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കേരള സർക്കാരിൽ നിന്നുമുള്ള ഏറ്റവുും പുതിയ ഉത്തരവനുസരിച്ചു  

േവാറൻണ്ടയിനുള്ളവർക്കുള്ള ആയുർകവദ പദ്ധതിേൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ അനുമതി 

ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തിൽ ജില്ലാ ആയുർകവദ കോവിഡ്-19 ററസ്കപാൺസ് 

റസല്ലുേളിലൂറട "അമൃതും" എന്ന ആയുർരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള 

റപാതുനിർകദശങ്ങൾ, അനുബന്ധ കരഖേൾ എന്നിവയാണ് ഈ മാർഗ്ഗകരഖയിലുള്ളത്. 

 

റപോതുനിർകദശങ്ങൾ 

1. േൂട്ടായ പ്പവർത്തനങ്ങളിലൂറട ഒരു കമജർ ഇന്്ടിടയൂഷണൽ േവാറൻണ്ടയിൻ 

കേപ്രത്തിറലങ്കിലുും അമൃതും പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ പ്ശമികക്കണ്ടതാണ് 

2. േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവരിൽ, സ്പ്തീേൾ, േുട്ടിേൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ 

എന്നിവർക്്ക ഔഷധും ആയുർകവദ രുംഗറത്ത സ്പ്തീകരാഗ/ശിശുകരാഗ 

വിദഗ്ധരുറട ആവശയമായ നിർകേശകത്താറട നല്കാവുന്നതാകണാ എന്ന് അതാത് 

വേുപ്പുേൾക്്ക പരികശാധിക്കാവുന്നതാണ്. 

3. 14 ദിവസ ോലാവധിയിൽ എല്ലാ ദിവസവുും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ 

േവാറൻണ്ടയിനുലുള്ളവറര വിളിച്ചു വിവരങ്ങൾ അകനവഷികക്കണ്ടതാണ്.  

ആയതികലക്്ക വിദയാർത്ഥിേളുറടയുും ആയുർ രക്ഷാ ടാ്ക് ക ാഴ്സ് 

അുംഗങ്ങളുറടയുും കസവനും യുക്തിസഹമായി ഉപകയാഗികക്കണ്ടതാണ്.   
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4. അത്തരത്തിൽ വിദയാർത്ഥിേറളയുും മറ്റുും ഉപകയാഗിക്കുകപാൾ, 

എപ്പോരമാണ് റടലിക ാൺ വഴി വിവര കശഖരണും നടകത്തണ്ടത് 

എന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗകരഖകയാ റചറിയ പരിശീലനകമാ ജില്ലാ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കായി ഏർറപ്പടുത്തുന്നത് നന്നാേുും. ആയതികലക്കു 

കമഖല ററസ്കപാൺസ് റസല്ലുേളുറട  സഹായവുും കതടാവുന്നത് ആണ്.  

5. ആയുർകവദ മരുന്നുേൾറക്കാപ്പും എറെൻഷയൽ പ്ഡഗ് ലിസ്റ്റിൽ 

നിർകേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആകരാഗയ പരിപാലനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളുും കേപ്ര 

ആയുഷ് വേുപ്പ് നിർകേശ്ശിക്കുന്ന പ്പതികരാധ മാർഗ്ഗങ്ങളുമായി കചർത്ത് 

യുക്തമായ രീതിയിൽ േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവരികലക്്ക എത്തിക്കുവാൻ 

പരമാവധി പ്ശമികക്കണ്ടതാണ്. ആയതികലക്്ക കസാഷയൽ മീഡിയറയ 

ഉപകയാഗറപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  മറ്റു ജില്ലേളിൽ തയാറാക്കിയ അത്തരും പഠന 

സാമപ്ഗിേൾ എല്ലാ ജില്ലേളിലുും പ്പകയാജനറപ്പടുത്താവുന്നതുമാണ്.   

6. േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവരുറട മാനസിേ ആകരാഗയ പരിപാലനത്തിനായുും 

േൃതയമായ നിർകദശങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആയതിനായി ജില്ലാ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി സജ്ജമാകക്കണ്ടതുണ്ട്.  

ക ാൺ വഴി നൽേുവാൻ േഴിയുന്ന മനസികോല്ലാസപ്പദമായ വിവിധ 

പരിപാടിേൾ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആസൂപ്തണും റചയ്തു 

നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.   

7. മാനസിോകരാഗയ രുംഗത്ത് മലപ്പുറത്ത് പ്പവർത്തിച്ചുറോണ്ടിരിക്കുന്ന "േൂറട" 

ഒരു നല്ല മാതൃേയാണ്.  "േൂറട" യുറട പ്പവർത്തനും സുംസ്ഥാനതലത്തിൽ 

ലഭ്യമാക്കുന്നതുും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്   

8. മാനസിോകരാഗയ പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഭ്ാരതീയ ചിേിത്സാ വേുപ്പിന് 

േീഴിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന ആയുർകവദിേ് റിസർച്്ച ടീമിറല (ആർട് ) വിദഗ്ധരുറട 

കസവനും ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപകയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ആയുർകവദ 

കോകളജുേളിറല മാനസിേ കരാഗ വിദഗ്ധറര ഉൾറപ്പടുത്തി കമഖലാ 
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അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലേളുറട പ്പവർത്തനത്തിന് സഹായേമാേുന്ന 

രീതിയിൽ പ്പ്തു ത പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്താവുന്നതുമാണ് 

9. ആയതികലക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടിേൾക്കായി   കോട്ടക്കൽ 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന, ഭ്ാരതീയ ചിേിത്സാ വേുപ്പിന് േീഴിലുള്ള സർക്കാർ 

മാനസിേ ആകരാഗയ കേപ്രും, കോട്ടക്കൽ വി.പി. എസ്.വി. ആയുർകവദ 

കോകളജ് മാനസിേ വിഭ്ാഗും, കമഖലാ റസല്ലുേൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

നിന്നുമുള്ള സഹായും  സവീേരിക്കാവുന്നതാണ്.   

10. അതാതു ജില്ലേളിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന ആയുർകവദ കോകളജുേറളയുും 

സവോരയ കമഖലയിറല ആയുകവദ വിദഗ്ധന്മാകരയുും, ആയുർകവദ രുംഗറത്ത 

വിവിധ സുംഘടനേറളയുും      സഹേരിപ്പിച്ചുറോണ്ടു അക്കാദമിേ് 

സമിതിേളുണ്ടാക്കി പരിശീലന പരിപാടിേൾ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തറന്ന, 

അവിറട നിലവിലുള്ള സവികശഷ സാഹചരയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, 

നടപ്പിലാക്കുേകയാ, ആയതികലക്കു കമഖല ററസ്കപാൺസ് റസല്ലുേളുറട  

സഹായും കതടാവുന്നകതാ ആണ്.  

11. ഇതുകപാറല തറന്ന ആവശയറമങ്കിൽ മാനുഷിേ വിഭ്വകശഷിക്കായി 

ജില്ലയിറല ആയുർകവദ കോകളജുേറളകയാ കമഖല ററസ്കപാൺസ് 

റസല്ലുേറളകയാ ആയുർകവദ രുംഗറത്ത വിവിധ റപ്പാ ഷണൽ 

സുംഘടനേറളകയാ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.   

12. നിർേിഷ്ടമായ ഔഷധങ്ങൾ 14 (പതിനാലു) ദിവസകത്തക്കാണ് 

േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവർക്കു നൽകേണ്ടത് (ഔഷധും തയ്യാർ റചകയ്യണ്ടുന്ന 

രീതിേളുും മറ്റുും മുകന്ന നൽേിയിട്ടുള്ളത് ഉപകയാഗിക്കുേ. ഔഷധ 

നിർണ്ണയത്തിനുള്ള കപ്പാകട്ടാകോൾ ഇതികനാറടാപ്പും കചർത്തിട്ടുള്ളത് 

കനാക്കുേ.) 

13. ആയുർകവദ ഔഷധങ്ങൾ ഉപകയാഗിക്കാൻ വിമുഖത ോട്ടുന്ന 

േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവർക്്ക അനക്സർ ഒന്ന് (എെൻഷയൽ പ്ഡഗ് ലിസ്റ്റ്) 
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പ്പോരമുള്ള ജീവിതശശലീ മാറ്റങ്ങൾ, ഭ്ക്ഷണ പ്േമങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉപകദശിക്കാവുന്നതാണ് 

14. ഒരുപഞ്ചായത്തിൽ ഓകരാ ദിവസവുും ആറേ േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവരുറട 

എണ്ണവുും അതിൽ ആയുർകവദ മരുന്ന് ഉപകയാഗിച്ചവരുറട എണ്ണവുും 

േഴിയുറന്നടുകത്താളും േൃതയമായി കരഖറപ്പടുത്തി സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്. 

അത്തരത്തിൽ ജില്ലാ തലത്തിലാറേയുള്ള േണക്കുും ലഭ്യറമങ്കിൽ 

കോർഡികനറ്റർമ്മാർ കശഖരിച്ചു സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്. 

15. േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവരിൽ ആയുർകവദ മരുന്ന് ഉപകയാഗിക്കാത്തവറരയുും 

േഴിയുന്നപ്ത ശാസ്പ്തീയമായി   ക ാറളാ അപ് റചകയ്യണ്ടത് പഠന ഗകവഷണ 

പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കു അതയന്താകപക്ഷിതമാണ്.   

16. േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവരുറട ക ാറളാ അപ് എല്ലാ ദിവസവുും ഒരു നിശ്ചിത 

സമയും (ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 3 മണികയാട് േൂടിയായാൽ നല്ലത.്  ആ സമയത്തു 

വിദയാർത്ഥിേറളക്കൂടി നന്നായി ഉപകയാഗറപ്പടുത്താൻ േഴിയുും) നടത്തുേയുും 

ഡാറ്റ അപ്്കലാഡ് റചയ്യുേയുും കവണും.  േവാറൻണ്ടയിൻ ോലാവധിയിറല 

ക ാറളാ അപ് 1 -14, 21, 28 ദിവസങ്ങളിൽ നടത്താവുന്നതാണ് (ഇത് ആയുർകവദ 

മരുന്ന ്ഉപകയാഗിച്ചവർക്കുും അല്ലാത്തവർക്കുും ബാധേമാണ്) 

17. േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ള വയക്തിയുറട ക ാൺ നപർ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ 

എന്നിവയ്്റക്കാപ്പും പ്പ്തു ത വയക്തിയുമായി ബന്ധറപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ നല്കാൻ 

േഴിയുന്ന മററ്റാരാളുറട ക ാൺ നപർ േൂടി കരഖറപ്പടുത്തി വയ്്കക്കണ്ടതാണ്.  

18. കോവിഡ് 19 പ്പതികരാധ പ്പവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധറപ്പട്ടു ഒരു ജില്ലയിറല  

റമഡിക്കൽ ഓ ീസർമാർക്്ക ഉണ്ടാേുന്ന ചിേിത്സാ സുംബന്ധിയായ 

സുംശയങ്ങൾ ദൂരീേരിക്കുന്നതിനുും, ജില്ലേളിറല സാഹചരയങ്ങൾ 

മനസിലാക്കി അടിയന്തിര ചിേിത്സാ സുംബന്ധിയായ തീരുമാനങ്ങൾ 

എടുക്കുന്നതിനുും ജില്ലാ റമഡിക്കൽ ഓ ിസർ റചയർമാനായി 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഭ്ാരതീയ ചിേിത്സാ വേുപ്പിറല വിദഗ്ധരായ കഡാക്ടർമാറര  

ഉൾറപ്പടുത്തിറക്കാണ്ടുള്ള  ഒരു റമഡിക്കൽ അശഡവസറി സുംവിധാനും എല്ലാ 
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ജില്ലേളിലുും സജ്ജമാകക്കണ്ടതാണ്.  അതിൽ ആവശയറമങ്കിൽ, വേുപ്പ് 

തീരുമാനമനുസരിച്ചു സ്പ്തീ/ശിശുകരാഗ വിദഗ്ധറരയുും 

ഉൾറപ്പടുത്താവുന്നതാേുന്നു.   

19. പ്പ്തു ത റമഡിക്കൽ അശഡവസറി സുംവിധാനത്തിനായി ഒരു റമഡിക്കൽ 

കബാർഡ് രൂപീേരിക്കുേകയാ/നിലവിലുള്ളത് ഉപകയാഗിക്കുേകയാ ആോും.  

രണ്ടുമറല്ലങ്കിൽ ആർട ് കപാറല ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള 

ോരയക്ഷമമായ ഒരു സുംവിധാനും ഇതിനായി 

പ്പകയാജനറപ്പടുത്താവുന്നതുമാണ്.  

20. ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് കപാസിറ്റീവ് ആയവരുറട ക ാകളാ അപ്പിനായി 

കഡാക്ടർമാർക്കു കവണ്ട സൗേരയങ്ങളുും മാനുഷിേ വിഭ്വകശഷിയുും ജില്ലാ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാകക്കണ്ടതാണ്.  ആയതിനായി കമഖല ആയുർകവദ 

കോവിഡ്-19 ററസ്കപാൺസ് റസല്ലുേളുറട സഹായും കതടാവുന്നതുമാേുന്നു. 

േവാറൻണ്ടയിനിൽ കോവിഡ് കപാസിറ്റീവ് ആേുന്നവരുറട 

വിവരകശഖരണത്തിനു മാപ്തമായി ആവശയറമങ്കിൽ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ജില്ലാ ആയുർകവദ കോവിഡ്-19 ററസ്കപാൺസ് റസല്ലിന് േീഴിൽ ഒരു പ്പകതയേ 

ടീമിറന സജ്ജമാക്കാവുന്നതാണ്.    

21. േവാറൻണ്ടയിൻ കേപ്രങ്ങൾ പ്പവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ആയുർകവദ 

കോകളജുേളിലുും ഇത്തരത്തിൽ റമഡിക്കൽ അശഡവസറി സുംവിധാനങ്ങളുും 

വിവര കശഖരണ മാർഗ്ഗങ്ങളുും മറ്റുും സജ്ജമാക്കാവുന്നതാണ്.   

22. എല്ലാ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുും മുന്നിൽ വരുന്ന വിവിധങ്ങളായ സാഹചരയങ്ങൾ 

കനരിടുന്നതികലക്കായി, ഒരു േകപ്ണ്ടാൾ റൂും പ്പവർത്തികക്കണ്ടതാണ്.  കോവിഡ്-

19 പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കു പുററമ മറ്റുപല സാപ്േമിേ കരാഗങ്ങൾക്കുും പ്പേൃതി 

ദുരന്തങ്ങൾ മുതലായവ കനരിടുന്നതിനുും പ്പ്തു ത േകപ്ണ്ടാൾ റൂമുേൾ 

ഉപകയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  േൺകപ്ടാൾ റൂമുേളുറട നടത്തിപ്പുും ഏകോപനവുും 

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷന് ആയിരിക്കുും. േൺകപ്ടാൾറൂും എപ്തസമയും 

പ്പവർത്തിക്കണും ആറരാറക്കയുണ്ടാേണും മുതലായ ോരയങ്ങൾ ഭ്ാരതീയ 
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ചിേിത്സാ വേു പ്പ്, നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 

തീരുമാനങ്ങൾക്കുും, നിർകേശങ്ങൾക്കുും വികധയമായിരിക്കുും. 

23. വിവിധ തലങ്ങളിറല വിവര  കശഖരണത്തിനായുള്ള കേസ് ററകക്കാർഡ് ക ാും 

(സി.ആർ.എ ്) ഇതികനാറടാപ്പും പ്പസിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയവ േൃതയമായി 

ഉപകയാഗറപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്്.  അമൃതും പദ്ധതിക്കായി പ്പകതയേ റരജിസ്റ്ററുേൾ 

സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള ആവശയങ്ങൾക്്ക അഭ്ിോമയമായിരിക്കുും. 

24. േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവരിൽ ആയുർകവദ ഔഷധങ്ങളുും മറ്റുും 

ഉപകയാഗിക്കുന്നതിനായുള്ള സമ്മത പപ്തത്തിനുള്ള മാതൃേയുും 

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് വാട്്സ് ആപ് മുഖാന്തിരകമാ കരാഗിയുറട 

അനുവാദകത്താറട കവായിസ് ക്ലിപ്പാകയാ റടേ്സ്റ്റ് റമകെജ് ആകയാ 

വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

25. േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവരിൽ ആറരങ്കിലുും കോവിഡ് കപാസിറ്റീവ് 

ആേുേകയാ േവാറൻണ്ടയിനിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത ് വറരകയാ ആയുർകവദ 

ആകരാഗയ രക്ഷ ഔഷധങ്ങൾ നൽോവുന്നതാണ്. 

26. അത്തരത്തിൽ കോവിഡ് കരാഗിേളായി മാറുന്നവരുറട േ്ളിനിക്കൽ കോഴ്സ്, 

ക്ലിനിക്കൽ ഔട്കും എന്നിവ േഴിയുന്നപ്ത കശഖരികക്കണ്ടതുും കോവിഡ് 

മുക്തരായാൽ പുനർജനിയികലറക്കത്തിക്കാൻ പ്ശമികക്കണ്ടതുമാേുന്നു (ഇത് 

ആയുർകവദ മരുന്ന് ഉപകയാഗിച്ചവർക്കുും അല്ലാത്തവർക്കുും ബാധേമാണ്) 

27. േവാറൻണ്ടയിനിലിരിറക്ക കോവിഡ് ബാധിതരാേുന്നവരുറട വിവരങ്ങൾ 

േൃതയമായി സി.ആർ.എ ് - ൽ കരഖറപ്പടുത്തി സൂക്ഷികക്കണ്ടതുും.  

ആവശയറപ്പടുന്ന മുറയ്ക്്ക കോഓർഡികനറ്റർമ്മാർ മുഖാന്തിരും നിശ്ചിത 

ക ാർമാറ്റിൽ നൽകേണ്ടതുമാേുന്നു.   

28. സവോരയ ആയുർകവദ കോകളജുേളിലുും, ആശുപപ്തിേളിലുും 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന േവാറൻണ്ടയിൻ കേപ്രങ്ങളിറല അമൃതും പദ്ധതിയുറട 

നടത്തിപ്പ് ഏറ്റവുും അടുത്തുള്ള ആയുർരക്ഷ ക്ലിനിക്കുേൾക്കായിരിക്കുും.   
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29. മരുന്നുേളുറട നിർമ്മാണ വിതരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കായി േവാറൻണ്ടയിൻ 

കേപ്രങ്ങൾ പ്പവർത്തിക്കുന്ന ആയുർകവദ സ്ഥാപനങ്ങളുറട സഹായും 

ആവശയറമങ്കിൽ സവീേരിക്കാവുന്നതാണ്.   

30. േവാറൻണ്ടയിൻ കേപ്രങ്ങളിറലയുും വീടുേളിറലയുും ഔഷധ നിർമ്മാണ 

വിതരണത്തിന് ശുചിതവവുും സുരക്ഷിതതവവുും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഏതു 

മാർഗ്ഗങ്ങറളക്കുറിച്ചുും ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനറമടുക്കാവുന്നതുും 

ആയതിനായി തകേശ്ശ സവയുംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുൾറപ്പറടയുള്ള 

സഹായ സഹേരണങ്ങൾ സവീേരിക്കാവുന്നതുമാണ്.  ആയുർ രക്ഷ ടാ്ക് 

ക ാഴ്്സ് ോരയക്ഷമമാക്കുന്നതിലൂറട കമൽ പ്പവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ 

േഴിയുും.  

31. അമൃതും പദ്ധതിയിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവുും റികപ്പാർട്്ട 

റചകയണ്ടതുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക ാും തയ്യാർ റചയ്ത് കോഓർഡികനറ്റർമ്മാർ 

മുഖാന്തിരും എത്തിച്ചു നൽേുന്നതാണ്.   

32. സവാസ്ഥയും സുഖായുഷയും മുതലായ പരിപാടിേളുറട ദിവസവുും ഉള്ള 

റികപ്പാർട്ടിങ് അമൃതും പദ്ധതിയുറട റികപ്പാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്ന മുറയ്ക്്ക എല്ലാ 

ശനിയാഴ്ചയുും (ആഴ്ച കതാറുമുള്ള അറേ വിവരങ്ങൾ) റചയ്താൽ മതിയാേുും.  

എന്നാൽ അതയാവശയ സരർഭ്ങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ നൽേുവാൻ ആയുർ രക്ഷ 

ക്ലിനിക്കുേൾ സജ്ജമായിരികക്കണ്ടതാേുന്നു. 

33. കോവിഡ്-19 പ്പവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധറപ്പട്ട വിവരകശഖരണും, ആയത് 

സൂക്ഷിക്കുേ, വിലയിരുത്തുേ മുതലായവ അതയന്തും ഉത്തരവാദിത്തകത്താറട 

റചകയ്യണ്ട ഒന്നാേുന്നു.  സുംക്ഷിപ്്തമായ വിവരങ്ങൾ മാപ്തമാണ് ഓൺശലൻ 

മുഖാന്തിരും സുംസ്ഥാനതലത്തിൽ കശഖരിക്കുന്നത്.  വിശദമായ വയക്തിഗത 

വിവരങ്ങൾ കശഖരിക്കുന്നതിനുും, സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധിോരും കസ്റ്ററ്റ് 

ആയുർകവദ കോവിഡ്-19 ററസ്കപാൺസ് റസല്ലികനാട് കചർന്ന് 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന വേുപ്പുേൾക്കുും, പ്പ്തു ത റസൽ ചുമതലറപ്പടുത്തുന്ന 

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുും വയക്തിേൾക്കുും മാപ്തമായിരിക്കുും. 
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34. ഔഷധ നിർമ്മാണ വിതരണവുും, വിവരകശഖരണമുൾറപ്പറടയുള്ള തുടർ 

പ്പവർത്തനങ്ങളുറമല്ലാും തറന്ന സർക്കാരിൽ നിന്നുും, ആകരാഗയ വേുപ്പിൽ 

നിന്നുും സമയാസമയങ്ങളിലുണ്ടാേുന്ന മാർഗനിർകേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുും, 

കപ്ബക്്ക ദി റചയിൻ നിബന്ധനേൾ പാലിച്ചുറോണ്ടുമാേണും. 

35. അമൃതും പദ്ധതി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സവാസ്ഥയും പദ്ധതിയിലൂറട 

നൽേുന്ന ആകരാഗയ രക്ഷ മരുന്നുേൾക്്ക നിയപ്ന്തണും റോണ്ടുവകരണ്ടതാണ്. 

36. േവാറൻണ്ടയിനിലുള്ളവരുറട പരിചരണത്തികലർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 

കഡാക്ടർമാരുും മറ്റു പ്പവർത്തേരുും ജില്ലാ കോർഡികനറ്റർമാരുും േഴിയുന്നപ്ത 

ക ാണിൽ ലഭ്യമായിരിക്കാൻ പ്ശദ്ധികക്കണ്ടതാണ്  

ഇകപ്പാഴുള്ള ഈ റോകറാണാക്കാലും നൽേുന്ന കവദനേളുും പരാധീനതേളുും 

സമാനതേളില്ലാത്ത േൂട്ടായ്മയിലൂറട നമ്മൾ അതിജീവിക്കുും.  പറക്ഷ ഈ 

പ്പതിസന്ധി പഠന ഗകവഷണ പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ സാധയതേളാണ് 

തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നത്.  ആയതു േൂടി പരിഗണിച്ചുറോണ്ട് കമഖല റസല്ലുേറള 

േൂടി ഉപകയാഗറപ്പടുത്തിറക്കാണ്ടു ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള പഠന ഗകവഷണ 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിറപ്പടുത്തുവാനുള്ള പ്ശമങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ്.   
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അമൃതം 

 

ക ോവിഡ് -19 ക ോഗ നി ീക്ഷണ ത്തിലുള്ളവ ുടെ പ ിപോലനത്തിന് 

ആയുർകവദ ചി ിത്സ ർക്കുള്ള മോർഗ്ഗ നിർകേശങ്ങൾ 

 

ചികിത്സയിൽ പൂർണമായ ും മ ൻ കൂട്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട മര ന്ന കൾ മാത്രദ്ദമ 

ഉദ്ദപയാഗിക്കാവൂ എന്ന  പറയ ന്നര ് ആയ ർദ്ദവദ രീരിയല്ലദ്ദല്ലാ. എങ്കില ും ദ്ദരാഗപ്പെ 

സുംബന്ധിച്ച ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടാക കയ ും അരിനന സരിച്ച മാത്രും ചികിത്സ 

നടെ കയ ും പ്പചയ്യണും. ഇരിനായി രാപ്പെെറയ ന്ന കാരയങ്ങൾ സഹായകമാക ും.  

 

സോമോനയമോയി ക ോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലോത്തവർക്്ക ക ോഗ പ്പതിക ോധത്തിനോയി 

നൽ ോവുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ( ോലോവധി 14 ദിവസം). 

 

1. ഇന്ദു ോന്തം  ഷോയ ചൂർണ്ണം /ഏലോ  ണോദി ഷോയ ചൂർണ്ണം 

(ദീപനവ ും, അന ദ്ദലാമനവ ും രദവാരാ ദ്ദരാഗത്പരിദ്ദരാധ ശക്തി വർദ്ധിെിക്ക ന്നര മായ 

ഔഷധും) 

രാത്രി 400 ml (2 ഗ്ലാസ്) നന്നായി രിളച്ച പ്പവള്ളെിൽ, 6 ടീസ്പൂ ൺ കഷായ ചൂർണ്ണും 

ദ്ദചർെ് അടച്ച  വയ്ക്ക ക, കാലെ് അര ്വീണ്ട ും രിളെിച്്ച 200 ml ( 1 ഗ്ലാസ് ) ആക്കി വറ്റിച്്ച 

അരിപ്പച്ചട െ് പക രി കാലെ് പ്പവറ ും വയറ്റില ും (6 am) ബാക്കി പക രി വവകിട്ട ും (6 pm), 

പ്പവറ ും വയറ്റില ും ദ്ദസവിക്ക ക.  

ഗർഭിണി ൾക്കും  ുട്ടി ൾക്കും : ത്ദാക്ഷാദികഷായ ചൂർണ്ണും/ഏലാ കണാദി കഷായ 

ചൂർണ്ണും./ നദ്ദയാപായും കഷായ ചൂർണ്ണും 
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2. വിലവോദി ഗുളി /സുദർശനം ഗുളി  വിഷഹരരവെിന ും ജ്വരഹരരവെിന ും 

ത്പശസ്തമായ ഔഷധും. 2 ഗ ളിക വീരും 2 ദ്ദനരും ദ്ദസവിക്കാും. 

3. ഷഡംഗം  ഷോയ ചൂർണ്ണം. ച ക്്ക മല്ലി പ്പവള്ളമായാല ും ദ്ദപാരായ്കയില്ല. ഒര  ലിറ്റർ 

പ്പവളളെിദ്ദലക്്ക 15 ത്ഗാും ചരച്ച പ്പപാടിദ്ദയാ, സൂക്ഷ്മചൂർണ്ണമാണ് എങ്കിൽ ഒര  ടീസ്പൂ ൺ (5 

ത്ഗാും) മരി.  രിളച്ചാൽ പാത്രും അടയ്ക്കാപ്പര 10 മിനിറ്റ് സ്റ്റൗ സിമ്മാക്കിയിട്്ട ദ്ദവവിക്കണും. 

അപ്പല്ലങ്കിൽ പ്പചറ രീയിൽ ദ്ദവവിക്കണും, ഇര ് ഒരാൾക്്ക എന്ന കണക്കിപ്പലട ക്കാും. 

ഏകദ്ദദശും 750 മില്ലി ലിറ്റർ കാണ ും.  ഇര ്ഒര  ദിവസും പലവട്ടമായി ക ടിക്കണും. 

4.  ുലുക്കുഴിയോൻ 

ച ക്്ക / കട ക്കാപ്പൊണ്ട് ദ്ദചർെ  രിളെിച്ച പ്പവള്ളും സ ഖകരമായ ചൂടിൽ 

ശകലും ഇന്ദ െ് അപ്പല്ലങ്കിൽ സാധാരണ ഉെ് ദ്ദചർെ് ദിവസും രണ്ട  രവപ്പണപ്പയങ്കില ും 

കവിൾ പ്പകാണ്ട് ക ല ക്ക െിയാൻ നിർദ്ദേശിക്കാും 

5. ആവി ട ോള്ളോൻ 

മഞ്ഞൾ, ര ളസിയില, പനിക്കൂർക്കയില, യൂക്കാലി എണ്ണ, എന്നിവ ദ്ദചർെ് 

രിളെിച്ച പ്പവള്ളും ആവി ശവസിക്കാൻ നിർദ്ദദശിക്കാും. 

6. അപ ോജിത ധൂപ ചൂർണ്ണം 

ഇര  പദ്ദയാഗിച്്ച, വവകിട്്ട വീടിനകും അപ്പല്ലങ്കിൽ രാമസസ്ഥലും പ കയ്ക്കണും. 

പ്പവള െ ള്ളി, ദ്ദവെില, കായും, കട ക്, വയമ്പ്, ക ന്തിരിക്കും, എന്നിദ്ദവദ്ദയാ 

ഉദ്ദപയാഗിക്കാും.  

കമൽ സൂചിപ്പിച്ച നിർകേശങ്ങൾക്്ക പുറടമ ക പ്ന്ദ ആയുഷ് വ ുപ്പിൽ നിന്ന് 

പുറത്തിറക്കിയി ിക്കുന്ന നിർകേശങ്ങളും യുക്തിസഹമോയി ജില്ലോതലങ്ങളിൽ 

തീ ുമോനടമെുത്തു നെപ്പിലോക്കോവുന്നതോണ്.  എടെൻഷയൽ പ്ഡഗ് ലിസ്റ്റിൽ 

നിർകേശിച്ചി ിക്കുന്ന ആക ോഗയ പ ിപോലനത്തിനുള്ള മോർഗങ്ങളും 

ഇതികനോടെോപ്പം നെപ്പിലോകക്കണ്ടതോണ്. 
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ക ോഗിയുകെയും ക ോഗോവസ്ഥ ടളയും പ ിഗണിച്ച് ഉപകയോഗിക്കോവുന്ന 

ഏതോനും പ്പധോന ഔഷധങ്ങളും അവ ഉപകയോഗിക്കോവുന്ന അവസ്ഥ ളും 

ചുവടെ കചർക്കുന്നു. 

 

കയോഗം കമടപോെി ഫലം 

ദശമൂല കട ത്രയാദി 

കഷായും 

ദ്ദരൻ കഫവാരെിന് ത്പാധാനയും 

കൂട രലാപ്പണങ്കിൽ യ ക്തമായ 

മര ന്ന.് അന ബന്ധ ദ്ദവദനകൾക്്ക 

നന്ന് 

പഥ്യാ ക സ്ത ുംബരയാദി 

കഷായും 

ദ്ദരൻ, കായും കഫവാര ജ്വരെിൽ 

അന ബന്ധമായി ത്പാണ-അന്നവഹ 

ദ്ദത്സാരസ്സ കപ്പള ബാധിക്ക ന്ന 

അന ബന്ധ ലക്ഷണങ്ങദ്ദളാട  

കൂടിയരാക ദ്ദമ്പാൾ ത്പദ്ദരയകും 

നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്ക ന്ന . പിെ 

ദ്ദകാപ െിന ള്ള സാധയര 

നല്ലദ്ദപാപ്പല കണക്കിപ്പലട ക്കണും. 

അമൃദ്ദരാെരും 

കഷായും 

പഞ്ചസാര/യ ക്ത

മായ ഗ ളിക 

സന്നിപാര ജ്വരെിൽ 

പ്പകാട ക്കാവ ന്ന ദ്ദയാഗും. 

അന ദ്ദലാമനരവമ ണ്ട് പാചന-

ദീപനമാണ്.  കാസ ശവാസങ്ങദ്ദളക്കാൾ 

പനിയ്ക്്ക മ ൻ രൂക്കമ ള്ള 

സന്ദർഭങ്ങളിൽ യ ക്തും. 
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ഏലാ കണാദി കഷായും പഞ്ചസാര, 

ജ്ീരകപ്പൊടി, 

ദ്ദകാലരക്കിൻ 

പ്പപാടി, ഇരട്ടി 

മധ രപ്പൊടി 

എന്നിവയ ും 

ദ്ദരന ും 

രാജ്യക്ഷ്മ സദൃശമായ ശവാസ 

കാസങ്ങളിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്ക ന്ന 

ശമനമായ, എന്നാൽ അത്ര 

ലുംഘനമല്ലാെ കഷായും. 

പിൊന ബന്ധെില ും പ്പകാട ക്കാും. 

പദ്ദടാല 

കട ദ്ദരാഹിണയാദി 

കഷായും. 

യ ക്തമായ 

ദ്ദമപ്പമ്പാടി 

ദ്ദചർക്കണും. 

പിെ-പിെകഫ ജ്നയമായ 

ജ്വരെിൽ ത്പധാനും. 

കാസശവാസങ്ങൾക്്ക ത്പദ്ദരയകിച്്ച 

സൂചന ഇപ്പല്ലങ്കില ും 

ജ്വരഹരെവദ്ദൊപ്പടാെും, 

വിഷഹരരവവ ും കൂടി ഉള്ളരിനാൽ 

സഹായകരമാക ും. 

നദ്ദയാപായും കഷായും  യ ക്തമായ 

ദ്ദമപ്പമ്പാടി 

ദ്ദചർക്കണും. 

വാരാന ദ്ദലാമനും, ശവാസ ഹിധ്മാ 

ഹരും ബലയും, ഗർഭ രക്ഷക്ക ും ഉെമും. 

ത്ദാക്ഷാദി ഫാണ്ട/ഹിമ 

കഷായും 

മലർപ്പൊടി, ദ്ദരൻ, 

പഞ്ചസാര,പിച്ചക

െൂ. 

വാരപിെ ശമനും, രക്തത്പസാദനും, 

മദ്ദനാവിത്ഭമും, ഛർേി, കാമല, മൂർച്ഛ, 

ദാഹും, ത്ഭമും, ര ടങ്ങിയവ പനി 

പ്പകാണ്ട ള്ള ക്ഷീണും, രലച റ്റ്, 

നിർജ്ജലീകരണും മ രലായവയ്ക്്ക 

ഉെമും. 

 



v 
 

[കമൽ ോണിച്ച മ ുന്നു ൾക്്ക പുറടമ, എസൻഷയൽ പ്ഡഗ് ലിസ്റ്റിൽ 

ഉൾടപ്പട്ടി ിക്കുന്ന അഗസ്തയ  സോയനം മുതലോയവയും, അമൃതോ ിഷ്ടം, 

മുസ്തോ ിഷ്ടം എന്നിവയും പ ിഗണിക്കോവുന്നതോണ്.  അതയോവശയ 

സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജില്ലോതല ടമഡിക്കൽ ക ോർഡു ൾക്്ക എസൻഷയൽ പ്ഡഗ് 

ലിസ്റ്റിനു പുറത്തുള്ള ഔഷധങ്ങളും ഉപകയോഗത്തിനോയി 

നിർകേശിക്കോവുന്നതോണ്.  ആയതു സം ന്ധിയോയ വിവ ങ്ങൾ   

ക ോർഡികനറ്റർ മുഖോന്തി ം എസ്.എ.സി.ആർ.സി. ക്കു എത്തികക്കണ്ടതോണ്.  

ചി ിത്സോ സം ന്ധിയോയും ഗകവഷണ സം ന്ധിയോയും ഉള്ള സംശയ 

ദൂ ീ  ണത്തിന് എസ്.എ.സി.ആർ.സി. ക്കു കവണ്ടി പ്പവർത്തിക്കുന്ന 

ക്ലിനിക്കൽ റികസോഴ്സ് പ്ഗൂപ്്പ, റിടസർച്ച് റികസോഴ്സ് പ്ഗൂപ്്പ എന്നിവ ുടെ സഹോയം 

ലഭയമോണ്.] 
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SACRC CASE RECORD FORM FOR COVID-19 
Module 1: Quarantine care – Amrutham / Baseline data  

Mode of recording: Direct / Telephonic Source of details: Self/Attendee/Health worker 

Co-Morbidities As reported by the patient or from medical records. (Unk – Unknown)  

Hypertension  Yes / No / Unk Asthma Yes / No / Unk 

Diabetes Yes / No / Unk Kidney disease Yes / No / Unk 

Cardiac disease Yes / No / Unk Liver disease Yes / No / Unk 

Chronic lung disease Yes / No / Unk Tuberculosis Yes / No / Unk 

Neurological disorder Yes / No / Unk Malignancy Yes / No / Unk 

HIV Yes / No / Unk Smoking  Yes / No / Unk 

Others (Mention)   
 

Medicines advised during quarantine period:        As Standalone measure / As Add on  

Date  Medicine  Dose & Time  Duration Diet & Lifestyle  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

If Add on, Mention the modern medicines administered: HCQ /others/ UnK 
 
 
 

Outcome at the end of quarantine period –           Tested as Covid19 positive –   Yes    /     No 

Details of the Ayur Raksha Clinic:   
 
Name of the attending doctor: 

Date: 

……/….…/20…. 

Case Record No: 
 

Name:  
 

Age: Sex:  M / F / T 

Address:  
 
 

Mobile: 
 
Landline:  

Panchayath/Municipality/Corporation:    
  

Ward:  Host spot  
Yes /   No 

Health care worker – Yes /   No  Other high-risk group – Yes /   No 

In house family member under quarantine  / Attending a COVID19 quarantine facility 

Travelled from:  From Reported hotspot: Yes / No 

H/O of Contact with a Suspected/Confirmed Covid19 case Primary/ Secondary/Unknown/None 

Quarantine suggested:      Yes / No   

From ………………………………. To …………………………………… 

Nature of the quarantine –            

Home / Institution 

Pregnancy: Yes / No 

If yes: week of gestation…………. 

Lactating: Yes / No 

If yes, duration: ………….weeks 
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Module 2:  Patient monitoring (To be filled if patient develops COVID-19 symptoms) 

Ayurvedic Prophylactic medicine intake : Yes / No.               (If Yes no of days ………………..)  

Mode of recording: Direct / Telephonic Source of details: Self /Attendee /Health worker 

Date of Onset of symptoms:  ………/…….../20…. Date of First recording ………/…….../20…. 

Frequency of follow up to be decided according to available resources  
Mention the day on which the assessment is made on the “Day” column ( Eg- 2nd, 7th etc) 

Put “” mark if present / “” if absent  

Symptom/sign  Day  Day  Day  Day  Day  Day  Day  Day  

 

Fever          

Cough          

Sputum          

Haemoptysis          

Sore throat          

Running nose         

Wheezing          

Shortness of breath          

Chest pain          

Muscle pain          

Joint pain          

Fatigue          

Loss of smell          

Loss of taste          

Head ache          

Abdominal pain         

Nausea          

Vomiting         

Diarrhea         

Constipation          

Lymphadenopathy          

Inability to walk          

Conjunctivitis         

Bleeding  

(mention site) 

 

        

Altered consciousness / 

Confusion 

        

Others – Mention 

 

 

 

        

(IN CASE OF INSTITUTIONAL CARE, MAINTAIN A DAILY VITALS CHART AND ATTACH IF POSSIBLE) 
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Management in symptomatic phase: As standalone / As add on (Additional sheets can be added)  

Date  Medicines   Dose & Time Duration Diet & Lifestyle  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Complications:  

Pneumonia  Yes / No Cardiac arrest Yes / No 

ARDS  Yes / No Seizure  Yes / No 

Cardiac arrythmia Yes / No Shock  Yes / No 

Renal failure  Yes / No Liver dysfunction  Yes / No 

Others – Mention   

Necessity of ICU / High dependency care unit:  Yes / No 

Oxygen therapy:  Yes / No  
 

Ventilation: Yes / No 

If Yes - Noninvasive (BIPAP/CPAP) / Invasive 

 

Laboratory investigations: (FA = first assessed / LA = last assessed) (IF AVAILABLE) 

Parameter  FA   LA  Parameter  FA   LA   

Haemoglobin (g/L)    Creatinine (μmol/L)    

WBC count (x109/L)    Sodium (mEq/L)    

Platelets (x109/L)    Potassium (mEq/L)    

APTT/APTR    Procalcitonin (ng/mL)    

PT - INR    CRP (mg/L)    

LDH (U/L)   ESR (mm/hr)   

ALT/SGPT (U/L)    Creatine kinase (U/L)    

Total bilirubin (μmol/L)    Troponin (ng/mL)    

AST/SGOT (U/L)    D-dimer (mg/L)   

Covid19 RT PCR   X ray Chest PA   

Others (specify)  

Outcome assessment: Direct / telephonic  Date of discharge/end of care: ……/……../20….. 

Condition at discharge/end of care: Full Recovery / With complications / Death / Unk 

Ability to self-care at discharge : Same as before / Better/ Worse / Unknown 
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Module 3 – Post Covid19 -Convalescent care    (Punarjani) 

Mode of recording: Direct / Telephonic Source of details: Self /Attendee /Health worker 

Post Covid19 symptoms - Frequency of follow up to be decided according to available resources 
Mention the day on which the assessment is made on the Day column (Eg- 2nd, 7th etc) (attach 
additional sheets if needed)  . Put “” mark if present / “” if absent 
 

Symptom/Disease Day  
 

Day  Day Day Day Day 

Breathing difficulty        

Exertional dyspnoea        

Fatigue        

Weight loss        

Loss of smell        

Loss of appetite        

Constipation        

PTSD       

Anxiety        

Depression        

Others – Liver dysfunction/ Chronic lung disease/ Chronic Kidney disease/ Cardiac dysfunction/ 
Neurologic manifestations / Mention specifically -  

       

       

       

       

       

 

Medicines for Convalescent care 

Date  Medicine Dose &Time Duration Diet & Lifestyle  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Condition at review after ……………. days  

 
Full Recovery /Referral/ Death / Unknown 

Other comments:  
 
 

Name of the attending physician:   
 
 
 

Signature:   
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Instructions for filling the CRF 

1. The CRF is to be filled by a doctor or a trained health volunteer.  

2. There are three modules in the CRF, which can be used for evaluating subjects under 

quarantine, disease care as well as convalescent period respectively.   

3. Health workers include medical, paramedical, health inspectors as well as other 

ancillary staff associated with hospitals, nursing homes and clinics.  

4. Other high-risk group include police, fire force, volunteers and other public servants 

who have increased chances of exposure with patients.  

5. All points need to be filled only after a detailed enquiry with the person in 

quarantine/close relative/attendee/health worker.  

6. In options given as Yes/No , Put “” mark for whichever is applicable  

7. In options given as xxxxx / yyyyy , please put tick mark for applicable ones.  

8. The CRF needs to be filled strictly adhering to the social distancing and other 

precautionary measures. 

9. The day of first visit or initiation of administration of medication is to be considered as 

the first day. The subsequent evaluations can be done on 7,14,21, 28th days or can be 

decided based on the availability of resources in the field. The follow ups can be carried 

out through telephonic conversations. Indicate the status of the patient in the appropriate 

column by putting a tick mark, if present and cross mark, if the symptoms are absent, 

after entering the correct date 

10. In the diet and lifestyle column, the regimen advised can be entered specifically or 

mention the typical annexures (as Annexure I, Annexure II etc) given in SACRC 

protocol.  

11. The option ‘others’ need to be filled, wherever needed, in the detailed manner. 

12. The final comments need to be put in by the investigator, who analyses the CRF at the 

RACRC, and his signature need to be put at the right place. 

13. Informed consent form, attached with the CRF shall be deliberated and consent 

obtained either from the patient or guardian (with necessary precautions) or by other 

means like telephone or electronic modes like WhatsApp  / email.  
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സമ്മത പത്തം 

ക ോവിഡ്19 ക ോഗ ത്പതിക ോധത്തിന്റെ ഭോഗമോയി സംസ്ഥോന സർക്കോർ ആയുർകവദ 

വ ുപ്പ് മുഖോന്തി ം നടത്തുന്ന ആയുർകവദ ചി ിത്സ സംബന്ധിച്ച  വിവ ക ഖ 

വിശദമോയി വോയിക്കു യും,  ക ോക്ടർ എന്റെ സംശയങ്ങൾ ദൂ ീ  ിച്ചു ത ു യും 

ഈ വിവ ങ്ങൾ എനിക്ക് പൂർണമോയും കബോധയറപ്പടു യും റചയ്തി ിക്കുന്നു. 

 

ത്പസ്തുത ചി ിത്സോ വവദയനി ീക്ഷണത്തിൽ ഉപകയോഗിക്കുകപോൾ സോധോ ണയോയി 

പോർശവഫലങ്ങക ോ മറ്റ് ഉപത്ദവങ്ങക ോ  ോണോെിലല എന്നും, ആവശയം വ ുന്ന 

സന്ദർഭങ്ങ ിൽ എനിക്ക് വവദയസഹോയം യഥോവിധി ലഭയമോക്കുറമന്നും ഉെപ്പു 

നൽ ിയിട്ടുണ്ട്.   

 

ഈ പദ്ധതിയിൽ എന്റെ പങ്കോ ിത്തം സവകമധയോറണന്നും ഈ പദ്ധതി 

പൂര്ണമോ ുന്നതിന് എന്റെ സഹ  ണം ആവശയമോറണന്നും ഞോൻ അെിയുന്നു. 

എങ്കിലും പദ്ധതിയുറട ഏതു ഘട്ടത്തിലും ത്പകതയ   ോ ണങ്ങൾ നൽ ോറത 

പിന്മോെോനുള്ള അവ ോശം എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമോറണന്നും അതുമൂലം എനിക്ക് 

ലഭയമോകക്കണ്ട ചി ിത്സയും മറ്റ് സൗ  യങ്ങ ും നികേധിക്കറപടു യിറലലന്നും ഞോൻ 

മനസിലോക്കിയിട്ടുണ്ട്  

ഈ പദ്ധതിയിൽ എറന്തലലോമോണ് ഉൾറപട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന  ോ യം ഞോൻ 

മനസിലോക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ പദ്ധതിയിൽ പറങ്കടുക്കുന്നതിന് ഞോൻ സമ്മതം 

നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. 

കപര്           ഒപ്പ്        തിയ്യതി  

 

സോക്ഷിയുറട കപര്         ഒപ്പ്       തിയ്യതി  

 

ക ോക്ടെുറട/       കപര്        ഒപ്പ് 
ആക ോഗയത്പവർത്ത ന്റെ 
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