼ം, ിഭഡഺക്കർ 

ീഔഹീലജ്഼ഔൽ, ൿവ഻ങഺൿത ഈൽിെിെമ഼ള്ള അവ഼ഩൿതഺഔൽ ഴളഺമ഼ം ആඖയඖഺർ 

ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് വസ്ൿതൿഔഺമ ഈൽിെിെമ഼ള്ള ഴറഺമ ിങറീഴരഺമ ഴഺഴഺധങ്ങലഹമ 

ങഺഔഺത്സ ീഷഴനങ്ങൽ തഺഔച്ചාം ഷൗജ്നൾഭഹക്കഺ. നഴജ്ഹത വഺവ഼ക്കലഺർ ജ്ජനഹർ 

ഈണ്ടഹഔ഼ඡ ജ്നഺതഔ ീയഹഖങ്ങൽക്ക് ഷൻജ്രഺ ഈൽിെിെമ഼ള്ള ഴഺഴഺധ ങഺഔഺത്സഔൽ 

ഷൗജ്നൾഭഹണ്. 

നഴജ്ഹത വഺവ഼ക്കില ിഩഹത഼ജ്നഹീയഹഖൾ ീഔൿരങ്ങലഺർ ീഡഹക്െൻഭഹയ഼ം 

ഄന഼ഫච അീയഹഖൾൿഩഴൻඖഔയ഼ം, 6 അഴ്ങ ഴിയ ൿഩഹമഭഹമ ഔ഼ഞ്ഞ഼ങ്ങില 

ഴ഻െ഼ഔലഺർ ഷരൻവനം നെඖ഼ඡ JPHN/JHI ഭ഼തറഹമഴയ഼ം, 6 അഴ്ങ ഭ഼തർ 18 

ഴമസ്സ് ഴിയ ൿഩഹമഭ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔില ഄംഖൺഴഹെഺമഺർ ഴച്ചාം, സ്ഔഽലഺർ ഴച്ചාം,  

സ്ഔഽൽ ിസർඖ് നഴ്ഷ഼ഭഹയ഼ം ഩയഺീവഹധഺക്ക഼ඡ഼. അീയഹഖൾൿഩശ്നം ഔിണ്ടඖ഼ඡ   

ഔ഼ട്ടഺഔില ഴഺഴഺധ അീയഹഖൾീഔൿരങ്ങലഺീറക്ക഼ം, അഴവൾിഭങ്കഺർ ഄഴഺിെ നഺඡ഼ം 

ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധ ങഺഔഺത്സ റബൾഭഹഔ഼ඡ ീഔൿരങ്ങലഺീറക്ക഼ം ിരപൻ ിങമ഼ඡ഼.  

   

 ഡഺസ്ൿരഺക്ട് ഏൻറഺ ഇന്ിരൻിഴൺശൺ ിഷന്രൻ (DEIC) - ീദ്വ഻മ ആീയഹഗ്ൾ 

ഭഺശൺ   

ഔ഼ട്ടഺഔലාിെ ഴലൻച്ചമ഼ം ഴഺഔഹഷഴ഼ഭഹമഺ ഷംഫචഺക്ക഼ඡ 

അീയഹഖൾൿഩശ്നങ്ങിലമ഼ം ുഴഔറൾങ്ങിലമ഼ം ഔഹീറക്കഽട്ടഺ തഺയഺച്ചരഺമഹന഼ം, 

പറൿഩദഭഹമ ങഺഔഺത്സമ഼ം ീഷഴനങ്ങലාം റബൾഭഹക്ക഼ඡതഺീറക്കഹമഺ എറലഹ 

ജ്ഺറലഔലഺറ഼ം ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ നെെഺറഹക്കഺമ നഽതന ഷംഴഺധഹനഭഹണ് 

ഡഺസ്ൿെഺക്ട് ഏൻറഺ ആന്ിരൻിഴൺശൺ ിഷന്രൻ.  



 

ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔില ഴലിയ ിങരഺമ ൿഩഹമඖഺർ തിඡ 

ഔിണ്ടඖ഼ഔമ഼ം ഄഴയ഼ിെ ത഼െൻങഺഔഺത്സമ഼ം ഩയഺവ഻റനഴ഼ഭഹണ് ജ്ഺറലഹ ൿഩഹയംബ 

ആെിഩെർ ീഔൿരങ്ങലාിെ റക്ഷൾം. 18 ഴമസ്സාഴിയമ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് DEIC-ർ 

ങഺഔഺത്സ ീതെഹനഹഔ഼ിഭങ്കഺറ഼ം അര഼ ഴമസ്സාഴിയമ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽക്കഹണ് ൿഩഹധഹനൾം 

നർഔ഼ඡത്. 

ീദവ഻മ അീയഹഖൾ ഭഺശന്ിര (National Health Mission) ബഹഖഭഹമ഼ള്ള യഹൿര഻മ 

ഫഹറ ഷവഹസ്ഥൾ ഔഹയൾൿഔം (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram) ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ഔ഻ളഺർ 

ഴയ഼ඡ ഴഺഴഺധ ജ്നനുഴഔറൾങ്ങൽ (Defects at birth), നൾഽനതഔൽ (Deficiencies), 

ഫഹറൾഔഹറ ഄഷ഼കങ്ങൽ (Childhood disorders), ഴലൻച്ചമഺിറ ഔഹറതഹഭഷഴ഼ം 

ുഴഔറൾങ്ങലාം (Developmental delays and disabilities) എඡ഻ ഴഺബഹഖങ്ങലഺറഹമ഼ള്ള 30 

ഄഴസ്ഥഔലഺർ നഺඡ഼ം ജ്നനുഴഔറൾങ്ങൽ (Defects at birth), ഴലൻച്ചമഺിറ 

ഔഹറതഹഭഷഴ഼ം ുഴഔറൾങ്ങലාം (Developmental delays and disabilities) എඡഺഴമഺർ 

ഈൽിെെ഼ඡ നഺയഴധഺ ൿഩശ്നങ്ങൽക്ക഼ള്ള ഩയഺസഹയഴ഼ം ത഼െൻങഺഔഺത്സമ഼ഭഹണ് DEIC-

ർ നർഔഺഴയ഼ඡത്. 

സ്ിഩശൾറഺസ്റ്റාഔലഹമ വഺവ഼ീയഹഖ ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധൺ, ദന്തർ ഷൻജ്ൺ, 

പഺഷഺീമഹിതരഹഩഺസ്  , ക്ലഺനഺക്കർ ുഷീക്കഹലജ്ഺസ്  , ഒഡഺീമഹീലഹജ്ഺസ്  , 

സ്ിഩശൾർ എഡൾഽീക്കറ്റൻ, പ്ീറ്റഹിഭൿെഺസ്  , ദന്തർ ുസജ്഻നഺസ്  , ത഼െങ്ങഺ ഒീയഹ 

DEICമഺറ഼ം ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധയഹമ ജ്഻ഴനക്കഹിയ നഺമഭഺച്ചഺട്ടාണ്ട്. ീസഹസ്ഩഺറ്ററഺർ നഺඡ഼ം 

ിരപൻ ിങയ്ക്ത ഔ഼ഞ്ഞ഼ങ്ങൽക്ക് DEICമഺർ നഺඡ഼ം ീഴണ്ട ങഺഔഺത്സ നർഔഺ 

ഩയഺങയഺക്ക഼ඡ഼. ഇ ഔ഼ഞ്ഞ഼ങ്ങില ത഼െൻ നഺയ഻ക്ഷണඖഺന് ഴഺീധമഭഹക്ക഼ඡ഼. 

അഴവൾിഭങ്കഺർ സ്ിഩശൾറഺറ്റഺ ിസർඖ് ിഷന്രരഺീറക്ക് ിരപൻ ിങമ഼ඡ഼.  

 

  ഴജഹര വഺവ഼ സ്ൿക഻ ഺുംഗ് ീൿപഹൿഗ്ഹും - ഷുംസ്ഥ്ഹ  ആീയഹഗ്ൾ ഴക഼പ്പ് 

നഴജ്ഹതവഺവ഼ക്കലഺർ ജ്ජനഹർ ഴയഹൺ ഷഹധൾതമ഼ള്ള നഹറ഼ ിഭറ്റീഫഹലഺക് 

ഄഥഴഹ ജ്നഺതഔ ീയഹഖങ്ങൽ ൿഩഹയംബ ദഺവമഺർ തിඡ ഔിണ്ടඖ഼ඡതഺന഼ം 

ങഺഔഺർഷഺക്ക഼ඡതഺന഼ഭഹമഺ അീയഹഖൾഴഔ഼െ് നെെഺറഹക്കഺ ഴയ഼ඡ നഽതന ഩദ്ധതഺ.  



 

Hypothyroidism, Phenylketonuria, G6PD Deficiency, Hyperaldosteronism എඡ഻ നഹറ഼ 

ജ്നഺതഔീയഹഖങ്ങൽ ഭഽറം ഈണ്ടഹഔഹൺ ഷഹധൾതമ഼ള്ള ഫ഼ദ്ധഺഭഹനൾം, ഒട്ടഺഷം, 

ഄഩസ്ഭഹയം എඡ഻ ീയഹഖഹഴസ്ഥമഺർ നഺඡ഼ം ഄതഺറഽിെമ഼ണ്ടഹഔ഼ඡ 

ഫ഼ദ്ധഺഭ഼ട്ടාഔലഺർ നഺඡ഼ം ഔ഼ട്ടഺഔില യക്ഷഺക്ക഼ඡതഺന഼ം ഔളഺമ഼ം എඡതഺനഹർ ഇ 

ഩദ്ധതഺക്ക് ഴലിയീമിര ൿഩഹധഹനൾം ഈണ്ട്. നഽതനഴ഼ം ഄന഼ഔയഺക്കഹഴ഼ඡത഼ഭഹമ 

ീൿഩഹൿഖഹഭ഼ഔലഺർ ീദവ഻മ ഄംഖ഻ഔഹയം ഇ ഩദ്ധതഺക്ക് റബഺച്ചා.  

തഺയ഼ഴനന്തഩ഼യം ീസ്റ്ററ്റ് ഩബ്ലഺക് ിസർඖ് റഹബ്, എരണഹഔ഼ലം, ീഔഹളഺീക്കഹട്, 

ഔണ്ണැൻ എඡ഻ ര഻ജ്ഺമണർ ഩബ്ലഺക് ിസർඖ് റഹഫ഼ഔലഺറ഼ഭഹണ് ഩയഺീവഹധന 

ഷംഴഺധഹനം നഺറഴഺറ഼ള്ളത്. 

 

 സ്ിപശൾർ  ൾഽീഫഹ൹ ികമൻ ിസ്റ്റഫഺുറീഷശൺ മഽണഺറ്റ്  

ഖൻബഹഴസ്ഥമഺറ഼ണ്ടഹഔ഼ඡ ഔ഼ഞ്ഞ഼ങ്ങലාിെ ഭയണങ്ങൽ അിഔമ഼ള്ള 

വഺവ഼ഭയണങ്ങലഺർ 2/3ഒലം ഔഹണ഼ඡ഼. ഇ ഄഴസ്ഥ ുഔഔഹയൾം ിങയ്യාඡതഺന് 

നൾഽീഫഹ൹ ിഔമൻ ഷൻഴ഻സ് ിഭച്ചിെെ഼ീඖണ്ടത഼ണ്ട്. ഄതഺനഹമഺ നഹശണർ രഽരർ 

ിസർඖ് ഭഺശൺ ൿഩഷഴം നെക്ക഼ඡ അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ ഄഷ഼കഭ഼ള്ള 

നഴജ്ഹതവഺവ഼ക്കൽക്കഹമഺ സ്ിഩശൾർ നൾഽീഫഹ൹ ിഔമൻ മഽണഺറ്റාഔൽ, നൾഽീഫഹ൹ 

ിസ്റ്റഫഺുറീഷശൺ മഽണഺറ്റාഔൽ ഄത഼ീഩഹിറ തിඡ നൾഽീഫഹ൹ ീഫഫഺ ിഔമൻ 

മഽണഺറ്റාഔൽ എඡഺഴ ൿഔഭ഻ഔയഺച്ചഺട്ടාണ്ട്.                                          

   

 ൿപരഺഴഹയ അമ൹ ീ ഹലഺക് ആഷഺഡ് ീപഹശണ പയഺപഹരഺ 

-ആീയഹഗ്ൾ ക഼ര഼ുംഫീക്ഷഭ ഭൿരഹറമും, ഷുംസ്ഥ്ഹ  ആീയഹഗ്ൾ   ഴക഼പ്പ്, 

ഴഺദ്ൾഹബൾഹഷ ഷഹഭഽസൾ  ഻രഺ ഴക഼പ്പ് 

ഔൗഭഹയൿഩഹമඖഺിറ ഴഺലൻച്ച ഄഥഴഹ ഄന഻ഭഺമ തെമ഼ඡതഺന് ബഹയത 

ഷൻക്കഹയഺന്ിര അീയഹഖൾ-ഔ഼െ഼ംഫീക്ഷഭ ഭൿന്തഹറമഴ഼ം, ഷംസ്ഥഹന 

അീയഹഖൾഴഔ഼െාം, ഴഺദൾഹബൾഹഷ ഷഹഭഽസഺഔ ന഻തഺ ഴഔ഼െාഔലාിെമ഼ം  



 

ഷംമ഼ക്തഹബഺഭ഼കൾඖഺർ നെെഺറഹക്ക഼ඡ ഩദ്ധതഺ. ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ അരഹം 

ക്ലഹസ് ഭ഼തർ ഩൿന്തണ്ടഹം ക്ലഹസ് ഴിയമ഼ള്ള സ്ഔഽൽ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക഼ം (ഷൻക്കഹൻ- എയ്ക്

ഡഡ്- ഄ൹ എയ്ക്ഡഡ്) സ്ഔഽലഺിറ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക഼ം ഄംഖൺഴഹെഺഔലഺർ എඖ഼ඡ 10 

ഭ഼തർ 19 ഴമസ്സ് ഴിയമ഼ള്ള ിഩ൹ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക഼ം അഴ്ങമഺർ യ഼ നഺശ്ചഺത 

ദഺഴഷം ഄമ൹ ീപഹലഺക് അഷഺഡ് ഖ഼ലഺഔഔൽ നർഔ഼ඡ഼. ആത് ഴളഺ ഔൗഭഹയ 

ൿഩഹമക്കഹയഺിറ ഄന഻ഭഺമ തെമ഼ഔമഹണ് ഖഴ൹ിഭന്രഺന്ിര റക്ഷൾം.  

 

 യഹൿര഻മ കഺീശഹയഺ ഷവഹസ്ഥ്ൾ കഹയൾൿകും (RKSK) - കൗഭഹയ ആീയഹഗ്ൾ ക്ലഺ ഺക്഼കൽ  

ഔൗഭഹയൿഩഹമക്കഹയഹമ ഔ഼ട്ടഺഔലഺിറ വഹയ഻യഺഔഴ഼ം, ഭഹനഷഺഔഴ഼ം, 

ുറംഖഺഔഴ഼ഭഹമ ൿഩശ്നങ്ങൽ ങഺഔഺർഷഺക്ക഼ඡതഺന഼ം, ഩയഺസയഺക്ക഼ඡതഺന഼ം 

അീയഹഖൾഴഔ഼െාം, ീദവ഻മ അീയഹഖൾഭഺശന഼ം ഷംമ഼ക്തഭഹമഺ നെെഺറഹക്ക഼ඡ 

ങഺഔഺത്സ ഩദ്ധതഺമഹണ് ഔൗഭഹയ ഷൗസാദ അീയഹഖൾ ക്ലഺനഺക്ക഼ഔൽ. ജ്നരർ 

അവ഼ഩൿതഺഔൽ, ജ്ഺറലഹ തഹറ഼ക്ക് അവ഼ഩൿതഺഔൽ എඡഺഴഺെങ്ങലഺറഹമഺ 24 

അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ ആඖയം ക്ലഺനഺക്ക഼ഔൽ ൿഩഴൻඖഺക്ക഼ඡ഼. ഔൗ൹ഷഺറഺങ്, ങഺഔഺത്സ 

എඡഺഴ ആඖയം ക്ലഺനഺക്ക഼ഔൽ ഴളഺ റബൾഭഹക്കഺ ഴയ഼ඡ഼.  

 

 ൿപധഹ ഭൿരഺ ഷ഼യക്ഷഺത് ഭഹരാരവ അബഺമഹൺ/ ീമഹജ  (PMSMA) 

ഩഹഴിെട്ട ഖൻബഺണഺഔലഹമ സ്ൿത഻ഔൽക്ക്  (3 ഭ഼തർ 6 ഭഹഷം ഴിയ) 

അീയഹഖൾഷംയക്ഷണം ഈരെාനർഔ഼ඡ നർഔ഼ඡ ീഔൿര ഷൻക്കഹയഺന്ിര ഩ഼തഺമ 

ഩദ്ധതഺമഹണ് ൿഩധഹനഭൿന്തഺ ഷ഼യക്ഷഺത് ഭഹതാതവ ഄബഺമഹൺ/ ീമഹജ്ന. ഇ 

ഩദ്ധതഺൿഩഔഹയം ഖൻബഺണഺഔലഹമ സ്ൿത഻ഔൽക്ക്  എറലഹ ഭഹഷഴ഼ം 9-ന഼ ഷൗജ്നൾ 

ഩയഺീവഹധനമ഼ം ങഺഔഺത്സമ഼ം നർഔഺഴയ഼ඡ഼. എറലഹ ഷൻക്കഹൻ അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ 

ങഺഔഺത്സ ീതെ഼ඡ ഩഹഴിെട്ട ഖൻബഺണഺഔലഹമ സ്ൿത഻ഔലഹണ്  ഇ ഩദ്ധതഺമ഼ിെ 

ഖ഼ണീബഹക്തഹക്കൽ. ൿഩഷഴඖഺന഼ ഭ഼ൺഩ഼ള്ള ഩയഺീവഹധനീമഹിെഹെം ഄൽൿെഹഷൗണ്ട്, 

യക്തം, ഭഽൿത ഩയഺീവഹധനമ഼ം നെඖ഼ඡ഼.  



 

II.                  

 അഭാരും ആീയഹഗ്ൾും (ജ഻ഴഺരുവറഺ ീയഹഗ്ങ്ങൽക്഼ള്ള പദ്ധരഺ)  

-ഷുംസ്ഥ്ഹ  ആീയഹഗ്ൾഴക഼പ്പ് 

ഴൻധഺച്ചාഴയ഼ඡ ജ്഻ഴഺതുവറഺ ീയഹഖങ്ങൽ ഩയഺസയഺക്ക഼ඡതഺനഹമഺ 

അീയഹഖൾഴഔ഼െ് നെെഺറഹക്കഺ ഴയ഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് ഄഭാതം അീയഹഖൾം ഩദ്ധതഺ. 

ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ ഷംസ്ഥഹനിඖ 230 ഔമ്മൾഽണഺറ്റഺ ിസർඖ് ിഷന്രര഼ഔലഺറ഼ം, 

835 ൿഩഹഥഭഺഔഹീയഹഖൾ ീഔൿരങ്ങലഺറ഼ം 5000-ർ ഄധഺഔം ഴയ഼ඡ ഷബ് 

ിഷന്രര഼ഔലഺറ഼ം ജ്഻ഴഺതുവറഺീയഹഖ ങഺഔഺത്സ ക്ലഺനഺക്ക഼ഔൽ അയംബഺച്ചා. 

അഴ്ങമഺർ യ഼ നഺശ്ചഺത ദഺഴഷം ആඖയം ക്ലഺനഺക്ക഼ഔൽ ൿഩഴൻඖഺച്ചා ഴയ഼ඡ഼.  

ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധങഺഔഺത്സ ഓശധങ്ങൽ, ഩയഺീവഹധനഔൽ, എඡഺഴ ആඖയം ക്ലഺനഺക്ക഼ഔൽ 

ഴളഺ ഷൗജ്നൾഭഹമഺ റബൾഭഹക്കഺ ഴയ഼ඡ഼. ഇ ഩദ്ധതഺ ഭഽඡ് ഗട്ടങ്ങലഹമഹണ് 

അീയഹഖൾഴഔ഼െ് ഴഺബഹഴനം ിങയ്ക്തഺട്ടාള്ളത്. അദൾഗട്ടം ീയഹഖൿഩതഺീയഹധඖഺനഹണ് 

ഉඡർ നർഔഺമഺട്ടාള്ളത്. ഄതഺനഹമഺ അീയഹഖൾൿഩഴൻඖഔൻക്ക഼ ൿഩീതൾഔ 

ഩയഺവ഻റനം നർഔഺ ജ്നങ്ങില ീഫഹധഴർക്കയഺക്ക഼ඡതഺന് നഺീമഹഖഺച്ചഺട്ടාണ്ട്.  

യണ്ടഹം ഗട്ടം ീനയിඖമ഼ള്ള ീയഹഖനഺൻണമഭഹണ്. ഭഽඡഹം ഗട്ടඖഺർ ഔഽെ഼തർ 

ൿഩഹധഹനൾം നർഔ഼ඡത് ൿഩീഭസം, യക്തഹതഺഭൻദം, എඡഺഴ ഖ഼യ഼തയഹഴസ്ഥമഺീറക്ക് 

ീഩഹഔഹിത ിങര഼ക്ക഼ഔ എඡതഹണ്. ഔഽെഹിത NPCDCS (National Programme for 

Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke) ബഹഖഭഹമഺ 

ഷംസ്ഥഹനിඖ എറലഹ ജ്ഺറലഹ തഹറഽക്ക് അവ഼ഩൿതഺഔലഺറ഼ം എറലഹ ദഺഴഷഴ഼ം 

ജ്഻ഴഺതുവറഺ ീയഹഖ ങഺഔഺത്സ ക്ലഺനഺക്ക഼ഔൽ ൿഩഴൻඖഺക്ക഼ඡ഼. ത഻യീദവ 

ീഭകറമഺറ഼ം ിങിඡඖഹൺ ഫ഼ദ്ധഺഭ഼ട്ടාള്ള ൿഩീദവങ്ങലഺറ഼ം ഷഞ്ചയഺക്ക഼ඡ 

ജ്഻ഴഺതുവറഺ ീയഹഖ ക്ലഺനഺക്ക഼ഔൽ ൿഩഴൻඖഺക്ക഼ඡ഼. 

 

 ജ഻ഴഺരുവറഺ ഴഺദ്ൾഹബൾഹഷഴ഼ും ീഫഹധഴർക്യണഴ഼ും  

ജ്഻ഴഺതുവറഺ ീയഹഖങ്ങൽക്ക഼ള്ള ഔഹയണം ുവവഴം ഭ഼തർ ഷവ഻ഔയഺച്ചාഴയ഼ඡ 

ബക്ഷണുവറഺമ഼ം ഄനഹീയഹഖൾഔയഭഹമ വ഻റങ്ങലාഭഹണ്. ഔ഼ട്ടഺഔലഹമഺയഺക്ക഼ീപഹൽ 



 

തിඡ ആത഼ ഷംഫචഺച്ചාള്ള ീഫഹധഴർക്കയണം നർഔ഼ഔമഹണ് ഩദ്ധതഺമ഼ിെ റക്ഷൾം. 

ആതഺനഹമഺ അീയഹഖൾ ഴഔ഼െഺന്ിര ീനതാതവඖഺർ നഹശണർ ിസർඖ് ഭഺശൺ, 

ഴഺദൾഹബൾഹഷ ഴഔ഼െ് എඡ഻ ഴഔ഼െාഔലාിെ ഷസഔയണീඖഹിെമഹണ് ഇ ഩദ്ധതഺ 

നെെഹക്ക഼ඡത്. ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ ിഭഡഺക്കർ ഒപ഻ഷൻഭഹൻ, ഡമറ്റ഻ശൾൺഭഹൻ, ഭറ്റ് 

അീയഹഖൾൿഩഴൻඖഔൻ എඡഺഴയ഼ിെ ീനതാതവඖഺർ സ്ഔഽലාഔലഺർ ത഼െൻച്ചമഹമഺ 

ീഫഹധഴർക്കയണ ക്ലഹസ്സාഔൽ ഷംഗെഺെഺക്ക഼ඡ഼. അീയഹഖൾഔയഭഹമ ബക്ഷണം, 

ഴൾഹമഹഭඖഺന്ിര ഄനഺഴഹയൾത, ദ഼ശ്ശ഻റങ്ങലഺർ നഺඡ഼ള്ള ീഭഹങനം എඡഺഴയ്ക്ക്ക് 

ഉඡർ നർഔ഼ഔമ഼ം ീമഹഖ ഈൽിെിെമ഼ള്ള ഏീരഹഫഺക് ഴൾഹമഹഭങ്ങൽ ഔ഼ട്ടഺഔില 

ഩയഺവ഻റഺെഺക്ക഼ഔമ഼ം ിങമ഼ඡ഼.   
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 സ്ീൿരഹക്് ക്ലഺ ഺക് (പക്ഷഹഘഹര ീയഹഗ്ഺകൽക്഼ള്ള പദ്ധരഺ)  

-ആീയഹഗ്ൾഴക഼പ്പ്, ീദ്വ഻മ ആീയഹഗ്ൾപദ്ധരഺ 

ഩക്ഷഹഗഹതം ഷംബഴഺക്ക഼ඡ ീയഹഖഺഔൽക്ക് ഄയഭണഺക്കഽരഺനഔം തിඡ ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധ 

ങഺഔഺത്സ റബൾഭഹക്ക഼ഔ എඡതഹണ് ഩദ്ധതഺമ഼ിെ റക്ഷൾം. അീയഹഖൾഴഔ഼െාം, ീദവ഻മ 

അീയഹഖൾഩദ്ധതഺമ഼ം, ഄഭാത ആൺസ്റ്റഺറ്റയഽട്ട് ഒഫ് ിഭഡഺക്കർ      ,         

    ന   ഇ                                   ന    , 

     ന      ഭഹമഺ ഷസഔയഺച്ചഹണ് 24 ഭണഺക്കഽര഼ം ീഷഴനം റബൾഭഹക്ക഼ඡ 

ങഺഔഺത്സ യ഻തഺയ്ക്ക്ക് ത഼െക്കം ഔ഼രഺച്ചഺട്ടාള്ളത്. 

 



 

ഩക്ഷഹഗഹത ീയഹഖഺിമ ിെറഺസ്ീൿെഹക്ക് മഽണഺറ്റഺർ ൿഩീഴവഺെഺച്ചഹർ ഈെൺ തിඡ 

ഷഺ.റ്റഺ സ്ഔഹൺ എെ഼ക്ക഼ഔമ഼ം രഺീെഹൻട്ട് ഄഭാത ആൺസ്റ്റഺറ്റയഽട്ട്             

                  24 ഭണഺക്കഽര഼ം ൿഩഴൻඖഺക്ക഼ඡ ിെറഺ നൾഽീരഹലജ്ഺ 

മഽണഺറ്റഺീറക്ക് ഄമച്ചාിഔഹെ഼ക്ക഼ഔമ഼ം ഄഴഺ  ിඖ നൾഽീരഹലജ്ഺസ്റ്റഺന്ിര 

ഈഩീദവൿഩഔഹയം 20 ഭ഼തർ 30 ഭഺനഺട്ടාഔൽക്കഔം തിඡ ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധ ങഺഔഺത്സ 

ീയഹഖഺഔൽക്ക് റബൾഭഹക്ക഼ഔമഹണ് ങഺഔഺത്സ യ഻തഺ.  

         

 ഷഺ. ഓ. പഺ. ഡഺ ക്ലഺ ഺക്഼കൽ -      (      വവഹഷീകഹവ           

    )      -ഷുംസ്ഥ്ഹ  ആീയഹഗ്ൾഴക഼പ്പ് 

ഖ഼യ഼തയ വവഹഷീഔഹവ ീയഹഖങ്ങൽ ഔിണ്ടඖ഼ഔ, ങഺഔഺർഷഺക്ക഼ഔ, ഷൗജ്നൾഭഹമഺ 

ഭയ഼ඡ഼ഔൽ നർഔ഼ഔ എඡഺഴമ഼ം, ഖ഼യ഼തയഭഹമ ീയഹഖഭ഼ള്ളഴൻക്ക് ഩ഼നയധഺഴഹഷ 

ങഺഔഺത്സ എඡഺഴമഹണ് ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ നെඡ഼ഴയ഼ඡത്. 14 ജ്ഺറലഹ 

അവ഼ഩൿതഺഔലഺറ഼ം, 170 FHC (Family Health Centre)        ഩദ്ധതഺ 

നെെഺറഹക്കഺഴയ഼ඡ഼. 

 

                                 

 ക്ഷമ ീയഹഖഺഔൽക്ക഼ള്ള ഩയഺീവഹധനഔലාം (Universal Drug Susceptibility Testing), 

ങഺഔഺത്സമ഼ം, ഭയ഼ඡ഼ഔലාം എറലഹം ീഔൿര, ഷംസ്ഥഹന ഷൻക്കഹയ഼ഔൽ 

ഷൗജ്നൾഭഹമഺ നർഔഺ ഴയ഼ඡ഼. 

 നഺൻധനയഹമ   ീയഹഖഺഔൽക്ക് ീഩഹശഔഹസഹയඖഺന഼ള്ള ധനഷസഹമം 

ഷൻക്കഹൻ നർഔഺഴയ഼ඡ഼ (LSGD ഴളഺ). 

 14 ജ്ഺറലഔലഺറ഼ം ൿഡഗ്ദ് ിരഷഺസ്റ്റൺസ് െഺ.ഫഺ (Rifambicin Resistance) ഴലിയ 

ഔ഼രഞ്ഞ (2 ഭണഺക്കഽൻ) ഷഭമඖഺന ള്ളഺർ ഔണ്ട഼ഩഺെഺക്ക഼ඡതഺന഼ ീഴണ്ടഺ 

നഽതന ഷഹീങ്കതഺഔ ഴഺദൾ ഔണ്ട഼ഩഺെഺച്ചഺട്ടාണ്ട് –CB NAAT ിെസ്റ്റ് (Cartridge Based 

Nucleic Acid Amplification Test).  

 



 

 എറലഹ ഖഴിെന്് ിഭഡഺക്കർ ീഔഹീലജ്഼ഔലഺറ഼ം തഺയിഞ്ഞെ഼ඖ ുൿഩഴറ്റ് 

ിഭഡഺക്കർ ീഔഹീലജ്഼ഔലഺറ഼ം ക്ഷമീയഹഖඖഺന഼ള്ള ങഺഔഺത്സഔലාം, 

ഭയ഼ඡ഼ഔലාം എറലഹം ഷൗജ്നൾഭഹമഺ നർഔഺഴയ഼ඡ഼.  

 ജ്ഺറലഹ െഺ ഫഺ ഒപ഻സ് TB ിഷന്രരഺർ നഺඡ് വ഼ഩഹൻവ ിങയ്യාඡ 

ീയഹഖഺഔൽക്ക് ധനഷസഹമം റബഺക്ക഼ඡ഼. 

റബഺക്ക഼ඡ അന഼ഔഽറൾം- 5000/- യഽഩ  

 രഴനൾ഼ ഡഺെഹൻട്ിഭന്രഺന്ിര ഷസഹമീඖഹിെ   ീയഹഖഺഔൽക്ക് ിഩൺശൺ 

നർഔഺഴയ഼ඡ഼. 

ആഴവൾഭ഼ള്ള ീയഖ്കൽ  

 ഴഺീറലജ് ഒപ഻ഷഺർ നഺඡ഼ള്ള ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്  

 അന഼ഔഽറൾം - ൿഩതഺഭഹഷം 1000/- യഽഩ നർഔഺഴയ഼ඡ഼. 
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 HIV ീയഹഗ്ഺകൽക്഼ള്ള          ധ ഷസഹമും  

 തീേവ ഷവമം ബയണ സ്ഥഹഩനം ഴളഺ നെെഺറഹക്ക഼ඡ ീഩഹശഔഹസഹയഩദ്ധതഺ 

ൿഩഔഹയം HIV ീയഹഖഫഹധഺതയഹമ ഔ഼െ഼ംഫങ്ങൽക്ക് ഷൗജ്നൾഭഹമഺ ഔഺറ്റාഔൽ 

ഴഺതയണം ിങയ്യාඡതഹണ് (ജ്ഺറലഹ ഩഞ്ചഹമඖ്). 

 ിസർඖ് അൺഡ് പഹഭഺറഺ ിഴർിപമൻ ഡഺെഹൻട്ിഭൺ് ീഔയല ീസ്റ്ററ്റ് 

എയ്ക്ഡ് സ്  ഔ൹ീൿെഹൽ ിഷഹുഷറ്റഺമ഼ിെ ഷസഹമീඖഹിെ ART ിഷന്രര഼ഔൽ 

ഴളഺ ൿഩതഺഭഹഷം 1000/- യഽഩ ധനഷസഹമം നർഔഺഴയ഼ඡ഼. 

 ീഔയല ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശന്ിര സ്ീനസഩഽൻവ്വം സ്ീഔഹലൻശഺപ് 

ഩദ്ധതഺമഺർ ഄനഹഥയ഼ം ഄത഼ീഩഹിറ ഭഹതഹഩഺതഹക്കലഺർ യഹൽ നരിെട്ട 

(HIV ഫഹധഺതയഹമ) ഔ഼ട്ടഺഔൽ    സ്ീഔഹലൻശഺപ് നർഔഺഴയ഼ඡ഼ (0- 21years). 

 ീയഹഖഫഹധഺതയഹമ, ീയഹഖഫഹധഺതയഹമ ഭഹതഹഩഺതഹക്കലාിെ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് (13 

ഭ഼തർ 18 ഴമസ്സ് ഴിയ) വഹയ഻യഺഔഴ഼ം, ഭഹനഷഺഔഴ഼ം, ഷഹഭഽസഺഔഴ഼ഭഹമ 

ഈඡഭനඖഺന഼ീഴണ്ടഺ ുനഩ഼ണൾ ഴഺഔഷന ഴഺദൾഹബൾഹഷം നർഔഺഴയ഼ඡ഼.  

 



   

 എറലഹ HIV ഫഹധഺതയഹമ ഔ഼െ഼ംഫങ്ങിലമ഼ം BPL ഴഺബഹഖඖഺർിഩെ഼ඖഹൺ 

നഺശ്ചമഺച്ചාിഔഹണ്ട഼ള്ള യ഼ ഩ഼തഺമ ഩദ്ധതഺക്ക് ീഔയല ഷൻക്കഹൻ ത഼െക്കം 

ഔ഼രഺച്ചഺയഺക്ക഼ഔമഹണ്. 

 HIV ഫഹധഺതയഹമ എറലഹ സ്ൿത഻ഔൽക്ക഼ം ഷൗജ്നൾഭഹമഺ ഩഹപ്സ്ഭഺമൻ 

ഩയഺീവഹധന എറലഹ ഖഴിെന്് അവ഼ഩൿതഺഔലഺറ഼ം ിങയ്യාඡതഺന഼ള്ള 

ഷൗഔയൾം റബൾഭഹക്ക഼ඡ഼. 

 ീഔയല ഷംസ്ഥഹന ഴൾഴഷഹമ ഴഺഔഷന ീഔഹൻെീരശൺ 600 HIV ഫഹധഺതയഹമ 

ഭഹതഹഩഺതഹക്കലාിെ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക഼ം HIV ഫഹധഺതയഹമ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക഼ം ഩഠന 

ഷഹഭൿഖഺഔൽ നർഔഺ ഴൻശം ഭഺഔച്ച ീഷഴനം ഔഹഴ്ങിഴക്ക഼ഔമ഼ണ്ടഹമഺ. 

 നഺയഹറംഫയഹമ ീയഹഖഺഔൽക്ക് ഔഽട്ടഺയഺെ് ഷസഹമඖഺന഼ ീഔയല ഷഹഭഽസൾ 

ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശൺ, ീഔയല ീസ്റ്ററ്റ് എയ്ക്ഡ്സ്  ഔ൹ീൿെഹൽ ിഷഹുഷറ്റഺമ഼ിെ 

ഷസഹമീඖഹിെ ഷസഹമഺിമ നർഔ഼ඡ഼. 

 ആ ഼കഽറൾും 

   12 ഭണഺക്കഽൻ - 300/-യഽഩ  

   24 ഭണഺക്കഽൻ - 600/- യഽഩ 

 

 ീകയല ഷുംസ്ഥ്ഹ  എയ്ഡ്സ്   ഺമൿരണ ിഷഹുഷറ്റഺ  രപ്പഹക്഼ඡ ീക്ഷഭപദ്ധരഺകൽ 

അന്രഺ രഺീൿെഹ ുഴരർ ങഺഔഺത്സ (ART) എെ഼ക്ക഼ඡഴൻക്ക് ിഩൺശനഹമഺ 

ൿഩതഺഭഹഷം 400/- യഽഩമ഼ം 120/- യഽഩ മഹൿതെെഺമഹമ഼ം നർഔഺഴയ഼ඡ഼. 

 

 അචര  ഺമൿരണ പയഺപഹരഺ (NPCB & V.I) 

 രഺഭഺയ വസ്ൿരൿകഺമ  

NPCB & V.I-മ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ ഷംസ്ഥഹനിඖ ീനൿത വസ്ൿതൿഔഺമ ഷൗഔയൾഭ഼ള്ള 

ഷൻക്കഹൻ അവ഼ഩൿതഺഔൽ, ഷൻക്കഹൻ ആതയ ഷംഗെനഹ അവ഼ഩൿതഺഔൽ, ഷവഔഹയൾ 

അവ഼ഩൿതഺഔൽ എඡഺഴഺെങ്ങലഺർ തഺഭഺയ വസ്ൿതൿഔഺമ ഷൗജ്നൾഭഹമഺ ിങയ്ക്ത഼ 

ിഔഹെ഼ക്ക഼ඡ഼. ഷഹപඖഺഔ ഷസഹമം പണ്ടഺന്ിര റബൾത ഄന഼ഷയഺച്ചා ഷൻക്കഹൻ, 



 

ആതയ ഷംഗെനഔലාിെ അവ഼ഩൿതഺഔൽക്ക് ഷൗജ്നൾ തഺഭഺയ വസ്ൿതൿഔഺമയ്ക്ക്ക഼ 1000 

യഽഩ നർഔഺഴയ഼ඡ഼. 

 ഴഺദ്ൾഹറമ കഹഴ്ച പയഺീവഹധ  പയഺപഹരഺ  

ഴഺദൾഹറമ ഔഹഴ്ങ ഩയഺീവഹധന ഩയഺഩഹെഺമ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ ഴഺദൾഹറമങ്ങൽ 

ഷരൻവഺച്ചා ഔ഼ട്ടഺഔില ഔഹഴ്ച്ച ഩയഺീവഹധനക്ക് ഴഺീധമയഹഔ഼ඡ഼. ഄതഺർ 

ഄൻസയഹമഴൻക്ക്  ഷൗജ്നൾഭഹമഺ ഔണ്ണെ ഴഺതയണം ിങയ്യාഔമ഼ം ിങമ഼ඡ഼. 

 ീ ൿരദ്ഹ ും- ീ ൿരപരറും ഷുംബയഺക്ർ   

 

 ീ ൿരപരറും ഴച്ചുപഺരഺപ്പഺക്ർ 

ഷംബയഺച്ച ീനൿതഩെറങ്ങൽ ീനൿതഩെ  චത ഫഹധഺച്ച ഴൾക്തഺഔൽക്ക് വസ്ൿതൿഔഺമ 

ഴളഺ ഷൗജ്നൾഭഹമഺ ഴച്ചාഩഺെഺെഺക്ക഼ඡ഼. 

 ഷൗജ ൾ ീ ൿര ചഺകഺത്സ കൾഹമ്പ഼കൽ  

ീനൿത ഩയഺീവഹധന ഔൾഹപ഼ഔൽ ഴളഺ ീലഹീക്കഹഭ, ഡമഫറ്റഺക് ിരറ്റഺീനഹെതഺ, 

      ,    -     (between 6/60 and 3/60),                       

ന      ന        ഄഷ഼കം ഫഹധഺച്ചഴൻക്ക് ത഼െൻങഺഔഺത്സ നർഔ഼ഔമ഼ം 

ിങമ഼ඡ഼. 40 ഴമസ്സഺന഼ ഭ഼ഔലഺർ ൿഩഹമഭഹമ഼ള്ളഴൻക്ക഼ ീനൿതഭൻദം ഇ ഩയഺഩഹെഺ 

ഴളഺ ഩയഺീവഹധഺക്ക഼ഔമ഼ം ിങമ഼ඡ഼. 

 ിരറ്റഺീ ഹപ്പരഺ ഓഫ് ൿപഺിഭചൾ഼യഺറ്റഺ 

ഭഹഷം തഺഔമഹിത ൿഩഷഴഺക്ക഼ඡ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ഖഴിെന്് ിഭഡഺക്കർ 

ീഔഹീലജ്഼ഔലഺർ ഷൗജ്നൾഭഹമഺ ിരറ്റഺന ഩയഺീവഹധന നെඖ഼ഔമ഼ം ങഺഔഺത്സ 

അഴവൾഭഹമ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ീറഷൻ ങഺഔഺത്സ നെඖഺ ഴയഺഔമ഼ം ിങമ഼ඡ഼. 

 ിരറഺ ഓഫ് രർഭഺക് മഽണഺറ്റ് 

ീനൿത ഷംഫචഭഹമ ഄഷ഼കങ്ങൽ ഔഹീറഔഽട്ടഺ നഺൻണമഺക്ക഼ഔമ഼ം ത഼െൻ ങഺഔഺത്സ 

റബൾഭഹക്ക഼ഔമ഼ം ിങമ഼ඡ NPCB-മ഼ിെ ഩ഼തഺമ ഩദ്ധതഺമഹണ് ിെറഺ ഒഫ് തർഭഺക് 

മഽണഺറ്റ്. ഇ ഩദ്ധതഺ ൿഩഔഹയം ീനൿത ഷംഫචഭഹമ ീയഹഖം നഺൻണ്ണമഺക്ക഼ഔമ഼ം 



 

ൿഩഹഥഭഺഔ ങഺഔഺത്സ നർഔ഼ഔമ഼ം ിങമ഼ඡ഼. ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധ ങഺഔഺത്സ അഴവൾിഭങ്കഺർ 

ഖഴിെന്് ിഭഡഺക്കർ ീഔഹീലജ് അവ഼ഩൿതഺമഺീറക്ക് ിരപൻ ിങയ്യාഔമ഼ം 

ിങമ഼ඡ഼.  

               

                                         ന   

           ഉ                ന                        

          ന             ഇ .               

                                    ,                

                  ന                    , 

               ,     ന                            ന  

ന           .                                           

                                ന     ഉ              

                        ന                                 

ഉ            ന                       ന                 

ന       . 

 

 ീദ്വ഻മ ീകൽഴഺക്഼രവ് ൿപരഺീയഹധഴ഼ും  ഺമൿരണഴ഼ും പദ്ധരഺ (NPPCD) 

 -ഷുംസ്ഥ്ഹ  ആീയഹഗ്ൾഴക഼പ്പ് 

ീഔൽഴഺക്ക഼രഴ഼ള്ള ീയഹഖഺഔലාിെ ങഺഔഺത്സയ്ക്ക്കഹമഺ നെെഺറഹക്ക഼ඡ 

ഩദ്ധതഺമഹണഺത്. എറലഹ ജ്ഺറലഹ അവ഼ഩൿതഺഔലഺറ഼ം ഇ ഩദ്ധതഺ ഴളഺമ഼ള്ള ീഷഴനം 

റബൾഭഹണ്. 

 

 ഴദ് ഹീയഹഗ്ൾും (ദ്ര ഷുംയക്ഷണඖഺ ഼ള്ള പദ്ധരഺ)  -ഷുംസ്ഥ്ഹ  ആീയഹഗ്ൾഴക഼പ്പ് 

ഷഹധഹയണ ഔണ്ട഼ഴയ഼ඡ ദന്തീയഹഖങ്ങലාിെ നഺൻണ്ണമഴ഼ം, ങഺഔഺത്സഔലාം 

ഔഽെഹിത ഴഺഴഺധതയം ദന്തവസ്ൿതൿഔഺമഔൽ, ഷ഼ശഺയങ്ങൽ ഄെയ്ക്ക്ക഼ඡ ൿഩൿഔഺമ, 



 

ക്ല഻നഺങ് ഈൽിെിെമ഼ള്ള എറലഹഴഺധ ീഭഹണങഺഔഺത്സഔലාം, ഈന്തഺമത഼ം ൿഔഭം 

ിതറ്റഺമത഼ഭഹമ ഩറലාഔില ൿഔഭിെെ഼ඖർ, ബഹഖഺഔഭഹമ഼ം സ്ഥഺയഭഹമ഼ം ഩറലාിഴച്ചා 

ിഔഹെ഼ക്ക഼ඡ ങഺഔഺത്സഔൽ, ിഡന്രർ ആപലഹന്ര഼ഔൽ, ിഡന്രർ ഷഺസ്റ്റාഔൽ, 

െൾഽഭര഼ഔൽ എඡഺഴ ന഻ക്കം ിങമ഼ඡത് ഈൽിെിെമ഼ള്ള ഴദനഹൻഫ഼ദങഺഔഺത്സ എඡ഻ 

ങഺഔഺത്സഔൽ റബൾഭഹക്കഺ ഴയ഼ඡ഼. ഔഽെഹിത ജ്ഺറലഔലഺിറ തഺയിഞ്ഞെ഼ക്കിെട്ട 

സ്ഔഽലාഔലഺർ ിഡന്രർ ഷൻജ്ජഹയ഼ിെ ീനതാതവඖഺർ ഩയഺീവഹധന ഔൾഹപ഼ം 

ീഫഹധഴർക്കയണ ഩയഺഩഹെഺഔലාം ഷംഗെഺെഺക്ക഼ඡ഼. 

 

 ഭഹ ഷഺക ിഴറലുഴഺലഺ ീ യഺര഼ඡഴൻക്഼ അൻസഭഹമ ീക്ഷഭപദ്ധരഺകൽ  

 

 ഷഭൿഗ് ഭഹ ഷഺകഹീയഹഗ്ൾ പദ്ധരഺ  

ഭയ഼ඡ഼ ഭ഼ീകന ഄഷ഼കം ീബദഭഹമ ഭഹനഷഺഔീയഹഖഺഔില 

ഩ഼നയധഺഴഷഺെഺക്ക഼ඡതഺന഼ള്ള ഩദ്ധതഺ. ഇ ഩദ്ധതഺ ൿഩഔഹയം ഩഔർഴ഻െ഼ഔൽ എඡ 

നഹഭീധമඖഺർ 14 ജ്ഺറലഔലഺറ഼ം ഩ഼നയധഺഴഹഷീഔൿരങ്ങൽ ൿഩഴൻඖഺക്ക഼ඡ഼. 

ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ ീയഹഖഺഔില ഩഔർ ഷഭമങ്ങലഺർ ഴ഻ട്ടഺർനഺඡ഼ം 

ഩ഼നയധഺഴഹഷീഔൿരങ്ങലഺർ എඖഺക്ക഼ഔമ഼ം ുഴഔ഼ീඡയങ്ങലഺർ ഴ഻ട്ടഺർ ിഔഹണ്ട് 

ിങඡ് ഴഺെ഼ഔമ഼ം ിങമ഼ඡ ഩയഺഩഹെഺ. ീയഹഖഺഔൽക്ക് ബക്ഷണം, ഭയ഼ඡ് , ങഺഔഺത്സ 

ഔൗ൹ഷഺറഺങ് എඡഺഴ നർഔ഼ඡ഼. ആത഼ഔഽെഹിത ഷഹീങ്കതഺഔ ഩയഺജ്ഞഹനം, 

ിതഹളഺർഩയഭഹമ ഩയഺവ഻റനം എඡഺഴമ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ ീഩെൻഫഹഗ്ദ് നഺൻമ്മഹണം, 

ഴഹശഺംഗ്ദ് ഩൗഡൻ, ഔ഼െ നഺൻമ്മഹണം, അബയണനഺൻമ്മഹണം എඡഺഴമ഼ിെ ഩയഺവ഻റനം 

നർഔ഼ඡ഼. 

 ജഺറലഹ ഭഹ ഷഺകഹീയഹഗ്ൾ പയഺപഹരഺ  

ഭഹനഷഺഔഹീയഹഖൾ ീഔൿരങ്ങൽക്ക഼ ഩ഼രീഭ ഭഹനഷഺഔഹീയഹഖൾ ഩയഺങയണം ഭറ്റ് 

അീയഹഖൾീഔൿരങ്ങൽ ഴളഺമ഼ം റബൾഭഹഔ഼ඡ ഩയഺഩഹെഺ. ഩയഺഩഹെഺമ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ 

തഺയിഞ്ഞെ഼ക്കിെട്ട ൿഩഹഥഭഺഔഹീയഹഖൾീഔൿരങ്ങൽ, ഔമ്മൾഽണഺറ്റഺ ിസർඖ് 

ിഷന്രര഼ഔൽ എඡഺഴഺെങ്ങൽ ഴളഺ ഭഹഷඖഺർ യ഼ ദഺഴഷം 



 

ഭനഷഺഔഹീയഹഖൾഩയഺങയണം റബൾഭഹക്ക഼ඡ഼. ആതഺനഹമഺ ീഡഹക്െൻ, നഴ്സ് , 

ഩഹയഹിഭഡഺക്കർ ഴഺബഹഖങ്ങൽ എඡഺഴൻക്ക് ൿഩീതൾഔ ിൿെമഺനഺംഗ്ദ് നർഔഺമഺട്ടාണ്ട്. 

 

 ഴീമഹജ  ആീയഹഗ്ൾ പയഺപഹരഺ (                       )  

-ഷുംസ്ഥ്ഹ  ആീയഹഗ്ൾഴക഼പ്പ്,                   

ജ്ഺറലഹ അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ ഴീമഹജ്ന ഷൗസാദ ഴഹൻഡ഼ഔൽ, ൿഩീതൾഔ 

ഒ.ഩഺ.ഔൽ, ഴീമഹജ്ന ഷൗസാദ വൗങഹറമം, ീനഹ ഔൾഽ ഷഺസ്റ്റം, പഺഷഺീമഹിതരഹെഺ 

മഽണഺറ്റාഔൽ എඡഺഴ റബൾഭഹക്ക഼ഔമഹണ് ഩദ്ധതഺമ഼ിെ റക്ഷൾം. 

 

                                  -            

                                                

                                                    , 

        ന     .                                ന  

ന     . 

                                                        

ന      (wound cleaning, rhyles tube change, urinary catheter change etc.)  

           ഇ             ,                          

            ന     .  

                   ന          ന   (         , ന      , 

         ന                 )   

 

 

 



 

 ീൿരഹഭഹ ികമൻ പദ്ധരഺ - ീകയല ഷൻക്ഹൻ 

ഄഩഔെඖഺ  െ഼ඡ അലාഔൽക്ക് അദൾ 48 ഭണഺക്കഽൻ ഷൗജ്നൾ ങഺഔഺത്സ 

ഈരെഹക്ക഼ඡ ീഔയല ഷൻക്കഹയഺന്ിര നഽതന ഩദ്ധതഺമഹണ് ആത്. അദൾിඖ 48 

ഭണഺക്കഽരഺറ഼ള്ള ീയഹഖഺമ഼ിെ ങഺഔഺത്സ ിങറഴ഼ം ഷൻക്കഹൻ ഴസഺക്ക഼ഔമ഼ം 

ത഼െൻඡ഼ അ ത഼ഔ ഄതഹത഼ ആൺശ഼രൺസ് ഔപനഺഔൽ ഷൻക്കഹയഺന് തഺയഺിഔ 

നർഔ഼ഔമ഼ം ിങമ഼ඡ഼.  

     

 ഡ   എ  ഡ              -                    

24                                                

    ന       ന                                       

               ന       . 

 

 ആുംഫ഼റൺസ് ഷൗകയൾും -                    

ഄന഼ദഺനം ഴൻധഺച്ചාഴയ഼ඡ ീരഹഡഩഔെങ്ങൽ ഔഹയണം ഄതൾഹസഺത 

ഷഹസങയൾങ്ങൽ ുഔഔഹയൾം ിങയ്യාඡതഺന് ീഴണ്ടഺ അയംബഺച്ചഺട്ടාള്ളതഹണ് 108 

അംഫ഼റൺസ് ഷൻഴ഻സ്. ഄതൾഹധ഼നഺഔ ൿഩഥഭ        ഷൗഔയൾങ്ങലාം 

ഩയഺങമഷപඡയഹമ നഴ്ഷ഼ഭഹയ഼ിെമ഼ം ിെക്ന഻ശൾජഹയ഼ിെമ഼ം ീഷഴനങ്ങലාം 

യ഼ക്കഺമഺട്ടාള്ള 108 അംഫ഼റൺഷഺന്ിര ീഷഴനം 24 ഭണഺക്കഽര഼ം 108 ീെഹൽ ൿപ഻ 

നപരഺറഽിെ റബൾഭഹണ്.  

    

 

 

 

 



 

III.                   

 ിഷഹുഷറ്റഺ ീ ഹൻ ിഭഡഺക്ർ അസ്സഺസ്റ്റൺസ് റ്റു  ദ്ഺ പ഼ഴൻ (SMAP) 

- ഷുംസ്ഥ്ഹ  ആീയഹഗ്ൾഴക഼പ്പ് 

ഭഹയഔഭഹമ ീയഹഖങ്ങൽ ഔഹയണം ഴഺശഭഺക്ക഼ඡ ഩഹഴിെട്ട ീയഹഖഺഔില 

ഷഹപඖഺഔഭഹമഺ ഷസഹമഺക്ക഼ഔമഹണ് ിഷഹുഷറ്റഺമ഼ിെ റക്ശൾം. 

ധ ഷസഹമും റബഺക്഼ඡരഺ ഼ള്ള  ഺഫච കൽ 

 1. ീയഹഖഺമ഼ിെ ഔ഼െ഼ംഫഴഹൻശഺഔ ഴയ഼ഭഹനം ഭഽඡ് റക്ഷം യഽഩമഺർ 

തഹിളമഹമഺയഺക്കണം. 

 2. ിഷഹുഷറ്റഺ ഭ഼കഹന്തഺയഭ഼ള്ള ങഺഔഺത്സ ധനഷസഹമം ഩയഭഹഴധഺ 50,000/- യഽഩ 

ഴിയ റബഺക്കഹൺ ീയഹഖഺക്ക് ഄൻസതമ഼ണ്ടഹമഺയഺക്ക഼ം (റ്റ തഴണ ഭഹൿതം) 

ഭിറ്റിന്തങ്കഺറ഼ം ഷൻക്കഹൻ അന഼ഔഽറൾം (CHIS/ CHIS PLUS etc.) 

റബൾഭഹമഺട്ടාിണ്ടങ്കഺർ ങഺഔഺത്സയ്ക്ക്ക് അ ത഼ഔീമക്കഹൽ ഄധഺഔം ഴඡ ിങറവ് 

ഩയഭഹഴധഺ 50,000/- യഽഩഴിയ ഄന഼ഴദഺക്കഹൺ ഴൾഴസ്ഥമ഼ണ്ട്. ഄതഺന് ീയഹഖഺക്ക് 

ിങറവ് ഴඡതഹമഺ ങഺഔഺർഷഺക്ക഼ඡ ീഡഹക്െൻ നർഔ഼ඡ ഷഹക്ഷൾഩൿതം നർഔണം. 

ചഺകഺത്സ ധ ഷസഹമും റബഺക്഼ඡ ചഺകഺത്സകലുും വസ്ൿരൿകഺമകലുും 

1. ഭസ്തഺഷ്ക്ക വസ്ൿതൿഔഺമ 

2. സാദമം ത഼രඡ഼ള്ള വസ്ൿതൿഔഺമ 

3. ഴാക്ക ഭഹറ്റഺിഴക്കർ വസ്ൿതൿഔഺമ 

4. ഔയൽ ഭഹറ്റഺിഴക്കർ വസ്ൿതൿഔഺമ 

5. ീഩസ് ീഭക്കൻ സ്ഥഹഩഺക്കർ 

6. അൺജ്ഺീമഹപ്ലഹസ്റ്റഺ 

7. ഔഹൺഷൻ (വസ്ൿതൿഔഺമ, ഔ഻ീഭഹിതരഹെഺ, ീരഡഺീമശൺ) 



 

8. ഡമഹറഺഷഺസ്  

9. െൾഽഭൻ രഺഭഽഴർ 

10. ഄസ്ഥഺഷംഫචഭഹമ വസ്ൿതൿഔഺമഔൽ  

 രഺിഷക്ഷന഼ം ീൿഩഹസ്തഷഺഷ഼ം, റംഫഹൻ ിതഹരഹഷഺക്ക് ിഴൻട്ടഺൿഫർ 

ഄസ്ഥഺഔലഺിറ െൾഽഭൻ, ഔഹർഭ഼ട്ട് ഭഹറ്റഺിഴക്കർ  

11. ഷഺക്കഺൽ  ിഷർ ഄന഻ഭഺമ 

12. ഖഺിറലൺഫഹയഺ  ഷഺൺീൿഡഹം   

13. ആെ഼ിെറല് ഭഹറ്റഺിഴക്കർ വസ്ൿതൿഔഺമ 

14. ഖൻബഩഹൿതം ന഻ക്കം ിങയ്യාඡ വസ്ൿതൿഔഺമ 

15. ഴචൾതഹങഺഔഺത്സ  

16. ീൿഔഹണഺക് റഺഴൻ ഡഺഷ഻സ് 

17. ഩക്ഷഹഗഹതം 

അീപക്ഷീമഹിരഹപ്പും ഷഭൻപ്പഺീക്ണ്ട ീയഖ്കൽ 

1. ഫචിെട്ട ഴഺീറലജ് ഒപ഻ഷൻ നർഔ഼ඡ ഴയ഼ഭഹന ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്. 

2. ീയഹഖഺമ഼ിെ അധഹൻ ഔഹൻഡഺന്ിരീമഹ ീഴഹീട്ടഴ്സ് ഐഡന്രഺറ്റഺ ഔഹൻഡഺന്ീരീമഹ   

ഩഔൻെ്. 

ങഺഔഺത്സ ധനഷസഹമඖഺന഼ള്ള ഄീഩക്ഷീപഹരඖഺന്ിര ഭഹതാഔ 

www.dhs.kerala.gov.in എඡ ിഴബ്ുഷറ്റഺർ SMAP എඡ റഺങ്കഺർ റബൾഭഹണ്. 

 

 ിസർඖ് ഭഺ ഺീസ്റ്റഴ്സ് ിഴർ മൻ  ണ്ട് - ഷുംസ്ഥ്ഹ  ആീയഹഗ്ൾഴക഼പ്പ് 

ത഼െൻങഺഔഺത്സ നെඖഺഴയ഼ඡ ീയഹഖഺഔൽക്ക് 2000/- യഽഩമ഼ിെ ധനഷസഹമം. 



 

അൻസ  ഭഹ ദ്ണ്ഡും  

ഭഽඡ് റക്ഷം യഽഩമഺർ തഹിള ഴഹൻശഺഔ ഴയ഼ഭഹനഭ഼ള്ള TB           , 

              , ഄതിറലങ്കഺർ ഏിതങ്കഺറ഼ം ഩഔൻച്ചഴൾഹധഺഔലාള്ള 

ീയഹഖഺഔൽക്കഹണ് ഇ ധനഷസഹമം നർഔഺ ഴയ഼ඡത്. 

അീപക്ഷഺീക്ണ്ട ഴഺധും 

 ങഺഔഺർഷഺക്ക഼ඡ ീഡഹക്െര഼ിെ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്  

 ഴഺീറലജ് ഒപഺഷഺർ നഺඡ഼ള്ള ഴയ഼ഭഹന ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് ഷസഺതം ിഴള്ള 

ീഩെരഺർ ഄീഩക്ഷ ഷഭൻെഺക്കഹഴ഼ඡതഹണ്. 

അീപക്ഷഺീക്ണ്ട ഴഺറഹഷും 

 അീയഹഖൾഴഔ഼െ് ഡമരക്െൻ, അീയഹഖൾഴഔ഼െ് ഡമരക്െീരറ്റ്  

തഺയ഼ഴനന്തഩ഼യം 

 

 CHIS PLUS - ഷുംസ്ഥ്ഹ  ആീയഹഗ്ൾഴക഼പ്പ് 

അീയഹഖൾ ഔഹൻഡ് ഴളഺ നർഔ഼ඡ ീഔയല ഖഴിെന്രഺന്ിര ഩദ്ധതഺമഹണ് CHIS 

PLUS. ീയഹഗ്ഺ BPL ഴഺബഹഗ്ඖഺർിപ്പട്ടരഹിണങ്കഺർ 70,000 യ഼പ ഴിയമ഼ള്ള ചഺകഺത്സ 

ഷൗജ ൾഭഹ    ർക഼ඡ഼. 

 

 ഷ഼കാരും പദ്ധരഺ - ീകയല ഷൻക്ഹൻ  

ഔഹൺഷൻ ഫഹധഺതയഹമ BPL ഔ഼െ഼ംഫങ്ങലഺിറ ീയഹഖഺഔൽക്ക് ഷൗജ്നൾഭഹമഺ 

ങഺഔഺത്സ നർഔ഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് ഷ഼ഔാതം.  

ചഺകഺത്സ റബഺക്഼ඡ ആവ഼പൿരഺകൽ  

 ര഻ജ്ഺമണർ ഔഹൺഷൻ ിഷന്രൻ  

 ഭറഫഹൻ ഔഹൺഷൻ ിഷന്രൻ  



 

 തഺയ഼ഴനന്തഩ഼യം ിഭഡഺക്കർ ീഔഹീലജ് 

 അറെාള ിഭഡഺക്കർ ീഔഹീലജ് 

 ീഔഹട്ടമം ിഭഡഺക്കർ ീഔഹീലജ് 

 ീഔഹളഺീക്കഹട് ിഭഡഺക്കർ ീഔഹീലജ് 

 എരണഹഔ഼ലം ജ്നരർ അവ഼ഩൿതഺ 

റബഺക്ക഼ඡ അന഼ഔഽറൾം – 3,00,000/- യഽഩ 

 

 ആഴഹസ് പദ്ധരഺ (ഇരയ ഷുംസ്ഥ്ഹ  ിരഹളഺറഹലഺകൽക്഼ള്ള പദ്ധരഺ)  

-ീകയല ഷൻക്ഹൻ 

ആതയ ഷംസ്ഥഹന ിതഹളഺറഹലഺഔൽക്ക് (18-60 ഴമസ്സාഴിയ) ീഴണ്ടഺ ീഔയല 

ഷൻക്കഹൻ നെെഹക്കഺമ ഩ഼തഺമ ഩദ്ധതഺമഹണ് ആത്. ഇ ഩദ്ധതഺമഺർ യജ്ഺസ്റ്റൻ 

ിങയ്ക്തഺട്ടාള്ള എറലഹ ആതയ ഷംസ്ഥഹന ിതഹളഺറഹലഺഔൽക്ക഼ം ഐഡൺരഺറ്റഺ ഔഹൻഡ് 

നർഔ഼ഔമ഼ം, ഔഹൻഡ് റബൾഭഹമഺട്ടාള്ള ിതഹളഺറഹലഺഔൽക്ക് ിഭഡഺക്കർ ിഔമ  ന് 

ീഴണ്ടഺ 15,000/- യഽഩ നർഔ഼ඡതഹണ്. ഭയണം ഷംബഴഺക്ക഼ඡ ഗട്ടඖഺർ ആൺശ഼രൺസ് 

ത഼ഔമഹമഺ 2 റക്ഷം യഽഩ ഴിയ റബഺക്ക഼ඡതഹണ്. 

        

 ിഴർി മൻ ിഷഹുഷറ്റഺ ീ ഹൻ ദ്ഺ ീറഹീക്ഹീഭഹീട്ടഹൻ ഡഺഷഫഺൽഡ് 

(ബഺඡീവശഺമ഼ള്ളഴൻക്഼ള്ള പദ്ധരഺ) 

ഄംഖുഴഔറൾം ഭഽറം ങറനീവശഺ നര്െിഩട്ടഴൻ   ങറനඖഺന് ഷസഹമഺക്ക഼ඡ 

ഈഩഔയണങ്ങൽ ഷൗജ്നൾഭഹമഺ നർഔ഼ඡ഼. 

 

 



 

                          ,                  , 

                 റ       ,            എ   

                             

I.                          

 ഷുംീമഹജഺര വഺവ഼ ഴഺകഷ  ീഷഴ  പദ്ധരഺ (ICDS) - ഷഹഭഽസൾ  ഻രഺ ഴക഼പ്പ്    

പദ്ധരഺമ഼ിര റക്ഷൾങ്ങൽ 

 6 ഴമസ്സාഴിയമ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔലාിെ ീഩഹശഔഹീയഹഖൾ നഺറഴഹയം 

ിഭച്ചിെെ഼ඖ഼ഔ. 

 വഺവ഼ഴഺന്ിര വഹയ഻യഺഔഴ഼ം, ഭഹനഷഺഔഴ഼ം, ഷഹഭഽസഺഔഴ഼ഭഹമ 

ഴഺഔഷനඖഺന് ഄെഺඖര ഩഹഔ഼ഔ. 

 വഺവ഼ഭയണം, ീയഹഖഹത഼യത, ീഩഹശഔക്ക഼രവ്, സ്ഔഽലഺർ നഺඡ഼ള്ള 

ിഔഹളഺഞ്ഞ഼ീഩഹക്ക് എඡഺഴമ഼ിെ ീതഹത് ഔ഼രയ്ക്ക്ക഼ഔ. 

 വഺവ഼ഴഺഔഷനඖഺന഼ ഄന഼ീമഹജ്ൾഭഹമ ഴഺധඖഺർ ഴഺഴഺധ ഴഔ഼െාഔൽ 

തമ്മഺർ നമയഽഩ഻ഔയണඖഺറ഼ം നെඖഺെഺറ഼ം ഏീഔഹഩനം ഴയ഼ඖ഼ഔ. 

 വഺവ഼ക്കലාിെ വയഺമഹമ അീയഹഖൾം, ീഩഹശഔഹഴവൾതമ഼ം ൿവദ്ധഺക്ക഼ഴഹൺ 

തക്കഴഺധඖഺർ ഄമ്മഭഹയ഼ിെ ഔളഺവ് ഴൻധഺെഺക്ക഼ഔ. 

ഗ്഼ണീബഹക്തഹക്ൽ 

 6 ഴമസ്സഺർ തഹിളൿഩഹമഭ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽ 

 ഖൻബഺണഺഔൽ, ഭ഼റമഽട്ടාඡ ഄമ്മഭഹൻ 

 ഔൗഭഹയ ൿഩഹമക്കഹയഹമ ിഩ൹ഔ഼ട്ടഺഔൽ 

 18ന഼ം 45 ഴമസ്സഺന഼ഭഺെമഺർ ൿഩഹമഭ഼ള്ള സ്ൿത഻ഔൽ 

ീഷഴ ങ്ങൽ 

 ഄന഼ഩഽയഔ ീഩഹശഔഹസഹയം, ഴലൻച്ച നഺയ഻ക്ഷണം 



 

 അീയഹഖൾ ഩയഺീവഹധന 

 രപരർ ഷൻഴ഻ഷസ്  

 അീയഹഖൾ ൿഩതഺീയഹധ ഔ഼ඖഺിഴയ്ക്െාം ങഺഔഺത്സമ഼ം 

 അീയഹഖൾ ീഩഹശണ ഴഺദൾഹബൾഹഷം 

 ഄനൗഩങഹയഺഔ ൿഩ഻ ുൿഩഭരഺ ഴഺദൾഹബൾഹഷം 

 

 യഹജ഻വ് ഗ്ഹචഺ സ്ക഻ും ീ ഹൻ എുംപഴൻിഭൺറ് ഓഫ് അീഡഹലിഷൺറ് ീഗ്ൽസ് 

(RGSEAG)- SABLA - ഴ ഺരഹ വഺവ഼ ഴഺകഷ  ഭൿരഹറമും 

പദ്ധരഺമ഼ിര ൿപധഹ  ഘരകങ്ങൽ  

 ഷപ്ലഺിഭന്രരഺ നൾഽൿെഺശൺ 

 ഄമ൹ അൺ് ീപഹലഺക് അഷഺഡ് ഷപ്ലഺിഭന്രശൺ 

 ിസർඖ് ിങക്കെ്  അൺ് രപരർ ഷൻഴ഻സ്  

 നൾഽൿെഺശൺ അൺ് ിസർඖ് എഡൾഽീക്കശൺ  

 ഔൗ൹ഷഺറഺങ് ുഖഡൺസ് ഒ൹ പഹഭഺറഺ ിഴർിപമൻ, എ.അൻ.എസ്.എച്, 

ുങർഡ് ിഔമൻ ൿഩഹക്െഺഷഺസ് അൺ് ീസഹം ഭഹീനജ്ഭന്് 

 ുറഫ് സ്ഔഺർ എഡൾഽീക്കശൺ അൺ് അക്ഷഷഺങ് ഩബ്ലഺക് ഷൻഴ഻ഷസ്. 

 16 ഴമസ്സഺന഼ീഭർ ൿഩഹമഭ഼ള്ള ിഩ൹ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ിഴഹീക്കശണർ ിൿെമഺനഺംഗ്ദ് 

 

 ഇඟഺയഗ്ഹචഺ ഭഹരാരവ ഷസീമഹഗ് ീമഹജ  (IGMSY) - ഴ ഺരഹ വഺവ഼ ഴഺകഷ  

ഭൿരഹറമും 

ഇ ഩദ്ധതഺൿഩഔഹയം ഄംഖൺഴഹെഺമഺർ ീഩര് യജ്ഺസ്റ്റൻ ിങയ്ക്തഺട്ടාള്ളത഼ം 

നഺഫචനഔൽ ഩഹറഺച്ചഺട്ടාള്ളത഼ഭഹമ ഖൻബഺണഺഔലഹമ സ്ൿത഻ഔൽക്ക്  നഹറഹം ഭഹഷം 

1500 യഽഩമ഼ം ൿഩഷഴഹനന്തയം ഭഽඡഹം ഭഹഷം 1500 യഽഩമ഼ം അരഹം ഭഹഷം 1000 

യഽഩമ഼ം ഈൽിെിെ അിഔ 4000 യഽഩ നഺശ്ചഺത നഺഫචനഔൽ ഩഹറഺക്ക഼ඡത് 

ഈരെഹക്കഺ ഖൻബസ്ഥ, ഭ഼റമഽട്ടർ ഔഹറമലഴഺർ നർഔ഼ඡതഹണ്. 

 



 

 ഭഺഠഹമഺ പദ്ധരഺ (Type 1 Diabetes Mellitus) 

 - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ ഴക഼പ്പ്,                   

ൿഩീഭസം ുെെ് 1 ീയഹഖഭ഼ള്ള 18 ഴമസ്സഺർ തഹിള ൿഩഹമഭ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക഼ 

ങഺഔഺത്സയ്ക്ക്ക് അഴവൾഭഹമ ധനഷസഹമം നർഔഺഴയ഼ඡ ീഔയല ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ 

ഴഔ഼െഺന്ിര ഩ഼തഺമ ഩദ്ധതഺമഹണ് ഭഺഠഹമഺ. ഇ ഩദ്ധതഺൿഩഔഹയം യ഼ റക്ഷം 

യഽഩമഹണ് ധനഷസഹമഭഹമഺ റബഺക്ക഼ഔ. ീയഹഖඖഺന്ിര ത഻ൿഴത ഔണക്കഺിറെ഼ඖ഼ 

ഄഞ്ച഼ റക്ഷം യഽഩ ഴിയ ധനഷസഹമം റബഺക്ക഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് ആത്. 

ഭഹ ദ്ണ്ഡങ്ങൽ  

 ഄീഩക്ഷഔന് 18 ഴമസ്സഺന഼ തഹിള ൿഩഹമം 

 ഔ഼െ഼ംഫ ഴഹൻശഺഔ ഴയ഼ഭഹനം- യണ്ട഼ റക്ഷം യഽഩമഺർ തഹിള 

             

II.                  

 കഹൺഷൻ ഷ഼യക്ഷഹ പദ്ധരഺ - ീകയല ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശൺ 

18 ഴമസ്സഺന഼ തഹിള ൿഩഹമഭ഼ള്ള ഔഹൺഷൻ ഫഹധഺതയഹമ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ന     

അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ ഷൗജ്നൾ ങഺഔഺത്സ നർഔ഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് ഔഹൺഷൻ ഷ഼യക്ഷഹ 

ഩദ്ധതഺ. ന഻ണ്ടഔഹറം ിങറീഴരഺമ ങഺഔഺത്സ ീഴണ്ടഺഴയ഼ඡഴൻക്ക് ങഺഔഺത്സ ിങറവ് 

ഩയഺഭഺതിെെ഼ඖഺമഺട്ടഺറല. ൿഩീതൾഔ ഄീഩക്ഷ ീപഹരം അഴവൾഭഺറല. ഄതഹത് 

അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ നഺീമഹഖഺച്ചഺട്ടාള്ള ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശന്ിര ഔൗ൹ഷഺറൻഭഹൻ നെඖ഼ඡ 

ഷഹപඖഺഔ ഷഹഭഽസൾ ഴഺവഔറനඖഺന്ിര ഄെഺസ്ഥഹനඖഺർ ങഺഔഺത്സ ിങറഴ഼ഔൽ 

ഴസഺക്കഹൺ ഔളഺമഹඖ ഔ഼െ഼ംഫങ്ങലഺിറ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് APL/ BPL ഴൾതൾഹഷഭഺറലഹിത 

ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ൿഩീമഹജ്നം റബഺക്ക഼ം.   

 

 രഹീറഹറും - ീകയല ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശൺ 

18 ഴമഷഺന഼ തഹിള ൿഩഹമഭ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക഼ണ്ടഹഔ഼ඡ സാദമ ഷംഫචഭഹമ 

ീയഹഖങ്ങൽ, നഹഡ഻ ീയഹഖങ്ങൽ, ിഷരഺൿഫർ ഩഹൽഷഺ, ഒട്ടഺഷം, ഄസ്ഥഺ 

ുഴഔറൾങ്ങൽ, എൺീഡഹഷൽപഹൺ ീയഹഖഫഹധഺതയ഼ിെ ീയഹഖങ്ങൽ, ഡമഹറഺഷഺസ്, 



 

വസ്ൿതൿഔഺമ ഄെക്കഭ഼ള്ള ങഺഔഺത്സ ിങറവ് ഴസഺക്ക഼ඡ഼. ഔഽെ഼തർ ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധ 

ങഺഔഺത്സ അഴവൾഭഹമഴൻക്ക഼ം ങഺഔഺത്സ ിങറഴഺന് ഩയഺധഺ ഏൻിഩെ഼ඖഺമഺട്ടഺറല. 

ൿഩീതൾഔ  ഄീഩക്ഷ അഴവൾഭഺറല. ഄതഹത് അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ നഺീമഹഖഺച്ചഺട്ടාള്ള 

ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശന്ിര ഔൗ൹ഷഺറൻഭഹൻ നെඖ഼ඡ ഷഹപඖഺഔ 

ഷഹഭഽസൾഴഺവഔറനඖഺന്ിര ഄെഺസ്ഥഹനඖഺർ ങഺഔഺത്സ ിങറഴ഼ഔൽ ഴസഺക്കഹൺ 

ഔളഺമഹඖ ഔ഼െ഼ംഫങ്ങലഺിറ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് APL/BPL ഴൾതൾഹഷഭഺറലഹിത ഩദ്ധതഺമ഼ിെ 

ൿഩീമഹജ്നം റബഺക്ക഼ඡതഹണ്. 

 

 മഹൿര ആ ഼കഽറൾങ്ങൽ 

 ിരമഺർീഴ 

ഔഹൺഷൻ ീയഹഖഺഔൽക്ക് ഷൗജ്നൾഭഹമ഼ം ഷസഹമഺക്ക് ിഷക്കന്് ക്ലഹസ് മഹൿത 

നഺയക്കഺന്ിര 25% ഭ഼െക്കഺമഹർ ഭതഺമഹഔ഼ം. മഹൿതഹഩയഺധഺ ഴ഻െഺന഼ ഄെ഼ඖ഼നഺඡ഼  

RCC ഴിയമ഼ം ഄഴഺെ഼ඡ് തഺയഺച്ചාം റബഺക്ക഼ඡ഼. 

 ഴഺഭഹ മഹൿര  

ഴഺഭഹനമഹൿതമ഼ിെ 50% ഭ഼െക്കഺമഹർ ഭതഺമഹഔ഼ം. മഹൿതഹഩയഺധഺ ഴ഻െഺന഼ 

ഄെ഼ඖ഼നഺඡ഼ള്ള ഴഺഭഹനඖഹഴലം ഭ഼തർ തഺയ഼ഴനന്തഩ഼യം ഴഺഭഹനඖഹഴലം 

ഴിയമ഼ം ഄഴഺെ഼ඡ് തഺയഺച്ചාം റബഺക്ക഼ඡ഼.     

 

 ര഻ജഺമണർ കഹൺഷൻ ിഷന്രൻ പദ്ധരഺ 

 ഷൗജ്നൾ ബക്ഷണം, ഭയ഼ඡ്   

ര഻ജ്ഺമണർ ഔഹൺഷൻ ിഷന്രരഺിറ BPL ഴഺബഹഖඖഺർിെട്ട ീയഹഖഺഔൽക്ക് 

ഷൗജ്നൾഭഹമഺ ബക്ഷണഴ഼ം ഭയ഼ඡ഼ം നർഔഺഴയ഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് ആത്. 

 

 



 

 ൿവഴണ ുഴകറൾഭ഼ള്ളഴൻക്഼ള്ള       ഷസഹമും 

 ീസ്റ്ററ്റ് ഇൺശഺീമറ്റ഻വ് ഓ൹ ഡഺിഷഫഺറഺറ്റ഻സ് (SID) - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ 

ഴക഼പ്പ് 

ുഴഔറൾം തെമർ, ൿഩഹയംബ നഺൻണമം, ൿഩഹയംബ ആെിഩെർ, ഴഺദൾഹബൾഹഷം, 

ിതഹളഺർ, ഩ഼നയധഺഴഹഷം എඡഺഴ റക്ഷൾഭഹക്കഺ ഷൻക്കഹൻ ൿഩീതൾഔ 

തഹർഩയൾിഭെ഼ඖ഼ ത഼െങ്ങഺമ ഩയഺഩഹെഺ. ുഴഔറൾ ൿഩതഺീയഹധ ഩയഺഩഹെഺമ഼ിെ 

ബഹഖഭഹമഺ ജ്ජനഹമ഼ള്ള ുഴഔറൾം തെമ഼ඡതഺനഹമഺ ഷൗജ്നൾഭഹമഺ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് MMR 

ഔ഼ඖഺിഴയ്ക്െාം ഔൗഭഹയൿഩഹമക്കഹയഹമ ിഩ൹ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് രഽിഫറല ഔ഼ඖഺിഴെාം 

നർഔ഼ඡ഼.  

 ൿവ഼രഺരയുംഗ്ും- ീകഹക്ലഺമൻ ഇമ്പലന്രശന് പദ്ധരഺ - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ ഴക഼പ്പ് 

0-5 ഴമഷ഼ഴിയ ൿഩഹമഭ഼ള്ള ൿവഴണുഴഔറൾഭ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ീഔഹക്ലഺമൻ 

ആപലന്രശന് ഷൻജ്രഺമഺറഽിെ ീഔൽഴഺവക്തഺ റബഺക്ക഼ിഭඡ് ഫචിെട്ട ീഡഹക്െൻ 

ഷഹക്ഷൾിെെ഼ඖ഼ඡ ഔ഼ഞ്ഞ഼ങ്ങൽക്ക഼ ീഔഹക്ലഺമൻ ആപലന്രശന് ഷൻജ്രഺമഺറഽിെ 

ീഔൽഴഺമ഼ം ത഼െൻച്ചമഹമ ഒഡഺീമഹ ിഴൻഫർ സഹഫഺറഺീറ്റശനഺറഽിെ 

ഷംഷഹയീവശഺമ഼ം റബൾഭഹക്ക഼ඡ ഩദ്ധതഺ. യ഼ ഖ഼ണീബഹക്തഹഴഺന്  ഄഞ്ചയറക്ഷം യഽഩ 

ഴിയ ിങറവ് ിങയ്ക്ത഼ നെെഹക്ക഼ඡ ഇ ഩദ്ധതഺ ഩഽൻണഭഹമ഼ം ഷൗജ്നൾഭഹണ്. 

ൿഩതഺഴൻശം യണ്ട഼ റക്ഷം യഽഩ ഔ഼െ഼ംഫഴയ഼ഭഹനഭ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ഇ 

ഩദ്ധതഺമ഼ിെ അന഼ഔഽറൾം റബൾഭഹണ്. ഩദ്ധതഺ നെെഹക്ക഼ඡതഺന് എംഩഹനർ 

ിങയ്യിെട്ട അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ ഷൗഔയൾൿഩദഭഹമത഼ ഖ഼ണീബഹക്തഹഴഺന്  

ിതിയിഞ്ഞെ഼ക്കഹഴ഼ඡതഹണ്. ഷവഔഹയൾ അവ഼ഩൿതഺഔൽ ിതിയിഞ്ഞെ഼ക്ക഼ඡഴൻ 

ഷൻജ്രഺ ങഹൻജ് ഷവന്തഭഹമഺ ഴസഺീക്കണ്ടതഹണ്. 

ഄംഖ഻ഔാത അവ഼ഩൿതഺഔലഺിറ ീഡഹക്െൻഭഹയ഼ം ഷഹീങ്കതഺഔ ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധയ഼ം 

ഷഹക്ഷൾിെെ഼ඖഺമ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് എඡഺഴമഹണ് ഄീഩക്ഷീമഹിെഹെം 

സഹജ്യഹീക്കണ്ടത്. ഄീഩക്ഷ ീപഹം ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശൺ ിഴബ്ുഷറ്റഺറ഼ം, 

ൿവ഼തഺതയംഖം ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ിഴബ്ുഷറ്റഺറ഼ം ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശന്ിര ഒപ഻ഷഺറ഼ം 

റബൾഭഹണ്. 



 

  ഹശണർ ഇൺസ്റ്റഺറ്റയഽട്ട് ഓഫ് സ്പ഻ച് ആൺഡ് സഺമരഺങ് (NISH) 

ഷംഷഹയീവശഺമ഼ം ീഔൽഴഺവക്തഺമ഼ം ആറലഹඖഴയ഼ിെ ഷഭൿഖഭഹമ ഩ഼നയധഺഴഹഷം 

റക്ഷൾഭഺട്ടා സ്ഥഹഩഺക്കിെട്ടഺട്ടාള്ള സ്ഥഹഩനഭഹണ് നഺഷ്. ീഭർെരഞ്ഞ 

ഴഺബഹഖඖഺർിെട്ടഴയഺറ഼ണ്ടഹഔ഼ඡ വഹയ഻യഺഔഴ഼ം ഭഹനഷഺഔഴ഼ഭഹമ ഷമ്മൻേങ്ങില 

ഄതഺജ്഻ഴഺക്കഹന഼ള്ള ഩയഺവ഻റനഴ഼ം ഷഹീങ്കതഺഔഴ഼ഭഹമ ഷസഹമങ്ങലාഭഹണ് നഺഷ് 

നർഔ഼ඡത്. ഔഽെഹിത ീഔൽഴഺവക്തഺ ഴഺറമഺയ഼ඖ഼ഔ, ഷംഷഹയീവശഺ 

ഩ഼നഃസ്ഥഹഩഺക്ക഼ഔ, സ്ഩ഻ച് ിതരഹെഺ, ഏൻറഺ ആന്ിരൻിഴൺശൺ അൺഡ് 

ുഖഡൺസ് ീൿഩഹൿഖഹം, ഒട്ടഺഷം ആന്ിരൻിഴൺശൺ ക്ലഺനഺക്, ആ എൺ റ്റഺ 

ീഷഴനങ്ങൽ, ഭനഃവഹസ്ൿതഩയഭഹമ ീഷഴനങ്ങൽ, ീഔൽഴഺവക്തഺഔ഼രഴ഼ള്ള 12 ക്ലഹസ് 

ഩഹസ്സഹമ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്കഹമ഼ള്ള ഡഺൿഖഺ ീഔഹഴ്ഷ഼ഔൽ, ഖീഴശണ ൿഩഴൻඖനങ്ങൽ, 

ീഫഹധഴർക്കയണ ിഷഭഺനഹര഼ഔൽ, ഴൻക്ക് ീശഹെාഔൽ ത഼െങ്ങഺമഴമഹണ് നഺശഺിറ 

ൿഩധഹന ൿഩഴൻඖനങ്ങൽ.  

ീഔയല ഷൻക്കഹൻ നെെഺറഹക്കഺ ഴയ഼ඡ ൿവ഼തഺതയംഖം ഩദ്ധതഺമഺറഽിെ നെඖ഼ඡ 

ീഔഹിക്ലമൻ ആപലന്രശന് ഩദ്ധതഺമഺർ ഒഡഺറ്റരഺ ിഴൻഫർ ിതരഹെഺമ഼ിെ ഷംസ്ഥഹന 

തറඖഺറ഼ള്ള ഈඖയഴഹദഺതവം നഺഷ് ഴസഺക്ക഼ඡ഼ണ്ട്. ഄതഺന഼ ീഴണ്ടഺമ഼ള്ള 

ഩയഺവ഻റനം, ദ഻ൻഗഔഹറ ഩഠനങ്ങൽ ത഼െങ്ങഺമഴ നഺഷ് നെെഺറഹക്കഺഴയ഼ඡ഼. 

 

 കഹീരഹയും പദ്ധരഺ 

 ബഺඡീവശഺമ഼ള്ളഴൻക്കഹമ഼ള്ള ഄന഼മഹൿത ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ഈഩഩദ്ധതഺമഹമഹണ് 

ഔ഼ട്ടഺഔലාിെ ീഔൽഴഺ ുഴഔറൾങ്ങൽ  ഩയഺസയഺക്ക഼ඡ ഩദ്ധതഺ ത഼െങ്ങഺമത്. 

 നഴജ്ഹത വഺവ഼ഴഺന്ിര ൿവഴണഴഺഔഹഷം ഩയഺീവഹധഺച്ച് ഴഺദഗ്ദ്ധ ങഺഔഺത്സ 

റബൾഭഹക്കഺ നഹറ഼ഴമഷഹഔ഼ീപഹൽ  ഷഹധഹയണസ്ഥഺതഺമഺിറඖഺക്കഹനഹണ് ഇ 

ഩദ്ധതഺമ഼ിെ റക്ഷൾം. 

 ീഔഹക്ലഺമഹൻ  ആംപ്ലഹന്ര഼ം ത഼െൻ ങഺഔഺത്സമ഼ം ഈരെഹക്ക഼ඡ ഭിറ്റഹയ഼ 

ഩദ്ധതഺമഹണ് ധവനഺ. 

 ൿവഴണ ുഴഔറൾം ീനയിඖ തഺയഺച്ചരഺമഹൺ  എറലഹ ജ്ഺറലഔലഺറ഼ം ഏൻലഺ 

ആന്രൻിഴൺശൺ  ിഷന്രര഼ഔലාം ിഭഹുഫർ  മഽണഺറ്റාഔലාം ഷജ്ജഭഹണ്. 



 

 രപരഺകൽ 

 നഴജ്ഹത വഺവ഼ക്കലഺിറ ൿവഴണുഴഔറൾങ്ങില ഔഹീറക്കഽട്ടഺ 

ഩയഺീവഹധഺക്ക഼ഔമ഼ം ീഴണ്ട ങഺഔഺത്സ ഷൗഔയൾങ്ങൽ റബൾഭഹഔ഼ഔമ഼ം ിങയ്യාඡ 

ഩദ്ധതഺമഹണ് ഔഹീതഹയം. 

 നഴജ്ഹതവഺവ഼ഴഺന്ിര ജ്നനഷഭമീඖഹ ഄിറലങ്കഺർ അദൾ ഭഹഷඖഺീറഹ 

ൿവഴണവക്തഺ സ്ൿഔ഻നഺംഗ്ദ് നെඖ഼ඡ഼ 

 ൿവഴണുഴഔറൾം ഈീണ്ടഹ എඡ് ഭഽඡഹം ഭഹഷඖഺർ തിඡ  

സ്ഥഺയ഻ഔയഺക്ക഼ඡ഼. 

 അഴവൾിഭങ്കഺർ അരഹം ഭഹഷඖഺർ ൿവഴണഷസഹമഺീമഹ ഒഡഺറ്റരഺ ഴഺശവർ 

ിതരഹെഺീമഹ നർഔ഼ඡ഼. 

 ഩതഺിനട്ടഹം ഭഹഷඖഺർ ീഔഹക്ലഺമൻ ആപലഹൺ്.      

 42 ഭഹഷം ഴിയ ീഩഹസ്റ്റ്  ആപലഹൺ്  സഹഫഺറഺീറ്റശൺ  ിതരഹെഺ  

 ഄംഖൺഴഹെഺഔലഺറ഼ം സ്ഔഽലාഔലഺറ഼ം ത഼െൻ നെഩെഺ ഷവ഻ഔയഺക്ക഼ඡതഹണ്. 

 ADIP Scheme (Assistance to Disabled Person for Purchase/ Fitting of Aid 

Appliances) 

ഄംഖുഴഔറൾഭ഼ള്ളഴൻക്ക഼ ഄതഺന്ിര ഷവബഹഴഭന഼ഷയഺച്ചා അധ഼നഺഔ 

ഈഩഔയണങ്ങൽ ഴഺതയണം ിങമ഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് ആത്. ഈഩഔയണങ്ങൽ റബൾഭഹക്കഺ 

ഄഴിയ ഷവമം ഩയൾഹപ്തയഹക്ക഼ഔമഹണ് ഩദ്ധതഺമ഼ിെ റക്ഷൾം. ഇ ഩദ്ധതഺൿഩഔഹയം 

ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള അലාഔില വഹയ഻യഺഔഴ഼ം ഭഹനഷഺഔഴ഼ം ഷഹഭഽസഺഔഴ഼ം  

ഷഹപඖഺഔഩയഭഹമഺ  ൿഩഹപ്തയഹക്ക഼ඡതഺന഼ ീഴണ്ടഺ ഈരെාള്ളത഼ം അധ഼നഺഔഴ഼ം 

വഹസ്ൿത഻മഴ഼ം ഄതൾഹധ഼നഺഔഴ഼ം നഺറഴഹയഭ഼ള്ളത഼ഭഹമ ൿവഴണഷസഹമഺഔൽ നർഔഺ 

ഴയ഼ඡ഼. ഈഩഔയണങ്ങൽ ഈഩീമഹഖഺക്കഹൺ തക്ക ുഴഔറൾം ഖ഼ണീബഹക്തഹഴഺന്  ഈണ്ട്  

എඡ് ിതലഺമഺക്ക഼ඡ യ഼ ഄംഖ഻ഔാത ീഡഹക്െര഼ിെ ഷഹക്ഷൾഩൿതം ഷസഺതഭ഼ള്ള 

ഄീഩക്ഷ ജ്ഺറലഹ ഴഔ഼െ് ഒപ഻ഷര഼ിെ ഔഹയൾഹറമඖഺർ ഷഭൻെഺീക്കണ്ടതഹണ്. 

ഴഹൻശഺഔ ഴയ഼ഭഹനം 10,000/- യഽഩമഺർ ഔഽെ഼തറഹഔഹൺ ഩഹെഺറല. 

 



 

III.                     

 യഹൿര഻മ ഷവഹസ്ഥ്ൾ ഫ഻ഭഹ ീമഹജ  (RSBY)  

-                         -            

തഺയിഞ്ഞെ഼ക്കിെട്ട അവ഼ഩൿതഺഔൽ ഴളഺ യജ്ഺസ്റ്റൻ ിങയ്ക്ത ഔ഼െ഼ംഫങ്ങൽക്ക് 

ഷൗജ്നൾ ങഺഔഺത്സ ഷസഹമം റബൾഭഹക്ക഼ඡ ീഔൿര ഷൻക്കഹയഺന്ിര യ഼ ഩദ്ധതഺമഹണ് 

യഹൿര഻മ ഷവഹസ്ഥൾ ഫ഻ഭഹ ീമഹജ്ന (RSBY). ഇ ഩദ്ധതഺ ൿഩഔഹയം യ഼ 

ഔ഼െ഼ംഫඖഺിറ ഄഞ്ച് ഄംഖങ്ങൽക്കഹണ് ആൺ ീഩശൾന്് ങഺഔഺത്സയ്ക്ക്ക് ീഴണ്ട 

അന഼ഔഽറൾം റബൾഭഹഔ഼ඡത്. 

 ഒീയഹ ഄഡ്ഭഺശന഼ം 100 യഽഩ മഹൿതഹഫඖ 

 റബഺക്ക഼ඡ അന഼ഔഽറൾം- 30,000/- യഽഩ   

അമതഺന഼ അന഼ഔഽറൾඖഺന് ഄൻസതമ഼ള്ള ഔ഼െ഼ംഫങ്ങലഺിറ ഄംഖങ്ങൽ 30 യഽഩ 

ഄെച്ചා അീയഹഖൾ ആൺശ഼രൺഷഺർ യജ്ഺസ്റ്റൻ ിങയ്യണം. 

അൻസരിപട്ടഴൻ 

 ിഴർിപമൻ ീഫഹൻഡഺർ യജ്ഺസ്റ്റൻ ിങയ്ക്തഺട്ടාള്ള ഔ൹സ്ൿെക്ഷൺ 

ീജ്ഹറഺിങയ്യාඡഴൻ 

 ുറഷൺഷ഼ള്ള ിരമഺർീഴ ീഩഹൻട്ടൻഭഹൻ 

 ിതയ഼വ് ഔച്ചഴെക്കഹൻ   

 ീദവ഻മ ൿഖഹഭ഻ണ ിതഹളഺറ഼രെා ഩദ്ധതഺ ൿഩഔഹയം 15 ദഺഴഷඖഺർ ഔഽെ഼തർ 

ീജ്ഹറഺ ിങയ്ക്തഺട്ടාള്ളഴൻ 

 ഫ഻ഡഺ ഴൻീക്കഴ്സ് 

 ഖഹൻസഺഔ ിതഹളഺറഹലഺഔൽ  

 വ഼ങ഻ഔയണ ിതഹളഺറഹലഺഔൽ   

 കനഺ ിതഹളഺറഹലഺഔൽ  

 രഺക്ഷ ഩ഼ീള്ളൻസ്   

 രഹഗ്ദ് ഩഺീക്കഴ്സ് 

 ഒീട്ടഹ/ െഹക്ഷഺ ുൿഡീഴഴ്സ് 



 

 യഹൿര഻മ ആീയഹഗ്ൾ  ഺധഺ (ിസർඖ് ഭഺ ഺീസ്റ്റഴ്സ് കഹൺഷൻ ീപശൾന്റ്  ണ്ട്)     

-                        -            

ഇ ഩദ്ധതഺൿഩഔഹയം റബൾഭഹഔ഼ඡ അന഼ഔഽറൾം യണ്ട഼ റക്ഷം യഽഩമഹണ്. 

റബൾഭഹഔ഼ඡ ങഺഔഺത്സഔൽ - വസ്ൿതൿഔഺമഔൽ, ഔ഻ീഭഹിതരഹെഺ, ീരഡഺീമഹലജ്ഺക്കർ 

സ്ഔഹനഺങ്, ഐ.ഩഺ ിഔമൻ ത഼െങ്ങഺമഴ.     

ഭഹ ദ്ണ്ഡങ്ങൽ 

 തസഷഺർദഹൻ ആംല഻ശഺർ ഷഹക്ഷൾിെെ഼ඖഺമ രഺജ്ഺനർ ഴയ഼ഭഹന 

ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്. 

 

 കഹയ഼ണൾ ിഫ ഴറന്റ് പദ്ധരഺ  (KBF) - ഷുംസ്ഥ്ഹ  ബഹഗ്ൾക്഼രഺ ഴക഼പ്പ് 

നമ്മ഼ിെ ഷംസ്ഥഹനඖ഼ ഷഹപඖഺഔഭഹമഺ ഩഺീඡഹക്കം നഺർക്ക഼ඡ 

ഔ഼െ഼ംഫങ്ങലഺിറ ഄംഖങ്ങൽക്ക് നഺശ്ചഺത ീയഹഖങ്ങൽക്ക് ഷൻജ്രഺ ഈൽിെിെമ഼ള്ള 

ങഺഔഺത്സക്ക് ധനഷസഹമം റബൾഭഹക്ക഼ഔ എඡ റക്ശൾം ഴച്ചාിഔഹണ്ട഼ള്ള ങഺഔഺത്സ 

 ന     ഩദ്ധതഺമഹണ് ആത്. ഷംസ്ഥഹന ബഹഖൾക്ക഼രഺ ഴഔ഼െ് നെെഺറഹക്കഺ ഴയ഼ඡ 

ഔഹയ഼ണൾ, ഔഹയ഼ണൾ പ്ലസ് എඡ഻ ൿഩതഺഴഹയ ബഹഖൾക്ക഼രഺഔലഺർ നഺඡ഼ള്ള 

ഴയ഼ഭഹനഭഹണ് ഇ ഩദ്ധതഺക്ക് ീഴണ്ടഺ ന഻ക്കഺിഴച്ചഺട്ടාള്ളത്. അവ഼ഩൿതഺ ിങറവ് 

ഴസഺക്കഹന഼ം ഭയ഼ඡ് ഴഹങ്ങഹന഼ം ഔളഺഴഺറലഹඖ ഏത഼ ീയഹഖഺക്ക഼ം ഏത഼ 

ീയഹഖඖഺന഼ം 5000/- യഽഩമ഼ം, ഔഹൺഷൻ, സാീൿദഹഖം, ഴാക്ക, ഔയൽ, ഭസ്തഺഷ്ക്ക 

ീയഹഖം, നിട്ടറലഺന഼ം ഷ഼ശ഼മ്ന  നഹഡഺക്ക഼ഭ഼ണ്ടഹഔ഼ඡ ഭഹയഔീയഹഖങ്ങൽ, ഭഹയഔഭഹമ 

വവഹഷീഔഹവ ീയഹഖങ്ങൽ, ഷഹന്തവന ഩയഺങയണം ീഴണ്ടഺ ഴയ഼ඡ ീയഹഖഺഔൽ 

എඡഺഴൻക്ക് ഩയഭഹഴധഺ യണ്ട഼ റക്ഷം യഽഩ ഴിയമ഼ം, യ഼ ഔ഼െ഼ംഫඖഺർ 

ඡഺറധഺഔം സ഻ീഭഹപഺറഺമ ീയഹഖഺഔലාിണ്ടങ്കഺർ ഒീയഹ ീയഹഖഺക്ക഼ം ഭഽඡ് റക്ഷം 

യഽഩ ഴിയമ഼ം ആതഺർ നഺඡ഼ം ധനഷസഹമം റബഺക്ക഼ඡതഹണ്. നഺറഴഺർ 

സ഻ീഭഹപഺറഺമ ീയഹഖഺഔൽക്ക് നർഔ഼ඡ ധനഷസഹമഭഹമ യണ്ട഼ റക്ഷം യഽഩയ്ക്ക്ക഼ള്ള 

പഹക്െര഼ഔൽ ഈഩീമഹഖഺച്ച് ഔളഺഞ്ഞ഼ ത഼െൻඡ഼ം പഹക്െര഼ഔൽ  അഴവൾഭഹമഺ 

ഴඡഹർ യ഼ റക്ഷം യഽഩ ഔഽെഺ ഇ പണ്ടഺർ നഺඡ഼ം ഄന഼ഴദഺക്ക഼ඡതഹണ്.  



 

ഄഴമഴം ഭഹറ്റഺിഴക്കർ വസ്ൿതൿഔഺമമഺർ ീയഹഖഺക്ക് ഩ഼രീഭ 

ഄഴമഴദഹതഹഴഺന഼ള്ള ങഺഔഺത്സയ്ക്ക്കഹമഺ KBF നഺඡ഼ം യ഼ റക്ഷം യഽഩ 

ഄന഼ഴദഺക്ക഼ം. ഴാക്ക ദഹതഹഴഺന഼ം ഴാക്ക ഷവ഻ഔയഺക്ക഼ඡ ീയഹഖഺമ഼ം ീയ ീരശൺ 

ഔഹൻഡഺർ ീഩയ഼ള്ളഴയഹമഹർ ൿഩസ്ത഼ത ഔ഼െ഼ംഫඖഺന് ഄന഼ഴദഺക്ക഼ඡ ങഺഔഺത്സ 

ത഼ഔ ഭഽඡ് റക്ഷം യഽഩ ഴിയ അമഺയഺക്ക഼ം. 

ആ ഼കഽറൾും റബഺക്ഹൺ അൻസരമ഼ള്ളഴൻ  

ഭഽඡ് റക്ഷം യഽഩമഺർ തഹിള ഴഹൻശഺഔ ഴയ഼ഭഹനഭ഼ള്ള ഔ഼െ഼ംഫങ്ങലഺിറ 

ഄംഖങ്ങൽക്ക് ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ൿഩീമഹജ്നം റബഺക്ക഼ം. 

ധ ഷസഹമും റബഺക്഼ඡ ീയഹഗ്ഺകലുും/ ീയഹഗ്ങ്ങലുും 

ഏര഼ീയഹഗ്ഴ഼ും: ഩയഭഹഴധഺ ധനഷസഹമം 5000/- യഽഩ ഴിയ റബഺക്ക഼ඡ഼ (റ്റ തഴണ 

ഭഹൿതം) 

ഷഭൻപ്പഺീക്ണ്ട ീയഖ്കൽ  

1. ഄീഩക്ഷ  

2. ീരശൺ ഔഹൻഡഺന്ിര ഩഔൻെ് 

3. ഷൻക്കഹൻ/ ഷവഔഹയൾ അവ഼ഩൿതഺമഺർ ീയഹഖഺമ഼ിെ ആൺ ീഩശൾന്് / ഓട്ട് 

ീഩശൾന്് ിരീക്കഹൻഡഺന്ിര ഩഔൻെ്  

അധഺക ധ ഷസഹമും അ ഼ഴദ്ഺക്഼ඡരഺന്  ഺശ്ചമഺച്ചഺട്ടുള്ള ീയഹഗ്ങ്ങൽ 

1. സാദമ ഷംഫචഭഹമ ീയഹഖങ്ങൽ 

2. തറീച്ചഹൻ, ഔയൽ വസ്ൿതൿഔഺമ 

3. ഴാക്ക, ഔയൽ, സാദമം ഭഹറ്റഺിഴക്കർ വസ്ൿതൿഔഺമഔൽ 

4. ഔഹൺഷൻ ീയഹഖഺഔൽ 

 

 

 



 

 കഹൺഷൻ ിപൺശൺ പദ്ധരഺ  

ങഺഔഺത്സ ഔളഺഞ്ഞ ഴഺബഹഖඖഺർിെട്ട ഔഹൺഷൻ ീയഹഖഺഔൽക്കഹണ് ഇ 

ഩദ്ധതഺമഺറഽിെ ധനഷസഹമം റബഺക്ക഼ඡത്. ധനഷസഹമം റബൾഭഹക്കഹൺ ങഺഔഺർഷഺച്ച 

ീഡഹക്െൻ ഷഹക്ഷൾിെെ഼ඖഺമ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് ൿഩതഺഴൻശം ഷഭൻെഺീക്കണ്ടതഹണ്. 

 റബഺക്ക഼ඡ അന഼ഔഽറൾം - ൿഩതഺഭഹഷം 1000/- യഽഩ 

 

 ഴാക്, കയൽ, സ഻ീഭഹ ഺറഺമ ീയഹഗ്ഺകൽക്഼ള്ള പദ്ധരഺകൽ  

 ഷഭഹവവഹഷും പദ്ധരഺ I - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ ഴക഼പ്പ് 

ഴാക്കക്ക് തഔയഹൻ ഷംബഴഺച്ചා ഭഹഷඖഺർ യ഼ ൿഩഹഴവൾിഭങ്കഺറ഼ം 

ഡമഹറഺഷഺസ് നെඖ഼ඡ BPL ഴഺബഹഖඖഺർിഩെ഼ඡ ീയഹഖഺഔൽക്ക് ൿഩതഺഭഹഷ 

ധനഷസഹമം ഄന഼ഴദഺക്ക഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് ആത്. 

ഄന഼ഴദഺക്ക഼ඡ ധനഷസഹമം :- ൿഩതഺഭഹഷം 1100 /- യഽഩ  

ഭഹ ദ്ണ്ഡങ്ങൽ   

1. BPL ഴഺബഹഖඖഺിെെ഼ിഭඡ഼ ിതലഺമഺക്ക഼ඡ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്, ീരശൺ ഔഹൻഡഺന്ിര 

ഩഔൻെ് 

2. ീയഹഖഺ ഭഹഷඖഺർ യ഼ തഴണിമങ്കഺറ഼ം ഡമഹറഺഷഺസ് നെඖ഼ඡ഼ിഴඡ഼ള്ള 

ഷൻക്കഹൻ/ ഷവഔഹയൾ അവ഼ഩൿതഺമഺിറ ഴാക്ക ീയഹഖ ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധൻ നർഔ഼ඡ 

ിഭഡഺക്കർ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് (ഡമഹറഺഷഺസ് അയംബഺച്ച ത഻മതഺ ീയകിെെ഼ඖണം) 

3. ഄീഩക്ഷഔന്ിര ീഩയഺർ നഹശ ുറസ്ഡ്  ഫഹ   ഄക്കൗണ്ട് 

ഈണ്ടഹമഺയഺക്കണം. ഩഹസ് ഫ഼ക്കഺന്ിര ഩഔൻെ് ഄീഩക്ഷീമഹിെഹെം 

ീങൻീക്കണ്ടതഹണ്. 

4. അധഹൻ, തഺയഺച്ചരഺമർ ഔഹൻഡഺന്ിര ഩഔൻെ് എඡഺ ീയകഔൽ ഷസഺതം 

നഺശ്ചഺത ീപഹരඖഺർ ഄീഩക്ഷഺീക്കണ്ടതഹണ്. 

 

 



 

അീപക്ഷ ീ ഹും റബഺക്഼ඡത് 

 ICDS ീൿഩഹിജ്ക്ട് ഒപ഻സ്  

 ഩഞ്ചഹമඖ് ഒപ഻സ്  

 ീഔഹൻെീരശൺ/ ഭ഼നഺഷഺെർ ഒപ഻സ്  

 ഄംഖൺഴഹെഺ  

 ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശൺ ിഴബ്ുഷറ്റ്/ ഒപ഻സ് 

അീപക്ഷ  ർീകണ്ട ഴഺധും 

ഩഽയഺെഺച്ച ഄീഩക്ഷ അഴവൾഭഹമ ീയകഔൽ ഷസഺതം ഫචിെട്ട 

വഺവ഼ഴഺഔഷന ഩദ്ധതഺ ഒപ഻ഷൻക്ക്  നർീഔണ്ടതഹണ്. വഺവ഼ഴഺഔഷന ഩദ്ധതഺ 

ഒപ഻ഷൻ ഄീനവശണം നെඖഺ വ഼ഩഹൻവ ഷസഺതം ഄീഩക്ഷ ീഔയല ഷഹഭഽസൾ 

ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശൺ എക്ഷഺഔൾഽട്ട഻വ് ഡമരക്െൻക്ക഼ നർീഔണ്ടതഹണ്.               

  

 ഷഭഹവവഹഷും പദ്ധരഺ II - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ ഴക഼പ്പ് 

ഴാക്ക, ഔയൽ ഄഴമഴ ഭഹറ്റഺിഴക്കർ വസ്ൿതൿഔഺമക്ക് ഴഺീധമയഹമ 

ീയഹഖഺഔൽക്ക് ൿഩതഺഭഹഷം 1000/- യഽഩ നഺയക്കഺർ ഄന഼ഴദഺക്ക഼ඡ഼. യ഼ റക്ഷം യഽഩ 

ഴിയ ഔ഼െ഼ംഫഴഹൻശഺഔ ഴയ഼ഭഹനഭ഼ള്ളഴൻക്ക഼ ഇ ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ൿഩീമഹജ്നം 

റബഺക്ക഼ඡതഹണ്. വസ്ൿതൿഔഺമ ഔളഺഞ്ഞ഼ ഄഞ്ച഼ ഴൻശം ഴിയമഹണ് ധനഷസഹമം 

ഄന഼ഴദഺക്ക഼ඡത്. 

ഭഹ ദ്ണ്ഡങ്ങൽ 

1. ഴാക്ക/ ഔയൽ ഭഹറ്റഺിഴക്കർ വസ്ൿതൿഔഺമയ്ക്ക്ക഼ ഴഺീധമയഹമഺ ത഼െൻങഺഔഺത്സ 

നെඖ഼ඡമഹലഹിണඡ഼ ഴാക്ക/ ഔയൽ ീയഹഖ ഴഺദഗ്ദ്ദ്ധൺ നർഔ഼ඡ 

ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്. 

2. ഴാക്ക/ ഔയൽ ഭഹറ്റഺിഴക്കർ വസ്ൿതൿഔഺമയ്ക്ക്ക഼ ീവശം ഫචിെട്ട 

അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ നർഔ഼ඡ ഡഺസ്ങഹൻജ് ശ഻റ്റഺന്ിര ഖഷറ്റഡ് ഒപ഻ഷൻ 

ഷഹക്ഷൾിഩെ഼ඖഺമ ഩഔൻെ്.  



 

3. ഔ഼െ഼ംഫഴഹൻശഺഔ ഴയ഼ഭഹനം ിതലഺമഺക്ക഼ඡതഺന് ഴഺീറലജ് ഒപ഻ഷൻ നർഔ഼ඡ 

ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്. 

4. ഄീഩക്ഷഔന്ിര ീഩയഺർ അയംബഺച്ചഺട്ടාള്ള ഫഹങ്ക് ഄക്കൗണ്ടഺന്ിര ഩഹസ് 

ഫ഼ക്കഺന്ിര ഩഔൻെ് എඡ഻ ീയകഔൽ ഷസഺതം നഺശ്ചഺത ീപഹരඖഺർ 

ഄീഩക്ഷഺീക്കണ്ടതഹണ്. 

അീപക്ഷ റബഺക്഼ඡത് 

 ICDS ീൿഩഹിജ്ക്ട് ഒപ഻സ്  

 ഩഞ്ചഹമඖ് ഒപ഻സ്  

 ീഔഹൻെീരശൺ/ ഭ഼നഺഷഺെർ ഒപ഻സ്  

 ഄംഖൺഴഹെഺ  

 ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശൺ ിഴബ്ുഷറ്റ്/ ഒപ഻സ് 

അീപക്ഷ  ർീകണ്ട ഴഺധും 

ഩഽയഺെഺച്ച ഄീഩക്ഷ അഴവൾഭഹമ ീയകഔൽ ഷസഺതം ഫචിെട്ട 

വഺവ഼ഴഺഔഷന ഩദ്ധതഺ ഒപ഻ഷൻക്ക്  നർീഔണ്ടതഹണ്. വഺവ഼ഴഺഔഷന ഩദ്ധതഺ 

ഒപ഻ഷൻ ഄീനവശണം നെඖഺ വ഼ഩഹൻവ ഷസഺതം ഄീഩക്ഷ ീഔയല ഷഹഭഽസൾ 

ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശൺ എക്ഷഺഔൾഽട്ട഻വ് ഡമരക്െൻക്ക഼ നർീഔണ്ടതഹണ്. 

 ഷഭഹവവഹഷും പദ്ധരഺ III - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ ഴക഼പ്പ് 

യക്തം ഔട്ട ഩഺെഺക്കഹൺ അഴവൾഭഹമ ീക്ലഹട്ടഺംഗ്ദ് പഹക്െര഼ഔലഹമ 8, 9, 11, 13 

എඡഺഴമ഼ിെ ഔ഼രവ് ഭഽറം സ഻ീഭഹപഺറഺമഹമ഼ം, ഄന഼ഫචീയഹഖങ്ങലාം 

ഫഹധഺച്ചഴൻക്ക് ൿഩതഺഭഹഷം 1000/- യഽഩ നഺയക്കഺർ ധനഷസഹമം ഄന഼ഴദഺക്ക഼ඡ഼. 

ഴയ഼ഭഹന ഩയഺധഺ ഫഹധഔഭഹക്കഹിതമഹണ് ധനഷസഹമം ഄന഼ഴദഺക്ക഼ඡത്.  

സ഻ീഭഹപഺറഺമ ീയഹഖഺമഹിണඡ് ഖഴിെന്് ിഭഡഺക്കർ ീഔഹീലജ് 

അവ഼ഩൿതഺമഺിറ/ അറ഼ഴ ജ്ഺറലഹ അവ഼ഩൿതഺമഺിറ/ ഩയഺമഹയം ിഭഡഺക്കർ ീഔഹീലജ് 

അവ഼ഩൿതഺമഺിറ ിഭഡഺഷഺൺ/ ഩ഻ഡഺമഹൿെഺക്/ ിസഭീറ്റഹലജ്ഺ ഴഺബഹഖങ്ങലഺിറ 

ഏിതങ്കഺറ഼ം ീഡഹക്െൻ നർഔ഼ඡ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് അഴവൾഭഹണ്. ഇ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് 

ഴഔ഼െ് തറഴീനഹ / അവ഼ഩൿതഺ ഷഽൿഩീണ്ടഹ െഺീെണ്ടതഹണ് . 



 

നഹശ ുറസ്ഡ്  ഫഹങ്കഺർ ഄക്കൗണ്ട് അയംബഺച്ചා റബഺക്ക഼ඡ ഩഹസ് 

ഫ഼ക്കഺന്ിര ഩഔൻെ് നർീഔണ്ടതഹണ്. നഺശ്ചഺത ീപഹരඖഺർ ഄീഩക്ഷ അഴവൾഭഹമ 

ീയകഔൽ ഷസഺതം ീഔയല ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശൺ എക്സ്ഔൾഽട്ട഻വ് 

ഡമരക്െൻക്ക് ഄമീക്കണ്ടതഹണ്. ഄീഩക്ഷ ീപഹരം ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശന്ിര 

ിഴബ്ുഷറ്റ്/ ഒപ഻ഷഺർ നഺඡ഼ം റബൾഭഹണ്. 

 ഷഭഹവവഹഷും പദ്ധരഺ IV - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ ഴക഼പ്പ് 
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                                        -           

             ,               .  

                                           

                          BPL              /      ന 

                        . 

                 /          ഐ                      

     .  

 ന                    ഉ                 

             .  

                                              

          ,       ന                        

 



 

                                             

                    .   

 

 ആവവഹഷകഺയണും പദ്ധരഺ - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ ഴക഼പ്പ് 

യ഼ ഭ഼ള഼ഴൺ ഷഭമ ഩയഺങഹയഔന്ിര ീഷഴനം അഴവൾഭ഼ള്ള ഴഺധം 

ഔഺെെഺറഹമ ീയഹഖഺഔിലമ഼ം, ഭഹനഷഺഔ, വഹയ഻യഺഔ ിഴറലාഴഺലഺ ീനയഺെ഼ඡഴിയമ഼ം, 

ഖ഼യ഼തയ ീയഹഖഭ഼ള്ളഴിയമ഼ം ഩയഺങയഺക്ക഼ඡഴൻക്ക് ൿഩതഺഭഹഷ ധനഷസഹമം 

നർഔ഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് അവവഹഷഔഺയണം. 

ഭഹ ദ്ണ്ഡങ്ങൽ  

1. ഔ഼െ഼ംഫഴഹൻശഺഔ ഴയ഼ഭഹനം ഭ഼നഺഷഺെർ, ീഔഹൻെീരശൺ ൿഩീദവඖ഼ 

22,375/-  യഽഩമ഼ം ഩഞ്ചഹമඖ഼ഔലഺർ 20,000/- യഽഩമ഼ം ഴിയ. 

2. ഭ഼ള഼ഴൺ ഷഭമ ഩയഺങഹയഔന്ിര ീഷഴനം അഴവൾഭ഼ള്ള വഹയ഻യഺഔ, 

ഭഹനഷഺഔ ുഴഔറൾഭ഼ള്ളഴൻ, ഔഹൺഷൻ ീയഹഖഺഔൽ, ഄචൻ, ൿഩഹമഹധഺഔൾം 

ിഔഹണ്ട഼ം ഭറ്റාഩറ ീയഹഖങ്ങലഹർ ഔഺെെഺറഹമഴൻ എඡഺഴൻ ഇ ഩദ്ധതഺമ഼ിെ 

ഩയഺധഺമഺർ ഴയ഼ඡതഹണ്. 

3. ഭഹനഷഺഔ ീയഹഖഺഔൽ, ഒട്ടഺഷം, ിഷരഺൿഫർ ഩഹൽഷഺ, ഫ഼ദ്ധഺഭഹനൾം ആഴ 

ഫഹധഺച്ചഴിയ ഩയഺങയഺക്ക഼ඡഴൻക്ക് ധനഷസഹമඖഺന് ഴയ഼ഭഹന ഩയഺധഺ 

ഫഹധഔഭറല. 

4. ഔ഼െ഼ംഫഴയ഼ഭഹനം ിതലഺമഺക്ക഼ඡതഺന് BPL ീരശൺ ഔഹൻഡഺന്ിര 

ഷഹക്ഷൾിെെ഼ඖഺമ ഩഔൻെ് / ഴഺീറലജ് ഒപ഻ഷരഺർ നഺඡ഼ള്ള ഴയ഼ഭഹന 

ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് സഹജ്യഹക്കണം. 

5. ഄീഩക്ഷീമഹിെഹെം നഺൻദഺര ഭഹതാഔമഺർ ഷൻക്കഹൻ / ഴീമഹഭഺൿതം / NHM 

ീഡഹക്െൻ നർഔ഼ඡ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്.  

6. ഄീഩക്ഷഔൺ ീഩഹസ്റ്റർ ീഷഴഺങ്സ് ഫഹങ്ക് ഄക്കൗണ്ട് അയംബഺച്ചා റബഺക്ക഼ඡ 

ഩഹസ് ഫ഼ക്കഺന്ിര ഩഔൻെ് ഄീഩക്ഷീമഹിെഹെം സഹജ്യഹക്കണം. 

7. ഴഺധഴ, ഴഹൻധഔൾ, ഔൻശഔിඖഹളഺറഹലഺ, ഭറ്റා ീക്ഷഭിഩന്ശന഼ഔൽ 

റബഺക്ക഼ඡഴൻക്ക഼ം അവവഹഷഔഺയണം അന഼ഔഽറൾം റബഺക്ക഼ඡതഹണ്. 



 

അീപക്ഷഹീ ഹും റബഺക്഼ඡത്:  

 ഷഹഭഽസൾ ന഻തഺ ഴഔ഼െ് 

 ICDS ഷഽെൻുഴഷൻഭഹൻ  

 ഄംഖൺഴഹെഺഴൻക്കൻഭഹൻ 

 ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശൺ ഒപ഻ഷഺർ/ ിഴബ്ുഷറ്റ് 

  പഽയഺപ്പഺച്ച അീപക്ഷ ഷഭൻപ്പഺീക്ണ്ടത്  

 ഷഭ഻ഩഭ഼ള്ള ഄംഖൺഴഹെഺ  

 വഺവ഼ഴഺഔഷന ഒപ഻സ് 

 

 

IV.              

 ബഺඡീവശഺമ഼ള്ളഴൻക്഼ള്ള ഷൻക്ഹൻ പദ്ധരഺകൽ  

 

 ുഴകറൾ  ഺൻണമ ിഭഡഺക്ർ ഷൻട്ടഺ ഺീക്ശൺ കൾഹമ്പ഼കലഺറഽിര രത്സഭമും 

ഷൻട്ടഺ ഺക്റ്റുും രഺയഺച്ചരഺമർ കഹൻഡ഼ും  ർക഼ඡ പദ്ധരഺ 

                                                                         - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ           

ഴഺബഺඡീവശഺമ഼ള്ളഴൻക്ക഼ ീഔൿര-ഷംസ്ഥഹന ഷൻക്കഹയ഼ഔലഺർ നഺඡ഼ം ഄൻദ്ധ 

ഷൻക്കഹൻ ിഩഹത഼ീഭകറഹ സ്ഥഹഩനങ്ങലഺർ നഺඡ഼ം റബൾഭഹീക്കണ്ട 

ഄന഼ഔ഼റൾങ്ങൽക്ക഼ള്ള ിഩഹത഼ അധഺഔഹയഺഔ ീയകമഹമഺ തഺയഺച്ചരഺമർ ഔഹൻഡ് 

ഄംഖ഻ഔയഺച്ചഺട്ടාണ്ട്. ഄതഺനഹമഺ ഷംസ്ഥഹനിඖ എറലഹ ജ്ഺറലഔലഺറ഼ം ൿഩഹീദവഺഔ തറ 

ഔൾഹപ഼ഔൽ ഷംഗെഺെഺക്ക഼ඡ഼ണ്ട്. ഔൾഹപഺർ ഩിങ്കെ഼ക്ക഼ඡഴൻക്ക് മഹിതഹയ഼ഴഺധ 

പ഻ഷ഼ം ഔഽെഹിത ിഭഡഺക്കർ ഩയഺീവഹധന നെඖഺ റബഺക്ക഼ඡ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റഺന്ിര 

ഄെഺസ്ഥഹനඖഺർ തഺയഺച്ചരഺമർ ഔഹൻഡ് ഴഺതയണം ിങയ്യාඡതഹണ്.  

ിഭഡഺക്കർ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് റബഺച്ചഺട്ടාള്ളഴൻക്ക഼ ഔൾഹപഺർ സഹജ്യഹഔഹിത 

ങ഼ഴിെ ഩരമ഼ඡ ീയകഔൽ ഷസഺതം നഺശ്ചഺതീപഹരඖഺർ ഄീഩക്ഷ  

 



 

എക്ഷഺഔൾഽട്ട഻വ് ഡമരക്െൻക്ക഼ നർഔഺ തഺയഺച്ചരഺമർ ഔഹൻഡ് 

ഷവന്തഭഹക്കഹഴ഼ඡതഹണ്. 

 ിഭഡഺക്കർ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് (രഺജ്ഺനർ/ ഄിറ്റസ്റ്റഡ് ീഔഹെഺ) 

 ഩഹസ്സ് ീഩഹൻട്ട് ുഷസ് ീപഹീട്ടഹ-1  

 ീരശൺ ഔഹൻഡഺന്ിര ീഔഹെഺ 

 യ഼ ിഴള്ളഔെറഹഷഺർ ഴഺയറെമഹലം  

 

 ീകയല ഷുംസ്ഥ്ഹ  ഴഺകറഹുംഗ് ീക്ഷഭ ീകഹൻപ്പീരശൺ 

വഹയ഻യഺഔഴ഼ം ഭഹനഷഺഔഴ഼ഭഹമ ിഴറലාഴഺലഺ ീനയഺെ഼ඡഴയ഼ിെ 

ഩ഼നയധഺഴഹഷඖഺന഼ം ഄഴയ഼ിെ ജ്഻ഴഺത നഺറഴഹയം ഈമൻඖ഼ඡതഺന഼ം ഄඖയം 

അലාഔില ഷസഹമഺക്ക഼ඡ ഷඡദ്ധഷംഗെനഔില ഷഹപඖഺഔഭഹമ഼ം ഷഹീങ്കതഺഔഭഹമ഼ം 

ഩഺന്ത഼ണയ്ക്ക്ക഼ഔമഹണ് ീഔയല ഷംസ്ഥഹന ഴഺഔറഹംഖ ീക്ഷഭ ീഔഹൻെീരശന്ിര ഭ഼കൾ 

ൿഩഴൻඖനങ്ങൽ. 

 ഄംഖുഴഔറൾഭ഼ള്ളഴൻക്ക഼ അഴവൾഭഹമ ുൿെുഷക്കഺൽ, ഴ഻ർിങമൻ, 

ഔാൿതഺഭ ുഔഔഹറ഼ഔൽ, ഴഹക്കൻ, ൿഔച്ചസ്, ഔണ്ണെ, ൿവഴണഷസഹമഺ ത഼െങ്ങഺമ 

ഷസഹമ ഈഩഔയണങ്ങലාിെ ഷൗജ്നൾ ഴഺതയണം. 

 ഄംഖുഴഔറൾഭ഼ള്ളഴൻക്ക഼ ീഴണ്ട ുസിെക് റഺംബ്, ആറക്ീൿെഹണഺക് 

ഴ഻ർിങമൻ, റഹപ്ീെഹപ് ത഼െങ്ങഺമ അധ഼നഺഔ ഈഩഔയണ ഴഺതയണം 

ഭഹനദണ്ഡങ്ങൽക്ക് ഴഺീധമഭഹമഺ. 

 ുഷഡ് ഴ഻ർ ഗെഺെഺച്ച സ്ഔഽട്ടൻഴഺതയണം ഭഹനദണ്ഡങ്ങൽക്ക് ഴഺീധമഭഹമഺ.  

 ഄംഖുഴഔറൾഭ഼ള്ളഴൻക്ക഼ ഩ഼തഺമ സ്ഔഽട്ടരഺർ ുഷഡ് ഴ഻ർ 

ഗെഺെഺക്ക഼ඡതഺന഼ള്ള ഷബ്ഷഺഡഺ. 

 നഹശണർ സഹൺഡഺഔഹപ്ഡ് പഺനഹൺസ് അൺ് ിഡഴറപ്ിഭന്് 

ീഔഹൻെീരശൺ ഴളഺമ഼ള്ള ഷവമം ിതഹളഺർ ഴഹയ്ക്ഩമ഼ം ഄതഺന഼ള്ള 

ഴഺഔറഹംഖ ീക്ഷഭ ീഔഹൻെീരശന്ിര ഴഺസഺതഴ഼ം. 

 ഷവമം ിതഹളഺറഺന഼ള്ള ഫഹങ്ക് ീറഹ൹ ഷബ്ഷഺഡഺ. 

 BPL ഴഺബഹഖඖഺന് NHFDC ഴഹയ്ക്ഩ ഷബ്ഷഺഡഺ. 



 

 ഖ഼യ഼തയഭഹമ ുഴഔറൾം ഫഹധഺച്ച ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് സ്ഥഺയ നഺീക്ഷഩ ഩദ്ധതഺ. 

 ജ്ഺറലമഺർ ഈമൻඡ ഭഹൻക്ക് ീനെ഼ඡ ഄംഖുഴഔറൾഭ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് 

ിൿഩഹപഺശൾൺഷഺ ഄഴഹൻഡ്. 

 ഷവമം ഷസഹമ ഷംഗങ്ങില ീൿഩഹത്സഹസഺെഺക്കർ. 

 ീസ്റ്ററ്റ് രഺീഷഹഴ്സ് ിഷന്രൻ. 

 ഄംഖഩയഺഭഺതൻക്ക഼ ീഫഹധഴർക്കയണം. 

 ഴഺഔറഹംഖയഹമ ഴീമഹജ്നങ്ങൽക്ക഼ീഴണ്ടഺമ഼ള്ള ഴാദ്ധഷദനം ഩയഺഩഹറനം.               

 

 കഹയ഼ണൾ ിഡീപ്പഹഷഺറ്റ് സ്ക഻ും - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ ഴക഼പ്പ്     

വഹയ഻യഺഔ ഭഹനഷഺഔ ിഴറലාഴഺലഺ ീനയഺെ഼ඡ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്കഹമഺ നെඖ഼ඡ 

സ്ഥഹഩനങ്ങലഺീറീമഹ ഄഖതഺ ഭരഺയങ്ങലഺീറീമഹ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ൿഩീതൾഔ ഩയഺങയണം 

നർഔ഼ඡതഺന഼ം ആඖയം ഔ഼ട്ടഺഔില ഩയഺങയഺക്ക഼ඡ സ്ഥഹഩനങ്ങൽക്ക് ഩയഺഖണന 

നർഔ഼ඡതഺന഼ം ഴൾക്തഺഔൽ , ീഔഹൻെീരറ്റ് സ്ഥഹഩനങ്ങൽ , ഴഺീദവ ആന്തൾഹക്കഹൻ , 

ഭറ്റ്സ്ഥഹഩനങ്ങൽ ത഼െങ്ങഺമഴമഺർ നഺඡ഼ം നഺീക്ഷഩങ്ങൽ ഷവയഽഩഺക്ക഼ඡതഺനഹമഺ 

അയംബഺച്ചഺട്ടාള്ള ഩദ്ധതഺമഹണ്  ഔഹയ഼ണൾ നഺീക്ഷഩ ഩദ്ധതഺ. 

     യ഼ റക്ഷം യഽഩീമഹ ഄതഺന്ിര ഖ഼ണഺതങ്ങീലഹ നഺീക്ഷഩഺക്ക഼ඡ ഴൾക്തഺക്ക് 

യ഼ ഴ  ඖഺന് ീവശം നഺീക്ഷഩഺച്ച ത഼ഔ തഺയഺച്ചා നല്ഔ഼ഔമ഼ം, ഇ ത഼ഔമഺ  

നഺඡ് റബഺക്ക഼ඡ ഩറഺവമ഼ം ഷഹഭഽസൾ ഷ഼യക്ഷഹ ഭഺശന്ിര ഷസഹമഴ഼ം ീങൻඖ് 

15000/- യഽഩ ഭഹനഷഺഔ ിഴറലාഴഺലഺ ീനയഺെ഼ඡ യ഼ ഔ഼ട്ടഺക്ക് നല്ഔ഼ഔമ഼ം ിങയ്യාඡ഼. 

ക഼ട്ടഺിമ രഺയിെര഼ക്഼ඡരഺ ഼ള്ള ഭഹ ദ്ണ്ഡങ്ങൽ 

1. ൿഩഹമം 5 ന഼ം 18 ന഼ം ആെമഺറഹമഺയഺക്കണം 

2. ഭഹനഷഺഔഭഹമ഼ം വഹയ഻യഺഔഭഹമ഼ം ിഴറലාഴഺലഺഔൽ ീനയഺെ഼ඡഴയഹമഺയഺക്കണം. 

3. ഖഴ൹ിഭന്്  ഒഫ് ീഔയല ഄിറലങ്കഺർ ഖഴ൹ിഭന്്  ഒഫ് ആന്തൾ 

ഄംഖ഻ഔയഺച്ചഄനഹഥഹറമඖഺിറ ഄീന്തഴഹഷഺീമഹ  ഄിറലങ്കഺർ  ഖഴ൹ിഭന്്, 

എയ്ക്ഡഡ്, ഄ൹-എയ്ക്ഡഡ് ഴഺദൾഹറമඖഺിറ ഴഺദൾഹൻഺീമഹ അമഺയഺക്കണം 

ഖ഼ണീബഹക്തഹക്കൽ. ഷഭഹസയഺച്ച ത഼ഔ സ്ഥഹഩന ീഭധഹഴഺക്ക് തഹിള ഩരമ഼ඡ 

ഏിതങ്കഺറ഼ം ആനඖഺർിഩട്ട അഴവൾങ്ങൽക്കഹമഺയഺക്ക഼ം ഄന഼ഴദഺക്കിെെ഼ඡത്. 

 



 

 വസ്ൿതൿഔഺമ, ഈഩഔയണങ്ങൽ. 

 െൾഽശൺ പ഻സ്, ൿഩീതൾഔ െൾഽശൺപ഻സ് 

 ീഩഹശഔഹസഹയം 

 ഴസ്ൿതം  

 ഔപൾഽട്ടൻ  

 

 ഭഹ ഷഺക ിഴറലുഴഺലഺ ീ യഺര഼ඡഴൻക്഼ും അുംഗ്പയഺഭഺരൻക്഼ും 

അൻസഭഹമ ീക്ഷഭപദ്ധരഺകലുും അഴകഹവങ്ങലുും 

 അുംഗ്പയഺഭഺരൻക്഼ള്ള രഺയഺച്ചരഺമർ കഹൻഡ഼ും ീരശൺ കഹൻഡ് പട്ടഺകമഺർ 

ഇലഴ഼ും 

                      - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ ഴക഼പ്പ്,                        

വഹയ഻യഺഔഴ഼ം ഭഹനഷഺഔഴ഼ഭഹമ ിഴറലාഴഺലഔൽ ീനയഺെ഼ඡ            

ഄംഖഩയഺഭഺതൻക്ക഼ള്ള തഺയഺച്ചരഺമർ ഔഹൻഡ് നർഔഺമഺയഺക്കണിഭඡഹണ്  ഴൾഴസ്ഥ. 

ൿഩഹമഩഽඖഺമഹഔഹඖ ബഺඡീവശഺമ഼ള്ളഴൻ, ഭഹനഷഺഔ ിഴറലාഴഺലഺ ഄന഼ബഴഺക്ക഼ඡ 

ഴൾക്തഺഔൽ, ഷവന്തഭഹമഺ ഄീഩക്ഷ തയ്യഹരഹക്ക഼ഴഹൺ  ൿഩഹപ്തഺീമഹ ഔളഺീഴഹ 

ആറലഹඖഴൻ എඡഺഴൻക്ക഼ീഴണ്ടഺ ഖ഼ണീബഹക്തഹഴഺൺര നഺമഭഹന഼ഷാത 

യക്ഷഹഔൻඖഹഴഺന഼ ഄീഩക്ഷ              . ഔഽെഹിത 40 വതഭഹനം 

വഹയ഻യഺഔ/ ഭഹനഷഺഔ  ിഴറലාഴഺലഺ ീനയഺെ഼ඡ ഴൾക്തഺഔൽ ഄംഖഭഹമ 

ഔ഼െ഼ംഫඖഺന്ിര ീരശൺ ഔഹൻഡ് എ.ഩഺ.എർ. ഴഺബഹഖඖഺർ നഺඡ഼ ഫഺ.ഩഺ.എർ 

ഴഺബഹഖඖഺീറയ്ക്ക്ക്  ഭഹറ്റഹഴ഼ඡതഹണ്. 

               

                     (         /           )  

                                          

               

         , ICDS         , CDPO                

ന    .  



 

                                       ന        

                          ഉ       ന           

         /   ന                        

                                                  

                              .    

 

 ബഺඡീവശഺ ഉള്ളഴൻക്഼ള്ള  ഷുംസ്ഥ്ഹ    ിപൺശൺ -                    

40 വതഭഹനඖഺന഼ ഭ഼ഔലഺർ ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള ഴൾക്തഺഔൽക്ക് ൿഩതഺഭഹഷം 1100 

യഽഩ ഴ഻തം റബഺക്ക഼ඡ഼.  

        

            ന                             . 

       /                        ഉ  

             . 

           ഇ   

              

                    

                       

      ന           

                      

ന                                                       

           . 

               

               ,   ന                ന              

      .                                                     

              .    

 



 

 ഴഺഴഹസ ധ ഷസഹമും  

ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള സ്ൿത഻ഔൽീക്കഹ ഄിറലങ്കഺർ/ ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള  ഴൾക്തഺമ഼ിെ 

ഭക്കൽീക്കഹ ഴഺഴഹസങഺറഴഺനഹമഺ നർഔ഼ඡ ധനഷസഹമം. ഴഺഴഹസീവശം 

റ്റඖഴണ നർഔ഼ඡ ധനഷസഹമഭഹണഺത്. ജ്നരർ ഴഺബഹഖඖഺന് 30000 യഽഩമ഼ം 

ഩട്ടഺഔ ജ്ഹതഺ / ഩട്ടഺഔ ഴൻഗ്ഗ ഴഺബഹഖඖഺന് 50000 യഽഩമ഼ഭഹണ് നർഔ഼ඡത്. 

        

         ഉ            

                                 

              

 BPL      

 ഴഺഔറഹംഖ            

      ന            

  നന          /                 

                     ന               30 

      ന                         . 

               

                           ന           ന            . 

                                                 

        . 

 

 ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള സ്ൿര഻കൽക്് ക഼ട്ടഺകലുിര പയഺപഹറ ඖഺ ഼ള്ള ൿപീരൾക 

അറഴൺസ്  

ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള സ്ൿത഻ഔൽക്ക് ഔ഼ട്ടഺഔലාിെ ഩയഺഩഹറനඖഺന് ൿഩീതൾഔ 

ഄറഴൺഷഹമഺ  ഭഹഷඖഺർ 1000 യഽഩ നർഔ഼ඡ഼.  ൿഩസ്ത഼ത ഄറഴൺസ്  



 

ഔ഼ട്ടഺമ഼ിെ ജ്നനം ഭ഼തർ 2 ഴമസ്സ് ഩഽൻඖഺമഹഔ഼ඡത഼ഴിയ നല്ീഔണ്ടതഹണ്. 

അമത഼ ഩയഭഹഴധഺ  യണ്ട്  ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് നല്ഔ഼ඡതഹണ്.   

 

 ഷൻക്ഹൻ ഉീദ്ൾഹഗ്സ്ത്ൺിര  ിപൺശൺ ബഺඡീവശഺക്ഹയ ഹമ ആൿവഺര ഼ 

ുകഭഹരഹും  

യ഼ ഷൻക്കഹൻ ഈീദൾഹഖസ്ത്ൺ/ ിഩൺശണൻ / ഔ഼െ഼ംഫ ിഩൺശണൻ രഺട്ടമൻ 

ിങയ്യාඡതഺന഼ ഭ഼ീപഹ ീവശീഭഹ / ഭയണඖഺന് ഭ഼ീപഹ ഈള്ള ഏത഼ ഷഭമඖ഼ം 

ഄമഹലාിെ ിഩൺശൺ ഔ഼െ഼ംഫඖഺിറ ഴഺഔറഹംഖനഹമ അൿവഺതൺിര ജ്഻ഴഺതඖഺന഼ 

ീഴണ്ടഺ ുഔഭഹറ്റം ിങയ്യഹഴ഼ඡതഹണ്. 

  

 ഇඟഺയഹ ഗ്ഹචഺ       ബഺඡീവശഺ ിപൺശൺ പദ്ധരഺ  

ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള 18  ഴമസ്സഺന഼ം 79  ഴമസ്സഺന഼ം ആെമഺറ഼ള്ളഴൻക്ക് ഩഺന്ത഼ണ 

നർഔ഼ඡ഼. 79 ഴമസ്സා ഴിയ ൿഩതഺഭഹഷം 300 യഽഩമ഼ം 79 ഴമസ്സഺന഼ ീവശം 

ൿഩതഺഭഹഷം 500 യഽഩമ഼ം നർഔ഼ඡ഼.  

        

 ഇ       ന      

       40     ന         /   ന               ന          . 

               

                               

                 

                   

                       

 BPL            

               

                ന                          . 



 

 ഭ഼ഖ്ൾഭൿരഺമ഼ിര ദ്഼യഺരഹവവഹഷ ഺധഺ  

ൿഩഔാതഺ ദ഼യന്തങ്ങൽ ഭഽറഴ഼ം ഭഹയഔ ീയഹഖങ്ങൽ ഭഽറഴ഼ം ദ഼യഺതഭന഼ബഴഺക്ക഼ඡ 

അലාഔൽക്ക് ഄെഺമന്തഺയഭഹമഺ അവവഹഷിഭඖഺക്ക഼ഴഹന഼ള്ള ഩദ്ധതഺ. 

ിഩഹത഼ജ്നങ്ങലഺർനഺඡ് റബഺക്ക഼ඡ ഷംബഹഴന ിഔഹണ്ടഹണ് ഇ ഷസഹമനഺധഺ 

ൿഩഴൻඖഺക്ക഼ඡത്. ങഺഔഺത്സ ധനഷസഹമം, ഭയണീവശം 3 റക്ഷം യഽഩ ഴിയമ഼ള്ള  

അന഼ഔ഼റൾങ്ങലഹണ് ഇ ഩദ്ധതഺമഺറഽിെ റബഺക്ക഼ඡത്. 

        

             ന                        . 

                          ഈ                 . 

              

          ന                       . 

      ന                            .  

           , FIR,                             

               

                              ന         

    ന                 . 

                                                

     /                                         ന   

      . 

 MLA     ന                      ന     ന         .         

 ഴഺദ്ൾഹൻഺക്഼ും യക്ഷഺരഹഴഺ ഼ഭ഼ള്ള ഷസഹമങ്ങൽ  

 

 സ്കഽൽ ൿപീഴവ ും  

ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ഷഹധഹയണ സ്ഔഽലාഔലഺർ ഄഡ്ഭഺശൺ 

നഺീശധഺക്കഹൺ ഩഹെഺറല. 

 



 

 ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള ക഼ട്ടഺകലുിര അക്ഹദ്ഭഺക് ആഴവൾങ്ങൽ റബൾഭഹക്ഹൺ രഺീഷഹഴ്സ്സ്  

അദ്ധൾഹപകൻ 

ඡ഼ ഭ഼തർ എട്ടා ഴിയ ക്ലഹസ്സාഔലഺർ  ഫഺ.അൻ.ഷഺ  ഭ഼ീകന ഷൻവ്വവഺക്ഷ 

ഄബഺമഹന഼ം ൺഩത഼ഭ഼തർ ഩൿന്തണ്ട് ഴിയ ക്ലഹസ്സාഔലഺീറക്ക് 

ിഩഹത഼ഴഺദൾഹബൾഹഷഴഔ഼െ്  ീനയഺട്ടාം രഺീഷഹഴ്സ് ഄദ്ധൾഹഩഔിയ  നഺമഭഺച്ചഺട്ടාണ്ട്. 

ഴയ഼ഭഹന ഩയഺധഺ ആറല.  

ഷഹമ്പඖഺക ഷസഹമങ്ങൽ 

ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ഷൻക്കഹയഺർ നഺඡ഼ം ഴഺഴഺധ ഏജ്ൺഷഺഔലഺർ 

നഺඡ഼ം ഩറതയം ഷഹപඖഺഔ ഷസഹമങ്ങൽ നർഔഺഴയ഼ඡ഼. ഄഴമഺർ ങഺറത഼: 

 ഩ഼സ്തഔഴ഼ം ീസ്റ്റശനരഺ ഷഹധനങ്ങലාം  

 മഽണഺീപഹം ഄറഴൺസ് 

 മഹൿത ഄറഴൺസ്  

 ഴഹമന ഷസഹമഺക്ക഼ള്ള ഄറഴൺസ്  

 എസ്ീഔഹൻട്ട് ഄറഴൺസ് (വഹയ഻യഺഔ ിഴറലාഴഺലഺഔലාള്ള ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ഭഹൿതം) 

 ീസഹസ്റ്റർ ഄറഴൺസ് ഷസഹമ ഈഩഔയണങ്ങലාം ഩഠീനഹഩഔയണങ്ങലාം 

ഴഹങ്ങ഼ඡതഺന഼. 

     

 എസ്. എസ് .എ മ഼ിര ിഭഡഺക്ർ ര഻ ഇoീഫഴ്സ്ിഭന്റ്  

ඡ഼ ഭ഼തർ എട്ടා ഴിയ ക്ലഹസ്സාഔലഺിറ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് ഄഴയ഼ിെ 

ബഺඡീവശഺമ഼ഭഹമഺ ഫචിഩട്ട് ഷൻക്കഹൻ അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ നെඖ഼ඡ ഷൻജ്രഺക്ക്  

ഩയഭഹഴധഺ 5000  യഽഩ ഴിയ എസ്. എസ് .എ . മഺർ നഺඡ്  റബൾഭഹണ്. ഇ 

അന഼ഔഽറൾം റബഺക്ക഼ഴഹൺ ീഡഹക്െര഼ിെ െාള്ള ഫഺറലාം ഴൗച്ചര഼ം ഷസഺതം 

ഫഺ.അൻ.ഷഺ. ഔലഺർ ഄീഩക്ഷ  ഷഭൻെഺച്ചഹർ ഭതഺമഹഔ഼ം.  

 

 യക്ഷഺരഹക്ലുിര അഴകഹവങ്ങൽ 

ഭഹനഷഺഔ ിഴറലාഴഺലഺ ീനയഺെ഼ඡ ഔ഼ട്ടഺമ഼ിെ ഈീദൾഹഖസ്ഥയഹമ യക്ഷഺതഹക്കൽക്ക് 

ഴ഻െഺനെ഼ඖ഼ള്ള സ്ഥഹഩനඖഺർ തിඡ ീജ്ഹറഺ ിങയ്യഹന഼ള്ള ഄഴഔഹവഭ഼ണ്ട്. 



 

വഹയ഻യഺഔഴ഼ം ഭഹനഷഺഔഴ഼ഭഹമ ിഴറലාഴഺലഺഔൽ ീനയഺെ഼ඡ ഔ഼ട്ടഺഔലාിെ ഷൻക്കഹൻ 

ജ്഻ഴനക്കഹയഹമ യക്ഷഺതഹഴഺന഼ ൿഩതഺഭഹഷം 150/-  യഽഩ ഴഺദൾഹബൾഹഷ ഄറഴൺസ് 

റബഺക്ക഼ഴഹൺ ഄൻസതമ഼ണ്ട്. ഔ഼ട്ടഺമ഼ിെ ബഺඡീവശഺ ിതലഺമഺക്ക഼ඡതഺന഼ള്ള 

ിഭഡഺക്കർ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് യക്ഷഺതഹഴഺന്ിര ഷഹക്ഷൾഩൿതഴ഼ം സ്ഥഹഩനീഭധഹഴഺക്ക്  

നർഔഺമഹർ ഇ അന഼ഔഽറൾം റബഺക്ക഼ඡതഹണ്. 

 

 ഭഹ ഷഺക ിഴറലുഴഺലഺ ീ യഺര഼ඡ ഴഺദ്ൾഹൻഺകൽക്് റബഺക്഼ඡ പയ഻ക്ഷ 

ഷൗജ ൾങ്ങൽ 

 ഭഹനഷഺഔ ിഴറലාഴഺലഺ ീനയഺെ഼ඡ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക഼ള്ള ആലഴ഼ഔൽ   

 ഭണഺക്കഽരഺന഼ 10  ഭഺനഺറ്റ് ഄധഺഔം ആലവ് റബഺക്ക഼ඡ഼. 

 ഷസഹമഺിമ (Scribe) ഈഩീമഹഖഺക്കഹന഼ള്ള ഷൗഔയൾം 

 25 % ീൿഖസ് ഭഹൻക്ക് 

 ആംല഻ഷ്/ ഭറമഹലം, സഺരഺ എඡഺ ബഹശഹഴഺശമങ്ങൽ ളഺഴഹക്കഹം. 

 ഄഴയ്ക്ക്ക഼ ഩഔയം ങഺൿതഔറ, ഩഹങഔഔറ, ഩഽീന്തഹട്ട നഺൻഭഹണം, 

ഔപൾഽട്ടൻ ഩഠനം എඡഺഴ ളഺഴഹക്കിെട്ട ഴഺശമങ്ങൽക്ക് ഩഔയം 

ഷവ഻ഔയഺീക്കണ്ടതഹണ്. 

 ൿഩീതൾഔ ഷഹസങയൾඖഺർ ഔണക്ക഼ ഩയ഻ക്ഷമ഼ം ളഺഴഹക്കഺ  

ിഔഹെ഼ക്ക഼ඡതഹണ്. 

                              

                  ന                          /        

               . 

      ,      ,                                   

         . 

                                       . 

 

 



 

ഭറ്റു ആ ഼കഽറൾങ്ങൽ 

 ബഺඡീവശഺമ഼ള്ളഴൻക്ക഼ ിഩഹത഼ഖതഹഖത ീഭകറമഹമ ിരമഺർീഴ മഹൿത, 

KSRTC മഹൿത, ഴഺഭഹന മഹൿത അന഼ഔഽറൾങ്ങൽ റബൾഭഹണ്. 

 അദഹമനഺഔ഼തഺമഺർ ആലവ്  

 ഷവമം ിതഹളഺർ ഔിണ്ടඖഹന഼ള്ള ഴഹയ്ക്ഩ റബഺക്ക഼ඡതഹണ് 

 ബഺඡീവശഺമ഼ള്ള ഴൾക്തഺഔലාിെ ഩയഹതഺഔൽ ൿഩീതൾഔഭഹമഺ 

ഩയഺഖണഺക്ക഼ඡതഹണ്.          

 

                    പദ്ധരഺകൽ 

 ഴീമഹഭഺൿരും പദ്ധരഺ - ീകയല ഷഹഭഽസൾഷ഼യക്ഷഹ ഴക഼പ്പ് 

ഷംസ്ഥഹനඖ഼ ഴീമഹജ്ന നമം നെെഺറഹക്ക഼ඡതഺന്ിര ബഹഖഭഹമഺ 

ഴീമഹജ്നങ്ങലාിെ അീയഹഖൾ ഷംയക്ഷണ ഩയഺഩഹറനඖഺന് ൿഩീതൾഔ ൿവദ്ധ 

നർഔഺിഔഹണ്ട് അയംബഺച്ച നഽതന ഩദ്ധതഺമഹണ് ഴീമഹഭഺൿതം. ഩദ്ധതഺ നെെഹക്ക഼ඡ 

ൿഩീദവിඖ ഴീമഹജ്നങ്ങലාിെ ഭഹനഷഺഔ ഈറലഹഷඖഺന഼ ീഴണ്ടഺമ഼ള്ള ഴഺഴഺധ 

ഩയഺഩഹെഺഔലාം ഴീമഹജ്ന ീക്ഷഭ സ്ഥഹഩനങ്ങലഺിറ ഄീന്തഴഹഷഺഔൽക്ക് ൿഩീതൾഔ 

ഔയ഼തർ നർഔ഼ඡ തയඖഺറ഼ള്ള ഴഺഴഺധ ഩയഺഩഹെഺഔലාം ഩദ്ധതഺമ഼ിെ ബഹഖഭഹമഺ 

ഷംഗെഺെഺക്കഹര഼ണ്ട്. 

ആ ഼കഽറൾങ്ങൽ  

1. 65 ഴമഷഺന഼ ഭ഼ഔലഺർ ൿഩഹമഭ഼ള്ളഴൻക്ക് നഖയൿഩീദവങ്ങലഺർ ിഭഹുഫർ 

ക്ലഺനഺക്ക഼ം, ഔൗ൹ഷഺറഺഘ഼ം, ുഴദൾഷസഹമഴ഼ം ഭയ഼ඡ഼ം ഷൗജ്നൾഭഹമഺ 

നർഔ഼ඡ഼.  

2. ഔഺെെාീയഹഖഺഔലාിെ ഴ഻ട്ടഺർ ീഩഹമഺ ഩഹറഺീമറ്റ഻വ്  ിഔമൻ നർഔ഼ඡ഼. 

3. അവ഼ഩൿതഺഔലഺർ ഴീമഹജ്നങ്ങില ിഔഹണ്ട഼ീഩഹഔ഼ඡതഺന഼ം 

തഺയഺച്ചාിഔഹണ്ട഼ഴയ഼ඡതഺന഼ം ഷൗജ്നൾ അംഫ഼റൺസ് ീഷഴനം നർഔ഼ඡ഼. 

4. ഴീമഹജ്നങ്ങൽക്ക഼ അഴവൾഭഹമ ഴഺഴയങ്ങൽ നർഔ഼ඡതഺന് ിസർപ്  

ിഡസ്ക്ക഼ഔലාം ൿഩഴൻඖഺക്ക഼ඡ഼. 



 

 പകർഴ഻ട് - ഷഹഭഽസൾ  ഻രഺ ഴക഼പ്പ് 

 ഷഹഭഽസൾ ന഻തഺ ഴഔ഼െഺന്ിര ഔ഻ളഺർ ഷഭഽസඖഺിറ ഄഴഖണഺക്കിെട്ട 

ഴാദ്ധയഹമ സ്ൿത഻ജ്നങ്ങില ഷംയക്ഷഺക്ക഼ඡതഺന഼ം ഄഴൻക്ക഼ ഈത്സഴൿഩദഭഹമ 

യ഻തഺമഺർ ഩഔർ ഷഭമം ിങറഴഺെ഼ඡതഺന഼ തഺയ഼ഴനന്തഩ഼യം  ഩഽജ്െාയമഺിറ 

          ഄിനക്സ് ീഔഹപൗണ്ടഺർ ഩഔർഴ഻ട് ൿഩഴൻඖഺച്ചා 

ഴയ഼ඡ഼.ഴാദ്ധയഹമ ഄമ്മഭഹൻക്ക് ഩഔർ ഷഭമിඖ ഴഺയഷത ളഺഴഹക്ക഼ඡതഺന് 

ീഴണ്ടഺ അമഹഷയസഺതഭഹമ ഩറ ൿഩഴൻඖഺഔലාം ീഷഹശൾർ ഴൻക്കര഼ിെ 

ീനതാതവඖഺർ നെඖ഼ඡ഼. 

 

 യഹൿര഻മ ഴീമഹൿവഺ ീമഹജ  –               റ                      

ീഔൿര ഷൻക്കഹയഺന്ിര ഇ ഩദ്ധതഺൿഩഔഹയം വഹയ഻യഺഔഭഹമഺ ിഴറലාഴഺലഺ 

ീനയഺെ഼ඡ BPL ഴഺബഹഖඖഺർിഩട്ട ഴീമഹജ്നങ്ങൽക്ക഼ ഷസഹമ ഈഩഔയണങ്ങൽ 

നർഔഺഴയ഼ඡ഼. ഄതഺനഹമഺ ിഭഡഺക്കർ ഒപ഻ഷൻ ഷഹക്ഷൾിെെ഼ඖഺമ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് 

സഹജ്യഹീക്കണ്ടതഹണ്. 

ആ ഼കഽറൾും റബഺക്ഹൺ അൻസയഹമഴൻ 

 ഔഹഴ്ങ ഔ഼രഞ്ഞഴൻ 

 ൿവഴണ ുഴഔറൾഭ഼ള്ളഴൻ 

 ഩറലා നരിെട്ടഴൻ 

 ീറഹീക്കഹീഭഹീട്ടഹൻ ഡഺഷഫഺറഺറ്റഺ 

റബഺക്഼ඡ ഷസഹമഉപകയണങ്ങൽ 

 ഴഹക്കഺങ് സ്റ്റഺക്  

 ൿഔച്ചസ് 

 ഔണ്ണെ 

 ൿവഴണ ഷസഹമഺ 

 ഴയ്ക്െ് ഩറല്      

 ഴ഻ർിങമൻ   



            

 ഴീമഹഅഭാരും പദ്ധരഺ - ഷഹഭഽസൾ  ഻രഺ ഴക഼പ്പ് 

ഷഹഭഽസൾ ന഻തഺ ഴഔ഼െ് ആന്തൾൺ ഷഺസ്റ്റം ഒഫ് ിഭഡഺഷഺൺ ഴഔ഼െഺന്ിര 

ഷസഔയണീඖഹെ഼ക്കഽെഺ 15 ഴാദ്ധഷദനങ്ങലഺിറ അീയഹഖൾൿഩശ്നങ്ങൽ ീനയഺെ഼ඡ 

ഄീന്തഴഹഷഺഔൽക്ക് ഷൗജ്നൾ ങഺഔഺത്സ നർഔ഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് ഴീമഹഄഭാതം.  

ചഺകഺത്സ റബഺക്഼ඡ ീയഹഗ്ങ്ങൽ  

 ഡമിഫറ്റഺസ് 

 അസ്മ 

 തവക്ക് ീയഹഖങ്ങൽ  

 അൻുൿതറ്റഺസ്  

 ീനൿത, ീഔൽഴഺ ഷംഫචഭഹമ ഄഷ഼കങ്ങൽ              

ഔഺെെഺറഹമ ീയഹഖഺഔൽക്ക് ഩഹറഺീമറ്റ഻വ് ിഔമൻ നർഔഺഴയ഼ඡ഼. ഔഽെഹിത എറലഹ 

ഷൻക്കഹൻ നെඖ഼ඡ ഴാദ്ധഷദനങ്ങലഺിറ ഄീന്തഴഹഷഺഔൽക്ക് അമ഼ൻീഴദ 

ങഺഔഺത്സമ഼ം നർഔ഼ඡ഼.  

 ഭඟസഹഷും പദ്ധരഺ - ഷഹഭഽസൾ  ഻രഺ ഴക഼പ്പ് 

ഷഹഭഽസൾ ന഻തഺ ഴഔ഼െ് BPL ഴഺബഹഖඖഺർിഩട്ട ഴാദ്ധയഹമ അലාഔൽക്ക് 

ഷൗജ്നൾഭഹമഺ ഴയ്ക്െ് ഩറലා നർഔഺഴയ഼ඡ ഩദ്ധതഺമഹണ് ഭരസഹഷം. 

ഭഹ ദ്ണ്ഡങ്ങൽ  

 ഄീഩക്ഷഔൺ BPL ഴഺബഹഖඖഺർിഩട്ടഴയഹമഺയഺക്കണം 

 അന഼ഔഽറൾം - 5000 യഽഩ  

ആഴവൾഭഹമ ീയഖ്കൽ 

 ഴഺീറലജ് ഒപ഻ഷൻ ഷഹക്ഷൾിെെ഼ඖഺമ ീരശൺ ഔഹൻഡ് / BPL ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ് / 

ഴയ഼ഭഹന ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്. 

 ിഭഡഺക്കർ ഒപ഻ഷൻ ഷഹക്ഷൾിെെ഼ඖഺമ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്/  അധഹൻ ഔഹൻഡ് / 

ആറക്ഷൺ ഐ ഡഺ  

 ദന്ത ീഡഹക്െര഼ിെ ഷൻട്ടഺപഺക്കറ്റ്. 

 



 

 പട്ടഺകഴഺബഹഗ്ക്ഹൻക്഼ള്ള ഷൻക്ഹയഺന്ിര പദ്ധരഺകൽ 

 പട്ടഺകഴൻഗ്ഗക്ഹൻക്഼ള്ള ഷഭൿഗ് ആീയഹഗ്ൾ ഇൺശ഼രൺസ് പദ്ധരഺ 

ഇ ഩദ്ധതഺൿഩഔഹയം ഩട്ടഺഔഴൻഗ്ഗക്കഹൻക്ക഼ അസഹയം, അവ഼ഩൿതഺങഺഔഺത്സഔൽ, 

ഭയ഼ඡ഼ഔൽ, മഹൿത ഷൗഔയൾങ്ങൽ ത഼െങ്ങഺമഴ ഷൗജ്നൾഭഹമഺ നർഔഺഴയ഼ඡ഼. ഇ 

ീയഹഖഺഔൽക്ക് ഔഽട്ടഺയഺെഺന഼ ഷസഹമം അഴവൾഭഹമഺ ഴඡഹർ, ഷസഹമഺക്ക് 

ൿഩതഺദഺനം 200 യഽഩ ഴ഻തം ഇ ഩദ്ധതഺൿഩഔഹയം നർഔ഼ඡ഼ണ്ട്. ൿഩഹഥഭഺഔ ങഺഔഺത്സ 

ഷൗഔയൾം റബൾഭഹക്ക഼ඡതഺന് ജ്ഺറലമഺർ 3 ിഭഹുഫർ ിഭഡഺക്കർ മഽണഺറ്റාഔൽ 

ൿഩഴൻඖഺച്ചාഴയ഼ඡ഼. ഔൾഹപ഼ഔൽ നെඖഺ ൿഩഹഥഭഺഔ ങഺഔഺത്സ നർഔ഼ඡ഼, 

ൿഩഷഴඖഺന഼ ഭ഼ൺഩ഼ം, നഴജ്ഹതവഺവ഼ക്കൽക്ക഼ള്ള ഩയഺയക്ഷമ഼ം, 

ൿഩതഺീയഹധഔ഼ඖഺിഴയ്ക്െ് ഔഽെഹിത ഩഔൻച്ചഴൾഹധഺഔൽ തെമ഼ඡതഺന഼ം 

നഺമൿന്തഺക്ക഼ඡതഺന഼ം ീഴണ്ട നെഩെഺഔൽ ഷവ഻ഔയഺക്ക഼ഔമ഼ം ിങമ഼ඡ഼. 

റബഺക്഼ඡ ആ ഼കഽറൾും  

APL ഴഺബഹഖക്കഹൻക്ക഼ - ൿഩതഺദഺനം 10,000 യഽഩ 

BPL ഴഺബഹഖക്കഹൻക്ക഼ - ൿഩതഺദഺനം 50,000 യഽഩ 

  ൾഽൿരഺശൺ ര഻സഹഫഺറഺീറ്റശൺ ിഷന്രൻ (NRC) 

ത഻ൿഴഭഹമ ീഩഹശഔഹസഹയക്ക഼രഴ഼ഭഽറം അീയഹഖൾൿഩശ്നങ്ങൽ ീനയഺെ഼ඡ 

ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് അീയഹഖൾ ഩയഺങയണം നർഔ഼ඡതഹണ് നൾഽൿെഺശൺ ര഻സഹഫഺറഺീറ്റശൺ 

ിഷന്രര഼ഔൽ. ീഩഹശഔഹസഹയഔ഼രഴ഼ള്ള ഔ഼ട്ടഺഔില ICDS ഭ഼ീകന ഔിണ്ടඖഺ 

തക്കതഹമ ങഺഔഺത്സമ഼ം ഩയഺയക്ഷമ഼ം ഈരെාഴയ഼ඖ഼ඡ഼. നൾഽൿെഺശൺ 

ര഻സഹഫഺറഺീറ്റശൺ ിഷന്രരഺർ നഺඡ഼ം ഡഺസ്ങഹൻജ് അഔ഼ඡ ഔ഼ട്ടഺഔൽക്ക് 

ഷഭീമഹങഺതഭഹമ ീഩഹശണം നർഔഺഴയ഼ඡത് ഔഽെഹിത ഄമ്മഭഹൻക്ക഼ം 

ഩയഺങയഺക്ക഼ඡ ഴൾക്തഺഔൽക്ക഼ം അഴവൾഭഹമ ഔൗ൹ഷഺറഺങ്ങ഼ം ിൿെമഺനഺങ്ങ഼ം 

നർഔ഼ഔമ഼ം ിങയ്യාඡ഼.    
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1. Directorate of Health Services  

http://www.dhs.kerala.gov.in 

2. Kerala Health and Family Welfare  

http://www.kerala.gov.in/health-family-welfare 

3. National Health Mission 

https://kerala.gov.in/national-health-mission 

4. Kerala Society Security Mission 

http://www.kssm.gov.in 

5. Social Justice Department  

http://www.sjd.kerala.gov.in 

6. Kerala State Aids Control Society (KSACS) 

http://www.ksacs.kerala.gov.in 

7. State TB Cell, Thiruvananthapuram  

8. General Hospital, Thiruvananthapuram 

9.        -            ,     ന                         

          . 

10.        -     ന   ന                  ,      ന      

11. http://www.rcctvm.gov.in 

12. http://www.sukruthamcancercare.in 

13. http://www.arogyakeralam.gov.in 

14. http://www.sarkariyojana.co.in 

15. http://kerala.gov.in/palliative-care 

16. http://www.thehindu.com 

17. http://www.uniindia.com/mittayi 

http://www.dhs.kerala.gov.in/
http://www.kerala.gov.in/health-family-welfare
https://kerala.gov.in/
http://www.kssm.gov.in/
http://www.sjd.kerala.gov.in/
http://www.ksacs.kerala.gov.in/
http://www.rcctvm.gov.in/
http://www.sukruthamcancercare.in/
http://www.arogyakeralam.gov.in/
http://www.sarkariyojana.co.in/
http://kerala.gov.in/palliative-care
http://www.thehindu.com/


  

 


