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സബറജകറ കേമനിറനി  XII

(ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം)
(2023-2024)

ഘടെന

സചെയര്കപഴറ സണ:
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജറ, 

ആകരഭാഗഗ്യ-വനനിത-ശനിശു വനികേസന വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :

ശതീമതനി ഒ. എസറ. അന്റിംബനികേ

ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര്

ശതീമതനി സനി. സകേ. ആശ

ശതീ. പനി. സകേ. ബഷതീര്

ശതീമതനി സദെലതീമ

ശതീ. കജഭാബറ സസമകനിള

ശതീമതനി യു. പതനിഭ

ശതീമതനി സകേ. സകേ. രമ

കഡഭാ. സുജനിതറ വനിജയന്പനിള്ള. 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എ. എന്റിം. ബഷതീര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ബനി. സറജനി, അഡതീഷണല് സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. സസല്വരഭാജന് പനി. എസറ., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. പുഷഭാന്റിംഗദെന് റനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2023-2024  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജറനില് ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടെറ  കേമനിറനി  XII-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച, സമനിതനിയുസടെ മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി സചെയര്കപഴറ സണഭായ
ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന. 

സമനിതനി,  14-02-2023-നറ  കയഭാഗന്റിം  കചെര്നറ,  കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം
കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ  സന്റിംബനനിച്ചറ  പുറസപടവനിച്ച
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഗ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ള  പകേഭാരന്റിം  തഭാസഴപറയുന
ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളനില് ഉളസപട്ടേ വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII   _ വവദെഗ്യസഹഭായവന്റിം സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഗ്യവന്റിം

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIX   _ കുടന്റിംബകക്ഷേമന്റിം

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX   _ ശുദ്ധജല വനിതരണവന്റിം ശുചെതീകേരണവന്റിം

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX  _ ഭക്ഷേഗ്യന്റിം

കമല്പറ ഞ്ഞ ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേസള സന്റിംബനനിച്ചറ ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില് നനിനന്റിം ലഭനിച്ച
കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  കയഭാഗങ്ങളനില്  സനനിഹനിതരഭായനിരുന
ഉകദെഗ്യഭാഗസ്ഥരനില് നനിനന്റിം കൂടതല് വനിവരങ്ങള ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയ.

ഭരണഘടെനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
അതനിസന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളക്കുന്റിം  രൂപന്റിം  നല്കുകേയുന്റിം  അവ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്
ഉളസകഭാള്ളനിക്കുകേയുന്റിം സചെയനിരനിക്കുന.

2023  സഫെബ്രുവരനി  21-ാ തതീയതനി  കചെര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

                                                         
വതീണഭാ കജഭാര്ജറ,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്കപഴ്സണ,
2023 സഫെബ്രുവരനി 27. സബ്ജകറ  കേമനിറനി XII.



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്―XVIII

വവൈദഭ്യസഹപ്പോയവവും പപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗഭ്യവവും

            പവൈപ്പോടട പചെയ്തതട    -   9430.7585 പകപ്പോടറി രൂപ.

   ചെപ്പോര്ജട പചെയ്തതട -  8.81 ലകവും രൂപ

ആപരപ്പോഗഭ്യ വൈകുപട

2210-01-001-98-05-03―ജറിലപ്പോ  പമെഡറിക്കല്  ഓഫഫീസുകള  -  ഓഫഫീസട  പചെലവകള  -
പടലറിപഫപ്പോണ് പചെലവൈട  .

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 1.8 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

1. നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും ഈ ശഫീര്ഷകതറില് ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.09    ലകവും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-01-001-87―ആപരപ്പോഗഭ്യ പസവൈന വൈകുപറിപന്റെ നവൈഫീകരണവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 8 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

2.  ആപരപ്പോഗഭ്യ പസവൈന വൈകുപറിപന്റെ നവൈഫീകരണവമെപ്പോയറി ബന്ധപപട പചെറുകറിട മെരപ്പോമെതട
പണറികളവും  സവുംരകണ  പ്രവൈര്തറികളവും  പചെയ്യുനതറിനവും  യപനപ്പോപകരണങ്ങളവും  മെറട
സപ്പോധനസപ്പോമെഗറികളവും വൈപ്പോങ്ങുനതറിനവും മെറട പചെലവകളക്കുമെപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും ഈ
ശഫീര്ഷകതറില് ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  12    പകപ്പോടറി
രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഈ
ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-01-110-99-05-02―ആശുപതറികളവും  ഡറിപസ്പെനസററികളവും  -  ഓഫഫീസട  പചെലവകള
-  വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട

2210-01-110-99-05-03―ആശുപതറികളവും ഡറിപസ്പെനസററികളവും  -    മെറ്റു ഓഫഫീസട  പചെലവകള
-   പടലറിപഫപ്പോണ് പചെലവൈട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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2210-01-110-99-05-02―52.5 ലകവും രൂപ

2210-01-110-99-05-03―4.95 ലകവും രൂപ

3.നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  2210-01-110-99-05-02  എന ശഫീര്ഷകതറില്  4.3641    പകപ്പോടറി
രൂപയവും    2210-01-110-99-05-03    എന ശഫീര്ഷകതറില്    8    ലകവും രൂപയവും അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-01-110-52―ജറിലപ്പോ ആശുപതറികളറില് പപയ് ന ആന്റെട പപ്പോലറിപയറഫീവൈട പകയര് പസന്റെര്

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

4.  ജറിലപ്പോ  ആശുപതറികളറില്  പപയ് ന  ആന്റെട  പപ്പോലറിപയറഫീവൈട  പകയര്  പസന്റെറുമെപ്പോയറി
ബന്ധപപട  സപ്പോധനസപ്പോമെഗറികള  വൈപ്പോങ്ങുനതറിനവും  മെറട  പചെലവകളക്കുമെപ്പോയറി  നടപട
സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  7.9    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ
അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-03-110-99-05-02―ആശുപതറികളവും  ഡറിപസ്പെനസററികളവും  -  ജനറല്  ജറിലപ്പോതപ്പോലൂക്കട
ആശുപതറികള ഒഴറിപക  -  വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  5.99 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

5.  കുടറിശറിക  വവൈദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട  ഒടുപക്കണ്ടതുളതറിനപ്പോലവും  തപ്പോരറിഫട  പററട  പുനര്
നറിര്ണ്ണയതറിലൂപട  വൈരുവും  വൈര്ഷങ്ങളറില്  വവൈദദ്യുത  ചെപ്പോര്ജട  വൈര്ദറിക്കുനതറിനപ്പോലവും  നടപട
സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് 1.0568   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി     ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ
അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ   ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില്  വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-105-74-05-02―ജറിലപ്പോ  ആശുപതറികളറില്  പനപ്പോണ്  പമെ ഡറിക്കല്  പലപ്രസറി
അസറിസ്റ്റന്റുകളപടയവും  ജനറല്  പനഴ്സുമെപ്പോരുപടയവും  പരറിശഫീലനവും    -
വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  8.8 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

6.  കുടറിശറിക  വവൈദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട  ഒടുപക്കണ്ടതറിനപ്പോലവും  തപ്പോരറിഫട  പററട  പുനര്
നറിര്ണ്ണയതറിലൂപട  വൈരുവും  വൈര്ഷങ്ങളറില്  വവൈദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട  വൈര്ദറിപറിക്കപ്പോന
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സപ്പോധഭ്യതയളതറിനപ്പോലവും  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജററില്
വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    20.78    ലകവും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ   വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-06-101-45―പകര്ച്ചവൈഭ്യപ്പോധറികളലപ്പോത പരപ്പോഗങ്ങളപട നറിയനണവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  10 പകപ്പോടറി  രൂപ (പപ്പോന)

7.  സവുംസപ്പോനതട ജഫീവൈറിതവശലഫീ പരപ്പോഗങ്ങള വൈളപരയധറികവും വൈര്ദറിച്ചട  വൈരുനതറിനപ്പോല്
NCD  മെരുനകളപട  ആവൈശഭ്യകത ഗണഭ്യമെപ്പോയറി  കൂടറിയറിട്ടുണ്ടട.  NCD  മെരുനകളപട  വൈര്ദറിച്ച
ആവൈശഭ്യകത  നറിറപവൈറ്റുനതറിനട  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്
ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    8    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
   ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ   വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-06-101-41―അര്ബുദ പരപ്പോഗ പരറിചെരണ പരറിപപ്പോടറി

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  2.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

8.  അര്ബുദ  പരപ്പോഗ  പരറിചെരണ  പരറിപപ്പോടറിയപട  ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി  എലപ്പോ  ജറിലകളക്കുവും
ആന്റെറികഭ്യപ്പോനസര് ഡ്രഗ്സട കൂടറി വൈപ്പോങ്ങപ്പോന നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും ഈ ശഫീര്ഷകതറില്
ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  4.5    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ   വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

നപ്പോഷണല് പഹല്തട മെറിഷന (NHM)

2210-06-101-19―പദശഫീയ ആപരപ്പോഗഭ്യ ദഇൗതഭ്യവും   (  പകനപ്പോവൈറിഷ്കൃതവും   60 : 40)

2210-06-101-19-02―പദശഫീയ ആപരപ്പോഗഭ്യ ദഇൗതഭ്യവും   (  സവുംസപ്പോന വൈറിഹറിതവും  )  

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  365.2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

9. പകന സര്ക്കപ്പോരറിപന്റെ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരവും single nodal account എന പുതറിയ ഫണ്ടട
മെപ്പോപനജ് പമെന്റെട  സവുംവൈറിധപ്പോനതറിപലയട  മെപ്പോററിയതറിനപ്പോല് സവുംസപ്പോന ബഡ്ജറട  വൈറിഹറിതതറില്
പകന  വൈറിഹറിതതറിനവും  സവുംസപ്പോന  വൈറിഹറിതതറിനവും  മെതറിയപ്പോയ  തുക  ഉപണ്ടനട
ഉറപപ്പോക്കണപമെന  പകനഗവൈണ്പമെന്റെറിപന്റെ  നറിര്പദ്ദേശവും  ലഭറിച്ചറിരുന.  പുതറിയ  സവുംവൈറിധപ്പോന
പ്രകപ്പോരവും  പകന  ഫണ്ടട  വൈറിഹറിതവും  21  ദറിവൈസതറിനകവവും  സവുംസപ്പോന  വൈറിഹറിതവും  40
ദറിവൈസതറിനകവവും  നപ്പോഷണല്  പഹല്തട  മെറിഷപന്റെ  single  nodal  account പലയട
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വകമെപ്പോറണപമെനതറിനപ്പോല് ബഡ്ജറട ശഫീര്ഷകതറില് മെതറിയപ്പോയ ഫണ്ടട ഉറപപ്പോപക്കണ്ടതുണ്ടട.
ആയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില് 185.48   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ    വൈകയറിരുതണപമെനട   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പചെയ്യുന  .

പ്രധപ്പോനമെനറി ആയഷപ്പോന ഭപ്പോരതട പഹല്തട ഇനഫപ്പോസ്ട്രക്ചെര് 
മെറിഷന (PM-ABHIM) 

2210-06-101-09―പ്രധപ്പോനമെനറി ആയഷപ്പോന ഭപ്പോരതട പഹല്തട ഇനഫപ്പോസ്ട്രക്ചെര് മെറിഷന   -

(PM-ABHIM)(60% CSS)

2210-06-101-09-01―പ്രധപ്പോനമെനറി ആയഷപ്പോന ഭപ്പോരതട പഹല്തട ഇനഫപ്പോസ്ട്രക്ചെര് മെറിഷന

-  പകന വൈറിഹറിതവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  45 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)         

10. 2021-22-പല പകന വൈറിഹറിത ഇനതറില് ലഭഭ്യമെപ്പോപക്കണ്ട  11.25  പകപ്പോടറി രൂപയവും

2022-23-ല് പ്രതഫീകറിക്കുന പകന വൈറിഹറിതമെപ്പോയ  45.3  പകപ്പോടറി രൂപയവും പചെര്തട ആപക

പവൈണ്ട തുക 56.55 പകപ്പോടറി രൂപയപ്പോണട. നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും പകനവൈറിഹറിതമെപ്പോയറി ഇഇൗ

ശഫീര്ഷകതറില് ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    11.55    പകപ്പോടറി

രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ

വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-06-101-09-02―പ്രധപ്പോനമെനറി ആയഷപ്പോന ഭപ്പോരതട പഹല്തട ഇനഫപ്പോസ്ട്രക്ചെര് മെറിഷന

-  സവുംസപ്പോന വൈറിഹറിതവും

 ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 30 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)                                           

11.  പ്രധപ്പോനമെനറി  ആയഷപ്പോന  ഭപ്പോരതട  പഹല്തട  ഇനഫപ്പോസ്ട്രക്ചെര്  മെറിഷന  എന

പകനപ്പോവൈറിഷ്കൃത പദതറി 60:40 എന പകന/സവുംസപ്പോന അനപപ്പോതതറിലപ്പോണട പ്രവൈര്തറിക്കുനതട.

2021-22-പല  സവുംസപ്പോന വൈറിഹറിത ഇനതറിപല 7.5 പകപ്പോടറി രൂപയവും 2022-23-പല പകന

വൈറിഹറിതതറിനട  ആനപപ്പോതറികമെപ്പോയ  സവുംസപ്പോന  വൈറിഹറിതവും  30.2  പകപ്പോടറി  രൂപയവും  പചെര്തട

ആപക സവുംസപ്പോന വൈറിഹറിതമെപ്പോയറി 37.7 പകപ്പോടറി രൂപ ലഭറിപക്കണ്ടതുണ്ടട.  നടപട സപ്പോമ്പതറിക

വൈര്ഷവും സവുംസപ്പോന വൈറിഹറിതവും ഇനതറില്   ഇഇൗ  ശഫീര്ഷകതറില് ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയ

തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    7.7   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ

അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ   വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .
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4210-01-110-74―ആപരപ്പോഗഭ്യ വൈകുപട ഡയറക്ടറുപട കഫീഴറിലള നറിര്മപ്പോണ പജപ്പോലറികള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  15 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

12.  ആപരപ്പോഗഭ്യ  വൈകുപട  ഡയറക്ടറുപട  കഫീഴറിലള  തലപശരറി  ജനറല്  ആശുപതറി,
തറിരുവൈനന്തപുരവും  മെപ്പോനസറികപ്പോപരപ്പോഗഭ്യ  പകനവും,  തറിരുവൈനന്തപുരവും  ആപരപ്പോഗഭ്യകുടുവുംബപകമെ
പരറിശഫീലന  പകനവും  എനറിവൈറിടങ്ങളറിപല  പുതറിയ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൈര്തനങ്ങളക്കട  നടപട
സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും   ഇഇൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയ  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  55     പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ
അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന   വൈഴറിപയപ്പോ    വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

ഭകഭ്യസുരകപ്പോ വൈകുപട

2210-06-102-99-05-2―ഭകഭ്യകപ്പോരഭ്യഭരണവും  -  ഓഫഫീസട പചെലവകള   -  പപവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  6.93 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

13.  ഭകഭ്യസുരകപ്പോ  കമഫീഷണപറററിലവും  അതറിനട  കഫീഴറിലള  14  ജറിലപ്പോ
കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളറിലവും സപ്പോമ്പറിള പരറിപശപ്പോധനകളടക്കമുള പ്രവൈര്തനങ്ങള നടക്കുനതറിനപ്പോല്
വവൈദദ്യുതറി  ഉപപഭപ്പോഗവും  വൈര്ദറിച്ച  സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്  നടപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും
വൈകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോപണനട സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്    9.57
ലകവും  രൂപ   അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വൈഴറിപയപ്പോ   ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-06-102-99―ഭകഭ്യകപ്പോരഭ്യഭരണവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും  : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-06-102-99-06―വൈപ്പോടക  ,   കരവും  ,   നറികുതറി - 10 ലകവും രൂപ

2210-06-102-99-34-3―മെറ്റു പചെലവകള  -  മെററിനവും - 10.52 ലകവും രൂപ

14.  ഭകഭ്യസുരകപ്പോ  എനപഫപ്പോഴ് സ ടപമെന്റെട  വൈറിഭപ്പോഗതറിനട  കഫീഴറില്  പ്രവൈര്തറിക്കുന
വൈറിവൈറിധ  ഓഫഫീസുകളപടയവും  പകടറിടങ്ങളപടയവും  വൈപ്പോടക,  കരവും,  നറികുതറി  എനറിവൈയവും
ഭകഭ്യസുരകപ്പോ കമഫീഷണപറററിന കഫീഴറില് പ്രവൈര്തറിക്കുന തപപ്പോല് സ്റ്റപ്പോമ്പട  ഇനതറിലള
പചെലവൈട,  പസകക്യൂരറിററി ജഫീവൈനക്കപ്പോരുപട പവൈതനവും എനറിങ്ങപനയള മെറട പചെലവകള- മെററിനവും
എനറിവൈയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  തപ്പോപഴ  പറഞറിരറിക്കുന  ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനപര  കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള
തുക  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .
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2210-06-102-99-06―8.5 ലകവും രൂപ

2210-06-102-99-34-3―10.48 ലകവും രൂപ

2210-06-102-99-97―ഭകഭ്യകപ്പോരഭ്യഭരണവും  -  വൈപ്പോഹനങ്ങളപട വൈപ്പോടക

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 48 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

15. ഭകഭ്യസുരകപ്പോ കമഫീഷണപറററിനട കഫീഴറിലള 140 സര്ക്കറിളകളറിലവും ഭകഭ്യസുരകപ്പോ
എനപഫപ്പോഴടപമെന്റെട  പ്രവൈര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന  സര്ക്കപ്പോര്  വൈപ്പോഹനങ്ങളപട
എണ്ണവും കുറവൈപ്പോണട. ഭകഭ്യ വൈറിപണറിയറിപല നറിരന്തര പരറിപശപ്പോധനകളക്കുവും വൈപ്പോര്ഷറിക പദതറി
പ്രകപ്പോരമുള  വൈറിവൈറിധ  പപ്രപ്പോഗപ്പോമുകളപട  പ്രവൈര്തനങ്ങള  കപ്പോരഭ്യകമെമെപ്പോയറി
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനവും മെതറിയപ്പോയ വൈപ്പോഹനങ്ങള ആവൈശഭ്യമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില്
ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  42    ലകവും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ
ശഫീര്ഷകതറില്  വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-06-107-98-05-2―ഗവൈണ്പമെന്റെട അനലറിസ്റ്റട ലപബപ്പോറടററി  ,    തറിരുവൈനന്തപുരവും  -  ഓഫഫീസട
പചെലവകള  -  വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട    

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 25.31 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

16.  ഭകഭ്യ  സുരകപ്പോ  കമഫീഷണപറററിനട  കഫീഴറില്  തറിരുവൈനന്തപുരവും,  എറണപ്പോകുളവും,
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട എനറിവൈറിടങ്ങളറിലപ്പോയറി മൂനട പമെഖലപ്പോ ലപബപ്പോറടററികളവും പതനവുംതറിട ജറിലയറില്
ശബരറിമെല വൈഴറിപപ്പോടട  നറിര്മപ്പോണതറിനപപയപ്പോഗറിക്കുന അസവുംസ്കൃത വൈസ്തുക്കള,  കുടറിപവൈളവും
എനറിവൈയപട  പരറിപശപ്പോധനയമെപ്പോയറി  ബന്ധപപടട  ഒരു  ജറിലപ്പോ  ഫുഡട  പടസ്റ്ററിവുംഗട  ലപ്പോബുവും
പ്രവൈര്തറിച്ചു വൈരുന.  കൂടപ്പോപത തറിരുവൈനന്തപുരവും,  എറണപ്പോകുളവും,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  പമെഖലയറില്
NABL  അക്രഡറിപറഷന  ലപ്പോബുകളവും  പ്രവൈര്തറിക്കുന.  ഈ  ലപ്പോബുകളറില്  അതഭ്യപ്പോധുനറിക
ഉപകരണങ്ങള  പ്രവൈര്തറിപറിപക്കണ്ടറി  വൈരുനതറിനപ്പോല്  വവൈദദ്യുത  ഉപപഭപ്പോഗതറില്
വൈര്ദനവണ്ടട. ആയതറിനപ്പോല്    16.19    ലകവും   രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഈ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-06-107-98-05-3―ഗവൈണ്പമെന്റെട  അനലറിസ്റ്റട  ലപബപ്പോറടററി  ,    തറിരുവൈനന്തപുരവും    -
ഓഫഫീസട പചെലവകള  -  പടലറിപഫപ്പോണ് പചെലവൈട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 39,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)



7

17.  ഭകഭ്യ  സുരകപ്പോ  കമഫീഷണപറററിനട  കഫീഴറില്  പ്രവൈര്തറിക്കുന  വൈറിവൈറിധ
ലപ്പോബുകളക്കുവും  FSSAI  അനശപ്പോസറിക്കുന  വൈറിവൈറിധ  പ്രവൈര്തനങ്ങളക്കുമെപ്പോയള
പടലറിപഫപ്പോണ്/പബപ്പോഡ്ബപ്പോന്റെട പചെലവൈറിനതറിലവും തടസമെറിലപ്പോത ഇന്റെര്പനറട  പസവൈനതറിനപ്പോയവും നടപ്പു
സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും വൈകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോപണനട സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശഫീര്ഷകതറില്   36,000    രൂപ ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  അധറികമെപ്പോയറി  വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പചെയ്യുന  .

2210-06-107-98-06―ഗവൈണ്പമെന്റെട  അനലറിസ്റ്റട  ലപബപ്പോറടററി  ,    തറിരുവൈനന്തപുരവും    -    വൈപ്പോടക  ,
കരവും  ,   നറികുതറി

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും   : 59,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

18.  പതനവുംതറിട ജറിലയറിപല വൈപ്പോടക പകടറിടതറില് പ്രവൈര്തറിച്ചുവൈരുന ജറിലപ്പോ ഭകഭ്യ
പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ലപ്പോബട, കണ്ണൂര് ജറിലയറിപല വൈപ്പോടക പകടറിടതറില് പ്രവൈര്തറിച്ചു വൈരുന പമെഖലപ്പോ
ലപ്പോബട  എനറിവൈയപട വൈപ്പോടക,  കരവും,  നറികുതറി  എനറിവൈയപ്പോയറി   നടപട  സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും
ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    4.11    ലകവും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-06-107-98-34-3―ഗവൈണ്പമെന്റെട അനലറിസ്റ്റട ലപബപ്പോറടററി  ,   തറിരുവൈനന്തപുരവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും   : 40 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

19.  ഭകഭ്യ  സുരകപ്പോ  കമഫീഷണപറററിനട  കഫീഴറിലള തറിരുവൈനന്തപുരവും,  എറണപ്പോകുളവും,
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  എനഫീ  പമെഖലപ്പോ  ലപബപ്പോറടററികളറിപല  ഗപ്പോസട  പവൈയറുകളവും  മെറട  ലപബപ്പോറടററി
ഉപകരണങ്ങളവും  യഥപ്പോസമെയവും  കപ്പോലറിപബറട  പചെയ്യുനതറിനവും  വൈറിവൈറിധ  ഉപകരണങ്ങളപട
AMC/CAMC  പുതുക്കുനതറിനവും  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്
ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  32    ലകവും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

ഡ്രഗ്സട കണ്പടപ്പോള വൈകുപട

2210-06-104-99―ഡ്രഗ്സട കണ്പടപ്പോളറുപട കപ്പോരഭ്യപ്പോലയവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-06-104-99-06―വൈപ്പോടക  ,   കരവും  ,   നറികുതറി - 8.80  ലകവും രൂപ

2210-06-104-99-45―പറി  .  ഒ  .  എല്  . - 1.89 ലകവും രൂപ
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20.  ഒഇൗഷധനറിയനണ കപ്പോരഭ്യപ്പോലയതറിപല പമെല്പറഞ ശഫീര്ഷകങ്ങളറില് കുടറിശറിക

തുക  ഉളതറിനപ്പോല്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോപഴപറയന ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കു പനപര കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന

തുക  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ

വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-06-104-99-06 27  ― ലകവും രൂപ 

2210-06-104-99-45 1.71  ― ലകവും രൂപ

2210-06-104-98―മെരുന പരറിപശപ്പോധനപ്പോശപ്പോല

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-06-104-98-05-1―ഓഫഫീസട പചെലവകള  -  പവൈളക്കരവും- 11,000 രൂപ

2210-06-104-98-05-2―ഓഫഫീസട പചെലവകള   -   വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട - 26.52 ലകവും രൂപ

21.  എറണപ്പോകുളവും റഫീജറിയണല് ഡ്രഗ്സട പടസ്റ്ററിവുംഗട ലപബപ്പോറടററിയറിപല   പവൈളക്കരവും,

വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട എനറിവൈയപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള

തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോപഴപറയന ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കട പനപര കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന

തുക  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ

വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-06-104-98-05-1 1.89 ― ലകവും രൂപ 

2210-06-104-98-05-2 4 ― ലകവും രൂപ

പകരള പമെഡറിക്കല് സര്വൈഫീസസട പകപ്പോര്പപറഷന ലറിമെറിറഡട

2210-80-190-99-36―പകരള  പമെഡറിക്കല്  സര്വൈഫീസസട  പകപ്പോര്പപറഷന  ലറിമെറിറഡറിനള

 സഹപ്പോയധനവും   -   സഹപ്പോയധനവും   -   ശമ്പപളതരവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും   : 356.4 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

22. മെരുനട വൈപ്പോങ്ങറിയ ഇനതറില് മുനകപ്പോല കുടറിശറിക ഉളതറിനപ്പോല് നടപട സപ്പോമ്പതറിക

വൈര്ഷവും ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില് അനവൈദറിച്ചറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്   428.6

പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .
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പ്രപ്പോപദശറിക അര്ബുദ ചെറികറിതപ്പോ പകനവും

2210-05-105-52-31―പ്രപ്പോപദശറിക അര്ബുദ ചെറികറിതപ്പോ പകനവും-സഹപ്പോയധനവും-ശമ്പളവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 42.914 പകപ്പോടറി രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)        

23.  പകന സര്ക്കപ്പോര് നടപറിലപ്പോക്കറിയ ഏഴപ്പോവും  ശമ്പളപരറിഷ്കരണവും അടറിസപ്പോനമെപ്പോക്കറി
R.C.C.  യറിപല  ജഫീവൈനക്കപ്പോരുപട  ശമ്പളവും പുതുക്കറിയതറിനപ്പോല്  2016  ജനവൈരറി  മുതല്  2021
പമെയട  മെപ്പോസവും വൈപരയള കപ്പോലയളവൈറിപല ശമ്പളപരറിഷ്കരണ കുടറിശറിക അനവൈദറിക്കുനതറിനവും
പുതുക്കറിയ നറിരക്കറിലള ശമ്പളവവും മെറട ബതകളവും അനവൈദറിക്കുനതറിനവും ഇഇൗ സപ്പോമ്പതറിക
വൈര്ഷവും ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്   57.0860   പകപ്പോടറി
രൂപ അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ
ശഫീര്ഷകതറില്   വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-105-52-36―പ്രപ്പോപദശറിക അര്ബുദ ചെറികറിതപ്പോ പകനവും-സഹപ്പോയധനവും-ശമ്പപളതരവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 27.0175 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ്പപ്പോന)                             

24.  റഫീജഭ്യണല്  കഭ്യപ്പോനസര്  പസന്റെററിപലക്കട  മെരുനകള,  റഫീപയജന്റുകള  തുടങ്ങറിയവൈ
വൈപ്പോങ്ങുനതറിനവും,  നറിര്ധന  പരപ്പോഗറികളപട  ചെറികറിത,  പകടറിടതറിപന്റെയവും  ഉപകരണങ്ങളപടയവും
പരറിപപ്പോലന-അറകുറപണറികള,  മെപ്പോലറിനഭ്യ  നറിര്മപ്പോര്ജനവും,  ഓഡറിറട  പചെലവകള,  പപനഷന
പദതറിയറിപലക്കുള  പതപ്പോഴറിലടമെയപട  വൈറിഹറിതവും,  ഇലകറിസറിററി  ചെപ്പോര്ജട,  പവൈളക്കരവും,  മെറട
നറികുതറികള മുതലപ്പോയ ഓഫഫീസട പചെലവകള വൈഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഇഇൗ സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും
ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്     39.6025    പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ
ശഫീര്ഷകതറില്  വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-200-97―നഫീണ്ടകരയറിപല ആര്  .  സറി  .  സറി  .  യപട പപരറിഫറല് പസന്റെററിനട ധനസഹപ്പോയവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-200-97-31 ―സഹപ്പോയധനവും   -   ശമ്പളവും- 26.02 ലകവും രൂപ

2210-05-200-97-36―സഹപ്പോയധനവും   -   ശമ്പപളതരവും-11.38 ലകവും രൂപ

25.  നഫീണ്ടകരയറിലള  ആര്.സറി.സറി.യപട  പപരറിഫറല്  പസന്റെററിനട  പദതറിപയതര
ഇനതറില്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  അനവൈദറിച്ചറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോപഴ  കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന  ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനപര  കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള  തുക
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

189/2023.
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2210-05-200-97-31 3.96 ― ലകവും രൂപ

2210-05-200-97-36 8.62 ― ലകവും രൂപ

മെലബപ്പോര് കഭ്യപ്പോനസര് പസന്റെര്

2210-05-200-96―മെലബപ്പോര് കഭ്യപ്പോനസര് പസന്റെററിനട സഹപ്പോയവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  (പപ്പോന)

35―മൂലധന ആസറികളപട രൂപഫീകരണതറിനള സഹപ്പോയധനവും -   16.8 പകപ്പോടറി രൂപ

36―സഹപ്പോയധനവും   -    ശമ്പപളതരവും -   11.2 പകപ്പോടറി രൂപ 

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

31―സഹപ്പോയധനവും    -    ശമ്പളവും - 6.2417 പകപ്പോടറി രൂപ

36―സഹപ്പോയധനവും   -    ശമ്പപളതരവും - 6.0703 പകപ്പോടറി രൂപ

26.  മെലബപ്പോര് കഭ്യപ്പോനസര് പസന്റെര് നടപറിലപ്പോക്കുന വൈറിവൈറിധ വൈറികസന പദതറികളപട
പൂര്തഫീകരണതറിനപ്പോയവും  മെറ്റു  പചെലവകളക്കുവും  പമെല്  സൂചെറിപറിച്ച  ശഫീര്ഷകങ്ങളറില്
വൈകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  38.3967    പകപ്പോടറി  രൂപ  പപ്പോന  ഫണ്ടറിലവും
22.1504    പകപ്പോടറി  രൂപ പനപ്പോണ് പപ്പോന ഫണ്ടറിലവും    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ   അധറികമെപ്പോയറി  അനവൈദറിക്കണപമെനട  സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പചെയ്യുന  .

പകപ്പോച്ചറിന കഭ്യപ്പോനസര് പസന്റെര്

2210-05-200-92―കഭ്യപ്പോനസര് ഗപവൈഷണ പകനവും  ,   പകപ്പോച്ചറി  ,   എറണപ്പോകുളവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും  :  (പപ്പോന)

2210-05-200-92-35―മൂലധന ആസറികളപട രൂപഫീകരണതറിനള സഹപ്പോയധനവും-8.37 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-200-92-36―സഹപ്പോയധനവും - ശമ്പപളതരവും - 6.13 പകപ്പോടറി രൂപ

27.  പകപ്പോച്ചറി  കഭ്യപ്പോനസര്  പസന്റെര്  (CCRC)  പൂര്ണ്ണപതപ്പോതറില്  പ്രവൈര്തന
സജമെപ്പോക്കുനതറിനവും  ഇനടപ്പോഓപപററഫീവൈട  പറഡറിപയപ്പോ  പതറപ്പോപറി  പമെഷഫീന
സപ്പോപറിക്കുനതറിനമെപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും പമെല് ശഫീര്ഷകങ്ങളറില് ബഡ്ജററില്
വൈകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  പപ്പോന  ഫണ്ടറിപലയട    23    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .
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പഎപക്കപ്പോണ്സട

2210-05-105-36―ജപ്പോനപഗപ്പോചെര  ആശയ  വൈറിനറിമെയ  പപവൈകലഭ്യമുളവൈപര  
പുനരധറിവൈസറിപറിക്കുനതറിനപവൈണ്ടറിയള പസപ്പോപപസററി 

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :   5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

                           :   2.4523 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

28.  വൈറിഭറിനപശഷറി  വൈറിഭപ്പോഗതറില്പപടുന  വൈഭ്യകറികളപട  പ്രപതഭ്യക  ചെറികറിതപ്പോ
പുനരധറിവൈപ്പോസ  പ്രവൈര്തനങ്ങള  പഎപക്കപ്പോണ്സട  നടപറിലപ്പോക്കറി  വൈരുന.  പമെല്  പറഞ
പദതറിയറില് ചെറികറിതയപ്പോയറി വൈറിദഗ്ദ്ധ പഡപ്പോക്ടര്മെപ്പോരുപട പസവൈനവവും പുനരധറിവൈപ്പോസതറിനപ്പോയറി
വൈറിവൈറിധ  പതറപ്പോപറികളറില്  പയപ്പോഗഭ്യതയളവൈരുപട  പസവൈനവവും  പഠനതറിനപ്പോയറി  പസ്പെഷഭ്യല്
അദഭ്യപ്പോപകരുപട പസവൈനവവും ഉപപയപ്പോഗറിച്ചു വൈരുന.  അതറിനപ്പോല് ഈ പമെഖലയറില് മെനഷഭ്യ
വൈറിഭവൈപശഷറി  സമെപ്പോഹരണതറിപന്റെ  പചെലവൈറിനപ്പോയറി  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോപണനട  സമെറിതറി  മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്    2.85    പകപ്പോടറി  രൂപ  പപ്പോന
ശഫീര്ഷകതറിലവും   7.7019   പകപ്പോടറി രൂപ പനപ്പോണ് പപ്പോന ശഫീര്ഷകതറിലവും ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ അധറികമെപ്പോയറി വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

ഇവുംഹപ്പോനസട (ഇനസ്റ്ററിറക്യൂടട ഓഫട പമെന്റെല് പഹല്തട ആന്റെട നക്യൂപറപ്പോ സയനസട)

2210-05-200-95―ഇനസ്റ്ററിറക്യൂടട ഓഫട പമെന്റെല് പഹല്തട ആന്റെട നക്യൂപറപ്പോ സയനസട 

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-200-95-36―സഹപ്പോയധനവും  -  ശമ്പപളതരവും- 13.51 ലകവും രൂപ 

29.  മെപ്പോനസറിക  ആപരപ്പോഗഭ്യ  പമെഖലയറില്  ഗപവൈഷണ  പ്രവൈര്തനങ്ങള  ഏപറടുതട
നടത്തുനതറിനവും  വൈറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളക്കട  പസമെറിനപ്പോറുകള   നടത്തുനതറിനവും  ലറിഫ്റ്റുകളപടയവും
നക്യൂപറപ്പോ  സയനസട  ലപ്പോബറിപല  ഉപകരണങ്ങളപടയവും  AMC-യമെപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്
27.96    ലകവും രൂപ    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും   വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ
അധറികമെപ്പോയറി വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

ശറിശുവൈറികസന പകനവും

2210-05-105-50―ശറിശുവൈറികസന പസന്റെര് പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവൈനന്തപുരവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  

2210-05-105-50-31―സഹപ്പോയധനവും - ശമ്പളവും - 1.276 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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2210-05-105-50-36―സഹപ്പോയധനവും - ശമ്പപളതരവും -  10.89 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)    

2210-05-105-50-36―സഹപ്പോയധനവും - ശമ്പപളതരവും – 2.8 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

30.  ശറിശുവൈറികസന പകനതറില് ശമ്പളവവും ശമ്പപളതര പചെലവകളക്കുമെപ്പോയറി  നടപട
സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും  ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  50
ലകവും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും   വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകങ്ങളറില് അനപപ്പോതറികമെപ്പോയറി വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
പചെയ്യുന  .

പകരള പസ്റ്ററട കറിനറിക്കല് എസ്റ്റപ്പോബറിപഷന്റെട

2210-06-107-88-34-3―പസ്റ്ററട കറിനറിക്കല് എസ്റ്റപ്പോബറിപഷന്റെട കഇൗണ്സറില് സപ്പോപറിക്കല്   -
മെററിനവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  1000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

31.  പകരള  പസ്റ്ററട  കറിനറിക്കല്  എസ്റ്റപ്പോബറിപഷന്റെറിപന്റെ  കഫീഴറിലള  കറിനറിക്കല്
സപ്പോപനങ്ങളറില് നറിനട ലഭറിക്കുന രജറിപസ്ട്രഷന ഫഫീസട മെപ്പോതമെപ്പോണട സപ്പോപനതറിപന്റെ തനതട
ഫണ്ടട.  പ്രസ്തുത  തുക  കഇൗണ്സറിലമെപ്പോയറി  ബന്ധപപട  പചെലവകളക്കട  തറികയപ്പോത
സപ്പോഹചെരഭ്യമെപ്പോണട  ഉളതട.  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും  ഈ ശഫീര്ഷകതറില് ബഡ്ജററില്
വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  52    ലകവും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും   വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകങ്ങളറില്
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

പസ്റ്ററട പഹല്തട ഏജനസറി

2210-06-800-81―പ്രധപ്പോനമെനറി ജന ആപരപ്പോഗഭ്യ പയപ്പോജന  /  കപ്പോരുണഭ്യ ആപരപ്പോഗഭ്യ  സുരകപ്പോ
പദതറി   -   സവുംസപ്പോന പദതറി

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  442.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

32.  2022-23  സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും  നപ്പോളറിതുവൈപര  സമെര്പറിച്ച പകയറിമുകളപട ആപക
തുക 1260.31  പകപ്പോടറി രൂപയപ്പോണട. 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും ഏകപദശവും 1400  പകപ്പോടറി
രൂപയപട  പകയറിമുകള  പ്രതഫീകറിക്കുന.  കൂടപ്പോപത  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  സര്ക്കപ്പോര്
നടപറിലപ്പോക്കറിയറിരുന  ആപരപ്പോഗഭ്യ  കറിരണവും  പദതറി  KASP-യറില്  ലയറിപറിച്ചറിരുന.
ആയതറിനപ്പോല്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  അനവൈദറിച്ചറിരറിക്കുന
ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോപണനട സമെറിതറി മെനസറിലപ്പോക്കുന.  ഈ സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്,
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പമെല് ശഫീര്ഷകതറില്  686.60    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമെപ്പോയറി   ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും   വൈഴറിപയപ്പോ
അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ  ശഫീര്ഷകങ്ങളറില്  അനപപ്പോതറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

പമെഡറിക്കല് വൈറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ വൈകുപട

2210-05-105-98―അപലപ്പോപതറി പമെ ഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവൈനന്തപുരവും

2210-05-105-53―സര്ക്കപ്പോര് പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   പപ്പോരറിപളറി  ,   പകപ്പോലവും

2210-05-105-26―സര്ക്കപ്പോര് പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   പകപ്പോനറി  ,   പതനവുംതറിട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-105-98-34-3―അപലപ്പോപതറി  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട,  തറിരുവൈനന്തപുരവും-മെറട
പചെലവകള - മെററിനവും - 65.7 ലകവും രൂപ 

2210-05-105-53-34-3―സര്ക്കപ്പോര്  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട,  പപ്പോരറിപളറി,  പകപ്പോലവും-മെറട
പചെലവകള - മെററിനവും -22 ലകവും രൂപ 

2210-05-105-26-34-3―സര്ക്കപ്പോര്  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട,  പകപ്പോനറി,  പതനവുംതറിട-മെറട
പചെലവകള - മെററിനവും 56,000 രൂപ

33. പമെഡറിക്കല് വൈറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ വൈകുപറിനട കഫീഴറിപല തറിരുവൈനന്തപുരവും, പകപ്പോലവും,  പകപ്പോനറി
പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജുകളറിപല  SSB/MSB-യപട  Facility  Management/  Operation  &
Maintenance-നപ്പോയവും  ആശുപതറികളപട  സുഗമെമെപ്പോയ  പ്രവൈര്തനതറിനവും  പരപ്പോഗറികളക്കട
പമെച്ചപപട സഇൗകരഭ്യങ്ങള ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയവും പമെല് ശഫീര്ഷകങ്ങളറില് നടപട സപ്പോമ്പതറിക
വൈര്ഷപത  ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവൈപട
സൂചെറിപറിക്കുവും പ്രകപ്പോരവും  പമെല് ശഫീര്ഷകങ്ങറിപലയട  തുക അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകങ്ങളറില് വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-105-98-34-3 15.1930 ― പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-53-34-3 10.32 ― പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-26-34-3 1.3209 ― പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-18―സഫീപമെററിനള സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പപ്പോന)
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2210-05-105-18-35―മൂലധന ആസറികളപട രൂപഫീകരണതറിനള സഹപ്പോയധനവും-55 ലകവും രൂപ

2210-05-105-18-36―സഹപ്പോയധനവും - ശമ്പപളതരവും - 15 ലകവും രൂപ

34.  പമെഡറിക്കല്  വൈറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  വൈകുപറിപല  പസ്റ്ററട  ഇനസ്റ്ററിറക്യൂടട  ഓഫട  പമെഡറിക്കല്
എഡക്യൂപക്കഷന  ആന്റെട  പടപകപ്പോളജറി  (സഫീപമെറട)യപട  കഫീഴറിലള  മെലമ്പുഴയറിപലയവും
പള്ളുരുതറിയറിപലയവും  നഴറിവുംഗട  പകപ്പോപളജുകളപട  പലഡഫീസട  പഹപ്പോസ്റ്റലകള  തപ്പോമെസപയപ്പോഗഭ്യ-
മെപ്പോക്കുനതറിനവും മുടതറയറിലള നഴറിവുംഗട പകപ്പോപളജറിനട സസ്വന്തമെപ്പോയ പകടറിടവും ഇലപ്പോതതറിനപ്പോല്
നറിലവൈറില് പ്രവൈര്തറിക്കുന പകടറിടതറിപന്റെ വൈപ്പോടകയവും  വവൈദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജവും ഇനതറിലള
പചെലവകള വൈഹറിക്കപ്പോനവും നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും പമെല് ശഫീര്ഷകങ്ങളറില് ബഡ്ജററില്
വൈകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവൈപട  പചെര്തറിരറിക്കുവും  പ്രകപ്പോരവും  തുക
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും   വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകങ്ങളറില്
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-105-18-35 45 ― ലകവും രൂപ

2210-05-105-18-36 20 ― ലകവും രൂപ

ഇടുക്കറി, കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട, പതനവുംതറിട, മെലപ്പുറവും (മെപഞ്ചേരറി) ജറിലകളറില്
പുതറിയ പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജുകള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പപ്പോന)

4210-03-105-66-01―ഇടുക്കറി  ജറിലയറില്  പുതറിയ  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  -  മെരപ്പോമെതട
പണറികള - 10 പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-65-01―കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറിലയറില്  പുതറിയ  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട
(നബപ്പോര്ഡറിപന്റെ  സഹപ്പോയപതപ്പോപട  ആര്.പഎ.ഡറി.എഫട.  പദതറി)-
മെരപ്പോമെതട പണറികള - 5 പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-63-01―പുതറിയ  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  മെപഞ്ചേരറി,  മെലപ്പുറവും-മെരപ്പോമെതട
പണറികള - 10 പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-41-01―പതനവുംതറിട  ജറിലയറില് പുതറിയ പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  -മെരപ്പോമെതട
പണറികള - 5 പകപ്പോടറി രൂപ

35.  ഇടുക്കറി പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജറില് അക്കപ്പോഡമെറിക്കട പബപ്പോക്കട,  ആശുപതറി പബപ്പോക്കട,
പറസറിഡനഷഭ്യല്  പഫസറിലറിറഫീസട  എനറിവൈയപട  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൈര്തനങ്ങളക്കുവും
കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറി  പകടറിടതറിപന്റെ  നറിര്മപ്പോണതറിനവും
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പകപ്പോനറി  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജറിപല  തുടര്  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൈര്തനങ്ങളക്കുവും  മെപഞ്ചേരറി
പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജറില്  നറിര്മപ്പോണവും  നടനട  വൈരുന  Teaching  &  Non-Teaching
Quarters,  പഹപ്പോസ്റ്റല്,  ഓഡറിപറപ്പോററിയവും  എനറിവൈയപട  തുടര്  നറിര്മപ്പോണ പ്രവൈര്തനങ്ങളക്കപ്പോയവും
പമെല്  ശഫീര്ഷകങ്ങളറില്  നടപട  വൈര്ഷവും  ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും   വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വൈഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ ശഫീര്ഷകങ്ങളറില് ചുവൈപട  പചെര്ക്കുന പ്രകപ്പോരവും തുക  വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

4210-03-105-66-01 36 ― പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-65-01 5 ― പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-63-01 1.681 ― പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-41-01 10 ― പകപ്പോടറി രൂപ

പകരള ആപരപ്പോഗഭ്യ ശപ്പോസ്ത്ര സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

2210-05-001-93-31―പകരള ആപരപ്പോഗഭ്യ ശപ്പോസ്ത്ര സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  -   സഹപ്പോയധനവും  -   ശമ്പളവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും  : 4.3560 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

36.  നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും ഈ ശഫീര്ഷകതറില് ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    10.4965    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-001-93―പകരള ആപരപ്പോഗഭ്യ ശപ്പോസ്ത്ര സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പപ്പോന)

2210-05-001-93-35―മൂലധന ആസറികളപട രൂപഫീകരണതറിനള സഹപ്പോയധനവും-10 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-001-93-36―സഹപ്പോയധനവും - ശമ്പപളതരവും - 2.5 പകപ്പോടറി രൂപ

37. 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷതറില് 10 പദതറി ഘടകങ്ങളപ്പോണട Plan write up-ല്
ഉളപപടുതറിയറിട്ടുളതട. 2023-24-പല പപ്പോനറിലവും "Infrastructure development in KUHS
Campus” ഉളപപടുതറിയറിട്ടുണ്ടട. ടറി പദതറികളക്കുവും 2018-19, 2019-20, 2020-21 എനഫീ
സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷങ്ങളറില് ഭരണപ്പോനമെതറി ലഭറിച്ചതുവും പദതറി വൈറിഹറിതവും ലഭറിക്കപ്പോതതുമെപ്പോയ 6
പദതറികളപട പ്രവൈര്തറികളക്കുമെപ്പോയറി നടപട  സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും പമെല് ശഫീര്ഷകങ്ങളറില്
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ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് തുക   ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ അധറികമെപ്പോയറി പമെല് ശഫീര്ഷകങ്ങളറില്    5.796
പകപ്പോടറി രൂപ വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-001-93-36―പകരള  ആപരപ്പോഗഭ്യ  ശപ്പോസ്ത്ര  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  –  സഹപ്പോയധനവും    -
ശമ്പപളതരവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 2.7280 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

38.  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  പനപ്പോണ്പപ്പോന  പനപ്പോണ്സപ്പോലററി  ഇനതറില്
വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    3.272    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  അധറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

ആയഷട വൈകുപട 

ഭപ്പോരതഫീയ ചെറികറിതപ്പോ വൈകുപട

2210-02-001-91―പഹല്തട  ഇനഫര്പമെഷന മെപ്പോപനജ് പമെന്റെട സറിസ്റ്റവും   (  എച്ചട  .  പഎ  .  എവും  .  എസട  .)

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

39.  എലപ്പോ  ആശുപതറികളറിലവും  ഇ-പഹപ്പോസ്പെറിറല്  സവുംവൈറിധപ്പോനവും  നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനവും
അനബന്ധ സജഫീകരണങ്ങളക്കുമെപ്പോയറി  നറിലവൈറിപല  ബഡ്ജറട  വൈറിഹറിതവും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയ-
തറിനപ്പോല്  19.65    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ   ഈ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
പചെയ്യുന  .

2210-02-101-76―പ്രകൃതറി ദുരന്തവും മൂലമുളള പകര്ച്ചവൈഭ്യപ്പോധറികളപട നറിയനണവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  1.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

40.  പദതറി  നടതറിപറിനപ്പോയറി  നറിലവൈറിപല  ഫണ്ടട   അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശഫീര്ഷകതറില്  87    ലകവും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി     ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ   അധറികമെപ്പോയറി   വൈകയറിരുതണപമെനട   സമെറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പചെയ്യുന  .

2210-02-101-74―ഭപ്പോരതഫീയ  ചെറികറിതപ്പോ  വൈകുപറിനട  കഫീഴറിലള  സ ടപപപ്പോര്ട്സട  പമെഡറിസറിന
ഗപവൈഷണശപ്പോല

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)
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41.  തറിരുവൈനന്തപുരവും,  പകപ്പോലവും,  പതനവുംതറിട,  ഇടുക്കറി,  എറണപ്പോകുളവും,  തൃശ്ശൂര്,
പപ്പോലക്കപ്പോടട,  മെലപ്പുറവും,  കണ്ണൂര്  ജറിലകളറിപല  പസ്പെപ്പോര്ട്സട  യൂണറിറ്റുകളപട  സുഗമെമെപ്പോയ
പ്രവൈര്തനതറിനട  നറിലവൈറിപല  ഫണ്ടട  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ  ശഫീര്ഷകതറില്    30
ലകവും  രൂപ    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ
അധറികമെപ്പോയറി വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-66―ഭപ്പോരതഫീയ  ചെറികറിതപ്പോ  വൈകുപറിനട  കഫീഴറിലള  സപ്പോപനങ്ങളപട
നവൈഫീകരണവവും  ,   ആധുനറികവൈല്ക്കരണവവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 24 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

42.  പപ്രപ്പോപപപ്പോസലറില്  ആവൈശഭ്യപപട  പദതറികളപട  സുഗമെമെപ്പോയ  നടതറിപറിനട
അനവൈദറിച്ച  ഫണ്ടട  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശഫീര്ഷകതറില്    5.06    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  അധറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-65―ജഫീവൈനറിയവും പുനര്നവൈയവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  95 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

43.  ജഫീവൈനറി  (Diabetic Mellitus)  പദതറി തറിരുവൈനന്തപുരവും,  പകപ്പോലവും,  പതനവുംതറിട,
ആലപ്പുഴ,  എറണപ്പോകുളവും,  കണ്ണൂര്  ജറിലകളറിപലയവും  പുനര്നവൈ  (Strokes  Management)
തറിരുവൈനന്തപുരവും,  പതനവുംതറിട,  പകപ്പോടയവും,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട,  കണ്ണൂര്  ജറിലകളറിപലയവും
തറിരപഞടുക്കപപട  ആശുപതറികളറില്  നടപറിലപ്പോക്കറി  വൈരുന.  പദതറി  ഫലപ്രദമെപ്പോയറി
നടപറിലപ്പോക്കുനതറിനട  നറിലവൈറിപല  ഫണ്ടട  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  19    ലകവും  രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-64―വൈറിദഭ്യപ്പോലയ ആപരപ്പോഗഭ്യ പദതറികള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  80 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

44.  യൂണറിറ്റുകളപട സുഗമെമെപ്പോയ പ്രവൈര്തനതറിനട നറിലവൈറിപല ഫണ്ടട അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 14   ലകവും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

സവുംസപ്പോന ഒഇൗഷധ സസഭ്യപബപ്പോര്ഡട

2210-05-101-60―പസ്റ്ററട പമെഡറിസറിനല് പപ്പോന്റെടസട പബപ്പോര്ഡട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  30 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

189/2023.
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45.  പദതറികളപട നടതറിപറിനപവൈണ്ടറി  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും അനവൈദറിച്ച
ബഡ്ജറട  വൈറിഹറിതവും  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശഫീര്ഷകതറില്    60    ലകവും  രൂപ
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  അധറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-06-101-18―ഔഷധ  സസഭ്യങ്ങള  ഉളപപപടയളള  പദശഫീയ  ആയഷട  ദഇൗതഭ്യവും
(  പകനപ്പോവൈറിഷ്കൃതവും   60:40)

2210-06-101-18-02―ഔഷധ  സസഭ്യങ്ങള  ഉളപപപടയളള  പദശഫീയ  ആയഷട  ദഇൗതഭ്യവും
(  സവുംസപ്പോന വൈറിഹറിതവും  )

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  10 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

46. നപ്പോഷണല് ആയഷട മെറിഷപന്റെ പകന വൈറിഹറിതതറിലളള വൈര്ദനയട ആനപപ്പോതറികമെപ്പോയറി
സവുംസപ്പോന  വൈറിഹറിതവും  ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുനതറിനവും  സവുംസപ്പോനതട  അനവൈദറിച്ച,  ആയഷപ്പോന ഭപ്പോരതട
ആയഷട  പഹല്തട  &  പവൈല്പനസട  പസന്റെറുകളപടയവും  ഇന്റെപഗറഡട  ആയഷട
പഹപ്പോസ്പെറിറലകളപടയവും മെറട പദതറികളപടയവും സമെയബന്ധറിതമെപ്പോയ പൂര്തഫീകരണതറിനട നടപ്പു
സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുളള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  13.4640    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

ഒഇൗഷധറി

4210-02-103-94―ഭപ്പോരതഫീയ ചെറികറിതപ്പോ വൈകുപറിനട കഫീഴറിലള മെരപ്പോമെതട പണറികള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 6 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

47.  ബഡ്ജറട  പപ്രപ്പോപപപ്പോസലറില്  സമെര്പറിച്ച  സപ്പോപനങ്ങളപട  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവൈര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി അധറിക തുക ആവൈശഭ്യമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്    14.3395     പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ   ഈ
ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-74―ഭപ്പോരതഫീയ  ചെറികറിതപ്പോ  വൈകുപറിനട  കഫീഴറിലള  സ ടപപപ്പോര്ട്സട  പമെഡറിസറിന
ഗപവൈഷണശപ്പോല

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-101-74-05-2―ഓഫഫീസട പചെലവകള - വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട - 80,000 രൂപ

2210-02-101-74-05-3―ഓഫഫീസട പചെലവകള - പടലറിപഫപ്പോണ് പചെലവൈട - 1,000 രൂപ
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48.  പകരള  പസ്പെപ്പോര്ട്സട  ആയര്പവ്വദ  ആശുപതറിയറിപല  പപവൈദദ്യുതറി  പചെലവൈട,
പടലറിപഫപ്പോണ് പചെലവൈട  എനറിവൈയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും വൈകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  തപ്പോപഴ പറയന ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കു പനപര കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന
തുക    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ   അധറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-74-05-2 2 ― ലകവും രൂപ

2210-02-101-74-05-3 15,000  ― രൂപ

2210-02-192-50―മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളക്കുവും മുനറിസറിപല് കഇൗണ്സറിലകളക്കുമുള സഹപ്പോയവും  -
റവൈനക്യൂ പചെലവൈറിപലക്കുള  പബപ്പോക്കട ഗപ്പോന്റെട                      

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും       : 46.16 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-196-50―ജറിലപ്പോ പരറിഷത്തുകള  /  ജറിലപ്പോ പഞ്ചേപ്പോയത്തുകളക്കുള  സഹപ്പോയവും   -   റവൈനക്യൂ
പചെലവൈറിപലക്കുള പബപ്പോക്കട ഗപ്പോന്റെട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 68.54 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

49.  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷതറില് വൈകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോപഴപറയന ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കു പനപര കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവുംവൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവൈഴറിപയപ്പോ  വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-192-50 25 ― ലകവും രൂപ

2210-02-196-50 30 ― ലകവും രൂപ

2210-02-101-74-05-24―ഭപ്പോരതഫീയ  ചെറികറിതപ്പോ  വൈകുപറിനട  കഫീഴറിലളള  പസ്പെപ്പോര്ട്സട
പമെഡറിസറിന  ഗപവൈഷണശപ്പോല    -    ഓഫഫീസട  പചെലവകള  -  സപ്പോധന
സപ്പോമെഗറികള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 3.60  ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

50. നടപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും വൈകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 5   ലകവും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-74-05-4―ഭപ്പോരതഫീയ ചെറികറിതപ്പോ വൈകുപറിനട കഫീഴറിലളള പസ്പെപ്പോര്ട്സട    പമെഡറിസറിന
ഗപവൈഷണശപ്പോല  -  ഓഫഫീസട പചെലവകള  -   മെററിനങ്ങള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 1,000  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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51.  നടപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും വൈകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്  50,000    രൂപ  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-101-69-35―പകരള  ആയര്പവ്വദ  പഠന  ഗപവൈഷണ  പസപ്പോവസററി  ധനസഹപ്പോയവും  ,

പകപ്പോടയല്   -  മൂലധന ആസറികളപട രൂപഫീകരണതറിനള സഹപ്പോയധനവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 1.3475 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

52.  ആയര്പവ്വദ പകപ്പോപളജറിപന്റെയവും ആശുപതറിയപടയവും,  ആയര്പവ്വദ പഠന സഇൗകരഭ്യ

വൈറികസനതറിനപ്പോയവും,  പുപരപ്പോഗമെറിച്ചുവൈരുന  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൈര്തറികളപട  പൂര്തഫീകരണതറിനവും

നറിലവൈറില് അനവൈദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ

അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ   ഇഇൗ  ശഫീര്ഷകതറില്    8.8525    പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമെപ്പോയറി വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

4210-03-101-93―ഗവൈണ്പമെന്റെട ആയര്  പവ്വ  ദ പകപ്പോപളജട  ,   കണ്ണൂര് സലപമെടുപട  ,   പകടറിടങ്ങള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

53.  പുതറിയ പകടറിടങ്ങള,  സൂപര് പസ്പെഷഭ്യപ്പോലറിററി  പഹപ്പോസ്പെറിറല്,  പപണ്കുടറികളക്കുള

പഹപ്പോസ്റ്റല്  തുടങ്ങറിയ  വൈറിവൈറിധ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൈര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക

വൈര്ഷവും അനവൈദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ

അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില്    35    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമെപ്പോയറി

വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-01-4―പകപ്പോപളജട  ആശുപതറികളവും  പ്രസവൈവൈപ്പോര്ഡവും  ,    തറിരുവൈനന്തപുരവും  -

ശമ്പളവും  -  പമെഡറിക്കല് റഫീഇവുംപബഴടപമെന്റെട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 1.58 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

54.  ആയര്പവ്വദ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറില്  പജപ്പോലറി  പചെയ്യുന  ജഫീവൈനക്കപ്പോര്ക്കട

അനവൈദറിച്ചറിരറിക്കുന പമെഡറിക്കല് റഫീഇവുംപബഴടപമെന്റെട തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  3    ലകവും

രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ

ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില്    വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .
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2210-02-101-99―പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളവും പ്രസവൈവൈപ്പോര്ഡവും  ,   തറിരുവൈനന്തപുരവും 

2210-02-101-99-02-1―പവൈതനവും   -   ശമ്പളവും

2210-02-101-99-02-2―പവൈതനവും   -   കപ്പോമെബത

2210-02-101-99-02-3 ―പവൈതനവും   -   മെറ്റു അലവൈനസുകള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 13.39 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

55. ആയര്പവ്വദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറിയറില് പപ്പോര്ടടവടവും സസ്വഫീപര് തസറികയറില് പജപ്പോലറി
പചെയ്യുന ജഫീവൈനക്കപ്പോര്ക്കട പവൈതനവും നല്കുനതറിനട നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും ബഡ്ജററില്
അനവൈദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  3    ലകവും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില്
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-05-3―പകപ്പോപളജട  ആശുപതറികളവും  പ്രസവൈ  വൈപ്പോര്ഡവും  ,    തറിരുവൈനന്തപുരവും  -
ഓഫഫീസട പചെലവകള  -   പടലറിപഫപ്പോണ് പചെലവൈട 

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 59,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

56.  ആയര്പവ്വദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറിയറിപല പടലറിപഫപ്പോണ് പചെലവകളക്കപ്പോയറി നടപട
സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്    21,000    രൂപ
അധറികമെപ്പോയറി   വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-06―പകപ്പോപളജട  ആശുപതറികളവും  പ്രസവൈവൈപ്പോര്ഡവും  ,    തറിരുവൈനന്തപുരവും  -  
വൈപ്പോടക  ,   കരവും  ,   നറികുതറി

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

57.  ആയര്പവ്വദ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറിപല  പുതറിയ  പപവൈപ്പോര്ഡട  പകടറിടതറിപന്റെ
പപ്രപ്പോപര്ടറി ടപ്പോകട ഒടുക്കുനതറിനട നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും ബഡ്ജററില് അനവൈദറിച്ചറിരറിക്കുന
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  5    ലകവും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ
അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില്    വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-45―പകപ്പോപളജട  ആശുപതറികളവും  പ്രസവൈവൈപ്പോര്ഡവും  ,    തറിരുവൈനന്തപുരവും     -
പറി  .   ഒ  .   എല്  .

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 55,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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58.  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  ബഡ്ജറട  വൈറിഹറിതവും
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  50,000     രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ
അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില്    വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-34-3―പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളവും പ്രസവൈവൈപ്പോര്ഡവും  , തറിരുവൈനന്തപുരവും   -   മെറ്റു
പചെലവകള   -   മെററിനവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 7.32 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

59.  നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും അനവൈദറിച്ചറിട്ടുളള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ
ശഫീര്ഷകതറില് 1    ലകവും രൂപ   ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വൈഴറിപയപ്പോ  അധറികമെപ്പോയറി   വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-96-24―ആയര്പവ്വദ ഫപ്പോര്മെസറി   -   സപ്പോധനസപ്പോമെഗറികള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 65.34 ലകവും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

60.  അസവുംസ്കൃത  മെരുനകളപട  കുടറിശറിക  തുക  അനവൈദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
അനവൈദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ    1    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-001-98-01-4―ആയര്പവ്വദ  വൈറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  ഡയറക്ടറുപട  കപ്പോരഭ്യപ്പോലയവും    -    ശമ്പളവും    -
പമെഡറിക്കല് റഫീഇവുംപബഴടപമെന്റെട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 7,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

61. ആയൂര്പവ്വദ പമെഡറിക്കല് വൈറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ഡയറക്ടറുപട കപ്പോരഭ്യപ്പോലയതറില് പമെഡറിക്കല്
റഫീഇവുംപബഴടപമെന്റെറിനപ്പോയറി നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും അനവൈദറിച്ച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്
4    ലകവും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വൈഴറിപയപ്പോ ഈ ശഫീര്ഷകതറില്   വൈകയറിരുതണപമെനട  സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-85―പഞ്ചേകര്മ ആശുപതറിയപട വൈറികസനവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-101-85-01-4 ― പമെഡറിക്കല് റഫീഇവുംപബഴടപമെന്റെട - 63,000 രൂപ

2210-02-101-85-45 ― പറി.ഒ.എല്. - 26,000 രൂപ
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62.  പഞ്ചേകര്മ  ആശുപതറിയറിപല  ജഫീവൈനക്കപ്പോരുപട  പമെഡറിക്കല്  റഫീഇവുംപബഴടപമെന്റെട,
പറി.ഒ.എല്.  എനറിവൈയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറികവൈര്ഷവും  വൈകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവൈപട പറയന ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കു പനപര കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന തുക
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ   അധറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-85-01-4 62,000 ― രൂപ

2210-02-101-85-45 14,000 ― രൂപ

2210-02-101-78―ആയര്പവ്വദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   കണ്ണൂര്

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-101-78-02-1 ―പവൈതനവും - ശമ്പളവും-3.87 ലകവും രൂപ

2210-02-101-78-02-2 ―പവൈതനവും - കപ്പോമെബത-35,000  രൂപ

63.  നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും പമെല് ശഫീര്ഷകങ്ങളറില് ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയ
തുക  ജഫീവൈനക്കപ്പോരുപട  ശമ്പളവവും  മെറട  ആനകൂലഭ്യങ്ങളവും  പകപ്പോടുക്കുനതറിനട
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ചുവൈപട പചെര്ക്കുവും പ്രകപ്പോരമുള തുക ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ
അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  പമെല്  ശഫീര്ഷകങ്ങളറിപലയട  അധറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-78-02-1 55,000 ― രൂപ

2210-02-101-78-02-2 4,000 ― രൂപ

2210-02-101-78 ―ആയര്പവ്വദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   കണ്ണൂര്

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-101-78-02-4 ―പവൈതനവും - കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ - 1,000 രൂപ

2210-02-101-78-02-5 ―പവൈതനവും - ദറിവൈസപവൈതനവും –16.94 ലകവും  രൂപ

64. നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും പമെല് ശഫീര്ഷകങ്ങളറില് ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയ
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവൈപട  പചെര്ക്കുന  തുക  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ
അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  അധറികമെപ്പോയറി  പമെല്  ശഫീര്ഷകങ്ങളറിപലയട
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .
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2210-02-101-78-02-4 ― 10.24 ലകവും രൂപ

2210-02-101-78-02-5 ― 43.43 ലകവും  രൂപ

2210-02-101-78 ―ആയര്പവ്വദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   കണ്ണൂര്

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-101-78-04-1 ―യപ്പോതപ്പോ പചെലവകള- യപ്പോതബത - 28,000 രൂപ

2210-02-101-78-04-2 ―യപ്പോതപ്പോ പചെലവകള- സലവുംമെപ്പോറബത –6,000  രൂപ

65.  നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും പമെല് ശഫീര്ഷകങ്ങളറില് ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയ
തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ചുവൈപട പചെര്തറിരറിക്കുന തുക ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ
അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  അധറികമെപ്പോയറി  പമെല്  ശഫീര്ഷകങ്ങളറിപലയട
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-78-04-1 ― 22,000  രൂപ

2210-02-101-78-04-2 ― 4,000  രൂപ

2210-02-101-78-05-2―ആയര്പവ്വദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   കണ്ണൂര്   -   ഓഫഫീസട പചെലവകള
-   വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 6.23 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

66.  പുതറിയതപ്പോയറി  ആരവുംഭറിച്ച  സ്ത്രഫീകളപടയവും  കുടറികളപടയവും  ആശുപതറിയപട  കൂടറി
വവൈദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട വൈഹറിപക്കണ്ടതറിനപ്പോല് നടപട വൈര്ഷവും ഈ ശഫീര്ഷകതറില് ബഡ്ജററില്
അനവൈദറിച്ച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല് 23.77   ലകവും രൂപ   ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  അധറികമെപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറിപലയട
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-78 ―ആയര്പവ്വദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   കണ്ണൂര്

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-101-78-21-2―പമെപ്പോപടപ്പോര് വൈപ്പോഹനങ്ങള-സവുംരകണവവും അറകുറപണറികളവും -11,000 രൂപ

2210-02-101-78-24―സപ്പോധനസപ്പോമെഗറികള - 1.4 ലകവും രൂപ

2210-02-101-78-45―പറി.ഒ.എല്.  - 25,000 രൂപ
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67.  ആശുപതറിയറിപല  ആവുംബുലനസറിപന്റെ  ഇനഷുറനസട  പ്രഫീമെറിയവും  അടവൈപ്പോക്കപ്പോനവും
ആവുംബുലനസറിപന്റെ  അറകുറപണറികളക്കുവും,  പറി.ഒ.എല്.  ഇനതറിലവും  സ്ത്രഫീകളപടയവും
കുടറികളപടയവും  ആശുപതറിയറിപലയട  പ്രപവൈശറിപറിക്കപപടുന  പരപ്പോഗറികളക്കട  ഭകണ
സപ്പോമെഗറികള  വൈപ്പോങ്ങുനതറിനവും  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  പമെല്  ശഫീര്ഷകങ്ങളറില്
വൈകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ചുവൈപട  പചെര്ക്കുവും  പ്രകപ്പോരവും  തുക
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  അധറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-101-78-21-2 20,000 ― രൂപ

2210-02-101-78-24 18.60 ― ലകവും രൂപ

2210-02-101-78-45 25,000 ― രൂപ

2210-05-101-95―ആയര്പവ്വദ പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവൈനന്തപുരവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-101-95-05-1―ഓഫഫീസട പചെലവകള - പവൈളക്കരവും - 5.50 ലകവും രൂപ

2210-05-101-95-05-2―ഓഫഫീസട പചെലവകള-വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട - 49.61 ലകവും രൂപ

2210-05-101-95-05-4―ഓഫഫീസട പചെലവകള - മെററിനങ്ങള - 2.46 ലകവും രൂപ

68.  ആയൂര്പവൈദ  പമെഡറിക്കല്   പകപ്പോപളജുകളറില്  പവൈളക്കരവും,  വവൈദദ്യുതറി  പചെലവൈട,
മെററിനങ്ങള എനറിവൈയപ്പോയറി നടപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും വൈകയറിരുതറിയ ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വൈഴറിപയപ്പോ ചുവൈപട പറയന ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കു പനപര കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അധറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-101-95-05-1 1 ― പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-95-05-2 10  ― ലകവും രൂപ

2210-05-101-95-05-4 2 ― ലകവും രൂപ

2210-05-101-95―ആയൂര്പവൈദ പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവൈനന്തപുരവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും  - (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-101-95-12―പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളവും  വസ്റ്റപപനഡകളവും- 14.9760 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-95-34―മെറ്റു പചെലവകള  - 14,000 രൂപ

2210-05-101-95-45―പറി.ഒ.എല്. - 1.62 ലകവും രൂപ

189/2023.
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69.  തറിരുവൈനന്തപുരവും  ആയൂര്പവൈദ  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജറില്  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകള,
വസ്റ്റപപനഡകള, മെറ്റു പചെലവകള, പറി.ഒ.എല്. എനറിവൈയപ്പോയറി നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും
വൈകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ചുവൈപട പറയന ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കു പനപര കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന
തുക അധറികമെപ്പോയറി വൈകയറിരുതപ്പോന സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-101-95-12―1 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-95-34―1 ലകവും രൂപ

2210-05-101-95-45 75,000  ― രൂപ

2210-05-101-79―ഗവൈണ്പമെന്റെട ആയര്പവ്വദ പകപ്പോപളജട  ,   കണ്ണൂര്

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-101-79-04-1 ―യപ്പോതപ്പോ പചെലവകള - യപ്പോതപ്പോബത – 75,000  രൂപ

2210-05-101-79-05-3―ഓഫഫീസട പചെലവകള - പടലറിപഫപ്പോണ് പചെലവൈട - 64,000 രൂപ

2210-05-101-79-06―വൈപ്പോടക, കരവും, നറികുതറി - 15,000  രൂപ

2210-05-101-79-12―പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളവും വസ്റ്റപപനഡകളവും - 4.32 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-79-21-2―പമെപ്പോപടപ്പോര്  വൈപ്പോഹനങ്ങള  -  സവുംരകണവവും  അറകുറപണറികളവും
-20,000  രൂപ

2210-05-101-79-45―പറി.ഒ.എല്. - 77,000  രൂപ

70.  കണ്ണൂര് ഗവൈണ്പമെന്റെട ആയര്പവ്വദ പകപ്പോപളജുമെപ്പോയറി ബന്ധപപട പമെല് ശഫീര്ഷകങ്ങളറില്
നടപട സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും വൈകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക    അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  ചുവൈപട  പറയന
ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കുപനപര  കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക   അധറികമെപ്പോയറി  വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-101-79-04-1 ―1 ലകവും രൂപ

2210-05-101-79-05-3―80,000 രൂപ

2210-05-101-79-06―50,000  രൂപ

2210-05-101-79-12―4.26 പകപ്പോടറി രൂപ
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2210-05-101-79-21-2―1.10 ലകവും രൂപ

2210-05-101-79-45―2.23 ലകവും രൂപ

പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറി വൈകുപട

2210-02-102-74-34―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറി  വൈകുപറില്  ആപരപ്പോഗഭ്യപപ്പോലനവവും  പ്രപതഭ്യക
ആപരപ്പോഗഭ്യ സവുംരകണ പകനങ്ങളവും  -  മെറ്റു പചെലവകള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 7.05 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

71.  നറിലവൈറില്  14  ജറിലപ്പോ  ആശുപതറികളറില്  പ്രവൈര്തറിച്ചുവൈരുന  പപയ്ന  ആന്റെട
പപ്പോലറിപയറഫീവൈട  പകയര്  പസവൈനവും  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറി  വൈകുപറിനട  കഫീഴറിലള  മെപറലപ്പോ
ആശുപതറികളറിപലക്കുവും വൈഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഇഇൗ സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും അനവൈദറിച്ചറിട്ടുള
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  60    ലകവും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

നപ്പോഷണല് മെറിഷന ഓണ് ആയഷട-പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ (NAM)

2210-02-102-73―പദശഫീയ  ആയഷട  ദഇൗതഭ്യവും  -  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ    (  പകനപ്പോവൈറിഷ്കൃതവും    60:40)
2210-02-102-73-02―പദശഫീയ ആയഷട ദഇൗതഭ്യവും  -  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ   (  സവുംസപ്പോന വൈറിഹറിതവും  )

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 5 പകപ്പോടറി  രൂപ (പപ്പോന)

72.  നപ്പോഷണല്  ആയഷട  മെറിഷപന്റെ  പകന  വൈറിഹറിതതറിലള  വൈര്ദനയട
ആനപപ്പോതറികമെപ്പോയറി  സവുംസപ്പോന  വൈറിഹറിതവും  ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുനതറിനവും  സവുംസപ്പോനതട  അനവൈദറിച്ച
ആയഷ് മെപ്പോന  ഭപ്പോരതട  ആയഷട  പഹല്തട  &  പവൈല്നസട  പസന്റെറുകളപടയവും   ഇന്റെപഗറഡട
ആയഷട  പഹപ്പോസ്പെറിറലകളപടയവും  സമെയബന്ധറിതമെപ്പോയ പൂര്തഫീകരണതറിനവും  മെറട  പദതറികളപട
നടതറിപറിനമെപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ബഡ്ജററില്  വൈകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല് 18.46   പകപ്പോടറി രൂപ   ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ   അധറികമെപ്പോയറി  ഇഇൗ  ശഫീര്ഷകതറില്  വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറി വൈറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ വൈകുപട

2210-02-102-97-19―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട   -  യപനപ്പോപകരണങ്ങള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും  : 5.92 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)
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73.  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറില്,  ഇ-പഹപ്പോസ് പറിറലറിപന്റെ

പ്രവൈര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി കമ്പക്യൂടര് ഉപകരണങ്ങള വൈപ്പോങ്ങുനതറിനട തുക ആവൈശഭ്യമെപ്പോയതറിനപ്പോല്

ഈ ശഫീര്ഷകതറില്    1    ലകവും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-102-97-24―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  -  സപ്പോധന സപ്പോമെഗറികള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും- 14.38 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

74.  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയപട  ശുചെഫീകരണവും

പമെച്ചപപടുത്തുനതറിനപ്പോവൈശഭ്യമെപ്പോയ  ആധുനറിക  ഉപകരണങ്ങള  വൈപ്പോങ്ങുനതറിനവും  മെരുനട

വൈറിതരണതറിനള പപപര് കവൈററില് നറിര്പദ്ദേശവും പ്രറിന്റെട  പചെയ്യുനതറിനമെപ്പോയറി ഈ സപ്പോമ്പതറിക

വൈര്ഷവും അനവൈദറിച്ചറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശഫീര്ഷകതറില് 2.62   ലകവും രൂപ

അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുന  :  വൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  വൈകയറിരുതണപമെനട

സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-102-97-34-3―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,    പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  -  മെറ്റു പചെലവകള   -

മെററിനവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 55.85 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

75.  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷപത  പ്രതഫീകറിത  പചെലവകള,  പസ്റ്റഷനററി,

ഇലകറിക്കല്,  പവുംബറിവുംഗട  വൈര്ക്കുകള എനറിവൈയപ്പോയറി  ഈ ശഫീര്ഷകതറില്    10    ലകവും രൂപ

അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ

വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

4210-03-102-99―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  ,    പകപ്പോപളജട  ആശുപതറികള  ,

പകപ്പോപളജട പഹപ്പോസ്റ്റല്  ,   തറിരുവൈനന്തപുരവും  ,   സലപമെടുപട  ,   പകടറിടങ്ങള

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 1.93 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

76.  തറിരുവൈനന്തപുരവും  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറില്

പുതറിയ അക്കപ്പോഡമെറിക്കട പബപ്പോക്കറിപന്റെ ഒനപ്പോവും ഘട നറിര്മപ്പോണ പ്രവൈര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  ഈ

ശഫീര്ഷകതറില്    8.07    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും   വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .
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2210-02-102-98-04-2―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറി  ,    തറിരുവൈനന്തപുരവും    -
യപ്പോതപ്പോ പചെലവകള   -   സലവുംമെപ്പോറബത

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും  - 4,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

77.  തറിരുവൈനന്തപുരവും  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറില് തഫീര്പപ്പോക്കപ്പോനള  8
സലവുംമെപ്പോറബതയള  അപപകകള  പരറിഗണറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശഫീര്ഷകതറില്
40,000    രൂപ അധറികമെപ്പോയറി ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ
ഈ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-02-102-97-12―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറി  ,    പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  -  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളവും
പപസ്റ്റപപനഡകളവും 

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 1.0672 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

78.  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറില്,  ഇപന്റെണഫീസറിനട
വസ്റ്റപപനഡട  വൈറിതരണവും  പചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി   നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ബഡ്ജററില്
അനവൈദറിച്ചറിരറിക്കുന തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ   55.43   ലകവും രൂപ അധറികമെപ്പോയറി വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-102-99-01-4―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറി  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  ,    തറിരുവൈനന്തപുരവും    -
ശമ്പളവും   -   പമെഡറിക്കല് റഫീഇവുംപബഴടപമെന്റെട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 18,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

79.  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും   ബഡ്ജററില്  അനവൈദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്   1    ലകവും  രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ അഥവൈപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-102-99-05-3―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറി പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവൈനന്തപുരവും   -   ഓഫഫീസട
പചെലവകള  -  പടലറിപഫപ്പോണ് പചെലവൈട  

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 2 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

80.  തറിരുവൈനന്തപുരവും  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറി  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറില്
പടലറിപഫപ്പോണ്  പചെലവകളക്കപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും  ബഡ്ജററില്
വൈകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ
അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ    50,000    രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി  വൈകയറിരുതണപമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .
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2210-05-102-99―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറി പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവൈനന്തപുരവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-102-99-12― സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളവും വസ്റ്റപപനഡകളവും -3.4304 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-102-99-45― പറി  .  ഒ  .  എല്  . - 1,000 രൂപ

81.  തറിരുവൈനന്തപുരവും  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറിപല
പപസ്റ്റപപനഡട  വൈറിതരണവും,  പറി.ഒ.എല്.  എനറിവൈയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വൈര്ഷവും
ബഡ്ജററില് വൈകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും
വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വൈഴറിപയപ്പോ  ചുവൈപട  പറയന  ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കുപനപര
കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അധറികമെപ്പോയറി   വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-102-99-12―2.3776 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-102-99-45―49,000  രൂപ

2210-05-102-98―പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറി പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടട

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-102-98-01-4―ശമ്പളവും - പമെഡറിക്കല് റഫീഇവുംപബഴടപമെന്റെട - 31,000  രൂപ

2210-05-102-98-12―പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളവും വസ്റ്റപപനഡകളവും - 2.376 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-102-98-34-1―മെറ്റു പചെലവകള - പവൈളക്കരവും - 1.57 ലകവും രൂപ

2210-05-102-98-34-2―മെറ്റു പചെലവകള - വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട - 9.63 ലകവും രൂപ

82.  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറി  പമെ ഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജറിപല  പമെഡറിക്കല്  റഫീഇവുംപബഴടപമെന്റെട,
പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളപടയവും വസ്റ്റപപനഡകളപടയവും വൈറിതരണവും, പവൈളക്കരവും, വവൈദദ്യുതറി പചെലവൈട
തുടങ്ങറിയ ആവൈശഭ്യങ്ങളക്കപ്പോയറി നടപട  സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും വൈകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോയതറിനപ്പോല്    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വൈഴറിപയപ്പോ   ചുവൈപട പറയന ശഫീര്ഷകങ്ങളക്കു പനപര കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അധറികമെപ്പോയറി
വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

2210-05-102-98-01-4―3.87 ലകവും രൂപ

2210-05-102-98-12―2.16 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-102-98-34-1―11.63 ലകവും രൂപ

2210-05-102-98-34-2―8.37 ലകവും രൂപ
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2210-05-102-88-12―സസ്വകപ്പോരഭ്യ പഹപ്പോമെറിപയപ്പോ പമെഡറിക്കല് പകപ്പോപളജുകളറിപല   ജഫീവൈനക്കപ്പോര്ക്കട
പനരറിടട ശമ്പളവും നല്കുനതറിനട  -   സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളവും   വസ്റ്റപപന ഡവും

ബഡ്ജറട വൈറിഹറിതവും : 3.24  പകപ്പോടറി രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

83.  സസ്വകപ്പോരഭ്യ  പഹപ്പോമെറിപയപ്പോപതറികട  പമെഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജുകളറിപലക്കട  പപസ്റ്റപപനഡട
വൈറിതരണവും പചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷപത കുടറിശറിക ഉളപപപട നടപട
സപ്പോമ്പതറിക വൈര്ഷവും അനവൈദറിച്ചറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമെപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല്   2.0776   പകപ്പോടറി
രൂപ  അധറികമെപ്പോയറി    ധനപുനനഃവൈറിനറിപയപ്പോഗവും  വൈഴറിപയപ്പോ  അഥവൈപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വൈഴറിപയപ്പോ
ഈ ശഫീര്ഷകതറില് വൈകയറിരുതണപമെനട സമെറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

വൈഫീണപ്പോ പജപ്പോര്ജട,
തറിരുവൈനന്തപുരവും, പചെയര്പപഴണ്,
2023 പഫബ്രുവൈരറി 21. സബ്ജക്ടട  കമറിററി XII.


