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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3959 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആ�ഷ്  വ��് നട�ിലാ�ിയ ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ)
സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന കർ� പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി ആ�ഷ്  വ��് നട�ിലാ�ിയ
���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന കർ� പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി ആ�ഷ്  വ��് നട�ിലാ�ിയ
���ിക�െട വിശദാംശം,െചലവഴി� �ക
സംബ�ി� വിവര�ൾ അ�ബ�ം-1 ആയി

േചർ��.

(ബി)
ഇതിനായി ഏെതാെ� പ�തികൾ�ായി എ�
�ക െചലവഴി�െവ� കണ�് ലഭ�െമ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന കർ� പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി ആ�ഷ്  വ��് നട�ിലാ�ിയ
���ിക�െട വിശദാംശം,െചലവഴി� �ക
സംബ�ി� വിവര�ൾ അ�ബ�ം-1 ആയി

േചർ��.

(സി)

ആ�ർേ�ദ ഔഷധ��െട �ണനിലവാര
പരിേശാധന�് �ഗ് െട�ിംഗ് ലാബ്
നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത്

�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഉ�്. ആ�ർേ�ദ ഔഷധ��െട �ണനിലവാര
പരിേശാധന�് �ഗ് കൺേ�ാൾ ഡി�ാർ�െമ�ിന്
കീഴിൽ ര�് ലാ�കളാ��ത്. �ഗ് െട�ിംഗ്
ലാേബാറ�റി, തി�വന��രം ,റീജിയണൽ �ഗ്

െട�ിംഗ് ലാേബാറ�റി, എറണാ�ളം. ഈ
ലാ�കളിെല ഒ� �േത�ക വിഭാഗമായാണ്
ആ�ർേവദ ഔഷധ പരിേശാധന നട��ത്.
ഔഷധി നിർ�ി�� ആ�ർേവദ മ��ക�െട
പരിേശാധന�ായി ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ ലാ�ം
ആ�ഷ്  അംഗീകാരേ�ാ��ടി�� ആർ&ഡി
വിഭാഗം ലാേബാറ�റി�ം ഔഷധിയിൽ

സ�ീകരി�ി��്.

(ഡി) ഇതിനായി േക� സഹായം ലഭ�മാ�വാ��
പ�തി സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി)
ഇ�

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                              അനുബനന  - I

ക്രമ
നന.

പദ്ധതതിയുടടെ വതിശദദനശന അടെങ്കൽ തുക ടചെലവദകതിയ തുക

1. ഗുണമമന്മയുള്ള ഔഷധ സസസ്യ തതകളുടടെ ഉതത്പദദനവന വതിതരണവന
-   മസ്റ്റേറത്  ടമഡതിസതിനല് പദനത്  മബദര്ഡതിടന ആഭതിമുഖസ്യതതില് :

1. മഫദറസതി മകദമളേജത്, മകരളേ കദര്ഷതിക സര്വ്വകലദശദല, തൃശൂര് 5 ലകക 2.5 ലകന

2. സര്കദര് ആയൂര്മവദ ഗമവഷണ മകനന, പൂജപ്പുര, തതിരുവനന്തപുരന 2 ലകന 1.5 ലകന                   

3. ഔഷധതി, തൃശ്ശൂര് 2.75 ലകന 2.75 ലകന                  

2. ഔഷധസസസ്യങ്ങള്കദയതി മൂനത്  മമദഡല് നഴ്സറതികള്   - 

1.  മലബദര്  ടബദടദണതികല്  ഗദര്ഡന&ഇനസ്റ്റേതിററ്റ്യൂടത്  ഓഫത്  പദനത്
സയനസത്  ഒളേവണ, മകദഴതിമകദടെത് 

25 ലകക 8.48 ലകക 

2.ഔഷധതി സബത് ടസനര്,പരതിയദരന,കണ്ണൂര് 25 ലകക 24.18 ലകക 

3.മകരളേ വനഗമവഷണ മകനന,ഫഫീല്ഡത് ടസനര്,മദവതികുളേന,ഇടുകതി 25 ലകക 24.18 ലകക 

3. ഔഷധസസസ്യങ്ങള്കദയതി രണത്  വതിതത്  മകനങ്ങള് :

1. മഫദറസതി മകദമളേജത്, മകരളേ കദര്ഷതിക സര്വ്വകലദശദല, തൃശൂര് 25 ലകക 4.15 ലകന

2. മകരളേ സര്വ്വകലദശദല മബദടണതി വതിഭദഗന, തതിരുവനന്തപുരന 25 ലകക 6 ലകന



4. മഗളേതിര്മജസ്യദതതി :

വതിളേര്ച്ചടയക്കുറതിച്ചു  അവമബദധന  സൃഷതിക്കുനതതിനുന  10  വയസതിനുന  50
വയസതിനുന  ഇടെയതില്  പദയമുള്ള  സഫീകളുടടെ  അനഫീമതിയയുന  മറത്  ആമരദഗസ്യ
പശ്നങ്ങളുന  തതിരതിച്ചറതിയദനുന  അവ  ചെതികതിതതിക്കുനതതിനുന  ഉമദ്ദേശതിക്കുന
പദ്ധതതിയദണത്  മഗളേതിര്മജസ്യദതതി.  ചുവടടെ  പറയുന  6  സതിദ്ധ സദപനങ്ങൾ
വഴതിയദണത് പദ്ധതതി നടെപതിലദക്കുനതത്

36 ലകന ലഭസ്യമദയതിടതില.

1. ഗവ. സതിദ്ധ ആശുപതതി, വള്ളകടെവത് , തതിരുവനന്തപുരന

2. ഗവ.സതിദ്ധ ഡതിടസ്പെനസറതി, മതവലകര, ടകദലന

3. ഗവ. സതിദ്ധ ഡതിടസ്പെനസറതി, മണൻമചെരതി, ആലപ്പുഴ

4. ഗവ.സതിദ്ധ ഡതിടസ്പെനസറതി, പള്ളതിവദസല്, ഇടുകതി

5. ഗവ. സതിദ്ധ ഡതിടസ്പെനസറതി, ഏലനകുളേന, മലപ്പുറന

6 ഗവ. സതിദ്ധ ഡതിടസ്പെനസറതി, മങ്കര,പദലകദടെത് 

5. പതനനതതിട  ഗവ  .    ആയുര്മവദ  ഡതിടസ്പെൻസറതിയതിൽ  ഇൻടഫര്ടതിലതിറതി
കതിനതികത്
വനസ്യതക്കുള്ള  ആയുര്മവദ  ചെതികതിതദപദ്ധതതി    -    നദഷണല്  ആയുഷത് 
മതിഷന പദ്ധതതി :

8.5 ലകന ലഭസ്യമദയതിടതില.

6. ആയുഷത്  ആമരദഗസ്യ  സദപനങ്ങള്ക്കുള്ള  മകരളേ  അക്രഡതിമറഷന
മദനദണ്ഡങ്ങള്     (KASH AYUSH) 6      സദപനങ്ങള് മനടെതിയതതിടന
പഖസ്യദപനന :

ആയുര്മവദ,  മഹദമതിമയദപതതി  വകുപ്പുകളേതില്  നതിന്നുള്ള  3 വഫീതന
സര്കദര് ഡതിടസ്പെനസറതികള്  (ചുവടടെ മചെര്തതിട്ടുള്ളതത്)  ആണത്  ആദസ്യഘട
KASH AYUSH അക്രഡതിമറഷന മനടെതിയതിട്ടുള്ളതത് . 

ലഭസ്യമദയതിടതില

1. ഗവ. മഹദമതിമയദപതതി ഡതിടസ്പെനസറതി -- ചെതിറദരതികദല്, കദസര്മഗദഡത് 



2. ഗവ. ആയുര്മവദ ഡതിടസ്പെനസറതി - ടചെമതിമലദടെത്, കണ്ണൂര്

3. ഗവ. ആയുര്മവദ ഡതിടസ്പെനസറതി - മഫീനങ്ങദടെതി, വയനദടെത്

4. ഗവ. ആയുര്മവദ ഡതിടസ്പെനസറതി - കുറുവട്ടുര്, മകദഴതിമകദടെത്

5. ഗവ. മഹദമതിമയദപതതി ഡതിടസ്പെനസറതി - കല്ലുവദതുകല്, ടകദലന

6. ഗവ. മഹദമതിമയദപതതി ഡതിടസ്പെനസറതി - വതിളേവൂര്കല്, തതിരുവനന്തപുരന

7. ഇ  -  സഞഫീവനതി  -    ടടെലതി  കണ്സള്മടഷന വഴതി  ആയുഷത്  മസവനങ്ങള്    -
നദഷണല് ആയുഷത്  മതിഷന പദ്ധതതി :

ആശുപതതി  സനവതിധദനതതില്  മനരതിടത്  എതദടത  മസവനന
നല്കുന ഇ സഞഫീവനതി പദ്ധതതി ആയുഷത്  മമഖലടയയുന കൂടെതി ഉള്ടപടുതതി
വതിപുലഫീകരതിക്കുനതതിടന  ഭദഗമദയതി  കണ്ണൂര്,  ജതിലയതില്  ആയുര്മവദ
മസവനതതിനദയുന ആലപ്പുഴ ജഫീലയതില് മഹദമതിമയദപതതി മസവനതതിനദയുന
കണ്മസദളുകള് സജഫീകരതിക്കുകയുന ടചെയതിട്ടുണത് .

ലഭസ്യമദയതിടതില

8. മഹദമതിമയദപതതി വകുപതില് പതനനതതിടയതില് ജതിലദ ടമഡതികല് മസ്റ്റേദര്
നതിര്മദണന (തറകലതിടെല്) :

45 ലകക -

9. ഔഷധ  സസസ്യ  പദര്ശ  ഉദസ്യദനന  (Medicinal   Plant
Demonstration Garder)  കണ്ണൂര്  പരതിയദരടത  ഔഷധതി  സബത് 
ടസനറതിൽ :

40 ലകക -

10 ആയുര്മവദ  ടമഡതികല്  വതിദസ്യദഭസ്യദസ  വകുപതിനത്  കഫീഴതില്  കണ്ണൂരതില്
സദപതിക്കുന  അന്തദരദഷ്ട്ര  ആയുര്മവ്വദ  ഗമവഷണ  മകനതതിനദയതി
കടണതതിയ സലതത്  ഔഷധ സസസ്യങ്ങള് നടുനതതിനുള്ള മനഴത് സറതി.

14 ലകക -

11. ഇൻസ്റ്റേതിററ്റ്യുഷണല്  ടഹല്ബല്  ഗദര്ഡന  :  ഔഷധതി  പരതിയദരന
ഉപമകനതതിൽ പദഥമതിക ഘടന

27 ലകക 13.51 ലകക 

12. കരുനദഗപള്ളതി  സര്കദര്  ആയൂര്മവദ  ആശുപതതിയതില്  പുതതിയ
മബദകത്  നതിര്മദണന :

2.12 കകകോടട 2.12 കകകോടട (എക.എല.എ 
ഫണണ)


