


ോക്ബ്ലോക്ക് തലത്തിലെല കമ്മ്യൂണിലറ്റില െഹെല്ത്ത്  െസെന്റോക്ന്റേഴ്സ് (ോക്ബ്ലോക്ക് സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില)

ോക്ദേശീയ  തലത്തിലല്,  ത്രിലതല  ആരോക്രോഗ്യ  പരിലപോല  വിലതരണ  സെന്റംവിലധോനത്തിലല്  കമ്മ്യൂണിലറ്റില
െഹെല്ത്ത്  െസെന്റന്റേറുകളോണ്  ഉപജിലല്ലോതല  ആരശുപത്രിലകള്ക്ക്  തോെഴെയുള്ള  ദേവിലതീയ  ആരോക്രോഗ്യ
പരിലരക്ഷോ ോക്സെന്റവനങ്ങള് നല്കുന്നത്.   എന്നോല് ോക്കരളത്തിലല്,  ദേവിലതീയ പരിലചരണ ോക്സെന്റവനങ്ങള്
നല്കുന്ന  തോലൂക്ക്  ആരശുപത്രിലകള്  ഉള്ളതിലനോല്,  സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില.കള്  കൂടുതലും  സെന്റമഗ്ര  പ്രോഥമിലക
പരിലചരണവും  കിലടത്തില  ചിലകിലത്സയും  ആരണ്  നല്കുന്നത്.   ോക്ബ്ലോക്ക്  തലത്തിലെല  എല്ലോ
െപോതുജനോോക്രോഗ്യ  പരിലപോടിലകളുടെടയും  ആരസൂത്രണം,  നടപ്പോക്കല്,  ഏകോക്കോപനം  എന്നിലവ  ഈ
ോക്കന്ദ്രങ്ങളുടെട  പ്രവര്ത്തനമോണ്.   സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില-കെള  തോലൂക്ക്  ആരശുപത്രിലകളോയില  മോറ്റുന്ന  പുതിലയ
തോലൂക്കുകളിലെലോഴെിലെക ഓരോക്രോ കമ്മ്യൂണിലറ്റില െഡെവലപ്പ്െമന്റേ് ോക്ബ്ലോക്കിലലും ഒരു െഹെല്ത്ത് െസെന്റന്റേര് ഉണ്ട്.

ആരര്ദ്രം  മിലഷനു  കീഴെിലല്  ജനറല്/ജിലല്ലോ  ആരശുപത്രിലകളുടം  തോലൂക്ക്  ആരശുപത്രിലകളുടം  സൂപ്പര്
െസ്പെഷയോലിലറ്റിലകള്,  െസ്പെഷയോലിലറ്റിലകള്,  ഒ.പില.പരിലവര്ത്തനം,  കോത്ത്  ലോബ്,  ഡെയോലിലസെന്റിലസെന്റ്  യൂണിലറ്റ്,
ോക്ട്രോമോ െകയര് യൂണിലറ്റുകള് എന്നിലവയുെട വിലകസെന്റനങ്ങോക്ളോെടയുള്ള പരിലവര്ത്തന പ്രക്രിലയയിലലോണ്.
ഈ സ്ഥോപനങ്ങള് പലതും മോസ്റ്റര് പ്ലോനിലെന്റേ അടിലസ്ഥോനത്തിലല് വിലകസെന്റനത്തിലന്  തുടക്കം കുറിലച.
എല്ലോ  പില.എച്ച്.സെന്റില.കെളയും  ഘട്ടം  ഘട്ടമോയില  കുടുംബോോക്രോഗ്യ  ോക്കന്ദ്രങ്ങളോക്കില  മോറ്റോന്  വിലഭോവനം
െചയ്യുന.   അതിലനോല്  ആരര്ദ്രം  മിലഷെന്റേ  ഭോഗ്മോയില  ോക്ബ്ലോക്ക്  െലവല്  സ്ഥോപനങ്ങളെയുും
പരിലവര്ത്തനം െചോക്യ്യേണ്ടതുണ്ട്.

വിലഷന്
ഓരോക്രോ  ോക്ബ്ലോക്ക്  തലത്തിലലും  ഉള്െപ്പടുന്ന  ഓരോക്രോ  വയക്തിലക്കും  സെന്റമഗ്രവും  സെന്റമ്പൂര്ണ്ണവുമോയ

ആരോക്രോഗ്യ പരിലരക്ഷ നല്കുക

മിലഷന്
കുടുംബോോക്രോഗ്യ  ോക്കന്ദ്രവുമോയില  ഏകോക്കോപിലപ്പിലച്ച്  െകോണ്ട്  എല്ലോവര്ക്കും  തോങ്ങോവുന്നതും

ലഭയമോകുന്നതും  സെന്റവീകോരയമോയതുമോയ  സെന്റമഗ്ര  ആരോക്രോഗ്യ  പരിലരക്ഷ  നല്കിലെക്കോണ്ട്  ോക്ബ്ലോക്ക്
തലത്തിലല് എസെന്റ്.ഡെില.ജില. ലക്ഷയങ്ങള് ൈകവരിലക്കുക.

തന്ത്രങ്ങള്
 ജനസെന്റൗഹൃദേ ഒ.പില.ോക്സെന്റവനങ്ങള്
 ഗുണനിലലവോരമുള്ള ക്ലിലനിലക്കല് പരിലചരണ ോക്സെന്റവനങ്ങള്
 കിലടത്തില ചിലകിലത്സ ഉള്പ്പെടയുള്ള വിലപുലമോയില സെന്റമഗ്ര പ്രോഥമിലക പരിലചരണ ോക്സെന്റവനങ്ങള്
 ോക്ബ്ലോക്ക്  തലത്തിലല്  എല്ലോ  െപോതുജനോോക്രോഗ്യ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെടയും  ആരസൂത്രണം,

നടപ്പോക്കോല്, ഏകോക്കോപനം
 സെന്റോമൂഹെിലക  പങ്കോളിലത്തം,  വകുപ്പുകള്  തമ്മ്ിലലുള്ള  ഏകോക്കോപനം,  തോക്ദ്ദേശ  സെന്റവയംഭരണ

സ്ഥോപനങ്ങളുടെട ോക്മല്ോക്നോട്ടം

I.  അടിലസ്ഥോന സെന്റൗകരയങ്ങളുടെട ആരവശയകത

1.  സെന്റില.എച്ചില.സെന്റില.-കളിലെല ജനസെന്റൗഹൃദേ ഒ.പില. പരിലവര്ത്തനം
എല്ലോ  െപോതുോക്മഖലോ  ആരോക്രോഗ്യ  പരിലപോലന  സ്ഥോപനങ്ങളുടം  ോക്രോഗ്ീ  സെന്റൗഹൃദേമോക്കുക,
ആരശുപത്രില  സെന്റന്ദര്ശനങ്ങള്  ോക്രോഗ്ിലകള്ക്ക്  സുഖകരവും  സെന്റമ്മ്ര്ദ്ദേ  രഹെിലതവുമോയ
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അനുഭവമോയില  മോറ്റുക  എന്നിലവ  ആരര്ദ്രം  മിലഷെന്റേ   പ്രധോന  ലക്ഷയങ്ങളിലെലോന്നോണ്.
മോക്നോഹെരമോയ  അടിലസ്ഥോന  സെന്റൗകരയങ്ങോക്ളോെട,  സെന്റൗമയമോയില  െപരുമോറുന്ന
ജീവനക്കോരുള്ള  സെന്റമഗ്രമോയ  ആരോക്രോഗ്യ  പരിലപോലനം  നല്കുന്ന  സ്ഥോപനങ്ങളോയില
സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില.-കെള വിലഭോവനം െചയ്യുന.

2.  പരിലഷ്കരിലച്ച അടിലസ്ഥോന സെന്റൗകരയങ്ങള്
ഒരു  സ്ഥോപനത്തിലെന്റേ  നല്ല  അന്തരീക്ഷം  അതിലെന്റേ  ഗുണ  നിലലവോരെത്ത
പ്രതിലഫലിലപ്പിലക്കുകയും  െപോതുജനങ്ങള്ക്കിലടയിലല്  അതിലെന്റേ  സെന്റവീകോരയതയും
ആരത്മവിലശവോസെന്റവും  െമച്ചെപ്പടുത്തുകയും  െചയ്യുന.  ജനസെന്റൗഹൃദേ  ആരശുപത്രില
സെന്റംവിലധോനങ്ങള്ക്ക്  ോക്രോഗ്ിലയുെടയും  ബന്ധുക്കളുടെടയും  ആരശങ്കകെളയും  ോക്വദേനകെളയും
അകറ്റുന്നതിലല് വലിലയ പങ്കു വഹെിലക്കോനോവും.
 സ്ഥോപനത്തിലെന്റേ  പ്രോക്വശനം,  കോഴെച/ശോരീരിലക  െവല്ലുവിലളില  ോക്നരിലടുന്നവര്ക്ക്

സെന്റൗഹൃദേപരമോയിലരിലക്കുണം.   കൂടോെത  വീല്െചയറുകള്ക്ക്  തടസ്സം  കൂടോെത
പ്രോക്വശിലക്കോനോവുന്ന  റോമ്പുകളുടം  ൈസെന്റഡെ്  െറയിലലുകളുടം  മതിലയോയ  പോര്ക്കിലംഗ്്
സ്ഥലങ്ങളുടമുണ്ടോയിലരിലക്കണം.  വീല്െചയര്, ോക്ട്രോളില ഏകരിലയകുളുടം ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.

 െകട്ടിലടത്തിലെന്റേ  രൂപകല്പ്പനയും  പ്ലോനും  അവിലടെത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
അനുസെന്റരിലച്ച് ഉള്ളതും ഏകക ദേിലശോ മോതൃകയിലലുള്ളതോയിലരിലക്കണം.

 എല്ലോ  ോക്സെന്റവനങ്ങളുടെടയും  വിലവരങ്ങളടങ്ങിലയ  പൗരോവകോശ  ോക്രഖ,  ഡെിലോക്സ്പെ്ല
ോക്ബോര്ഡുകള് എന്നിലവ ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.

 നല്ല െവളിലച്ചവും,  വോയുസെന്റഞ്ചോരവുമുള്ള  പ്രോഥമിലക,  ദേവിലതീയ  കോത്തിലരിലപ്പ്  ോക്കന്ദ്രങ്ങള്
ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.  നല്ല  ഇരിലപ്പിലടങ്ങള്,  കുടിലെവള്ളം,  വോയനോ  സെന്റോമഗ്രിലകള്,
വിലോക്നോദേത്തിലനും  ആരോക്രോഗ്യ  വിലദേയോഭയോസെന്റത്തിലനും  ോക്വണ്ടില  ോക്റഡെിലോക്യോ  അെല്ലങ്കിലല്
െടലിലവിലഷന് ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.

 കുട്ടിലകള്/സ്ത്രീകള്/പ്രോയമോയവര്/ഭിലന്നോക്ശഷില  സെന്റൗഹൃദേപരമോയ  തടസ്സമിലല്ലോത്ത
ശൗചോലയങ്ങളുടം ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.

 പരോതില/നിലര്ോക്ദ്ദേശ െപട്ടിലകള് ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം
 െപോതുമോലിലനയ ോക്ശഖരണത്തിലനോയില ചവറ്റുകുട്ടകള് ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.
 മൂലയൂട്ടലിലനും ശിലശു സെന്റംരക്ഷണത്തിലനും മതിലയോയ ഇടം ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.
 ചോയ/ോക്കോഫില െവന്ഡെിലംഗ്് െമഷീന് ഉള്ളത് അഭിലകോമയമോണ്.
 ൈവദേയസെന്റഹെോയം  ോക്തടില  സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില.-യിലല്  വരുന്ന  ഏകെതോരോളുടം  കമ്പ്യൂട്ടര്

സെന്റംവിലധോനത്തിലല്  രജിലസ്റ്റര്  െചയ്യുകയും  ോക്രോഗ്ിലയ്ക്ക്  യുണീക്ക്  തിലരിലച്ചറിലയല്  നമ്പ്ര്
നല്കുകയും ോക്വണം.

 തിലരക്ക്  കുറയ്ക്കുന്നതിലന്  രജിലോക്സ്ട്രേഷന്/ലോബ്/ഫോര്മസെന്റില  കൗണ്ടറുകളിലല്  ോക്ടോക്കണ
സെന്റംവിലധോനം ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.

3. ക്ലിലനിലക്കല് െകയര് ഏകരിലയ
 ഓരോക്രോ  സെന്റില.എച്ച്.സെന്റിലയ്ക്കും  സ്റ്റോഫ്  നഴ്സുമോര്  പ്രോഥമിലക  പരിലോക്ശോധന  നടത്തുന്ന  ഒരു  പ്രീ  െചക്ക്  ഏകരിലയ

ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.   ഈ  മുറില  മതിലയോയ  സെന്റവകോരയതോക്യോടു  കൂടിലയതും  രജിലോക്സ്ട്രേഷന്  കൗണ്ടറിലെന്റേ
സെന്റമീപത്തോയിലരിലക്കുകയും  ോക്വണം,  മോത്രമല്ല  ആരവശയമോയ  ഫര്ണിലച്ചറുകള്,  ഉപകരണങ്ങള്,  കമ്പ്യൂട്ടര്
എന്നിലവ ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.
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 കണസെന്റള്ോക്ട്ടഷന് റൂമുകളുടെട എണ്ണം ഏകത് സെന്റമയത്തും ഔട്ട് ോക്പഷയന്റേ് ക്ലിലനിലക്കിലല് ഉണ്ടോകുന്ന  െമഡെിലക്കല്
ഓരഫീസെന്റര്മോരുെട  എണ്ണത്തിലന്  അനുസൃതമോയിലരിലക്കണം.  ഓരോക്രോ  െമഡെിലക്കല്  ഓരഫീസെന്റര്ക്കും  പ്രോക്തയക
ഫര്ണീച്ചര്,  കമ്പ്യൂട്ടര്  ഉള്െപ്പെടയുള്ള  ഉപകരണങ്ങളുടം,  വോയു  സെന്റഞ്ചോരമുള്ള  പ്രോക്തയക
കയൂബിലക്കിലളുടംനല്കണം.  െഡെന്റേല്  സെന്റര്ജന്  ലഭയമോെണങ്കിലല്  ആരവശയമോയ  െഡെന്റേല്  ഉപകരണങ്ങളുടം
പ്രോക്തയക ഒ.പില സെന്റൗകരയവും നല്കണം. 

 ന്ഴ്സിലംഗ്്  ോക്സ്റ്റഷനിലല്  ഇന്ജക്ഷന്  റൂം,  െനബുലൈലോക്സെന്റഷന്  ഏകരിലയ,  ഒ.ആരര്.ടില  ോക്കോര്ണര്,  ഇ.സെന്റില.ജില
എന്നിലവയ്ക്ക് പ്രോക്തയക സെന്റൗകരയങ്ങള് ലഭയമോയിലരിലക്കണം. 

 5 മുതല് 6 വെര കിലടക്കകളുടം ആരവശയമോയ ഉപകരണങ്ങളുടം ഉള്ള ഒരു നിലരീക്ഷണ മുറില ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.
 നിലരീക്ഷണ മുറിലയ്ക്കടുത്തുതെന്ന ൈമനര് െപ്രോസെന്റീജയര് മുറില/ഡ്രസ്സിലംഗ്് റൂം
 ആരശവോസെന്റം,  ശവോസെന്റ്,  എന്.സെന്റില.ഡെില,  കൗണസെന്റിലലിലംഗ്്  ോക്സെന്റവനങ്ങള്  എന്നിലവ  നല്കുന്നതിലന്

സെന്റവകോരയതോക്യോടുകൂടിലയ മുറില ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.
 കോഴ്ച പരിലോക്ശോധനയ്ക്കും െററ്റിലോക്നോപ്പതില  സ്ക്രീനിലംഗ്ിലനും ഒോക്പ്ടോെമട്രിലസ്റ്റിലന് മതിലയോയ ഇടം ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.
 ഫിലസെന്റിലോക്യോെതറോപിലസ്റ്റുള്ള  സ്ഥോപനത്തിലല്  അവരുെട  ോക്സെന്റവനങ്ങള്ക്ക്  ആരവശയമോയ  സ്ഥലവും

ഉപകരണങ്ങളുടം ഉറപ്പു വരുത്തണം. 
 ലോക്ബോറട്ടറില, ഫോര്മസെന്റില, ഫോര്മസെന്റില ോക്സ്റ്റോര് എന്നിലവ പ്രോക്തയക െകട്ടിലടത്തിലോക്ലോ  ഔട്ട് ോക്പഷയന്റേ് ക്ലിലനിലക്കിലെന്റേ

പുറോക്ത്തക്കുള്ള കവോടത്തിലനടുത്തുമോയിലരിലക്കണം. ോക്മല്പ്പറഞ്ഞവയുെട അടിലസ്ഥോന സെന്റൗകരയങ്ങള് നിലശ്ചിലത
മോവനദേണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമോയിലരിലക്കണം .

 ോക്രോഗ്ിലെയ എളുടപ്പത്തിലല് െകോണ്ടുപോക്പോകുന്നതിലന് ഒ.പില ോക്ബ്ലോക്ക്  ഐ.പില വോര്ഡുമോയില ബന്ധിലപ്പിലച്ചിലരിലക്കണം.
 പുരുഷ/സ്ത്രീ ോക്രോഗ്ിലകള്ക്ക് െവോക്വ്വേറെറ വോര്ഡുകള് നല്കണം. െമോത്തം കിലടക്കകളുടെട എണ്ണം 20 മുതല് 30

വെര ആരകോം. 
  ഓരോക്രോ വോര്ഡുകളുടം വൃത്തിലയും  െവളിലച്ചവും വോയുസെന്റഞ്ചോരമുള്ളതും, നഴ്സിലംഗ്് ോക്സ്റ്റഷന്, ൈഡെനിലംഗ്് ഏകരിലയ,

ശുചിലമുറില,  വോഷ്  റൂം  തുടങ്ങിലയ  സെന്റൗകരയങ്ങള്  ഉള്ളതും  ആരയിലരിലക്കണം.  24  മണിലക്കൂര്  ൈവദേയുതിലയും
ജലവിലതരണവും ലഭയമോയിലരിലക്കണം. വോര്ഡുകള് സ്ത്രീ, വൃദ, ഭിലന്നോക്ശഷില സെന്റൗഹൃദേമോയിലരിലക്കണം. 

4. െപോതുജനോോക്രോഗ്യ, ഭരണ ോക്മഖല
 െപോതുജനോോക്രോഗ്യവും  ഓരഫീസെന്റ്  സെന്റംവിലധോനവും   ക്ലിലനിലക്കല്  െകയര്  ഏകരിലയയിലല്  നിലന്ന്  മോറിലയും

പ്രോക്തയകവും ആരയിലരിലക്കണം.
 ോക്രോഗ്പ്രതിലോക്രോധ  മുറില  നന്നോയില  വോയുസെന്റഞ്ചോരമുള്ളതും  ശിലശു  സെന്റൗഹെോര്ദ്ദേപരവും   ആരയിലരിലക്കണം.

കോത്തിലരിലപ്പ്,  മുലയൂട്ടല്,  കുട്ടിലകളുടെട  പരിലപോലനം  എന്നിലവയ്ക്ക്  പ്രോക്തയക  ഇടം  നല്കണം.  കുട്ടിലകള്ക്ക്
കളിലസ്ഥലങ്ങള് ഉണ്ടോയിലരിലക്കുന്നത് അഭിലകോമയമോണ്. 

 ഐ.എല്.ആരര്, ഡെീപ് ഫ്രീസെന്ററുകള് തുടങ്ങിലയ ഉപകരണങ്ങള് പ്രോക്തയക മുറിലയിലല് സൂക്ഷിലക്കണം.
 െപോതുജനോോക്രോഗ്യ ഉോക്ദേയോഗ്സ്ഥര്ക്കോയില പ്രോക്തയക വര്ക്ക് ോക്സ്റ്റഷന് ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.
 ഓരഫീസെന്റിലന് ആരവശയമോയ ഫര്ണിലച്ചറുകളുടള്ള ഒരു പ്രോക്തയക മുറില ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം.
 ോക്ബ്ലോക്ക് െലവല് അവോക്ലോകന മീറ്റിലംഗുകള്, ോക്കോണഫറന്സുകള്, ോക്ബോധവല്ക്കരണ ക്ലോസ്സുകള് എന്നിലവ

നടത്തുന്നതിലന്  ഓരഡെിലോക്യോ-വിലഷവല്  ഉപകരണങ്ങളുടം  ഫര്ണിലച്ചറുകളുടമുള്ള  ഒരു  ോക്കോണഫറന്സെന്റ്  ഹെോള്
ഉണ്ടോയിലരിലക്കണം. 

5 ലോന്ഡ്സ്കോക്സ്കേപ്പിലംഗും സെന്റൗന്ദരയവല്ക്കരണവും
 െകട്ടിലടങ്ങള് കോഴ്ചയിലല് സെന്റൗന്ദരയമുള്ളതും സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രോധോനയം നല്കുന്നതും ആരയിലരിലക്കണം.
 സ്ഥോപനത്തിലെന്റേ  ചുറ്റുപോടും  സെന്റൗന്ദരയവല്ക്കരിലക്കുന്നതിലെന്റേ  ഭോഗ്മോയില  പുല്ത്തകിലടിലകളുടം

ലോന്ഡ്സ്കസ്ോക്കപ്പിലംഗും ടില പ്രോക്ദേശത്ത് കോണെപ്പടുന്ന െചടിലത്തരങ്ങള് ഉപോക്യോഗ്ിലച്ച് അലങ്കരിലക്കോവുന്നതോണ്.
 സ്ഥോപനം സെന്റന്ദര്ശിലക്കുന്ന ആരളുടകളുടെട മനസ്സിലന് സെന്റോക്ന്തോഷം നല്കുന്നതിലന് മോക്നോഹെരമോയ പൂന്തോക്ന്തോട്ടവും

ഫിലഷ് അോക്കവറിലയവും ഉണ്ടോയിലരിലക്കുന്നത് അഭിലകോമയമോണ്. 
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 സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില  പരിലസെന്റരത്ത്  നടപ്പോതകള്  ഉണ്ടോവുന്നത്  നല്ലതോണ്,  അവ  ആരോക്രോഗ്യ  വര്ദക
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കോയില ഉപോക്യോഗ്െപ്പടുത്തോം.

 ോക്യോഗ്/ജിലംോക്നഷയത്തിലനോയില  ോക്മല്ക്കൂരോക്യോടുകൂടിലയ  െടറോക്സെന്റോ  സെന്റില.എച്ച്.സെന്റിലയിലെല  ലഭയമോയ  മറ്റ്
സ്ഥലങ്ങോക്ളോ ഉപോക്യോഗ്ിലക്കം. 

II  മോനവ വിലഭവ ോക്ശഷില
ക്രമ നം ഏകറ്റവും കുറഞ്ഞ മോനവ വിലഭവ ോക്ശഷില എണ്ണം റിലമോര്ക്സ്

1 സെന്റിലവിലല് സെന്റര്ജന് ( ജനറല് ോക്കഡെര്) 1  സ്ഥോപന ോക്മധോവില  (എം.ഒ ഇന് ചോര്ജ്ജ്),
അഡ്മിലനിലോക്സ്ട്രേറ്റിലവ്,  പബ്ലിലക്  െഹെല്ത്ത്,
ക്ലിലനിലക്കല് വര്ക്കുകള്

2 അസെന്റിലസ്റ്റന്റേ് സെന്റര്ജന് 4 ക്ലിലനിലക്കല്  െകയര്
ോക്സെന്റവനങ്ങള്,െപോതുജനോോക്രോഗ്യ
ോക്സെന്റവനങ്ങള്,സ്ഥോപന  ോക്മധോവില
നിലര്ോക്ദ്ദേശിലക്കുന്ന മറ്റ് ചുമതലകള്.ജൂനിലയര് കണസെന്റള്ട്ടന്റേ്- പീഡെിലയോട്രിലഷന്-1,

ഫിലസെന്റിലഷയന് 1

2

3 അസെന്റിലസ്റ്റന്റേ് െഡെന്റേല് സെന്റര്ജന് 1 എന്.എച്ച്.എം/എല്.എസെന്റ്.ജില.ഡെില/  ോക്പോസ്റ്റ്
ക്രിലോക്യഷന് ഘട്ടം ഘട്ടമോയില

4 സ്റ്റോഫ് നഴ്സ്/ െഹെഡെ് നഴ്സ് 10

5 ഫോര്മസെന്റിലസ്റ്റ് 2

6 ലോക്ബോറട്ടറില െടക്നീഷയന് 2

7 ലോക്ബോറട്ടറില അറ്റന്ഡെന്റേ് 1

8 ഒോക്പ്ടോെമസ്ട്രേിലസ്റ്റ് 1

9 ോക്റഡെിലോക്യോഗ്രോഫര് 1 എക്സ്-ോക്റ ഉെണ്ടങ്കിലല്

10 ഫിലസെന്റിലോക്യോെതറോപിലസ്റ്റ് 1 എന്.എച്ച്.എം നിലയമനം

11 നഴ്സിലംഗ്് അസെന്റിലസ്റ്റന്റേ് 4

12 ോക്ഹെോസ്പെിലറ്റല് അറ്റന്ഡെന്റേ്Gr-I,Gr-II 6

13 ക്ലര്ക്ക് 2

14 ൈഡ്രവര് 1 വോഹെനം ലഭയമോെണങ്കിലല്

15 ഓരഫീസെന്റ് അറ്റന്ഡെന്റേ് 1

16 പോര്ട്ട് ൈടം സെന്റവീപ്പര് 1

17 ോക്ബ്ലോക്ക് ോക്കോര്ഡെിലോക്നറ്റര് 1 എന്.എച്ച്.എം നിലയമനം

18 െഹെല്ത്ത് സൂപ്പര്ൈവസെന്റര് 1

19 പബ്ലിലക് െഹെല്ത്ത് നഴ്സ് സൂപ്പര്ൈവസെന്റര് 1

20 െഹെല്ത്ത് ഇന്െസ്പെക്ടര് 1

21 പബ്ലിലക് െഹെല്ത്ത് നഴ്സ് 1

22 ജൂനിലയര് െഹെല്ത്ത് ഇന്െസ്പെക്ടര് മോനദേ
ണ്ഡമനു
സെന്റരിലച്ച് 

23 ജൂനിലയര് പബ്ലിലക് െഹെല്ത്ത് നഴ്സ് മോനദേ
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ണ്ഡമനു
സെന്റരിലച്ച് 

ഡെോറ്റോ എന്ട്രില ഓരപ്പോക്ററ്റര് അഭിലകോമയെമങ്കിലല് നിലയമിലക്കോവുന്നതോണ്. 

III സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില യുെട പ്രവര്ത്തന ഘടകങ്ങള്
1.  ക്ലിലനിലക്കല് െകയര് ോക്സെന്റവനങ്ങള് -ഔട്ട് ോക്പഷയന്റേ്, ഇന് ോക്പഷയന്റേ്, െസ്പെഷയോലിലറ്റില ക്ലിലനിലക്കുകള്,െമഡെിലോക്ക്കോ
     ലീഗ്ല് ോക്സെന്റവനങ്ങള്.
2.  െപോതുജനോോക്രോഗ്യ ോക്സെന്റവനങ്ങള്- ോക്ദേശിലയ, സെന്റംസ്ഥോന, എല്.എസെന്റ്.ജില െപോതുജനോോക്രോഗ്യ പരിലപോടിലകള്
3.  പുനരധിലവോസെന്റ ോക്സെന്റവനങ്ങള്
4. പോലിലോക്യറ്റിലവ് െകയര് ോക്സെന്റവനങ്ങള്
5 ോക്സെന്റവന പ്രധോന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെട ആരസൂത്രണം, ഏകോക്കോപനം, നടപ്പോക്കല്.

1.  ക്ലിലനിലക്കല് െകയര് ോക്സെന്റവനങ്ങള്
 ോക്കരള  സെന്റര്ക്കോര്  പുറെപ്പടുവിലച്ച  സെന്റമഗ്ര  പ്രോഥമിലക  ആരോക്രോഗ്യ  പരിലരക്ഷ  മോര്ഗ്ഗ  നിലര്ോക്ദ്ദേശങ്ങള്

അനുസെന്റരിലച്ച്സെന്റില.എച്ച്.സെന്റിലകള് ോക്സെന്റവനങ്ങള് നല്ോക്കണ്ടതോണ്.
 െസ്പെഷയോലിലറ്റില  ക്ലിലനിലക്  ോക്സെന്റവനങ്ങള്  :  എന്.സെന്റില.ഡെില  ക്ലിലനിലക്,  ശവോസെന്റ്  ക്ലിലനിലക്,  ശവോസെന്റ്  ക്ലിലനിലക്,

ആരശവോസെന്റ് ക്ലിലനിലക്, കൗമോര  ക്ലിലനിലക്, വോക്യോജന  ക്ലിലനിലക്, പോലിലോക്യറ്റിലവ്  ക്ലിലനിലക് തുടങ്ങിലയ ോക്സെന്റവനങ്ങള്
നല്കണം. 

 ഒോക്പ്ടോെമസ്ട്രേിലസ്റ്റ്, ഫിലസെന്റിലോക്യോെതറോപിലസ്റ്റ് എന്നിലവര് ഉള്ള സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില-കള് അവരുെട ോക്സെന്റവനങ്ങളുടം ഒ.പില
സെന്റമയങ്ങളിലല് നല്ോക്കണ്ടതോണ്.

 ഒ.പില  കണസെന്റള്ോക്ട്ടഷന്  സെന്റമയം:  ഞോയറോഴ്ച  ഒഴെിലെകയുള്ള  എല്ലോ  ആരഴ്ചയും  രോവിലെല  9  മുതല്
ൈവകുോക്ന്നരം 6 വെരയും, ഞോയറോഴ്ചകളിലല് രോവിലെല 9 മുതല് ഉച്ചക്ക് 1.30 വെരയും ആരയിലരിലക്കും.

 റഫറല്  ോക്സെന്റവനങ്ങള്:     കുടുംബോോക്രോഗ്യ  ോക്കന്ദ്രങ്ങള്,  തോലൂക്ക്,  ജിലല്ലോ/ജനറല്  ആരശുപത്രിലകള്,
െമഡെിലക്കല് ോക്കോോക്ളജുകള് എന്നിലവയുമോയില ബന്ധിലപ്പിലച്ച് അവിലോക്ടയ്ക്കും തിലരിലചം ഉള്ള റഫറല് ോക്സെന്റവനങ്ങള്
ശക്തിലെപ്പടുത്തണം.

 കിലടത്തില  ചിലകിലത്സോ  ോക്സെന്റവനങ്ങള്:   കിലടത്തില  ചിലകിലത്സോസെന്റൗകരയമുള്ള  സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില.കളിലല്
ഒ.പില.സെന്റമയത്തിലനു  ോക്ശഷം  "ോക്കോള്  ഡെയൂട്ടില"  ോക്ഡെോക്ടര്മോരുെട  ോക്സെന്റവനം  ലഭയമോോക്ക്കണ്ടതോണ്.   7
ോക്ഡെോക്ടര്മോരിലല്  കുറവോെണങ്കിലല്  ോക്കോള്  ഡെയൂട്ടില  എടുോക്ക്കോക്ണ്ടതും  ഏകോക്ഴെോ  അതിലലധിലകോക്മോ
ോക്ഡെോക്ടരമോരുെണ്ടങ്കിലല് ഒരോള് ോക്സ്റ്റ ഡെയൂട്ടില എടുോക്ക്കണ്ടതുമോണ്.  ോക്മല്ത്തട്ടിലല് നിലനം തുടര് ചിലകിലത്സയ്ക്കോയില
തിലരിലച  വരുന്ന  ോക്രോഗ്ിലകള്,  തുടര്  ചിലകിലത്സ  ആരവശയമുള്ള  പ്രോയമോയ  ോക്രോഗ്ിലകള്,  സെന്റോന്തവന
പരിലചരണത്തിലലുള്ള ോക്രോഗ്ിലകള് പ്രോഥമിലക ചിലകിലത്സയുെട ഭോഗ്മോയില കിലടത്തില ചിലകിലത്സ ആരവശയമുള്ളവര്
എന്നിലവെര സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില- കളിലല് അഡ്മിലറ്റ് െചയ്യേോവുന്നതോണ്.

 ലോക്ബോറട്ടറില  ോക്സെന്റവനങ്ങള്:  ലോക്ബോറട്ടറില  രോവിലെല  8  മുതല് ൈവകുോക്ന്നരം  6  വെര പ്രവര്ത്തിലക്കുകയും
സെന്റമഗ്രമോയ  പ്രോഥമിലക  പരിലചരണ  ക്ലിലനിലക്കല്  മോര്ഗ്ഗ  നിലര്ോക്ദ്ദേശങ്ങള്  അനുസെന്റരിലചള്ള  എല്ലോ
ോക്രോഗ്ോവസ്ഥകളുടം  നിലര്ണ്ണയിലക്കോന് സെന്റജ്ജീകരിലക്കുകയും ോക്വണം.

 ഫോര്മസെന്റില ോക്സെന്റവനങ്ങള്: ഒ.പില സെന്റമയങ്ങളിലല് ഫോര്മസെന്റില പ്രവര്ത്തിലക്കണം. എല്ലോ അവശയ മരുനകളുടം,
ഇന്ോക്പഷയന്റേ്  പരിലചരണത്തിലനുള്ള  മരുനകളുടം,  പ്രോക്തയക  ക്ലിലനിലക്കുകള്ക്കുള്ള  മരുനകളുടം
ലഭയമോയിലരിലക്കണം.

 െമഡെിലോക്ക്കോ  ലീഗ്ല് ോക്സെന്റവനങ്ങള്: െപോതുജനോോക്രോഗ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളോയ  COTPA, POCSO,  ഗ്ോര്ഹെിലക
പീഡെനം  തടയല്  നിലയമം  എന്നിലവ  ഉള്െപ്പെടയുള്ള  എല്ലോത്തരം  െമഡെിലോക്ക്കോ  ലീഗ്ല്  ോക്സെന്റവനങ്ങളുടം
നല്കണം.

വൂഡെ്  സെന്റര്ട്ടിലഫിലക്കറ്റ്,  മദേയലഹെരിലയുെട  അളവ്  നല്കുന്നതിലനുള്ള  സെന്റര്ട്ടിലഫിലക്കറ്റ്  എന്നിലവയും
നല്ോക്കണ്ടതോണ്.
2.  െപോതുജനോോക്രോഗ്യ ോക്സെന്റവനങ്ങള്

 ആരസൂത്രണം, ഏകോക്കോപനം, നടപ്പോക്കല്
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 എല്ലോ ോക്ദേശീയ, സെന്റംസ്ഥോന , എല്.എസെന്റ്.ജില.െപോതുജനോോക്രോഗ്യ പരിലപോടിലകള്
 സെന്റോര്വത്രിലക ോക്രോഗ്പ്രതിലോക്രോത ോക്പ്രോഗ്രോം
 സെന്റോംക്രമിലകവും അല്ലോത്തതുമോയ ോക്രോഗ്ങ്ങളുടെട നിലയന്ത്രണ പരിലപോടിലകള്
 വോര്ഷിലക  കുടുംബ  ആരോക്രോഗ്യ  സെന്റര്ോക്വ,  വോര്ഡ്സ്കതല,  പഞ്ചോയത്ത്തല,  

ോക്ബ്ലോക്കുതല െഹെലത്ത് സ്റ്റോറ്റസെന്റ് റിലോക്പ്പോര്ട്ട് (എച്ച്.എസെന്റ്.ആരര്.) തയ്യേോറോക്കല്
 എല്.എസെന്റ്.ജില.പദതിലകള് തയ്യേോറോക്കല്, ോക്മല്ോക്നോട്ടം, നിലരീക്ഷണം

 ോക്ബ്ലോക്കിലെല ആരോക്രോഗ്യ സ്ഥോപനങ്ങള്ക്ക് സെന്റോധന സെന്റോമഗ്രിലകള്, മോനവവിലഭവ ോക്ശഷില,
വോഹെന ലഭയത എന്നിലവയ്ക്കുള്ള പിലന്തുണ ോക്മല്ോക്നോട്ടം നിലരീക്ഷണം.

 തോക്ദ്ദേശ സെന്റവയംഭരണ  സ്ഥോപനവുമോയില  ഏകോക്കോപിലപ്പിലച്ച്,  ആരോക്രോഗ്യം  നിലര്ണ്ണയിലക്കുന്ന
സെന്റോമൂഹെിലക ഘടകങ്ങെള സെന്റംോക്ബോധന െചയ്യുക

 എല്ലോ ആരോക്രോഗ്യ ോക്പോര്ട്ടലുകളിലലൂെടയും റിലോക്പ്പോര്ട്ടിലംഗ്്  ഉറപ്പോക്കുകയും സെന്റമൂഹെത്തിലെന്റേ
ആരോക്രോഗ്യ ആരവശയങ്ങള്ക്കനുസൃതമോയില നടപടിലകള് ൈകെക്കോള്ളുകയും െചയ്യുക.

 നിലശ്ചിലത  അവോക്ലകനോക്യോഗ്ങ്ങള്,  മീറ്റിലംഗുകള്,  ോക്കോണഫറന്സുകള്,  ആരോക്രോഗ്യ
പ്രവര്ത്തകരുെട പരിലശീനങ്ങള് എന്നിലവ നടത്തുക

3. പുനരധിലവോസെന്റ ോക്സെന്റവനങ്ങള്
സെന്റങ്കീര്ണ്ണതയുള്ള  ജീവിലതൈശലീ  ോക്രോഗ്ിലകള്,  പ്രോയമോയോക്രോഗ്ിലകള്,  സെന്റോന്തവന

പിലരചരണത്തിലലുള്ള ോക്രോഗ്ിലകള് ോക്മല് തട്ടിലലുള്ളസ്ഥോപനങ്ങളിലല് ചിലകിലത്സ കഴെിലഞ്ഞുവരുന്ന
ോക്ഫോോക്ളോ  അപ്പ്  ആരവശയമുള്ള  ോക്രോഗ്ിലകള്  എന്നിലവര്ക്ക്  ഫിലസെന്റിലോക്യോെതറോപ്പിലസ്റ്റ്  ഉള്ള
സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില.-കള്  പുനരധിലവോസെന്റ  ോക്സെന്റവനങ്ങളുടം  െമഡെിലക്കല്  ഉപോക്ദേശത്തിലെന്റേ
ോക്മല്ോക്നോട്ടത്തിലെന്റേ അടിലസ്ഥോനത്തിലല് നല്കണം. ോക്ബ്ലോക്കിലല് ആരവശയമോയ ോക്രോഗ്ിലകള്ക്ക്
ോക്ഹെോംകയര് ോക്സെന്റവനങ്ങളുടം  ഫിലസെന്റിലോക്യോെതറോപ്പിലസ്റ്റ്  നല്ോക്കണ്ടതോണ്.   എച്ച്.എസെന്റ്.ആരര്-
െന  അടിലസ്ഥോനമോക്കില,  പുനരധിലവോസെന്റ  ോക്സെന്റവനങ്ങള്ക്കോയില  തോക്ദ്ദേശ  സെന്റവയംഭരണ
സ്ഥോപനങ്ങള് വഴെില ോക്പ്രോജക്ട് തയ്യേോറോക്കില മടപ്പിലലോക്കണം.
4.  പോലിലോക്യറ്റീവ് െകയര് ോക്സെന്റവനങ്ങള്

കുടുംബോോക്രോഗ്യ  ോക്കന്ദ്രങ്ങള്,  തോക്ദ്ദേശ  സെന്റവയംഭരണ  സ്ഥോപനങ്ങള്,  എന്.ജില.ഒ.,
സെന്റഹെകരിലക്കുന്ന  മറ്റുള്ളവര്  എന്നിലവെര  ഏകോക്കോപിലപ്പിലചെകോണ്ടുപ  നിലലവിലലുള്ള  സെന്റോന്തവന
പരിലചരണ  ോക്സെന്റവനങ്ങള്  ശക്തിലെപ്പടുോക്ത്തണ്ടതോണ്.   സെന്റോന്തവന  പരിലചരണത്തിലലുള്ള
ോക്രോഗ്ിലകള്ക്ക്  മരണോക്ത്തോടടുക്കുോക്മ്പ്ോള്  ആരവശയെമങ്കിലല്  കിലടത്തില  ചിലകിലത്സ
നല്ോക്കണ്ടതോണ്.ോക്വദേന  സെന്റംഹെോര  ചിലകിലത്സയും,  ോക്മോര്ഫിലന്  വിലതരണവും  സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില.-
കള്  ഏകെറ്റടുക്കണം.   വീല്െചയര്,  വോട്ടര്  െബഡെ്,  ക്രച്ചസെന്റ്  തുടങ്ങിലയ  സെന്റഹെോയ
ഉപകരണങ്ങള്  വോങ്ങുന്നതിലന്  ോക്പ്രോജക്ടുകള്  തയ്യേോറോക്കണം.   പോലിലോക്യറ്റീവ്  െകയര്
ോക്സെന്റവനങ്ങളിലല് ഏകര്െപ്പട്ടിലരിലക്കുന്ന എല്ലോ ജീവനക്കോര്ക്കും,  എന്.ജില.ഒ.കള് സെന്റഹെകരിലക്കുന്ന
മറ്റുള്ളവര് എന്നിലവര്ക്കും പരിലശീലനം നല്കണം.

5.   എല്ലോ  ഫീല്ഡ്സ്കതല  പബ്ലിലക്  െഹെല്ത്ത്  ോക്പ്രോഗ്രോമുകളുടെടയും  ഏകോക്കോപന
ോക്കന്ദ്രമോയില സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില.-കള്

ഒരു കമ്മ്യൂണിലറ്റില െഡെവലപ്പ്െമന്റേ് ോക്ബ്ലോക്കിലെല എല്ലോ െപോതുജനോോക്രോഗ്യ പരിലപോടിലകളുടം
ഏകോക്കോപിലപ്പിലക്കുന്ന  ോക്ബ്ലോക്കതല  സ്ഥോപനമോയില  സെന്റില.എച്ച്.സെന്റില.കള്  പ്രവര്ത്തിലക്കണം.
സെന്റോംക്രമിലക  ോക്രോഗ്  നിലയന്ത്രണം,  സെന്റോംക്രമിലോക്കതര  ോക്രോഗ്  നിലയന്ത്രണ  പരിലപോടിലകള്,
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സെന്റോന്തവന  പരിലചരണം,  കമ്മ്യൂണിലറ്റില  മോനസെന്റിലകോോക്രോഗ്യം  തുടങ്ങിലയ  പരിലപോടിലകളുടം  ഇതിലല്
ഉള്െപ്പടുന.  

മിലക്ക  സെന്റോമൂഹെിലകോോക്രോഗ്യ  ോക്കന്ദ്രങ്ങളിലെലയും  കിലടത്തില  ചിലകിലത്സ  ോക്രോഗ്ിലകളുടെട  എണ്ണം
കുറവോെണന്ന വസ്തുത കണക്കിലെലടുത്ത്,  ലഭയമോയ അടിലസ്ഥോന സെന്റൗകരയങ്ങള് െകോണ്ട്
മോനസെന്റിലക  ോക്രോഗ്ിലകള്ക്ക്  ോക്ഡെ  െകയര്  സെന്റൗകരയങ്ങള്  നല്കുന്നതിലനും,  ജീവിലതൈശലില
ോക്രോഗ്ിലകള്ക്ക്  ആരോക്രോഗ്യ  വര്ദക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും,  കയോന്സെന്റര്  ഉള്പ്പെടയുള്ള
ദേീര്ഘകോല ോക്രോഗ്ിലകളുടെട െടര്മിലനല് െകയര്, ഫിലസെന്റിലോക്യോെതറോപ്പില സെന്റൗകരയങ്ങള്, ോക്യോഗ്
എന്നിലവയ്ക്ക് ോക്വണ്ടില ഉപോക്യോഗ്ിലക്കുന്നത് ഉചിലതമോയിലരിലക്കും.

അനുബന്ധം
I.  ോക്രോഗ്നിലര്ണ്ണയ സെന്റംവിലധോനങ്ങള്

1.  രക്ത പരിലോക്ശോധന
 HB, TC, DC, ESR, PCV, ോക്പ്ലറ്റ്െലറ്റ് കൗണ്ട്, BT, CT, ബ്ലഡെ് ഗ്രൂപ്പിലംഗ്്, Rh ൈടപ്പിലംഗ്്
 ബോക്യോെകമിലസ്ട്രേില

 രക്തത്തിലെലപഞ്ചസെന്റോര – RBS/PPBS/GCT
 ബ്ലഡെ് യൂറിലയ
 ക്രിലോക്യറ്റിലനിലന്
 ബിലലിലറുബിലന്
 െകോളോക്സ്ട്രേോള്
 HBA1c
 TFT (അഭിലകോമയെമങ്കിലല്)

 സെന്റീോക്റോളജില
 റോപ്പിലഡെ് െടസ്റ്റ് - VDRL/RPR/HbsAg, Widal

2.  മൂത്ര പരിലോക്ശോധന
 ഡെിലപ്പ്  സ്റ്റിലക്കുകളുടം  ൈമോക്ക്രോോക്സ്കേോപ്പിലയും  ഉപോക്യോഗ്ിലച്ച്  പതിലവ്

പരിലോക്ശോധന
 ൈബല് ോക്സെന്റോള്ട്ട് ൈബല് പിലെഗ്മെന്റേ്
 ൈമോക്ക്രോ ആരല്ബുലമിലന്
 Acetone

3.  മലം പരിലോക്ശോധന
 പതിലവ് ൈമോക്ക്രോോക്സ്കേോപ്പിലയും ഒക്കള്ട്ട് ബ്ലഡും
 പബ്ലിലക്ഹെഹെല്ത്ത്  ലോബുലകളിലല്  െടസ്റ്റ്െചോക്യ്യേണ്ട  പരിലോക്ശോധന

സെന്റോമ്പ്ിലളുടകള്  ോക്ശഖരിലോക്ക്കണ്ട  ോക്കന്ദ്രമോയില  സെന്റോമൂഹെിലകോോക്രോഗ്യ
ോക്കന്ദ്രങ്ങള് പ്രവര്ത്തിലോക്ക്കണ്ടതോണ്.

4.  മോര്ഗ്ഗ  നിലര്ോക്ദ്ദേശങ്ങള്  പ്രകോരം  ോക്ദേശീയ  ോക്പ്രോഗ്രോമുകളുടമോയില  ബന്ധെപ്പട്ട  എല്ലോ
പരിലോക്ശോധനകളുടം
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II.  ആരവശയമോയ ഉപകരണങ്ങളുടെട പട്ടിലക
ക്രമ നമ്പ്ര് ഉപകരണം എണ്ണം

1 െസെന്റമില ഓരോക്ട്ടോോക്മറ്റഡെ് 
ബോക്യോെകമിലസ്ട്രേില അനൈലസെന്റര്

1

2 3 പോര്ട്ട് െഹെമോക്റ്റോളജില 
അനൈലസെന്റര്

1

3 റഫ്രിലജോക്ററ്റര് 165 ml 1

4 ോക്ഹെോട്ട് എയര് ഓരവന് 1

5 െസെന്റന്ട്രിലഫയൂജ് (16 ടയൂബുലകള്) 1

6 ൈമോക്ക്രോോക്സ്കേോപ്പ് 
(ൈബോക്നോക്കുലര്)

1

7 കളറിലമീറ്റര് 1

8 സെന്റീോക്റോളജിലക്കല് വോട്ടര് ബോത്ത് 1

9 HbA1C അനൈലസെന്റര് 1

ോക്ഹെോസ്പെിലറ്റല്  മോോക്നെജ്മെന്റേ്  കമ്മ്ിലറ്റിലക്കും,  ോക്കരള  െമഡെിലക്കല്  സെന്റര്വീസെന്റസെന്റ്  ോക്കോര്പ്പോക്റഷന്
ലിലമിലറ്റഡെിലനും,  തോക്ദ്ദേശ  സെന്റവയംഭരണം  സ്ഥോപനങ്ങള്ക്കും  ആരയിലരിലക്കും  ആരവശയമോയ  റിലോക്യജന്റുകള്,
െടസ്റ്റ് ക്ലിലനിലക്കുകള്, മറ്റ് ഇനങ്ങള് എന്നിലവ നല്ോക്കണ്ട ചുമതല.
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