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അവതഭാരനികേ

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ് ജകറ കേമനിറനി  XII-  സന അദഗ്യക്ഷേയഭായ

ഞഭാന്  2021  ഏപനില് 1  മുതല് 2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള കേഭാലെയളവനിസലെ പപീരനികയഭാഡനിക്കല്

റനികപഭാര്ട്ടേറ,  കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസലെ

239-ാം ചട്ടേതനിസന (1)-ാംഉപചട്ടേന്റിം അനുസരനിചറ സമര്പനിക്കുന.

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ് ജകറ കേമനിറനി  XII,  പതനിനഞഭാന്റിം

കകേരള നനിയമസഭയുസടെ  26- ാം  നമ്പര് ബുള്ളറനിന് ഭഭാഗന്റിം  2  പകേഭാരന്റിം  2021   ജൂണ  7-നറ

ര രൂപപീകൃതമഭായനി. സമനിതനിയനില് 10 അന്റിംഗങ്ങളഭാണുളളതറ.

2021  ഏപനില്  1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  കേഭാലെയളവനില്  പരനിഗണനിച

വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടതനിയനിരനിക്കുന്നതറ.

റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലെയളവനില്  16-6-2021,  1-7-2021,  29-10-2021,  15-3-2022  എന്നപീ

തപീയതനികേളനിലെഭായനി സമനിതനി 4 കയഭാഗങ്ങള കചരുകേയുണ്ടഭായനി. 16-6-2021-സലെ കയഭാഗതനില്

2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയുമഭായനി

ബനസപട്ടേ ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര്  XVIII, XIX, XX, XXX എന്നനിവ പരനിഗണനിച.

1-7-2021-സലെ കയഭാഗതനില് ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ റജകറ

കേമനിറനി XII- സന     2021-22 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന

സന്റിംബനനിച ഒന്നഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടന്റിം  2020  ഏപനില്  1  മുതല്  2021  മഭാര്ചറ  31

വസരയുള്ള പപീരനികയഭാ ഡനിക്കല് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടന്റിം   2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള

ആക്ഷേന്  കടെക്കണ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടന്റിം  അന്റിംഗപീകേരനിച.  29-10-2021-സലെ  കയഭാഗതനില്

2021-സലെ കകേരള സന്റിംസഭാന സമഡനിക്കല് പഭാകപീഷകണഴറ ബനില്, 2021-സലെ കകേരള കനിനനിക്കല്

സഭാപനങ്ങള (ര ജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം നനിയനണവന്റിം) കഭദെഗതനി ബനില് എന്നനിവ പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

കഭദെഗതനികേകളഭാസടെ അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 15-3-2022-സലെ കയഭാഗതനില് കേരടെറ ചട്ടേങ്ങള,

 ഡനികലെ കസ്റ്റേററസമനറ സഹനിതമുള്ള ആക്ഷേന് കടെക്കണ കസ്റ്റേററസമന്റുകേള, വഭാര്ഷനികേ പവര്തന

റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുളള ഡനികലെ കസ്റ്റേററസമന്റുകേള എന്നനിവ പരനിഗണനിച. 

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദഗ്യഭായങ്ങളഭായനിട്ടേഭാണറ  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതറ.  ഒന്നഭാന്റിം  അദഗ്യഭായതനില്

സമനിതനി  സഭയനില്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ  വനിവരങ്ങള,  രണ്ടഭാന്റിം  അദഗ്യഭായതനില്

സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച  ബനില്ലുകേളുസടെ  വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങള,  മൂന്നഭാന്റിം  അദഗ്യഭായതനില്  സമനിതനി



പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങളുസടെയുന്റിം  എസറ.ആര്.ഒ.-കേളുസടെയുന്റിം  വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങള,  നഭാലെഭാന്റിം  അദഗ്യഭായതനില്

നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസലെ ചട്ടേന്റിം  235

(എ)  പകേഭാരന്റിം കചര്ന്ന സമനിതനി കയഭാഗന്റിം സന്റിംബനനിചള്ള വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങള,  അഞഭാന്റിം അദഗ്യഭായതനില്

ചട്ടേന്റിം  236(6)  പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ വനിവരങ്ങള,

ആറഭാന്റിം അദഗ്യഭായതനിസലെ (a) ഭഭാഗതനില് 2021-22 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ

സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷേന്  കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ

സന്റിംബനനിചള്ള സന്റിംഗ്രഹന്റിം (b) ഭഭാഗതനില് ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിചറ

മുന്വര്ഷങ്ങളനിലുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അതനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസപീകേരനിച

നടെപടെനി സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങള,  ഡനികലെ കസ്റ്റേററസമനറ സന്റിംബനനിച

വനിശദെഭാന്റിംശങ്ങള എന്നനിവ ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന. സമനിതനിയുസടെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള

അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

14-7-2022-ാം തപീയതനി കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗപീകേരനിച.

                                              വപീണഭാ കജഭാര്ജറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                                  സചയര്കപഴണ,

2022 ജൂമലെ 14.                                                           സബജ്കറ കേമനിറനി XII
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ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   1

സമറിതറി സഭയറില് സമര്പറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള

1.  സമറിതറിയുടടെ  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ
പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  2021   ജൂടടലെെ  1-ാം  തതീയതറി  പചേര്ന
സമറിതറിപയപ്പോഗയം  അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം  2021  ജൂടടലെെ  22-ാം  തതീയതറി  സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുയം ടചേയ.

2.  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  പടെക്കണ
ററിപപപ്പോര്ടട 2021 ജൂടടലെെ 1- ാം തതീയതറി പചേര്ന സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം 2021
ജൂടടലെെ 26-ാം തതീയതറി സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചേയ.

3. 2020 ഏപറില് 1 മുതല് 2021 മപ്പോര്ച്ചട 31 വടരയുള്ള പതീരറിപയപ്പോ ഡറിക്കല് ററിപപപ്പോര്ടട
2021  ജൂടടലെെ  1-ാം തതീയതറി പചേര്ന സമറിതറിപയപ്പോഗയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം  2021  ജൂടടലെെ
26-ാം തതീയതറി സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചേയ.

4. 2021-  ടലെെ പകരള സയംസപ്പോന ടമഡറിക്കല് പപ്പോകതീഷപണേഴട ബറില് സയംബനറിച്ച
സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്ത പകപ്പോരമുള്ള ബറിലയം  2021
ഒപകപ്പോബര്  29-ാംതതീയതറി പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം  2021  നവയംബര്
2-ാം തതീയതറി സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചേയ.

5.  2021-  ടലെെ  പകരള  കറിനറിക്കല്  സപ്പോപനങ്ങള  (രജറിപസ്ട്രേഷനയം  നറിയന്ത്രണേവയം)
പഭദഗതറി ബറില് സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്ത
പകപ്പോരമുള്ള  ബറിലയം  2021  ഒപകപ്പോബര്  29-ാംതതീയതറി  പചേര്ന  സമറിതറിപയപ്പോഗയം
അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം 2021 നവയംബര് 2-ാംതതീയതറി സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചേയ.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറി പരറിഗണേറിച്ച ബറിലകളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

2021-ടലെെ പകരള സയംസപ്പോന ടമഡറിക്കല് പപ്പോകതീഷ പണേഴട ബറില്, 2021-  ടലെെ പകരള
കറിനറിക്കല് സപ്പോപനങ്ങള  (രജറിപസ്ട്രേഷനയം നറിയന്ത്രണേവയം)  പഭദഗതറി ബറില് എനറിങ്ങടന
രണട ബറിലകളപ്പോണേട ഈ കപ്പോലെെയളവറില് സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണേനയപ്പോയറി ലെെഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതട. ഇവ
രണയം പഭദഗതറികപളപ്പോടടെ സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.

922/2022.
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അദദപ്പോയയം   III

സമറിതറി പരറിഗണേറിച്ച ചേടങ്ങള   /  എസട  .  ആര്  .  ഒ  .-  കളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

1. പകരള  ടഹെല്തട  സര്വതീസസട  (ടമ ഡറിക്കല്  ഒപ്പോഫതീപസഴട)  ടസ്പെഷദല്  റൂളസട
പഭദഗതറി ചേടയം 2020-ടന്റെ കരടെട.

2. ഭപ്പോരതതീയ ചേറികറിതപ്പോ വകുപറിടലെെ സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  ടസ്പെഷദല് റൂളസട  പഭദഗതറി
ചേടതറിടന്റെ കരടെട.

3. ഭപ്പോരതതീയ ചേറികറിതപ്പോ വകുപട ടസ്പെഷദല് റൂളസറില് ചേടയം 4-ടലെെ യൂണേറിറട III-പന്മേലുള്ള
പഭദഗതറി ചേടതറിടന്റെ കരടെട.

4. പകരള  ഹെഹ്യൂമന്  ഇമഹ്യൂപണേപ്പോടഡഫറിഷദന്സറി  ടടവറസട  ആന്റെട  അകക്വപയര്ഡട
ഇമഹ്യൂണ ടഡഫറിഷദന്സറി സറിന്പഡപ്പോയം റൂളസറിടന്റെ കരടെട.

ഈ  കപ്പോലെെയളവറില് സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണേനയപ്പോയറി എസട. ആര്.ഒ.-കള  ലെെഭദമപ്പോയറിടറില.

അദദപ്പോയയം   IV

നറിയമസഭപ്പോ ചേടയം   235(  എ  )   പകപ്പോരയം പചേര്ന സമറിതറിപയപ്പോഗയം 
സയംബനറിച്ച വറിശദപ്പോയംശങ്ങള

ഈ  കപ്പോലെെയളവറില്,  നറിയമസഭയുടടെ  നടെപടെറിക്രമവയം  കപ്പോരദനറിര്വഹെണേവയം
സയംബനറിച്ച ചേടങ്ങളറിടലെെ ചേടയം 235(എ) പകപ്പോരയം, പപതദക വറിഷയയം സയംബനറിച്ച പയപ്പോഗയം
പചേര്നറിടറില.

അദദപ്പോയയം   V

നറിയമസഭയുടടെ നടെപടെറിക്രമവയം കപ്പോരദനറിര്വഹെണേവയം സയംബനറിച്ച ചേടങ്ങളറിടലെെ ചേടയം
236(6)   പകപ്പോരയം സഭയറില് സമര്പറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക

   പവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുടടെ വറിവരങ്ങള

ഈ  കപ്പോലെെയളവറില്  സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണേനയപ്പോയറി  വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള ലെെഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

അദദപ്പോയയം   V  I

(a)  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  പടെക്കണ  ററിപപപ്പോര്ടട  സയംബനറിച്ച
സയംഗ്രഹെയം.
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ററിപപപ്പോര്ടറിടലെെ ശറിപപ്പോര് ശകളുടടെ ആടക എണയം - 67 മറുപടെറി ലെെഭറിക്കപ്പോനള്ള ശറിപപ്പോര്ശകള

ആപരപ്പോഗദ കുടയംബപക്ഷമ വകുപട 1 മുതല് 31 വടര, 67

ആയുഷട വകുപട 32 മുതല് 66 വടര

(b)  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ചട  മുന്വര്ഷങ്ങളറിലുള്ള  സമറിതറി
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിടലെെ ശറിപപ്പോര് ശകളുയം അവയറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി സയംബനറിച്ച
പസ്റ്റേറടടമന്റുകളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച നപ്പോലെെപ്പോമതട 

ററിപപപ്പോര്ടട (2019-20)

(ഫയല് നയം: 3627/ സബട.സറി.എഫട2/2019/നറി.ടസ)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-05-001-93(31)―ടമ  ഡറിക്കല് സര്വകലെെപ്പോശപ്പോലെെ സപ്പോപറിക്കല്   -   ശമ്പളയം

ടമഡറിക്കല് സര്വകലെെപ്പോശപ്പോലെെയറിടലെെ ശമ്പള ഇനതറില് നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
അനവദറിച്ച  തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണേട.  കഴറിഞ്ഞ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  സര്വകലെെപ്പോശപ്പോലെെയുടടെ
സക്വനയം  ഫണറില്  നറിനപ്പോണേട  അധറിക  തുക  കടണതറിയതട.  ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  8.26  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ഈ ശതീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 22)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

പകരള ആപരപ്പോഗദ  സര്വകലെെപ്പോശപ്പോലെെയുടടെ  ശമ്പള ഇനതറില്  2019-20  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം 2210-05-001-93(31) Non-Plan Salary എന ശതീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
2.20  പകപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  50%  ആയ  1.10 പകപ്പോടെറി  രൂപ  20-12-2019-ടലെെ  സ.ഉ.
(സപ്പോധപ്പോ)നയം.3064/2019/ആകുവ  പകപ്പോരയം  അനവദറിച്ചറിട്ടുടണനയം 15-6-2019-നട  പശഷമുള്ള
ടചേലെെവകള  ടപന്ഡറിങ്ങറിലെെപ്പോയറിരുപനപ്പോ,  ടപന്ഡറിങ്ങട  എത,  ഒരു  മപ്പോസടത  ശരപ്പോശരറി
ടചേലെെവട,  ഇനറിയുള്ള മപ്പോസങ്ങളറില് ഈ ശതീര്ഷകങ്ങളറില് എത തുക ആവശദമപ്പോയറി വരുയം,
ആയതറിടന്റെ split-up, ശമ്പളയറിനതറില് ഒരു മപ്പോസയം ആവശദമപ്പോയറി വരുന തുക, Pending
salary-  യുടടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള,  own  fund-ല്  നറിനയം  ഇപതവടര  എത  ടചേലെെവപ്പോയറി,
കഴറിഞ്ഞ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ടെറി ശതീര്ഷകതറില് നറിനയം അനവദറിച്ച തുകയുടടെ Utilisation
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Certificates  എനറിവ  പകരള  ആപരപ്പോഗദ  സര്വകലെെപ്പോശപ്പോലെെ  ലെെഭദമപ്പോക്കുന  മുറയട
തുടെര്നടെപടെറികള സക്വതീകരറിക്കുനതപ്പോടണേനയം അററിയറിച്ചട ഇടെക്കപ്പോലെെ മറുപടെറി നല്കറിയറിരുന.
തുടെര്നട  പകരള  ആപരപ്പോഗദ  സര്വകലെെപ്പോശപ്പോലെെയറില്  നറിനയം  ലെെഭദമപ്പോയ  വറിവരങ്ങളുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില്,  2.20 പകപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  ബപ്പോക്കറി  തുകയപ്പോയറി  1.10  പകപ്പോടെറി  രൂപ
31-3-2020-ടലെെ  സ.ഉ  (സപ്പോധപ്പോ)  നയം.680/2020/ആകുവ  പകപ്പോരയം  സര്വകലെെപ്പോശപ്പോലെെയട
അനവദറിച്ചട നല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണേട.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് ബറി.296/2019/ആകുവ, തതീയതറി 16-11-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ 

   2210-06-104-98―മരുന പരറിപശപ്പോധനശപ്പോലെെ

പുതറിയതപ്പോയറി  ആരയംഭറിക്കുന  തൃശ്ശൂര്  ഡഗ്സട  ടടെസ്റ്റേറിയംഗട  ലെെപബപ്പോറടററിയറിപലെെയട
അനവദറിച്ച തസറികകളറിപലെെയ്ക്കുള്ള ശമ്പളയം,  ക്ഷപ്പോമബത,  വതീട്ടുവപ്പോടെക,  കണപസപ്പോളറി പഡറഡട
പപ,  ദറിവസപവതനയം എനറിവയ്ക്കുയം ടടവദദ്യുതറി ചേപ്പോര്ജട,  ടവള്ളക്കരയം എനതീ ഇനങ്ങളറിപലെെയ്ക്കുയം
നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട സമറിതറി വറിലെെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ തപ്പോടഴ
കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുകകള  തപ്പോടഴ  പറഞ്ഞറിട്ടുള്ള  ശതീര്ഷകങ്ങളറില്  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 25)

2210-06-104-98-01-1 – ശമ്പളയം - 1,089  പകപ്പോടെറി രൂപ

2210-06-104-98-01-2 -   ക്ഷപ്പോമബത - 16.33 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-06-104-98-01-3 -    വതീട്ടുവപ്പോടെക - 3.03 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-06-104-98-02-4-    കണപസപ്പോളറിപഡറഡട പപ - 5.05 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-06-104-98-02-5 -   ദറിവസപവതനയം - 3.36 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-06-104-98-05-2 -   ടടവദദ്യുതറിടചേലെെവട - 7 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-06-104-98-05-1 -    ടവള്ളക്കരയം -50,000 രൂപ

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

വറിഭവ ലെെഭദതയുടടെ അപരദപ്പോപ്തതമൂലെെയം അധറിക തുക അനവദറിച്ചറിടറില.  എനപ്പോല് 2019-20
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറി  ബനടപട  ശതീര്ഷകങ്ങളറില്  ചുവടടെ
പറയുയം പകപ്പോരയം തുക അനവദറിച്ചറിരുന.
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2210-06-104-98-01-1  -   ശമ്പളയം  -  1,04,61,000  രൂപ

2210-06-104-98-01-2 -    ക്ഷപ്പോമബത -  9,04,000  രൂപ

2210-06-104-98-02-4 -   കണപസപ്പോളറിപഡറഡട പപ  - 2,37,000 രൂപ

2210-06-104-98-02-5 -   ദറിവസപവതനയം -  1,80,000  രൂപ

2210-06-104-98-05-2 -   ടടവദദ്യുതറി ടചേലെെവട  - 7,36,000  രൂപ

2210-06-104-98-05-1 -     ടവള്ളക്കരയം  -  88,000 രൂപ.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എഫട1/248/2019/ആപരപ്പോഗദയം, തതീയതറി 20-4-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-06-104-99-21-01―ഔഷധ  നറിയന്ത്രണേ  കപ്പോരദപ്പോലെെയയം  -    പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹെനങ്ങള  -
വപ്പോഹെനയം  -   വപ്പോങ്ങല്

എറണേപ്പോകുളയം  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡഗ്സട  കണപടപ്പോളറുടടെ  കപ്പോരദപ്പോലെെയതറിപലെെക്കു  പുതറിയ
ഔപദദപ്പോഗറിക  വപ്പോഹെനയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  തുകടയപ്പോനയം
അനവദറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ 7 ലെെക്ഷയം രൂപ വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 26)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

നറിലെെവറിടലെെ സപ്പോമ്പതറിക ടഞെരുക്കയം കപ്പോരണേയം നറിര്പദ്ദേശയം മപ്പോററി വയടപട്ടു.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എഫട1/380/2018/ ആകുവ തതീയതറി 27-10-2020)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-02-001-99-05-02―ആയുര്പവദയം  ഭപ്പോരതതീയ  ചേറികറിതപ്പോ  രതീതറി   ഡയറകറുടടെ
കപ്പോരദപ്പോലെെയയം  -   ഓഫതീസട ടചേലെെവകള  -  ടടവദദ്യുതറി ടചേലെെവട

ഭപ്പോരതതീയ  ചേറികറിതപ്പോ  വകുപട  ഡയറകറുടടെ  കപ്പോരദപ്പോലെെയതറില്  ടടവദദ്യുത
ടചേലെെവറിനതറിനപ്പോയറി നടെപട സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനവദറിച്ച തുക പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ ശതീര്ഷകതറില്
1 ലെെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 30)
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സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 1/322/2019/ആയുഷട, തതീയതറി 11-1-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-02-001-98-45―ആയുര്പവദ ജറിലപ്പോ ടമഡറിക്കല് ഓഫതീസട   ഇനനടച്ചലെെവട

ആയുര്പവദ  ജറിലപ്പോ  ടമഡറിക്കല്  ഓഫതീസറിനട  ഇനനടചേലെെവറിനതറില്  നടെപട
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനവദറിച്ച  തുക  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  4 ലെെക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 31)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 1/322/2019/ആയുഷട, തതീയതറി 11-1-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-02-101-97-04-1―മറപ്പോശുപതറികളുയം ഡറിടസ്പെന്സററികളുയം   -  യപ്പോതപ്പോബത

ആയുര്പവദ സപ്പോപനങ്ങളറിടലെെ ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ യപ്പോതപ്പോബതയുടടെ ടചേലെെവറിനതറില്
നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹെറിതയം  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ ശതീര്ഷകതറില്
2.5 ലെെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 32)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 1/322/2019/ആയുഷട, തതീയതറി 11-1-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-02-191-50-24―പകപ്പോര്പപറഷനകളക്കുള്ള ധനസഹെപ്പോയയം  -    സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള  .

2210-02-192-50-24―മുന്സറിപപ്പോലെെറിററികളക്കുള്ള  ധനസഹെപ്പോയയം  -   സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള  .

2210-02-196-50-24―ജറിലപ്പോ പ  ഞപ്പോയത്തുകളക്കുള്ള ധനസഹെപ്പോയയം  -  സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള  .

2210-02-197-50-24―പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തുകളക്കുള്ള ധനസഹെപ്പോയയം  -  സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള  .
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പകപ്പോര്പപറഷന്-മുന്സറിപപ്പോലെെറിററി-  ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട പബപ്പോക്കട  പ ഞപ്പോയതട തലെെങ്ങളറിലെെപ്പോയറി
പതറിനപ്പോലെെട  ജറിലകളറിടലെെ  ആയുര്പവദ  സപ്പോപനങ്ങളറിടലെെയുയം  ആശുപതറികളറിടലെെയുയം
പരപ്പോഗറികളക്കട ഒരു പരപ്പോഗറിക്കട 75 രൂപ നറിരക്കറില് ആഹെപ്പോരടചേലെെവറിനയം ഭക്ഷണേയം, കഷപ്പോയയം
എനറിവ പപ്പോചേകയം ടചേയ്യുനതറിനള്ള ഇനനടചേലെെവറിനയം ബനടപട പവര്തനങ്ങളക്കുയം
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  സമറിതറി  വറിലെെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  തപ്പോടഴകപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന
പകപ്പോരമുള്ള തുകകള പമല്പറഞ്ഞ ശതീര്ഷകങ്ങളറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

2210-02-191-50-24- പകപ്പോര്പപറഷനകളക്കുള്ള ധനസഹെപ്പോയയം 

                  സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള -5 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-192-50-24 - മുന്സറിപപ്പോലെെറിററികളക്കുള്ള ധനസഹെപ്പോയയം 

                  സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള -70 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-196-50-24 - ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തുകളക്കുള്ള ധനസഹെപ്പോയയം

                     സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള - 40 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-197-50-24- പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തുകളക്കുള്ള ധനസഹെപ്പോയയം-

      സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള - 12.40 ലെെക്ഷയം രൂപ

(ഖണറിക നമ്പര് 33)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 1/322/2019/ആയുഷട, തതീയതറി 11-1-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ 

4210-03-101-79―പുതറിയ ഗവണടമന്റെട ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട  

ഇടക്കറി  ജറിലയറില്  പുതറിയ  ആയുര്പവദ  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  തുടെങ്ങുനതറിനപ്പോയറി
അനവദറിച്ച  സര്ക്കപ്പോര്  ഭൂമറി  ടടകമപ്പോറയം  ടചേയ്യുനതറിനള്ള  നടെപടെറികള  തുടെര്നട
വരുനടവങറിലുയം  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  തുകടയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതട
പസ്തുത  പദതറിയുടടെ  തുടെര്നടെതറിപറിടന  ബപ്പോധറിക്കുടമനതറിനപ്പോല്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ
വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 34)
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സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-101-49―പുതറിയ ഗവണടമന്റെട ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട 

ഇടക്കറിയറിടലെെ പുതറിയ ആയുര്പവദ ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജറിടന്റെ തുടെര് പവര്തനതറിനട
നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  തുകടയപ്പോനയം  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  50  ലെെക്ഷയം  രൂപ
വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 35)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-99―പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളുയം പസവ വപ്പോര്ഡയം തറിരുവനനപുരയം

തറിരുവനനപുരയം ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറിയറിലുയം പസവവപ്പോര്ഡറിലുയം കരപ്പോര്
അടെറിസപ്പോനതറിലുയം ദറിവസ പവതന അടെറിസപ്പോനതറിലുയം പജപ്പോലെെറി ടചേയ്യുന ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട
പവതനയം  നല്കുനതറിനള്ള തുകയുയം,  ടവള്ളക്കരയം,  ഇനനടചേലെെവട  മുതലെെപ്പോയ ടടദനയംദറിന
ടചേലെെവകളക്കട  അനവദറിച്ച  തുകയുയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ചുവടടെ പറയുന ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു പനടര
കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന. 

2210-02-101-99-02-4-പവതനയം-കണപസപ്പോളറിപഡറഡട പപ - 3.03 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-99-02-5-പവതനയം - ദറിവസപവതനയം - 2.07 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-99-05-1-ഓഫതീസട ടചേലെെവകള - ടവള്ളക്കരയം - 12 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-99-05-4-ഓഫതീസട ടചേലെെവകള- മററിനയം - 1 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-99-34-03-മറ്റു ടചേലെെവകള - മററിനയം - 3 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-99-45-ഇനന ടചേലെെവട - 1.3 ലെെക്ഷയം രൂപ

 (ഖണറിക നമ്പര് 36)
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സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-101-95―ആയുര്പവദ ടമ  ഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട തറിരുവനനപുരയം

തറിരുവനനപുരയം ആയുര്പവദ ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജറിടലെെ ടവള്ളക്കരയം, ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ
അവധറിയപ്പോത ആനകൂലെെദയം,  പപ്പോര്ടടടടടെയം  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള സറി.സറി.എ.,  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളക്കുള്ള
ടടസ്റ്റേപന്റെട തുടെങ്ങറിയ ആവശദങ്ങളക്കപ്പോയറി നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം വകയറിരുതറിയ തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ ചുവടടെ പറയുന ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു പനടര കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന. 

2210-05-101-95-02-3  - പവതനയം - മറട അലെെവന്സുകള - 6,000 രൂപ

2210-05-101-95-04-4    - യപ്പോതപ്പോ ടചേലെെവകള - അവധറിയപ്പോതപ്പോനകൂലെെദയം -7 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-95-05-01 - ഓഫതീസട ടചേലെെവകള - ടവള്ളക്കരയം - 6 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-95-12      - പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുയം ടടസ്റ്റേപന്റുയം - 2 പകപ്പോടെറി രൂപ 

 (ഖണറിക നമ്പര് 37)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

2210-05-101-95-12-പസപ്പോളര്ഷറിപട  & ടടസ്റ്റേപന്റുയം എന ശതീര്ഷകതറില് 71 ലെെക്ഷയം
രൂപ അഡതീഷണേല് ആതടടറപസഷന് മുപഖന അനവദറിച.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-101-93-05-1―ആയുര്പവദ പപ്പോപദശറിക ഗപവഷണേ പകനയം  -    ഓഫതീസട ടചേലെെവ  കള  -
ടവള്ളക്കരയം

തറിരുവനനപുരത്തുള്ള ആയുര്പവദ പപ്പോപദശറിക ഗപവഷണേ പകനതറിനട  1.5 ലെെക്ഷയം
രൂപ  ടവള്ളക്കര  കുടെറിശറികയുള്ളതറിനപ്പോല്  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  സമറിതറി  വറിലെെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
2  ലെെക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 38)

922/2022.
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സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-85―പഞകര്മ ആശുപതറിയുടടെ വറികസനയം   -    ടവള്ളക്കരയം   -  ടടെലെെറിപഫപ്പോണ

ടചേലെെവട

തറിരുവനനപുരയം  പഞകര്മ  ആശുപതറിയറിടലെെ  ടവള്ളക്കരതറിനയം,  ടടെലെെറിപഫപ്പോണ

ചേപ്പോര്ജറിനതറിനള്ള  ടചേലെെവകളക്കുയം  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിടലെെ  കുടെറിശറിക   ഒടക്കുനതറിനയം

നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹെറിതയം  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  2210-02-101-85-05-1

എന ശതീര്ഷകതറില്  9  ലെെക്ഷയം രുപയുയം  2210-02-101-85-05-3  എന ശതീര്ഷകതറില്

10,000 രൂപയുയം അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

 (ഖണറിക നമ്പര് 39)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-96-   ആയുര്പവദ ഫപ്പോര്മസറി  -   ടവള്ളക്കരയം  -   സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള

തറിരുവനനപുരയം ആയുര്പവദ ഫപ്പോര്മസറിയുടടെ  1.5  ലെെക്ഷയം രൂപ ടവള്ളക്കര കുടെറിശറിക

തതീര്ക്കുനതറിനയം  സപ്പോധന  സപ്പോമഗ്രറികള  വപ്പോങ്ങുനതറിനള്ള  ടചേലെെവകളക്കുമപ്പോയറി  നടെപ്പു

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹെറിതയം  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  2210-02-101-96-05-1

എന  ശതീര്ഷകതറില്  2  ലെെക്ഷയം  രൂപയുയം  2210-02-101-96-24  എന  ശതീര്ഷകതറില്

7 ലെെക്ഷയം രൂപയുയം അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 40)
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തുക അനവദറിച്ചറിടറില

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-02-101-94-05-1―ഔഷധസസദപഠനപകനയം   -   ടവള്ളക്കരയം

തറിരുവനനപുരടത  ഔഷധസസദ  പഠനപകനതറിനട  2018-19  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറില്  1.5  ലെെക്ഷയം  രൂപ  ടവള്ളക്കര  കുടെറിശറിക  ഉള്ളതറിനപ്പോല്  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം അനവദറിച്ച തുക പരദപ്പോപ്തമടലനട  സമറിതറി  മനസറിലെെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
2 ലെെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമന ട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 41)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-78―ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   കണ്ണൂര്   -   പവതനയം  -  ദറിവസപവതനയം  , 
യപ്പോതപ്പോടചേലെെവകള   -   യപ്പോതപ്പോബത

കണ്ണൂര് ഗവണടമന്റെട ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറിയറില് സപ്പോനറിപടഷന് വര്ക്കര്,
ലെെപ്പോബട  ടടെകതീഷദന്  തുടെങ്ങറിയ  തസറികകളറില്  ദറിവസപവതന  അടെറിസപ്പോനതറില്  പജപ്പോലെെറി
ടചേയ്യുന ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട പവതനയം നല്കുനതറിനയം, സര്ക്കപ്പോര് പയപ്പോഗങ്ങളറില് പടങടക്കുന
ഉപദദപ്പോഗസര്,  ഇപന്റെണേല് ഓഡറിററിന നറിപയപ്പോഗറിക്കടപടന ജതീവനക്കപ്പോര് തുടെങ്ങറിയവര്ക്കട
യപ്പോതപ്പോബത  അനവദറിക്കുനതറിനയം  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ  2210-02-101-78-02-5  ദറിവസപവതനയം  എന  ശതീര്ഷകതറില്  9.15  ലെെക്ഷയം
രൂപയുയം  2210-02-101-78-04-1  യപ്പോതപ്പോബത  എന  ശതീര്ഷകതറില്  28,000  രൂപയുയം
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന. 

(ഖണറിക നമ്പര് 42)
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2210-02-101-78-02-5  ദറിവസപവതനയം  ശതീര്ഷകതറില്  അഡതീഷണേല്
ആതററപസഷന് മുപഖന 5,78,000 രൂപ അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-101-79―ഗവണടമന്റെട ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട കണ്ണൂര്

കണ്ണൂര്  ഗവണടമന്റെട  ആയുര്പവദ  പകപ്പോപളജറിടലെെ  പപ്പോര്ടട  റടെയം  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള
ശമ്പളയം  കരപ്പോര്-ദറിവസപവതന  ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ  പവതനയം,  ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ  യപ്പോതബത,
പകപ്പോപളജറിടന്റെ  റദനയംദറിന  പവര്തനങ്ങളക്കുള്ള  റവദദ്യുത  ടചേലെെവകള
ജനപറററുകളുടടെയുയം പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹെനങ്ങളുടടെയുയം ഇനനടചേലെെവട, വപ്പോടെക തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറി
നടെപട സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ചുവടടെ പറയുന
ശതീര്ഷകങ്ങളക്കട പനടര കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന തുക  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുന. 

2210-05-101-79-02-1 ശമ്പളയം - 1 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-79-02-4 കണപസപ്പോളറിപഡറഡട പപ -     13.38 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-79-02-5 ദറിവസപവതനയം - 4.5 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-79-04-1-യപ്പോതപ്പോബത - 2.27 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-79-06- വപ്പോടെക കരയം നറികുതറി - 83,000 രൂപ

2210-05-101-79-45-പറി.ഒപ്പോ.എല്. - 52,000 രൂപ

(ഖണറിക നമ്പര് 43)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

2210-05-101-79-02-4  കണപസപ്പോളറിപഡറഡട  പപ എന ശതീര്ഷകതറില്  13,29,000  രൂപയുയം
2210-05-101-79-02-5  ദറിവസപവതനയം  എന  ശതീര്ഷകതറില്  1,51,000  രൂപയുയം
അഡതീഷണേല് ആതററപസഷന് മുപഖന അനവദറിച്ചറിട്ടുണട

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)



13

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-02-101-98―ഗവ  .   ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   തൃപ്പൂണേറിത്തുറ

തൃപ്പൂണേറിത്തുറ  ഗവണടമന്റെട  ആയുര്പവദ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറില്  പകപ്പോണടപ്പോകട/
ദറിവസപവതന  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  മുന്  വര്ഷങ്ങളറില്  നല്കറിയ  പവതനയം  റഗുലെെററസട
ടചേയ്യുനതറിനയം  ആശുപതറിയറില്  പുതറിയ  റഹെപഷര്  പനപ്പോണ  ടഡപ്പോമസ്റ്റേറികട  വപ്പോടര്
കണേക്ഷന്  എടക്കുനതറിനപ്പോയറി  എച്ചട.ഡറി.എസട.  അക്കക്കൗണറില്  നറിനയം  ടചേലെെവഴറിച്ച  തുക
എച്ചട.ഡറി.എസട.  അക്കക്കൗണറിപലെെക്കട റതീ-ഇപമ്പഴട ടചേയ്യുനതറിനയം ഓഫതീസറിടലെെ കബഡറി ടെതീയം
അയംഗയം  പദശതീയ  മതരങ്ങളക്കപ്പോയറി  യപ്പോതപ്പോ  ടചേയ്തതറിടന്റെ  ടെറി.എ.  ബറിലകള  മപ്പോററി
നല്കുനതറിനയം  മറ്റു  ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ  യപ്പോതപ്പോടചേലെെവകള  വഹെറിക്കുനതറിനയം  നടെപട
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനവദറിച്ച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ 2210-02-101-98-02  എന ശതീര്ഷകതറില്
30.26  ലെെക്ഷയം രൂപയുയം, 2210-02-101-98-04-1 എന ശതീര്ഷകതറില്  1  ലെെക്ഷയം രൂപയുയം
2210-02-101-98-34(1)  എന  ശതീര്ഷകതറില്  9.27 ലെെക്ഷയം  രൂപയുയം  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 44)

സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

തുക അനവദറിച്ചറിടറില.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-05-101-96―ആയുര്പവദ  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  ,    തൃപ്പൂണേറിത്തുറ  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം
റസ്റ്റേപന്റുകളുയം പറി  .  ഓ  .  എല്  .

തൃപ്പൂണേറിത്തുറ ഗവണടമന്റെട  ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളുടടെ പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം
റസ്റ്റേപന്റുകളുയം  മുതലെെപ്പോയവയ്ക്കുയം  വപ്പോഹെനങ്ങളുടടെ  ഇനനടചേലെെവറിനയം  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ  2210-05-101-96-12  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം റസ്റ്റേപന്റുകളുയം
എന  ശതീര്ഷകതറില്  5.6  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  2210-05-101-96-45-പറി.ഓ.എല്.  എന
ശതീര്ഷകതറില്  30,000  രൂപയുയം അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 45)
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സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി

2210-05-101-96-12  പസപ്പോളര്ഷറിപട  &  റസ്റ്റേപന്റെട  എന  ശതീര്ഷകതറില്
അഡതീഷണേല് ആതററപസഷന് മുപഖന 1,03,28,000 രൂപ അനവദറിച്ചറിട്ടുണട.

(സര്ക്കപ്പോര് കതട നമ്പര് എ 3/172/2021/ആയുഷട, തതീയതറി 23-10-2021)

(ആപരപ്പോഗദ കുടയംബപക്ഷമയം, ആയുഷട എനതീ വകുപ്പുകള ലെെഭദമപ്പോക്കറിയ 22, 25, 26, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 എനതീ ഖണറികകളറിടലെെ
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി  പതറിക  15-3-2022-ടലെെ  സമറിതറി  പയപ്പോഗയം
അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേലുള്ള  കപ്പോലെെതപ്പോമസപതറിക  16-3-2022-നട  സഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുയം ടചേയ.)

അദദപ്പോയയം   VII

സമറിതറിയുടടെ  പപതദക  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെെ  ശറിപപ്പോര്ശകളുയം  അതറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്
സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി സയംബനറിച്ച പസ്റ്റേറടടമന്റുകളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം  .

സമറിതറി ഈ കപ്പോലെെയളവറില് പപതദക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള ഒനയം സഭയറില് സമര്പറിച്ചറിടറില.

                                                                           വതീണേപ്പോ പജപ്പോര്ജട,
തറിരുവനനപുരയം,                                                                    ടചേയര്പപഴണ,
2022 ജൂറലെെ 14.                                                               സബ്ജകട കമറിററി XII.



അനബനയം 

2021   ജൂണ   16-  ാംതതീയതറിയറിടലെെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട

ആപരപ്പോഗദവയം കുടയംബപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി XII 2021 ജൂണ 16-ാം

തതീയതറി  ബുധനപ്പോഴ്ച്ചരപ്പോവറിടലെെ  11.30 -നട  നറിയമസഭപ്പോസമുച്ചയതറിടലെെ  '3 എ'  സപമളനഹെപ്പോളറില്

പകപ്പോവറിഡട  പപപ്പോപടപ്പോപക്കപ്പോള  മപ്പോനദണങ്ങള  പപ്പോലെെറിച്ചട  ബഹ.സമറിതറി  ടചേയര്പപഴണ,

ആപരപ്പോഗദ-വനറിത-ശറിശുവറികസന  വകുപ്പുമന്ത്രറി,  ശതീമതറി  വതീണേപ്പോ  പജപ്പോര്ജറിടന്റെ

അദദക്ഷതയറില്  പയപ്പോഗയം  പചേര്ന.  തദവസരതറില്  തപ്പോടഴ  പറയുന  അയംഗങ്ങളുയം

ഹെപ്പോജരപ്പോയറിരുന.

ഹെപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള

1. ശതീമതറി ഒ. എസട. അയംബറിക, എയം.എല്.എ.

2. ശതീ. എ. പറി. അനറില് കുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

3. ശതീമതറി സറി. ടക. ആശ, എയം.എല്.എ.

4. ശതീ. പറി. ടക. ബഷതീര്, എയം.എല്. എ.

5. ശതീമതറി ടദലെെതീമ, എയം.എല്.എ.

6. ശതീ. പജപ്പോബട റമക്കറിള, എയം.എല്.എ.

7. ശതീമതറി ടക. ടക. രമ, എയം.എല്. എ.

8. പഡപ്പോ. സുജറിതട വറിജയന്പറിള്ള, എയം.എല്.എ.

വതീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സറിയംഗട വഴറി പടങടത അയംഗയം

ശതീമതറി യു. പതറിഭ, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട

1. ശതീ. ബറി. ടറജറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശതീ. ആര്. പവണുപഗപ്പോപപ്പോല്, ടഡപഹ്യൂടറി ടസക്രടററി

3. ശതീമതറി ലെെപ്പോലെെറി വറി.എസട., അണര് ടസക്രടററി
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ഹെപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര്

1. പഡപ്പോ. രപ്പോജന് എന്. ടഖപ്പോബപ്പോഗടഡ, പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി, 

    ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ വകുപട.

2. പഡപ്പോ. രതന് പഖല്ഖര്, പസ്റ്റേറട മറിഷന് ഡയറകര്, നപ്പോഷണേല് ടഹെല്തട മറിഷന്.

3. പഡപ്പോ. വറി. ആര്. രപ്പോജ, ഡയറകര് (ഇന് ചേപ്പോര്ജട) ഓഫട ടഹെല്തട സര്വതീസസട.

4. പഡപ്പോ. എ. റയംലെെപ്പോബതീവറി,  ഡയറകര്, ടമഡറിക്കല് എഡഹ്യൂപക്കഷന്  ഡയറകപററട

5. ശതീ. ബറി. എസട. ബറിജഭപ്പോസ്ക്കര്, അഡതീഷണേല് ടസക്രടററി,

     ആപരപ്പോഗദവയം കുടയംബപക്ഷമവയം വകുപട

6. പഡപ്പോ. ടക. എസട. പറിയ, ഡയറകര്, ഇനദന് സറിസ്റ്റേയംസട ഓഫട ടമഡറിസറിന്

7.  പഡപ്പോ.  പരഖ  എ.  നപ്പോയര്,  ഡയറകര്,  റതീജറിയണേല്  കപ്പോന്സര്  ടസന്റെര്,
              തറിരുവനനപുരയം

8. പഡപ്പോ. എയം. എന്. വറിജയപ്പോയംബറിക,  ഡയറകര്, പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വകുപട

9. ശതീ. ടക. ടജ. പജപ്പോണ, ഡഗ്സട കണപടപ്പോളര് (ഇന് ചേപ്പോര്ജട),

    ഡഗ്സട കണപടപ്പോള ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട

10. ശതീമതറി എയം. ഗതീതപ്പോമണേറി അമ, ഡയറകര് (ഫറിനപ്പോന്സട), നപ്പോഷണേല് ടഹെല്തട
              മറിഷന്

11.  പഡപ്പോ. പറി. സുനറില്രപ്പോജട, പറിന്സറിപല് & കണപടപ്പോളറിയംഗട ഓഫതീസര്,

     ഗവണടമന്റെട  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറികട ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട, തറിരുവനനപുരയം

12. ശതീ. അജറിതട കുമപ്പോര് എ., പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി, ധനകപ്പോരദവകുപട

13. ശതീ. ഡറി. ബപ്പോലെെമുരളറി, മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര്, പകരള ടമഡറിക്കല് സര്വതീസസട

      പകപ്പോര്പപറഷന് ലെെറിമറിറഡട

14. ശതീ. ടക. വറി. ഉതമന്, മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര്, ഔഷധറി

15. പഡപ്പോ. ററി. ടക. ഹൃദറികട, സറി. ഇ. ഒ., പസ്റ്റേറട ടമഡറിസറിനല് പപ്പോന്റെടസട പബപ്പോര്ഡട

വതീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സറിയംഗട വഴറി പടങടത ഉപദദപ്പോഗസര്

1. പഡപ്പോ. ഷര്മറിള പമരറി പജപ്പോസഫട, ടസക്രടററി, ആയുഷട വകുപട

2. ശതീ. വറി. ഭൂഷണ, അ ഡതീഷണേല് ടസക്രടററി, ആയുഷട വകുപട
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സമറിതറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത,  ആപരപ്പോഗദവയം കുടയംബപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച

സബ്ജകട  കമറിററി  XII-ടന്റെ  പരറിധറിയറില്  വരുന  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര്  XVIII,  XIX

എനറിവയറിപന്മേല്  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  നടെത്തുകയുയം  ബനടപട  വകുപ്പുപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയറി

ചേര്ച്ച നടെത്തുകയുയം ടചേയ. ചേര്ച്ചയുടടെ സയംക്ഷറിപ്തയം ചുവടടെ പചേര്ക്കുന.

ആപരപ്പോഗദപമഖലെെയട  പപതദക  പരറിഗണേന  നല്കറിടകപ്പോണപ്പോണേട  ഈ  പകപ്പോവറിഡട

കപ്പോലെെതട സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് മുപനപ്പോട്ടു പപപ്പോകുനടതനയം ആപരപ്പോഗദപമഖലെെയറിടലെെ വറിവറിധ

ടഹെഡകളറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക  ശദപയപ്പോടകൂടെറിയുയം  സമയബനറിതമപ്പോയുയം

ടചേലെെവഴറിക്കുനതറിനപ്പോണേട ഈ അവസരതറില് മുന്ഗണേന നല്പകണടതനയം ആയതറിനപ്പോല്

സര്ക്കപ്പോര്  നയയം  നടെപറിലെെപ്പോക്കുനതറിനട  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ആതപ്പോര്ത്ഥമപ്പോയ  സഹെകരണേയം

ഉണപ്പോകണേടമനയം ബഹ. സമറിതറി അദദക്ഷ ആമുഖമപ്പോയറി പറഞ.

പയപ്പോഗതറിനള്ള പനപ്പോടടസട വളടര റവകറിയപ്പോണേട ലെെഭറിച്ചടതന സമറിതറി അയംഗതറിടന്റെ

അഭറിപപ്പോയതറിനട,  പയപ്പോഗതറിനട  24  മണേറിക്കൂര് മുടമ്പങറിലുയം അവ സമറിതറി അയംഗങ്ങളക്കട

ലെെഭറിക്കതക്കവറിധയം  നറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രപടററിയററിനട  ലെെഭദമപ്പോക്കണേടമനട  ബഹ.  അദദക്ഷ

വകുപറിനട നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി.

പപ്പോനറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡട  പസറിദതീകരറിച്ച  കണേക്കു  പകപ്പോരയം  കഴറിഞ്ഞ  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷതറിടലെെ  പപ്പോന്  ഔടട പലെെ  2284  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം  അഗ്രറിപഗറട  എക ടസ് ടപന്ഡറിച്ചര്

2,473.27  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം ആണേട.  പകപ്പോവറിഡട മഹെപ്പോമപ്പോരറിയുടടെ കപ്പോലെെമപ്പോയറിട്ടുപപപ്പോലുയം എലപ്പോ

വകുപട തലെെവന്മപ്പോരുയം ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരുയം പദതറികള നല രതീതറിയറില് പഫപ്പോപളപ്പോ-

അപട  ടചേയ്തതറിനപ്പോല്  മറികച്ച  ടപര്പഫപ്പോമന്സട  ഉണപ്പോയറിട്ടുടണനയം  ഈ  വര്ഷവയം  അപത

രതീതറിയറില്  പദതറി  പവര്തനങ്ങള  നടെപറിലെെപ്പോക്കപ്പോനള്ള  നടെപടെറി  സക്വതീകരറിച്ചറിട്ടുടണനയം

ആപരപ്പോഗദവയം കുടയംബപക്ഷമവയം വകുപട പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

ബഡ്ജറട  സ ടക്രൂടറിനറി  സയംബനറിച്ച  ഡതീടറയറില്സട  മപ്പോതമപ്പോണേട  ഇനടത

പയപ്പോഗതറില് ഉളടക്കപ്പോള്ളറിച്ചറിട്ടുള്ളടതനയം പകപ്പോവറിഡമപ്പോയറി ബനടപട വറിഷയയം പപതദകയം

ചേര്ച്ച  ടചേപയ്യേണതപ്പോടണേനമുള്ള  സമറിതറി  അയംഗതറിടന്റെ  നറിര്പദ്ദേശതറിനട  പകപ്പോവറിഡമപ്പോയറി

ബനടപട  കപ്പോരദങ്ങള ചേര്ച്ച ടചേയ്യുനതറിനട  ഉടെന്  തടന  പയപ്പോഗയം  പചേരപ്പോടമനട  ബഹ.

ടചേയര്പപഴ ടസണ അററിയറിച.

922/2022.
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ആപരപ്പോഗദ വകുപട
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII

റവദദസഹെപ്പോയരയംഗവയം ടപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗദവയം

2210-01-110-24―(  പപ്പോന്  )   പകരള അടെറിയനറിര ടടവദദസഹെപ്പോയയം   (108   ആയംബുലെെന്സട  )

കനറിവട ആയംബുലെെന്സട പദതറിയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി 315 ആയംബുലെെന്സട സയംസപ്പോനതറിടന്റെ
വറിവറിധ ഭപ്പോഗങ്ങളറില് സര്വതീസട നടെത്തുന. പകപ്പോവറിഡട കപ്പോലെെമപ്പോയതറിനപ്പോല് കൂടതല് സര്വതീസട
നടെപതണറിവന.  ഇക്കൗ  പദതറിയുടടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട മനസറിലെെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി ഇക്കൗ പപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില് 20 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.

പകരള ആപരപ്പോഗദ ശപ്പോസ്ത്ര സര്വകലെെപ്പോശപ്പോലെെ

2210-05-001-93-35―ടമഡറിക്കല്  സര്വകലെെപ്പോശപ്പോലെെ  സപ്പോപറിക്കല്  -  മൂലെെധന  ആസറികളുടടെ
രൂപതീകരണേതറിനള്ള സഹെപ്പോയധനയം

ഭരണേപ്പോനമതറി  ലെെഭറിച്ച  പദതറിഘടെകങ്ങളുടടെ  പൂര്തതീകരണേതറിനട  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  വറിലെെയറിരുതറിയ  സമറിതറി  ഇക്കൗ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  42.22
പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-06-101-53―പപ്പോവടപടവര്ക്കട ടടവദദസഹെപ്പോയയം നല്കുനതറിനള്ള ടസപ്പോടടസററി

നറിലെെവറിടലെെ സപ്പോഹെചേരദതറില് പലെെ ആശുപതറികളറിലുയം ഓകറിജന് പപ്പോന്റെട  ഇന്സ്റ്റേപ്പോള
ടചേയ്യേപ്പോനള്ള  നടെപടെറികള  സക്വതീകരറിച്ചറിട്ടുടണനയം  അവറിടടെടയലപ്പോയം  തടന  250  ടക.വറി
പശഷറിയുള്ള  ജനപററര്  ഇന്സ്റ്റേപ്പോള  ടചേയ്യേണേടമനട  പറഞ്ഞറിട്ടുടണനയം  അഭറിപപ്പോയടപട
സമറിതറി  അയംഗയം  ജനറല്  ആശുപതറികളറിടലെെങറിലുയം  ജനപററര്  സപ്പോപറിക്കപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ
നടെപടെറി സക്വതീകരറിക്കണേടമനട ആവശദടപട്ടു.

പുതറിയതപ്പോയറി ഓകറിജന് പപ്പോന്റെട സപ്പോപറിക്കപ്പോനപദ്ദേശറിക്കുന 35 സലെെങ്ങളറില് ജനപററററിടന്റെ
കയംപപപ്പോണേന്റെട ഉളടപടതറിടക്കപ്പോണപ്പോണേട സറിവറില് വര്ക്കട നല്കറിയറിരറിക്കുനടതനട വകുപ്പു
പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി.

പസ്തുത വര്ക്കട ഏടറടതട ടചേയ്യുനതട സറി.പറി.ഡബഹ്യൂ.ഡറി. ആടണേനയം ജനപററററിടന
സയംബനറിച്ച കപ്പോരദങ്ങള പരപ്പോമര്ശറിക്കപ്പോടത പററട കക്വപ്പോടട  ടചേയ്തറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല് ജനപററര്
അഡതീഷണേലെെപ്പോയറി  ഇന്സ്റ്റേപ്പോള  ടചേപയ്യേണതുടണനയം  ജനറല്  ആശുപതറികളറില്
സപ്പോപറിക്കുന  പപ്പോന്റുകളറിടലെെങറിലുയം  ജനപററര്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറി
സക്വതീകരറിക്കണേടമന  സമറിതറിയുടടെ  ആവശദതറിപന്മേല്  ഗവണടമന്റെട  ഓഫട  ഇനദ
അനവദറിക്കുന  തുകയറില്  നറിനയം  ഓകറിജന്  പപ്പോന്റെട  സപ്പോപറിക്കുനടണനയം  കൂടെപ്പോടത
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സയംസപ്പോന ഗവണടമന്റെട  സപ്പോപറിക്കുന 35  ഓകറിജന് ജനപറഷന് പപ്പോന്റുകളറില് ജനപററര്
ആവശദമുടണങറില്  അതുളടപടടെ  ടക.എയം.എസട.സറി.എല്  (Kerala  Medical  Services
Corporation  Ltd)  മുപഖന  സപ്പോങ്ഷന്  ടചേയ്യുന  എനയം  സറി.എസട.ആര്.  കയംപപപ്പോണേന്റെട
വഴറിയുയം ഓകറിജന് പപ്പോന്റെട സപ്പോപറിച നല്കപ്പോന് തയ്യേപ്പോറപ്പോടണേനയം നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട സലെെതട പപ്പോന്റെട
സപ്പോപറിക്കുടമനയം അവര്ക്കട ഡറി.എയം.ഇ,  ഡറി.എച്ചട.എസട.  എനറിവറിടെങ്ങളറില്നറിന കുറച്ചട
തുക നല്കുടമനയം ഇതരതറില് മൂനട ഫണറിയംഗട ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോണേട ഓകറിജന് ജനപറഷന്
പപ്പോന്റുകള സപ്പോപറിക്കുനടതനയം പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി വറിശദതീകരറിച.

ഓകറിജന് പപ്പോന്റെട  ഇന്സ്റ്റേപ്പോള ടചേയ്യുപമ്പപ്പോള തടന ജനപറററുയം സപ്പോപറിപക്കണതപ്പോടണേനയം
ടസക്കന്റെററിയപ്പോയറി ടചേപയ്യേണ കപ്പോരദമല അടതനയം സമറിതറി അയംഗയം അഭറിപപ്പോയടപടപപപ്പോള
ജനറല്  ആശുപതറി,  ജറിലപ്പോ  ആശുപതറി  എനറിവ  ഏതട  തപദ്ദേശഭരണേ  സപ്പോപനതറിടന്റെ
കതീഴറിലെെപ്പോപണേപ്പോ  വരുനതട  പസ്തുത  തപദ്ദേശഭരണേ  സപ്പോപനമപ്പോണേട  നറിലെെവറില്  അക്കപ്പോരദയം
നറിര്വഹെറിക്കുനടതനയം  അതടലങറില്  എന്.എച്ചട.എയം.  ആണേട  ടചേയ്യുനടതനയം  ബഹ.
സമറിതറി ടചേയര്പപഴണ പബപ്പോധദടപടതറി.

നറിലെെവറില് ടപന്ഡറിയംഗട  ഉള്ള അപപക്ഷകള തതീര്പപ്പോക്കുനതറിനട  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇക്കൗ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
അനവദറിക്കണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-06-101-49―സപ്പോയംക്രമറിക പരപ്പോഗങ്ങളുടടെ പമല്പനപ്പോടവയം നറിയന്ത്രണേവയം

നറിലെെവറിടലെെ  ബഡ്ജറട  വറിഹെറിതമപ്പോയ  5  പകപ്പോടെറി  രൂപയ്ക്കുപുറടമ  മുന്  വര്ഷങ്ങളറില്
സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള വപ്പോങ്ങറിയ വകയറില് ടക.എയം.എസട.സറി.എല്.-നട  തുക നല്കപ്പോനപ്പോയറി
1.597 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ആവശദമപ്പോടണേനട ആപരപ്പോഗദവയം കുടയംബപക്ഷമവയം വകുപട
പറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച.  ടക.എയം.എസട.സറി.എല്.  സയംഭരറിക്കുന
ടമഡറിസറിന്സട,  ഗക്കൗസട  തുടെങ്ങറിയവ  പഹെപ്പോസ്പെറിറലുകളറിപലെെയട  എത്തുനറിടലന  വദപ്പോപക
പരപ്പോതറിയുടണനയം  ടക.എയം.എസട.സറി.എല്.-നട  ടപന്റെറിയംഗട  ബറില്  ഉള്ളതുടകപ്പോണപ്പോപണേപ്പോ
ഇതരതറില്  സയംഭവറിക്കുനടതനട  സമറിതറിയയംഗയം  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  ഈ  വറിഷയവമപ്പോയറി
അതറിനട  ബനമറിടലനട  പറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച.  പകപ്പോവറിഡട-19
കൂടെപ്പോടത  മണസൂണ  സമയതട  ഉണപ്പോകുന  അപനകയം  പകര്ച്ചവദപ്പോധറികള  കൂടെറി
പരറിഗണേറിചപവണേയം  തുക  വകയറിരുപതണടതനട  സമറിതറി  അയംഗയം  അഭറിപപ്പോയടപടപപപ്പോള
അവടയലപ്പോയം  കണേക്കറിടലെെടത്തുടകപ്പോണട  തടനയപ്പോണേട  ടടെണര് നടെപടെറികള പൂര്തറിയപ്പോക്കറി
ഓര്ഡര് നല്കുനടതനയം പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി വദക്തമപ്പോക്കറി.

മുന്  വര്ഷങ്ങളറില്  സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള  വപ്പോങ്ങറിയ  വകയറില്  പകരള  ടമഡറിക്കല്
സര്വതീസസട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലെെറിമറിറഡറിനട  നല്കുവപ്പോന്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
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അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട സമറിതറി വറിലെെയറിരുത്തുകയുയം ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്
1.5970  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം ടചേയ.

2210-06-101-45―പകര്ച്ച വദപ്പോധറികളലപ്പോത പരപ്പോഗങ്ങളുടടെ പമല്പനപ്പോടവയം നറിയന്ത്രണേവയം

മുന്  വര്ഷടത  മരുനട  വപ്പോങ്ങറിയ  വകയറില്  പകരള  ടമഡറിക്കല്  സര്വതീസട
പകപ്പോര്പപറഷന്  ലെെറിമറിറഡറിനട  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്
വകയറിരുതറിയ 4 പകപ്പോടെറി രൂപ അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.6485 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ഇക്കൗ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്   വകയറിരുതണേടമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുനതറിനട  സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

നപ്പോഷണേല് ടഹെല്തട മറിഷന് ( NHM)

2210-06-101-31―ആപരപ്പോഗദകറിരണേയം-രപ്പോഷതീയ ബപ്പോല്സക്വപ്പോസദകപ്പോരദ ക്രമയം.

കഴറി ഞ്ഞ വര്ഷയം അനവദറിച്ച തുക പൂര്ണമപ്പോയുയം ടചേലെെവഴറിക്കപ്പോതതറിടന സയംബനറിച്ചട
ബഹ.  സമറിതറി  അയംഗയം  ആരപ്പോ ഞ്ഞതറിപന്മേല്  പസ്തുത  തുക  കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷയം  ററിലെെതീസട
ടചേയ്തറിടറിലപ്പോടയനയം  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ആവശദടപടടങറിലുയം  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോതപമ
ലെെഭറിച്ചറിട്ടുള്ളൂടവനയം  ആശുപതറികളുടടെ  പവര്തനതറിനപ്പോയറി  ആശുപതറി  നറിര്വഹെണേ
സമറിതറികളറില്നറിനപ്പോണേട  അധറിക  ടചേലെെവറിനള്ള  തുക  കടണതറിയടതനയം  ആയതറിടന്റെ
ബപ്പോധദത  ടകപ്പോടത്തുതതീര്ക്കുനതറിനപ്പോണേട  38.32  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ആവശദടപടനടതനയം  ഈ  സതീയം  വഴറിയപ്പോണേട  എലപ്പോ  ഗവണടമന്റെട  ആശുപതറികളുയം
പവര്തറിക്കുനടതനയം  ആപരപ്പോഗദകറിരണേയം  പദതറി  വഴറി  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  പണേയം
ഇതുവടര കൃതദമപ്പോയറി ലെെഭദമപ്പോയറിടറിലപ്പോടയനയം NHM പസ്റ്റേറട മറിഷന് ഡയറകര് വറിശദതീകരറിച.

നപ്പോഷണേല് ടഹെല്തട മറിഷന് ( NHM) ടചേലെെവറിനതറില് അധറികരറിച്ച 38.33  പകപ്പോടെറി
രൂപ ആശുപതറി നറിര്വഹെണേ സമറിതറികളക്കട തറിരറിടക നല്പകണതപ്പോയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് നടെപട
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  സമറിതറിക്കട
പബപ്പോധദമപ്പോയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  38.3294  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ഇക്കൗ  പപ്പോന്
ശതീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-06-101-19―പദശതീയ ആപരപ്പോഗദദക്കൗതദയം   (  പകനപ്പോവറിഷ്കൃതയം   60 : 40)

ഗവണടമന്റെട ഓഫട ഇനദയുടടെയുയം ഗവണടമന്റെട ഓഫട പകരളയുടടെയുയം പതറിനറിധറികള
കൂടെറിപച്ചര്നപ്പോണേട  NHM-ടന്റെ  ബ ഡ്ജറട  ഔടട പലെെ  തതീരുമപ്പോനറിക്കുനടതനയം  അതറിന്പകപ്പോരയം
2021-22-പലെെക്കട  1,403  പകപ്പോടെറി രൂപയുടടെ  ഔടട പലെെയപ്പോണേട പകന സര്ക്കപ്പോര് അയംഗതീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളടതനയം
എനപ്പോല് ബ ഡ്ജററില്  800  പകപ്പോടെറി രൂപ മപ്പോതയം വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  603  പകപ്പോടെറി
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ആവശദമുടണനയം  NHM  പസ്റ്റേറട  മറിഷന്  ഡയറകര്  സമറിതറിടയ
പബപ്പോധദടപടതറി.
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1403  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ബഡ്ജറട  ഔടട പലെെയപ്പോടണേനയം  ഇതറിടന്റെ  60  ശതമപ്പോനയം  പകന
സര്ക്കപ്പോരപ്പോണേട  തപരണടതനയം  എനപ്പോല്  ബ ഡ്ജറട  ശതീര്ഷകതറില്  വറിഹെറിതയം
അനവദറിച്ചറിടറിടലങറില്  പകനസര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനമുള്ള  വറിഹെറിതയം  ലെെഭറിക്കപ്പോന്
സപ്പോധദതയറിലപ്പോടയനയം  കൂടെപ്പോടത,  2021  ജൂറലെെ  1-ാം  തതീയതറി  മുതല്  ഒരു  പുതറിയ
സയംവറിധപ്പോനമപ്പോയ  സറിയംഗറിള  പനപ്പോഡല്  അക്കക്കൗണപ്പോണേട  നറിലെെവറിലുള്ളടതനയം  എലപ്പോ
സറി.എസട.എസട.  ഫണയം പസ്തുത പനപ്പോഡല് അക്കക്കൗണറിപലെെക്കപ്പോണേട വരുനടതനയം അതറിനപ്പോല്
സയംസപ്പോന  ബഡ്ജറട  വറിഹെറിതതറില്,  പകന-സയംസപ്പോന  വറിഹെറിതതറില്  മതറിയപ്പോയ
തുകയുടണനട ഉറപ്പു വരുതണേടമനപ്പോണേട പകന സര്ക്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുനടതനയം പകന
സര്ക്കപ്പോര്  വറിഹെറിതയം  21  ദറിവസതറിനള്ളറിലുയം  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  വറിഹെറിതയം  40
ദറിവസതറിനള്ളറിലുയം  പസസ്തുത  അക്കക്കൗണറില്  വപരണതുടണനയം  NHM  പസ്റ്റേറട  മറിഷന്
ഡയറകര്  വറിശദതീകരറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  അധറികമപ്പോയറി  ആവശദടപട  തുകയപ്പോയ
603.08 പകപ്പോടെറി രൂപ അനവദറിക്കുനതറിനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-06-101-12-01―പകപ്പോവറിഡട   19   പകര്ച്ചവദപ്പോധറി നറിയന്ത്രണേവയം നറിര്വഹെണേവയം പദശതീയ
ആപരപ്പോഗദമറിഷന  കതീഴറിടലെെ  പകപ്പോവറിഡട    ബറിപഗഡട  പപ്പോപക്കജട
ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള ആനകൂലെെദവയം ററിസട    അലെെവന്സുയം

പദശതീയ  ആപരപ്പോഗദ  മറിഷനട  കതീഴറിടലെെ  പകപ്പോവറിഡട  ബറിപഗഡട  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട
അലെെവന്സുയം ഇന്ടസന്റെതീവയം ഇനതറില് നല്കുനതറിനപ്പോയറി നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം തുക
അനവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  240  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ഇക്കൗ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4210-01-110-52―പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  മപ്പോനസറിക ആപരപ്പോഗദ പകനതറിടന്റെ നറിലെെവപ്പോരയം ഉയര്തല്

പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട മപ്പോനസറികപ്പോപരപ്പോഗദ പകനതറിടന്റെ മപ്പോസ്റ്റേര് പപ്പോന് പകപ്പോരമുള്ള നറിര്മപ്പോണേയം
ഇപപപ്പോള  ഏതട  ഘടതറിലെെപ്പോണേട  എനയം  ടചേലെെവപ്പോയ  തുക   എതയപ്പോടണേനയം  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ.  സതീയം  പകപ്പോരയം  ഒരു  ആര്ക്കറിടടെകറിടന  നറിയമറിച   എനയം  ഗവണടമന്റെറിടന്റെ
ടചേററിടയപ്പോരു വറിഹെറിതയം ഉളടപടതറി റപവറപ്പോയറി ഫണട  സക്വരൂപറിച്ചട  ഒരു ടസ്റ്റേട  രജറിസ്റ്റേര്
ടചേയ്തട പവര്തനയം നടെത്തുകടയനതപ്പോയറിരുന ഈ പപപ്പോജകറിടന്റെ ലെെക്ഷദടമനയം അതറിനള്ള
തതീരുമപ്പോനടമടക്കുനതറിനട  മുമ്പുതടന  ആര്ക്കറിടടെകറിടന  നറിയമറിച്ചട  വര്ക്കട  തുടെങ്ങറിടയനയം
കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷടത  വര്ക്കറിനപ്പോയറി  പണേയം  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറി  വച്ചറിരുനതപ്പോയുയം  പപ്പോനറിടലെെ  ചേറിലെെ
പപപ്പോരപ്പോയ്മകള  നറികതപ്പോനപ്പോയറി  21.24  ലെെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ആവശദമുണപ്പോയറിരുടനങറിലുയം
പസ്തുത തുക ലെെഭറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോലെെപ്പോണേട അധറിക തുക ആവശദടപടനതട എനയം പറിന്സറിപല്
ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.
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ഈ വറിഷയയം കുപറകപ്പോലെെമപ്പോയുള്ള പശ്നമപ്പോടണേനയം എതയുയംപവഗയം ഇതറിനട പരറിഹെപ്പോരയം
കപ്പോണേണേടമനയം  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  സമറിതറി  നറിലെെവറില്  മപ്പോസ്റ്റേര്  പപ്പോന്  ലെെഭദമപ്പോയറിട്ടുപണപ്പോടയനട
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  റഫനല് പപടമന്റെട നടെതറിയപശഷയം പപ്പോന് പകപ്പോരയം വര്ക്കട പൂര്തറിയപ്പോക്കുന
കപ്പോരദതറില് തതീരുമപ്പോനടമടക്കുടമനയം ടസ്പെഷദല് പപ്പോനറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് എടനലപ്പോയം
സക്കൗകരദങ്ങള  പവണേടമനള്ളടതലപ്പോയം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  വര്ക്കട  ടചേയ്തറിട്ടുടണനയം  ബറില്
ടപന്റെറിയംഗപ്പോയതുടകപ്പോണട  മപ്പോസ്റ്റേര്  പപ്പോന്  ലെെഭദമപ്പോയറിടറിടലനയം  ആയതറിനപ്പോല്  വര്ക്കട
മുടെങ്ങറിയറിരറിക്കുകയപ്പോടണേനയം പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി വറിശദതീകരറിച.

ആവശദടപട  തുക ടകപ്പോടതപ്പോല് മപ്പോതപമ  മപ്പോസ്റ്റേര് പപ്പോന് ലെെഭറിക്കുകയുള്ളൂടവനയം ഒരു
ഡതീയം  പപപ്പോജകട  എന  രതീതറിയറില്  ഇതട  മുപനപ്പോടട  ടകപ്പോണ  പപപ്പോപകണതറിനപ്പോയറി  തുക
അനവദറിപക്കണതുടണനയം വറിലെെയറിരുതറിയ സമറിതറി  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  മപ്പോനസറിക ആപരപ്പോഗദ
പകനതറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണേതറിനള്ള  മപ്പോസ്റ്റേര്  പപ്പോന്  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറിയതുമപ്പോയറി  ബനടപട
കുടെറിശറിക തുക നല്കുനതറിനപ്പോയറി  21.24  ലെെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-01-110-85-05-1―മപ്പോനസറിക ആപരപ്പോഗദ പകനയം  തറിരുവനനപുരയം    -   ഓഫതീസ ടചേലെെവകള  -
ടവള്ളക്കരയം

തറിരുവനനപുരയം മപ്പോനസറിക ആപരപ്പോഗദപകനതറിടലെെ ടവള്ളതറിടന്റെ ചേപ്പോര്ജറിനതറില്
നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട
മനസറിലെെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി 1.8650 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-03-110-99―ആശുപതറികളുയം  ഡറിടസ്പെന്സററികളുയം  ജനറല്  ജറിലപ്പോ  തപ്പോലൂക്കട
ആശുപതറികള ഒഴറിടക 

2210-03-110-99-05-2―ഓഫതീസട ടചേലെെവകള  -  ടടവദദ്യുതറി ടചേലെെവട  

2210-03-110-99-34-2―മറ്റു ടചേലെെവകള  -  ടടവദദ്യുതറി ടചേലെെവട 

ടടവദദ്യുതറി  കരയം  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ചുവടടെ ടകപ്പോടതറിരറിക്കുന പനപ്പോണപപ്പോന്   ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു പനടര കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന തുക
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-03-110-99-05-2 -  27 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-03-110-99-34-2 -   7 ലെെക്ഷയം രൂപ
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2210-06-107-99-05-2―പബറികട  ടഹെല്തട  ലെെപബപ്പോറടററികള    -  (  ടപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗദ
പരതീക്ഷണേശപ്പോലെെകള  ) -   ഓഫതീസട ടചേലെെവകള   -   ടടവദദ്യുതറി ടചേലെെ  വട

തറിരുവനനപുരയം  പബറികട  ടഹെല്തട  ലെെപ്പോബറിടന്റെ  pending  electricity  bill  തുക
നല്കുനതറിന  പവണറി  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  വറിലെെറിയറിരുതറിയ
സമറിതറി  49.45  ലെെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട
തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-06-112-98―ആശപ്പോവര്ക്കര്മപ്പോര്ക്കുള്ള അലെെവന്സട                               

ആശപ്പോവര്ക്കര്മപ്പോരുടടെ  പതറിമപ്പോസ  പഹെപ്പോണേപറററിയയം  5000  രൂപയറില് നറിനയം  6000
രൂപയപ്പോയറി വര്ദറിപറിച്ചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിലുള്ള തുക കണേക്കപ്പോക്കറിയപ്പോണേട അധറിക തുക
ആവശദടപടനടതനട  സമറിതറി  വദക്തമപ്പോക്കുകയുണപ്പോയറി.  ആയതറിനപ്പോല്  പഹെപ്പോണേപറററിയയം
ആയറി നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനവദറിച്ച  111.1429 പകപ്പോടെറി രൂപ അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  75.6581  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-80-190-99-36―പകരള  ടമഡറിക്കല്  സര്വതീസസട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലെെറിമറിറഡട
സഹെപ്പോയധനയം   -   സഹെപ്പോയധനയം ശമ്പപളതരയം                             

പകപ്പോവറിഡട  പതറിപരപ്പോധ  സപ്പോമഗ്രറികള  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണേട.  ആയതറിനപ്പോല് 653 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ഈ
പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

ടമഡറിക്കല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട 

4210-03-105-66        

4210-03-105-65      ഇടക്കറി  ,    കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ,    പതനയംതറിട  ജറിലകളറില്   പുതറിയ  
4210-03-105-41           ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജകള

വയനപ്പോടെട ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജറിനട ആദദയം തതീരുമപ്പോനറിച്ച 50 ഏക്കര് ഒഴറിവപ്പോക്കറി പുതറിയ
സലെെയം  തതീരുമപ്പോനറിപച്ചപ്പോ  എനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെറിടന്റെ  കതീഴറിലുള്ള
സലെെത്തുതടന നറിര്മറിക്കപ്പോനപ്പോണേട ഇപപപ്പോള ഉപദ്ദേശറിക്കുനടതനട പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി
വദക്തമപ്പോക്കറി. കൂടെപ്പോടത വയനപ്പോടെട ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജറിനട കറിഫ്ബറി പപപ്പോജകറില് നറിനപ്പോണേട
ഫണട അനവദറിക്കുനടതനയം അററിയറിച.  കപ്പോതട ലെെപ്പോബട  സക്കൗകരദമുള്ള എത ടമഡറിക്കല്
പകപ്പോപളജകളപ്പോണേട  നറിലെെവറിലുള്ളടതനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  പനരടതയുണപ്പോയറിരുന
അഞട  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജകളറിലുയം  കപ്പോതട  ലെെപ്പോബട  സക്കൗകരദമുടണനയം  മപഞരറിയറിലുയം
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എറണേപ്പോകുളത്തുയം  ഇപപപ്പോള  ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുടണനയം  പകപ്പോവറിഡട  കപ്പോരണേയം  പപ്പോരറിപള്ളറിയറില്
ആരയംഭറിച്ചറിടറില എനയം ഇടക്കറിയപ്പോണേട അടത പപയപ്പോരറിററി ടകപ്പോടപക്കണടതനയം ടമഡറിക്കല്
എഡഹ്യൂപക്കഷന് ഡയറകര് സമറിതറിടയ അററിയറിച.

ജനസപ്പോനത കൂടതലുള്ള ചേങ്ങനപ്പോപശരറിയറിടലെെ ജറിലപ്പോ/ജനറല് ആശുപതറികളറില് കപ്പോതട
ലെെപ്പോബട  അതദപ്പോവശദമപ്പോടണേനട  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപടതറിനട,  മപ്പോനദണമനസരറിച്ചപ്പോണേട
കപ്പോതട  ലെെപ്പോബറിനട  അനമതറി  നല്കുനടതനയം  ജനറല്  ആശുപതറികളറിലുയം  ടമഡറിക്കല്
പകപ്പോപളജകളറിലുയം കപ്പോതട ലെെപ്പോബട സക്കൗകരദമുണപ്പോകുടമനയം ഓപരപ്പോ സലെെടതയുയം ആവശദകത
പരറിപശപ്പോധറിച്ചപ്പോണേട  പുതറിയ  കപ്പോതട  ലെെപ്പോബുകള  അനവദറിക്കുനടതനയം  പറിന്സറിപല്
ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി.

ഇടക്കറി,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട,  പതനയംതറിട ജറിലകളറില് പുതറിയ ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജറിനപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  പബപ്പോധദടപട  സമറിതറി  തപ്പോടഴപറയുന
പപ്പോന്  ശതീര്ഷകങ്ങളറില്  കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട  തതീരുമപ്പോനറിച.

        4210-03-105-66  - 15 പകപ്പോടെറി രൂപ

4210-03-105-65  -  15 പകപ്പോടെറി രൂപ

4210-03-105-41  -  8.05 പകപ്പോടെറി രൂപ

24―സപ്പോധന സപ്പോമഗ്രറികള 

ടമഡറിക്കല്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിനട  കതീഴറിലുള്ള  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജകളറില്
പരപ്പോഗറികളുടടെ ചേറികറിതയുമപ്പോയറി ബനടപട oxygen, മറ്റു ജതീവന് രക്ഷപ്പോ മരുനകള, ആഹെപ്പോര
സപ്പോധനങ്ങള എനറിവയുടടെ ബറിലകള മപ്പോററി നല്കുനതറിനപ്പോയറി  24-Materials & Supplies
എന ശതീര്ഷകതറില് അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട മനസറിലെെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി
ഈ  പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  14.1907  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.

05-01―ഓഫതീസട ടചേലെെവകള   -   ടവള്ളക്കരയം

ടമഡറിക്കല്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിനട  കതീഴറിലുള്ള  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജകളറിടലെെ
ടവള്ളക്കരതറിനപ്പോയറി ബനടപട ശതീര്ഷകങ്ങളറില് അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള 15.2903  പകപ്പോടെറി രൂപ
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  വറിലെെയറിരുതറിയ  സമറിതറി  കുടെറിശറികയപ്പോയുള്ള  ടവള്ളക്കരയം  അടെച
തതീര്പക്കണതറിനപ്പോയറി  ഈ  പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  24.9330  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.
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02-04―കണപസപ്പോളറിപഡറഡട പപ 

ടമഡറിക്കല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപറിനട കതീഴറിലുള്ള ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജകളറില് പബപ്പോണട
വദവസയറില് പജപ്പോലെെറി ടചേയ്യുന  Junior  Residents,  Senior Residents,  Lecturer  എനതീ
ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ  വര്ദറിപറിച്ച  ശമ്പളയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  53.0394  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ഇക്കൗ  പനപ്പോണ  പപ്പോന്
ശതീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

12―ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജകളറിടലെെ    House  Surgeon/  PG      വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളക്കുള്ള പസപ്പോളര്ഷറിപട
ആന്റെട റസ്റ്റേടപന്റെട  

ടമഡറിക്കല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപറിനട കതീഴറിലുള്ള ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജകളറില്  House
Surgeon/PG  വറിദദപ്പോര്ഥറികളക്കട  റസ്റ്റേടപന്റെട  നല്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ തുക, 2019  മുതല്
വര്ദറിപറിച്ച റസ്റ്റേടപന്റെട  നറിരക്കട പകപ്പോരയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  46.5355  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ഈ  പനപ്പോണ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്   വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

ഭക്ഷദസുരക്ഷപ്പോ വകുപട

2210-06-102-99-05-2―ഭക്ഷദകപ്പോരദഭരണേയം  -  ഓഫതീസ്ടചേലെെവകള  -  ടടവദദ്യുതറി ടചേലെെവട       

ഭക്ഷദസുരക്ഷപ്പോ കമതീഷണേപറററിലുയം അതറിന കതീഴറിലുള്ള 14  ജറിലപ്പോ കപ്പോരദപ്പോലെെയങ്ങളറിലുയം
സപ്പോമ്പറിള  പരറിപശപ്പോധനകളടെക്കമുള്ള  പവര്തനങ്ങള  നടെക്കുനതറിനപ്പോല്   റവദദ്യുതറി
ഉപപഭപ്പോഗയം  വര്ദറിച്ച സപ്പോഹെചേരദതറില്  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയ തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  സമറിതറി  മനസറിലെെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്   10.50  ലെെക്ഷയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ഇക്കൗ  പനപ്പോണ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതണേടമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-06-107-98-05-1―ഗവണടമന്റെട  അനലെെറിസ്റ്റേട  ലെെപബപ്പോറടററി  ,    തറിരുവനനപുരയം
ഓഫതീസട ടചേലെെവകള  -   ടവള്ളക്കരയം

ഭക്ഷദസപ്പോപറിയംള പരറിപശപ്പോധനയറില് ജലെെയം  ഒരു പധപ്പോന ഘടെകമപ്പോണേട.  ഭക്ഷദസുരക്ഷപ്പോ
കമതീഷണേപറററിന കതീഴറിലുള്ള മൂനട  NABL  അക്രഡറിറഡട  ലെെപ്പോബുകളറിടലെെയുയം പതനയംതറിട
ജറിലപ്പോ ഫുഡട ടടെസ്റ്റേറിയംഗട ലെെപ്പോബറിടലെെയുയം കണ്ണൂരറില് വപ്പോടെകടകടറിടെതറില് പവര്തറിച തുടെങ്ങറിയ
പമഖലെെപ്പോ ലെെപ്പോബറിടലെെയുയം കൂടെറി ആടക ജലെെ ഉപപയപ്പോഗയം നറിറപവറ്റുനതറിനട നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  മനസറിലെെപ്പോക്കറിയ  സമറിതറി   ഈ
പനപ്പോണ പപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില് 90,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട  തതീരുമപ്പോനറിച.

922/2022.
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2210-06-107-98-05-2―ഗവണടമന്റെട  അനലെെറിസ്റ്റേട  ലെെപബപ്പോറടററി    -    ഓഫതീസട  ടചേലെെവകള-

റവദദ്യുതറി ടചേലെെവട  .     

ഭക്ഷദ  സുരക്ഷപ്പോ  കമതീഷണേപറററിനട  കതീഴറില്  തറിരുവനനപുരയം,  എറണേപ്പോകുളയം,

പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട എനറിവറിടെങ്ങളറിലെെപ്പോയറി മൂനട പമഖലെെപ്പോ ലെെപബപ്പോറടററികളുയം പതനയംതറിട ജറിലയറില്

ശബരറിമലെെ വഴറിപപ്പോടെട  നറിര്മപ്പോണേതറിനപപയപ്പോഗറിക്കുന അസയംസ്കൃത വസ്തുക്കള,  കുടെറിടവള്ളയം

എനറിവയുടടെ  പരറിപശപ്പോധനയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഒരു  ജറിലപ്പോ  ഫുഡട  ടടെസ്റ്റേറിയംഗട  ലെെപ്പോബുയം

പവര്തറിച  വരുനടണനയം  കൂടെപ്പോടത,  തറിരുവനനപുരയം,  എറണേപ്പോകുളയം,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട

പമഖലെെയറില്  NABL  അക്രഡറിപറഷന്  ലെെപ്പോബുകളുയം  പവര്തറിക്കുനടണനയം  സമറിതറിക്കട

പബപ്പോധദടപട്ടു.  ഈ  ലെെപ്പോബുകളറില്  അതദപ്പോധുനറിക  ഉപകരണേങ്ങള  പവര്തറിപറിപക്കണറി

വരുനതറിനപ്പോല്  റവദദ്യുത  ഉപപഭപ്പോഗയം  വര്ദറിച  വരുന  സപ്പോഹെചേരദമപ്പോണേട

നറിലെെനറില്ക്കുനടതനട  വറിലെെയറിരുതറിയ  സമറിതറി   നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  റവദദ്യുത

ടചേലെെവറിനതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട മനസറിലെെപ്പോക്കുകയുയം 15.04

ലെെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ഈ  പനപ്പോണ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതണേടമനട

ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട  തതീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം ടചേയ.

2210-06-107-98-05-3―ഗവണടമന്റെട  അനലെെറിസ്റ്റേട  ലെെപബപ്പോറടററി    -    ഓഫതീസട  ടചേലെെവകള-

ടടെലെെറിപഫപ്പോണ ടചേലെെവട  .                                      

ഭക്ഷദ സുരക്ഷപ്പോ കമതീഷണേപറററിനട  കതീഴറില് പവര്തറിക്കുന വറിവറിധ ലെെപ്പോബുകളക്കുയം

FSSAI അനശപ്പോസറിക്കുന വറിവറിധ പവര്തനങ്ങളക്കുമപ്പോയുള്ള ടടെലെെറിപഫപ്പോണ/പബപ്പോഡ്ബപ്പോന്റെട

ടചേലെെവറിനതറിനയം  തടെസമറിലപ്പോത  ഇന്റെര്ടനറട   പസവനതറിനപ്പോയുയം  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷയം വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട സമറിതറി മനസറിലെെപ്പോക്കുകയുയം ഈ പനപ്പോണ

പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  70,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചേയ്യുനതറിനട  തതീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം ടചേയ.

റതീജറിയണേല് കപ്പോന്സര് ടസന്റെര്

2210-05-105-52-31―റതീജറിയണേല് കപ്പോന്സര് ടസന്റെര് സഹെപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം

റതീജറിയണേല്  കപ്പോന്സര്  ടസന്റെററിടലെെ  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണേയം  നടെപറിലെെപ്പോക്കുനതറിനയം

ബതകള,  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണേ  കുടെറിശറിക  എനറിവ  നല്കുനതറിനയം  അനവദറിച്ച  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട മനസറിലെെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി   51.7522  പകപ്പോടെറി  രൂപ ഈ പനപ്പോണപപ്പോന്

ശതീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.
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2210-05-105-52-36―പപ്പോപദശറിക അര്ബുദ ചേറികറിതപ്പോ പകനയം സഹെപ്പോയധനയം  -  ശമ്പപളതരയം

റതീജറിയണേല് കപ്പോന്സര് ടസന്റെററിടലെെ ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ ശമ്പപളതര ടചേലെെവകളക്കപ്പോയറി
അനവദറിച്ച തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട പബപ്പോധദടപട സമറിതറി  42.5023  പകപ്പോടെറി  രൂപ ഈ
ശതീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.

മലെെബപ്പോര് കപ്പോന്സര് ടസന്റെര്

2210-05-200-96―മലെെബപ്പോര് കപ്പോന്സര് ടസന്റെററിനട  സഹെപ്പോയയം

മലെെബപ്പോര്  കപ്പോന്സര്  ടസന്റെര്  നടെപറിലെെപ്പോക്കുന  വറിവറിധ  വറികസന  പദതറികളുടടെ
പൂര്തറികരണേതറിനപ്പോയുയം  മറ്റു  ടചേലെെവകളക്കുയം  പമല്  സൂചേറിപറിച്ച  ശതീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  സമറിതറിക്കട  പബപ്പോധദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  92.6746
പകപ്പോടെറി രൂപ പപ്പോന് ഫണറിലുയം 10.2409 പകപ്പോടെറി രൂപ പനപ്പോണ പപ്പോന് ഫണറിലുയം അധറികമപ്പോയറി
അനവദറിക്കണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.

ഇനദന് ഇന്സ്റ്റേറിറഹ്യൂടട ഓഫട ഡയബററിസട

2210-01-200-93-31-GIA―ഇനദന് ഇന്സ്റ്റേറിറഹ്യൂടട ഓഫട ഡയബററിസട- സഹെപ്പോയധനയം-ശമ്പളയം 

ഇനദന്  ഇന്സ്റ്റേറിറഹ്യൂടട  ഓഫട  ഡയബററിസറിടലെെ  ജൂനറിയര്  പഡപ്പോകര്മപ്പോരുടടെയുയം  മറട
ജതീവനക്കപ്പോരുടടെയുയം വര്ദറിപറിച്ച  നറിരക്കറിലുള്ള ശമ്പളയം  നല്കുനതറിനട  അനവദറിചള്ള തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  മനസറിലെെപ്പോക്കറിയ  സമറിതറി  75  ലെെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ഇക്കൗ
പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട  തതീരുമപ്പോനറിച.

ടഎപക്കപ്പോണസട

2210-05-105-36―ജപ്പോനപഗപ്പോചേര  ആശയവറിനറിമയ  ടടവകലെെദമുള്ളവടര  പുനരധറിവസറി
പറിക്കുനതറിനപവണറിയുള്ള  ടസപ്പോടടസററി    (  ടസപ്പോറസററി  പഫപ്പോര്
ററിഹെപ്പോബറിലെെറിപറഷന്  ഓഫട  പകപ്പോഗറിറതീവട   ആന്റെട  കമഹ്യൂണേറിപക്കറതീവട
ഡറിപസപ്പോര്പഡര്സട  )

ഓടറിസയം,  ടസററിബല്  പപ്പോളസറി  തുടെങ്ങറിയവ  ബപ്പോധറിച്ചവടര  ടകയര്  ടചേയ്യുന
സയംസപ്പോനടത  ഏറവയം  നടലപ്പോരു  സപ്പോപനമപ്പോണേറിടതനയം  അവറിടടത  പശ്നങ്ങള
ബഹമപ്പോനടപട  മന്ത്രറി  പഠറിച്ചട  അതറിടനപ്പോരു  പരറിഹെപ്പോരമുണപ്പോക്കണേടമനയം  സമറിതറി  അയംഗയം
ആവശദടപട്ടു. 

ശതീ.  ചേറിതപ്പോ ഇന്സ്റ്റേറിറഹ്യൂടട ഓഫട ടമഡറിക്കല് സയന്സസറിടലെെ ഒരു പഡപ്പോകര് അവറിടടെ
നറിയമറിക്കടപടെപ്പോനപ്പോയറി പവപ്പോളന്റെററിയപ്പോയറി അപപക്ഷറിച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോണേട എനയം പസ്തുത ഫയല്
പപപ്പോസസറിയംഗറിലെെപ്പോടണേനയം വകുപ്പു പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി അഭറിപപ്പോയടപടപപപ്പോള പസ്തുത
ഫയല് സയംബനറിച്ച നടെപടെറികള പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുടണനട  ബഹ.  സമറിതറി  ടചേയര്പപഴണ
മറുപടെറി നല്കറി.



28

വറിഭറിനപശഷറി വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടന വദക്തറികളുടടെ പപതദക ചേറികറിതപ്പോ-പുനരധറിവപ്പോസ
പവര്തനങ്ങള  ടഎപക്കപ്പോണസട  നടെപറിലെെപ്പോക്കറി  വരുന.  പമല്  പറഞ്ഞ  പദതറിയറില്
ചേറികറിതയപ്പോയറി വറിദഗ്ധ പഡപ്പോകര്മപ്പോരുടടെയുയം പുനരധറിവപ്പോസതറിനപ്പോയറി വറിവറിധ ടതറപ്പോപറികളറില്
പയപ്പോഗദതയുള്ളവരുടടെയുയം പഠനതറിനപ്പോയറി  ടസ്പെഷദല് അദദപ്പോപകരുടടെയുയം  പസവനങ്ങളക്കപ്പോയുള്ള
ടചേലെെവറിനപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട പബപ്പോധദടപട സമറിതറി ഇക്കൗ
പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില്  2.5749  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-05-105-28―ടമഡറിക്കല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ഡയറകപറററിന കതീഴറില്   50%   പകനപ്പോവറിഷ്കൃത
പദതറികളക്കുള്ള സയംസപ്പോന സഹെപ്പോയയം

നറിലെെവറിടലെെ  14  സതീമുകളുടടെ  തുടെര്  പവര്തനങ്ങള  നടെത്തുനതറിനപവണറി  നടെപട
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട
പബപ്പോധദടപടതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ  പനപ്പോണ പപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില്  25  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

ഇയംഹെപ്പോന്സട (ഇന്സ്റ്റേറിറഹ്യൂടട ഓഫട ടമന്റെല് ടഹെല്തട ആന്റെട നഹ്യൂപറപ്പോ സയന്സട)

2210-05-200-95-31―മപ്പോനസറിക  ആപരപ്പോഗദയം  ,    നപ്പോഡതീവഹ്യൂഹെയം  സയംബനറിച്ച  ശപ്പോസ്ത്രയം  -  സഹെപ്പോയധനയം-
ശമ്പളയം

ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ  ശമ്പളതറിനയം  മറട  അലെെവന്സുകളക്കുമപ്പോയറി  നറിലെെവറില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 1.991 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ഇക്കൗ
പനപ്പോണ  പപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുനതറിനട  സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

പസ്റ്റേറട ടഹെല്തട ഏജന്സറി

2210-06-800-81―പധപ്പോനമന്ത്രറി ജന ആപരപ്പോഗദ പയപ്പോജന  /    കപ്പോരുണേദ ആപരപ്പോഗദ സുരക്ഷപ്പോ
പദതറി   -   സയംസപ്പോന പദതറി  .

2210-06-800-80-02―പധപ്പോനമന്ത്രറി ജന ആപരപ്പോഗദ പയപ്പോജന  /    കപ്പോരുണേദ ആപരപ്പോഗദ സുരക്ഷപ്പോ
പദതറി   -   സയംസപ്പോന വറിഹെറിതയം.

പദതറി  നടെതറിപറിനട  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  745  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ആടക
ആവശദമപ്പോയറി  വനറിരുനടവനയം  ഇതറില്  138  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പകന  വറിഹെറിതമപ്പോയറി
ലെെഭദമപ്പോവകയുയം ബപ്പോക്കറി ആവശദമുള്ള 607 പകപ്പോടെറി രൂപയറില് 356.57 പകപ്പോടെറി രൂപ സയംസപ്പോന
വറിഹെറിതമപ്പോയറി  ലെെഭറിക്കുകയുയം  ബപ്പോക്കറി  ആശുപതറികളക്കു  കുടെറിശറികയപ്പോയറി  ഉണപ്പോയറിരുന
250.43  പകപ്പോടെറി രൂപ നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് അനവദറിച്ച  260  പകപ്പോടെറി രൂപയറില്
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നറിനമപ്പോണേട  കടണതറിയടതനയം  സമറിതറി  വറിലെെയറിരുതറി.  പസ്തുത  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയ
തറിനപ്പോല് പമല്പറഞ്ഞ ശതീര്ഷകങ്ങളറില്  603  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേ
ടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

ററിലെെയന്സട  മുപഖന  നടെതറിവരുന  ഈ  ഇന്ഷക്വറന്സട  സതീമറില്  42  ലെെക്ഷയം
ബറി.പറി.എല് കുടയംബങ്ങള  (1.5  പകപ്പോടെറി പപര്)  അയംഗങ്ങളപ്പോയറിട്ടുടണനയം ഈ പദതറിയറില്
ഒരു വര്ഷയം  5  ലെെക്ഷയം രൂപ  വടരയുള്ള ചേറികറിതപ്പോ  ആനകൂലെെദങ്ങളപ്പോണേട  ലെെഭദമപ്പോക്കറിവരുന
ടതനയം 1800 പപ്പോപക്കജകളപ്പോണേട പസസ്തുത സതീമറില് ഉള്ളടതനയം പദതറിയറിടലെെ ഒരയംഗതറിനട
പപ്പോപക്കജറില് പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിട്ടുള്ള ഏടതങറിലുയം അസുഖയം വനപ്പോല് സയംസപ്പോനടത സര്ക്കപ്പോര്
ആശുപതറികളറിപലെെപ്പോ  രജറിസ്റ്റേര്  ടചേയ്ത  538  സക്വകപ്പോരദ  ആശുപതറികളറിപലെെപ്പോ  കദപ്പോഷട  ഫതീ
ടതീറടടമന്റെട  നല്കുനടണനയം  2022  മുതല്  മന്ത്രറിസഭയുടടെ  അയംഗതീകപ്പോരപതപ്പോടടെ  പസ്റ്റേറട
ടഹെല്തട  ഏജന്സറി  രൂപതീകരറിച്ചട  അഷക്വറന്സട  മപ്പോതൃകയറില്  ചേറികറിത  നല്കപ്പോനള്ള
സയംവറിധപ്പോനയം ടകപ്പോണവരുടമനയം അതറിന്പകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് ആശുപതറികളറിപലെെപ്പോ രജറിസ്റ്റേര്
ടചേയ്തറിട്ടുള്ള സക്വകപ്പോരദ  ആശുപതറികളറിപലെെപ്പോ  ചേറികറിത നടെതപ്പോടമനയം വകുപ്പു പറിന്സറിപല്
ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധദടപടതറി.

ഇന്ഷക്വറന്സട കമ്പനറികള ടകയറിയം നറിരസറിക്കുന പവണേത ധപ്പോരപ്പോളമപ്പോയറി കണവരുന
സപ്പോഹെചേരദതറില്  പസസ്തുത  പദതറി  ധപ്പോരപ്പോളയം  പപടര  ആകര്ഷറിക്കുന  നടലപ്പോരു
പദതറിയപ്പോടണേനട സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപടപപപ്പോള ആപരപ്പോഗദ രയംഗതട പകനസര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ
പദതറികടളക്കപ്പോള സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് നടെപറിലെെപ്പോക്കുന ഇന്ഷക്വറന്സട  പദതറികടളലപ്പോയം
മറികച്ചതപ്പോടണേനട വകുപ്പു പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി കൂടറിപച്ചര്ത്തു.

ആയുഷട വകുപട 

ഭപ്പോരതതീയ ചേറികറിതപ്പോ വകുപട

2210-02-001-91―ആപരപ്പോഗദ വറിവരങ്ങളുടടെ നടെതറിപട ക്രമയം   (  എച്ചട  .  ടഎ  .  എയം  .  എസട  .)

125 ആശുപതറികളറില് ഇ-പഹെപ്പോസ്പെറിറല് സയംവറിധപ്പോനയം നടെപറിലെെപ്പോക്കുനതറിനട നറിലെെവറിടലെെ
ബഡ്ജറട വറിഹെറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  13.123  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ഈ പപ്പോന്
ശതീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-76―പകൃതറി ദുരനയം മൂലെെമുള്ള ആപരപ്പോഗദ പശ്നവയം പകര്ച്ചവദപ്പോധറികളുടടെ നറിയന്ത്രണേവയം

പകപ്പോവറിഡട-19  പതറിപരപ്പോധ പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോവശദമപ്പോയ മരുനട,  പരപ്പോഗ പതറിപരപ്പോധ
ഉപകരണേങ്ങളപ്പോയ  ഗക്കൗസട,  സപ്പോനറിടടടസര്  എനറിവ  ലെെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട പബപ്പോധദടപട  സമറിതറി 1.5 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ഇക്കൗ പപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട
തതീരുമപ്പോനറിച.
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2210-02-101-74―ഭപ്പോരതതീയ ചേറികറിതപ്പോ രതീതറിയറിലുള്ള സ ടപപപ്പോര്ട്സട ടമഡറിസറിന് ഗപവഷണേശപ്പോലെെ

തറിരുവനനപുരയം, ടകപ്പോലയം, ഇടക്കറി, എറണേപ്പോകുളയം, തൃശ്ശൂര്, പപ്പോലെെക്കപ്പോടെട, മലെെപ്പുറയം, കണ്ണൂര്
എനതീ  ജറിലകളറിടലെെ  പസ്പെപ്പോര്ട്സട  യൂണേറിറ്റുകളുടടെ  സുഗമമപ്പോയ  പവര്തനതറിനട  നറിലെെവറിടലെെ
ഫണട അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ പപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില് 40 ലെെക്ഷയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-65―ജതീവനറിയുയം പുനര്നവയുയം

ജതീവനറി  (Diabetic  mellitus)  പദതറി  തറിരുവനനപുരയം,  ടകപ്പോലയം,  എറണേപ്പോകുളയം,
കണ്ണൂര്  ജറിലകളറിപലെെയുയം  പുനര്നവ  (Strokes  Management)  പതനയംതറിട,  പകപ്പോടയയം,
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട,  കണ്ണൂര് ജറിലകളറിപലെെയുയം തറിരടഞ്ഞടക്കടപട ആശുപതറികളറില് നടെപറിലെെപ്പോക്കറി
വരുന.  പദതറിയുടടെ  സുഗമമപ്പോയ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  നറിലെെവറിടലെെ  ബഡ്ജറട  വറിഹെറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട മനസറിലെെപ്പോക്കറിയ സമറിതറി ഈ പപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില്  10  ലെെക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട  തതീരുമപ്പോനറിച.

4210-02-103-94―ഭപ്പോരതതീയ ചേറികറിതപ്പോ വകുപറിനട കതീഴറിലുള്ള മരപ്പോമതട പണേറികള

മലെെപ്പുറയം  ജറിലയറിടലെെ  എടെക്കര  ഗവ.  ആയൂര്പവദ  ആശുപതറിയുടടെ  പുതറിയ  മനറിരയം
നറിര്മപ്പോണേതറിനപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2.5  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ഈ പപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട
തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-97-24―മറട ആശുപതറികളുയം ഡറിടസ്പെന്സററികളുയം  -  സപ്പോധന സപ്പോമഗ്രറികള

നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  ഈ  പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന
തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 2 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-74―ഭപ്പോരതതീയ ചേറികറിതപ്പോ രതീതറിയറിലുള്ള സ ടപപപ്പോര്ട്സട ടമഡറിസറിന് ഗപവഷണേശപ്പോലെെ

2210-02-101-74-04-1 ― യപ്പോതപ്പോ ടചേലെെവകള   -   യപ്പോതപ്പോബത

2210-02-101-74-04-2 ― യപ്പോതപ്പോ ടചേലെെവകള   -   സലെെയംമപ്പോറബത

പകരള  പസ്പെപ്പോര്ട്സട  ആയുര്പവദ  ആശുപതറിയറിടലെെ  ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ  യപ്പോതപ്പോബത
ബറിലകള,  ടപ്പോന്സ ടഫര്  ടെറി.എ.  ബറിലകള  എനറിവയപ്പോയറി  നടെപട  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  തപ്പോടഴ  പറയുന  പനപ്പോണപപ്പോന്
ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനടര  കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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2210-02-101-74-04-1 ― 10,000 രൂപ

2210-02-101-74-04-2 ― 7,000 രൂപ

2210-02-101-74―ഭപ്പോരതതീയ ചേറികറിതപ്പോ രതീതറിയറിലുള്ള സ ടപപപ്പോര്ട്സട ടമഡറിസറിന് ഗപവഷണേശപ്പോലെെ

2210-02-101-74-05-1 ― ഓഫതീസട ടചേലെെവകള - ടവള്ളക്കരയം

2210-02-101-74-05-2 ― ഓഫതീസട ടചേലെെവകള - റവദദ്യുതറി ടചേലെെവട

2210-02-101-74-05-3 ― ഓഫതീസട ടചേലെെവകള - ടടെലെെറിപഫപ്പോണ ടചേലെെവട

2210-02-101-74-05-4 ― ഓഫതീസട ടചേലെെവകള - മററിനങ്ങള

പകരള സ ടപപപ്പോര്ട്സട ടമഡറിസറിന് ഗപവഷണേശപ്പോലെെയറിടലെെ വപ്പോടര് ചേപ്പോര്ജട ബറിലകള,

റവദദ്യുത ചേപ്പോര്ജട,  ടടെലെെറിപഫപ്പോണ ചേപ്പോര്ജട,  ഓഫതീസറിടലെെ മറട ടചേലെെവകള എനറിവയപ്പോയറി

നടെപട  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവടടെ

പറയുന  പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനടര  കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക   അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-74-05-1 ― 25,000 രൂപ

2210-02-101-74-05-2 ― 2.50 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-74-05-3 ― 30,000 രൂപ

2210-02-101-74-05-4 ― 50,000 രൂപ

2210-02-191-50―മുനറിസറിപല് പകപ്പോര്പപറഷനകളക്കുള്ള ധനസഹെപ്പോയയം   -   റവനഹ്യൂ ടചേലെെവറിപലെെക്കുള്ള

പബപ്പോക്കട ഗ്രപ്പോന്റെട                      

2210-02-192-50―മുനറിസറിപപ്പോലെെറിററികളക്കുയം മുനറിസറിപല് കക്കൗണസറിലുകളക്കുമുള്ള ധനസഹെപ്പോയയം    -

റവനഹ്യൂ  ടചേലെെവറിപലെെക്കുള്ള  പബപ്പോക്കട ഗ്രപ്പോന്റെട                      

2210-02-196-50―ജറിലപ്പോ പരറിഷത്തുകള  /  ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തുകളക്കുള്ള  സഹെപ്പോയയം   -   റവനഹ്യൂ

ടചേലെെവറിപലെെക്കുള്ള പബപ്പോക്കട ഗ്രപ്പോന്റെട   



32

പകപ്പോര്പപറഷന്,  മുനറിസറിപപ്പോലെെറിററി,  പഞപ്പോയതട  പരറിധറികളറില്  വരുന  ആയുര്പവദ
ആശുപതറികളറില്  ഒരു  ദറിവസയം  നറിശറിത  എണയം  പരപ്പോഗറികടള  ചേറികറിതറിക്കപ്പോനള്ള
സക്കൗകരദമുടണനയം  അവര്ക്കട  ഭക്ഷണേയം  നല്പകണതപ്പോയറിട്ടുടണനയം  എനപ്പോല്  ഈ
ശതീര്ഷകങ്ങളറില്  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനയം  വറിലെെയറിരുതറിയ  സമറിതറി  തപ്പോടഴപറയുന  പനപ്പോണപപ്പോന്
ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനടര  കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-191-50   -  5 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-192-50  -  75 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-196-50  -  90 ലെെക്ഷയം രൂപ

ആയുര്പവദ ടമഡറിക്കല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട

2210-02-101-78-17―ആയുര്പവദ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറി  ,    കണ്ണൂര്    -    ടചേറുകറിടെ  മരപ്പോമതട
പദ  തറികള

പറി.ജറി.  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളക്കുയം  പഠന ഗപവഷണേങ്ങളക്കുയം,  പരപ്പോഗറികളുടടെ  ചേറികറിതക്കുമപ്പോയറി
ആശുപതറിയറിടലെെ  ശലെെദതന്ത്ര  വറിഭപ്പോഗതറിനട  ടടമനര്  ഓപപറഷന്  തതീപയറര്  ആശുപതറി
ടകടറിടെതറിടന്റെ  മുകള  നറിലെെയറില്  പണേറിയുനതറിനട  നറിലെെവറില്  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  50  ലെെക്ഷയം  രൂപ  ഇക്കൗ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-05-101-49―പുതറിയ സര്ക്കപ്പോര്   ആയുര്പവദ ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട 

ആയുര്പവദ  ടമഡറിക്കല്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിനട  കതീഴറില്  ഇടക്കറി  ജറിലയറിടലെെ
ഉടമ്പന്പചേപ്പോലെെയറില് പുതറിയ സര്ക്കപ്പോര് ആയുര്പവദ ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട സപ്പോപറിക്കുനതറിനട
ബഡ്ജററില് തുക അനവദറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് ഈ ശതീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ ഇക്കൗ
പപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

4210-03-101-93―ഗവണടമന്റെട ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട  ,   കണ്ണൂര് സലെെടമടപട  ,   ടകടറിടെങ്ങള

കണ്ണൂര്,  ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജറില് പുതറിയ അക്കപ്പോദമറികട പബപ്പോക്കട,  ടപണകുടറികളക്കപ്പോയറിട്ടുള്ള
പഹെപ്പോസ്റ്റേല് എനറിവയപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള ബഡ്ജറട വറിഹെറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
25 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ഈ പപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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2210-02-101-99―പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളുയം പസവ വപ്പോര്ഡയം, തറിരുവനനപുരയം

തറിരുവനനപുരയം ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറിയറിലുയം പസവ വപ്പോര്ഡറിലുയം കരപ്പോര്
അടെറിസപ്പോനതറിലുയം ദറിവസ പവതന അടെറിസപ്പോനതറിലുയം പജപ്പോലെെറി  ടചേയ്യുന ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട
പവതനയം നല്കുനതറിനള്ള തുകയുയം ശമ്പളയം, ക്ഷപ്പോമബത, മറട അലെെവന്സുകള, കണപസപ്പോളറിപഡറഡട
പപ,  ദറിവസ  പവതനയം  എനറിവയട  അനവദറിച്ച  തുകയുയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവടടെ
കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനടര  കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-99-02-1 

2210-02-101-99-02-2      1 ലെെക്ഷയം രൂപ

     2210-02-101-99-02-3

2210-02-101-99-02-4     -    1 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-99-02-5     -    10 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-99―പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളുയം  ,   പസവവപ്പോര്ഡയം തറിരുവനനപുരയം

തറിരുവനനപുരയം ആയുര്പവദ ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജറിടലെെ ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ ഔപദദപ്പോഗറിക
യപ്പോതകള  അനബനറിചള്ള  ബറിലകള  മപ്പോറുനതറിനള്ള  തുകയുയം  യപ്പോതപ്പോ  ബത  അവധറി
യപ്പോതപ്പോനകൂലെെദയം  എനറിവയട  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ചുവടടെ പറയുന ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു പനടര കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന തുക
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-99-04-1     -  15,000 രൂപ

2210-02-101-99-04-4    -   15,000 രൂപ

2210-02-101-99―പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളുയം  ,   പസവവപ്പോര്ഡയം തറിരുവനനപുരയം

തറിരുവനനപുരയം  ആയുര്പവദ  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജറിടലെെ  ടവള്ളക്കരയം,  റവദദ്യുതറി
ടചേലെെവട എനറിവയട നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ചുവടടെ പറയുന പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു പനടര കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-99-05-1-ടവള്ളക്കരയം           -  50 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-99-05-2-റവദദ്യുതറി ടചേലെെവട     -  10 ലെെക്ഷയം രൂപ

922/2022.
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2210-02-101-99―പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളുയം പസവവപ്പോര്ഡയം തറിരുവനനപുരയം

തറിരുവനനപുരയം ആയുര്പവദ  ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജറിടലെെ  സപ്പോധന സപ്പോമഗ്രറികള,  മറട
ടചേലെെവകള - മററിനയം, പറി. ഒ. എല്.. എനറിവയട നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം വകയറിരുതറിയ
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവടടെ  പറയുന  പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനടര
കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുനതറിനട
സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-99-24-സപ്പോധന സപ്പോമഗ്രറികള -   30 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-99-34-3-മറട ടചേലെെവകള - മററിനയം  -   1 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-99-45-പറി. ഒ. എല്.               -   90,000 രൂപ

2210-02-101-96―ആയുര്പവദ ഫപ്പോര്മസറി

ആയുര്പവദ  ഫപ്പോര്മസറിയുടടെ  ടമഡറിക്കല്  റതീ  ഇയംപമ്പഴ ടമന്റെട,  യപ്പോതപ്പോ  ടചേലെെവകള
അവധറി യപ്പോതപ്പോനകൂലെെദയം,  ടവള്ളക്കരയം,  സപ്പോധന സപ്പോമഗ്രറികള വപ്പോങ്ങുനതറിനള്ള ടചേലെെവകള
എനറിവയ്ക്കു  നടെപട  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  ബഡ്ജറട  വറിഹെറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ചുവടടെ പറയുന പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകങ്ങളറില് കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന
തുക അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-96-01-4 - 3 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-96-04-4 - 3 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-96-05-1 - 3 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-96-24 - 27 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-94-05-1―ഔഷധസസദ പഠന പകനയം ഓഫതീസട ടചേലെെവകള   -   ടവള്ളക്കരയം

തറിരുവനനപുരയം ഔഷധ സസദ പഠന പകനതറിടന്റെ ടവള്ളക്കര കുടെറിശറികയട നടെപട
സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ
പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില് 10 ലെെക്ഷയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-85―പഞകര്മ ആശുപതറിയുടടെ വറികസനയം

പഞകര്മ ആശുപതറിയറിടലെെ ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ ശമ്പളയം,  ക്ഷപ്പോമബത,  മറട  അലെെവന്സുകള,
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ഓഫതീസട  ടചേലെെവകളപ്പോയ  ടവള്ളക്കരയം,  ടടെലെെറിപഫപ്പോണ  ടചേലെെവട  എനറിവയപ്പോയറി  നടെപട
സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ചുവടടെ പറയുന
പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനടര  കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-85-1

2210-02-101-85-2

2210-02-101-85-3

— 82,000  രൂപ

2210-02-101-85-05-1 — 10 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-85-05-3 — 22,000 രൂപ

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

കണ്ണൂര് ഗവ. ആയുര്പവദ കണപ്പോശുപതറിയറിടലെെ ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ ശമ്പളയം മറപ്പോനകൂലെെദങ്ങള,
ടമഡറിക്കല് റതീ  ഇയംപമ്പഴടടമന്റെട,  ദറിവസപവതനയം എനറിവയപ്പോയറി നടെപട  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവടടെ  പറയുന  പനപ്പോണ പപ്പോന്
ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനടര  കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുതണേടമനട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-101-78-01-4 — 5.2592 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-78-02-1

2210-02-101-78-02-2

2210-02-101-78-02-3

— 1 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-02-101-78-02-5 — 10 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-96―ആയുര്പവദ   ടമഡറിക്കല്   പകപ്പോപളജട  ,   തൃപ്പുണേറിത്തുറ

തൃപ്പുണേറിത്തുറ ആയുര്പവദ ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജറില്, പവതനയം, കുടറികളുടടെ  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകള,
റസ്റ്റേടപന്ഡകള,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹെനങ്ങളുടടെ  അറകുറപണേറികള,  സപ്പോധന  സപ്പോമഗ്രറികള
വപ്പോങ്ങുക,  ഇനന  ടചേലെെവട  എനതീ  ഇനങ്ങളക്കപ്പോയറി  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട  വറിലെെയറിരുതറിയ  സമറിതറി  തപ്പോടഴപറയുന
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പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകങ്ങളക്കട  പനടര  കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-05-101-96-02-1
1.50 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-96-02-2

2210-05-101-96-06    -  50000 രൂപ

2210-05-101-96-12    -  4.5 പകപ്പോടെറി രൂപ

2210-05-101-96-21-2   -  1 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-96-24    -  1.80 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-96-45    -  50000 രൂപ  

2210-05-101-95―ആയുര്പവദ ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട, തറിരുവനനപുരയം.

തറിരുവനനപുരയം  ആയുര്പവദ ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജറില് പവതനയം,  അവധറിയപ്പോതപ്പോനകൂലെെദയം,
ടവള്ളക്കരയം  എനതീ  ഇനങ്ങളറിലുയം  കുടറികളക്കപ്പോയറി  അനവദറിച്ച  റസ്റ്റേടപന്ഡയം  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുയം,
കണപസപ്പോളറിപഡറഡട  പപ,  ദറിവസ പവതനയം,  യപ്പോതപ്പോടചേലെെവകള,  അവധറി യപ്പോതപ്പോനകൂലെെദയം,
ടവള്ളക്കരയം  എനറിവയപ്പോയറി  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ബഡ്ജറട  വറിഹെറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോടണേനട സമറിതറി മനസറിലെെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് ചുവടടെ പറയുന പനപ്പോണപപ്പോന്
ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനടര  കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-05-101-95-02-1

2210-05-101-95-02-2       -  5 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-95-02-3

2210-05-101-95-02-4       -  70 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-95-02-5       -  5 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-95-04-4      -   10 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-95-05-1       -   50 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-95-12        -   8 പകപ്പോടെറി രൂപ
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2210-05-101-79―ഗവണടമന്റെട   ആയുര്പവദ   പകപ്പോപളജട  ,   കണ്ണൂര്

കണ്ണൂര്, ഗവണടമന്റെട ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജമപ്പോയറി ബനടപട  ശതീര്ഷകങ്ങളറില് നടെപ്പു

സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണേട. ആയതറിനപ്പോല് ചുവടടെ

പറയുന  പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകങ്ങളക്കട  പനടര  കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-05-101-79-02-4 — 42.63 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-79-02-2 — 4.43 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-79-05-2 — 5 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-101-79-06 — 60,000 രൂപ

പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വകുപട

2210-02-102-75―പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി   വകുപറിടന്റെ നറിലെെവപ്പോരയം ഉയര്തലുയം നവതീകരണേവയം 

ഇ-പഹെപ്പോസ്പെറിറല്  സയംവറിധപ്പോനയം  സയംസപ്പോനടത  34  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ  ആശുപതറികളറിലുയം

നടെപറില്  വരുത്തുനതറിനട  1.6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ഇക്കൗ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്

വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-102-74―പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വകുപറിടന്റെ ആപരപ്പോഗദപപ്പോലെെനവയം പപതദക ആപരപ്പോഗദ

സയംരക്ഷണേ പകനങ്ങളുയം

പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വകുപറിനട കതീഴറിലുള്ള RAECH (Rapid Action Epidemic  Control

Cell  Homoeopathy)-ടന്റെ പനതൃതക്വതറില് സപ്പോയംക്രമറിക പരപ്പോഗ  നറിയന്ത്രണേ പരറിപപ്പോടെറിയുടടെ

ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പകപ്പോവറിഡട  പവര്തനങ്ങള  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി  നറിര്വഹെറിക്കുനതറിനയം  ഇക്കൗ

പദതറിക്കട  കതീഴറിലുള്ള  വദതദസ  ആതുര  പസവന  പദതറികളറില്  പവര്തറിക്കുന

തപ്പോല്ക്കപ്പോലെെറിക  ജതീവനക്കപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  പവതനയം  ടകപ്പോടത്തു  തതീര്ക്കുനതറിനമപ്പോയറി  1.32

പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഇക്കൗ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട

2210-02-102-97-34-3―പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,    പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട    -    മറട  ടചേലെെവകള    -
മററിനയം    

പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപതറിയറില് ഇ-ഓഫതീസട,  ഇ-പഹെപ്പോസ്പെറിറല്
എനറിവ  നടെപറിലെെപ്പോക്കുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  സക്കൗകരദങ്ങള  ഒരുക്കുനതറിനപ്പോയറി  നടെപട
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണേട.  ആയതറിനപ്പോല്
ഈ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  23.50  ലെെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-05-102-98-34-3―പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജട  ,    പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  -  മറ്റു
ടചേലെെവകള   -   മററിനയം

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനവദറിക്കടപട തപ്പോപലെെപ്പോലെെയം പപപ്പോജകറിടന്റെ സുഗമമപ്പോയ
പവര്തനതറിനട  അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണേട.   ആയതറിനപ്പോല്  23.61  ലെെക്ഷയം
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ഈ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-102-98―പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി, തറിരുവനനപുരയം   

തറിരുവനനപുരയം  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറിടലെെ  പുതുക്കറിയ  ഡറി.എ.
കുടെറിശറിക,  പുതുക്കറിയ  വതീടട  വപ്പോടെക  അലെെവന്സട  എനറിവയട  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹെറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണേട.  ആയതറിനപ്പോല്  2210-02-102-98-01-2
എന  പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  10  ലെെക്ഷയം  രൂപയുയം  2210-02-102-98-01-3  എന
പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില്  7  ലെെക്ഷയം രൂപയുയം വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട
സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-102-98-02-2―പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   തറിരുവനനപുരയം   -    പവതനയം   -
ക്ഷപ്പോമബത  

നടെപട സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഈ പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില് ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറി
യറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പുതുക്കറിയ ഡറി.എ.  കുടെറിശറിക അനവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
43,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-02-102-98-04-2―പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   തറിരുവനനപുരയം   -    യപ്പോത ടചേലെെവകള  -
സലെെയംമപ്പോറ ബത

നടെപട സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഇക്കൗ പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകതറിനള്ള ബഡ്ജറട വറിഹെറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണേട.  ആയതറിനപ്പോല്  തതീര്പപ്പോക്കപ്പോനള്ള സലെെമപ്പോറ  ബതയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷകള
പരറിഗണേറിക്കുനതറിപലെെക്കപ്പോയറി 50,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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2210-02-102-98―പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   തറിരുവനനപുരയം       

തറിരുവനനപുരയം  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറിടലെെ  റവദഹ്യൂതറി  ബറില്,  ഇന്റെര്ടനറട,
ടടെലെെറിപഫപ്പോണ  ചേപ്പോര്ജട  എനറിവയപ്പോയറി  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
ബഡ്ജറട  വറിഹെറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2210-02-102-98-05-2,  പനപ്പോണപപ്പോന്
ശതീര്ഷകതറില്  3  ലെെക്ഷയം രൂപയുയം  2210-02-102-98-05-3-പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകതറില്
30,000  രൂപയുയം  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുനതറിനട  സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-05-102-99―പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവനനപുരയം

തറിരുവനനപുരയം  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജറിടന്റെ  ഓഫതീസട  ടചേലെെവകള,
സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം  റസ്റ്റേടപന്ഡകളുയം,  മറ്റു  ടചേലെെവകള,  മററിനയം  എനറിവയട  നടെപട
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണേട.
ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോടഴപറയുന പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു പനടര കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന തുക
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-05-102-99-05-4 — 1 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-102-99-12 — 60 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-102-99-34-3 — 1 ലെെക്ഷയം രൂപ

2210-05-102-98―പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട  ,   പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  .

പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി  ടമ ഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജറിടന്റെ  പവതനയം,  ദറിവസപവതനയം,  സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം
റസ്റ്റേടപന്ഡകളുയം, മറ്റു ടചേലെെവകള, ടവള്ളക്കരയം, റവദദ്യുതറി ടചേലെെവട തുടെങ്ങറിയ ആവശദങ്ങ
ളക്കപ്പോയറി നടെപട സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ചുവടടെ പറയുന പനപ്പോണപപ്പോന് ശതീര്ഷകങ്ങളക്കു പനടര കപ്പോണേറിച്ചറിരറിക്കുന തുക അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2210-05-102-98-02-5 — 50.75 ലെെക്ഷയം  രൂപ

2210-05-102-98-12 — 76 ലെെക്ഷയം  രൂപ

2210-05-102-98-34-1 — 6.93 ലെെക്ഷയം  രൂപ

2210-05-102-98-34-2 — 8.26 ലെെക്ഷയം  രൂപ
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2210-05-102-88-12―സക്വകപ്പോരദ  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജകളറിടലെെ  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട
പനരറിടട ശമ്പളയം നല്കുനതറിനട   -   സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുയം റസ്റ്റേടപന്റു  കളുയം

സക്വകപ്പോരദ  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറികട  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജകളറിപലെെക്കട  ടടസ്റ്റേടപന്റെട  വറിതരണേയം
ടചേയ്യുനതറിനപ്പോയറി  2020-21 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  കുടെറിശറിക  ഉളടപടടെ  നടെപട
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനവദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണേട.  ആയതറിനപ്പോല്   90  ലെെക്ഷയം
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ഈ  പനപ്പോണപപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

സയംസപ്പോന ഔഷധസസദ പബപ്പോര്ഡട

2210-05-101-60―പസ്റ്റേറട ടമഡറിസറിനല് പപ്പോന്റെടസട പബപ്പോര്ഡട

നറിലെെവറിലുള്ള പദതറികളുടടെ തുടെര് നടെതറിപറിനപവണറി 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
അനവദറിച്ച  25  ലെെക്ഷയം  രൂപ  പദതറികള  നടെപറിലെെപ്പോക്കുവപ്പോന്  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  42
ലെെക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ഇക്കൗ  പപ്പോന്  ശതീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതണേടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XIX
കുടയംബപക്ഷമയം

2211-00-101-95―സബ്ടസന്റെറുകള  പകനപ്പോവറിഷ്കൃത പദതറി   (60:40)

സബ്ടസന്റെറുകള  ക്കട നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണേട.  ഫപ്പോമറിലെെറി ടവല്ടഫയര് ടസന്റെററിന കതീഴറില് പവര്തറിക്കുന  6563
ആളക്കപ്പോരുടടെ  ശമ്പളയം  ഈ  ടഹെഡറില്  നറിനപ്പോണേട  അനവദറിക്കുനതട.  പപ  ററിവറിഷന്
വനതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് നറിലെെവറിടലെെ ബഡ്ജറട വറിഹെറിതതറിനട പുറടമ  207  പകപ്പോടെറി രൂപ
കൂടെറി അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണേടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുനതറിനട സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ബഡ്ജററില്  പശഷറിക്കുന  ശതീര്ഷകങ്ങളറില്
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറികതുക ആവശദമപ്പോയറി വരുനറിടലനട
ആപരപ്പോഗദവയം കുടയംബപക്ഷമവയം, ആയുഷട എനതീ വകുപ്പുടസക്രടററിമപ്പോര് പയപ്പോഗതറില് വറിശദതീകരറിച.

22-6-2021-ല് പരറിഗണേറിക്കപ്പോനറിരുന ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്  XX-  ശുദജലെെവറിതരണേവയം
ശുചേതീകരണേവയം,  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്  XXX –ഭക്ഷദയം എനതീ ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളറിന്പമല്
അധറികതുക ആവശദടപടറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല് പസ്തുത പയപ്പോഗയം റദ്ദേട  ടചേയ്യുനതപ്പോയറി  സമറിതറി
ടചേയര്പപഴ ടസണ അററിയറിച.

പയപ്പോഗയം ഉച്ചയട പശഷയം 12.55-നട പറിരറിഞ.
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2021   ജൂറലെെ   1-  ാംതതീയതറിയറിടലെെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട

ആപരപ്പോഗദവയം  കുടയംബപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട  കമറിററി  XII,  2021  ജൂറലെെ
1-ാം  തതീയതറി  വദപ്പോഴപ്പോഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം  2.30-നട  നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിടലെെ  '5 എ'
സപമളനഹെപ്പോളറില്  പകപ്പോവറിഡട  പപപ്പോപടപ്പോപക്കപ്പോള  മപ്പോനദണങ്ങള  പപ്പോലെെറിച്ചട  2021-22
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  കരടെട,  ആക്ഷന്  പടെക്കണ  ററിപപപ്പോര്ടട,  ആനകപ്പോലെെറിക  ററിപപപ്പോര്ടട  എനറിവ
പരറിഗണേറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ബഹ.സമറിതറി ടചേയര്പപഴണ, ആപരപ്പോഗദ-വനറിത-ശറിശുവറികസന
വകുപ്പുമന്ത്രറി  ശതീമതറി  വതീണേപ്പോ  പജപ്പോര്ജറിടന്റെ  അദദക്ഷതയറില്  പയപ്പോഗയം  പചേര്ന.
തദവസരതറില് തപ്പോടഴ പറയുന അയംഗങ്ങളുയം ഹെപ്പോജരപ്പോയറിരുന.

ഹെപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള :

1. ശതീമതറി  ഒ. എസട. അയംബറിക, എയം.എല്.എ.

2. ശതീ. എ. പറി. അനറില് കുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

3. ശതീമതറി സറി. ടക. ആശ, എയം.എല്.എ.

4. ശതീ. പറി. ടക. ബഷതീര്, എയം.എല്. എ.

5. ശതീമതറി ടദലെെതീമ, എയം.എല്.എ.

6. ശതീ. പജപ്പോബട റമക്കറിള, എയം.എല്.എ.

7. ശതീമതറി ടക. ടക. രമ, എയം.എല്. എ.

8. പഡപ്പോ. സുജറിതട വറിജയന്പറിള്ള, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട :

1. ശതീ. ബറി. ടറജറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശതീ. പവണുപഗപ്പോപപ്പോല് ആര്., ടഡപഹ്യൂടറി ടസക്രടററി

3. ശതീമതറി ലെെപ്പോലെെറി വറി.എസട., അണര് ടസക്രടററി.

ഹെപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര് :

1. പഡപ്പോ. എ. റയംലെെപ്പോബതീവറി,  ഡയറകര്, ടമഡറിക്കല് എഡഹ്യൂപക്കഷന്  ഡയറകപററട

2. പഡപ്പോ. വറി. ആര്. രപ്പോജ, ഡയറകര് (ഇന്-ചേപ്പോര്ജട) ഓഫട ടഹെല്തട സര്വതീസസട

3. ശതീ. ടക.വറി. ഉതമന്, മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര്, ഔഷധറി

922/2022.
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4.   പഡപ്പോ.  പറി.  സുനറില്രപ്പോജട,  പറിന്സറിപല്  &  കണപടപ്പോളറിയംഗട  ഓഫതീസര്,  ഗവണടമന്റെട

             പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറികട ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട, തറിരുവനനപുരയം

5. ശതീ. പടെപ്പോണേറി ടഡനതീസട, അഡറിനറിപസ്ട്രേറതീവട ഓഫതീസര്, ഐപക്കപ്പോണസട

6. ശതീമതറി ഷതീലെെ പറി., സതീനറിയര് ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫതീസര്, ടഹെല്തട സര്വതീസസട.

വതീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണഫറന്സറിയംഗട വഴറി പടങടത ഉപദദപ്പോഗസര് :

1. പഡപ്പോ.രപ്പോജന് എന്. ടഖപ്പോബപ്പോഗടഡ, പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി, ആപരപ്പോഗദവയം

            കുടയംബപക്ഷമവയം വകുപട

2. പഡപ്പോ. രതന് പഖല്ക്കര്, പസ്റ്റേറട മറിഷന് ഡയറകര്, നപ്പോഷണേല് ടഹെല്തട മറിഷന്

3. പഡപ്പോ. ഷര്മറിള പമരറി പജപ്പോസഫട, ടസക്രടററി, ആയുഷട വകുപട

4. പഡപ്പോ.എ.ടക. മപനപ്പോജ്കുമപ്പോര്, രജറിസ്ട്രേപ്പോര്, പകരള യൂണേറിപവഴറിററി ഓഫട ടഹെല്തട

           സയന്സസട

5. പഡപ്പോ. ബറി. സതതീശന്, ഡയറകര്, മലെെബപ്പോര് കപ്പോന്സര് ടസന്റെര്

6. പഡപ്പോ. ടക.എസട. പറിയ, ഡയറകര്, ഇനദന് സറിസ്റ്റേയംസട ഓഫട ടമഡറിസറിന്

7. ശതീ.ടക.ടജ. പജപ്പോണ, ഡഗ്സട കണപടപ്പോളര് (ഇന്-ചേപ്പോര്ജട), ഡഗ്സട കണപടപ്പോള

            ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട

8.  ശതീ.ഡറി.  ബപ്പോലെെമുരളറി,  മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറകര്,  പകരള  ടമഡറിക്കല് സര്വതീസസട

             പകപ്പോര്പപറഷന് ലെെറിമറിറഡട.

സമറിതറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  കരടെട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പചേര്ന

പയപ്പോഗതറില്  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ ററിപപപ്പോര്ടട,  2020 ഏപറില്

1  മുതല്  2021  മപ്പോര്ച്ചട  31  വടരയുള്ള  ആനകപ്പോലെെറിക  ററിപപപ്പോര്ടട  എനറിവയുടടെ  കരടകള

പരറിഗണേനയ്ടക്കടക്കുകയുയം പകപ്പോവറിഡട-19-നമപ്പോയറി ബനടപടട ആപരപ്പോഗദവകുപട നടെതറിയ

പവര്തനങ്ങള സയംബനറിച്ചട ചേര്ച്ച നടെത്തുകയുയം ടചേയ.
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I. ആക്ഷന് പടെക്കണ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ കരടെട പരറിഗണേന

(ഫയല് നയം.1862/സബട.സറി.എഫട2/2020/നറി.ടസ.)

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച
അഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേല് ആപരപ്പോഗദവയം കുടയംബപക്ഷമ വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനടപട നടെപടെറി
പസ്റ്റേറടടമന്റുകള,  ഭപ്പോരതതീയ  ചേറികറിതപ്പോ  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഖണറിക  40  മുതല്  45
വടരയുള്ള  നടെപടെറി  പസ്റ്റേറടടമന്റുകള,  ആയൂര്പവദ  ടമഡറിക്കല്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപ്പുമപ്പോയറി
ബനടപട  ഖണറിക  48  മുതല്  52  വടരയുള്ള  നടെപടെറി  പസ്റ്റേറടടമന്റുകള,  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ
ടമഡറിക്കല്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഖണറിക  64  മുതല്  69  വടരയുയം
സയംസപ്പോന ഔഷധസസദ പബപ്പോര്ഡമപ്പോയറി ബനടപട ഖണറിക  70  മുതല്  72  വടരയുള്ള
നടെപടെറി  പസ്റ്റേറടടമന്റുകള എനറിവ സമറിതറി  പരറിഗണേറിക്കുകയുയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം  ടചേയ.
കൂടെപ്പോടത ആയുഷട വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനടപട ഖണറിക 46, 47 എനതീ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുയം 53
മുതല്  ഖണറിക  63  വടരയുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറിപതറികകളുയം  സമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.

ആയൂര്പവദ, പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ ആശുപതറികളറില് ഐ.പറി. കുറവപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല് അധറിക
തുക അഡതീഷണേല് ആതററപസഷന് വഴറി ആവശദടപടറിരുനറില എനയം പകപ്പോവറിഡമപ്പോയറി
ബനടപടട  കൃതദമപ്പോയ  പവര്തനങ്ങള  വകുപട  നടെതറിയറിരുനടവനയം  ആയുഷട  വകുപട
ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച.  കൂടെപ്പോടത  കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷയം  കദപ്പോപറിറല്  എകടടപന്
ഡറിച്ചററിനട  അധറികമപ്പോയറി  ലെെഭറിക്കപ്പോത  തുക  ഈ  വര്ഷടത  ബഡ്ജറട  ഒക്കൗടട പലെെയറില്
ഉളടപടതറിയറിട്ടുണട എനയം ആയുഷട വകുപട ടസക്രടററി വറിശദതീകരറിച. തുടെര്നട, 2020-21
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ വകുപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപട ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
കളറിടലെെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിന്പമല് വകുപട സക്വതീകരറിച്ച നടെപടെറി പസ്റ്റേറടടമന്റുകള ഉളടപടതറിയ
ആക്ഷന് പടെക്കണ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ കരടെട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.

പകപ്പോവറിഡമപ്പോയറി ബനടപടട  ആപരപ്പോഗദ വകുപട  നടെതറിയ പവര്തനങ്ങള സയംബനറിച്ച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള  ലെെഭദമപ്പോക്കണേടമന  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ വകുപട പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി ഇതു സയംബനറിച്ചട പവര്പപപ്പോയറിന്റെട
പസപന്റെഷന് അവതരറിപറിച.  നമ്മുടടെ സര് റവലെെന്സട ടമക്കപ്പോനറിസയം മറികച്ചതപ്പോയതറിനപ്പോല്
രപ്പോജദടത  ആദദ  പകപ്പോവറിഡട  പകസട  പകരളതറിലെെപ്പോണേട  കടണതറിയടതനയം  കഴറിഞ്ഞ
ദറിവസയം  വടരയുള്ള  കണേക്കട  പകപ്പോരയം  ഏകപദശയം  29.10  ലെെക്ഷയം  പപര്ക്കട  പകപ്പോവറിഡട
ബപ്പോധറിച്ചറിട്ടുടണനയം  നറിലെെവറിടലെെ  ആകതീവട  പകസുകള  99174  -ഉയം  മരണേനറിരക്കട  0.5
ശതമപ്പോനവയം പതറിദറിന പകപ്പോവറിഡട പരപ്പോഗറികളുടടെ എണയം 12000-13000 വടരയുമപ്പോണേട എനയം
ദറിവസവയം ഒരു ലെെക്ഷതറിലെെധറികയം സപ്പോമ്പറിള ടടെസ്റ്റേറിയംഗട നടെത്തുനണട എനയം പറിന്സറിപല്
ടസക്രടററി വറിശദമപ്പോക്കറി.
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ആദദഘടതറില് പകസ്സുകള കുറവപ്പോയറിരുനടവങറിലുയം  2020  ഒപകപ്പോബററില് അണപലെെപ്പോക്കട
വനപതപ്പോടകൂടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയ്യുന  പകസ്സുകളുടടെ  എണയം  വര്ദറിചതുടെങ്ങറിടയനയം  2021
മപ്പോര്ച്ചറില് മഹെപ്പോരപ്പോഷയറില് കടണതറിയ ജനറിതക വദതറിയപ്പോനയം സയംഭവറിച്ച റവറസ്ബപ്പോധ
പകരളതറിലുയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്തപതപ്പോടടെ പകസ്സുകളുടടെ എണതറില് വലെെറിയ വര്ദനവണപ്പോയറി
എനയം അപദ്ദേഹെയം വറിശദതീകരറിച.

നറിലെെവറില്  മൂനപ്പോയം  തരയംഗയം  സയംസപ്പോനടത  ബപ്പോധറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുനതറിനയം  അഥവപ്പോ
ബപ്പോധറിച്ചപ്പോലുയം അതട വലെെറിയ രതീതറിയറിലെെപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കപ്പോനമുള്ള ശമയം നടെതറിവരറികയപ്പോടണേനയം
2020 ജനവരറി മുതല് ജൂറലെെ വടര ആടക 49 മരണേമപ്പോണുണപ്പോയടതനയം അതറിനപശഷയം
മരണേനറിരക്കട  വര്ദറിചടവനയം  അതറിടന്റെ  കപ്പോരണേയം  പരറിപശപ്പോധറിച  വരറികയപ്പോടണേനയം
പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി വദക്തമപ്പോക്കറി.

സയംസപ്പോനതട  ഇതുവടര  നടെതറിയ  ടടെസ്റ്റുകളുടടെയുയം  പകപ്പോവറിഡട  ബപ്പോധറിതരുടടെയുയം
എണയം,  ടഡല്റപ്പോ  വകപഭദയം  സയംബനറിച്ച  കപ്പോരദങ്ങള  എനറിവ  വദക്തമപ്പോക്കണേടമനട
സമറിതറി  ആവശദടപട്ടു.  കണേക്കുപകപ്പോരയം  ഇതുവടര  2.29  പകപ്പോടെറി  സപ്പോമ്പറിള  ടടെസ്റ്റേട
ടചേയ്തറിട്ടുടണനട പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച. കൂടെപ്പോടത ഒരപ്പോളക്കട അഞട
മുതല് പതട പപ്പോവശദയം വടര ടടെസ്റ്റേട ടചേയ്യുന സപ്പോഹെചേരദയം പനരടതയുണപ്പോയറിരുനടവനയം
അപദ്ദേഹെയം പറഞ.

പകരളതറിടലെെ  ടെറി.പറി.ആര്.  10.44  ശതമപ്പോനവയം  നപ്പോഷണേല്  ആവപറജട  2.4
ശതമപ്പോനവമപ്പോടണേന കണേക്കട ശരറിയപ്പോപണേപ്പോ എനട സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  പകരളടത
അപപക്ഷറിച്ചട  മടറലപ്പോ  സയംസപ്പോനങ്ങളറിലുയം  ടടെസ്റ്റേറിയംഗട  കുറവപ്പോണേട  എനയം  പകരളതറിടലെെ
ടടെസ്റ്റേറിയംഗട  സ്ട്രേപ്പോറജറി  വദതദസമപ്പോയതറിനപ്പോലെെപ്പോണേട  ടെറി.പറി.ആര്.  ഉയര്നറിരറിക്കുനടതനയം
പറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  പറഞ.  കൂടെപ്പോടത  പകനമപ്പോനദണ  പകപ്പോരമപ്പോണേട  മറട
സയംസപ്പോനങ്ങളറിടലെെലപ്പോയം ടടെസ്റ്റേട നടെത്തുനടതനയം അപദ്ദേഹെയം കൂടറിപച്ചര്ത്തു.

സയംസപ്പോനപ്പോടെറിസപ്പോനതറില്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചപ്പോലുയം  ഇതര  സയംസപ്പോനങ്ങപളക്കപ്പോള
പകരളതറിടലെെ  ടെറി.പറി.ആര്.  കൂടതലെെപ്പോടണേനയം  അയല്  സയംസപ്പോനമപ്പോയ  തമറിഴ് നപ്പോടറില്
ടെറി.പറി.ആര്.  കുറഞവരറികയപ്പോണേട  എനയം  സമറിതറി  അയംഗയം  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയപപപ്പോള,
പകരളതറില് ടെപ്പോര്ജറട ടടെസ്റ്റേറിയംഗട നടെത്തുനടണനയം ഒരു വദക്തറി പപപ്പോസറിറതീവപ്പോയപ്പോല് പസ്തുത
വദക്തറിയുടടെ വതീട്ടുകപ്പോര്, സുഹൃത്തുക്കള ഉളടപടടെയുള്ളവടര ടടെസ്റ്റേറിയംഗട ടചേയ്യുന രതീതറിയപ്പോണേട
ഇവറിടടെയുള്ളടതനയം  റപ്പോന്ഡയം  ടടെസ്റ്റേട  മപ്പോതയം  നടെതറിയപ്പോല്  ടടെസ്റ്റേട  പപപ്പോസറിററിവറിററി  പററട
കുറയുടമനയം ഒരപ്പോളക്കട പകപ്പോവറിഡട പപപ്പോസറിറതീവട ആയപ്പോല്,  അയപ്പോളറില് നറിനയം മറിനറിമയം  10
പപര്ടക്കങറിലുയം പരപ്പോഗയം പകരപ്പോന് സപ്പോധദതയുടണനയം അതറിനപ്പോലെെപ്പോണേട ടെപ്പോര്ജറഡട ടടെസ്റ്റേറിയംഗട
പഫപ്പോക്കസട ടചേയ്യുനടതനയം അതുടകപ്പോണപ്പോണേട നമ്മുടടെ ടടെസ്റ്റേട പപപ്പോസറിററിവറിററി പററട ഉയര്ന
നറില്ക്കുനടതനയം  റപ്പോന്ഡയം  ടടെസ്റ്റേട  മപ്പോതയം  നടെതറിയപ്പോല്  ടടെസ്റ്റേട  പപപ്പോസറിററിവറിററി
കുറയപ്പോനപ്പോകുടമനയം സമറിതറി ടചേയര്പപഴണ വദക്തമപ്പോക്കറി.



45

പലെെപ്പോക്ഡക്കൗണ കപ്പോരണേയം രപ്പോജദതറിടന്റെ സപ്പോമ്പതറിക സറിതറി  പരറിതപ്പോപകരമപ്പോടണേനയം
ടടെസ്റ്റേട  പപപ്പോസറിററിവറിററി  നറിരക്കട  വര്ദറിച്ചപ്പോല്  വതീണയം  പലെെപ്പോക്ഡക്കൗണേറിപലെെക്കട  പപപ്പോപകണറി
വരുടമനതറിനപ്പോല്  നമ്മുടടെ  ഇപക്കപ്പോണേമറി  തകരപ്പോതറിരറിക്കപ്പോനപ്പോണേട  രപ്പോജദടത  ടടെസ്റററിയംഗട
സ്ട്രേപ്പോറജറി  മപ്പോററിയറിട്ടുള്ളടതനയം  വറിലെെയറിരുതറിയ  സമറിതറി  ജനങ്ങള  പരറിപശപ്പോധനയുമപ്പോയറി
സഹെകരറിക്കപ്പോതതു  ടകപ്പോണപ്പോണേട  റപമററി  പകപ്പോണടെപ്പോകറിനട  മപ്പോതയം  ടടെസ്റ്റേറിയംഗട  മതറിടയന
നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിരറിക്കുനടതനട അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.

രപ്പോജദതട പകപ്പോവറിഡട പപപ്പോപടപ്പോപക്കപ്പോള ഇലപ്പോതറിരുനപപപ്പോഴപ്പോണേട നമ്മുടടെ സയംസപ്പോനതട
ആദദമപ്പോയറി പകപ്പോവറിഡട പകസട ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്തടതനയം സക്വകപ്പോരദ ആശുപതറികള ഉളടപടടെ
പകപ്പോവറിഡട പപപ്പോപടപ്പോപക്കപ്പോള നനപ്പോയറി പപ്പോലെെറിച്ചതറിനപ്പോലെെപ്പോണേട പഫസട 1-ല് കൂടതല് പകസ്സുകള
ഉണപ്പോകപ്പോതറിരുനതട  എനയം  പഫസട  3  ആയപപപ്പോള  പഞപ്പോയതട  തലെെതറില്തടന
പകപ്പോവറിഡട ചേറികറിതയട സക്കൗകരദങ്ങള ഏര്ടപടതറിടയനയം കപ്പോരുണേദ ആപരപ്പോഗദ സുരക്ഷപ്പോ
പദതറിവഴറിയുയം പകപ്പോവറിഡട ടതീറടടമന്റെട നല്കുനടണനയം പകപ്പോവറിഡട ടതീറടടമന്റെറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
ജനപതറിനറിധറികടള ഉളടപടതറി വറിപുലെെമപ്പോയ പചേപ്പോരണേയം നടെതറിവരുനടണനയം വകുപട
പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധദടപടതറി.

സയംസപ്പോനതട  നപ്പോളറിതുവടര  13950631  പഡപ്പോസട  വപ്പോകറിനപ്പോണേട  നല്കറിയറിട്ടുള്ളടതനയം
10749887  പപര്ക്കട  ആദദപഡപ്പോസട  വപ്പോകറിന്  നല്കറിയറിട്ടുടണനയം  32  ലെെക്ഷയം  പപര്ക്കട
മപ്പോതമപ്പോണേട  ടസക്കന്റെട  പഡപ്പോസട  വപ്പോകറിന്  നല്കപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറിട്ടുള്ളടതനയം  18  വയസറിനട
മുകളറിലുള്ളവരറില്  ഏകപദശയം  41%  പപര്ക്കട  ആദദ  പഡപ്പോസുയം  12%  പപര്ക്കട  ടസക്കന്റെട
പഡപ്പോസുയം നല്കപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിട്ടുടണനയം ഓളഡട ഏജട പഹെപ്പോമറിലുള്ള 22000 ആളക്കപ്പോരറില്
96%  പപര്ക്കട  ആദദപഡപ്പോസട  വപ്പോകറിനയം  21%  പപര്ക്കട  ടസക്കന്റെട  പഡപ്പോസട  വപ്പോകറിനയം
നല്കപ്പോന് കഴറിഞടവനയം പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി വദക്തമപ്പോക്കറി.

കറിടെപ്പുപരപ്പോഗറികളക്കട  പഞപ്പോയതട  അയംഗങ്ങളുടടെ  പനതൃതക്വതറില്  ടെതീയം  രൂപതീകരറിച്ചട
ടമഡറിക്കല് ഓഫതീസറുടടെ  സഹെപ്പോയപതപ്പോടകൂടെറി  വതീടകളറിടലെെതറി വപ്പോകറിപനഷന് നല്കുനതറിനള്ള
നറിര്പദ്ദേശയം  പനരപത  തടന  നല്കറിയറിട്ടുടണനയം  അതനസരറിച്ചട  മുഴുവന്  പപര്ക്കുയം
വപ്പോകറിപനഷന് നല്കുന നടെപടെറി  പൂര്തറിയപ്പോയറി വരറികയപ്പോടണേനയം  NHM  പസ്റ്റേറട  മറിഷന്
ഡയറകര് സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച.

പവപ്പോസറികളക്കട  വപ്പോകറിപനഷന്  ലെെഭദമപ്പോകപ്പോത  സപ്പോഹെചേരദയം  പലെെ  സലെെങ്ങളറിലുയം
നറിലെെനറില്ക്കുനതറിനപ്പോല്  പസ്പെപ്പോടട  രജറിപസ്ട്രേഷനറിലൂടടെ  വപ്പോകറിന്  നല്കപ്പോനള്ള  നടെപടെറി
സക്വതീകരറിക്കപ്പോന്  കഴറിയുപമപ്പോ  എനട  സമറിതറി  അയംഗയം  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  മൂനട  ദറിവസയം
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  കദപ്പോമ്പട  സയംഘടെറിപറിച്ചറിരുനടവനയം  പപ്പോപസ്പെപ്പോര്ടട,  വറിസ,  ടപ്പോവല്
പഡപ്പോകദ്യുടമന്റെടസട  എനറിവ സഹെറിതയം  ജറിലപ്പോ  ടമഡറിക്കല് ഓഫതീസറില്  രജറിസ്റ്റേര്  ടചേയ്തപ്പോല്
വതീണയം വപ്പോകറിപനഷന് കദപ്പോമ്പട സയംഘടെറിപറിക്കുനതപ്പോടണേനയം വറിപദശതട പപപ്പോകുനവരുടടെ
വപ്പോകറിപനഷനമപ്പോയറി  ബനടപട  കപ്പോരദങ്ങള  വളടര  ഭയംഗറിയപ്പോയപ്പോണേട  മുപനപ്പോട്ടുപപപ്പോകുനടതനയം
സമറിതറി ടചേയര്പപഴണ വദക്തമപ്പോക്കറി.
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നഴറിയംഗട,  പപ്പോരപ്പോടമഡറിക്കല് പകപ്പോഴ്സുകള പഠറിക്കുന വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികളക്കട വപ്പോകറിപനഷനട
മുന്ഗണേന  നല്കുപമപ്പോ  എന  സമറിതറി  അയംഗതറിടന്റെ  പചേപ്പോദദതറിനട,  നൂററിലെെധറികയം
വറിഭപ്പോഗങ്ങളക്കട നറിലെെവറില് മുന്ഗണേന നല്കറി വരുനടവനയം പകനതറില് നറിനട വപ്പോകറിന്
ലെെഭദമപ്പോക്കുന മുറയപ്പോണേട ഇപപപ്പോള വപ്പോകറിന് നല്കറിവരുനടതനയം പനരപത വപ്പോകറിന് ലെെഭദത
കുറവപ്പോയറിരുനടവനയം  2021  ജൂണ  30-നട  6.5  ലെെക്ഷയം പഡപ്പോസട  വപ്പോകറിന് വനറിട്ടുടണനയം
സമറിതറി ടചേയര്പപഴണ മറുപടെറി നല്കറി.

ആദദപഡപ്പോസട വപ്പോകറിന് നല്കറിയവര്ക്കട രണപ്പോമടത പഡപ്പോസട വപ്പോകറിന് നല്കുനതറിനട
മുന്ഗണേന നല്കുന കപ്പോരദയം  പരറിഗണേറിക്കുപമപ്പോ  എനട  സമറിതറി  അയംഗയം   ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
തറിരുവനനപുരയം,  ടകപ്പോച്ചറി,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  എനറിവറിടെങ്ങളറില് റതീജറിയണേല് പസപ്പോഴ്സുടണനയം
ഓപരപ്പോ റതീജറിയണേല് പസപ്പോഴറില് നറിനയം ജറിലകളക്കപ്പോയറി വപ്പോകറിന് അനവദറിക്കുടമനയം ആ
വപ്പോകറിന് എങ്ങടന നല്കണേടമന സ്ട്രേപ്പോറജറി അതതട ജറിലപ്പോ അപതപ്പോററിററിക്കട തതീരുമപ്പോനറിക്കപ്പോവ
നതപ്പോടണേനയം  പസ്പെപ്പോടട  രജറിപസ്ട്രേഷനയം  പകനമപ്പോനദണമനസരറിചള്ള  ഓണറലെെന്
രജറിപസ്ട്രേഷനയം  നറിലെെവറിലുടണനയം  ടസക്കന്റെട   പഡപ്പോസട  വപ്പോകറിടനടക്കപ്പോനള്ളവര്ക്കട  പസ്പെപ്പോടട
രജറിപസ്ട്രേഷനറില് മുന്ഗണേന നല്കുനടണനയം സമറിതറി ടചേയര്പപഴണ വറിശദമപ്പോക്കറി.

സക്കൗകരദങ്ങളുള്ള ആശുപതറികളറില് ഐടസപ്പോപലെെഷന് വപ്പോര്ഡകള സപ്പോപറിക്കപ്പോനള്ള
നടെപടെറി സക്വതീകരറിക്കണേടമനട സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപടപപപ്പോള,  ഇതറിനപ്പോയറി കൂടതല് ഫണട
സക്വരൂപറിപക്കണതുടണനയം  മൂനപ്പോയം  തരയംഗയം  വനപ്പോല്  ഐടസപ്പോപലെെഷന്  നല  രതീതറിയറില്
ഫതീല്ഡ്തലെെതറില്  ടചേയ്യേണേടമനയം  തറിരുവനനപുരയം,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ടമഡറിക്കല്
പകപ്പോപളജകളറിപലെെക്കട ബഡ്ജററില് തുക അനവദറിച്ചറിട്ടുടണനയം പതീഫപ്പോബട സപ്പോപങതറികവറിദദ
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോല്  ഐടസപ്പോപലെെഷന്  പകനങ്ങള  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്തതീകരറിക്കപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുടമനയം പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധദടപടതറി.

ടമപ്പോറബല് ടടെന്റെട പപപ്പോടലെെയുള്ളവയല ടപര്മനന്റെട സ്ട്രേക്ചേറപ്പോടണേനയം പതീഫപ്പോബറിപക്കറഡട
ഇന്ഡസ്ട്രേറിയല് യൂണേറിററിലൂടടെ പതീഫപ്പോബട  വപ്പോള തടനയപ്പോണേട നറിര്മറിക്കുനടതനയം സ്റ്റേതീല്
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട ഓപരപ്പോ സ്ട്രേക്ചേറുയം ഡറിറസന് ടചേയ്തപശഷയം അതറില് ഫറിറട ടചേയ്യുന ആധുനറിക
രതീതറിയറിലുള്ള  നറിര്മപ്പോണേരതീതറിയപ്പോണേട  ഇടതനയം  നറിര്മപ്പോണേതറിനപ്പോയുള്ള  ഏജന്സറിടയ
ഐഡന്റെറിറഫ  ടചേയ്തതറിനപശഷയം  മൂനട  മപ്പോസതറിനള്ളറില്  എഗ്രറിടമന്റെട  എകറികഹ്യൂടട
ടചേയ്യേപ്പോനപ്പോണേട ഉപദ്ദേശറിക്കുനടതനയം നപ്പോഷണേല് ടഹെല്തട മറിഷടന്റെ പസ്റ്റേറട മറിഷന് ഡയറകര്
സമറിതറിടയ  അററിയറിച.  ഇതട  സയംബനറിച്ച  ടപപ്പോപപപ്പോസല്  ഈ  ആഴ്ച  തടന
സമര്പറിക്കുനതപ്പോടണേനയം  അതറിനപശഷയം  ഭരണേപ്പോനമതറി  നല്കുനതുളടപടടെയുള്ള
നടെപടെറികള സക്വതീകരറിക്കുനതപ്പോടണേനയം സമറിതറി ടചേയര്പപഴണ അററിയറിച.

വണ്ടൂരറിടലെെ പചേതന കപ്പോന്സര് പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ ആശുപതറിക്കട  സയംസപ്പോന ഗവണടമന്റെറിടന്റെ
ഫണട കൂടതലെെപ്പോയറി ലെെഭറിക്കുനറിടലനട സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപടപപപ്പോള നറിലെെവറില് വണ്ടൂരറിടലെെ
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എലപ്പോ പപപ്പോജക്ടുകളക്കുയം  അനമതറി  നല്കറിയറിട്ടുടണനയം  പുതറിയ പപപ്പോജക്ടുകള  ഉപണപ്പോടയനട
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതപ്പോടണേനയം വടെകര മണലെെതറില് പഹെപ്പോമറിപയപ്പോ ആശുപതറി സപ്പോപറിക്കുന
കപ്പോരദയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോടമനയം ആയുഷട വകുപട ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി.

II.  2021-22    സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച
      ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ കരടെട

(ഫയല് നമ്പര് 9282/സബട.സറി.എഫട2/2021/നറി.ടസ.)

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച
ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  കരടെട  സമറിതറി  പരറിഗണേറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറി  കൂടെപ്പോടത
അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.

III.  2020    ഏപറില്    1    മുതല്    2021    മപ്പോര്ച്ചട    31    വടരയുള്ള  ആനകപ്പോലെെറിക  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
       കരടെട

(ഫയല് നമ്പര്: 8586/സബട.സറി.എഫട2/2021/നറി.ടസ)

ആനകപ്പോലെെറിക  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  കരടെട  സമറിതറി  പരറിഗണേറിക്കുകയുയം  പഭദഗതറി  കൂടെപ്പോടത
അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.

പയപ്പോഗയം ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം 3.35-നട പറിരറിഞ.

29-10-2021 -  ടലെെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട

ആപരപ്പോഗദവയം കുടയംബപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി XII, 2021 ഒപകപ്പോബര്
29-ാം  തതീയതറി  ടവള്ളറിയപ്പോഴ്ച  സഭ  പറിരറിഞ്ഞതറിനപശഷയം  ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം  1.00  മണേറിക്കട
നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിടലെെ  '5 എ'  സപമളനഹെപ്പോളറില്  സമറിതറി  ടചേയര്പപഴണ,  ബഹ.
ആപരപ്പോഗദ-വനറിത-ശറിശുവറികസന  വകുപ്പുമന്ത്രറി,  ശതീമതറി  വതീണേപ്പോ  പജപ്പോര്ജറിടന്റെ
അദദക്ഷതയറില്  പയപ്പോഗയം  പചേര്ന.  തദവസരതറില്  തപ്പോടഴ  പറയുന  അയംഗങ്ങളുയം
ഹെപ്പോജരപ്പോയറിരുന.

ഹെപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള :

1. ശതീമതറി ഒ. എസട. അയംബറിക, എയം.എല്.എ.

2. ശതീ. എ. പറി. അനറില് കുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

3. ശതീ. പറി. ടക. ബഷതീര്, എയം.എല്. എ.

4. ശതീമതറി ടദലെെതീമ, എയം.എല്.എ.
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5. ശതീമതറി യു. പതറിഭ, എയം.എല്.എ.

6. ശതീമതറി ടക. ടക. രമ, എയം.എല്. എ.

7. പഡപ്പോ. സുജറിതട വറിജയന്പറിള്ള, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട :

1. ശതീ. ബറി. ടറജറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശതീമതറി ലെെപ്പോലെെറി വറി.എസട., അണര് ടസക്രടററി

ഹെപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര് :

1. പഡപ്പോ. ആശ പതപ്പോമസട, അഡതീഷണേല് ചേതീഫട ടസക്രടററി, ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ വകുപട

2.  പഡപ്പോ.  രപ്പോജന് എന് ടഖപ്പോബപ്പോഗടഡ,  പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി,  ആപരപ്പോഗദകുടയംബ
            പക്ഷമ വകുപട

3. ശതീ.വറി.ഹെരറി നപ്പോയര്, ടസക്രടററി, നറിയമ വകുപട

4. ശതീ. സറിദറിഖട എയം.ടക., ടസ്പെഷദല് ടസക്രടററി, നറിയമവകുപട

5. പഡപ്പോ.വറി.ആര്.രപ്പോജ, ഡയറകര് (ഇന്-ചേപ്പോര്ജട) ഓഫട ടഹെല്തട സര്വതീസസട

6. പഡപ്പോ. എ. റയംലെെപ്പോബതീവറി,  ഡയറകര് ഓഫട ടമഡറിക്കല് എഡഹ്യൂപക്കഷന് 

7.  പഡപ്പോ.  ഹെരറികൃഷ്ണന്  തറിരുമയംഗലെെതട,  ഡയറകര്  ഓഫട  ആയുര്പവദ  ടമഡറിക്കല്
             എഡഹ്യൂപക്കഷന്

8. പഡപ്പോ. എയം.എന്. വറിജയപ്പോയംബറിക, ഡയറകര് പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വകുപട

9. പഡപ്പോ. ടക.എസട. പറിയ, ഡയറകര്, ഇനദന് സറിസ്റ്റേയംസട ഓഫട ടമഡറിസറിന്

10.  പഡപ്പോ.  പറി.  സുനറില്രപ്പോജട,  പറിന്സറിപല്  &  കണപടപ്പോളറിയംഗട  ഓഫതീസര്,
                ഗവണടമന്റെട  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറികട ടമഡറിക്കല് പകപ്പോപളജട, തറിരുവനനപുരയം.

11.  ശതീ. പതപ്പോപചേനന് ബറി., അഡതീഷണേല് ടസക്രടററി, നറിയമ വകുപട

12.  പഡപ്പോ.  പതപ്പോമസട  മപ്പോതദ്യു,  പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറകര്,  ടമഡറിക്കല്  എഡദ്യുപക്കഷന്
                ഡയറകപററട

13.  ശതീമതറി  നബതീസ  എസട.,  മപ്പോപനജര്,  ടപ്പോവന്കൂര്  ടകപ്പോച്ചറിന്  ടമഡറിക്കല്
                കക്കൗണസറില്
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14.  ശതീ.  ററിയപ്പോസട  എയം.,  ടഡപദ്യുടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്,  ടപ്പോവന്കൂര്  ടകപ്പോച്ചറിന്  ടമഡറിക്കല്
               കക്കൗണസറില്

2021-ടലെെ പകരള സയംസപ്പോന ടമഡറിക്കല് പപ്പോകതീഷപണേഴട ബറില്, 2021-ടലെെ പകരള
കറിനറിക്കല്  സപ്പോപനങ്ങള  (രജറിപസ്ട്രേഷനയം  നറിയന്ത്രണേവയം)  പഭദഗതറി  ബറില്  എനറിവ
പരറിഗണേനയ്ടക്കടക്കുകയുയം പഭദഗതറികപളപ്പോടടെ അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.

(1)  2021-  ടലെെ  പകരള  കറിനറിക്കല്  സപ്പോപനങ്ങള    (  രജറിപസ്ട്രേഷനയം  നറിയന്ത്രണേവയം  )
         പഭദഗതറി ബറില്

നറിയമപഭദഗതറി ടകപ്പോണവരപ്പോനറിടെയപ്പോയ സപ്പോഹെചേരദയം,  ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ വകുപട
പറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  സമറിതറി  മുന്പപ്പോടക  വറിശദതീകരറിച.  തുടെര്നട  സമറിതറി  ബറിലറില്
തപ്പോടഴപറയുന പഭദഗതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

ഖണയം   4

'4-ാം ഖണതറില് "4" എന അക്കതറിന പകരയം '3' എന അക്കയം പചേര്ക്കുക.'

(2) 2021 -  ടലെെ പകരള സയംസപ്പോന ടമഡറിക്കല് പപ്പോകതീഷപണേഴട ബറില്

പസസ്തുത  ബറില്  ഖണയം  ഖണമപ്പോയറി  പരറിഗണേറിക്കുകയുയം  തപ്പോടഴപറയുന
പഭദഗതറികപളപ്പോടടെ അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ.

ഖണയം   2

(എഫട)  ഇനതറില് ''ഇന് ഡറിജതീനസട ''  എന വപ്പോക്കറിന പകരയം ''ഇനദന് സറിസ്റ്റേയംസട
ഓഫട '' എന  വപ്പോക്കട പചേര്ക്കുക.

ഖണയം   3

(1)  (1)-ാം  ഉപഖണതറില്   ''സപ്പോപറിപക്കണതപ്പോണേട ''   എന  വപ്പോക്കറിന  പകരയം
''സപ്പോപറിപക്കണതുയം അവ ടപപ്പോതുവപ്പോയറി  പകരള സയംസപ്പോന ടമഡറിക്കല് കക്കൗണസറിലുകള
എനററിയടപടനതുമപ്പോകുന'' എന വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക. 

(2)  (3)-ാം ഉപഖണതറില്  (സറി), (ഇ), (എഫട)  എനതീ ഇനങ്ങളറില്  ''പതറിനഞട
വര്ഷടത''   എന  വപ്പോക്കുകളക്കു  പകരയം  ''പതറിനഞട  വര്ഷതറില്  കുറയപ്പോത''  എന
വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക. 

(3)  (3)-ാം  ഉപഖണതറില്  (ജറി)  ഇനതറില്  ''ടമഡറിക്കല്''   എന  വപ്പോക്കറിന
മുന്പപ്പോയറി  ''സയംസപ്പോനടത പമപ്പോപഡണ ടമഡറിസറിനറിടലെെ''  എന വപ്പോക്കുകളുയം  ''പതറിനഞട
വര്ഷടത''  എനതറിനപകരയം  ''പതറിനഞട  വര്ഷതറില്  കുറയപ്പോത  പവര്തന''  എന
വപ്പോക്കുകളുയം പചേര്ക്കുക.

922/2022.
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(4) (3)-ാം ഉപഖണതറില് (ജറി) (ii) ഇനതറില് ''ഒരു''  എന വപ്പോക്കട ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

(5)  (4)-ാം  ഉപഖണതറില്  (ഡറി)  ഇനതറില്  ''സയംസപ്പോനടത''   എന

വപ്പോക്കറിനപശഷയം ''സര്ക്കപ്പോര്'' എന വപ്പോക്കട പചേര്ക്കുക.

(6)  (4)-ാം  ഉപഖണതറില്  (ഇ)  ഇനതറില്  ''യുനപ്പോനറി''   എന വപ്പോക്കറിനപശഷയം

''എനതീ വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടലെെ'' എന വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക.

(7) (4)-ാം ഉപഖണതറില് (ടജ) (iii) ഇനതറില് ''ഒരു''  എന വപ്പോക്കട ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

(8)  (5)-ാം ഉപഖണതറില്  (ഇ)  ഇനതറില്  ''സക്വകപ്പോരദ''   എന വപ്പോക്കറിനപശഷയം

''/എയ്ഡഡട/സക്വപ്പോശയ'' എനതീ വപ്പോക്കുകളുയം ചേറിഹ്നങ്ങളുയം പചേര്ക്കുക.

(9)  (5)-ാം  ഉപഖണതറില്  (ജറി)  ഇനതറില്  ''സര്ക്കപ്പോര്''   എന  വപ്പോക്കറിന

മുമ്പറിലെെപ്പോയറി  ''സയംസപ്പോനടത  പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറികട  ടമഡറിസറിനറിടലെെ  രജറിപസ്റ്റേര് ഡട

പപ്പോകതീഷണേര്മപ്പോരറില് നറിനയം'' എന വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക.

(10) (5)-ാം ഉപഖണതറില് (ജറി) (ii) ഇനതറില് ''ഒരു''  എന വപ്പോക്കട ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

ഖണയം   4 

(1)  4-ാം  ഖണതറില്  എവറിടടെടയലപ്പോയം   ''(ഡറി)''  എന  അക്ഷരവയം  ചേറിഹ്നവയം

ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോ അടതലപ്പോയം ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

(2)  4-ാം ഖണതറില്  ''അതറിനട യുക്തടമനട കരുതപ്പോവന''  എന വപ്പോക്കുകളക്കുപകരയം

''അതതട സയംഗതറി പപപ്പോടലെെ'' എന വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക.

(3) 4-ാം ഖണതറില് “(4)-ാം ഉപവകുപറിടലെെ  (എ),  (ബറി),  (സറി),  (ഡറി),  (ഇ)

അടലങറില് (എഫട) ഖണപമപ്പോ'' എനതീ ചേറിഹ്നങ്ങളുയം വപ്പോക്കുകളുയം അക്ഷരങ്ങളുയം ഒഴറിവപ്പോക്കുക. 

   ഖണയം   5

 'അയംഗവയം'  എന വപ്പോക്കറിനപശഷമുള്ള ''ഒരു''  എന വപ്പോക്കട ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

ഖണയം   7

(2), (3)  എനതീ ഉപഖണങ്ങളുടടെ തുടെക്കതറില്  ''കപ്പോലെെപ്പോവധറി പൂര്തറിയപ്പോക്കറി''  എന

വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക.
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   ഖണയം   8

(1)  ഒനപ്പോയം  ഉപഖണതറില്  ''പസറിഡന്റെറിടന''  എന  വപ്പോക്കറിനപകരയം
''പസറിഡന്റെറിടനയുയം റവസട-പസറിഡന്റെറിടനയുയം'' എന വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക.

(2)  (5)-ാം ഉപഖണതറില്  ''റവസട  -പസറിഡന്റെറിടന്റെ സപ്പോനയം  ഒഴറിവള്ളപപപ്പോപഴപ്പോ
അടലങറില് റവസട-പസറിഡന്റെറിനട ചുമതലെെ നറിര്വഹെറിക്കപ്പോനപ്പോകപ്പോതപപപ്പോപഴപ്പോ''  എനതീ വപ്പോക്കുകളുയം
ചേറിഹ്നങ്ങളുയം ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

(3)  (5)-ാം  ഉപഖണതറില്   ''പസറിഡന്റെറിപനപയപ്പോ  റവസട-പസറിഡന്റെറിപനപയപ്പോ''
എനതീ  വപ്പോക്കുകളക്കട  പകരയം  ''പസറിഡന്റെറിടന''  എന  വപ്പോക്കുയം  ''പസറിഡപന്റെപ്പോ  റവസട-
പസറിഡപന്റെപ്പോ'' എനതീ വപ്പോക്കുകളക്കട പകരയം ''പസറിഡന്റെട''  എന വപ്പോക്കുയം പചേര്ക്കുക.

ഖണയം   11

(1)  (എഫട)  ഇനതറില്  ''ടതരടഞ്ഞടക്കടപടടങറിലുയം''  എന  വപ്പോക്കറിനപകരയം
''നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശയം ടചേയ്യേടപടറിട്ടുള്ള''  എന വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക.

(2)  (ജറി)  ഇനതറില്  'റപവറട  '  എന വപ്പോക്കട വരുന ഇടെങ്ങളറില്   ''റപവറട'''
എന വപ്പോക്കറിനപശഷയം ''/എയ്ഡ ഡട/സക്വപ്പോശയ'' എനതീ വപ്പോക്കുകളുയം ചേറിഹ്നങ്ങളുയം പചേര്ക്കുക.

ഖണയം   16

(1)   (2)-ാം  ഉപഖണതറില്    ''യപ്പോടതപ്പോരു  ചേര്ച്ചയുയം  പപ്പോടെറിലപ്പോതതുയം  ഏതട
ക്രമപശ്നതറിപന്മേലുയം പസറിഡന്റെറിടന്റെ തതീരുമപ്പോനയം''  എനതീ വപ്പോക്കുകളക്കട പകരയം ''ബനടപട
അയംഗതറിടന്റെ  വറിശദതീകരണേതറിനപശഷയം  പസറിഡന്റെറിനട  തതീരുമപ്പോനയം  എടക്കപ്പോവനതുയം
പസ്തുത തതീരുമപ്പോനയം'' എനതീ വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക.

(2)  (4)-ാം ഉപഖണതറില്  ''മപ്പോററിവയ്ക്കുനതുയം''  എന വപ്പോക്കറിനപകരയം  ''മപ്പോററിവയപ്പോവനതുയം''
എന വപ്പോക്കട പചേര്ക്കുക.

ഖണയം   18

''എഥറികട' '' എന വപ്പോക്കറിനപകരയം ''എതറികട '' എന വപ്പോക്കട പചേര്ക്കുക.

ഖണയം   19

19-ാം ഖണതറിനപകരയം തപ്പോടഴപറയുന ഖണയം പചേര്ക്കുക, 

അതപ്പോയതട:―

''19.  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്.  (1)  ― സര്ക്കപ്പോര് എലപ്പോ കക്കൗണസറിലുകളക്കുയം ടപപ്പോതുവപ്പോയറി ഒരു
രജറിസ്ട്രേപ്പോടറ  നറിയമറിപക്കണതുയം  അയപ്പോള  അതരയം  കക്കൗണസറിലുകളുടടെയുയം  18-ാം  വകുപട
പകപ്പോരയം നറിയമറിക്കടപടന കമറിററികളുടടെയുയം ടസക്രടററി ആയറിരറിക്കുനതപ്പോണേട. സര്ക്കപ്പോരറിനട
അയപ്പോളക്കട  അവധറി  അനവദറിക്കപ്പോവനതുയം,  അയപ്പോളുടടെ  സപ്പോനതട  പവര്തറിക്കുനതറിനട
ഒരപ്പോടള നറിയമറിക്കപ്പോവനതുമപ്പോണേട.
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(2)  രജറിസ്ട്രേപ്പോറുടടെ നറിയമനയം നറിയമ വകുപറിടലെെ അഡതീഷണേല് നറിയമ ടസക്രടററിയുടടെ
പദവറിയറില്  തപ്പോടഴയലപ്പോത  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിനയം  അനദതപസവന  വദവസയറില്
ആയറിരറിപക്കണതപ്പോണേട.''.

ഖണയം   20

(1)  (5)-ാം ഉപഖണയം ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

(2) (6)-ാം ഉപഖണയം (5)-ാം ഉപഖണമപ്പോയറി പുനരക്കയം ടചേയ്യുക.

ഖണയം   21

(1)  (2)-ാം  ഉപഖണതറില്  ''ബപ്പോധകമപ്പോയറിട്ടുള്ള  ചേടങ്ങളപ്പോല്  അനശപ്പോസറിക്ക
ടപടനതപ്പോണേട  '' എന  വപ്പോക്കുകളക്കട  പകരയം  ''ചേടങ്ങളറില്  അനശപ്പോസറിച്ചറിരറിക്കുന
പകപ്പോരമപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണേട'' എന വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക.

(2)  (3)-ാംഉപഖണതറില്  "അനശപ്പോസറിക്കടപടനതപ്പോണേട  ”എന  വപ്പോക്കറിനപകരയം
"അനശപ്പോസറിക്കടപടന പകപ്പോരമപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണേട ”എന വപ്പോക്കുകള പചേര്ക്കുക.

(3)  (5)-ാം ഉപഖണയം ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

ഖണയം   24

 (3)-ാം ഉപഖണയം ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

ഖണയം   25

(9)-ാം ഉപഖണമപ്പോയറി തപ്പോടഴപറയുന ഉപഖണയം പചേര്ക്കുക, അതപ്പോയതട :―

''(9)  ഓപരപ്പോ  പപ്പോകതീഷണേറുയം ഓപരപ്പോ  പതട വര്ഷതറിലുയം,  ചേടങ്ങളറി ല് നറിര്ണയറിച്ചറിട്ടുള്ള
പകപ്പോരയം, അവരുടടെ രജറിപസ്ട്രേഷന് പുതുപക്കണതപ്പോണേട.''. 

ഖണയം   31

(1)-ാം ഉപഖണതറില് ''അലപ്പോടതയുള്ള മടറപ്പോരു രജറിപസ്റ്റേര്ഡട പപ്പോകതീഷണേറുയം'' എന
വപ്പോക്കുകളക്കട  പകരയം  ''അലപ്പോടതയുള്ള  മപറടതപ്പോരു  പപ്പോകതീഷണേറുയം''  എന  വപ്പോക്കുകള
പചേര്ക്കുക.

ഖണയം   36

36-ാംഖണയം ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

ഖണയം   37

37-ാംഖണയം  47-ാം ഖണമപ്പോയറി പുനരക്കയം ടചേയ്യുക.



53

38    മുതല്   46   വടരയുള്ള ഖണങ്ങള

38  മുതല്  46  വടരയുള്ള  ഖണങ്ങള  യഥപ്പോക്രമയം  36  മുതല്  44  വടരയുള്ള
ഖണങ്ങളപ്പോയറി പുനരക്കയം ടചേയ്യുക.

   ഖണയം   39 (  പുനരക്കയം ടചേയ്ത   37-  ാം ഖണയം  )

39-ാം ഖണതറിടലെെ (പുനരക്കയം ടചേയ്ത 37-ാം ഖണയം) (1)-ാം ഉപഖണതറില് ''38''
എന അക്കതറിനട പകരയം ''36'' എന അക്കയം പചേര്ക്കുക.

ഖണയം   41 (  പുനരക്കയം ടചേയ്ത   39-  ാം ഖണയം  )

41-ാം ഖണതറിടലെെ (പുനരക്കയം ടചേയ്ത 39-ാം ഖണയം) (1)-ാം ഉപഖണതറില് ''40''
എന അക്കതറിനട പകരയം ''38'' എന അക്കയം പചേര്ക്കുക.

43-  ാം ഖണയം   (  പുനരക്കയം ടചേയ്ത   41-  ാം ഖണയം  )

43-ാം ഖണതറിടലെെ (പുനരക്കയം ടചേയ്ത 41-ാം ഖണയം) (1)-ാം ഉപഖണതറില് ''40''
എന അക്കതറിനട പകരയം ''38'' എന അക്കയം പചേര്ക്കുക.

ഖണയം   44 (  പുനരക്കയം ടചേയ്ത   42-  ാം ഖണയം  )

പുനരക്കയം ടചേയ്ത 42-ാം ഖണതറിനപകരയം തപ്പോടഴപറയുന ഖണയം  പചേര്ക്കുക,

അതപ്പോയതട :―

''42.  പപപ്പോസറികഹ്യൂഷന്.―ഈ  ആകറിടലെെ  ഏടതങറിലുയം  വദവസകള  ലെെയംഘറിച്ചതറിനട
ഏടതങറിലുയം ആളറിടനതറിടര ക്രറിമറിനല് നടെപടെറികള ആവശദമപ്പോടണേനട ഒരു കക്കൗണസറിലെെറിനട
അഭറിപപ്പോയമുള്ളപപപ്പോള,  അതരയം  കക്കൗണസറില്  പപമയതറിലൂടടെ,  അതരയം  ക്രറിമറിനല്
നടെപടെറികള ആരയംഭറിക്കുനതറിനപവണതപ്പോയ തതീരുമപ്പോനടമടക്കപ്പോവനതപ്പോണേട.''.

   ഖണയം   45 (  പുനരക്കയം ടചേയ്ത   43-  ാം ഖണയം  )

പുനരക്കയം ടചേയ്ത 43-ാം ഖണതറിനപകരയം തപ്പോടഴപറയുന ഖണയം  പചേര്ക്കുക,

അതപ്പോയതട :―

''43.  കുറങ്ങള  വറിചേപ്പോരണേടക്കടക്കല്.―(1)കക്കൗണസറില്  അധറികപ്പോരടപടത്തുന
ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  പരഖപ്പോമൂലെെമുള്ള  ഒരു  പരപ്പോതറിയറിപന്മേലെെലപ്പോടത  യപ്പോടതപ്പോരു  പകപ്പോടെതറിയുയം  ഈ
ആകട പകപ്പോരയം ശറിക്ഷറിക്കടപപടെണ ഒരു കുറയം വറിചേപ്പോരണേടക്കടക്കുവപ്പോന് പപ്പോടള്ളതല.

(2) ഈ ആകട പകപ്പോരയം ശറിക്ഷപ്പോര്ഹെമപ്പോയ കുറയം ജ സ്തുഡതീഷദല് ഒനപ്പോയം കപ്പോസട മജറിപസ്ട്രേറട
പകപ്പോടെതറിയറില് തപ്പോടഴയുള്ള ഒരു പകപ്പോടെതറിയറില് വറിചേപ്പോരണേ ടചേയ്യുവപ്പോന് പപ്പോടള്ളതല.''.
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പുതറിയ ഖണയം പചേര്ക്കല്

നറിലെെവറിലുള്ള  46-ാം  ഖണതറിനപശഷയം  (പുനരക്കയം  ടചേയ്ത  44-ാം  ഖണയം)
തപ്പോടഴപറയുന ഖണയം പചേര്ക്കുക,

അതപ്പോയതട :―

''45.  ആകറിടന്റെ  അധറിപഭപ്പോവയം.―സയംസപ്പോനതട  ഒരു  ടമഡറിക്കല്  പപ്പോകതീഷണേടറ
രജറിസ്റ്റേര്  ടചേയ്യുന  സയംഗതറികളറില്,  ഈ  ആകറിപലെെയുയം  അതറിന്കതീഴറില്  ഉണപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള
ചേടങ്ങളറിപലെെയുയം  റഗുപലെെഷനകളറിപലെെയുയം  വദവസകളക്കട,  തല്സമയയം  പപ്പോബലെെദതറിലുള്ള  മപറടതങറിലുയം
നറിയമതറില് എന്തുതടന അടെങ്ങറിയറിരുനപ്പോലുയം, അധറിപഭപ്പോവമുണപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണേട.''.

പുതറിയ ഖണയം പചേര്ക്കല്

പുനരക്കയം ടചേയ്ത 45-ാം ഖണതറിനപശഷയം തപ്പോടഴപറയുന ഖണയം പചേര്ക്കുക,

അതപ്പോയതട:―

''46.  ചേടങ്ങള.―(1)  സര്ക്കപ്പോരറിനട,  ഗസറട വറിജപ്പോപനതറിലൂടടെ ഈ ആകറിടന്റെ
എലപ്പോപമപ്പോ  ഏടതങറിലുപമപ്പോ  കപ്പോരദങ്ങള  നറിര്വഹെറിപക്കണ  ആവശദങ്ങളക്കപ്പോയറി  ചേടങ്ങള
ഉണപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണേട.

(2)  പപതദകറിചയം  മുകളറില്  പറഞ്ഞ  അധറികപ്പോരതറിടന്റെ  സപ്പോമപ്പോനദതയട  ഭയംഗയം
വരപ്പോടതയുയം, സര്ക്കപ്പോരറിനട-

(എ) ടതരടഞ്ഞടപട ഹെര്ജറികളുയം അയംഗങ്ങളപ്പോയറി ടതരടഞ്ഞടപറിനട മല്സരറിക്കുന
സപ്പോനപ്പോര്ത്ഥറികള  ടകടറിവയ്പക്കണതപ്പോയ  തുകയുയം  അങ്ങടനയുള്ള  ടകടറിവച്ച  തുകകള
കണടകടടപടെപ്പോവനതറിടന്റെ നറിബനനകളുയം ഉളടപടടെ,  പസറിഡന്റെട,  റവസട  പസറിഡന്റെട
അടലങറില് അയംഗങ്ങള എനറിവരുടടെ ടതരടഞ്ഞടപ്പുകടള സയംബനറിച്ചട :

എനപ്പോല്  ആവശദമുള്ള  ഡറിപപപ്പോസറിറട  പതറിനപ്പോയറിരയം  രൂപയറില്  കൂടതലെെപ്പോകപ്പോന്
പപ്പോടള്ളതല;

(ബറി) 9-ാം വകുപറിന്കതീഴറില് ഒഴറിവകള നറികതടപപടെണ രതീതറി സയംബനറിച്ചട;

(സറി) 17-ാം വകുപറിന്കതീഴറില് ഓപരപ്പോ കക്കൗണസറിലെെറിടന്റെയുയം പസറിഡന്റെറിനയം റവസട
പസറിഡന്റെറിനയം മറട അയംഗങ്ങളക്കുയം നല്പകണതപ്പോയ ഫതീസുയം മറട ബതകളുയം സയംബനറിച്ചട ;

(ഡറി) 20-ാം വകുപറിടലെെ  (3)-ാം ഉപവകുപറിന്കതീഴറിലുള്ള രജറിസ്റ്റേറുകളുടടെ രൂപവയം
അതറില് ഉളടപടപതണ വറിവരങ്ങളുയം സയംബനറിച്ചട;

(ഇ)  21-ാം  വകുപറിടലെെ  (1)-ാം  ഉപവകുപട  പകപ്പോരയം  ഉപദദപ്പോഗസടരയുയം
ജതീവനക്കപ്പോടരയുയം നറിയമറിക്കുന രതീതറി സയംബനറിച്ചട;
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(എഫട)  21-ാം  വകുപറിടലെെ  (3)-ാം  ഉപവകുപറിന്കതീഴറില്  നറിയമറിക്കുകപയപ്പോ
പജപ്പോലെെറിടക്കടക്കുകപയപ്പോ  ടചേയ്യുന  അതരതറിലുള്ള  ഏടതങറിലുയം  ഉപദദപ്പോഗസടര
ശറിക്ഷറിക്കുനതറിനയം  പറിരറിചവറിടനതറിനയം  ഡറിസ്ചേപ്പോര്ജട  ടചേയ്യുനതറിനയം  നതീക്കയം
ടചേയ്യുനതറിനയം രജറിസ്ട്രേപ്പോര്ക്കുള്ള അധറികപ്പോരയം സയംബനറിച്ചട;

(ജറി)  ഈ ആകറിന്കതീഴറില് സക്വതീകരറിക്കുന അപപക്ഷപ്പോ ഫതീസുകളുയം മറട  തുകകളുയം
സയംബനറിച്ചട;

(എച്ചട)  25-ാം വകുപറിടലെെ  (2)-ാം ഉപവകുപറിന്കതീഴറിലുള്ള അപപക്ഷപ്പോ പഫപ്പോറവയം
ഫതീസുയം സയംബനറിച്ചട;

(ടഎ)  25-ാം  വകുപറിടലെെ  (6)-ാം  ഉപവകുപറിന്കതീഴറില്  നല്പകണതപ്പോയ
സര്ടറിഫറിക്കററിടന്റെ രൂപവയം അതറില് അടെങ്ങറിയറിരറിപക്കണ വറിവരങ്ങളുയം  സയംബനറിച്ചട;

(ടജ)  25-ാം  വകുപറിടലെെ  (9)-ാം  ഉപവകുപറിന്കതീഴറില്  രജറിപസ്ട്രേഷന്
പുതുക്കുനതറിനള്ള നടെപടെറിക്രമയം സയംബനറിച്ചട;

(ടക) 35-ാം വകുപറിന്കതീഴറില് ഓപരപ്പോ കക്കൗണസറിലെെറിടന്റെയുയം തതീരുമപ്പോനങ്ങളറിപന്മേല്
സര്ക്കപ്പോരറിനട അപതീല് നല്കുനതുമപ്പോയറി ബനടപട നടെപടെറിക്രമയം  സയംബനറിച്ചട;

(എല്)  ഈ ആകറിടന്റെ ഉപദ്ദേശദങ്ങള നടെപറിലെെപ്പോക്കുനതറിടന്റെ ആവശദങ്ങളക്കപ്പോയറി
അനറിവപ്പോരദമപ്പോപയക്കപ്പോവന  മറട  എലപ്പോ  സയംഗതറികളുയം  സയംബനറിച്ചട  ചേടങ്ങള
ഉണപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണേട. 

“(3) ഈ ആകറിന്പകപ്പോരയം ഉണപ്പോക്കറിയ ഓപരപ്പോ ചേടവയം അതുണപ്പോക്കറിയതറിനപശഷയം
കഴറിയുനതപവഗയം നറിയമസഭ മുമ്പപ്പോടക നറിയമസഭ സപമളനതറിലെെപ്പോയറിരറിക്കുപമ്പപ്പോള അതട
ഒരു  സപമളനതറിപലെെപ്പോ  തുടെര്ച്ചയപ്പോയ  രണട  സപമളനങ്ങളറിപലെെപ്പോ  ടപടെപ്പോവന  ആടക
പതറിനപ്പോലെെട ദറിവസക്കപ്പോലെെപതയട വയ്പക്കണതുയം,  അപകപ്പോരയം അതട ഏതട സപമളനതറില്
വയ്ക്കുനപവപ്പോ  ആ  സപമളനപമപ്പോ  അതറിനട  ടതപ്പോടടതട  വരുന  സപമളനപമപ്പോ
അവസപ്പോനറിക്കുനതറിനമുമ്പട,  നറിയമസഭ ചേടതറില് ഏടതങറിലുയം  രൂപപഭദയം  വരുത്തുകപയപ്പോ
അടലങറില്  ആ  ചേടയം  ഉണപ്പോപക്കണതറിടലനട  തതീരുമപ്പോനറിക്കുകപയപ്പോ  ടചേയ്യുനപക്ഷയം,  ആ
ചേടതറിനട  അതറിനപശഷയം  അതതു  സയംഗതറിപപപ്പോടലെെ  അപകപ്പോരയം  രൂപപഭദടപടതറിയ
രൂപതറില്  മപ്പോതയം  പപ്പോബലെെദമുണപ്പോയറിരറിക്കുകപയപ്പോ  അടലങറില്  യപ്പോടതപ്പോരു  പപ്പോബലെെദവയം
ഇലപ്പോതറിരറിക്കുകപയപ്പോ  ടചേയ്യുനതുമപ്പോണേട;  എനപ്പോല്  അങ്ങടനയുള്ള  ഏടതങറിലുയം
രൂപപഭദടപടതപലെെപ്പോ റദ്ദേപ്പോക്കപലെെപ്പോ ആ ചേടപകപ്പോരയം മുമ്പട ടചേയ്ത ഏടതങറിലുയം സയംഗതറിയുടടെ
സപ്പോധുതയട ഭയംഗയം വരപ്പോത വറിധതറിലെെപ്പോയറിരറിപക്കണതപ്പോണേട.''.
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ഖണയം    47

നറിലെെവറിലുള്ള  (47)-ാം  ഖണതറിടന  48-ാം  ഖണമപ്പോയറി  പുനരക്കയം  ടചേയ്യുകയുയം

(2)-ാം ഉപഖണതറിനപകരയം തപ്പോടഴപറയുന ഉപഖണങ്ങള പചേര്പക്കണതുമപ്പോണേട.

(2)  ഈ  ആകറിടന്റെ  പപ്പോബലെെദതതീയതറി  മുതല്,  1956-ടലെെ  പസ്റ്റേറട

റതീ-ഓര്ഗറനപസഷന്  ആകട  (1956-ടലെെ  37-ാം പകന ആകട)-ല്  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുന

മലെെബപ്പോര് ജറിലയറില് ബപ്പോധകമപ്പോയ 1914-ടലെെ മദപ്പോസട ടമഡറിക്കല് രജറിപസ്ട്രേഷന് ആകട (1914-

ടലെെ IV-ാം നമ്പര് ആകട) പസ്തുത പപദശതട ബപ്പോധകമപ്പോയറിരറിക്കുനതല.

(3)   അങ്ങടന  റദ്ദേപ്പോക്കറിയറിരുനപ്പോല്തടനയുയം  1953-ടലെെ  ടപ്പോവന്കൂര്-ടകപ്പോച്ചറിന്

ടമഡറിക്കല്  പപ്പോകതീഷപണേഴട  ആകട  (1953-ടലെെ  ആകട  IX),  1956-ടലെെ  പസ്റ്റേറട

റതീ-ഓര്ഗറനപസഷന്  ആകറില്  (1956-ടലെെ  37-ാംപകന  ആകട)  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുന

മലെെബപ്പോര് ജറിലയറില് ബപ്പോധകമപ്പോയ 1914-ടലെെ മദപ്പോസട ടമഡറിക്കല് രജറിപസ്ട്രേഷന് ആകട (1914-

ടലെെ  IV-ാം  നമ്പര്  ആകട),  2021-ടലെെ  പകരള  സയംസപ്പോന  ടമ ഡറിക്കല്  പപ്പോകതീഷപണേഴട

ഓര് ഡറിനന്സട  (2021-ടലെെ  115-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട)  എനറിവയട കതീഴറില് ടചേയ്തപതപ്പോ

ടചേയ്തതപ്പോയറി കരുതടപടനപതപ്പോ ആയ ഏടതങറിലുയം കപ്പോരദപമപ്പോ എടതപതപ്പോ എടതതപ്പോയറി

കരുതടപടനപതപ്പോ  ആയ  ഏടതങറിലുയം  നടെപടെറിപയപ്പോ,  ഈ  ആകട  പകപ്പോരയം  ടചേയ്തതപ്പോപയപ്പോ

എടതതപ്പോപയപ്പോ കരുതടപപടെണതപ്പോണേട.''.

ഖണങ്ങള   48,49

നറിലെെവറിലുള്ള 48-ഉയം 49-ഉയം ഖണങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുക.

പടറിക

'അയംഗതീകൃത പയപ്പോഗദതകള,'-ടലെെ

(i)  എ ഇനതറില്  ''മുമ്പട  ഇനദന്  ടമഡറിക്കല്  കക്കൗണസറില്  ആകട,  1956

(1956-ടലെെ ആകട  നമ്പര്  102)  ആയറിരുന''  എനതീ വപ്പോക്കുകളുയം അക്കങ്ങളുയം  ചേറിഹ്നങ്ങളുയം

ഒഴറിവപ്പോക്കുക;

(ii)  ബറി ഇനതറില്  ''ഇനദന്  ടമഡറിസറിന്  ടസന്ടല്  കക്കൗണസറില്  ആകട,

1970 (1970-ടലെെ നമ്പര് 48)''  എന വപ്പോക്കുകളക്കുയം അക്കങ്ങളക്കുയം ചേറിഹ്നങ്ങളക്കുയം പകരയം

''നപ്പോഷണേല് കമതീഷന് പഫപ്പോര് ഇനദന് സറിസ്റ്റേയംസട ഓഫട ടമ ഡറിസറിന് ആകട, 2020 (2020-

ടലെെ നമ്പര് 14)'' എനതീ വപ്പോക്കുകളുയം അക്കങ്ങളുയം ചേറിഹ്നങ്ങളുയം പചേര്ക്കുക;
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(iii)  സറി ഇനതറില്  ''പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറികട  ടസന്ടല് കക്കൗണസറില് ആകട,   1973
(പകന  ആകട  1973-ടലെെ   59)  ''  എന വപ്പോക്കുകളക്കുയം  അക്കങ്ങളക്കുയം  ചേറിഹ്നങ്ങളക്കുയം
പകരയം  ''നപ്പോഷണേല് കമതീഷന് പഫപ്പോര് പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി ആകട,  2020 (2020-ടലെെ നമ്പര്
15)'' എനതീ വപ്പോക്കുകളുയം അക്കങ്ങളുയം ചേറിഹ്നങ്ങളുയം പചേര്ക്കുക.

തപ്പോടഴപറയുന അയംഗങ്ങള വറിപയപ്പോജറിപട പരഖടപടതറി.

1. ശതീ. എ.പറി. അനറില് കുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

2. ശതീ. പറി.ടക. ബഷതീര്, എയം.എല്.എ.

3. ശതീമറിതറി ടക.ടക. രമ, എയം.എല്.എ.

പയപ്പോഗയം ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം 2.40 നട പറിരറിഞ.

15-3-2022-  ടലെെ പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട

ആപരപ്പോഗദവയം കുടയംബപക്ഷമവയം സയംബനറിച്ച സബ് ജക ട ടെട  കമറിററി XII, 2022 മപ്പോര്ച്ചട
മപ്പോസയം  15-ാം  തതീയതറി  ടചേപ്പോവപ്പോഴ് ചേ  സഭ  പറിരറിഞ്ഞതറിനപശഷയം  2.55-നട  നറിയമസഭപ്പോ
സമുച്ചയതറിടലെെ '5-എ' സപമളനഹെപ്പോളറില് സമറിതറി ടചേയര്പപഴ് സണ ബഹ. ആപരപ്പോഗദവയം-
വനറിത-ശറിശുവറികസനവയം വകുപ്പുമന്ത്രറി    ശതീമതറി വതീണേപ്പോ പജപ്പോര്ജറിടന്റെ അദദക്ഷതയറില്
പയപ്പോഗയം പചേര്ന. തദവസരതറില് തപ്പോടഴപറയുന അയംഗങ്ങളുയം  ഹെപ്പോജരപ്പോയറിരുന.

1. ശതീമതറി  ഒ.എസട. അയംബറിക, എയം.എല്.എ.

2. ശതീ.  എ.പറി. അനറില് കുമപ്പോര്,  എയം.എല്.എ.

3. ശതീമതറി  സറി.ടക. ആശ, എയം.എല്.എ.

4. ശതീ.  പറി.ടക. ബഷതീര്, എയം.എല്.എ.

5. ശതീമതറി ടദലെെതീമ, എയം.എല്.എ.

6. ശതീ. പജപ്പോബട ടടമക്കറിള, എയം.എല്.എ.

7. ശതീമതറി  ടക.ടക. രമ, എയം.എല്.എ.

8. പഡപ്പോ. സുജറിതട വറിജയന്പറിള്ള, എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട : 

1. ശതീ. ബറി. ടറജറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശതീ.  പവണുപഗപ്പോപപ്പോല് ആര്., ടഡപഹ്യൂടറി ടസക്രടററി.

922/2022.
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ഹെപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര് :

1. പഡപ്പോ.  രപ്പോജന്  എന്.  ടഖപ്പോബപ്പോഗടഡ,  പറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി,  ആപരപ്പോഗദ  
കുടയംബപക്ഷമ വകുപട

2. പഡപ്പോ. വറി.ആര്. രപ്പോജ സ്തു, ഡയറകര് (ഇന് ചേപ്പോര്ജട) ഓഫട ടഹെല്തട സര്വതീസസട

3. പഡപ്പോ.  ഹെരറികൃഷ്ണന് തറിരുമയംഗലെെതട,  ഡയറകര് ഓഫട  ആയൂര്പവദ ടമഡറിക്കല്  
എഡദ്യുപക്കഷന്

4. പഡപ്പോ. എയം.എന്. വറിജയപ്പോയംബറിക, ഡയറകര്, പഹെപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വകുപട

5. പഡപ്പോ. ടക.എസട. പറിയ, ഡയറകര്, ഇനദന് സറിസ്റ്റേയംസട ഓഫട ടമഡറിസറിന്

6. ശതീ. പറി.എയം. ജയന്, ഡഗ്സട കണപടപ്പോളര്  (ഇന്-ചേപ്പോര്ജട)

7. ശതീമതറി സനദ എസട., അഡതീഷണേല് ടസക്രടററി, നറിയമ വകുപട

8. ശതീ.  ബറി.  സുപരനന്പറിള്ള,  അഡതീഷണേല് ടസക്രടററി,  ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ  
വകുപട

9. ശതീ. ദറിലെെതീപട  സറി.ഡറി., പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി, ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ വകുപട

10.ശതീ. വറിജയകുമപ്പോര് എസട. , പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി, ആയുഷട വകുപട

11. പഡപ്പോ. രപമശട ആര്., പപപ്പോജകട ഡയറകര്, പകരള പസ്റ്റേറട എയ്ഡ്സട കണപടപ്പോള 
ടസപ്പോടടസററി

12.ശതീമതറി  രശറി  മപ്പോധവന്,   പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറകര്,  പകരള  പസ്റ്റേറട  എയ്ഡ്സട  
കണപടപ്പോള ടസപ്പോടടസററി

13. ശതീ. ഹെരറികുമപ്പോര്, എ.എസട., ടഡപഹ്യൂടറി ടസക്രടററി, ആയുഷട വകുപട.

ഗൂഗറിള മതീറട വഴറി പടങടത ഉപദദപ്പോഗസര് :

1. പഡപ്പോ. ആശ പതപ്പോമസട, അഡതീഷണേല് ചേതീഫട ടസക്രടററി, ആപരപ്പോഗദ കുടയംബപക്ഷമ
             വകുപട

2 പഡപ്പോ. എ. റയംലെെപ്പോ ബതീവറി, ഡയറകര് ഓഫട ടമഡറിക്കല് എഡദ്യുപക്കഷന്.

വറിവറിധ കരടെട  ചേടങ്ങള,  ആക്ഷന് പടെക്കണ പസ്റ്റേറടടമന്റുകള,  വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന
ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള ഡറിപലെെ പസ്റ്റേറടടമന്റെട എനറിവ സമറിതറി പരറിഗണേറിക്കുകയുയം തപ്പോടഴപറയുന
തതീരുമപ്പോനങ്ങടളടക്കുകയുയം ടചേയ. 
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I.  കരടെട ചേടങ്ങള

1. പകരള  ടഹെല്തട  സര്വതീസസട    (  ടമഡറിക്കല്  ഓഫതീപസഴട  )    ടസ്പെഷദല്  റൂളസട
            പഭദഗതറി ചേടയം   2020-  ടന്റെ  കരടെട

(ഫയല് നമ്പര് 2225/സബട.സറി.എഫട 2/2020/നറി.ടസ.)

പസ്തുത  കരടെട  ചേടതറിടലെെ  Rules-1  short  title  and  commencement  (1)-ല്
പതറിപപ്പോദറിച്ചറിരറിക്കുന 2020 എനതട 2022 എനപ്പോക്കണേയം എനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

പകരള  ടഹെല്തട  സര്വതീസസട  (ടമഡറിക്കല്  ഓഫതീപസഴട)  ടസ്പെഷദല്  റൂളസറില്,
ആപരപ്പോഗദ  വകുപറിടലെെ  ടമഡറിക്കല്  ഒപ്പോഫതീസര്മപ്പോരുടടെ  വറിപശഷപ്പോല്  ചേടങ്ങളറില്  സൂപര്
ടസ്പെഷദപ്പോലെെറിററി എന പകഡര് ഉളടപടതറി ചേടയം പഭദഗതറി ടചേയ്യുനതറിനട കരടെട ചേടയം സബ്ജകട
കമറിററി  മുന്പപ്പോടക  സമര്പറിച്ചറിരുന  എനയം  ആയതട  നറിയമസഭപ്പോ  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട
ടലെെജറിപസ്ലേഷന്  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  അപ്രൂവട  ടചേയ്യുകയുയം  പസ്തുത  ടപപ്പോപപപ്പോസല്
പറി.എസട.സറി.-ക്കട  അയയ്ക്കുകയുയം  പറി.എസട.സറി.-യറില്  നറിനയം  അയംഗതീകപ്പോരയം
ലെെഭറിച്ചതറിനപശഷയം പനപ്പോടറിഫറിപക്കഷന് തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുനതപ്പോണേട എനയം ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ
വകുപട പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച. 

Cadre  Management  for  Health  Services  എനതട  ബഹമപ്പോനടപട
നറിയമസഭപ്പോയംഗങ്ങള  ഉനയറിച്ച  ടപപ്പോതുവപ്പോയ  വറിഷയമപ്പോയറിരുനടവനയം  ബഹ.  സമറിതറി
ടചേയര്പപഴണ  കഴറിഞ്ഞ  അസയംബറി  ടസഷനറില്  സൂചേറിപറിച്ചറിരുനതപ്പോയുയം  പറിന്സറിപല്
ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.  Medical,  Public  Health,  Speciality,  Super Speciality
എനറിങ്ങടനയുള്ള  നപ്പോലെെട  പകഡറുകളപ്പോണേട  ടഹെല്തട  സര്വതീസറില്  ഉളടപടതറിയറിട്ടുള്ളടതനയം
ശപ്പോസ്ത്രതീയമപ്പോയ വറിവരങ്ങള കൂടെറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിടപ്പോണേട  Cadre  Management  -ല് പഭദഗതറി
വരുത്തുനടതനയം ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെറിടന്റെ പവര്തനയം ഇനറിയുയം കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറിരറിക്കുടമനയം
ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ വകുപട പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

പസ്തുത കരടെട ചേടയം സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.

2. ഭപ്പോരതതീയ  ചേറികറിതപ്പോ  വകുപറിടലെെ  സപബപ്പോര്ഡറിനറട  ടസ്പെഷദല്  റൂളസട  പഭദഗതറി
             ചേടതറിടന്റെ കരടെട

(ഫയല് നമ്പര് 18839/സബട.സറി.എഫട 2/2021/നറി.ടസ.)

പസ്തുത കരടെട ചേടയം പഭദഗതറി കൂടെപ്പോടത സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.

3. ഭപ്പോരതതീയ  ചേറികറിതപ്പോ  വകുപട  ടസ്പെഷദല്  റൂളസറില്  ചേടയം    4-  ടലെെ  യൂണേറിറട
             III-  പന്മേലുള്ള പഭദഗതറി ചേടതറിടന്റെ കരടെട  .

(ഫയല് നമ്പര് 19372/സബട.സറി.എഫട 2/2021/നറി.ടസ.)

  കരടെട ചേടയം പഭദഗതറി കൂടെപ്പോടത സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.
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4. പകരള  ഹെഹ്യൂമന്  ഇമഹ്യൂപണേപ്പോ  ടഡഫറിഷദന്സറി  ടടവറസട  ആന്റെട  അകക്വപയര്ഡട
             ഇമഹ്യൂണ ടഡഫറിഷദന്സറി സറിന്പഡപ്പോയം റൂളസറിടന്റെ കരടെട

(ഫയല് നമ്പര് 20803 /സബട.സറി.എഫട 2/2021/നറി.ടസ.)

പസ്തുത കരടെട ചേടയം സമറിതറി വറിശദമപ്പോയറി ചേര്ച്ച ടചേയ്യുകയുണപ്പോയറി. കരടെട ചേടടതക്കുററിചള്ള
വറിവരങ്ങള ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ വകുപട പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.
പസ്തുത  ചേടതറില്  എച്ചട.ടഎ.വറി.-ടയ  സയംബനറിച്ചപ്പോണേട   സൂചേറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  ഹെഹ്യൂമന്
ഇമഹ്യൂപണേപ്പോ ടഡഫറിഷദന്സറി ടടവറസട ആന്ഡട അകക്വപയര്ഡട ഇമഹ്യൂണ ടഡഫറിഷദന്സറി
സറിന്പഡപ്പോയം  (പറിവന്ഷന്  ആന്റെട  കണപടപ്പോള)  ആകട  (പകന  ആകട,  2017)  2019
ടസപ്റയംബര്  10-ലെെപ്പോണേട  നറിലെെവറില്  വനതട.  2030-ഓടടെ  എയ്ഡ്സട  പരപ്പോഗയം
നറിര്മപ്പോര്ജനയം  ടചേയ്യുക  എനതപ്പോണേട  ഇക്കൗ  ആകറിടന്റെ  ലെെക്ഷദയം.  ഒരു  പകനനറിയമയം
പപ്പോബലെെദതറില്  വരുപമ്പപ്പോള  ആയതട  നടെപറിലെെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  അതതട  സയംസപ്പോനങ്ങള
യഥപ്പോസമയയം നറിയമനറിര്മപ്പോണേയം നടെപതണതുണട. പസ്തുത ആകറിടലെെ 49-ാം വകുപ്പുപകപ്പോരയം
നല്കടപട  അധറികപ്പോരങ്ങള  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചട  ഓപരപ്പോ  സയംസപ്പോനവയം  കരടെട  ചേടങ്ങള
തയ്യേപ്പോറപ്പോപക്കണതുണട.  പസ്തുത വദവസപകപ്പോരയം കരടെട ചേടയം തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറി നറിയമവകുപറിടന്റെ
സൂക്ഷ ടമ  പരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  കഴറിഞ്ഞ  നപ്പോലെെട  പതറിറപ്പോണപ്പോയറി
പകരളതറില് എച്ചട.ടഎ.വറി.  വദപ്പോപനയം കുറവപ്പോടണേനയം എച്ചട.ടഎ.വറി.  ടടെസ്റ്റേട ടചേയ്യുനതറിന
മുമ്പട അയപ്പോളുടടെ സമതപതയം വപ്പോങ്ങപ്പോറുടണനയം  പകന ആകട നറിലെെവറില് വനപപപ്പോള തടന
സയംസപ്പോനത്തുയം നറിയമനറിര്മപ്പോണേയം നടെപറിലെെപ്പോപക്കണതപ്പോയറിരുനടവങറിലുയം നറിയമനറിര്മപ്പോണേയം
സയംബനറിച്ച കപ്പോരദങ്ങടളലപ്പോയം നറിലെെവറില് സക്വതീകരറിച്ചറിട്ടുണട എനയം പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ അററിയറിച.

ഈ വറിഷയയം സയംബനറിച്ച Central Act പകപ്പോരയം സയംസപ്പോനങ്ങളറില് Ombudsman
തസറിക  സൃഷ്ടറിക്കണേടമനട  വദവസ  ടചേയ്യുനണട  എനയം  ചേറിലെെ  സയംസപ്പോനങ്ങളറില്
പരപ്പോഗറികപളപ്പോടെട  വറിപവചേനപരമപ്പോയറി  ടപരുമപ്പോറുനതപ്പോയുള്ള  പരപ്പോതറികള  ഉയര്നവന
സപ്പോഹെചേരദതറിലെെപ്പോണേട പകന ആകറില്  Ombudsman  തസറികടയക്കുററിച്ചട പറയുനടതനയം
മടറലപ്പോ സയംസപ്പോനങ്ങളറിലുയം ഇതട നറിലെെവറിലുടണനയം ആപരപ്പോഗദ വകുപറിടലെെ അഡതീഷണേല്
ഡയറകര്  (വറിജറിലെെന്സട)  തസറികയറിലുള്ള ഓഫതീസടറ  Ombudsman  ആയറി നറിയമറിച്ചപ്പോല്
സര്ക്കപ്പോരറിനട  അധറികടചേലെെവട  വരറില എനയം ആവശദമുള്ളപക്ഷയം ററിടപയര്ഡട  ജഡ്ജറിടയ
Ombudsman  ആയറി  നറിയമറിക്കപ്പോവനതപ്പോണേട  എനയം   അഡതീഷണേല്  ഡയറകര്
(വറിജറിലെെന്സട)-ടന  Ombudsman  ആയറി  നറിയമറിക്കുന  കപ്പോരദയം  ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോയറി
ഉളടപടതറിയറിട്ടുടണനയം  പറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.  

പസ്തുത കരടെട ചേടയം പഭദഗതറി കൂടെപ്പോടത സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.
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II.  ആക്ഷന് പടെക്കണ പസ്റ്റേറ്റുടടമന്റുകള

5. 2019-20    സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  നപ്പോലെെപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെെ  ഖണറിക    22,  25,  26,  30-45    വടരയുള്ള
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ പസ്റ്റേറടടമന്റുകള   (  ഡറിപലെെ പസ്റ്റേറടടമന്റെട സഹെറിതയം  ) 

(ഫയല് നമ്പര് 3627/സബട.സറി.എഫട 2/2019/നറി.ടസ.)

ഖണറിക നമ്പര്    22

പസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെെ  ഖണറിക  22-പന്മേല്  ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ  വകുപട
അഡതീഷണേല് ചേതീഫട ടസക്രടററി സമറിതറി മുന്പപ്പോടക വറിശദതീകരണേയം നല്കറി.   ടമഡറിക്കല്
സര്വകലെെപ്പോശപ്പോലെെയുടടെ  ശമ്പളയറിനതറില്  നടെപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനവദറിച്ച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  8.26  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഇക്കൗ  ശതീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണേടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്തറിരുന  എനയം   2019-20  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം  Non-Plan  Salary  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയറിരുനതട  2.20  പകപ്പോടെറി
രൂപയപ്പോയറിരുനടവനയം   അതറിടന്റെ  50  ശതമപ്പോനയം  2019  ഡറിസയംബര്  മപ്പോസയം
അനവദറിച്ചറിരുനടവനയം  അതറിനപശഷയം  ടചേലെെവപ്പോക്കറിയ  തുകയുടടെയുയം  തുടെര്നട
ആവശദമപ്പോയറി  വരുന  തുകയുടടെയുയം  Own-  fund  -ല്  നറിനയം  ഇതുവടര  ടചേലെെവപ്പോയ
തുകയുടടെയുയം വറിശദപ്പോയംശങ്ങള Utilization Certificate സഹെറിതയം ലെെഭദമപ്പോക്കറിയ സമയതട ബപ്പോക്കറി
50  ശതമപ്പോനയം  കൂടെറി  അനവദറിക്കുകയുണപ്പോയറി എനയം  ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ  വകുപട
അഡതീഷണേല് ചേതീഫട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച.  തുടെര്നട   ഖണറിക  22,  25,  26,
30-45 വടരയുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ പസ്റ്റേറടടമന്റുകള സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.

തുടെര്നട സമറിതറി ആപരപ്പോഗദ വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനടപട നറിരവധറി അടെറിയനരകപ്പോരദങ്ങള
ചേര്ച്ച ടചേയ്യുകയുണപ്പോയറി. 2017-ല് ആര്ദയം പദതറി നടെപറിലെെപ്പോക്കറിയപപപ്പോള സൃഷ്ടറിച്ച  cadre
തസറികകള,  ആരയംഭറിക്കപ്പോനപദ്ദേശറിക്കുന  കപ്പോതട  ലെെപ്പോബുകള,  പുതറിയ  ഐടസപ്പോപലെെഷന്
വപ്പോര്ഡകള,  തപ്പോലൂക്കപ്പോശുപതറികള,  ടമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജകള  എനറിവറിടെങ്ങളറിടലെെ
ടസ്പെഷദലെെറിസ്റ്റേട  വറിഭപ്പോഗയം,  ആര്.സറി.സറി.യുടടെ  കതീഴറിടലെെ മൂനട  ടറിപറിള ടകയര് ടസന്റെറുകള,
ഡയപ്പോലെെറിസറിസട  ടടെകതീഷദന്മപ്പോരുടടെ  അപരദപ്പോപ്തത,  റനറട  പപപ്പോസ്റ്റുപമപ്പോര്ടയം  ടമഡറിക്കല്
പകപ്പോപളജകളറില്  ആരയംഭറിക്കുനതറിനള്ള  നടെപടെറി,  ടപരറിപറപ്പോണേറിയല്  ഡയപ്പോലെെറിസറിസട
സയംവറിധപ്പോനയം  (വതീടകളറില്  തടന  ഡയപ്പോലെെറിസറിസട  ടചേയ്യുനതറിനള്ള  സയംവറിധപ്പോനയം)
എനറിവയുയം ബഹ. സമറിതറി അദദക്ഷ അയംഗങ്ങളുമപ്പോയറി ചേര്ച്ച ടചേയ.

6. 2018-19    സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷടത ആയുഷട  വകുപറിടന്റെ  വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന
             ററിപപപ്പോര്ടറിന്പമലുള്ള ഡറിപലെെ പസ്റ്റേറടടമന്റെട  .

(ഫയല് നമ്പര് 7/സബട.സറി.എഫട 2/2019/നറി.ടസ.)

  ആയുഷട  വകുപറില്  നറിനയം  ലെെഭദമപ്പോക്കറിയ  പസ്തുത  ഡറിപലെെ  പസ്റ്റേറടടമന്റെട  സമറിതറി
അയംഗതീകരറിച.



62

III സമറിതറിയുടടെ ശദയറില്ടപടതറിയ ഫയലുകള

7.  പകരള ടമഡറിക്കല് എഡദ്യുപക്കഷന് ടസ്പെഷദല് റൂളസട സയംബനറിച്ചട  .

(ഫയല് നമ്പര് 11784/സബട.സറി.എഫട 2/2011/നറി.ടസ.)

പകരള  ടമഡറിക്കല്  എഡഹ്യൂപക്കഷന്  ടസ്പെഷദല്  റൂളസട  പഭദഗതറി  ടചേയ്യുനതറിനള്ള
നടെപടെറി  2017  മുതല്  ആരയംഭറിച്ചറിരുനടവനയം  ഇതു  സയംബനറിച്ചട  വറിശദമപ്പോയ  ചേര്ച്ചകള
നടെതറി  കരടെട  സ്ക്രൂടറിനറിയപ്പോയറി  പറി.  &  എ.ആര്.ഡറി.-ക്കട  ടടകമപ്പോറുകയുയം  അവരുടടെ
നറിര്പദ്ദേശപകപ്പോരമുള്ള  മപ്പോറങ്ങള  വരുതറിയതറിനപശഷയം  കരടെട   ചേടയം  നറിയമവകുപറിടന്റെ
പരറിപശപ്പോധനടയ  തുടെര്നട   പബറികട  സര്വതീസട  കമതീഷനട   അയചടകപ്പോടതറിട്ടുടണനയം
2019 ലുയം 2021-ലുയം പറി.എസട.സറി.  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച പകപ്പോരമുള്ള മപ്പോറങ്ങള വരുതറി കരടെട ചേടയം
തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം  ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷമ  വകുപട  അഡതീഷണേല്  ചേതീഫട  ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ അററിയറിച. കൂടെപ്പോടത 2020-ല് പബപ്പോഡട ടസ്പെഷദപ്പോലെെറിറതീസറിടന്റെ കക്വപ്പോളറിഫറിപക്കഷന്സട
പുതുക്കറി നപ്പോഷണേല് ടമഡറിക്കല് കക്കൗണസറില് പുതുക്കറിയ വറിജപ്പോപനമറിറക്കറിയതറിനപ്പോല്
കരടെട  ടസ്പെഷദല്  റൂളസറില്  മപ്പോറയം  വരുപതണതപ്പോയറി  വനടവനയം  ആയതറിടന്റെ
കപ്പോരറിഫറിപക്കഷന്  നപ്പോഷണേല്  ടമഡറിക്കല്  കക്കൗണസറിലെെറിപനപ്പോടെട  ആവശദടപടടങറിലുയം
നപ്പോളറിതുവടര  ലെെഭദമപ്പോയറിടറിടലനയം  വതീണയം  എന്.എയം.സറി.-യുടടെ  കപ്പോരറിഫറിപക്കഷനപവണറി
കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോടത  ടസ്പെഷദല്  റൂളസറിടന്റെ  കരടെട  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കപ്പോന്  ബഹമപ്പോനടപട  മന്ത്രറി
വറിളറിചപചേര്ത  പയപ്പോഗതറില്  തതീരുമപ്പോനടമടതതപ്പോയുയം  ഇതുപകപ്പോരമുള്ള  നടെപടെറികള
പുപരപ്പോഗമറിചടകപ്പോണറിരറിക്കുകയുമപ്പോടണേനള്ള  വറിവരങ്ങള  അഡതീഷണേല്  ചേതീഫട  ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ അററിയറിച.

നപ്പോഷണേല്  ടമഡറിക്കല്  കക്കൗണസറിലെെറിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടറിനപവണറി  ഒരു  വര്ഷയം
കപ്പോതറിരുനറിട്ടുയം ററിപപപ്പോര്ടട ലെെഭദമപ്പോകപ്പോത സപ്പോഹെചേരദതറിലെെപ്പോണേട ഇതുമപ്പോയറി വതീണയം മുപനപ്പോട്ടു
പപപ്പോകുവപ്പോനള്ള  നടെപടെറികള  സക്വതീകരറിച്ചടതനയം  എതയുയം  ടപടടനട  ഡയറകര്  ഓഫട
ടമഡറിക്കല് എഡദ്യുപക്കഷന് ററിപപപ്പോര്ടട ലെെഭദമപ്പോപക്കണതപ്പോടണേനയം ബഹ. സമറിതറി ടചേയര്പപഴണ
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതറിനട  ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപട  നടെപടെറി  അവസപ്പോന  ഘടതറിലെെപ്പോടണേനയം  രണട
ദറിവസതറിനകയം ലെെഭദമപ്പോക്കപ്പോടമനയം ഡറി.എയം.ഇ. സമറിതറിക്കട ഉറപ്പുനല്കറി.

8.  പകരള ഡഗ്സട കണപടപ്പോള സപബപ്പോര്ഡറിപനറട സര്വതീസട    (  അടമന്റെടടമന്റെട  )    റൂളസട
             സയംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പര് 5065/സബട.സറി.എഫട 2/2018/നറി.ടസ.)

ഡഗ്സട  കണപടപ്പോള  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  സര്വതീസട  റൂളസട  പഭദഗതറി  സയംബനറിച്ച
കരടെട  ചേടയം  നപ്പോളറിതുവടര  സമറിതറിക്കട  ലെെഭദമപ്പോക്കപ്പോതതറിടന്റെ  കപ്പോരണേയം  ബഹ.  സമറിതറി
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ടചേയര്പപഴ് സണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട ഡഗ്സട കണപടപ്പോള വകുപറിടലെെ സപ്പോമ്പറിള
വപ്പോര്ഡന്,  സൂപണട  എനതീ  രണട  തസറികകള  കററിക്കല്  കപ്പോറഗററിയറിടലെെ  ടപപ്പോപമപ്പോഷന്
പപപ്പോസ്റ്റുകളപ്പോടണേനയം  ഇപത  വകുപറിടലെെ  ലെെപബപ്പോറടററി  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കുയം  പസ്തുത
തസറികകളറിപലെെയട പപവശനയം പവണേടമനപ്പോവശദടപടട അപപക്ഷ സമര്പറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്
അവടരക്കൂടെറി പരറിഗണേറിചടകപ്പോണള്ള ടപപ്പോപപപ്പോസലെെപ്പോണേട വച്ചറിട്ടുള്ളടതനയം അതറിനപവണന
കപ്പോലെെതപ്പോമസമുണപ്പോടയനയം ഡഗ്സട കണപടപ്പോളര് (ഇന്-ചേപ്പോര്ജട) സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച.

ചേടങ്ങള  രൂപതീകരറിക്കുനതറില്  കപ്പോലെെതപ്പോമസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കണേടമനട  ചൂണറിക്കപ്പോടറി
ബഹമപ്പോനടപട  സ്പെതീക്കറുടടെ  റൂളറിയംഗുടണനയം  ആയതറിനപ്പോല്  കരടെട  ചേടയം  അടെറിയനരമപ്പോയറി
ലെെഭദമപ്പോക്കണേടമനയം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതറിനട  കരടെട  ചേടയം  ടതപ്പോടടത  ദറിവസയംതടന
ലെെഭദമപ്പോക്കപ്പോടമനട ഡഗ്സട കണപടപ്പോളര് (ഇന്-ചേപ്പോര്ജട) സമറിതറിക്കട ഉറപ്പുനല്കറി.

               പയപ്പോഗയം ഉച്ചയട പശഷയം 3.30- നട പറിരറിഞ.


