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                  സമൂഹത്തിൽ  വർദ്ി്വുവ ലഹിി  ഉപഭഭോിച്ഗംഭ  കുറയവകിനഭവതിനി
ഭകന സർദക്കാർ്ർദ നടപ്പിലില്ക്കാർി വുവ ന്ഷണൽ്ന ൽ ആക്ഷൻന  പ്്ഷൻന  ഭഫ്ർദ ഡഗ് ഡിമാന്റ്ക്
ുറിഡക്ഷൻന  പഭ്കി  2019  മുകൽ  ഭകിളത്തിൽ  ആിംഭോിചി് നടപ്പിലില്ക്കാർി  വുന .
മാന്റയകമാന്റുവിന്  അടിമാന്റപെപ്പില  വ്യക്തികുടടഭടുംഭ   കുടംഭബത്തിഭകുംഭ  പനിധിവ്സംഭ,
വിദ്്ോിച്്സംഭ  എവിവയിലപെട മാന്റയകമാന്റുവ്  ഉപഭഭയ്ഗത്തിപെക പകിതില  അനനി
ഫലങ്ങൾ കുറയവകിന്നതിനു ഭദശീയ കർദമാന്റപഭ്കിയ്ണൽ്ന ിക് .  മാന്റയകമാന്റുവിന്  അടിമാന്റപെപ്പില 
വ്യക്തികപെള കപെതിനടെതവകിനംഭ  കൗൺസിലസിലിംഭഗ് ,  പഭച്ദനംഭ,  അനനി  സിക,
പനിധിവ്സംഭ എവിവ സ്മൂഹ്്ധിധികമാന്റ്യി നൽകി മാന്റയകമാന്റുവ് ഉപഭഭയ്ഗത്തിൽ
നിനംഭ ഭമാന്റ്ചിപ്പിലികവകിന് പഭ്കി ഊവൽ നൽകന. ലഹിി വസക്കാർുടടപെട ഉപഭഭയ്ഗംഭ
കടുവകിന്യി  ഭബ്ധവക്കിണൽ്ന  പഭിിപഭ്ടികൾ  നടടെതക  ,  ലഹിി  ചികിത
ഭകനങ്ങൾ സ്പഭികക, ലഹിി വിു് ഭമാന്റേലയിൽ പവർദത്തികവവർദക്കാർ് കപ്പില്സിസി
ബിൽഡിംഭഗ്  ഭപ്ര്മുകൾ നൽകക,  ലഹിി  വിു് ഭമാന്റേലയിൽ പവർദത്തി്വുവ
സ്പഭനങ്ങുടടപെട ഗണൽ്ന നിലവ്ിംഭ  നിശയികകുംഭ  ഏകീകിികകുംഭ  പെചെക ,  ഈ
ഭമാന്റേലയിപെല പവർദത്തനങ്ങൾ  വിലയിുടെതവകിന്  പഭഠന  ഗഭവഷണൽ്ന  പഭ്കികൾ
നടപ്പിലില്കക,  എവിവയ്ണൽ്ന ്   NAPDDR  പഭ്കിുപെട ഉഭതശങ്ങൾ.  ഭകിളത്തിൽ ലഹിി
ഉപഭഭയ്ഗംഭ  മൂലമു്നതിനു കസറക്ങ്ങൾ  ദിനംഭപകി  വർദ്ി് വുവ സ്ഹചി്ത്തിൽ
NAPDDR പവർദത്തനങ്ങൾ ദീർദന വീകണൽ്ന ഭത്ത്ട് തിടി കയ്യ്ുറ്ക്കാർി നടപ്പിലില്ഭക്കാർതിനണതിന്.

               നിലവിൽ സംഭസ്നത്ത് എകകസ് വകപ്പില് മുഭേന 14 ജില്ലകളിലുംംഭ സർദക്കാർ്ർദ
ആശുപഭത്രികഭള്ട്  അനബന്ധിച്  ലഹിി  ചികിത  ഭകനങ്ങൾ പവർദത്തി് വുന .
ഭകന സർദക്കാർ്ർദ  ധനസഹ്യഭത്ത്പെട NGO കൾ  നടടെതവ 23  ലഹിി  ചികിത
ഭകനങ്ങുടടംഭ  സർദക്കാർ്ർദ  ആശുപഭത്രികഭള്ട്  അനബന്ധമാന്റ്യി  ആഭി്ഗ് വകപ്പില്
നടപ്പിലില്കവ ലഹിി വിു് ഭകനങ്ങുടടംഭ പവർദത്തി് വുന. ഭമാന്റൽ പഭുറ്വ തിട്പെക
നിിവധി സ്ക്ി് സ്പഭനങ്ങുടടംഭ ഈ ഭമാന്റേലയിൽ പവർദത്തി് വുന .  വിവിധ കിംഭ
ചികിത സമദ്യങ്ങള്ണൽ്ന ്  ഈ സ്പഭനങ്ങൾ സ്ീകിി് വുവക് .  ഭമാന്റൽ പഭുറ്
സ്പഭനങ്ങളിലപെട നൽകി  വുവ ഭസവനങ്ങൾ  പവർദത്തനങ്ങൾ  എവിവ
വിലയിുത്തി ഏസ്ംഭ പ്ഭയ്ഗിക്ംഭ ഗണൽ്ന കി്മാന്റ്യ ഭമാന്റ്ഡൽ രപഭീകിിഭക്കാർതിനണതിന്. 

1.സംഭസ്നത്ത്  നിലവിൽ  പവർദത്തിതിടവുവ വിവിധ  ലഹിി  വിഭമാന്റ്ചന  ചികിത
സമദ്യങ്ങുടടപെട ഗണൽ്ന നിലവ്ിംഭ വിലയിുടെതക,

2.വിവിധ  ചികിത സമദ്യങ്ങപെള വിലയിുത്തി  മാന്റ്തക്പഭിമാന്റ്യ  പവർദത്തനങ്ങൾ
നടടെതവ സ്പഭനങ്ങപെള കപെതിനടെതക ,  ആയകിപെക അടിസ്നത്തിൽ ഭമാന്റ്ഡലുംകൾ
രപഭീകിികക.
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3.മാന്റ്തക്പഭിമാന്റ്യി  പവർദത്തി്വുവ സ്പഭനങ്ങുടടപെട ചികിത സമദ്യംഭ
സംഭബന്ധിച ്വിശദമാന്റ്യ ഭഡ്ക്പെമാന്റഭകഷ്ഷൻന  കയ്യ്ുറ്കക ,

4.സംഭസ്നടെത പവർദത്തി്വുവ ലഹിിചികിത ഭകനങ്ങുടടപെട
പവർദത്തനങ്ങൾക്കാർ്യി Quality standard നിശയികക  

 എവീ  പവർദത്തനങ്ങൾ  നടപ്പിലില്കവകിന്നതിനു ഗഭവഷണൽ്ന  പഭ്കി  നടടെതവകിന്
സ്മൂഹ്നീകി വകപ്പില് ഉഭതശികന.

 ഈ സ്ഹചി്ത്തിൽ   ‘സംഭസ്നത്ത് സർദക്കാർ്ർദ,  സവ് സംഭനടനകൾ എവിവർദ
നടടെതവ ലഹിി  ചികിത ഭകനങ്ങുടടപെട പവർദത്തനങ്ങൾ വിലയിുത്തൽ  ’  എവ
വിഷയത്തിൽ ഗഭവഷണൽ്ന  പഭഠന 0  നടടെതവകിന്  യണൽ്ന ിഭവേിസികൾ  ,  ഭക്ഭളജകൾ  ,
Research based NGOs എവിവിിൽ നിനംഭ  ക്ക്പഭി് പഭത്രംഭ കണൽ്ന ികന. 
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