പതിനഞ്ചാം ക കേരള നിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബ്ജ കേ്ട്  കേമിറി XII
(SUBJECT COMMITTEE XII)

ആകര്ഗ്യവചാം കുടചാംബകംബക്ഷേമവചാം
(HEALTH AND FAMILY WELFARE)
പീരികയ്ഡിക്കല് റിപിക ്ര്ടപ്
(2022 മ്ര്ട്് 31 വരരയുള്ളത്)
PERIODICAL REPORT AS ON 31st March 2022)
ക കേരള നിയമസഭയുരട നടപടിക്രമവചാം  കേ്രയനിര്ട്യനിര്വ്വഹണവചാം സചാംബന്ധിച്ച ചി്
ചപങ്ങളിര്ടങ്ങളിലെ 239-ാ്ാചാം ചപതിരിന്റെ (1)-ാ്ാചാം ഉപചപപ്ര കേ്രമുള്ളത്
[Under Rule 239 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in
the Kerala Legislative Assembly]
2022 ജൂല്ടങ്ങളിലെ 18-ാ്ാചാം തീയതി സമര്ട ി്ത്.
(Presented on 18th July 2022)
ക കേരള നിയമസഭ് രസക്രകപറിപിയറ്
തിരുവനന്തപുരചാം
2022
SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE
THIRUVANANTHAPURAM
2022

പതിനഞ്ചാം ക കേരള നിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബ്ജ കേ്ട്  കേമിറി XII
(SUBJECT COMMITTEE XII)

ആകര്ഗ്യവചാം കുടചാംബകംബക്ഷേമവചാം
(HEALTH AND FAMILY WELFARE)
പീരികയ്ഡിക്കല് റിപിക ്ര്ടപ്
(2022 മ്ര്ട്് 31 വരരയുള്ളത്)
PERIODICAL REPORT AS ON 31st March 2022)

ക കേരള നിയമസഭയുരട നടപടിക്രമവചാം  കേ്രയനിര്ട്യനിര്വ്വഹണവചാം സചാംബന്ധിച്ച ചി്
ചപങ്ങളിര്ടങ്ങളിലെ 239-ാ്ാചാം ചപതിരിന്റെ (1)-ാ്ാചാം ഉപചപപ്ര കേ്രമുള്ളത്

[Under Rule 239 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in
the Kerala Legislative Assembly]

ഉള്ളടക്കചാം

കപജ്
സമിതിയുരട ഘടന

..

v

അവത്രി കേ

..

vii

റിപിക ്ര്ടപ്

..

1

അനുബന്ധിച്ച ചചാം

..

സബ്ജ കേ്ട്  കേമിറി XII
ആകര്ഗ്യവചാം കുടചാംബകംബക്ഷേമവചാം
(2021-2023)
ഘടന
രചയര്ടകപഴ്സണ:
ശീമതി വീണ് കജ്ര്ടാ്,
ആകര്ഗ്യ-വനിത-ശിശു വി കേസന വകുപ്പുമന്ത്ി.
അചാംഗ്ങ്ങള:
ശീമതി ഒ. എസ്. അചാംബി കേ
ശീ. എ. പി. അനില് കുമ്ര്ട
ശീമതി സി. ര കേ. ആശ
ശീ. പി. ര കേ. ബഷീര്ട
ശീമതി ര ദെ്ടങ്ങളിലെീമ
ശീ. കജ്ബ് രമരാക്കിള
ശീമതി യു. പ്രതിഭ
ശീമതി ര കേ. ര കേ. രമ
കഡ്. സുജിത് വിജയനപിള്ള.
നിയമസഭ് രസക്രകപറിപിയറ്
ശീമതി  കേവിത ഉണിത്ന, രസക്രപറിപി-ഇന-ച്ര്ടാ്
ശീ. ബി. രറിപജി, അഡീഷണല് രസക്രപറിപി
ശീ. രസല്വര്ജന പി.എസ്., രഡപ്യൂപി രസക്രപറിപി
ശീ. റി. പുഷ്ചാംഗ് ദെന, അണ്ടര്ട രസക്രപറിപി.

അവതാരിക
ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച സംബന്ധബ്ജക്ട് കന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി XII- ന്
അദ്യുംബക്ഷേയായ ഞാായായ ഞാ ഞാന് ാന് 2021 ഏപില് 1 മുതല് 2022 മാരച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് 31 വനരയുളള
കാലയായ ഞാളവിനല

പപീരിരയായ ഞാാഡിക്കല്

റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്,

രകരള

നിയായ ഞാമസംബന്ധഭയുനട

നടപടിക്രമവവും

കാര്യനിര്യനിര്വ്വഹണവവും

സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച

ചിങ്ങളിനല

239-ാാാവും

ചിതിന് (1)-ാാാവുംഉപചിവും അനുസംബന്ധരിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമരിക്കുന.
ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച സംബന്ധബ്ജക്ട് കന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി XII,
പതിനഞാവും രകരള നിയായ ഞാമസംബന്ധഭയുനട 26- ാാാവും നമ്പര ബുളളറ്റി  XII- ന്റെിന് ഭാഗവും 2 പകാരവും
2021 ജൂണ് 7-നധിച്ച സബ്ജക്ട് രുപപീകൃതമായായ ഞാി. സംബന്ധമിതിയായ ഞാില് 10 അവുംഗങ്ങളാണുളളതധിച്ച സബ്ജക്ട്.
2021 ഏപില് 1 മുതല് 2022 മാരച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് 31 വനരയുളള കാലയായ ഞാളവില്
പരിഗണിച്ച വിഷയായ ഞാങ്ങളാണധിച്ച സബ്ജക്ട് ഈ റിപ്ിരാരിില് ഉള്പ്പെടുത്തിനടുതിയായ ഞാിരിക്കുന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട്.
റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് കാലയായ ഞാളവില്

16.06.2021, 01.07.2021, 29.10.2021,

15.03.2022 എന്നപീ തപീയായ ഞാതികളിലായായ ഞാി സംബന്ധമിതി 4 രയായ ഞാാഗങ്ങള്പ്പെടുത്തി രചരുകയുണ്ടായായായ ഞാി.
16.06.2021-നല

രയായ ഞാാഗതില്

2021-22

സംബന്ധാമ്പതിക

വരഷനത

ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട സൂക്ഷ്മപരിര ാധനയുമായായ ഞാി ബന്ധിച്നി ധനാഭ്യരയര്ത്ഥന നമ്പര
XVIII, XIX, XX, XXX എന്നിവ പരിഗണിച. 01.07.2021-നല രയായ ഞാാഗതില്
ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്ന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി XII- ന്
2021-22

സംബന്ധാമ്പതിക

വരഷനത

ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട

പരിര ാധന

സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ഒന്നാമതധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്ിരാരിിന് കരടുവും 2020 ഏപില് 1 മുതല് 2021 മാരച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്
31 വനരയുളള പപീരിരയായ ഞാാഡിക്കല് റിപ്ിരാരിിന് കരടുവും

2020-21 സംബന്ധാമ്പതിക

വരഷനത ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട സൂക്ഷ്മ പരിര ാധന സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച അഞാമതധിച്ച സബ്ജക്ട്
റിപ്ിരാരിിരര്ട്ടിന്മേലുള്ള ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ് റിപ്ിരാരിിന് കരടുവും അവുംഗപീകരിച.
29.10.2021 നല രയായ ഞാാഗതില് 2021-നല രകരള സംബന്ധവുംസാന നമഡിക്കല്
പാക്ട് കമ്മിറപീഷരണഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട് ബില്, 2021-നല രകരള കിനിക്കല് സാപനങ്ങള്പ്പെടുത്തി (രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷനുവും
നിയായ ഞാന്ത്രണവവും) രഭദഗതി ബില് എന്നിവ പരിഗണിക്കുകയുവും രഭദഗതികരളാനട
അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും നചയ. 15.03.2022- നല രയായ ഞാാഗതില് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിങ്ങള്പ്പെടുത്തി, ഡിരല
ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധഹിതമുളള ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ് ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകള്പ്പെടുത്തി, വാരഷിക പവരതന
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റിപ്ിരാരിിരര്ട്ടിന്മേലുളള ഡിരല ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകള്പ്പെടുത്തി എന്നിവ പരിഗണിച.
ഈ റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് 7 അദ്യായായ ഞാങ്ങളായായ ഞാിിാണധിച്ച സബ്ജക്ട് തയ്യാറാാറിപ്ാക്കിയായ ഞാിരിക്കുന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട്. ഒന്നാവും
അദ്യായായ ഞാതില് സംബന്ധമിതി സംബന്ധഭയായ ഞാില് സംബന്ധമരിച്ച റിപ്ിരാരര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകളുനട വിവരങ്ങള്പ്പെടുത്തി , രണ്ടായാവും
അദ്യായായ ഞാതില് സംബന്ധമിതി പരിര ാധിച്ച ബില്ലുകളുനട വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി , മൂന്നാവും
അദ്യായായ ഞാതില് സംബന്ധമിതി പരിഗണിച്ച ചിങ്ങളുനടയുവും എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് .ആര.ഒ.കളുനടയുവും
വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി,

നാലാവും

അദ്യായായ ഞാതില്

നിയായ ഞാമസംബന്ധഭയുനട

നടപടിക്രമവവും

കാര്യനിര്യനിര്വ്വഹണവവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ചിങ്ങളിനല ചിവും 235 (എ) പകാരവും രചരന്ന
സംബന്ധമിതി രയായ ഞാാഗവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിചളള വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി, അഞാവും അദ്യായായ ഞാതില് ചിവും
236(6) പകാരവും സംബന്ധഭയായ ഞാില് സംബന്ധമരിച്ച വാരഷിക പവരതന റിപ്ിരാരര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകളുനട
വിവരങ്ങള്പ്പെടുത്തി, ആറിപ്ാവും അദ്യായായ ഞാതിനല (a) ഭാഗതില് 2021-22 സംബന്ധാമ്പതിക
വരഷനത

ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട

സൂക്ഷ്മപരിര ാധന

സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച

റിപ്ിരാരിിരര്ട്ടിന്മേലുളള ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ് റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിചളള സംബന്ധവുംഗ്രഹവും (b)
ഭാഗതില് ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട പരിര ാധന സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് മുന്വരഷങ്ങളിലുളള
റിപ്ിരാരര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകളിനല

ിപാര കളുവും അതിരര്ട്ടിന്മേല് സംബന്ധരക്കാര സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി

സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകളുനട വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി, ഡിരല ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച
വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി

എന്നിവ

ഉള്പ്പെടുത്തിനക്കാളളിച്ചിരിക്കുന.

സംബന്ധമിതിയുനട

രയായ ഞാാഗനടപടിക്കുറിപ്ിപ്പുകള്പ്പെടുത്തി അനുബന്ധിച്മായായ ഞാി രചരതിരിക്കുന.
14.07.2022-ാാാവും തപീയായ ഞാതി രചരന്ന രയായ ഞാാഗതില് സംബന്ധമിതി ഈ റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്
അവുംഗപീകരിച.

തിരുവനന്തപുരവും,
2022 ജൂലല 14.
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റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്
അദ്യായായ ഞാവും 1
സംബന്ധമിതി സംബന്ധഭയായ ഞാില് സംബന്ധമരിച്ച റിപ്ിരാരര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകള്പ്പെടുത്തി
1. സംബന്ധമിതിയുനട 2021-22 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട
പരിര ാധന സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ഒന്നാമതധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് 2021 ജൂനലനാ 1-ാാാവും തപീയായ ഞാതി
രചരന്ന സംബന്ധമിതിരയായ ഞാാഗവും അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും 2021 ജൂനലനാ 22-ാാാവും തപീയായ ഞാതി
സംബന്ധഭയായ ഞാില് സംബന്ധമരിക്കുകയുവും നചയ.
2. 2020-21 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട പരിര ാധന
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച അഞാമതധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്ിരാരിിനല ിപാര കളിരര്ട്ടിന്മേലുളള ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ്
റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് 2021 ജൂനലനാ 1- ാാാവും തപീയായ ഞാതി രചരന്ന സംബന്ധമിതിരയായ ഞാാഗവും
അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും 2021 ജൂനലനാ 26-ാാാവും തപീയായ ഞാതി സംബന്ധഭയായ ഞാില് സംബന്ധമരിക്കുകയുവും
നചയ.
3. 2020 ഏപില് 1 മുതല് 2021 മാരച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് 31 വനരയുളള പപീരിരയായ ഞാാഡിക്കല് റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്
2021 ജൂനലനാ 1-ാാാവും തപീയായ ഞാതി രചരന്ന സംബന്ധമിതിരയായ ഞാാഗവും അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും 2021
ജൂനലനാ 26-ാാാവും തപീയായ ഞാതി സംബന്ധഭയായ ഞാില് സംബന്ധമരിക്കുകയുവും നചയ.
4. 2021- നല രകരള സംബന്ധവുംസാന നമഡിക്കല് പാക്ട് കമ്മിറപീഷരണഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട് ബില് സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച
സംബന്ധബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി റിപ്ിരാരര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുവും സംബന്ധബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്ത പകാരമുളള ബില്ലുവും
2021 ഒരക്ട് കമ്മിറാബര 29-ാാാവുംതപീയായ ഞാതി രചരന്ന സംബന്ധമിതി രയായ ഞാാഗവും അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും
2021 നവവുംബര 2-ാാാവും തപീയായ ഞാതി സംബന്ധഭയായ ഞാില് സംബന്ധമരിക്കുകയുവും നചയ.
5. 2021- നല രകരള കിനിക്കല് സാപനങ്ങള്പ്പെടുത്തി (രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷനുവും നിയായ ഞാന്ത്രണവവും)
രഭദഗതി ബില് സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച സംബന്ധബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി റിപ്ിരാരര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുവും സംബന്ധബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി
റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്ത പകാരമുളള ബില്ലുവും 2021 ഒരക്ട് കമ്മിറാബര 29-ാാാവുംതപീയായ ഞാതി രചരന്ന
സംബന്ധമിതിരയായ ഞാാഗവും അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും 2021 നവവുംബര 2-ാാാവുംതപീയായ ഞാതി സംബന്ധഭയായ ഞാില്
സംബന്ധമരിക്കുകയുവും നചയ.
അദ്യായായ ഞാവും II
സംബന്ധമിതി പരിഗണിച്ച ബില്ലുകളുനട വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി
2021-നല രകരള സംബന്ധവുംസാന നമഡിക്കല് പാക്ട് കമ്മിറപീഷരണഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട് ബില് , 2021- നല
രകരള കിനിക്കല് സാപനങ്ങള്പ്പെടുത്തി (രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷനുവും നിയായ ഞാന്ത്രണവവും) രഭദഗതി ബില്
എന്നിങ്ങനന
രണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്
ബില്ലുകളാണധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഈ
കാലയായ ഞാളവില്
സംബന്ധമിതിയുനട
പരിഗണനയായായ ഞാി ലഭിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുളളതധിച്ച സബ്ജക്ട്. ഇവ രണവും രഭദഗതികരളാനട സംബന്ധമിതി
അവുംഗപീകരിച.
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അദ്യായായ ഞാവും III
സംബന്ധമിതി പരിഗണിച്ച ചിങ്ങള്പ്പെടുത്തി /എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.ആര.ഒ. കളുനട വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി
1. രകരള നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് (നമഡിക്കല് ഒാാഫീപീരസംബന്ധഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട്) സനപഷ്യല്
റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് രഭദഗതി ചിവും 2020-ന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്.
2. ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ വകുിനല സംബന്ധരബാരഡിരനറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് സനപഷ്യല് റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
രഭദഗതി ചിതിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്.
3. ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് സനപഷ്യല് റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധില് ചിവും 4-നല യൂണിറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
III രര്ട്ടിന്മേലുളള രഭദഗതി ചിതിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്.
4. രകരള ഹ്യൂമന് ഇമ്മിറ്റി  XII്യൂരണാനഡഫീിഷ്യന്സംബന്ധി നവനാറിപ്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ആ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് അകനരയായ ഞാരഡധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഇമ്മിറ്റി  XII്യൂണ് നഡഫീിഷ്യന്സംബന്ധി സംബന്ധിന്രയാവും റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്.
ഈ
കാലയായ ഞാളവില്
ലഭ്യമായായ ഞാിിില.

സംബന്ധമിതിയുനട

പരിഗണനയായായ ഞാി

എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് .

ആര.ഒ.കള്പ്പെടുത്തി

അദ്യായായ ഞാവും IV
നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാ ചിവും 235(എ) പകാരവും രചരന്ന സംബന്ധമിതിരയായ ഞാാഗവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച
വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി
ഈ കാലയായ ഞാളവില്, നിയായ ഞാമസംബന്ധഭയുനട നടപടിക്രമവവും കാര്യനിര്യനിര്വ്വഹണവവും
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ചിങ്ങളിനല ചിവും 235(എ) പകാരവും, പരത്യക വിഷയായ ഞാവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച
രയായ ഞാാഗവും രചരന്നിിില.

അദ്യായായ ഞാവും V
നിയായ ഞാമസംബന്ധഭയുനട നടപടിക്രമവവും കാര്യനിര്യനിര്വ്വഹണവവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ചിങ്ങളിനല ചിവും
236(6) പകാരവും സംബന്ധഭയായ ഞാില് സംബന്ധമരിച്ച വാരഷിക പവരതന റിപ്ിരാരര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകളുനട
വിവരങ്ങള്പ്പെടുത്തി
ഈ കാലയായ ഞാളവില് സംബന്ധമിതിയുനട പരിഗണനയായായ ഞാി വാരഷിക പവരതന
റിപ്ിരാരര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകള്പ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയായ ഞാിിില.
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അദ്യായായ ഞാവും VI
(a) 2021-22 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട സൂക്ഷ്മ പരിര ാധന
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ഒന്നാമതധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്ിരാരിിരര്ട്ടിന്മേലുളള ആുംബക്ഷേന്രടക്കണ് റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച
സംബന്ധവുംഗ്രഹവും.

റിപ്ിരാരിിനല
എണ്വും - 67

ിപാര കളുനട ആനക മറുപടി
ലഭിക്കാനുളള
ിപാര കള്പ്പെടുത്തി

ആരരാഗ്യ കുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്

ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്

1 മുതല് 31 വനര, 67

32 മുതല് 66 വനര

(b) ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട പരിര ാധന സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് മുന്വരഷങ്ങളിലുളള സംബന്ധമിതി
റിപ്ിരാരര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകളിനല ിപാര കളുവും അവയായ ഞാിരര്ട്ടിന്മേല് സംബന്ധരക്കാര സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകളുനട വി ദാവും ങ്ങളുവും.
ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട പരിര ാധന സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച നാലാമതധിച്ച സബ്ജക്ട്
റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് (2019-20)
(ഫീയായ ഞാല് നവും: 3627/ സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്2/2019/നി.നസംബന്ധ)
ിപാര
മ്പളവും.

2210-05-001-93(31)- നമഡിക്കല് സംബന്ധരവകലാ ാല സാപിക്കല് -

നമഡിക്കല് സംബന്ധര്യനിര്വ്വകല ാലയായ ഞാിനല മ്പള ഇനതില് നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക
വരഷവും അനുവദിച്ച തുക അപര്യാപ്തമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്. കഴിഞ്ഞ സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും
സംബന്ധര്യനിര്വ്വകലാ ാലയുനട സംബന്ധനന്തവും ഫീണ്ടായില് നിന്നാണധിച്ച സബ്ജക്ട് അധിക തുക കനണ്ടായതിയായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട് .
ആയായ ഞാതിനാല് ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ
8.26 രകാടി രൂപ ഈ
പീരഷകതില് അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധമിതി ിപാര നചയ്യുന.
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(ഖണിക നമ്പര 22)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
രകരള ആരരാഗ്യ സംബന്ധര്യനിര്വ്വകലാ ാലയുനട
മ്പള ഇനതില് 2019-20
സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും 2210-05-001-93(31) Non-Plan Salary എന്ന പീരഷകതില്
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുളള 2.20 രകാടി രൂപയുനട 50% ആയായ ഞാ 1.10 രകാടി രൂപ
20.12.2019-നല സംബന്ധ.ഉ.(സംബന്ധാധാ)നവും.3064/2019/ആകുവ പകാരവും അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും
15.06.2019-നധിച്ച സബ്ജക്ട് ര ഷമുളള നചലവകള്പ്പെടുത്തി നപന്ഡിങ്ങിലായായ ഞാിരുരന്നാ, നപന്ഡിങ്ങധിച്ച സബ്ജക്ട്
എത, ഒരു മാസംബന്ധനത
രാ രി നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്, ഇനിയുളള മാസംബന്ധങ്ങളില് ഈ
പീരഷകങ്ങളില് എത തുക ആവ ്യമായായ ഞാി വരുവും, ആയായ ഞാതിന് split-up,
മ്പളയായ ഞാിനതില് ഒരു മാസംബന്ധവും ആവ ്യമായായ ഞാി വരുന്ന തുക, Pending salary- യുനട
വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി, own fund-ല് നിനവും ഇരതവനര എത നചലവായായ ഞാി, കഴിഞ്ഞ
സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും ടി പീരഷകതില് നിനവും അനുവദിച്ച തുകയുനട Utilisation
Certificates എന്നിവ രകരള ആരരാഗ്യ സംബന്ധര്യനിര്വ്വകലാ ാല ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറിപ്യധിച്ച സബ്ജക്ട്
തുടരനടപടികള്പ്പെടുത്തി സംബന്ധനപീകരിക്കുന്നതാനണനവും അറിപ്ിയായ ഞാിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇടക്കാല മറുപടി
നല്കിയായ ഞാിരുന. തുടരന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് രകരള ആരരാഗ്യ സംബന്ധര്യനിര്വ്വകലാ ാലയായ ഞാില് നിനവും ലഭ്യമായായ ഞാ
വിവരങ്ങളുനട അടിസാനതില്, 2.20 രകാടി രൂപയുനട ബാക്കി തുകയായ ഞാായായ ഞാി 1.10
രകാടി രൂപ 31.03.2020 നല സംബന്ധ.ഉ (സംബന്ധാധാ) നവും.680/2020/ആകുവ പകാരവും
സംബന്ധര്യനിര്വ്വകലാ ാലയധിച്ച സബ്ജക്ട് അനുവദിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് നല്കിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുളളതാണധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര ബി.296/2019/ആകുവ, തപീയായ ഞാതി 16.11.2021)
ിപാര
2210-06-104-98- മരുന പരിര ാധന ാല
പുതിയായ ഞാതായായ ഞാി ആരവുംഭിക്കുന്ന തൃശ്ശൂര യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നട്റ്റേിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ലരബാറിപ്ിറിപ്ിയായ ഞാിരലയധിച്ച സബ്ജക്ട്
അനുവദിച്ച
തസ്തികികകളിരലയ്ക്കുളള
മ്പളവും,
ുംബക്ഷോമബത,
വപീര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുവാടക,
കണ്രസംബന്ധാളിരഡറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപ, ദിവസംബന്ധരവതനവും എന്നിവയ്ക്കുവും നവനാദം വെെദ്യുതി ചാരന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്,
നവളളക്കരവും എന്നപീ ഇനങ്ങളിരലയ്ക്കുവും നടപ്പു സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും അനുവദിച്ച തുക
അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി വിലയായ ഞാിരുത്തുന. ആയായ ഞാതിനാല് ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും
വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ താനഴ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകള്പ്പെടുത്തി
താനഴ പറിപ്ഞ്ഞിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുളള പീരഷകങ്ങളില് അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
ിപാര നചയ്യുന.
(ഖണിക നമ്പര 25)
2210-06-104-98-01-1 –

മ്പളവും - 1,089 രകാടി രൂപ

2210-06-104-98-01-2 - ുംബക്ഷോമബത - 16.33 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-06-104-98-01-3 -

വപീര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുവാടക - 3.03 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-06-104-98-02-4-

കണ്രസംബന്ധാളിരഡറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപ - 5.05 ലുംബക്ഷേവും
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2210-06-104-98-02-5 - ദിവസംബന്ധരവതനവും - 3.36 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-06-104-98-05-2 - നവനാദം വെെദ്യുതിനചലവധിച്ച സബ്ജക്ട് - 7 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-06-104-98-05-1 -

നവളളക്കരവും -50,000 രൂപ
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി

വിഭവ ലഭ്യതയുനട അപര്യാപ്തത മൂലവും അധിക തുക അനുവദിച്ചിിില.
എന്നാല് 2019-20 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴി ബന്ധിച്നി
പീരഷകങ്ങളില് ചുവനട പറിപ്യുവും പകാരവും തുക അനുവദിച്ചിരുന.
2210-06-104-98-01-1 2210-06-104-98-01-2 2210-06-104-98-02-4 2210-06-104-98-02-5 2210-06-104-98-05-2 2210-06-104-98-05-1 -

മ്പളവും - 1,04,61,000/- രൂപ.
ുംബക്ഷോമബത - 9,04,000/- രൂപ
കണ്രസംബന്ധാളിരഡറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപ - 2,37,000/- രൂപ
ദിവസംബന്ധരവതനവും - 1,80,000/- രൂപ
നവനാദം വെെദ്യുതി നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട് - 7,36,000/- രൂപ
നവളളക്കരവും - 88,000/-രൂപ.

(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്1/248/2019/ആരരാഗ്യവും, തപീയായ ഞാതി 20.04.2021)

ിപാര
2210-06-104-99-21-01 – ഔഷധ നിയായ ഞാന്ത്രണ കാര്യാലയായ ഞാവും- രമാരിാര
വാഹനങ്ങള്പ്പെടുത്തി- വാഹനവും- വാങ്ങല്.

എറിപ്ണാകുളവും അസംബന്ധി്റ്റേ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്ര്ാളറുനട കാര്യാലയായ ഞാതിരലക്കു
പുതിയായ ഞാ ഔരദ്യാഗിക വാഹനവും വാങ്ങുന്നതിനായായ ഞാി നടപ്പു സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും
തുകനയായ ഞാാനവും അനുവദിക്കാതതിനാല് ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ
ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ 7 ലുംബക്ഷേവും രൂപ വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
ിപാര

നചയ്യുന.
(ഖണിക നമ്പര 26)
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സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
നിലവിനല സംബന്ധാമ്പതിക നഞാന് രുക്കവും കാരണവും നിരരദ വും മാറ്റി  XII- ന്റെി വയനര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടു.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്1/380/2018/ ആകുവ തപീയായ ഞാതി 27.10.2020)
ിപാര
2210-02-001-99-05-02- ആയുരരവദവും ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ രപീതി ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിററുനട
കാര്യാലയായ ഞാവുംഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
നചലവകള്പ്പെടുത്തി-നവനാദം വെെദ്യുതി
നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്.
ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിററുനട കാര്യാലയായ ഞാതില് നവനാദം വെെദ്യുത
നചലവിനതിനായായ ഞാി

നടധിച്ച സബ്ജക്ട്

പര്യാപ്തമലാതതിനാല്

സംബന്ധാമ്പതിക

ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും

ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ ഈ
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി

വരഷവും

അനുവദിച്ച
വഴിരയായ ഞാാ

തുക
അഥവാ

പീരഷകതില് 1 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി

ിപാര

നചയ്യുന.
(ഖണിക നമ്പര 30)

സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
തുക അനുവദിച്ചിിില.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 1/322/2019/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 11.01.2021)
ിപാര
2210-02-001-98-45- ആയുരരവദ ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ നമഡിക്കല് ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇന്ധിച്ന നച്ചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്.

ആയുരരവദ ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ നമഡിക്കല് ഓഫീപീസംബന്ധിനധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇന്ധിച്നനചലവിനതില് നടധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധാമ്പതിക
വരഷവും
അനുവദിച്ച
തുക
പര്യാപ്തമലാതതിനാല്
ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ ഈ
പീരഷകതില് 4 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
ിപാര നചയ്യുന.
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(ഖണിക നമ്പര 31)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
തുക അനുവദിച്ചിിില.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 1/322/2019/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 11.01.2021)
ിപാര
2210-02-101-97-04-1- മറ്റി  XII- ന്റൊശുപതികളുവും ഡിസനപന്സംബന്ധറിപ്ികളുവും -യായ ഞാാതാബത
ആയുരരവദ
സാപനങ്ങളിനല
ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട
യായ ഞാാതാബതയുനട
നചലവിനതില് നടപ്പുസംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുളള വിഹിതവും
പര്യാപ്തമലാതതിനാല് ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന
വഴിരയായ ഞാാ ഈ പീരഷകതില് 2.5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധമിതി ിപാര നചയ്യുന.
(ഖണിക നമ്പര 32)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
തുക അനുവദിച്ചിിില.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 1/322/2019/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 11.01.2021)
ിപാര
2210-02-191-50-24രകാരരറിപ്ഷനുകള്പ്പെടുത്തിക്കുളള
ധനസംബന്ധഹായായ ഞാവുംസംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി.
2210-02-192-50-24- മുന്സംബന്ധിാലിറ്റി  XII- ന്റെികള്പ്പെടുത്തിക്കുളള ധനസംബന്ധഹായായ ഞാവും- സംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി.
2210-02-196-50-24- ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ പഞായായ ഞാത്തുകള്പ്പെടുത്തിക്കുളള ധനസംബന്ധഹായായ ഞാവും-സംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി.
2210-02-197-50-24- ര്ാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പഞായായ ഞാത്തുകള്പ്പെടുത്തിക്കുളള ധനസംബന്ധഹായായ ഞാവും-സംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി.
രകാരരറിപ്ഷന്-മുന്സംബന്ധിാലിറ്റി  XII- ന്റെി- ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ പഞായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട് ര്ാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പഞായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട്
തലങ്ങളിലായായ ഞാി പതിനാലധിച്ച സബ്ജക്ട് ന്ധിച്ച സബ്ജിലകളിനല ആയുരരവദ സാപനങ്ങളിനലയുവും
ആശുപതികളിനലയുവും രരാഗികള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ഒരു രരാഗിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് 75 രൂപ നിരക്കില്
ആഹാരനചലവിനുവും ഭുംബക്ഷേണവും, കഷായായ ഞാവും എന്നിവ പാചകവും നചയ്യുന്നതിനുളള
ഇന്ധിച്നനചലവിനുവും ബന്ധിച്നി പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കുവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുളള തുക
അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധമിതി
വിലയായ ഞാിരുത്തുന.
ആയായ ഞാതിനാല്
ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും
വഴിരയായ ഞാാ
അഥവാ
ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന
വഴിരയായ ഞാാ
താനഴകാണിച്ചിരിക്കുന്ന പകാരമുളള തുകകള്പ്പെടുത്തി രമല്റിപ്ഞ്ഞ
പീരഷകങ്ങളില്
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അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി

ിപാര

നചയ്യുന.

2210-02-191-50-24- രകാരരറിപ്ഷനുകള്പ്പെടുത്തിക്കുളള ധനസംബന്ധഹായായ ഞാവും
സംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി -5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-02-192-50-24 - മുന്സംബന്ധിാലിറ്റി  XII- ന്റെികള്പ്പെടുത്തിക്കുളള ധനസംബന്ധഹായായ ഞാവും
സംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി -70 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-02-196-50-24 - ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ പഞായായ ഞാത്തുകള്പ്പെടുത്തിക്കുളള ധനസംബന്ധഹായായ ഞാവും
സംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി - 40 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-02-197-50-24- ര്ാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പഞായായ ഞാത്തുകള്പ്പെടുത്തിക്കുളള ധനസംബന്ധഹായായ ഞാവുംസംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി - 12.40 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
(ഖണിക നമ്പര 33)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
തുക അനുവദിച്ചിിില.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 1/322/2019/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 11.01.2021)
ിപാര
4210-03-101-79 - പുതിയായ ഞാ ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്,
ഇടുക്കി ന്ധിച്ച സബ്ജിലയായ ഞാില് പുതിയായ ഞാ ആയുരരവദ നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്
തുടങ്ങുന്നതിനായായ ഞാി അനുവദിച്ച സംബന്ധരക്കാര ഭൂമി നകനാമാറ്റി  XII- ന്റെവും നചയ്യുന്നതിനുളള
നടപടികള്പ്പെടുത്തി തുടരന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് വരുനനവങ്കിലും നടപിലുവും നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും തുകനയായ ഞാാനവും
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിിിലാതതധിച്ച സബ്ജക്ട്
പസ്തുത
പദതിയുനട
തുടരനടതിിനന
ബാധിക്കുനമന്നതിനാല്
ധനപുനരവിനിരയായ ഞാാഗവും
വഴിരയായ ഞാാ
അഥവാ
ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ ഈ
പീരഷകതില് 2 രകാടി രൂപ
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ിപാര നചയ്യുന.
(ഖണിക നമ്പര 34)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി.
തുക അനുവദിച്ചിിില.
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(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
ിപാര
2210-05-101-49-

പുതിയായ ഞാ ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഇടുക്കിയായ ഞാിനല
പുതിയായ ഞാ ആയുരരവദ നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിന് തുടര
പവരതനതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
നടധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധാമ്പതിക
വരഷവും
തുകനയായ ഞാാനവും
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിിിലാതതിനാല് ധനപുനരവിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ
ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ ഈ
പീരഷകതില് 50 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ിപാര നചയ്യുന.
(ഖണിക നമ്പര 35)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി.
തുക അനുവദിച്ചിിില.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
ിപാര
2210-02-101-99- രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതികളുവും പസംബന്ധവ വാരസവും തിരുവനന്തപുരവും.
തിരുവനന്തപുരവും ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതിയായ ഞാിലുവും പസംബന്ധവവാരഡിലുവും
കരാര അടിസാനതിലുവും ദിവസംബന്ധ രവതന അടിസാനതിലുവും രന്ധിച്ച സബ്ജാലി നചയ്യുന്ന
ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രവതനവും നല്കുന്നതിനുളള തുകയുവും, നവളളക്കരവും, ഇന്ധിച്നനചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്
മുതലായായ ഞാ നദനാനവുംദിന നചലവകള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് അനുവദിച്ച തുകയുവും അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല്
ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ ചുവനട
പറിപ്യുന്ന
പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ിപാര നചയ്യുന.
2210-02-101-99-02-4-രവതനവും-കണ്രസംബന്ധാളിരഡറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപ - 3.03 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-02-101-99-02-5- - രവതനവും - ദിവസംബന്ധരവതനവും - 2.07 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-02-101-99-05-1-ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി - നവള്ളക്കരവും - 12 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-02-101-99-05-4-ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി- മറ്റി  XII- ന്റെിനവും - 1 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-02-101-99-34-03-മറ്റു നചലവകള്പ്പെടുത്തി - മറ്റി  XII- ന്റെിനവും - 3 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-02-101-99-45-ഇന്ധിച്ന നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട് - 1.3 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി.
തുക അനുവദിച്ചിിില.
FCP 8f /SJ(VS)/Sub.com XII/13.07.2022

(ഖണിക നമ്പര 36)

12

(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
ിപാര
2210-05-101-95- ആയുരരവദ നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് തിരുവനന്തപുരവും.
തിരുവനന്തപുരവും ആയുരരവദ നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിനല നവളളക്കരവും,
ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട അവധിയായ ഞാാത ആനുകൂല്യവും, പാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്നടനാാവും ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരക്കുളള
സംബന്ധി.സംബന്ധി.എ., വിദ്യാരയര്ത്ഥികള്പ്പെടുത്തിക്കുളള ന്റ്റേ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് തുടങ്ങിയായ ഞാ ആവ ്യങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കായായ ഞാി നടപ്പു
സംബന്ധാമ്പതിക
വരഷവും
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ
തുക
അപര്യാപതമായായ ഞാതിനാല്
ധനപുനരവിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ ചുവനട
പറിപ്യുന്ന
പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ിപാര നചയ്യുന.
2210-05-101-95-02-3 - രവതനവും - മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് അലവന്വന്സുകള്പ്പെടുത്തി - 6,000 രൂപ
2210-05-101-95-04-4 - യായ ഞാാതാ നചലവകള്പ്പെടുത്തി - അവധിയായ ഞാാതാനുകൂല്യവും -7 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-05-101-95-05-01 - ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി - നവളളക്കരവും - 6 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-05-101-95-12
- ര്ാളരഷിപ്പുവും ന്റ്റേനാന്റുവും - 2 രകാടി രൂപ
(ഖണിക നമ്പര 37)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി.
2210-05-101-95-12-ര്ാളരഷിധിച്ച സബ്ജക്ട് & ന്റ്റേനാന്റുവും എന്ന പീരഷകതില്
71 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അഡപീഷണല് ആതനറിപ്നാരസംബന്ധഷന് മുരഖന അനുവദിച.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
ിപാര
2210-05-101-93-05-1- ആയുരരവദ പാരദ ിക ഗരവഷണ രകന്ദ്വും- ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
നചലവകള്പ്പെടുത്തി- നവളളക്കരവും.
തിരുവനന്തപുരത്തുളള ആയുരരവദ പാരദ ിക ഗരവഷണ രകന്ദ്തിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
1.5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ നവളളക്കര കുടിശ്ശികികയുളളതിനാല് നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും
അനുവദിച്ച തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി വിലയായ ഞാിരുത്തുന. ആയായ ഞാതിനാല് ഈ
പീരഷകതില് 2 ലുംബക്ഷേവും രൂപ ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ
ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ിപാര
നചയ്യുന.
(ഖണിക നമ്പര 38)
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സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി.
തുക അനുവദിച്ചിിില.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
ിപാര
2210-02-101-85 –പഞകരമ്മിറ്റി  XII ആശുപതിയുനട വികസംബന്ധനവും-നവളളക്കരവുംനടലിരഫീാണ് നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്
തിരുവനന്തപുരവും പഞകരമ്മിറ്റി  XII ആശുപതിയായ ഞാിനല നവളളക്കരതിനുവും,
നടലിരഫീാണ് ചാര്ിനതിനുളള നചലവകള്പ്പെടുത്തിക്കുവും മുന് വരഷങ്ങളിനല കുടിശ്ശികിക
ഒടുക്കുന്നതിനുവും നടപ്പുസംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന വിഹിതവും
പര്യാപ്തമലാതതിനാല്
ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും
വഴിരയായ ഞാാ
അഥവാ
ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ 2210-02-101-85-05-1 എന്ന
പീരഷകതില് 9
ലുംബക്ഷേവും രുപയുവും 2210-02-101-85-05-3 എന്ന പീരഷകതില് 10,000 രൂപയുവും
അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ിപാര നചയ്യുന.
(ഖണിക നമ്പര 39)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി.
തുക അനുവദിച്ചിിില.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
ിപാര
2210-02-101-96- ആയുരരവദ ഫീാരമസംബന്ധി- നവള്ളക്കരവും- സംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി
തിരുവനന്തപുരവും ആയുരരവദ ഫീാരമസംബന്ധിയുനട 1.5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ നവള്ളക്കര
കുടിശ്ശികിക
തപീരക്കുന്നതിനുവും
സംബന്ധാധന
സംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള
നചലവകള്പ്പെടുത്തിക്കുമായായ ഞാി നടപ്പു സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന വിഹിതവും
പര്യാപ്തമലാതതിനാല്
ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും
വഴിരയായ ഞാാ
അഥവാ
ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ 2210-02-101-96-05-1 എന്ന
പീരഷകതില് 2
ലുംബക്ഷേവും രൂപയുവും 2210-02-101-96-24 എന്ന പീരഷകതില് 7 ലുംബക്ഷേവും രൂപയുവും
അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ിപാര നചയ്യുന.
(ഖണിക നവും. 40)
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സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
തുക അനുവദിച്ചിിില
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
ിപാര
2210-02-101-94-05-1-ഔഷധസംബന്ധസംബന്ധ്യ പഠനരകന്ദ്വും - നവള്ളക്കരവും
തിരുവനന്തപുരനത ഔഷധസംബന്ധസംബന്ധ്യ പഠനരകന്ദ്തിനധിച്ച സബ്ജക്ട് 2018-19 സംബന്ധാമ്പതിക
വരഷതില് 1.5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ നവള്ളക്കര കുടിശ്ശികിക ഉള്ളതിനാല് നടധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും അനുവദിച്ച തുക പര്യാപ്തമനലന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കുന.
ആയായ ഞാതിനാല് ഈ
പീരഷകതില് ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ
ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ 2 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധമിതി ിപാര നചയ്യുന.
(ഖണിക നവും. 41)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
തുക അനുവദിച്ചിിില
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
ിപാര
2210-02-101-78- ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതി, കണ്ണൂര - രവതനവും –
ദിവസംബന്ധരവതനവും, യായ ഞാാതാനചലവകള്പ്പെടുത്തി - യായ ഞാാതാബത
കണ്ണൂര ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതിയായ ഞാില് സംബന്ധാനിരിഷന്
വരക്കര, ലാബധിച്ച സബ്ജക്ട് നടകപീഷ്യന് തുടങ്ങിയായ ഞാ തസ്തികികകളില് ദിവസംബന്ധരവതന
അടിസാനതില് രന്ധിച്ച സബ്ജാലി നചയ്യുന്ന ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രവതനവും നല്കുന്നതിനുവും,
സംബന്ധരക്കാര രയായ ഞാാഗങ്ങളില് പനങ്കിലും നടപടുക്കുന്ന ഉരദ്യാഗസര, ഇര്ണല് ഓഡിറ്റി  XII- ന്റെിനു
നിരയായ ഞാാഗിക്കനടുന്ന
ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാര
തുടങ്ങിയായ ഞാവരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്
യായ ഞാാതാബത
അനുവദിക്കുന്നതിനുവും നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ തുക
അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല്
ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും
വഴിരയായ ഞാാ
അഥവാ
ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ 2210-02-101-78-02-5 ദിവസംബന്ധരവതനവും എന്ന
പീരഷകതില് 9.15 ലുംബക്ഷേവും രൂപയുവും 2210-02-101-78-04-1 യായ ഞാാതാബത എന്ന
പീരഷകതില് 28,000/- രൂപയുവും അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
ിപാര നചയ്യുന.
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(ഖണിക നവും. 42)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
2210-02-101-78-02-5 ദിവസംബന്ധരവതനവും
പീരഷകതില് അഡപീഷണല്
ആതലറിപ്രസംബന്ധഷന് മുരഖന 5,78,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
ിപാര
2210-05-101-79 - ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്ണൂര
കണ്ണൂര
ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്
ആയുരരവദ
രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിനല
പാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്
ലടവും
ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരക്കുള്ള
മ്പളവും കരാര-ദിവസംബന്ധരവതന ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട രവതനവും,
ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട യായ ഞാാതബത, രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിന് ലദനവുംദിന പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കുള്ള
ലവദം വെെദ്യുത നചലവകള്പ്പെടുത്തി ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെറുകളുനടയുവും രമാരിാര വാഹനങ്ങളുനടയുവും
ഇന്ധിച്നനചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്, വാടക തുടങ്ങിയായ ഞാവയായായ ഞാി നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ചുവനട പറിപ്യുന്ന പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്
രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ
ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന വഴിരയായ ഞാാ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ിപാര
നചയ്യുന.
2210-05-101-79-02-1 മ്പളവും
2210-05-101-79-02-4 കണ്രസംബന്ധാളിരഡറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപ 2210-05-101-79-02-5 ദിവസംബന്ധരവതനവും
2210-05-101-79-04-1-യായ ഞാാതാബത
2210-05-101-79-06- വാടക കരവും നികുതി
2210-05-101-79-45-പി.ഒാാ.എല്.
-

1 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
13.38 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
4.5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2.27 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
83,000 രൂപ
52,000 രൂപ
(ഖണിക നവും. 43)

സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
2210-05-101-79-02-4 കണ്രസംബന്ധാളിരഡറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപ എന്ന പീരഷകതില്
13,29,000/രൂപയുവും
2210-05-101-79-02-5
ദിവസംബന്ധരവതനവും
എന്ന
പീരഷകതില് 1,51,000/- രൂപയുവും അഡപീഷണല് ആതലറിപ്രസംബന്ധഷന് മുരഖന
അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
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ിപാര
2210-02-101-98- ഗവ. ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതി, തൃപ്പൂണിത്തുറിപ്
തൃപ്പൂണിത്തുറിപ് ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതിയായ ഞാില്
രകാണ്്ാക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട്/ദിവസംബന്ധരവതന ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് മുന് വരഷങ്ങളില് നല്കിയായ ഞാ രവതനവും
റിപ്ഗുലലറിപ്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്യുന്നതിനുവും ആശുപതിയായ ഞാില് പുതിയായ ഞാ ലഹപഷര രനാണ്
നഡാമ്റ്റേികധിച്ച സബ്ജക്ട് വാിര കണുംബക്ഷേന് എടുക്കുന്നതിനായായ ഞാി എച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്.ഡി.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. അക്ക്കൗണ്ടായില്
നിനവും നചലവഴിച്ച തുക എച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്.ഡി.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് അക്ക്കൗണ്ടായിരലക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്പീ-ഇരമ്പഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട്
നചയ്യുന്നതിനുവും ഓഫീപീസംബന്ധിനല കബഡി ടപീവും അവുംഗവും രദ പീയായ ഞാ മതരങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കായായ ഞാി
യായ ഞാാതാ നചയ്തതിന് ടി.എ. ബില്ലുകള്പ്പെടുത്തി മാറിപ്ി നല്കുന്നതിനുവും മറ്റു ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട
യായ ഞാാതാനചലവകള്പ്പെടുത്തി വഹിക്കുന്നതിനുവും നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും അനുവദിച്ച തുക
അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന
വഴിരയായ ഞാാ 2210-02-101-98-02 എന്ന പീരഷകതില് 30.26 ലുംബക്ഷേവും രൂപയുവും,
2210-02-101-98-04-1 എന്ന പീരഷകതില് 1 ലുംബക്ഷേവും രൂപയുവും 2210-02-10198-34(1) എന്ന
പീരഷകതില് 9.27 ലുംബക്ഷേവും രൂപയുവും അധികമായായ ഞാി
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ിപാര നചയ്യുന.
(ഖണിക നവും. 44)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
തുക അനുവദിച്ചിിില.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
ിപാര
2210-05-101-96- ആയുരരവദ നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, തൃപ്പൂണിത്തുറിപ്
ര്ാളരഷിപ്പുകളുവും ല്റ്റേന്റുകളുവും പി.ഓ.എല്.
തൃപ്പൂണിത്തുറിപ് ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് വിദ്യാരയര്ത്ഥികളുനട
ര്ാളരഷിപ്പുകളുവും
ല്റ്റേന്റുകളുവും
മുതലായായ ഞാവയ്ക്കുവും
വാഹനങ്ങളുനട
ഇന്ധിച്നനചലവിനുവും നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ തുക
അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ധനപുന:വിനിരയായ ഞാാഗവും വഴിരയായ ഞാാ അഥവാ ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥന
വഴിരയായ ഞാാ
2210-05-101-96-12
ര്ാളരഷിപ്പുകളുവും
ല്റ്റേന്റുകളുവും
എന്ന
പീരഷകതില് 5.6 രകാടി രൂപയുവും 2210-05-101-96-45-പി.ഓ.എല്. എന്ന
പീരഷകതില് 30000/- രൂപയുവും അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
ിപാര നചയ്യുന.
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(ഖണിക നവും. 45)
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി
2210-05-101-96-12 ര്ാളരഷിധിച്ച സബ്ജക്ട് & ല്റ്റേ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്ന പീരഷകതില്
അഡപീഷണല് ആതലറിപ്രസംബന്ധഷന് മുരഖന 1,03,28,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(സംബന്ധരക്കാര കതധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര എ 3/172/2021/ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്, തപീയായ ഞാതി 23.10.2021)
(ആരരാഗ്യ കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവും, ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്നപീ വകുപ്പുകള്പ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയായ ഞാ 22, 25, 26,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 എന്നപീ
ഖണികകളിനല ിപാര കളിരര്ട്ടിന്മേലുളള നടപടി പതിക 15.03.2022-നല സംബന്ധമിതി
രയായ ഞാാഗവും അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും ആയായ ഞാതിരര്ട്ടിന്മേലുളള കാലതാമസംബന്ധപതിക 16.03.2022നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധഭയായ ഞാില് സംബന്ധമരിക്കുകയുവും നചയ.)
അദ്യായായ ഞാവും VII
സംബന്ധമിതിയുനട പരത്യക റിപ്ിരാരിിനല ിപാര കളുവും അതിരര്ട്ടിന്മേല് സംബന്ധരക്കാര
സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകളുനട വി ദാവും ങ്ങളുവും.
സംബന്ധമിതി ഈ കാലയായ ഞാളവില് പരത്യക റിപ്ിരാരര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകള്പ്പെടുത്തി ഒനവും
സംബന്ധഭയായ ഞാില് സംബന്ധമരിച്ചിിില.
തിരുവനന്തപുരവും,
2022 ജൂലല 14.
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വപീണാ രന്ധിച്ച സബ്ജാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്,
നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ്,
സംബന്ധബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി XII.

അനുബന്ധിച്വും
2021 ജൂണ് 16-ാാാവുംതപീയായ ഞാതിയായ ഞാിനല രയായ ഞാാഗനടപടിക്കുറിപ്ിധിച്ച സബ്ജക്ട്
ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച സംബന്ധബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി XII 2021
ജൂണ് 16-ാാാവും തപീയായ ഞാതി ബുധനാഴ്ച്ചരാവിനല 11.30 നധിച്ച സബ്ജക്ട് നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാസംബന്ധമുച്ചയായ ഞാതിനല
'3 എ' സംബന്ധരമ്മിറ്റി  XIIളനഹാളില് രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപാരിാരക്കാള്പ്പെടുത്തി മാനദണങ്ങള്പ്പെടുത്തി പാലിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്
ബഹ.സംബന്ധമിതി നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ്, ആരരാഗ്യ-വനിത- ിശുവികസംബന്ധന വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് മന്ത്രി,
ശപീമതി

വപീണാ

രന്ധിച്ച സബ്ജാര്ിന്

അദ്യുംബക്ഷേതയായ ഞാില്

രയായ ഞാാഗവും

രചരന.

തദവസംബന്ധരതില് താനഴ പറിപ്യുന്ന അവുംഗങ്ങളുവും ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാിരുന.
ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാ അവുംഗങ്ങള്പ്പെടുത്തി
1. ശപീമതി. ഒ. എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. അവുംബിക, എവും.എല്.എ.
2. ശപീ. എ. പി. അനില് കുമാര, എവും.എല്.എ.
3. ശപീമതി സംബന്ധി. നക. ആ , എവും.എല്.എ.
4. ശപീ. പി. നക. ബഷപീര, എവും.എല്. എ.
5. ശപീമതി നദലപീമ, എവും.എല്.എ.
6. ശപീ. രന്ധിച്ച സബ്ജാബധിച്ച സബ്ജക്ട് ലമക്കിള്പ്പെടുത്തി, എവും.എല്.എ.
7. ശപീമതി നക. നക. രമ, എവും.എല്. എ.
8. രഡാ. വന്സുന്ധിച്ച സബ്ജിതധിച്ച സബ്ജക്ട് വിന്ധിച്ച സബ്ജയായ ഞാന്പിള്ള, എവും.എല്.എ.
വപീഡിരയായ ഞാാ രകാണ്ഫീറിപ്ന്സംബന്ധിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് വഴി പനങ്കിലും നടപടുത അവുംഗവും
ശപീമതി യു. പതിഭ, എവും.എല്.എ.
നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാ നസംബന്ധക്രരിറിപ്ിയായ ഞാറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
1. ശപീ. ബി. നറിപ്ന്ധിച്ച സബ്ജി, രന്ധിച്ച സബ്ജായായ ഞാി്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
2. ശപീ. ആര. രവണുരഗാപാല്, നഡപ്യൂിി നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
3. ശപീമതി ലാലി വി.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്., അണ്ടായര നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാ ഉരദ്യാഗസര
1. രഡാ. രാന്ധിച്ച സബ്ജന് എന്. നഖാബ്ാഗനഡ, പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി,
ആരരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്.
2. രഡാ. രതന് രഖല്ഖര, ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് മിഷന് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, നാഷണല് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട്
മിഷന്.
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3. രഡാ. വി. ആര. രാജ, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര (ഇന് ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്) ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.
4. രഡാ. എ. റിപ്വുംലാബപീവി, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, നമഡിക്കല് എഡ്യൂരക്കഷന് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
5. ശപീ. ബി. എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. ബിജഭാസ്ക്കര, അഡപീഷണല് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി,
ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
6. രഡാ. നക. എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. പിയായ ഞാ, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, ഇന്ത്യന് സംബന്ധി്റ്റേവുംസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിന്
7. രഡാ. രരഖ എ. നായായ ഞാര, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, റിപ്പീന്ധിച്ച സബ്ജിയായ ഞാണല് കാന്സംബന്ധര നസംബന്ധ്ര, തിരുവനന്തപുരവും
8. രഡാ. എവും. എന്. വിന്ധിച്ച സബ്ജയായ ഞാാവുംബിക, ഡ
 യായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, രഹാമിരയായ ഞാാതി വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
9. ശപീ. നക. നന്ധിച്ച സബ്ജ. രന്ധിച്ച സബ്ജാണ്, യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്ര്ാളര (ഇന് ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്),
യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്ര്ാള്പ്പെടുത്തി ഡിാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്
10. ശപീമതി എവും. ഗപീതാമണി അമ്മിറ്റി  XII, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര (ഫീിനാന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്), നാഷണല് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട്
മിഷന്
11. രഡാ. പി. വന്സുനില്രാന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, പിന്സംബന്ധില് & കണ്ര്ാളിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീപീസംബന്ധര,
ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് രഹാമിരയായ ഞാാതികധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, തിരുവനന്തപുരവും
12. ശപീ. അന്ധിച്ച സബ്ജിതധിച്ച സബ്ജക്ട് കുമാര എ., രന്ധിച്ച സബ്ജായായ ഞാി്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ധനകാര്യവകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
13. ശപീ. ഡി. ബാലമുരളി, മാരനന്ധിച്ച സബ്ജിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, രകരള നമഡിക്കല് സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
രകാരരറിപ്ഷന് ലിമിറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട്
14. ശപീ. നക. വി. ഉതമന്, മാരനന്ധിച്ച സബ്ജിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, ഔഷധി
15. രഡാ. റ്റി  XII- ന്റെി. നക. ഹൃദികധിച്ച സബ്ജക്ട്, സംബന്ധി. ഇ. ഒ., ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിനല് പ്ലാന്റാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് രബാരഡധിച്ച സബ്ജക്ട്
വപീഡിരയായ ഞാാ രകാണ്ഫീറിപ്ന്സംബന്ധിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് വഴി പനങ്കിലും നടപടുത ഉരദ്യാഗസര
1. രഡാ. ഷരമ്മിറ്റി  XIIിള രമരി രന്ധിച്ച സബ്ജാസംബന്ധഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്, നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
2. ശപീ. വി. ഭൂഷണ്, അഡപീഷണല് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി 2021-22 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത, ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച സംബന്ധബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി XII-ന് പരിധിയായ ഞാില് വരുന്ന ധനാഭ്യരയര്ത്ഥന നമ്പര
XVIII, XIX എന്നിവയായ ഞാിരര്ട്ടിന്മേല് സൂക്ഷ്മപരിര ാധന നടത്തുകയുവും ബന്ധിച്നി
വകുപ്പുരദ്യാഗസരുമായായ ഞാി ചരച്ച നടത്തുകയുവും നചയ. ചരച്ചയുനട സംബന്ധവുംുംബക്ഷേിപ്തവും ചുവനട
രചരക്കുന.
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ആരരാഗ്യരമഖലയധിച്ച സബ്ജക്ട്
രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

കാലതധിച്ച സബ്ജക്ട്

ആരരാഗ്യരമഖലയായ ഞാിനല
ശദരയായ ഞാാടുകൂടിയുവും

പരത്യക

പരിഗണന

സംബന്ധവുംസാന

സംബന്ധരക്കാര

വിവിധ

നഹസകളില്

സംബന്ധമയായ ഞാബന്ധിച്ിതമായുവും

നല്കിനകാണ്ടായാണധിച്ച സബ്ജക്ട്
മുരന്നാര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടു

ഈ

രപാകുന്നനതനവും

അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള

തുക

നചലവഴിക്കുന്നതിനാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഈ

അവസംബന്ധരതില് മുന്ഗണന നല്രകണ്ടായനതനവും ആയായ ഞാതിനാല് സംബന്ധരക്കാര നയായ ഞാവും
നടിലാക്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഉരദ്യാഗസരുനട

ആത്മാര്ത്ഥമാരയര്ത്ഥമായായ ഞാ

സംബന്ധഹകരണവും

ഉണ്ടായാകണനമനവും ബഹ. സംബന്ധമിതി അദ്യുംബക്ഷേ ആമുഖമായായ ഞാി പറിപ്ഞ.
രയായ ഞാാഗതിനുള്ള രനാിധിച്ച സബ്ജക്ട്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് വളനര ലവകിയായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട് ലഭിച്ചനതന്ന സംബന്ധമിതി
അവുംഗതിന് അഭിപായായ ഞാതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്, രയായ ഞാാഗതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് 24 മണിക്കൂര മുനമ്പങ്കിലും നടപിലുവും അവ
സംബന്ധമിതി

അവുംഗങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

ലഭിക്കതക്കവിധവും

നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാ

നസംബന്ധക്രരിറിപ്ിയായ ഞാറ്റി  XII- ന്റെിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

ലഭ്യമാക്കണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ബഹ. അദ്യുംബക്ഷേ വകുിനധിച്ച സബ്ജക്ട് നിരരിന് നിര്ദ്ദേ വും നല്കി.
പ്ലാന്റാനിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട്

രബാരഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

പസംബന്ധിദപീകരിച്ച

കണക്കു

പകാരവും

കഴിഞ്ഞ

സംബന്ധാമ്പതിക വരഷതിനല പ്ലാന്റാന് ഔിധിച്ച സബ്ജക്ട്രല 2284 രകാടി രൂപയുവും അഗ്രിരഗറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
എകധിച്ച സബ്ജക്ട്നസപന്ഡിച്ചര 2,473.27 രകാടി രൂപയുവും ആണധിച്ച സബ്ജക്ട്. രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് മഹാമാരിയുനട
കാലമായായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുരപാലുവും എലാ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് തലവന്മാരുവും ബന്ധിച്നി ഉരദ്യാഗസരുവും
പദതികള്പ്പെടുത്തി നല രപീതിയായ ഞാില് രഫീാരളാ-അപധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്തതിനാല് മികച്ച നപരരഫീാമന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഉണ്ടായായായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും ഈ വരഷവവും അരത രപീതിയായ ഞാില് പദതി പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തി
നടിലാക്കാനുള്ള നടപടി സംബന്ധനപീകരിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും
വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച.
ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്äിിനി സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ഡപീനറ്റി  XII- ന്റെയായ ഞാില്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് മാതമാണധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇന്നനത
രയായ ഞാാഗതില് ഉള്പ്പെടുത്തിനക്കാള്ളിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളനതനവും രകാവിസമായായ ഞാി ബന്ധിച്നി വിഷയായ ഞാവും
പരത്യകവും ചരച്ച നചരയ്യാറാണ്ടായതാനണനമുള്ള സംബന്ധമിതി അവുംഗതിന് നിരരിന് നിര്ദ്ദേ തിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
രകാവിസമായായ ഞാി ബന്ധിച്നി കാര്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി ചരച്ച നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് ഉടന് തനന്ന രയായ ഞാാഗവും
രചരാനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ബഹ. നചയായ ഞാരരപഴധിച്ച സബ്ജക്ട്സംബന്ധണ് അറിപ്ിയായ ഞാിച.

FCP 8f /SJ(VS)/Sub.com XII/13.07.2022

21

ആരരാഗ്യ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
ധനാഭ്യരയര്ത്ഥന നമ്പര XVIII
ലവദ്യസംബന്ധഹായായ ഞാരവുംഗവവും നപാതുന്ധിച്ച സബ്ജനാരരാഗ്യവവും
2210-01-110-24-(പ്ലാന്റാന്)
ആവുംബുലന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്)

രകരള

അടിയായ ഞാന്തിര

നവനാദ്യസംബന്ധഹായായ ഞാവും

(108

കനിവധിച്ച സബ്ജക്ട് ആവുംബുലന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് പദതിയുനട ഭാഗമായായ ഞാി 315 ആവുംബുലന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധവുംസാനതിന്

വിവിധ

ഭാഗങ്ങളില്

സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

നടത്തുന.

രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

കാലമായായ ഞാതിനാല് കൂടുതല് സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നടരതണ്ടായിവന. ഇാ്കൗ പദതിയുനട
നടതിിനായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കിയായ ഞാ
സംബന്ധമിതി

ഇാ്കൗ

പ്ലാന്റാന്

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

പീരഷകതില്

ിപാര

രകാടി

രൂപ

അധികമായായ ഞാി

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.

രകരള ആരരാഗ്യ
2210-05-001-93-35-
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ാസ്ത്ര സംബന്ധര്യനിര്വ്വകലാ ാല

നമഡിക്കല് സംബന്ധര്യനിര്വ്വകലാ ാല സാപിക്കല് -മൂലധന
ആസ്തികികളുനട രൂപപീകരണതിനുള്ള സംബന്ധഹായായ ഞാധനവും.

ഭരണാനുമതി

ലഭിച്ച

പദതിഘടകങ്ങളുനട

പൂരതപീകരണതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് വിലയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി ഇാ്കൗ പ്ലാന്റാന്
പീരഷകതില് 42.22 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.
2210-06-101-53- പാവനിവരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് നവനാദ്യസംബന്ധഹായായ ഞാവും നല്കുന്നതിനുള്ള
നസംബന്ധാനസംബന്ധനാറ്റി  XII- ന്റെി
നിലവിനല സംബന്ധാഹചര്യതില് പല ആശുപതികളിലുവും ഓക്സിജന്ിന്ധിച്ച സബ്ജന് പ്ലാന്റാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഇന്്റ്റോള്പ്പെടുത്തി നചയ്യാറാാനുള്ള നടപടികള്പ്പെടുത്തി സംബന്ധനപീകരിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും അവിനടനയായ ഞാലാവും തനന്ന
250 നക.വി ര ഷിയുള്ള ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെര ഇന്്റ്റോള്പ്പെടുത്തി നചയ്യാറാണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് പറിപ്ഞ്ഞിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും
അഭിപായായ ഞാനി സംബന്ധമിതി അവുംഗവും ന്ധിച്ച സബ്ജനറിപ്ല് ആശുപതികളിനലങ്കിലും നടപിലുവും ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെര
സാപിക്കാനാവ ്യമായായ ഞാ നടപടി സംബന്ധനപീകരിക്കണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ആവ ്യനര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടു.
പുതിയായ ഞാതായായ ഞാി ഓക്സിജന്ിന്ധിച്ച സബ്ജന് പ്ലാന്റാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് സാപിക്കാനുരിന് നിര്ദ്ദേ ിക്കുന്ന 35 സലങ്ങളില്
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ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെറിപ്ിന്

കവുംരപാണ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഉള്പ്പെടുത്തിനടുതിനക്കാണ്ടായാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധിവില്

വരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

നല്കിയായ ഞാിരിക്കുന്നനതന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുപ്പു പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി മറുപടി നല്കി.
പസ്തുത വരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ഏനറ്റി  XII- ന്റെടുതധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്യുന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധി.പി.ഡബ്യൂ.ഡി. ആനണനവും
ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെറിപ്ിനന

സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച

നചയ്തിരിക്കുന്നതിനാല്

കാര്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി
ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെര

പരാമര ിക്കാനത

രറിപ്റ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

അഡപീഷണലായായ ഞാി

കനാിധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഇന്്റ്റോള്പ്പെടുത്തി

നചരയ്യാറാണ്ടായതുനണ്ടായനവും ന്ധിച്ച സബ്ജനറിപ്ല് ആശുപതികളില് സാപിക്കുന്ന പ്ലാന്റാന്റുകളിനലങ്കിലും നടപിലുവും
ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെര സാപിക്കുന്നതിനാവ ്യമായായ ഞാ നടപടി സംബന്ധനപീകരിക്കണനമന്ന സംബന്ധമിതിയുനട
ആവ ്യതിരര്ട്ടിന്മേല് ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇന്ത്യ അനുവദിക്കുന്ന തുകയായ ഞാില് നിനവും
ഓക്സിജന്ിന്ധിച്ച സബ്ജന്

പ്ലാന്റാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

സാപിക്കുന്ന

സാപിക്കുനനണ്ടായനവും
35

ഓക്സിജന്ിന്ധിച്ച സബ്ജന്

കൂടാനത

ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്ഷന്

സംബന്ധവുംസാന

ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

പ്ലാന്റാന്റുകളില്

ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെര

ആവ ്യമുനണ്ടായങ്കിലും നടപില് അതുള്പ്പെടുത്തിനനട നക.എവും.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എല് (Kerala Medical
Services Corporation Ltd) മുരഖന സംബന്ധാങഷന് നചയ്യുന എനവും സംബന്ധി.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.ആര.
കവുംരപാണ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് വഴിയുവും ഓക്സിജന്ിന്ധിച്ച സബ്ജന് പ്ലാന്റാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് സാപിച നല്കാന് തയ്യാറാാറിപ്ാനണനവും
നിരിന് നിര്ദ്ദേിഷ്ട

സലതധിച്ച സബ്ജക്ട്

പ്ലാന്റാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

സാപിക്കുനമനവും

അവരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഡി.എവും.ഇ,

ഡി.എച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. എന്നിവിടങ്ങളില്നിന കുറിപ്ച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് തുക നല്കുനമനവും ഇതരതില്
മൂന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഫീണ്ടായിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഉപരയായ ഞാാഗിച്ചാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഓക്സിജന്ിന്ധിച്ച സബ്ജന്

ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്ഷന്

പ്ലാന്റാന്റുകള്പ്പെടുത്തി

സാപിക്കുന്നനതനവും പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി വി ദപീകരിച.
ഓക്സിജന്ിന്ധിച്ച സബ്ജന്

പ്ലാന്റാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഇന്്റ്റോള്പ്പെടുത്തി

നചയ്യുരമ്പാള്പ്പെടുത്തി

തനന്ന

ന്ധിച്ച സബ്ജനരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെറുവും

സാപിരക്കണ്ടായതാനണനവും നസംബന്ധക്ക്റിപ്ിയായ ഞാായായ ഞാി നചരയ്യാറാണ്ടായ കാര്യമല അനതനവും
സംബന്ധമിതി അവുംഗവും അഭിപായായ ഞാനിരാള്പ്പെടുത്തി ന്ധിച്ച സബ്ജനറിപ്ല് ആശുപതി, ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ ആശുപതി
എന്നിവ ഏതധിച്ച സബ്ജക്ട് തരിന് നിര്ദ്ദേ ഭരണ സാപനതിന് കപീഴിലാരണാ വരുന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട് പസ്തുത
തരിന് നിര്ദ്ദേ ഭരണ

സാപനമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

അതനലങ്കിലും നടപില്

നിലവില്

എന്.എച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്.എവും.

ആണധിച്ച സബ്ജക്ട്

അക്കാര്യവും

നിര്യനിര്വ്വഹിക്കുന്നനതനവും

നചയ്യുന്നനതനവും

ബഹ.

സംബന്ധമിതി

നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ് രബാധ്യനടുതി.
നിലവില്

നപന്ഡിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഉള്ള

അരപുംബക്ഷേകള്പ്പെടുത്തി

തപീരാക്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ഇാ്കൗ പ്ലാന്റാന്
5 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി അനുവദിക്കണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
FCP 8f /SJ(VS)/Sub.com XII/13.07.2022

ിപാര

പീരഷകതില്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
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തപീരുമാനിച.

2210-06-101-49- സംബന്ധാവുംക്രമിക രരാഗങ്ങളുനട രമല്രനാിവവും നിയായ ഞാന്ത്രണവവും
നിലവിനല ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് വിഹിതമായായ ഞാ 5 രകാടി രൂപയ്ക്കുപുറിപ്നമ മുന് വരഷങ്ങളില്
സംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി

വാങ്ങിയായ ഞാ

വകയായ ഞാില്

നക.എവും.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എല്.-നധിച്ച സബ്ജക്ട്

തുക

നല്കാനായായ ഞാി 1.597 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി ആവ ്യമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ആരരാഗ്യവവും
കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും

വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്

പിന്സംബന്ധില്

നക.എവും.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എല്.

സംബന്ധവുംഭരിക്കുന്ന

രഹാസിറ്റി  XII- ന്റെലുകളിരലയധിച്ച സബ്ജക്ട്

എത്തുന്നിനലന്ന

നസംബന്ധക്രിറിപ്ി

സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ

നമഡിസംബന്ധിന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്,

ഗ്കൗസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

വ്യാപക

അറിപ്ിയായ ഞാിച.
തുടങ്ങിയായ ഞാവ

പരാതിയുനണ്ടായനവും

നക.എവും.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എല്.നധിച്ച സബ്ജക്ട് നപ്ിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ബില് ഉള്ളതുനകാണ്ടായാരണാ ഇതരതില്
സംബന്ധവുംഭവിക്കുന്നനതന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതിയായ ഞാവുംഗവും ആരാഞ്ഞതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് ഈ വിഷയായ ഞാവമായായ ഞാി അതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
ബന്ധിച്മിനലന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച. രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്-19
കൂടാനത മണ്സൂണ് സംബന്ധമയായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായാകുന്ന അരനകവും പകരച്ചവ്യാധികള്പ്പെടുത്തി കൂടി
പരിഗണിചരവണവും

തുക

വകയായ ഞാിരുരതണ്ടായനതന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി

അവുംഗവും

അഭിപായായ ഞാനിരാള്പ്പെടുത്തി അവനയായ ഞാലാവും കണക്കിനലടുത്തുനകാണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് തനന്നയായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട് നടണ്ടായര
നടപടികള്പ്പെടുത്തി പൂരതിയായ ഞാാക്കി ഓരഡര നല്കുന്നനതനവും പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
വ്യക്തമാക്കി.
മുന്
നമഡിക്കല്

വരഷങ്ങളില്
സംബന്ധരവപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധാധനസംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി
രകാരരറിപ്ഷന്

വാങ്ങിയായ ഞാ

വകയായ ഞാില്

ലിമിറ്റി  XII- ന്റെഡിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

രകരള
നല്കുവാന്

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി വിലയായ ഞാിരുത്തുകയുവും
ആയായ ഞാതിനാല് ഇാ്കൗ പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില് 1.5970 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിക്കുകയുവും നചയ.

ിപാര

2210-06-101-45- പകരച്ച വ്യാധികളലാത രരാഗങ്ങളുനട രമല്രനാിവവും നിയായ ഞാന്ത്രണവവും
മുന് വരഷനത മരുന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് വാങ്ങിയായ ഞാ വകയായ ഞാില് രകരള നമഡിക്കല് സംബന്ധരവപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
രകാരരറിപ്ഷന് ലിമിറ്റി  XII- ന്റെഡിനധിച്ച സബ്ജക്ട് നല്കുന്നതിനായായ ഞാി നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷതില്
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ 4 രകാടി രൂപ അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല്
അധികമായായ ഞാി ഇാ്കൗ പ്ലാന്റാന്
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പീരഷകതില്

1.6485 രകാടി രൂപ

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര
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നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
നാഷണല് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് മിഷന് ( NHM)
2210-06-101-31- ആരരാഗ്യകിരണവും-രാഷപീയായ ഞാ ബാല്സംബന്ധനാസ്യകാര്യ ക്രമവും.
കഴിഞ്ഞ വരഷവും അനുവദിച്ച തുക പൂരണ്മായുവും നചലവഴിക്കാതതിനന
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് ബഹ. സംബന്ധമിതി അവുംഗവും ആരാഞ്ഞതിരര്ട്ടിന്മേല് പസ്തുത തുക കഴിഞ്ഞ
വരഷവും റിപ്ിലപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്തിിിലാനയായ ഞാനവും 20 രകാടി രൂപ ആവ ്യനനിങ്കിലും നടപിലുവും 5 രകാടി
രൂപ

മാതരമ

ലഭിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളൂനവനവും

ആശുപതികളുനട

പവരതനതിനായായ ഞാി

ആശുപതി നിര്യനിര്വ്വഹണ സംബന്ധമിതികളില്നിന്നാണധിച്ച സബ്ജക്ട് അധിക നചലവിനുള്ള തുക
കനണ്ടായതിയായ ഞാനതനവും ആയായ ഞാതിന് ബാധ്യത നകാടുത്തുതപീരക്കുന്നതിനാണധിച്ച സബ്ജക്ട് 38.32
രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി ആവ ്യനടുന്നനതനവും ഈ ്പീവും വഴിയായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട് എലാ
ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതികളുവും പവരതിക്കുന്നനതനവും ആരരാഗ്യകിരണവും പദതി
വഴി വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള പണവും ഇതുവനര കൃത്യമായായ ഞാി ലഭ്യമായായ ഞാിിിലാനയായ ഞാനവും
NHM ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് മിഷന് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര വി ദപീകരിച.
നാഷണല് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് മിഷന് ( NHM) നചലവിനതില് അധികരിച്ച
38.33

രകാടി

രൂപ

ആശുപതി

നിര്യനിര്വ്വഹണ

സംബന്ധമിതികള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

തിരിനക

നല്രകണ്ടായതായായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളതിനാല് നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക
അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രബാധ്യമായായ ഞാതിന് അടിസാനതില് 38.3294
രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി ഇാ്കൗ പ്ലാന്റാന്
ിപാര

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-06-101-19- രദ പീയായ ഞാ ആരരാഗ്യദ്കൗത്യവും (രകന്ദ്ാവിഷ്കൃതവും 60 : 40)
ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്
പതിനിധികള്പ്പെടുത്തി

ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഇന്ത്യയുനടയുവും

കൂടിരച്ചരന്നാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

NHM-ന്

ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്

ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

രകരളയുനടയുവും
ഔരി്
ട്ട്

തപീരുമാനിക്കുന്നനതനവും അതിന്പകാരവും 2021-22 രലക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് 1,403 രകാടി രൂപയുനട
ഔിധിച്ച സബ്ജക്ട് രലയായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട് രകന്ദ് സംബന്ധരക്കാര അവുംഗപീകരിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളനതനവും എന്നാല് ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെില് 800
രകാടി രൂപ മാതവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളതിനാല് 603 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി
ആവ ്യമുനണ്ടായനവും NHM ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് മിഷന് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ രബാധ്യനടുതി.
FCP 8f /SJ(VS)/Sub.com XII/13.07.2022

25

1403 രകാടി രൂപ ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് ഔിധിച്ച സബ്ജക്ട് രലയായ ഞാാനണനവും ഇതിന് 60
രകന്ദ് സംബന്ധരക്കാരാണധിച്ച സബ്ജക്ട് തരരണ്ടായനതനവും എന്നാല് ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
അനുവദിച്ചിിിനലങ്കിലും നടപില്

രകന്ദ്സംബന്ധരക്കാരില്

തമാനവും

പീരഷകതില് വിഹിതവും

നിനമുള്ള

വിഹിതവും

ലഭിക്കാന്

സംബന്ധാധ്യതയായ ഞാിലാനയായ ഞാനവും കൂടാനത, 2021 ജൂലല 1-ാാാവും തപീയായ ഞാതി മുതല് ഒരു പുതിയായ ഞാ
സംബന്ധവുംവിധാനമായായ ഞാ സംബന്ധിവുംഗിള്പ്പെടുത്തി രനാഡല് അക്ക്കൗണ്ടായാണധിച്ച സബ്ജക്ട് നിലവിലുള്ളനതനവും എലാ
സംബന്ധി.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ഫീണവും പസ്തുത രനാഡല് അക്ക്കൗണ്ടായിരലക്കാണധിച്ച സബ്ജക്ട് വരുന്നനതനവും
അതിനാല് സംബന്ധവുംസാന ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് വിഹിതതില് , രകന്ദ്-സംബന്ധവുംസാന വിഹിതതില്
മതിയായ ഞാായായ ഞാ

തുകയുനണ്ടായന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഉറിപ്പ്പു

വരുതണനമന്നാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

നിരരിന് നിര്ദ്ദേ ിക്കുന്നനതനവും രകന്ദ് സംബന്ധരക്കാര വിഹിതവും

രകന്ദ്

സംബന്ധരക്കാര

21 ദിവസംബന്ധതിനുള്ളിലുവും

സംബന്ധവുംസാന സംബന്ധരക്കാര വിഹിതവും 40 ദിവസംബന്ധതിനുള്ളിലുവും പസ്തുത അക്ക്കൗണ്ടായില്
വരരണ്ടായതുനണ്ടായനവും

NHM

ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

മിഷന്

ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര

വി ദപീകരിച്ചതിന്

അടിസാനതില് അധികമായായ ഞാി ആവ ്യനി തുകയായ ഞാായായ ഞാ 603.08 രകാടി രൂപ
അനുവദിക്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുവാന് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-06-101-12-01- രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് 19 പകരച്ചവ്യാധി നിയായ ഞാന്ത്രണവവും നിരവഹണവവും
രദ പീയായ ഞാ ആരരാഗ്യമിഷനു കപീഴിനല രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് ബ്ിരഗഡധിച്ച സബ്ജക്ട്
പാരക്കന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരക്കുള്ള ആനുകൂല്യവവും റിപ്ി്ധിച്ച സബ്ജക്ട്
അലവന്വന്സുവും
രദ പീയായ ഞാ

ആരരാഗ്യ

മിഷനധിച്ച സബ്ജക്ട്

കപീഴിനല

രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

ബ്ിരഗഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് അലവന്വന്സുവും ഇന്നസംബന്ധ്പീവവും ഇനതില് നല്കുന്നതിനായായ ഞാി നടപ്പു
സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും തുക അനുവദിച്ചിിിലാതതിനാല്
അധികമായായ ഞാി ഇാ്കൗ പ്ലാന്റാന്

240 രകാടി രൂപ

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
4210-01-110-52 - രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട് മാനസംബന്ധിക ആരരാഗ്യ രകന്ദ്തിന് നിലവാരവും
ഉയായ ഞാരതല്
രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട് മാനസംബന്ധികാരരാഗ്യ രകന്ദ്തിന് മാ്റ്റേര പ്ലാന്റാന് പകാരമുള്ള
നിരമ്മിറ്റി  XIIാണവും

ഇരാള്പ്പെടുത്തി

ഏതധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഘിതിലാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

എനവും

നചലവായായ ഞാ

തുക

എതയായ ഞാാനണനവും സംബന്ധമിതി ആരാഞ. ്പീവും പകാരവും ഒരു ആരക്കിനടക്ട് കമ്മിറിനന
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നിയായ ഞാമിച

എനവും

ഗവണ്നമ്ിന്

നചറിപ്ിനയായ ഞാാരു

വിഹിതവും

ഉള്പ്പെടുത്തിനടുതി

ലപവറ്റി  XII- ന്റൊയായ ഞാി ഫീണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധനരൂപിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് ഒരു ്്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് രന്ധിച്ച സബ്ജി്റ്റേര നചയ്തധിച്ച സബ്ജക്ട് പവരതനവും
നടത്തുകനയായ ഞാന്നതായായ ഞാിരുന
തപീരുമാനനമടുക്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
തുടങ്ങിനയായ ഞാനവും

ഈ

രപാന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറിന്

മുമ്പുതനന്ന

കഴിഞ്ഞ

വരഷനത

ലുംബക്ഷേ്യനമനവും

ആരക്കിനടക്ട് കമ്മിറിനന
വരക്കിനായായ ഞാി

അതിനുള്ള

നിയായ ഞാമിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്
പണവും

വരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

തയ്യാറാാറിപ്ാക്കി

വച്ചിരുന്നതായുവും പ്ലാന്റാനിനല ചില രപാരായ്മകള്പ്പെടുത്തി നികതാനായായ ഞാി 21.24 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
അധികമായായ ഞാി ആവ ്യമുണ്ടായായായ ഞാിരുനന്നങ്കിലും നടപിലുവും പസ്തുത തുക ലഭിക്കാതതിനാലാണധിച്ച സബ്ജക്ട്
അധിക തുക ആവ ്യനടുന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ
അറിപ്ിയായ ഞാിച.
ഈ വിഷയായ ഞാവും കുരറിപ്കാലമായുള്ള പശ്നമാനണനവും എതയുവുംരവഗവും ഇതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
പരിഹാരവും കാണണനമനവും നിരരിന് നിര്ദ്ദേ ിച്ച സംബന്ധമിതി നിലവില് മാ്റ്റേര പ്ലാന്റാന്
ലഭ്യമായായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുരണ്ടായാനയായ ഞാന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ആരാഞ്ഞതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്, ലഫീനല് രപനമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നടതിയായ ഞാര ഷവും പ്ലാന്റാന്
പകാരവും വരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പൂരതിയായ ഞാാക്കുന്ന കാര്യതില് തപീരുമാനനമടുക്കുനമനവും സനപഷ്യല്
പ്ലാന്റാനിന് അടിസാനതില് എനന്തലാവും സംബന്ധ്കൗകര്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി രവണനമനള്ളനതലാവും
പരിര ാധിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് വരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്തിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും ബില് നപ്ിവുംഗായായ ഞാതുനകാണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് മാ്റ്റേര പ്ലാന്റാന്
ലഭ്യമായായ ഞാിിിനലനവും

ആയായ ഞാതിനാല്

വരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

മുടങ്ങിയായ ഞാിരിക്കുകയായ ഞാാനണനവും

പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി വി ദപീകരിച.
ആവ ്യനി തുക നകാടുതാല് മാതരമ മാ്റ്റേര പ്ലാന്റാന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂനവനവും
ഒരു യപീവും രപാന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്ന രപീതിയായ ഞാില് ഇതധിച്ച സബ്ജക്ട് മുരന്നാിധിച്ച സബ്ജക്ട് നകാണ രപാരകണ്ടായതിനായായ ഞാി
തുക അനുവദിരക്കണ്ടായതുനണ്ടായനവും വിലയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട് മാനസംബന്ധിക
ആരരാഗ്യ രകന്ദ്തിന് നിരമ്മിറ്റി  XIIാണതിനുള്ള മാ്റ്റേര പ്ലാന്റാന് തയ്യാറാാറിപ്ാക്കിയായ ഞാതുമായായ ഞാി
ബന്ധിച്നി കുടിശ്ശികിക തുക നല്കുന്നതിനായായ ഞാി 21.24 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.

2210-01-110-85-05-1- മാനസംബന്ധിക ആരരാഗ്യ രകന്ദ്വും തിരുവനന്തപുരവും - ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
നചലവകള്പ്പെടുത്തി -നവള്ളക്കരവും
തിരുവനന്തപുരവും
മാനസംബന്ധിക
ആരരാഗ്യരകന്ദ്തിനല
നവള്ളതിന്
ചാര്ിനതില് നടപ്പു സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക
അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി 1.8650 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി
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വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.

2210-03-110-99- ആശുപതികളുവും ഡിസനപന്സംബന്ധറിപ്ികളുവും ന്ധിച്ച സബ്ജനറിപ്ല് ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ താലൂക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്
ആശുപതികള്പ്പെടുത്തി ഒഴിനക
2210-03-110-99-05-2- ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി-നവനാദം വെെദ്യുതി നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-03-110-99-34-2- മറ്റു നചലവകള്പ്പെടുത്തി-നവനാദം വെെദ്യുതി നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്
നവനാദം വെെദ്യുതി

കരവും

അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല്

ഇനതില്
ചുവനട

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന

നകാടുതിരിക്കുന്ന

തുക

രനാണ്പ്ലാന്റാ
ണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ധനപുനരിക്കുന്ന തുക ധനപുനഃവിനിരയായ ഞാാഗവുംവഴിരയായ ഞാാ
അഥവാ ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥനവഴിരയായ ഞാാ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-03-110-99-05-2 - 27 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-03-110-99-34-2 - 7 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
2210-06-107-99-05-2- പ്ികധിച്ച സബ്ജക്ട് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് ലരബാറിപ്ിറിപ്ികള്പ്പെടുത്തി (നപാതുന്ധിച്ച സബ്ജനാരരാഗ്യ പരപീുംബക്ഷേണ ാലകള്പ്പെടുത്തി) - ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി നവനാദം വെെദ്യുതി നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്
തിരുവനന്തപുരവും പ്ികധിച്ച സബ്ജക്ട് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് ലാബിന് pending electricity bill
തുക നല്കുന്നതിനു രവണ്ടായി വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
വിലിയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി 49.45 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.

2210-06-112-98

- ആ ാവരക്കരമാരക്കുള്ള അലവന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

ആ ാവരക്കരമാരുനട പതിമാസംബന്ധ രഹാണരറിപ്റിപ്ിയായ ഞാവും 5000 രൂപയായ ഞാില് നിനവും
6000 രൂപയായ ഞാായായ ഞാി വരദിിച്ചതിന് അടിസാനതിലുള്ള തുക കണക്കാക്കിയായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട്
അധിക തുക ആവ ്യനടുന്നനതന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായായായ ഞാി. ആയായ ഞാതിനാല്
രഹാണരറിപ്റിപ്ിയായ ഞാവും ആയായ ഞാി നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും അനുവദിച്ച 111.1429 രകാടി
രൂപ അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ഈ രനാണ്പ്ലാന്റാന്
രൂപ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
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പീരഷകതില് 75.6581 രകാടി
ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
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തപീരുമാനിച.
2210-80-190-99-36 - രകരള നമഡിക്കല് സംബന്ധരവപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് രകാരരറിപ്ഷന് ലിമിറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധഹായായ ഞാധനവും- സംബന്ധഹായായ ഞാധനവും മ്പരളതരവും
രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

പതിരരാധ

സംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി

വാങ്ങുന്നതിനായായ ഞാി

ഈ

പീരഷകതില് അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക അപര്യാപ്തമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്. ആയായ ഞാതിനാല് 653 രകാടി
രൂപ

അധികമായായ ഞാി

ഈ

ധനപുനരിക്കുന്ന തുക ധനപുനഃവിനിരയായ ഞാാഗവുംവഴിരയായ ഞാാ
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

രനാണ്പ്ലാന്റാന്

അഥവാ

പീരഷകതില്

ഉപധനാഭ്യരയര്ത്ഥനവഴിരയായ ഞാാ

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

നമഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
4210-03-105-66
4210-03-105-65
4210-03-105-41
[[[[[ [[[[

ഇടുക്കി, കാസംബന്ധരരഗാഡധിച്ച സബ്ജക്ട്, പതനവുംതിി ന്ധിച്ച സബ്ജിലകളില് പുതിയായ ഞാ
നമഡിക്കല് രകാരളജകള്പ്പെടുത്തി

വയായ ഞാനാടധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിനധിച്ച സബ്ജക്ട് ആദ്യവും തപീരുമാനിച്ച 50 ഏക്കര
ഒഴിവാക്കി പുതിയായ ഞാ സലവും തപീരുമാനിരച്ചാ എന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ആരാഞ്ഞതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഡിാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ിന്

കപീഴിലുള്ള

സലത്തുതനന്ന

നിരമ്മിറ്റി  XIIിക്കാനാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഇരാള്പ്പെടുത്തി

ഉരിന് നിര്ദ്ദേ ിക്കുന്നനതന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാനത വയായ ഞാനാടധിച്ച സബ്ജക്ട്
നമഡിക്കല്

രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

കിഫ്ബി

രപാന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറില്

നിന്നാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഫീണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്

അനുവദിക്കുന്നനതനവും അറിപ്ിയായ ഞാിച. കാതധിച്ച സബ്ജക്ട് ലാബധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധ്കൗകര്യമുള്ള എത നമഡിക്കല്
രകാരളജകളാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

നിലവിലുള്ളനതന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി

ആരാഞ്ഞതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് ,

രനരനതയുണ്ടായായായ ഞാിരുന്ന അഞധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് രകാരളജകളിലുവും കാതധിച്ച സബ്ജക്ട് ലാബധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധ്കൗകര്യമുനണ്ടായനവും മരഞരിയായ ഞാിലുവും എറിപ്ണാകുളത്തുവും ഇരാള്പ്പെടുത്തി ആരവുംഭിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും
രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് കാരണവും പാരിള്ളിയായ ഞാില് ആരവുംഭിച്ചിിില എനവും ഇടുക്കിയാണധിച്ച സബ്ജക്ട് അടുത
പരയായ ഞാാരിറ്റി  XII- ന്റെി

നകാടുരക്കണ്ടായനതനവും

നമഡിക്കല്

എഡ്യൂരക്കഷന്

ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര

സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച.
ന്ധിച്ച സബ്ജനസംബന്ധാന്ദ്ത
ആശുപതികളില്
അഭിപായായ ഞാനിതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്,

കൂടുതലുള്ള
കാതധിച്ച സബ്ജക്ട്

ചങ്ങനാരശ്ശികരിയായ ഞാിനല
ലാബധിച്ച സബ്ജക്ട്

അത്യാവ ്യമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

മാനദണമനുസംബന്ധരിച്ചാണധിച്ച സബ്ജക്ട്
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ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ/ന്ധിച്ച സബ്ജനറിപ്ല്

കാതധിച്ച സബ്ജക്ട്

ലാബിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി
അനുമതി
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നല്കുന്നനതനവും ന്ധിച്ച സബ്ജനറിപ്ല് ആശുപതികളിലുവും നമഡിക്കല് രകാരളജകളിലുവും കാതധിച്ച സബ്ജക്ട്
ലാബധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധ്കൗകര്യമുണ്ടായാകുനമനവും

ഓരരാ

സലനതയുവും

ആവ ്യകത

പരിര ാധിച്ചാണധിച്ച സബ്ജക്ട് പുതിയായ ഞാ കാതധിച്ച സബ്ജക്ട് ലാബുകള്പ്പെടുത്തി അനുവദിക്കുന്നനതനവും പിന്സംബന്ധില്
നസംബന്ധക്രിറിപ്ി മറുപടി നല്കി.
ഇടുക്കി, കാസംബന്ധരരഗാഡധിച്ച സബ്ജക്ട്, പതനവുംതിി ന്ധിച്ച സബ്ജിലകളില് പുതിയായ ഞാ നമഡിക്കല്
രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിനായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് രബാധ്യനി
സംബന്ധമിതി താനഴറിപ്യുന്ന പ്ലാന്റാന്

പീരഷകങ്ങളില് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക

പീരഷകതില് അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

ഈ

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

തപീരുമാനിച.
4210-03-105-66- : 15 രകാടി രൂപ
4210-03-105-65- : 15 രകാടി രൂപ
4210-03-105-41- : 8.05 രകാടി രൂപ
24-സംബന്ധാധന സംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി
നമഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ വകുിനധിച്ച സബ്ജക്ട് കപീഴിലുള്ള നമഡിക്കല് രകാരളജകളില്
രരാഗികളുനട ചികിതയുമായായ ഞാി ബന്ധിച്നി oxygen, മറ്റു ന്ധിച്ച സബ്ജപീവന് രുംബക്ഷോ മരുനകള്പ്പെടുത്തി,
ആഹാര

സംബന്ധാധനങ്ങള്പ്പെടുത്തി

24-Materials

&

എന്നിവയുനട

Supplies

എന്ന

ബില്ലുകള്പ്പെടുത്തി

മാറിപ്ി

പീരഷകതില്

നല്കുന്നതിനായായ ഞാി

അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള

തുക

അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി ഈ രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില്

14.1907 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

തപീരുമാനിച.
05-01-ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി - നവള്ളക്കരവും
നമഡിക്കല്
രകാരളജകളിനല

വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ

വകുിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

നവള്ളക്കരതിനായായ ഞാി

കപീഴിലുള്ള

ബന്ധിച്നി

നമഡിക്കല്
പീരഷകങ്ങളില്

അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള 15.2903 രകാടി രൂപ അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് വിലയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ
സംബന്ധമിതി

കുടിശ്ശികികയായ ഞാായുള്ള

രനാണ്പ്ലാന്റാന്

നവള്ളക്കരവും

പീരഷകതില്

FCP 8f /SJ(VS)/Sub.com XII/13.07.2022

24.9330

അടച

തപീരരക്കണ്ടായതിനായായ ഞാി

രകാടി

രൂപ

ഈ

അധികമായായ ഞാി
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വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.

02-04.കണ്രസംബന്ധാളിരഡറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപ
നമഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ വകുിനധിച്ച സബ്ജക്ട് കപീഴിലുള്ള നമഡിക്കല് രകാരളജകളില്
രബാണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് വ്യവസയായ ഞാില് രന്ധിച്ച സബ്ജാലി നചയ്യുന്ന Junior Residents, Senior Residents,
Lecturer

എന്നപീ

ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട

വരദിിച്ച

മ്പളവും

നല്കുന്നതിനായായ ഞാി

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് 53.0394 രകാടി രൂപ
അധികമായായ ഞാി ഇാ്കൗ രനാണ് പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
12-നമഡിക്കല് രകാരളജകളിനല House Surgeon/ PG വിദ്യാരയര്ത്ഥികള്പ്പെടുത്തിക്കുള്ള
ര്ാളരഷിധിച്ച സബ്ജക്ട് ആ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ല്റ്റേ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്
നമഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ വകുിനധിച്ച സബ്ജക്ട് കപീഴിലുള്ള നമഡിക്കല് രകാരളജകളില്
House Surgeon/PG വിദ്യാരഥികള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ല്റ്റേ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നല്കുന്നതിനാവ ്യമായായ ഞാ തുക,
2019 മുതല് വരദിിച്ച ല്റ്റേ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

നിരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പകാരവും അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല്

46.5355 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി ഈ രനാണ് പ്ലാന്റാന്
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

പീരഷകതില്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
ഭുംബക്ഷേ്യവന്സുരുംബക്ഷോ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്

2210-06-102-99-05-2- ഭുംബക്ഷേ്യകാര്യഭരണവും-ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി -നവനാദം വെെദ്യുതി
നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഭുംബക്ഷേ്യവന്സുരുംബക്ഷോ

കമ്മിറ്റി  XIIപീഷണരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെിലുവും

കാര്യാലയായ ഞാങ്ങളിലുവും
നടക്കുന്നതിനാല്
സംബന്ധാമ്പതിക

സംബന്ധാമ്പിള്പ്പെടുത്തി

അതിനു

കപീഴിലുള്ള

പരിര ാധനകളടക്കമുള്ള

14

ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ

പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തി

ലവദം വെെദ്യുതി ഉപരഭാഗവും വരദിച്ച സംബന്ധാഹചര്യതില് നടപ്പു

വരഷവും

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ

തുക

അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി

മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കുന. ആയായ ഞാതിനാല് 10.50 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി ഇാ്കൗ രനാണ്
പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

തപീരുമാനിച.
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ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
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2210-06-107-98-05-1 - ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് അനലി്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് ലരബാറിപ്ിറിപ്ി, തിരുവനന്തപുരവും
ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി- നവള്ളക്കരവും
ഭുംബക്ഷേ്യസംബന്ധാപിവുംള്പ്പെടുത്തി പരിര ാധനയായ ഞാില് ന്ധിച്ച സബ്ജലവും ഒരു പധാന ഘടകമാണധിച്ച സബ്ജക്ട് .
ഭുംബക്ഷേ്യവന്സുരുംബക്ഷോ

കമ്മിറ്റി  XIIപീഷണരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെിനു

കപീഴിലുള്ള

മൂന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

NABL

അക്രഡിറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

ലാബുകളിനലയുവും പതനവുംതിി ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ ഫുഡധിച്ച സബ്ജക്ട് നട്റ്റേിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ലാബിനലയുവും കണ്ണൂരില്
വാടകനകിിടതില് പവരതിച തുടങ്ങിയായ ഞാ രമഖലാ ലാബിനലയുവും കൂടി ആനക ന്ധിച്ച സബ്ജല
ഉപരയായ ഞാാഗവും നിറിപ്രവറ്റുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് നടപ്പു സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക
അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി ഈ രനാണ് പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില്

90,000

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

രൂപ

അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

തപീരുമാനിച.
2210-06-107-98-05-2 – ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് അനലി്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് ലരബാറിപ്ിറിപ്ി - ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
നചലവകള്പ്പെടുത്തി-ലവദം വെെദ്യുതി നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്.
ഭുംബക്ഷേ്യ വന്സുരുംബക്ഷോ കമ്മിറ്റി  XIIപീഷണരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെിനധിച്ച സബ്ജക്ട് കപീഴില് തിരുവനന്തപുരവും, എറിപ്ണാകുളവും,
രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലായായ ഞാി മൂന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് രമഖലാ ലരബാറിപ്ിറിപ്ികളുവും പതനവുംതിി
ന്ധിച്ച സബ്ജിലയായ ഞാില്

ബരിമല വഴിപാടധിച്ച സബ്ജക്ട് നിരമ്മിറ്റി  XIIാണതിനുപരയായ ഞാാഗിക്കുന്ന അസംബന്ധവുംസ്കൃത

വസ്തുക്കള്പ്പെടുത്തി, കുടിനവള്ളവും എന്നിവയുനട പരിര ാധനയുമായായ ഞാി ബന്ധിച്നിധിച്ച സബ്ജക്ട് ഒരു ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ
ഫുഡധിച്ച സബ്ജക്ട് നട്റ്റേിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ലാബുവും പവരതിച വരുനനണ്ടായനവും കൂടാനത, തിരുവനന്തപുരവും,
എറിപ്ണാകുളവും, രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട് രമഖലയായ ഞാില് NABL അക്രഡിരറ്റി  XII- ന്റെഷന് ലാബുകളുവും
പവരതിക്കുനനണ്ടായനവും സംബന്ധമിതിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രബാധ്യനര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടു. ഈ ലാബുകളില് അത്യാധുനിക
ഉപകരണങ്ങള്പ്പെടുത്തി പവരതിിരക്കണ്ടായി വരുന്നതിനാല് ലവദം വെെദ്യുത ഉപരഭാഗവും വരദിച
വരുന്ന സംബന്ധാഹചര്യമാണധിച്ച സബ്ജക്ട് നിലനില്ക്കുന്നനതന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് വിലയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി

നടപ്പു

സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും ലവദം വെെദ്യുത നചലവിനതില് വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക
അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കുകയുവും 15.04 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി ഈ
രനാണ് പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

തപീരുമാനിക്കുകയുവും നചയ.
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ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
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2210-06-107-98-05-3 – ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് അനലി്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് ലരബാറിപ്ിറിപ്ി - ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
നചലവകള്പ്പെടുത്തി-നടലിരഫീാണ് നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്.
ഭുംബക്ഷേ്യ വന്സുരുംബക്ഷോ കമ്മിറ്റി  XIIപീഷണരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെിനധിച്ച സബ്ജക്ട് കപീഴില് പവരതിക്കുന്ന വിവിധ
ലാബുകള്പ്പെടുത്തിക്കുവും FSSAI അനു ാസംബന്ധിക്കുന്ന വിവിധ പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കുമായുള്ള
നടലരഫീാണ്/രബ്ാഡബാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

നചലവിനതിനുവും

രസംബന്ധവനതിനായുവും

സംബന്ധാമ്പതിക

നടപ്പു

തടസ്സിലാക്കുന്നു.  ആമിലാത

വരഷവും

ഇ്രനനറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ

തുക

അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കുകയുവും ഈ രനാണ് പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില്

70,000

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

രൂപ

അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

തപീരുമാനിക്കുകയുവും നചയ.
റിപ്പീന്ധിച്ച സബ്ജിയായ ഞാണല് കാന്സംബന്ധര നസംബന്ധ്ര
2210-05-105-52-31- റിപ്പീന്ധിച്ച സബ്ജിയായ ഞാണല് കാന്സംബന്ധര നസംബന്ധ്ര സംബന്ധഹായായ ഞാധനവും- മ്പളവും
റിപ്പീന്ധിച്ച സബ്ജിയായ ഞാണല്

കാന്സംബന്ധര

നടിലാക്കുന്നതിനുവും

നസംബന്ധ്റിപ്ിനല

ബതകള്പ്പെടുത്തി,

മ്പള

മ്പള

പരിഷ്കരണ

പരിഷ്ക്കരണവും

കുടിശ്ശികിക

എന്നിവ

നല്കുന്നതിനുവും അനുവദിച്ച തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി
51.7522

രകാടി

രൂപ

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഈ

ിപാര

രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില്

അധികമായായ ഞാി

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.

2210-05-105-52-36- പാരദ ിക അരബുദ ചികിതാ രകന്ദ്വും സംബന്ധഹായായ ഞാധനവുംമ്പരളതരവും
റിപ്പീന്ധിച്ച സബ്ജിയായ ഞാണല്

കാന്സംബന്ധര

നസംബന്ധ്റിപ്ിനല

ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട

മ്പരളതര

നചലവകള്പ്പെടുത്തിക്കായായ ഞാി അനുവദിച്ച തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് രബാധ്യനി സംബന്ധമിതി
42.5023 രകാടി രൂപ ഈ
ിപാര

പീരഷകതില് അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.
മലബാര കാന്സംബന്ധര നസംബന്ധ്ര

2210-05-200-96- മലബാര കാന്സംബന്ധര നസംബന്ധ്റിപ്ിനു സംബന്ധഹായായ ഞാവും
മലബാര
പദതികളുനട
പീരഷകതില്

കാന്സംബന്ധര

നസംബന്ധ്ര

പൂരതികരണതിനായുവും
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ
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മറ്റു

തുക

നടിലാക്കുന്ന
നചലവകള്പ്പെടുത്തിക്കുവും

വിവിധ

വികസംബന്ധന

രമല്

സൂചിിച്ച

അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്
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രബാധ്യമായായ ഞാതിനാല് 92.6746 രകാടി രൂപ പ്ലാന്റാന് ഫീണ്ടായിലുവും 10.2409 രകാടി രൂപ
രനാണ് പ്ലാന്റാന് ഫീണ്ടായിലുവും അധികമായായ ഞാി അനുവദിക്കണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

തപീരുമാനിച.
ഇന്ത്യന് ഇന്്റ്റേിറ്റി  XII- ന്റെ്യൂിധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡയായ ഞാബറ്റി  XII- ന്റെിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-01-200-93-31- GIA - ഇന്ത്യന് ഇന്്റ്റേിറ്റി  XII- ന്റെ്യൂിധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡയായ ഞാബറ്റി  XII- ന്റെിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്സംബന്ധഹായായ ഞാധനവും- മ്പളവും
ഇന്ത്യന് ഇന്്റ്റേിറ്റി  XII- ന്റെ്യൂിധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡയായ ഞാബറ്റി  XII- ന്റെിസംബന്ധിനല ജൂനിയായ ഞാര രഡാക്ട് കമ്മിറരമാരുനടയുവും
മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനടയുവും

വരദിിച്ച

നിരക്കിലുള്ള

മ്പളവും

നല്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

അനുവദിചള്ള തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് മനസംബന്ധിലാക്കിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി 75 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
അധികമായായ ഞാി ഇാ്കൗ രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.
എനാരക്കാണ്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-05-105-36- ജാനരഗാചര ആ യായ ഞാവിനിമയായ ഞാ നവനാകല്യമുള്ളവനര
പുനരധിവസംബന്ധിിക്കുന്നതിനുരവണ്ടായിയുള്ള നസംബന്ധാനസംബന്ധനാറ്റി  XII- ന്റെി
(നസംബന്ധാലസംബന്ധറ്റി  XII- ന്റെി രഫീാര റിപ്ിഹാബിലിരറ്റി  XII- ന്റെഷന് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് രകാഗ്നിിറ്റി  XII- ന്റെപീവധിച്ച സബ്ജക്ട്
ആ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XII്യൂണിരക്കറ്റി  XII- ന്റെപീവധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡിരസ്സിലാക്കുന്നു.  ആാരരഡരസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്)
ഓിിസംബന്ധവും, നസംബന്ധറിപ്ിബ്ല് പാള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധി തുടങ്ങിയായ ഞാവ ബാധിച്ചവനര നകയായ ഞാര നചയ്യുന്ന
സംബന്ധവുംസാനനത ഏറ്റി  XII- ന്റെവവും നനലാരു സാപനമാണിനതനവും അവിടുനത പശ്നങ്ങള്പ്പെടുത്തി
ബഹമാനനി മന്ത്രി പഠിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് അതിനനാരു പരിഹാരമുണ്ടായാക്കണനമനവും സംബന്ധമിതി
അവുംഗവും ആവ ്യനര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടു.
ശപീ. ചിതാ ഇന്്റ്റേിറ്റി  XII- ന്റെ്യൂിധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് സംബന്ധയായ ഞാന്സംബന്ധസംബന്ധിനല ഒരു രഡാക്ട് കമ്മിറര
അവിനട നിയായ ഞാമിക്കനടാനായായ ഞാി രവാള്റിപ്ിയായ ഞാായായ ഞാി അരപുംബക്ഷേിച്ചിരിക്കുകയായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും
പസ്തുത

ഫീയായ ഞാല്

രപാസംബന്ധസംബന്ധിവുംഗിലാനണനവും

അഭിപായായ ഞാനിരാള്പ്പെടുത്തി

പസ്തുത

വകുപ്പു

ഫീയായ ഞാല്

പിന്സംബന്ധില്

സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച

നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
നടപടികള്പ്പെടുത്തി

പൂരതിയായ ഞാായായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ബഹ. സംബന്ധമിതി നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ് മറുപടി നല്കി.
വിഭിന്നര ഷി

വിഭാഗതില്നടുന്ന

വ്യക്തികളുനട

പരത്യക

ചികിതാ-

പുനരധിവാസംബന്ധ പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തി എനാരക്കാണ്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നടിലാക്കി വരുന. രമല് പറിപ്ഞ്ഞ
പദതിയായ ഞാില് ചികിതയായായ ഞാിവിദഗ്സ് ടെസ്റ്റിധ രഡാക്ട് കമ്മിറരമാരുനടയുവുംപുനരധിവാസംബന്ധതിനായായ ഞാിവിവിധ
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നതറിപ്ാികളില്രയായ ഞാാഗ്യതയുള്ളവരുനടയുവുംപഠനതിനായായ ഞാി സനപഷ്യല് അദ്യാപകരുനടയുവും
രസംബന്ധവനങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കായുള്ള നചലവിനായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
രബാധ്യനിസംബന്ധമിതി ഇാ്കൗ രനാണ്പ്ലാന്റാന് പീരഷകതില്2.5749 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ിപാര നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്തപീരുമാനിച.
2210-05-105-28- നമഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെിനു കപീഴില് 50%
രകന്ദ്ാവിഷ്കൃത പദതികള്പ്പെടുത്തിക്കുള്ള സംബന്ധവുംസാന സംബന്ധഹായായ ഞാവും
നിലവിനല 14 ്പീമുകളുനട തുടര പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തി നടത്തുന്നതിനുരവണ്ടായി
നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
രബാധ്യനിതിനാല് ഇാ്കൗ രനാണ് പ്ലാന്റാന്
അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

പീരഷകതില് 25 രകാടി രൂപ
നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

ഇവുംഹാന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് (ഇന്്റ്റേിറ്റി  XII- ന്റെ്യൂിധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്ല് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് ആ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ന്യൂരറിപ്ാ സംബന്ധയായ ഞാന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്)
2210-05-200-95-31- മാനസംബന്ധിക ആരരാഗ്യവും, നാഡപീവ്യൂഹവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച
സംബന്ധഹായായ ഞാധനവും- മ്പളവും
ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന

ാസ്ത്രവും-

മ്പളതിനുവും മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് അലവന്വന്സുകള്പ്പെടുത്തിക്കുമായായ ഞാി നിലവില്
തുക

അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല്

അധികമായായ ഞാി ഇാ്കൗ രനാണ് പ്ലാന്റാന്

1.991

രകാടി

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

രൂപ

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് ഏന്ധിച്ച സബ്ജന്സംബന്ധി
2210-06-800-81

- പധാനമന്ത്രി ന്ധിച്ച സബ്ജന ആരരാഗ്യ രയായ ഞാാന്ധിച്ച സബ്ജന/ കാരുണ്യ ആരരാഗ്യ
വന്സുരുംബക്ഷോ പദതി - സംബന്ധവുംസാന പദതി.

2210-06-800-80-02 - പധാനമന്ത്രി ന്ധിച്ച സബ്ജന ആരരാഗ്യ രയായ ഞാാന്ധിച്ച സബ്ജന/ കാരുണ്യ ആരരാഗ്യ
വന്സുരുംബക്ഷോ പദതി - സംബന്ധവുംസാന വിഹിതവും.
പദതി നടതിിനധിച്ച സബ്ജക്ട് 2020-21 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും 745 രകാടി രൂപ
ആനക ആവ ്യമായായ ഞാി വന്നിരുനനവനവും ഇതില് 138 രകാടി രൂപ രകന്ദ്
വിഹിതമായായ ഞാി ലഭ്യമാവകയുവും ബാക്കി ആവ ്യമുള്ള 607 രകാടി രൂപയായ ഞാില് 356.57
രകാടി രൂപ സംബന്ധവുംസാന വിഹിതമായായ ഞാി ലഭിക്കുകയുവും ബാക്കി ആശുപതികള്പ്പെടുത്തിക്കു
കുടിശ്ശികികയായ ഞാായായ ഞാി ഉണ്ടായായായ ഞാിരുന്ന 250.43 രകാടി രൂപ നടപ്പു സംബന്ധാമ്പതിക വരഷതില്
അനുവദിച്ച 260 രകാടി രൂപയായ ഞാില് നിനമാണധിച്ച സബ്ജക്ട് കനണ്ടായതിയായ ഞാനതനവും സംബന്ധമിതി
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വിലയായ ഞാിരുതി.

പസ്തുത

തുക

അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല്

രമല്റിപ്ഞ്ഞ

പീരഷകങ്ങളില് 603 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
റിപ്ിലയായ ഞാന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് മുരഖന നടതിവരുന്ന ഈ ഇന്ഷനറിപ്ന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ്പീമില് 42 ലുംബക്ഷേവും
ബി.പി.എല് കുടുവുംബങ്ങള്പ്പെടുത്തി (1.5 രകാടി രപര) അവുംഗങ്ങളായായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും ഈ
പദതിയായ ഞാില് ഒരു വരഷവും 5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ വനരയുള്ള ചികിതാ ആനുകൂല്യങ്ങളാണധിച്ച സബ്ജക്ട്
ലഭ്യമാക്കിവരുന്നനതനവും 1800 പാരക്കജകളാണധിച്ച സബ്ജക്ട് പസ്തുത ്പീമില് ഉള്ളനതനവും
പദതിയായ ഞാിനല ഒരവുംഗതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് പാരക്കന്ധിച്ച സബ്ജില് പരാമര ിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള ഏനതങ്കിലും നടപിലുവും അവന്സുഖവും
വന്നാല് സംബന്ധവുംസാനനത സംബന്ധരക്കാര ആശുപതികളിരലാ രന്ധിച്ച സബ്ജി്റ്റേര നചയ്ത 538
സംബന്ധനകാര്യ ആശുപതികളിരലാ ക്യാഷധിച്ച സബ്ജക്ട് ഫ്രീപീ ്പീറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നല്കുനനണ്ടായനവും 2022
മുതല് മന്ത്രിസംബന്ധഭയുനട അവുംഗപീകാരരതാനട ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് ഏന്ധിച്ച സബ്ജന്സംബന്ധി രൂപപീകരിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്
അഷനറിപ്ന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് മാതൃകയായ ഞാില് ചികിത നല്കാനുള്ള സംബന്ധവുംവിധാനവും നകാണവരുനമനവും
അതിന്പകാരവും സംബന്ധരക്കാര ആശുപതികളിരലാ രന്ധിച്ച സബ്ജി്റ്റേര നചയ്തിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള സംബന്ധനകാര്യ
ആശുപതികളിരലാ ചികിത നടതാനമനവും വകുപ്പു പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ രബാധ്യനടുതി.
ഇന്ഷനറിപ്ന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്പനികള്പ്പെടുത്തി നകയായ ഞാിവും നിരസംബന്ധിക്കുന്ന പവണത ധാരാളമായായ ഞാി
കണവരുന്ന സംബന്ധാഹചര്യതില് പസ്തുത പദതി ധാരാളവും രപനര ആകരഷിക്കുന്ന
നനലാരു പദതിയായ ഞാാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി അഭിപായായ ഞാനിരാള്പ്പെടുത്തി ആരരാഗ്യ രവുംഗതധിച്ച സബ്ജക്ട്
രകന്ദ്സംബന്ധരക്കാരിന് പദതികനളക്കാള്പ്പെടുത്തി സംബന്ധവുംസാന സംബന്ധരക്കാര നടിലാക്കുന്ന
ഇന്ഷനറിപ്ന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് പദതികനളലാവും മികച്ചതാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുപ്പു പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
കൂിിരച്ചരത്തു.
ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-02-001-91—ആരരാഗ്യ വിവരങ്ങളുനട നടതിധിച്ച സബ്ജക്ട് ക്രമവും
(എച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്.എനാ.എവും.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്)
125 ആശുപതികളില് ഇ-രഹാസിറ്റി  XII- ന്റെല് സംബന്ധവുംവിധാനവും നടിലാക്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
നിലവിനല ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് വിഹിതവും അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് 13.123 രകാടി രൂപ
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അധികമായായ ഞാി

ഈ

പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില്

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-02-101-76—പകൃതി ദുരന്തവും മൂലമുള്ള ആരരാഗ്യ പശ്നവവും
പകരച്ചവ്യാധികളുനട നിയായ ഞാന്ത്രണവവും
രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്-19 പതിരരാധ പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കാവ ്യമായായ ഞാ മരുന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്, രരാഗ
പതിരരാധ

ഉപകരണങ്ങളായായ ഞാ

ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായായ ഞാി

ഗ്കൗസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ,

ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെില്

സംബന്ധാനിനിനാസംബന്ധര

എന്നിവ

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന

തുക

അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് രബാധ്യനി സംബന്ധമിതി 1.5 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി ഇാ്കൗ
പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.

2210-02-101-74— ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ രപീതിയായ ഞാിലുള്ള സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്രപാര്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിന്
ഗരവഷണ ാല
തിരുവനന്തപുരവും, നകാലവും, ഇടുക്കി, എറിപ്ണാകുളവും, തൃശ്ശൂര, പാലക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട്,
മലപ്പുറിപ്വും, കണ്ണൂര എന്നപീ ന്ധിച്ച സബ്ജിലകളിനല സരപാര്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് യൂണിറ്റുകളുനട വന്സുഗമമായായ ഞാ
പവരതനതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

നിലവിനല

ഫീണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്

അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല്

ഇാ്കൗ

പീരഷകതില് 40 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധിധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

പ്ലാന്റാന്
ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-02-101-65— ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനിയുവും പുനരനവയുവും
ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനി
എറിപ്ണാകുളവും,

(Diabetic
കണ്ണൂര

mellitus)

ന്ധിച്ച സബ്ജിലകളിരലയുവും

പദതി
പുനരനവ

തിരുവനന്തപുരവും,
(Strokes

നകാലവും,

Management)

പതനവുംതിി, രകാിയായ ഞാവും, രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട്, കണ്ണൂര ന്ധിച്ച സബ്ജിലകളിരലയുവും തിരനഞ്ഞടുക്കനി
ആശുപതികളില് നടിലാക്കി വരുന. പദതിയുനട വന്സുഗമമായായ ഞാ നടതിിനായായ ഞാി
നിലവിനല ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് വിഹിതവും അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി ഈ
പ്ലാന്റാന്
ിപാര

പീരഷകതില് 10 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി
യായ ഞാി
നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.
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4210-02-103-94—ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ വകുിനധിച്ച സബ്ജക്ട് കപീഴിലുള്ള മരാമതധിച്ച സബ്ജക്ട് പണികള്പ്പെടുത്തി
മലപ്പുറിപ്വും ന്ധിച്ച സബ്ജിലയായ ഞാിനല എടക്കര ഗവ. ആയൂരരവദ ആശുപതിയുനട പുതിയായ ഞാ
മനിരവും നിരമ്മിറ്റി  XIIാണതിനായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് 2.5
രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി ഈ പ്ലാന്റാന്
ിപാര

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.

2210-02-101-97-24—മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതികളുവും ഡിസനപന്സംബന്ധറിപ്ികളുവും - സംബന്ധാധന
സംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി
നടപ്പു

സംബന്ധാമ്പതികവരഷവും

ഈ

രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില്

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് 2 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-02-101-74— ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ രപീതിയായ ഞാിലുള്ള സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്രപാര്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിന്
ഗരവഷണ ാല
2210-02-101-74-04-1
2210-02-101-74-04-2

—യായ ഞാാതാ നചലവകള്പ്പെടുത്തി യായ ഞാാതാബത
—യായ ഞാാതാ നചലവകള്പ്പെടുത്തി സലവുംമാറ്റി  XII- ന്റെബത

രകരള സരപാര്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ ആശുപതിയായ ഞാിനല ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട
യായ ഞാാതാബത ബില്ലുകള്പ്പെടുത്തി, ്ാന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്ഫീര ടി.എ. ബില്ലുകള്പ്പെടുത്തി എന്നിവയായായ ഞാി നടധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധാമ്പതികവരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് താനഴ
പറിപ്യുന്ന

രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു

അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-02-101-74-04-1
2210-02-101-74-04-2

ിപാര

രനനര

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന

തുക

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

— 10,000 രൂപ
— 7,000 രൂപ

2210-02-101-74— ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ രപീതിയായ ഞാിലുള്ള സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്രപാര്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിന്
ഗരവഷണ ാല
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2210-02-101-74-05-1 —ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി നവള്ളക്കരവും
2210-02-101-74-05-2 —ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി ലവദം വെെദ്യുതി നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-02-101-74-05-3 —ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി നടലരഫീാണ് നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-02-101-74-05-4 —ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി മറ്റി  XII- ന്റെിനങ്ങള്പ്പെടുത്തി
രകരള സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്രപാര്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിന് ഗരവഷണ ാലയായ ഞാിനല വാിര ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്
ബില്ലുകള്പ്പെടുത്തി, ലവദം വെെദ്യുത ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്, നടലരഫീാണ് ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്, ഓഫീപീസംബന്ധിനല മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി
എന്നിവയായായ ഞാി

നടധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധാമ്പതികവരഷവും

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന

അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ചുവനട പറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന

തുക

അധികമായായ ഞാി

തുക

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-02-101-74-05-1
2210-02-101-74-05-2
2210-02-101-74-05-3
2210-02-101-74-05-4

— 25,000 രൂപ

— 2.50 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
— 30,000 രൂപ
— 50,000 രൂപ

2210-02-191-50

– മുനിസംബന്ധില് രകാരരറിപ്ഷനുകള്പ്പെടുത്തിക്കുള്ള ധനസംബന്ധഹായായ ഞാവും റിപ്വന്യൂ നചലവിരലക്കുള്ള ര്ാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ഗ്രാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

2210-02-192-50

– മുനിസംബന്ധിാലിറ്റി  XII- ന്റെികള്പ്പെടുത്തിക്കുവും മുനിസംബന്ധില്
ക്കൗണ്സംബന്ധിലുകള്പ്പെടുത്തിക്കുമുള്ള ധനസംബന്ധഹായായ ഞാവും - റിപ്വന്യൂ
നചലവിരലക്കുള്ള ര്ാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ഗ്രാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

2210-02-196-50

– ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ പരിഷത്തുകള്പ്പെടുത്തി/ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ പഞായായ ഞാത്തുകള്പ്പെടുത്തിക്കുള്ള
സംബന്ധഹായായ ഞാവും - റിപ്വന്യൂ നചലവിരലക്കുള്ള ര്ാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ഗ്രാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

രകാരരറിപ്ഷന്,

മുനിസംബന്ധിാലിറ്റി  XII- ന്റെി,

പഞായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട്

പരിധികളില്

വരുന്ന

ആയുരരവദ ആശുപതികളില് ഒരു ദിവസംബന്ധവും നിശ്ചിത എണ്ണംിത എണ്വും രരാഗികനള
ചികിതിക്കാനുള്ള
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നല്രകണ്ടായതായായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും എന്നാല് ഈ

പീരഷകങ്ങളില് നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക

വരഷതില് വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമാനണനവും വിലയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ
സംബന്ധമിതി താനഴറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന

തുക അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-02-191-50
2210-02-192-50
2210-02-196-50

:
:
:

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിച.

5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
75 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
90 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

ആയുരരവദ നമഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-02-101-78-17—ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതി, കണ്ണൂര - നചറുകിട
മരാമതധിച്ച സബ്ജക്ട്പദതികള്പ്പെടുത്തി
പി.ന്ധിച്ച സബ്ജി. വിദ്യാരയര്ത്ഥികള്പ്പെടുത്തിക്കുവും പഠന ഗരവഷണങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കുവും, രരാഗികളുനട
ചികിതക്കുമായായ ഞാി

ആശുപതിയായ ഞാിനല

ല്യതന്ത്ര

വിഭാഗതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

നമനാനര

ഓരറിപ്ഷന് തപീരയായ ഞാറ്റി  XII- ന്റെര ആശുപതി നകിിടതിന് മുകള്പ്പെടുത്തി നിലയായ ഞാില് പണിയുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
നിലവില് അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് 50 ലുംബക്ഷേവും രൂപ ഇാ്കൗ
പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില് അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-05-101-49—പുതിയായ ഞാ സംബന്ധരക്കാര ആയുരരവദ നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്
ആയുരരവദ നമഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ വകുിനധിച്ച സബ്ജക്ട് കപീഴില് ഇടുക്കി ന്ധിച്ച സബ്ജിലയായ ഞാിനല
ഉടുമ്പന്രചാലയായ ഞാില്

പുതിയായ ഞാ

സംബന്ധരക്കാര

സാപിക്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെില്

തുക

ആയുരരവദ

ിപാര

രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്

അനുവദിച്ചിിിലാ
ലാത തിനാല്

പീരഷകതില് 1 രകാടി രൂപ ഇാ്കൗ പ്ലാന്റാന്
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

നമഡിക്കല്

ഈ

പീരഷകതില് അധികമായായ ഞാി

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

4210-03-101-93—ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, കണ്ണൂര സലനമടുധിച്ച സബ്ജക്ട്,
നകിിടങ്ങള്പ്പെടുത്തി
കണ്ണൂര,

ആയുരരവദ

രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജില്

പുതിയായ ഞാ

അക്കാദമികധിച്ച സബ്ജക്ട്

ര്ാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ,

നപണ്കുിികള്പ്പെടുത്തിക്കായായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള രഹാ്റ്റേല് എന്നിവയായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
വിഹിതവും അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് 25 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി ഈ പ്ലാന്റാന്
FCP 8f /SJ(VS)/Sub.com XII/13.07.2022

40

പീരഷകതില്

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി

തപീരുമാനിച.
2210-02-101-99—രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതികളുവും പസംബന്ധവ വാരസവും, തിരുവനന്തപുരവും
തിരുവനന്തപുരവും ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതിയായ ഞാിലുവും പസംബന്ധവ
വാരഡിലുവും കരാര അടിസാനതിലുവും ദിവസംബന്ധ രവതന അടിസാനതിലുവും രന്ധിച്ച സബ്ജാലി
നചയ്യുന്ന ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രവതനവും നല്കുന്നതിനുള്ള തുകയുവും

മ്പളവും, ുംബക്ഷോമബത,

മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് അലവന്വന്സുകള്പ്പെടുത്തി, കണ്രസംബന്ധാളിരഡറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപ, ദിവസംബന്ധ രവതനവും എന്നിവയധിച്ച സബ്ജക്ട്
അനുവദിച്ച തുകയുവും അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ചുവനട കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്
പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-02-101-99-02-1
2210-02-101-99-02-2
2210-02-101-99-02-3

:

1 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-99-02-4
2210-02-101-99-02-5

:
:

1 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
10 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-99—രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതികളുവും, പസംബന്ധവവാരസവും തിരുവനന്തപുരവും
തിരുവനന്തപുരവും

ആയുരരവദ

നമഡിക്കല്

രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിനല

ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട ഔരദ്യാഗിക യായ ഞാാതകള്പ്പെടുത്തി അനുബന്ധിച്ിചള്ള ബില്ലുകള്പ്പെടുത്തി മാറുന്നതിനുള്ള
തുകയുവും

യായ ഞാാതാ

ബത

അവധി

യായ ഞാാതാനുകൂല്യവും

എന്നിവയധിച്ച സബ്ജക്ട്

നടപ്പു

സംബന്ധാമ്പതികവരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ചുവനട പറിപ്യുന്ന
പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-02-101-99-04-1

:

15,000 രൂപ

2210-02-101-99-04-4

:

15,000 രൂപ
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2210-02-101-99—രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതികളുവും, പസംബന്ധവവാരസവും തിരുവനന്തപുരവും
തിരുവനന്തപുരവും

ആയുരരവദ

നമഡിക്കല്

രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിനല

നവള്ളക്കരവും,

ലവദം വെെദ്യുതി നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്നിവയധിച്ച സബ്ജക്ട് നടപ്പു സംബന്ധാമ്പതികവരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ തുക
അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ചുവനട പറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര
ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-02-101-99-05-1-നവള്ളക്കരവും

:

50 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-99-05-2-ലവദം വെെദ്യുതി നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്

:

10 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-99—രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതികളുവും പസംബന്ധവവാരസവും തിരുവനന്തപുരവും
തിരുവനന്തപുരവും

ആയുരരവദ

നമഡിക്കല്

രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിനല

സംബന്ധാധന

സംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി, മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി - മറ്റി  XII- ന്റെിനവും, പി. ഒ. എല്.. എന്നിവയധിച്ച സബ്ജക്ട് നടപ്പു
സംബന്ധാമ്പതികവരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ചുവനട പറിപ്യുന്ന
രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-02-101-99-24-സംബന്ധാധന സംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി

: 30 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-99-34-3-മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി - മറ്റി  XII- ന്റെിനവും

: 1 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-99-45-പി. ഒ. എല്.

: 90,000 രൂപ

2210-02-101-96—ആയുരരവദ ഫീാരമസംബന്ധി
ആയുരരവദ
നചലവകള്പ്പെടുത്തി

ഫീാരമസംബന്ധിയുനട

അവധി

വാങ്ങുന്നതിനുള്ള

നമഡിക്കല്

യായ ഞാാതാനുകൂല്യവും,

നചലവകള്പ്പെടുത്തി

റിപ്പീ

നവള്ളക്കരവും,

എന്നിവയ്ക്കു

നടധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഇവുംരമ്പഴ്സ് ബനമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്,
സംബന്ധാധന

യായ ഞാാതാ

സംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി

സംബന്ധാമ്പതികവരഷവും

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് വിഹിതവും അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ചുവനട
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പറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

പീരഷകങ്ങളില് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി
ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-02-101-96-01-4

: 3 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-96-04-4

: 3 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-96-05-1

: 3 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-96-24

: 27 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-94-05-1—ഔഷധസംബന്ധസംബന്ധ്യ പഠന രകന്ദ്വും ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി നവള്ളക്കരവും
തിരുവനന്തപുരവും ഔഷധ സംബന്ധസംബന്ധ്യ പഠന രകന്ദ്തിന് നവള്ളക്കര കുടിശ്ശികികയധിച്ച സബ്ജക്ട്
നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതികവരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല്
ഈ

രനാണ്പ്ലാന്റാന്

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

പീരഷകതില്
ിപാര

10

ലുംബക്ഷേവും

രൂപ

അധികമായായ ഞാി

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-02-101-85—പഞകരമ്മിറ്റി  XII ആശുപതിയുനട വികസംബന്ധനവും
പഞകരമ്മിറ്റി  XII ആശുപതിയായ ഞാിനല ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട

മ്പളവും, ുംബക്ഷോമബത, മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

അലവന്വന്സുകള്പ്പെടുത്തി, ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകളായായ ഞാ നവള്ളക്കരവും, നടലരഫീാണ് നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്
എന്നിവയായായ ഞാി

നടധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധാമ്പതികവരഷവും

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന

അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ചുവനട പറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

തുക

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര
ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-02-101-85-1
2210-02-101-85-2
2210-02-101-85-3
2210-02-101-85-05-1
2210-02-101-85-05-3

— 82,000 രൂപ
— 10 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
— 22,000 രൂപ

2210-02-101-78—ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതി, കണ്ണൂര
കണ്ണൂര ഗവ. ആയുരരവദ കണ്ാശുപതിയായ ഞാിനല ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട

മ്പളവും

മറ്റി  XII- ന്റൊനുകൂല്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി, നമഡിക്കല് റിപ്പീ ഇവുംരമ്പഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്, ദിവസംബന്ധരവതനവും എന്നിവയായായ ഞാി
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നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതികവരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല്
ചുവനട പറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക

അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-02-101-78-01-4

— 5.2592 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-78-02-1
2210-02-101-78-02-2
2210-02-101-78-02-3

— 1 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-02-101-78-02-5

— 10 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-101-96 - ആയുരരവദ നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, തൃപ്പുണിത്തുറിപ്
തൃപ്പുണിത്തുറിപ് ആയുരരവദ നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജില് , രവതനവും, കുിികളുനട
ര്ാളരഷിപ്പുകള്പ്പെടുത്തി, ല്റ്റേനന്സകള്പ്പെടുത്തി, രമാരിാര വാഹനങ്ങളുനട അറ്റി  XII- ന്റെകുറ്റി  XII- ന്റെണികള്പ്പെടുത്തി,
സംബന്ധാധന സംബന്ധാമഗ്രികള്പ്പെടുത്തി വാങ്ങുക, ഇന്ധിച്ന നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്നപീ ഇനങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കായായ ഞാി നടധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധാമ്പതിക

വരഷവും

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള

തുക

വിലയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി താനഴറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രനനര
ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

തപീരുമാനിച.
2210-05-101-96-02-1
2210-05-101-96-02-2

1.50 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-101-96-06
2210-05-101-96-12
2210-05-101-96-21-2
2210-05-101-96-24
2210-05-101-96-45

- 50000 രൂപ
-4.5 രകാടി രൂപ
-1 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
1.80 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
-50000 രൂപ

2210-05-101-95

- ആയുരരവദ നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, തിരുവനന്തപുരവും.

തിരുവനന്തപുരവും ആയുരരവദ
അവധി

യായ ഞാാതാനുകൂല്യവും,

നവള്ളക്കരവും

നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജില് രവതനവും,
എന്നപീ

ഇനങ്ങളിലുവും

കുിികള്പ്പെടുത്തിക്കായായ ഞാി

അനുവദിച്ച ല്റ്റേനന്സവും ര്ാളരഷിപ്പുവും, കണ്രസംബന്ധാളിരഡറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപ, ദിവസംബന്ധ
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രവതനവും, യായ ഞാാതാനചലവകള്പ്പെടുത്തി, അവധി യായ ഞാാതാനുകൂല്യവും, നവള്ളക്കരവും എന്നിവയായായ ഞാി
നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് വിഹിതവും അപര്യാപ്തമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിലാക്കുന.

ആയായ ഞാതിനാല് ചുവനട പറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു

രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-05-101-95-02-1
2210-05-101-95-02-2
2210-05-101-95-02-3

- 5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-101-95-02-4

- 70 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-101-95-02-5

- 5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-101-95-04-4

- 10 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-101-95-05-1

- 50 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-101-95-12

- 8 രകാടി രൂപ

2210-05-101-79— ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, കണ്ണൂര
കണ്ണൂര,

ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

ആയുരരവദ

രകാരളജമായായ ഞാി

ബന്ധിച്നി

പീരഷകങ്ങളില് നടപ്പു സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക
അപര്യാപ്തമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്. ആയായ ഞാതിനാല് ചുവനട പറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-05-101-79-02-4
2210-05-101-79-02-2
2210-05-101-79-05-2
2210-05-101-79-06
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— 42.63 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
— 4.43 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
— 5 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
— 60,000 രൂപ

ിപാര

45

രഹാമിരയായ ഞാാതി വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
– രഹാമിരയായ ഞാാതി വകുിന് നിലവാരവും ഉയായ ഞാരതലുവും
നവപീകരണവവും

2210-02-102-75
ഇ-രഹാസിറ്റി  XII- ന്റെല്

സംബന്ധവുംവിധാനവും

സംബന്ധവുംസാനനത

34

രഹാമിരയായ ഞാാ

ആശുപതികളിലുവും നടില് വരുത്തുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് 1.6 രകാടി രൂപ അധികമായായ ഞാി ഇാ്കൗ
പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി

തപീരുമാനിച.
2210-02-102-74

– രഹാമിരയായ ഞാാതി വകുിന് ആരരാഗ്യപാലനവവും
പരത്യക ആരരാഗ്യ സംബന്ധവുംരുംബക്ഷേണ രകന്ദ്ങ്ങളുവും

രഹാമിരയായ ഞാാതി വകുിനധിച്ച സബ്ജക്ട് കപീഴിലുള്ള RAECH (Rapid Action Epidemic
Control Cell Homoeopathy) ന് രനതൃതനതില് സംബന്ധാവുംക്രമിക രരാഗ നിയായ ഞാന്ത്രണ
പരിപാടിയുനട

ഭാഗമായായ ഞാി

രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തി

കാര്യുംബക്ഷേമമായായ ഞാി

നിര്യനിര്വ്വഹിക്കുന്നതിനുവും ഇാ്കൗ പദതിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് കപീഴിലുള്ള വ്യത്യസ്തിക ആതുര രസംബന്ധവന
പദതികളില് പവരതിക്കുന്ന താല്ക്കാലിക ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരുനട കുടിശ്ശികിക രവതനവും
നകാടുത്തു തപീരക്കുന്നതിനുമായായ ഞാി 1.32 രകാടി രൂപ ഇാ്കൗ പ്ലാന്റാന്
അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

പീരഷകതില്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

രഹാമിരയായ ഞാാതി വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-02-102-97-34-3 – രഹാമിരയായ ഞാാ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതി, രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട് മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് നചലവകള്പ്പെടുത്തി - മറ്റി  XII- ന്റെിനവും

രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട് രഹാമിരയായ ഞാാ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതിയായ ഞാില് ഇ-ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്, ഇരഹാസിറ്റി  XII- ന്റെല്

എന്നിവ

ഒരുക്കുന്നതിനായായ ഞാി
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന

നടിലാക്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
നടധിച്ച സബ്ജക്ട്
തുക

സംബന്ധാമ്പതിക
അപര്യാപ്തമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്.

ആവ ്യമായായ ഞാ

സംബന്ധ്കൗകര്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി

വരഷവും

ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെില്

ആയായ ഞാതിനാല്

ഈ

പീരഷകതില് 23.50 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
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പ്ലാന്റാന്
ിപാര
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2210-05-102-98-34-3— രഹാമിരയായ ഞാാതി നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട്.
മറ്റു നചലവകള്പ്പെടുത്തി - മറ്റി  XII- ന്റെിനവും
2021-22 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും അനുവദിക്കനി താരലാലവും രപാന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറിന്
വന്സുഗമമായായ ഞാ

പവരതനതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള

തുക

അപര്യാപ്തമാണധിച്ച സബ്ജക്ട് .

ആയായ ഞാതിനാല് 23.61 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി ഈ പ്ലാന്റാന്
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

പീരഷകതില്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-02-102-98 - രഹാമിരയായ ഞാാ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതി, തിരുവനന്തപുരവും
തിരുവനന്തപുരവും രഹാമിരയായ ഞാാ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതിയായ ഞാിനല പുതുക്കിയായ ഞാ ഡി.എ.
കുടിശ്ശികിക, പുതുക്കിയായ ഞാ വപീിധിച്ച സബ്ജക്ട് വാടക അലവന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്നിവയധിച്ച സബ്ജക്ട് നടപ്പു സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള വിഹിതവും അപര്യാപ്തമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്. ആയായ ഞാതിനാല് 2210-02-102-98-01-2
എന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്
രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില് 10 ലുംബക്ഷേവും രൂപയുവും 2210-02-102-98-01-3 എന്ന

പീരഷകതില് 7 ലുംബക്ഷേവും രൂപയുവും വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-02-102-98-02-2 – രഹാമിരയായ ഞാാ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതി, തിരുവനന്തപുരവും രവതനവും - ുംബക്ഷോമബത
നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും ഈ രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതില് ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെില്

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് പുതുക്കിയായ ഞാ ഡി.എ. കുടിശ്ശികിക
അനുവദിക്കുന്നതിനായായ ഞാി
ിപാര

43,000

രൂപ

അധികമായായ ഞാി

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-02-102-98-04-2 – രഹാമിരയായ ഞാാ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതി, തിരുവനന്തപുരവും യായ ഞാാത നചലവകള്പ്പെടുത്തി - സലവുംമാറ്റി  XII- ന്റെ ബത
നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും ഇാ്കൗ രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകതിനുള്ള ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

വിഹിതവും അപര്യാപ്തമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്. ആയായ ഞാതിനാല് തപീരാക്കാനുള്ള സലമാറ്റി  XII- ന്റെ ബതയ്ക്കുള്ള
അരപുംബക്ഷേകള്പ്പെടുത്തി

പരിഗണിക്കുന്നതിരലക്കായായ ഞാി

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര
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50,000

രൂപ

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

അധികമായായ ഞാി
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2210-02-102-98 - രഹാമിരയായ ഞാാ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതി, തിരുവനന്തപുരവും
തിരുവനന്തപുരവും രഹാമിരയായ ഞാാ രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് ആശുപതിയായ ഞാിനല ലവദ്യൂതി ബില് ,
ഇ്രനനറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്, നടലരഫീാണ് ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്നിവയായായ ഞാി നടപ്പു സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും
വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് വിഹിതവും അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് 2210-02-102-98
-05-2, രനാണ്പ്ലാന്റാന്
രനാണ്പ്ലാന്റാന്
ിപാര

പീരഷകതില് 3 ലുംബക്ഷേവും രൂപയുവും 2210-02-102-98-05-3-

പീരഷകതില് 30,000 രൂപയുവും അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

2210-05-102-99— രഹാമിരയായ ഞാാതി നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, തിരുവനന്തപുരവും
തിരുവനന്തപുരവും

രഹാമിരയായ ഞാാ

നമഡിക്കല്

രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിന്

ഓഫീപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

നചലവകള്പ്പെടുത്തി, സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്രകാളരഷിപ്പുകളുവും ല്റ്റേനന്സകളുവും, മറ്റു നചലവകള്പ്പെടുത്തി, മറ്റി  XII- ന്റെിനവും
എന്നിവയധിച്ച സബ്ജക്ട് നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെില് വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക
അപര്യാപ്തമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്. ആയായ ഞാതിനാല് താനഴറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്

പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു

രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
2210-05-102-99-05-4
2210-05-102-99-12
2210-05-102-99-34-3

— 1 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

— 60 ലുംബക്ഷേവും രൂപ
— 1 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-102-98— രഹാമിരയായ ഞാാതി നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട്.
രഹാമിരയായ ഞാാതി നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജിന് രവതനവും, ദിവസംബന്ധരവതനവും,
സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്രകാളരഷിപ്പുകളുവും ല്റ്റേനന്സകളുവും, മറ്റു നചലവകള്പ്പെടുത്തി, നവള്ളക്കരവും, ലവദം വെെദ്യുതി
നചലവധിച്ച സബ്ജക്ട്

തുടങ്ങിയായ ഞാ

ആവ ്യങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കായായ ഞാി

നടധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധാമ്പതിക

വരഷവും

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരിക്കുന്ന തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് ചുവനട പറിപ്യുന്ന രനാണ്പ്ലാന്റാന്
പീരഷകങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കു രനനര കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
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— 50.75 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-102-98-02-5

— 76 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-102-98-12

— 6.93 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-102-98-34-1

— 8.26 ലുംബക്ഷേവും രൂപ

2210-05-102-98-34-2

2210-05-102-88-12—സംബന്ധനകാര്യ രഹാമിരയായ ഞാാ നമഡിക്കല് രകാരളജകളിനല
ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രനരിിധിച്ച സബ്ജക്ട് മ്പളവും നല്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്രകാളരഷിപ്പുകളുവും ല്റ്റേനന്റുകളുവും
സംബന്ധനകാര്യ

രഹാമിരയായ ഞാാതികധിച്ച സബ്ജക്ട്

നമഡിക്കല്

രകാരളജകളിരലക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

ന്റ്റേനാനന ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് വിതരണവും നചയ്യുന്നതിനായായ ഞാി 2020-21 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത
കുടിശ്ശികിക

ഉള്പ്പെടുത്തിനനട

നടധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധാമ്പതിക

അപര്യാപ്തമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്. ആയായ ഞാതിനാ
നാല്
രനാണ്പ്ലാന്റാന്

വരഷവും

അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള

തുക

90 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി ഈ

പീരഷകതില് വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.
സംബന്ധവുംസാന ഔഷധസംബന്ധസംബന്ധ്യ രബാരഡധിച്ച സബ്ജക്ട്
2210-05-101-60— ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിനല് പ്ലാന്റാ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് രബാരഡധിച്ച സബ്ജക്ട്
നിലവിലുള്ള

പദതികളുനട

തുടര

നടതിിനുരവണ്ടായി

2021-22

സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും അനുവദിച്ച 25 ലുംബക്ഷേവും രൂപ പദതികള്പ്പെടുത്തി നടിലാക്കുവാന്
പര്യാപ്തമലാതതിനാല് 42 ലുംബക്ഷേവും രൂപ അധികമായായ ഞാി ഇാ്കൗ പ്ലാന്റാന്
വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര

പീരഷകതില്

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

ധനാഭ്യരയര്ത്ഥന നമ്പര XIX
കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവും
2211-00-101-95 —സംബന്ധബ്ജക്ട് കനസംബന്ധ്റുകള്പ്പെടുത്തി രകന്ദ്ാവിഷ്കൃത പദതി (60:40)
സംബന്ധബ്ജക്ട് കനസംബന്ധ്റുകള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

നടധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധാമ്പതിക

വരഷവും

ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെില്

വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക അപര്യാപ്തമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്. ഫീാമിലി നവല്നഫീയായ ഞാര നസംബന്ധ്റിപ്ിനു
കപീഴില് പവരതിക്കുന്ന 6563 ആള്പ്പെടുത്തിക്കാരുനട
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അനുവദിക്കുന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട്. രപ റിപ്ിവിഷന് വന്നതിന് അടിസാനതില് നിലവിനല
ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

വിഹിതതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
2021-22

ിപാര

പുറിപ്നമ

207

രകാടി

രൂപ

കൂടി

അധികമായായ ഞാി

നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി തപീരുമാനിച.

സംബന്ധാമ്പതിക

വരഷനത

ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെില്

ര ഷിക്കുന്ന

പീരഷകങ്ങളില് വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള തുക പര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് അധികതുക
ആവ ്യമായായ ഞാി വരുന്നിനലന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും, ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്നപീ
വകുപ്പുനസംബന്ധക്രിറിപ്ിമാര രയായ ഞാാഗതില് വി ദപീകരിച.
22.06.2021-ല്

പരിഗണിക്കാനിരുന്ന

ധനാഭ്യരയര്ത്ഥന

നമ്പര

XX-

ശുദന്ധിച്ച സബ്ജലവിതരണവവും ശുചപീകരണവവും, ധനാഭ്യരയര്ത്ഥന നമ്പര XXX –ഭുംബക്ഷേ്യവും എന്നപീ
ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളിന്രമല് അധികതുക ആവ ്യനിിിിലാതതിനാല് പസ്തുത
രയായ ഞാാഗവും റിപ്ിന് നിര്ദ്ദേധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്യുന്നതായായ ഞാി സംബന്ധമിതി നചയായ ഞാരരപഴധിച്ച സബ്ജക്ട്സംബന്ധണ് അറിപ്ിയായ ഞാിച.
രയായ ഞാാഗവും ഉച്ചയധിച്ച സബ്ജക്ട് ര ഷവും 12.55-നധിച്ച സബ്ജക്ട് പിരിഞ.
2021 ജൂലല 1-ാാാവുംതപീയായ ഞാതിയായ ഞാിനല രയായ ഞാാഗനടപടിക്കുറിപ്ിധിച്ച സബ്ജക്ട്
ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച സംബന്ധബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി XII, 2021
ജൂലല

1-ാാാവും

സംബന്ധമുച്ചയായ ഞാതിനല

തപീയായ ഞാതി
'5 എ'

വ്യാഴാഴ്ച്ചഉച്ചയ്ക്കുര ഷവും
സംബന്ധരമ്മിറ്റി  XIIളനഹാളില്

2.30-നധിച്ച സബ്ജക്ട്

രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാ

രപാരിാരക്കാള്പ്പെടുത്തി

മാനദണങ്ങള്പ്പെടുത്തി പാലിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് 2021-22 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട
പരിര ാധന സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ഒന്നാമതധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്ിരാരിിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് , ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ്
റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്,

ആനുകാലിക

റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്

എന്നിവ

പരിഗണിക്കുന്നതിനായായ ഞാി

ബഹ.സംബന്ധമിതി നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ്, ആരരാഗ്യ-വനിത- ിശുവികസംബന്ധന വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് മന്ത്രി,
ശപീമതി വപീണാ രന്ധിച്ച സബ്ജാര്ിന് അദ്യുംബക്ഷേതയായ ഞാില് രയായ ഞാാഗവും രചരന. തദവസംബന്ധരതില്
താനഴ പറിപ്യുന്ന അവുംഗങ്ങളുവും ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാിരുന.
ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാ അവുംഗങ്ങള്പ്പെടുത്തി
1. ശപീമതി. ഒ. എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. അവുംബിക, എവും.എല്.എ.
2. ശപീ. എ. പി. അനില് കുമാര, എവും.എല്.എ.
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3. ശപീമതി സംബന്ധി. നക. ആ , എവും.എല്.എ.
4. ശപീ. പി. നക. ബഷപീര, എവും.എല്. എ.
5. ശപീമതി നദലപീമ, എവും.എല്.എ.
6. ശപീ. രന്ധിച്ച സബ്ജാബധിച്ച സബ്ജക്ട് ലമക്കിള്പ്പെടുത്തി, എവും.എല്.എ.
7. ശപീമതി നക. നക. രമ, എവും.എല്. എ.
8. രഡാ. വന്സുന്ധിച്ച സബ്ജിതധിച്ച സബ്ജക്ട് വിന്ധിച്ച സബ്ജയായ ഞാന്പിള്ള, എവും.എല്.എ.
നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാ നസംബന്ധക്രരിറിപ്ിയായ ഞാറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
1. ശപീ. ബി. നറിപ്ന്ധിച്ച സബ്ജി, രന്ധിച്ച സബ്ജായായ ഞാി്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
2. ശപീ. രവണുരഗാപാല് ആര., നഡപ്യൂിി നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
3. ശപീമതി ലാലി വി.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്., അണ്ടായര നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാ ഉരദ്യാഗസര
1. രഡാ. എ. റിപ്വുംലാബപീവി, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, നമഡിക്കല് എഡ്യൂരക്കഷന് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
2. രഡാ. വി. ആര. രാജ, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര (ഇന്-ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്) ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.
3. ശപീ. നക.വി. ഉതമന്, മാരനന്ധിച്ച സബ്ജിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, ഔഷധി.
4. രഡാ. പി. വന്സുനില്രാന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, പിന്സംബന്ധില് & കണ്ര്ാളിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീപീസംബന്ധര,
ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് രഹാമിരയായ ഞാാതികധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, തിരുവനന്തപുരവും.
5. ശപീ. രടാണി നഡന്നപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്, അഡിനിര്ട്രേറ്റി  XII- ന്റെപീവധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീപീസംബന്ധര, ഐരക്കാണ്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.
6. ശപീമതി ഷപീല പി., സംബന്ധപീനിയായ ഞാര ഫീിനാന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീപീസംബന്ധര, നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.
വപീഡിരയായ ഞാാ രകാണ്ഫീറിപ്ന്സംബന്ധിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് വഴി പനങ്കിലും നടപടുത ഉരദ്യാഗസര
1. രഡാ.രാന്ധിച്ച സബ്ജന് എന് നഖാബ്ാഗനഡ, പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ആരരാഗ്യവവും
കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
2. രഡാ. രതന് രഖല്ക്കര, ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് മിഷന് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, നാഷണല് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് മിഷന്
3. രഡാ. ഷരമ്മിറ്റി  XIIിള രമരി രന്ധിച്ച സബ്ജാസംബന്ധഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്, നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
4. രഡാ.എ.നക. മരനാജകുമാര, രന്ധിച്ച സബ്ജി്ട്രോര, രകരള യൂണിരവഴ്സ് ബിറ്റി  XII- ന്റെി ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട്
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സംബന്ധയായ ഞാന്സംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
5. രഡാ. ബി. സംബന്ധതപീ ന്, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, മലബാര കാന്സംബന്ധര നസംബന്ധ്ര.
6. രഡാ. നക.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. പിയായ ഞാ, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, ഇന്ത്യന് സംബന്ധി്റ്റേവുംസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിന്
7. ശപീ.നക.നന്ധിച്ച സബ്ജ. രന്ധിച്ച സബ്ജാണ്, യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്ര്ാളര (ഇന്-ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്), യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്ര്ാള്പ്പെടുത്തി
ഡിാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്.
8. ശപീ.ഡി. ബാലമുരളി, മാരനന്ധിച്ച സബ്ജിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, രകരള നമഡിക്കല് സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
രകാരരറിപ്ഷന് ലിമിറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട്.
സംബന്ധമിതി
പരിര ാധന

2021-22

സംബന്ധാമ്പതിക

സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച

പരിര ാധിക്കുന്നതിനായായ ഞാി
വരഷനത

രചരന്ന

ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട

വരഷനത

ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട

ഒന്നാമതധിച്ച സബ്ജക്ട്

റിപ്ിരാരിിന്

രയായ ഞാാഗതില്

2020-21

പരിര ാധന

കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധാമ്പതിക

സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച

അഞാമതധിച്ച സബ്ജക്ട്

റിപ്ിരാരിിരര്ട്ടിന്മേലുള്ള ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ് റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്, 2020 ഏപില് 1 മുതല് 2021
മാരച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്

31

വനരയുള്ള

ആനുകാലിക

റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്

എന്നിവയുനട

കരടുകള്പ്പെടുത്തി

പരിഗണനയ്നക്കടുക്കുകയുവും രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്-19 നുമായായ ഞാി ബന്ധിച്നിധിച്ച സബ്ജക്ട് ആരരാഗ്യവകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
നടതിയായ ഞാ പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തി സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് ചരച്ച നടത്തുകയുവും നചയ.
I. ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ് റിപ്ിരാരിിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് പരിഗണന
(ഫീയായ ഞാല് നവും.1862/സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്2/2020/നി.നസംബന്ധ)
2020-21 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട പരിര ാധന
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച അഞാമതധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്ിരാരിിരര്ട്ടിന്മേല് ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുപ്പുമായായ ഞാി
ബന്ധിച്നി നടപടി ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകള്പ്പെടുത്തി, ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ വകുപ്പുമായായ ഞാി ബന്ധിച്നി
ഖണിക 40 മുതല് 45 വനരയുള്ള നടപടി ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകള്പ്പെടുത്തി, ആയുരരവദ നമഡിക്കല്
വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ വകുപ്പുമായായ ഞാി ബന്ധിച്നി ഖണിക 48 മുതല് 52 വനരയുള്ള നടപടി
ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകള്പ്പെടുത്തി, രഹാമിരയായ ഞാാ നമഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസംബന്ധ വകുപ്പുമായായ ഞാി ബന്ധിച്നി
ഖണിക 64 മുതല് 69 വനരയുവും സംബന്ധവുംസാന ഔഷധസംബന്ധസംബന്ധ്യ രബാരസമായായ ഞാി
ബന്ധിച്നി ഖണിക 70 മുതല് 72 വനരയുള്ള നടപടി ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകള്പ്പെടുത്തി എന്നിവ
സംബന്ധമിതി

പരിഗണിക്കുകയുവും

അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും

വകുപ്പുമായായ ഞാി ബന്ധിച്നി ഖണിക 46, 47, എന്നപീ
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നചയ.

കൂടാനത

ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്

ിപാര കളിരര്ട്ടിന്മേലുവും 53 മുതല്

52

ഖണിക 63 വനരയുള്ള

ിപാര കളിരര്ട്ടിന്മേലുള്ള നടപടി പതികകളുവും സംബന്ധമിതി

പരിര ാധിക്കുകയുവും അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും നചയ.
ആയുരരവദ, രഹാമിരയായ ഞാാ ആശുപതികളില് ഐ.പി. കുറിപ്വായായ ഞാിരുന്നതിനാല്
അധിക തുക അഡപീഷണല് ആതലറിപ്രസംബന്ധഷന് വഴി ആവ ്യനിിരുന്നില എനവും
രകാവിസമായായ ഞാി

ബന്ധിച്നിധിച്ച സബ്ജക്ട്

കൃത്യമായായ ഞാ

പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തി

വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്

നടതിയായ ഞാിരുനനവനവും ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച. കൂടാനത
കഴിഞ്ഞ വരഷവും ക്യാപിറ്റി  XII- ന്റെല് എക്സ്പെന്നസന്ഡിച്ചറിപ്ിനധിച്ച സബ്ജക്ട് അധികമായായ ഞാി ലഭിക്കാത തുക
ഈ വരഷനത ബഡന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് ഒാ്കൗിധിച്ച സബ്ജക്ട്രലയായ ഞാില് ഉള്പ്പെടുത്തിനടുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്
വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി വി ദപീകരിച. തുടരന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്, 2020-21 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത
ആരരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ

വകുപ്പുമായായ ഞാി

ബന്ധിച്നി

ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളിനല

ിപാര കളിന്രമല് വകുപ്പു സംബന്ധനപീകരിച്ച നടപടി ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകള്പ്പെടുത്തി ഉള്പ്പെടുത്തിനടുതിയായ ഞാ
ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ് റിപ്ിരാരിിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി അവുംഗപീകരിച.
രകാവിസമായായ ഞാി ബന്ധിച്നിധിച്ച സബ്ജക്ട് ആരരാഗ്യ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് നടതിയായ ഞാ പവരതനങ്ങള്പ്പെടുത്തി
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച

വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി

ലഭ്യമാക്കണനമന്ന

സംബന്ധമിതി

നിരരിന് നിര്ദ്ദേ തിന്

അടിസാനതില് ആരരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി ഇതു
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്

പവരരപായായ ഞാി്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

പസംബന്ധര്ഷന്

അവതരിിച.

നമ്മുനട

സംബന്ധരലവലന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നമക്കാനിസംബന്ധവും മികച്ചതായായ ഞാതിനാല് രാന്ധിച്ച സബ്ജ്യനത ആദ്യ രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്
രകസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് രകരളതിലാണധിച്ച സബ്ജക്ട് കനണ്ടായതിയായ ഞാനതനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസംബന്ധവും വനരയുള്ള
കണക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പകാരവും ഏകരദ വും 29.10 ലുംബക്ഷേവും രപരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് ബാധിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും
നിലവിനല ആക്ട് കമ്മിറപീവധിച്ച സബ്ജക്ട് രകവന്സുകള്പ്പെടുത്തി 99,174 -ഉവും മരണനിരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് 0.5

തമാനവവും

പതിദിന രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രരാഗികളുനട എണ്വും 12000-13000 വനരയുമാണധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും
ദിവസംബന്ധവവും ഒരു ലുംബക്ഷേതിലധികവും സംബന്ധാമ്പിള്പ്പെടുത്തി നട്റ്റേിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് നടത്തുനണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും
പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി വി ദമാക്കി.
ആദ്യഘിതില് രകസ്സുകള്പ്പെടുത്തി കുറിപ്വായായ ഞാിരുനനവങ്കിലും നടപിലുവും 2020 ഒരക്ട് കമ്മിറാബറിപ്ില്
അണ്രലാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

വന്നരതാടുകൂടി

റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്

നചയ്യുന്ന

രകസ്സുകളുനട

എണ്വും

വരദിചതുടങ്ങിനയായ ഞാനവും 2021 മാരച്ചില് മഹാരാഷയായ ഞാില് കനണ്ടായതിയായ ഞാ ന്ധിച്ച സബ്ജനിതക
വ്യതിയായ ഞാാനവും സംബന്ധവുംഭവിച്ച ലവറിപ്സബാധ രകരളതിലുവും റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്തരതാനട
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രകസ്സുകളുനട

എണ്തില്

വലിയായ ഞാ

വരദനവണ്ടായായായ ഞാി

എനവും

അരിന് നിര്ദ്ദേഹവും

വി ദപീകരിച.
നിലവില് മൂന്നാവും തരവുംഗവും സംബന്ധവുംസാനനത ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുവും
അഥവാ

ബാധിച്ചാലുവും

അതധിച്ച സബ്ജക്ട്

വലിയായ ഞാ

രപീതിയായ ഞാിലാകാതിരിക്കാനുമുള്ള

ശമവും

നടതിവരികയായ ഞാാനണനവും 2020 ന്ധിച്ച സബ്ജനുവരി മുതല് ജൂലല വനര ആനക 49
മരണമാണുണ്ടായായായ ഞാനതനവും അതിനുര ഷവും മരണനിരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് വരദിചനവനവും അതിന്
കാരണവും പരിര ാധിച വരികയായ ഞാാനണനവും പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി വ്യക്തമാക്കി.
സംബന്ധവുംസാനതധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഇതുവനര

നടതിയായ ഞാ

നടസ്റ്റുകളുനടയുവും

രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

ബാധിതരുനടയുവും എണ്വും, നഡല്റ്റി  XII- ന്റൊ വകരഭദവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച കാര്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി എന്നിവ
വ്യക്തമാക്കണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ആവ ്യനര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടു. കണക്കു പകാരവും ഇതുവനര 2.29
രകാടി സംബന്ധാമ്പിള്പ്പെടുത്തി നട്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്തിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ
അറിപ്ിയായ ഞാിച. കൂടാനത ഒരാള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് അഞധിച്ച സബ്ജക്ട് മുതല് പതധിച്ച സബ്ജക്ട് പാവ ്യവും വനര നട്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്യുന്ന
സംബന്ധാഹചര്യവും രനരനതയുണ്ടായായായ ഞാിരുനനവനവും അരിന് നിര്ദ്ദേഹവും പറിപ്ഞ.
രകരളതിനല ടി.പി.ആര. 10.44
തമാനവമാനണന്ന കണക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

തമാനവവും നാഷണല് ആവരറിപ്ന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് 2.4

രിയായ ഞാാരണാ എന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ആരാഞ്ഞതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്,

രകരളനത അരപുംബക്ഷേിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് മനറ്റി  XII- ന്റെലാ സംബന്ധവുംസാനങ്ങളിലുവും നട്റ്റേിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് കുറിപ്വാണധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും
രകരളതിനല

നട്റ്റേിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട്

്ട്രോറ്റി  XII- ന്റെന്ധിച്ച സബ്ജി

വ്യത്യസ്തികമായായ ഞാതിനാലാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

ടി.പി.ആര

ഉയായ ഞാരന്നിരിക്കുന്നനതനവും പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി മറുപടി പറിപ്ഞ. കൂടാനത
രകന്ദ്മാനദണ പകാരമാണധിച്ച സബ്ജക്ട് മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധവുംസാനങ്ങളിനലലാവും നട്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് നടത്തുന്നനതനവും
അരിന് നിര്ദ്ദേഹവും കൂിിരച്ചരത്തു.
സംബന്ധവുംസാനാടിസാനതില്

പരിര ാധിച്ചാലുവും

ഇതര

സംബന്ധവുംസാനങ്ങരളക്കാള്പ്പെടുത്തി രകരളതിനല ടി.പി.ആര. കൂടുതലാനണനവും അയായ ഞാല്
സംബന്ധവുംസാനമായായ ഞാ തമിഴ്നാിില് ടി.പി.ആര. കുറിപ്ഞവരികയായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും സംബന്ധമിതി
അവുംഗവും ചൂണ്ടായിക്കാിിയായ ഞാരാള്പ്പെടുത്തി, രകരളതില് ടാരന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് നട്റ്റേിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് നടത്തുനനണ്ടായനവും
ഒരു വ്യക്തി രപാസംബന്ധിറ്റി  XII- ന്റെപീവായായ ഞാാല് പസ്തുത വ്യക്തിയുനട വപീര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകാര, വന്സുഹൃത്തുക്കള്പ്പെടുത്തി
ഉള്പ്പെടുത്തിനനടയുള്ളവനര നട്റ്റേിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്യുന്ന രപീതിയായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇവിനടയുള്ളനതനവും റിപ്ാന്ഡവും
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നട്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് മാതവും നടതിയായ ഞാാല് നട്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് രപാസംബന്ധിറ്റി  XII- ന്റെിവിറ്റി  XII- ന്റെി രറിപ്റ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് കുറിപ്യുനമനവും ഒരാള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്
രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപാസംബന്ധിറ്റി  XII- ന്റെപീവധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയായ ഞാാല്, അയായ ഞാാളില് നിനവും മിനിമവും 10 രപരനക്കങ്കിലും നടപിലുവും
രരാഗവും പകരാന് സംബന്ധാധ്യതയുനണ്ടായനവും അതിനാലാണധിച്ച സബ്ജക്ട് ടാരന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് നട്റ്റേിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട്
രഫീാക്കസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്യുന്നനതനവും അതുനകാണ്ടായാണധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്മുനട നട്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് രപാസംബന്ധിറ്റി  XII- ന്റെിവിറ്റി  XII- ന്റെി രറിപ്റ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഉയായ ഞാരന

നില്ക്കുന്നനതനവും

റിപ്ാന്ഡവും

നട്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട്

മാതവും

നടതിയായ ഞാാല്

നട്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട്

രപാസംബന്ധിറ്റി  XII- ന്റെിവിറ്റി  XII- ന്റെി കുറിപ്യാനാകുനമനവും സംബന്ധമിതി നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ് വ്യക്തമാക്കി.
രലാക്സ്പെന്ഡ്കൗണ്

കാരണവും

രാന്ധിച്ച സബ്ജ്യതിന്

സംബന്ധാമ്പതിക

സിതി

പരിതാപകരമാനണനവും നട്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് രപാസംബന്ധിറ്റി  XII- ന്റെിവിറ്റി  XII- ന്റെി നിരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് വരദിച്ചാല് വപീണവും
രലാക്സ്പെന്ഡ്കൗണിരലക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

രപാരകണ്ടായി

വരുനമന്നതിനാല്

നമ്മുനട

ഇരക്കാണമി

തകരാതിരിക്കാനാണധിച്ച സബ്ജക്ട് രാന്ധിച്ച സബ്ജ്യനത നടസറിപ്റിപ്ിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ്ട്രോറ്റി  XII- ന്റെന്ധിച്ച സബ്ജി മാറ്റി  XII- ന്റെിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളനതനവും
വിലയായ ഞാിരുതിയായ ഞാ സംബന്ധമിതി ന്ധിച്ച സബ്ജനങ്ങള്പ്പെടുത്തി പരിര ാധനയുമായായ ഞാി സംബന്ധഹകരിക്കാതതു
നകാണ്ടായാണധിച്ച സബ്ജക്ട് ലപമറിപ്ി രകാണ്ടാക്ട് കമ്മിറിനധിച്ച സബ്ജക്ട് മാതവും നട്റ്റേിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് മതിനയായ ഞാന്ന നിരരിന് നിര്ദ്ദേ വും
നല്കിയായ ഞാിരിക്കുന്നനതന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് അഭിപായായ ഞാനര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടു.
രാന്ധിച്ച സബ്ജ്യതധിച്ച സബ്ജക്ട് രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രപാരിാരക്കാള്പ്പെടുത്തി ഇലാതിരുന്നരാഴാണധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്മുനട
സംബന്ധവുംസാനതധിച്ച സബ്ജക്ട് ആദ്യമായായ ഞാി രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് രകസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്ിരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്തനതനവും സംബന്ധനകാര്യ
ആശുപതികള്പ്പെടുത്തി

ഉള്പ്പെടുത്തിനനട

രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

രപാരിാരക്കാള്പ്പെടുത്തി

നന്നായായ ഞാി

പാലിച്ചതിനാലാണധിച്ച സബ്ജക്ട് രഫീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് 1-ല് കൂടുതല് രകസ്സുകള്പ്പെടുത്തി ഉണ്ടായാകാതിരുന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും
രഫീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് 3 ആയായ ഞാരാള്പ്പെടുത്തി പഞായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട് തലതില്തനന്ന രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് ചികിതയധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധ്കൗകര്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി ഏരനടുതിനയായ ഞാനവും കാരുണ്യ ആരരാഗ്യ വന്സുരുംബക്ഷേ പദതിവഴിയുവും
രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് ്പീറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നല്കുനനണ്ടായനവും രകാവിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് ്പീറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ിന് ഭാഗമായായ ഞാി
ന്ധിച്ച സബ്ജനപതിനിധികനള ഉള്പ്പെടുത്തിനടുതി വിപുലമായായ ഞാ പചാരണവും നടതിവരുനനണ്ടായനവും
വകുപ്പു പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ രബാധ്യനടുതി.
സംബന്ധവുംസാനതധിച്ച സബ്ജക്ട്
നല്കിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളനതനവും

നാളിതുവനര
1,07,49,887

1,39,50,63,1

രഡാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

രപരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

ആദ്യരഡാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

വാക്സിജന്ിനാണധിച്ച സബ്ജക്ട്
വാക്സിജന്ിന്

നല്കിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും 32 ലുംബക്ഷേവും രപരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് മാതമാണധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്ക്ധിച്ച സബ്ജക്ട് രഡാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് വാക്സിജന്ിന്
നല്കാന് കഴിഞ്ഞിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളനതനവും 18 വയായ ഞാസ്സിലാക്കുന്നു.  ആിനധിച്ച സബ്ജക്ട് മുകളിലുള്ളവരില് ഏകരദ വും 41%
രപരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

ആദ്യ

രഡാവന്സുവും

FCP 8f /SJ(VS)/Sub.com XII/13.07.2022

12%

രപരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

നസംബന്ധക്ക്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

രഡാവന്സുവും

നല്കാന്

55

കഴിഞ്ഞിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും ഓള്പ്പെടുത്തിഡധിച്ച സബ്ജക്ട് ഏന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് രഹാമിലുള്ള 22,000 ആള്പ്പെടുത്തിക്കാരില് 96%
രപരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ആദ്യരഡാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് വാക്സിജന്ിനുവും 21% രപരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്ക്ധിച്ച സബ്ജക്ട് രഡാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് വാക്സിജന്ിനുവും
നല്കാന് കഴിഞനവനവും പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി വ്യക്തമാക്കി.
കിടപ്പു രരാഗികള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പഞായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട് അവുംഗങ്ങളുനട രനതൃതനതില് ടപീവും
രൂപപീകരിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് ഓഫീപീസംബന്ധറുനട സംബന്ധഹായായ ഞാരതാടുകൂടി വപീടുകളിനലതി
വാക്സിജന്ിരനഷന് നല്കുന്നതിനുള്ള നിരരിന് നിര്ദ്ദേ വും രനരരത തനന്ന നല്കിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും
അതനുസംബന്ധരിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് മുഴുവന് രപരക്കുവും വാക്സിജന്ിരനഷന് നല്കുന്ന നടപടി പൂരതിയായ ഞാായായ ഞാി
വരികയായ ഞാാനണനവും NHM ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് മിഷന് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ രബാധിിച.
പവാസംബന്ധികള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

വാക്സിജന്ിരനഷന്

ലഭ്യമാകാത

സംബന്ധാഹചര്യവും

പല

സലങ്ങളിലുവും നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് സരപാിധിച്ച സബ്ജക്ട് രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷനിലൂനട വാക്സിജന്ിന്
നല്കാനുള്ള

നടപടി

സംബന്ധനപീകരിക്കാന്

കഴിയുരമാ

എന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി

അവുംഗവും

ആരാഞ്ഞതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്, മൂന ദിവസംബന്ധവും രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട് ക്യാമ്പധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധവുംഘടിിച്ചിരുനനവനവും
പാസരപാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്, വിസംബന്ധ, ്ാവല് രഡാകം വെെദ്യുനമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്നിവ സംബന്ധഹിതവും ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ
നമഡിക്കല് ഓഫീപീസംബന്ധില് രന്ധിച്ച സബ്ജി്റ്റേര നചയ്താല് വപീണവും വാക്സിജന്ിരനഷന് ക്യാമ്പധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധവുംഘടിിക്കുന്നതാനണനവും വിരദ തധിച്ച സബ്ജക്ട് രപാകുന്നവരുനട വാക്സിജന്ിരനഷനുമായായ ഞാി
ബന്ധിച്നി കാര്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി വളനര ഭവുംഗിയായ ഞാായായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട് മുരന്നാര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുരപാകുന്നനതനവും സംബന്ധമിതി
നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ് വ്യക്തമാക്കി.
നഴ്സ് ബിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട്,

പാരാനമഡിക്കല്

രകാഴ്സുകള്പ്പെടുത്തി

പഠിക്കുന്ന

വദ്യാരയര്ത്ഥികള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

വാക്സിജന്ിരനഷനധിച്ച സബ്ജക്ട് മുന്ഗണന നല്കുരമാ എന്ന സംബന്ധമിതി അവുംഗതിന് രചാദ്യതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് ,
നൂറിപ്ിലധികവും വിഭാഗങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് നിലവില് മുന്ഗണന നല്കി വരുനനവനവും
രകന്ദ്തില്

നിന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

വാക്സിജന്ിന്

ലഭ്യമാക്കുന്ന

മുറിപ്യാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഇരാള്പ്പെടുത്തി

വാക്സിജന്ിന്

നല്കിവരുന്നനതനവും, രനരരത വാക്സിജന്ിന് ലഭ്യത കുറിപ്വായായ ഞാിരുനനവനവും 2021
ജൂണ് 30-നധിച്ച സബ്ജക്ട് 6.5 ലുംബക്ഷേവും രഡാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് വാക്സിജന്ിന് വന്നിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും സംബന്ധമിതി നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ്
മറുപടി നല്കി.
ആദ്യരഡാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് വാക്സിജന്ിന് നല്കിയായ ഞാവരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രണ്ടായാമനത രഡാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് വാക്സിജന്ിന്
നല്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് മുന്ഗണന നല്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കുരമാ എന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
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അവുംഗവും

ആരാഞ്ഞതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്

തിരുവനന്തപുരവും,

നകാച്ചി,

രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട്

എന്നിവിടങ്ങളില് റിപ്പീന്ധിച്ച സബ്ജിയായ ഞാണല് രസംബന്ധാഴ്സുനണ്ടായനവും ഓരരാ റിപ്പീന്ധിച്ച സബ്ജിയായ ഞാണല് രസംബന്ധാഴ്സ് ബില്
നിനവും ന്ധിച്ച സബ്ജിലകള്പ്പെടുത്തിക്കായായ ഞാി വാക്സിജന്ിന് അനുവദിക്കുനമനവും ആ വാക്സിജന്ിന് എങ്ങനന
നല്കണനമന്ന

്ട്രോറ്റി  XII- ന്റെന്ധിച്ച സബ്ജി

അതതധിച്ച സബ്ജക്ട്

തപീരുമാനിക്കാവന്നതാനണനവും
രകന്ദ്മാനദണമനുസംബന്ധരിചള്ള

ന്ധിച്ച സബ്ജിലാ

അരതാറിപ്ിറ്റി  XII- ന്റെിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

സരപാിധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഓണ്ലലന്

രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷനുവും

രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷനുവും

നിലവിലുനണ്ടായനവും

നസംബന്ധക്ക്ധിച്ച സബ്ജക്ട് രഡാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് വാക്സിജന്ിനനടുക്കാനുള്ളവരക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് സരപാിധിച്ച സബ്ജക്ട് രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷനില് മുന്ഗണന
നല്കുനനണ്ടായനവും സംബന്ധമിതി നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ് വി ദമാക്കി.
സംബന്ധ്കൗകര്യങ്ങളുള്ള

ആശുപതികളില്

ഐരസംബന്ധാരലഷന്

വാരസകള്പ്പെടുത്തി

സാപിക്കാനുള്ള നടപടി സംബന്ധനപീകരിക്കണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി അഭിപായായ ഞാനിരാള്പ്പെടുത്തി ,
ഇതിനായായ ഞാി കൂടുതല് ഫീണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധനരൂപിരക്കണ്ടായതുനണ്ടായനവും മൂന്നാവും തരവുംഗവും വന്നാല്
ഐനസംബന്ധാരലഷന്

നല

രപീതിയായ ഞാില്

ഫീപീല്ഡതലതില്

നചയ്യാറാണനമനവും

തിരുവനന്തപുരവും, രകാഴിരക്കാടധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് രകാരളജകളിരലക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ബന്ധിച്ച സബ്ജറ്റി  XII- ന്റെില് തുക
അനുവദിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും
ഐനസംബന്ധാരലഷന്

പപീഫീാബധിച്ച സബ്ജക്ട്
രകന്ദ്ങ്ങള്പ്പെടുത്തി

സംബന്ധാരങ്കിലും നടപതികവിദ്യ
സംബന്ധമയായ ഞാബന്ധിച്ിതമായായ ഞാി

ഉപരയായ ഞാാഗിച്ചാല്
പൂരതപീകരിക്കാന്

സംബന്ധാധിക്കുനമനവും പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ രബാധ്യനടുതി.
നമാലബല്

നട്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

രപാനലയുള്ളവയായ ഞാല

നപരമന്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

്ട്രേക്സ്പെന്ചറിപ്ാനണനവും

പപീഫീാബ്ിക്കറ്റി  XII- ന്റെഡധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇന്ഡ്ട്രേിയായ ഞാല് യൂണിറ്റി  XII- ന്റെിലൂനട പപീഫീാബധിച്ച സബ്ജക്ട് വാള്പ്പെടുത്തി തനന്നയായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട്
നിരമ്മിറ്റി  XIIിക്കുന്നനതനവും
നചയ്തര ഷവും

്റ്റേപീല്

അതില്

നിരമ്മിറ്റി  XIIാണരപീതിയായ ഞാാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഉപരയായ ഞാാഗിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഫീിറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഇനതനവും

ഓരരാ

നചയ്യുന്ന

്ട്രേക്സ്പെന്ചറുവും

ഡിലസംബന്ധന്

ആധുനിക

രപീതിയായ ഞാിലുള്ള

നിരമ്മിറ്റി  XIIാണതിനായുള്ള

ഏന്ധിച്ച സബ്ജന്സംബന്ധിനയായ ഞാ

ഐഡ്ിലഫീ നചയ്തതിനുര ഷവും മൂന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് മാസംബന്ധതിനുള്ളില് എഗ്രിനമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് എക്സിജന്ിക്യൂിധിച്ച സബ്ജക്ട്
നചയ്യാറാാനാണധിച്ച സബ്ജക്ട് ഉരിന് നിര്ദ്ദേ ിക്കുന്നനതനവും നാഷണല് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് മിഷന് ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് മിഷന്
ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര
തനന്ന

സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച. ഇതു സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച നപാരാസംബന്ധല് ഈ ആഴ
സംബന്ധമരിക്കുന്നതാനണനവും

നല്കുന്നതുള്പ്പെടുത്തിനനടയുള്ള
നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ് അറിപ്ിയായ ഞാിച.
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നടപടികള്പ്പെടുത്തി

അതിനുര ഷവും

ഭരണാനുമതി

സംബന്ധനപീകരിക്കുന്നതാനണനവും

സംബന്ധമിതി

57

വണ്ടൂരിനല രചതന ക്യാന്സംബന്ധര രഹാമിരയായ ഞാാ ആശുപതിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധവുംസാന
ഗവണ്നമ്ിന്

ഫീണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്

കൂടുതലായായ ഞാി

ലഭിക്കുന്നിനലന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി

അഭിപായായ ഞാനിരാള്പ്പെടുത്തി നിലവില് വണ്ടൂരിനല എലാ രപാന്ധിച്ച സബ്ജക്ടുകള്പ്പെടുത്തിക്കുവും അനുമതി
നല്കിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും പുതിയായ ഞാ രപാന്ധിച്ച സബ്ജക്ടുകള്പ്പെടുത്തി ഉരണ്ടായാനയായ ഞാന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് പരിര ാധിക്കുന്നതാനണനവും വടകര മണലതില് രഹാമിരയായ ഞാാ ആശുപതി സാപിക്കുന്ന കാര്യവും
പരിര ാധിക്കാനമനവും ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി മറുപടി നല്കി.
II. 2021-22 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ഒന്നാമതധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്ിരാരിിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്

ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട

പരിര ാധന

(ഫീയായ ഞാല് നവും. 9282/സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്2/2021/നി.നസംബന്ധ)
2021-22 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട പരിര ാധന
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച ഒന്നാമതധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്ിരാരിിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി പരിഗണിക്കുകയുവും രഭദഗതി
കൂടാനത അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും നചയ.
III. 2020 ഏപില് 1 മുതല് 2021 മാരച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് 31 വനരയുള്ള ആനുകാലിക റിപ്ിരാരിിന്
കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്
(ഫീയായ ഞാല് നവും: 8586/സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്2/2021/നി.നസംബന്ധ)
ആനുകാലിക റിപ്ിരാരിിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി പരിഗണിക്കുകയുവും രഭദഗതി
കൂടാനത അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും നചയ.
രയായ ഞാാഗവും ഉച്ചയ്ക്കുര ഷവും 3.35-നധിച്ച സബ്ജക്ട് പിരിഞ.
29.10.2021 -നല രയായ ഞാാഗനടപടിക്കുറിപ്ിധിച്ച സബ്ജക്ട്
ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച സംബന്ധബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി XII, 2021
ഒരക്ട് കമ്മിറാബര 29-ാാാവും തപീയായ ഞാതി നവള്ളിയായ ഞാാഴ സംബന്ധഭ പിരിഞ്ഞതിനുര ഷവും ഉച്ചയ്ക്കുര ഷവും
1.00 മണിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാ സംബന്ധമുച്ചയായ ഞാതിനല '5 എ' സംബന്ധരമ്മിറ്റി  XIIളനഹാളില് സംബന്ധമിതി
നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ്, ബഹ. ആരരാഗ്യ-വനിത- ിശുവികസംബന്ധന വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് മന്ത്രി, ശപീമതി
വപീണാ രന്ധിച്ച സബ്ജാര്ിന് അദ്യുംബക്ഷേതയായ ഞാില് രയായ ഞാാഗവും രചരന. തദവസംബന്ധരതില് താനഴ
പറിപ്യുന്ന അവുംഗങ്ങളുവും ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാിരുന.
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ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാ അവുംഗങ്ങള്പ്പെടുത്തി
1. ശപീമതി. ഒ. എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. അവുംബിക, എവും.എല്.എ.
2. ശപീ. എ. പി. അനില് കുമാര, എവും.എല്.എ.
3. ശപീ. പി. നക. ബഷപീര, എവും.എല്. എ.
4. ശപീമതി നദലപീമ, എവും.എല്.എ.
5. ശപീമതി യു. പതിഭ, എവും.എല്.എ.
6. ശപീമതി നക. നക. രമ, എവും.എല്. എ.
7. രഡാ. വന്സുന്ധിച്ച സബ്ജിതധിച്ച സബ്ജക്ട് വിന്ധിച്ച സബ്ജയായ ഞാന്പിള്ള, എവും.എല്.എ.
നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാ നസംബന്ധക്രരിറിപ്ിയായ ഞാറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
1. ശപീ. ബി. നറിപ്ന്ധിച്ച സബ്ജി, രന്ധിച്ച സബ്ജായായ ഞാി്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
2. ശപീമതി ലാലി വി.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്., അണ്ടായര നസംബന്ധക്രിറിപ്ി
ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാ ഉരദ്യാഗസര
1. രഡാ. ആ

രതാമസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്, അഡപീഷണല് ചപീഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ആരരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ

വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
2.

രഡാ.

രാന്ധിച്ച സബ്ജന്

എന്

നഖാബ്ാഗരഡ,

പിന്സംബന്ധില്

നസംബന്ധക്രിറിപ്ി,

ആരരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
3. ശപീ.വി.ഹരി നായായ ഞാര, നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, നിയായ ഞാമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
4. ശപീ. സംബന്ധിദിഖധിച്ച സബ്ജക്ട് എവും.നക., സനപഷ്യല് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, നിയായ ഞാമവകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
5. രഡാ.വി.ആര.രാജ, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര (ഇന്-ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്) ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
6. രഡാ. എ. റിപ്വുംലാബപീവി, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് എഡ്യൂരക്കഷന്
7. രഡാ. ഹരികൃഷ്ണന് തിരുമവുംഗലതധിച്ച സബ്ജക്ട്, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ നമഡിക്കല്
എഡ്യൂരക്കഷന്
8. രഡാ. എവും.എന്. വിന്ധിച്ച സബ്ജയായ ഞാാവുംബിക, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര രഹാമിരയായ ഞാാതി വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
9. രഡാ. നക.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. പിയായ ഞാ, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, ഇന്ത്യന് സംബന്ധി്റ്റേവുംസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിന്
10. രഡാ. പി. വന്സുനില്രാന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, പിന്സംബന്ധില് & കണ്ര്ാളിവുംഗധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീപീസംബന്ധര,
ഗവണ്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് രഹാമിരയായ ഞാാതികധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് രകാരളന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട്, തിരുവനന്തപുരവും.

FCP 8f /SJ(VS)/Sub.com XII/13.07.2022

59

11. ശപീ. പതാപചന്ദ്ന് ബി., അഡപീഷണല് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, നിയായ ഞാമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
12.രഡാ.

രതാമസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

മാതം വെെദ്യു,

രന്ധിച്ച സബ്ജായായ ഞാി്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര,

നമഡിക്കല്

എഡം വെെദ്യുരക്കഷന്

ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറരറിപ്റ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
13. ശപീമതി നബപീസംബന്ധ എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്., മാരനന്ധിച്ച സബ്ജര, ്ാവന്കൂര നകാച്ചിന് നമഡിക്കല് ക്കൗണ്സംബന്ധില്
14. ശപീ. റിപ്ിയായ ഞാാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് എവും., നഡപം വെെദ്യുിി രന്ധിച്ച സബ്ജി്ട്രോര, ്ാവന്കൂര നകാച്ചിന് നമഡിക്കല്
ക്കൗണ്സംബന്ധില്
2021-നല രകരള സംബന്ധവുംസാന നമഡിക്കല് പാക്ട് കമ്മിറപീഷരണഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട് ബില്, 2021-നല രകരള
കിനിക്കല് സാപനങ്ങള്പ്പെടുത്തി (രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷനുവും നിയായ ഞാന്ത്രണവവും) രഭദഗതി ബില് എന്നിവ
പരിഗണനയ്നക്കടുക്കുകയുവും രഭദഗതികരളാനട അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും നചയ.
(1) 2021-നല രകരള കിനിക്കല് സാപനങ്ങള്പ്പെടുത്തി (രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷനുവും നിയായ ഞാന്ത്രണവവും) രഭദഗതി
ബില്
നിയായ ഞാമരഭദഗതി നകാണവരാനിടയായ ഞാായായ ഞാ സംബന്ധാഹചര്യവും, ആരരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതി മുന്പാനക വി ദപീകരിച. തുടരന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി ബിലില്
താനഴറിപ്യുന്ന രഭദഗതി നിരരിന് നിര്ദ്ദേ ിക്കുകയുണ്ടായായായ ഞാി.
ഖണവും 4
'4-ാാാവും ഖണതില് "4" എന്ന അക്കതിനു പകരവും '3' എന്ന അക്കവും
രചരക്കുക.'
(2) 2021 -നല രകരള സംബന്ധവുംസാന നമഡിക്കല് പാക്ട് കമ്മിറപീഷരണഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട് ബില്
പസ്തുത ബില് ഖണവും ഖണമായായ ഞാി പരിഗണിക്കുകയുവും താനഴറിപ്യുന്ന
രഭദഗതികരളാനട അവുംഗപീകരിക്കുകയുവും നചയ.
ഖണവും 2
(എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്) ഇനതില് ''ഇന്ഡിന്ധിച്ച സബ്ജപീനസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്'' എന്ന വാക്കിനു പകരവും ''ഇന്ത്യന്
സംബന്ധി്റ്റേവുംസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്'' എന്ന വാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രചരക്കുക
ഖണവും 3
(1) (1)-ാാാവും ഉപഖണതില് ''സാപിരക്കണ്ടായതാണധിച്ച സബ്ജക്ട്'' എന്ന വാക്കിനു
പകരവും ''സാപിരക്കണ്ടായതുവും അവ നപാതുവായായ ഞാി രകരള സംബന്ധവുംസാന നമഡിക്കല്
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ക്കൗണ്സംബന്ധിലുകള്പ്പെടുത്തി എന്നറിപ്ിയായ ഞാനടുന്നതുമാകുന'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
(2) (3)-ാാാവും ഉപഖണതില് (സംബന്ധി), (ഇ), (എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്) എന്നപീ ഇനങ്ങളില്
''പതിനഞധിച്ച സബ്ജക്ട് വരഷനത'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തിക്കു പകരവും ''പതിനഞധിച്ച സബ്ജക്ട് വരഷതില്
കുറിപ്യായ ഞാാത'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
(3) (3)-ാാാവും ഉപഖണതില് (ന്ധിച്ച സബ്ജി) ഇനതില് ''നമഡിക്കല്'' എന്ന
വാക്കിനു മുന്പായായ ഞാി ''സംബന്ധവുംസാനനത രമാരഡണ് നമഡിസംബന്ധിനിനല'' എന്ന
വാക്കുകളുവും ''പതിനഞധിച്ച സബ്ജക്ട് വരഷനത'' എന്നതിനുപകരവും ''പതിനഞധിച്ച സബ്ജക്ട് വരഷതില്
കുറിപ്യായ ഞാാത പവരതന'' എന്ന വാക്കുകളുവും രചരക്കുക.
(4) 3-ാാാവും ഉപഖണതില് (ന്ധിച്ച സബ്ജി) (ii) ഇനതില് ''ഒരു''
ഒഴിവാക്കുക.

എന്ന വാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്

(5) 4-ാാാവും ഉപഖണതില് (ഡി) ഇനതില് ''സംബന്ധവുംസാനനത''
വാക്കിനുര ഷവും ''സംബന്ധരക്കാര'' എന്ന വാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രചരക്കുക.

എന്ന

(6) 4-ാാാവും ഉപഖണതില് (ഇ) ഇനതില് ''യുനാനി''
വാക്കിനുര ഷവും ''എന്നപീ വിഭാഗങ്ങളിനല'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.

എന്ന

(7) 4-ാാാവും ഉപഖണതില് (നന്ധിച്ച സബ്ജ) (iii) ഇനതില് ''ഒരു'' എന്ന വാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഒഴിവാക്കുക.
(8) 5-ാാാവും ഉപഖണതില് (ഇ) ഇനതില് ''സംബന്ധനകാര്യ''
എന്ന
വാക്കിനുര ഷവും ''/എയ്ഡഡധിച്ച സബ്ജക്ട്/സംബന്ധനാശയായ ഞാ'' എന്നപീ വാക്കുകളുവും ചിഹ്നങ്ങളുവും
രചരക്കുക.
(9) 5-ാാാവും ഉപഖണതില് (ന്ധിച്ച സബ്ജി) ഇനതില് ''സംബന്ധരക്കാര'' എന്ന വാക്കിനു
മുമ്പിലായായ ഞാി ''സംബന്ധവുംസാനനത രഹാമിരയായ ഞാാതികധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിനിനല രന്ധിച്ച സബ്ജിര്റ്റേരഡധിച്ച സബ്ജക്ട്
പാക്ട് കമ്മിറപീഷണരമാരില് നിനവും'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
(10) 5-ാാാവും ഉപഖണതില് (ന്ധിച്ച സബ്ജി) (ii) ഇനതില് ''ഒരു'' എന്ന വാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഒഴിവാക്കുക.
ഖണവും 4
(1) 4-ാാാവും ഖണതില് എവിനടനയായ ഞാലാവും ''(ഡി)'' എന്ന അുംബക്ഷേരവവും
ചിഹ്നവവും ഉപരയായ ഞാാഗിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുരണ്ടായാ അനതലാവും ഒഴിവാക്കുക.
(2)

4-ാാാവും ഖണതില് ''അതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് യുക്തനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് കരുതാവന്ന'' എന്ന
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വാക്കുകള്പ്പെടുത്തിക്കുപകരവും ''അതതധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധവുംഗതി രപാനല'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
(3) 4-ാാാവും ഖണതില് “(4)-ാാാവും ഉപവകുിനല (എ), (ബി), (സംബന്ധി), (ഡി)
(ഇ) അനലങ്കിലും നടപില് (എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്) ഖണരമാ'' എന്നപീ ചിഹ്നങ്ങളുവും വാക്കുകളുവും അുംബക്ഷേരങ്ങളുവും
ഒഴിവാക്കുക.
ഖണവും 5
'അവുംഗവവും' എന്ന വാക്കിനുര ഷമുള്ള ''ഒരു'' എന്ന വാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ഒഴിവാക്കുക.
ഖണവും 7
(2), (3) എന്നപീ ഉപഖണങ്ങളുനട തുടക്കതില് ''കാലാവധി പൂരതിയായ ഞാാക്കി''
എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
ഖണവും 8
(1) ഒന്നാവും ഉപഖണതില് ''പസംബന്ധിഡ്ിനന'' എന്ന വാക്കിനുപകരവും
''പസംബന്ധിഡ്ിനനയുവും ലവസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്-പസംബന്ധിഡ്ിനനയുവും'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
(2) 5-ാാാവും ഉപഖണതില്
''ലവസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് -പസംബന്ധിഡ്ിന് സാനവും
ഒഴിവള്ളരാരഴാ
അനലങ്കിലും നടപില്
ലവസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്-പസംബന്ധിഡ്ിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
ചുമതല
നിര്യനിര്വ്വഹിക്കാനാകാതരാരഴാ'' എന്നപീ വാക്കുകളുവും ചിഹ്നങ്ങളുവും ഒഴിവാക്കുക.
(3)
5-ാാാവും
ഉപഖണതില്
''പസംബന്ധിഡ്ിരനരയായ ഞാാ ലവസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്പസംബന്ധിഡ്ിരനരയായ ഞാാ'' എന്നപീ വാക്കുകള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പകരവും ''പസംബന്ധിഡ്ിനന'' എന്ന വാക്കുവും
''പസംബന്ധിഡര്ാ ലവസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്- പസംബന്ധിഡര്ാ'' എന്നപീ വാക്കുകള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പകരവും ''പസംബന്ധിഡ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്''
എന്ന വാക്കുവും രചരക്കുക.
ഖണവും 11
(1) (എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്) ഇനതില് ''നതരനഞ്ഞടുക്കനനിങ്കിലും നടപിലുവും'' എന്ന വാക്കിനുപകരവും
''നാമനിരരിന് നിര്ദ്ദേ വും നചയ്യാറാനിിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
(2) (ന്ധിച്ച സബ്ജി) ഇനതില് 'ലപവറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് ' എന്ന വാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് വരുന്ന ഇടങ്ങളില്
''ലപവറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്''' എന്ന വാക്കിനുര ഷവും ''/എയ്ഡഡധിച്ച സബ്ജക്ട്/സംബന്ധനാശയായ ഞാ'' എന്നപീ വാക്കുകളുവും
ചിഹ്നങ്ങളുവും രചരക്കുക.
ഖണവും 16
(1) (2)-ാാാവും ഉപഖണതില് ''യായ ഞാാനതാരു ചരച്ചയുവും പാടിലാതതുവും ഏതധിച്ച സബ്ജക്ട്
ക്രമപശ്നതിരര്ട്ടിന്മേലുവും പസംബന്ധിഡ്ിന് തപീരുമാനവും'' എന്നപീ വാക്കുകള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പകരവും
''ബന്ധിച്നി അവുംഗതിന് വി ദപീകരണതിനുര ഷവും പസംബന്ധിഡ്ിനധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനവും
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എടുക്കാവന്നതുവും പസ്തുത തപീരുമാനവും'' എന്നപീ വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
(2) (4)-ാാാവും ഉപഖണതില് ''മാറ്റി  XII- ന്റെിവയ്ക്കുന്നതുവും'''
''മാറ്റി  XII- ന്റെിവയാവന്നതുവും'' എന്ന വാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രചരക്കുക.

എന്ന

വാക്കിനുപകരവും

ഖണവും 18
''എഥിക്സിജന്ധിച്ച സബ്ജക്ട്''' എന്ന വാക്കിനുപകരവും ''എതിക്സിജന്ധിച്ച സബ്ജക്ട്'' എന്ന വാക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് രചരക്കുക.
ഖണവും 19
19-ാാാവും ഖണതിനുപകരവും താനഴറിപ്യുന്ന ഖണവും രചരക്കുക,
അതായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട്:''19. രന്ധിച്ച സബ്ജി്ട്രോര.- (1) സംബന്ധരക്കാര എലാ ക്കൗണ്സംബന്ധിലുകള്പ്പെടുത്തിക്കുവും
നപാതുവായായ ഞാി
ഒരു
രന്ധിച്ച സബ്ജി്ട്രോനറിപ്
നിയായ ഞാമിരക്കണ്ടായതുവും
അയായ ഞാാള്പ്പെടുത്തി
അതരവും
ക്കൗണ്സംബന്ധിലുകളുനടയുവും
18-ാാാവും
വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
പകാരവും
നിയായ ഞാമിക്കനടുന്ന
കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെികളുനടയുവും നസംബന്ധക്രിറിപ്ി ആയായ ഞാിരിക്കുന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട് . സംബന്ധരക്കാരിനധിച്ച സബ്ജക്ട് അയായ ഞാാള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്
അവധി അനുവദിക്കാവന്നതുവും, അയായ ഞാാളുനട സാനതധിച്ച സബ്ജക്ട് പവരതിക്കുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് ഒരാനള
നിയായ ഞാമിക്കാവന്നതുമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(2) രന്ധിച്ച സബ്ജി്ട്രോറുനട നിയായ ഞാമനവും നിയായ ഞാമവകുിനല അഡപീഷണല് നിയായ ഞാമ
നസംബന്ധക്രിറിപ്ിയുനട
പദവിയായ ഞാില്
താനഴയായ ഞാലാത
ഉരദ്യാഗസരില്
നിനവും
അന്യതരസംബന്ധവന വ്യവസയായ ഞാില് ആയായ ഞാിരിരക്കണ്ടായതാണധിച്ച സബ്ജക്ട്.''.
ഖണവും 20
(1) (5)-ാാാവും ഉപഖണവും ഒഴിവാക്കുക.
(2) (6)-ാാാവും ഉപഖണവും (5)-ാാാവും ഉപഖണമായായ ഞാി പുനരക്കവും നചയ്യുക.
ഖണവും 21
(1)
(2)-ാാാവും
ഉപഖണതില്
''ബാധകമായായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള
ചിങ്ങളാല്
അനു ാസംബന്ധിക്ക നടുന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട്'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പകരവും ''ചിങ്ങളില്
അനു ാസംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പകാരമായായ ഞാിരിക്കുന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട്'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
(2)
(3)-ാാാവുംഉപഖണതില്
വാക്കിനുപകരവും
"അനു ാസംബന്ധിക്കനടുന്ന
വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
(3) (5)-ാാാവും ഉപഖണവും ഒഴിവാക്കുക.
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” എന്ന
പകാരമായായ ഞാിരിക്കുന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട്
” എന്ന
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ഖണവും 24
(3)-ാാാവും ഉപഖണവും ഒഴിവാക്കുക.
ഖണവും 25
(9)-ാാാവും ഉപഖണമായായ ഞാി താനഴറിപ്യുന്ന ഉപഖണവും രചരക്കുക, അതായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട്:''(9) ഓരരാ പാക്ട് കമ്മിറപീഷണറുവും ഓരരാ പതധിച്ച സബ്ജക്ട് വരഷതിലുവും, ചിങ്ങളില്
നിരണ്യായ ഞാിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള പകാരവും, അവരുനട രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷന് പുതുരക്കണ്ടായതാണധിച്ച സബ്ജക്ട്.''.
ഖണവും 31
(1)-ാാാവും ഉപഖണതില് ''അലാനതയുള്ള മനറ്റി  XII- ന്റൊരു രന്ധിച്ച സബ്ജിര്റ്റേരഡധിച്ച സബ്ജക്ട്
പാക്ട് കമ്മിറപീഷണറുവും'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് പകരവും ''അലാനതയുള്ള മരറ്റി  XII- ന്റെനതാരു
പാക്ട് കമ്മിറപീഷണറുവും'' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തി രചരക്കുക.
ഖണവും 36
36-ാാാവുംഖണവും ഒഴിവാക്കുക.
ഖണവും 37
37-ാാാവുംഖണവും 47-ാാാവും ഖണമായായ ഞാി പുനരക്കവും നചയ്യുക.

38 മുതല് 46 വനരയുള്ള ഖണങ്ങള്പ്പെടുത്തി
38 മുതല് 46 വനരയുള്ള ഖണങ്ങള്പ്പെടുത്തി യായ ഞാഥാക്രമവും 36 മുതല് 44 വനരയുള്ള
ഖണങ്ങളായായ ഞാി പുനരക്കവും നചയ്യുക.

ഖണവും 39 (പുനരക്കവും നചയ്ത 37-ാാാവും ഖണവും)
39-ാാാവും ഖണതിനല (പുനരക്കവും നചയ്ത 37-ാാാവും ഖണവും) (1)-ാാാവും
ഉപഖണതില് ''38'' എന്ന അക്കതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് പകരവും ''36'' എന്ന അക്കവും രചരക്കുക.
ഖണവും 41 (പുനരക്കവും നചയ്ത 39-ാാാവും ഖണവും)
41-ാാാവും ഖണതിനല (പുനരക്കവും നചയ്ത 39-ാാാവും ഖണവും) (1)-ാാാവും
ഉപഖണതില് ''40'' എന്ന അക്കതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് പകരവും ''38'' എന്ന അക്കവും രചരക്കുക.

43-ാാാവും ഖണവും (പുനരക്കവും നചയ്ത 41-ാാാവും ഖണവും)
43-ാാാവും ഖണതിനല (പുനരക്കവും നചയ്ത 41-ാാാവും ഖണവും) (1)-ാാാവും
ഉപഖണതില് ''40'' എന്ന അക്കതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് പകരവും ''38'' എന്ന അക്കവും രചരക്കുക.
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ഖണവും 44 (പുനരക്കവും നചയ്ത 42-ാാാവും ഖണവും)
പുനരക്കവും നചയ്ത 42-ാാാവും ഖണതിനുപകരവും താനഴറിപ്യുന്ന ഖണവും
രചരക്കുക,
അതായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട്:''42. രപാസംബന്ധിക്യൂഷന്.-ഈ ആകിനല ഏനതങ്കിലും നടപിലുവും വ്യവസകള്പ്പെടുത്തി
ലവുംഘിച്ചതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഏനതങ്കിലും നടപിലുവും
ആളിനനതിനര
ക്രിമിനല്
നടപടികള്പ്പെടുത്തി
ആവ ്യമാനണന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ഒരു ക്കൗണ്സംബന്ധിലിനധിച്ച സബ്ജക്ട് അഭിപായായ ഞാമുള്ളരാള്പ്പെടുത്തി, അതരവും
ക്കൗണ്സംബന്ധില്
പരമയായ ഞാതിലൂനട,
അതരവും
ക്രിമിനല്
നടപടികള്പ്പെടുത്തി
ആരവുംഭിക്കുന്നതിനുരവണ്ടായതായായ ഞാ തപീരുമാനനമടുക്കാവന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട് .''.
ഖണവും 45 (പുനരക്കവും നചയ്ത 43-ാാാവും ഖണവും)
പുനരക്കവും നചയ്ത 43-ാാാവും ഖണതിനുപകരവും താനഴറിപ്യുന്ന ഖണവും
രചരക്കുക,
അതായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട്:''43. കുറ്റി  XII- ന്റെങ്ങള്പ്പെടുത്തി വിചാരണനക്കടുക്കല്.-(1)ക്കൗണ്സംബന്ധില് അധികാരനടുത്തുന്ന
ഉരദ്യാഗസന് രരഖാമൂലമുള്ള ഒരു പരാതിയായ ഞാിരര്ട്ടിന്മേലലാനത യായ ഞാാനതാരു രകാടതിയുവും
ഈ ആകധിച്ച സബ്ജക്ട് പകാരവും
ിുംബക്ഷേിക്കനരടണ്ടായ ഒരു കുറ്റി  XII- ന്റെവും വിചാരണനക്കടുക്കുവാന്
പാടുള്ളതല.
(2) ഈ ആകധിച്ച സബ്ജക്ട് പകാരവും ിുംബക്ഷോരഹമായായ ഞാ കുറ്റി  XII- ന്റെവും ന്ധിച്ച സബ്ജാായ കുറ്റം ജുഡപീഷ്യല് ഒന്നാവും
കാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് മന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് രകാടതിയായ ഞാില് താനഴയുള്ള ഒരു രകാടതിയായ ഞാില് വിചാരണ
നചയ്യുവാന് പാടുള്ളതല.''.
പുതിയായ ഞാ ഖണവും രചരക്കല്
നിലവിലുള്ള 46-ാാാവും ഖണതിനുര ഷവും (പുനരക്കവും നചയ്ത 44-ാാാവും
ഖണവും) താനഴറിപ്യുന്ന ഖണവും രചരക്കുക,
അതായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട്:''45. ആകിന് അധിപഭാവവും.-സംബന്ധവുംസാനതധിച്ച സബ്ജക്ട് ഒരു നമഡിക്കല്
പാക്ട് കമ്മിറപീഷണനറിപ് രന്ധിച്ച സബ്ജി്റ്റേര നചയ്യുന്ന സംബന്ധവുംഗതികളില്, ഈ ആകിരലയുവും
അതിന്കപീഴില്
ഉണ്ടായാക്കിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ള
ചിങ്ങളിരലയുവും
റിപ്ഗുരലഷനുകളിരലയുവും
വ്യവസകള്പ്പെടുത്തിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്, തല്സംബന്ധമയായ ഞാവും പാബല്യതിലുള്ള മരറ്റി  XII- ന്റെനതങ്കിലും നടപിലുവും നിയായ ഞാമതില്
എന്തുതനന്ന അടങ്ങിയായ ഞാിരുന്നാലുവും, അധി പഭാവമുണ്ടായായായ ഞാിരിക്കുന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട്.''.
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പുതിയായ ഞാ ഖണവും രചരക്കല്
പുനരക്കവും നചയ്ത 45-ാാാവും ഖണതിനുര ഷവും താനഴറിപ്യുന്ന ഖണവും
രചരക്കുക,
അതായായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട്:''46. ചിങ്ങള്പ്പെടുത്തി.-(1) സംബന്ധരക്കാരിനധിച്ച സബ്ജക്ട്, ഗസംബന്ധറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് വിജാപനതിലൂനട ഈ
ആകിന്
എലാരമാ
ഏനതങ്കിലും നടപിലുരമാ
കാര്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി
നിര്യനിര്വ്വഹിരക്കണ്ടായ
ആവ ്യങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കായായ ഞാി ചിങ്ങള്പ്പെടുത്തി ഉണ്ടായാക്കാവന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട് .
(2) പരത്യകിചവും മുകളില് പറിപ്ഞ്ഞ അധികാരതിന് സംബന്ധാമാന്യതയധിച്ച സബ്ജക്ട് ഭവുംഗവും
വരാനതയുവും, സംബന്ധരക്കാരിനധിച്ച സബ്ജക്ട്(എ) നതരനഞ്ഞടുധിച്ച സബ്ജക്ട് ഹരന്ധിച്ച സബ്ജികളുവും അവുംഗങ്ങളായായ ഞാി നതരനഞ്ഞടുിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
മല്സംബന്ധരിക്കുന്ന സാനാരയര്ത്ഥികള്പ്പെടുത്തി നകിിവയ്രക്കണ്ടായതായായ ഞാ തുകയുവും അങ്ങനനയുള്ള
നകിിവച്ച തുകകള്പ്പെടുത്തി കണനകിനടാവന്നതിന് നിബന്ധിച്നകളുവും ഉള്പ്പെടുത്തിനനട,
പസംബന്ധിഡ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്, ലവസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് പസംബന്ധിഡ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് അനലങ്കിലും നടപില് അവുംഗങ്ങള്പ്പെടുത്തി എന്നിവരുനട
നതരനഞ്ഞടുപ്പുകനള സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് :
എന്നാല് ആവ ്യമുള്ള
കൂടുതലാകാന് പാടുള്ളതല;
(ബി) 9-ാാാവും
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്;

ഡിരാസംബന്ധിറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് പതിനായായ ഞാിരവും

വകുിന്കപീഴില്

ഒഴിവകള്പ്പെടുത്തി

രൂപയായ ഞാില്

നികതനരടണ്ടായ

രപീതി

(സംബന്ധി) 17-ാാാവും വകുിന്കപീഴില് ഓരരാ ക്കൗണ്സംബന്ധിലിന്യുവും
പസംബന്ധിഡ്ിനുവും ലവസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് പസംബന്ധിഡ്ിനുവും മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് അവുംഗങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കുവും നല്രകണ്ടായതായായ ഞാ
ഫീപീവന്സുവും മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് ബതകളുവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്;
(ഡി) 20-ാാാവും വകുിനല (3)-ാാാവും ഉപവകുിന്കപീഴിലുള്ള രന്ധിച്ച സബ്ജി്റ്റേറുകളുനട
രൂപവവും അതില് ഉള്പ്പെടുത്തിനടുരതണ്ടായ വിവരങ്ങളുവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്;
(ഇ) 21-ാാാവും വകുിനല (1)-ാാാവും ഉപവകുധിച്ച സബ്ജക്ട് പകാരവും ഉരദ്യാഗസനരയുവും
ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാനരയുവും നിയായ ഞാമിക്കുന്ന രപീതി സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്;
(എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്) 21-ാാാവും വകുിനല (3)-ാാാവും ഉപവകുിന്കപീഴില് നിയായ ഞാമിക്കുകരയായ ഞാാ
രന്ധിച്ച സബ്ജാലിനക്കടുക്കുകരയായ ഞാാ നചയ്യുന്ന അതരതിലുള്ള ഏനതങ്കിലും നടപിലുവും ഉരദ്യാഗസനര
ിുംബക്ഷേിക്കുന്നതിനുവും പിരിചവിടുന്നതിനുവും ഡിസചാരന്ധിച്ച സബ്ജധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്യുന്നതിനുവും നപീക്കവും
നചയ്യുന്നതിനുവും രന്ധിച്ച സബ്ജി്ട്രോരക്കുള്ള അധികാരവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്;
(ന്ധിച്ച സബ്ജി) ഈ ആകിന്കപീഴില് സംബന്ധനപീകരിക്കുന്ന അരപുംബക്ഷോ ഫീപീവന്സുകളുവും മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
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തുകകളുവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്;
(എച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്) 25-ാാാവും വകുിനല (2)-ാാാവും ഉപവകുിന്കപീഴിലുള്ള അരപുംബക്ഷോ
രഫീാറിപ്വവും ഫീപീവന്സുവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്;
(എനാ) 25-ാാാവും വകുിനല (6)-ാാാവും ഉപവകുിന്കപീഴില് നല്രകണ്ടായതായായ ഞാ
സംബന്ധരിിഫീിക്കറ്റി  XII- ന്റെിന്
രൂപവവും
അതില്
അടങ്ങിയായ ഞാിരിരക്കണ്ടായ
വിവരങ്ങളുവും
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്;
(നന്ധിച്ച സബ്ജ) 25-ാാാവും വകുിനല (9)-ാാാവും ഉപവകുിന്കപീഴില് രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷന്
പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്;
(നക)
35-ാാാവും
വകുിന്കപീഴില്
തപീരുമാനങ്ങളിരര്ട്ടിന്മേല് സംബന്ധരക്കാരിനധിച്ച സബ്ജക്ട് അപീല്
നടപടിക്രമവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്;

ഓരരാ
ക്കൗണ്സംബന്ധിലിന്യുവും
നല്കുന്നതുമായായ ഞാി ബന്ധിച്നി

(എല്)
ഈ
ആകിന്
ഉരിന് നിര്ദ്ദേ ്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി
ആവ ്യങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കായായ ഞാി അനിവാര്യമാരയായ ഞാക്കാവന്ന മറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിങ്ങള്പ്പെടുത്തി ഉണ്ടായാക്കാവന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട് .

നടിലാക്കുന്നതിന്
എലാ സംബന്ധവുംഗതികളുവും

“(3)
ഈ
ആകിന്പകാരവും
ഉണ്ടായാക്കിയായ ഞാ
ഓരരാ
ചിവവും
അതുണ്ടായാക്കിയായ ഞാതിനുര ഷവും കഴിയുന്നതരവഗവും നിയായ ഞാമസംബന്ധഭ മുമ്പാനക നിയായ ഞാമസംബന്ധഭ
സംബന്ധരമ്മിറ്റി  XIIളനതിലായായ ഞാിരിക്കുരമ്പാള്പ്പെടുത്തി അതധിച്ച സബ്ജക്ട് ഒരു സംബന്ധരമ്മിറ്റി  XIIളനതിരലാ തുടരച്ചയായ ഞാായായ ഞാ രണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധരമ്മിറ്റി  XIIളനങ്ങളിരലാ നപടാവന്ന ആനക പതിനാലധിച്ച സബ്ജക്ട് ദിവസംബന്ധക്കാലരതയധിച്ച സബ്ജക്ട്
വയ്രക്കണ്ടായതുവും, അപകാരവും അതധിച്ച സബ്ജക്ട് ഏതധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധരമ്മിറ്റി  XIIളനതില് വയ്ക്കുനരവാ ആ
സംബന്ധരമ്മിറ്റി  XIIളനരമാ
അതിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
നതാിടുതധിച്ച സബ്ജക്ട്
വരുന്ന
സംബന്ധരമ്മിറ്റി  XIIളനരമാ
അവസംബന്ധാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പധിച്ച സബ്ജക്ട്, നിയായ ഞാമസംബന്ധഭ ചിതില് ഏനതങ്കിലും നടപിലുവും രൂപരഭദവും
വരുത്തുകരയായ ഞാാ അനലങ്കിലും നടപില് ആ ചിവും ഉണ്ടായാരക്കണ്ടായതിനലന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് തപീരുമാനിക്കുകരയായ ഞാാ
നചയ്യുന്നപുംബക്ഷേവും, ആ ചിതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് അതിനുര ഷവും അതതു സംബന്ധവുംഗതിരപാനല
അപകാരവും രൂപരഭദനടുതിയായ ഞാ രൂപതില് മാതവും പാബല്യമുണ്ടായായായ ഞാിരിക്കുകരയായ ഞാാ
അനലങ്കിലും നടപില് യായ ഞാാനതാരു പാബല്യവവും ഇലാതിരിക്കുകരയായ ഞാാ നചയ്യുന്നതുമാണധിച്ച സബ്ജക്ട് ;
എന്നാല് അങ്ങനനയുള്ള ഏനതങ്കിലും നടപിലുവും രൂപരഭദനടുതരലാ റിപ്ിന് നിര്ദ്ദോക്കരലാ ആ
ചിപകാരവും മുമ്പധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്ത ഏനതങ്കിലും നടപിലുവും സംബന്ധവുംഗതിയുനട സംബന്ധാധുതയധിച്ച സബ്ജക്ട് ഭവുംഗവും വരാത
വിധതിലായായ ഞാിരിരക്കണ്ടായതാണധിച്ച സബ്ജക്ട്.''.
ഖണവും 47
നിലവിലുള്ള (47)-ാാാവും ഖണതിനന 48-ാാാവും ഖണമായായ ഞാി പുനരക്കവും
നചയ്യുകയുവും (2)-ാാാവും ഉപഖണതിനുപകരവും താനഴറിപ്യുന്ന ഉപഖണങ്ങള്പ്പെടുത്തി
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രചരരക്കണ്ടായതുമാണധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(2)
ഈ
ആകിന്
പാബല്യതപീയായ ഞാതി
മുതല്,
1956-നല
ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
റിപ്പീ-ഓരഗലനരസംബന്ധഷന് ആകധിച്ച സബ്ജക്ട് (1956-നല 37-ാാാവും രകന്ദ് ആകധിച്ച സബ്ജക്ട്)-ല്
പരാമര ിച്ചിരിക്കുന്ന മലബാര ന്ധിച്ച സബ്ജിലയായ ഞാില് ബാധകമായായ ഞാ 1914-നല മദാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
നമഡിക്കല് രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷന് ആകധിച്ച സബ്ജക്ട് (1914-നല IV-ാാാവും നമ്പര ആകധിച്ച സബ്ജക്ട്) പസ്തുത
പരദ തധിച്ച സബ്ജക്ട് ബാധകമായായ ഞാിരിക്കുന്നതല.
(3) അങ്ങനന റിപ്ിന് നിര്ദ്ദോക്കിയായ ഞാിരുന്നാല്തനന്നയുവും 1953-നല ്ാവന്കൂര-നകാച്ചിന്
നമഡിക്കല് പാക്ട് കമ്മിറപീഷരണഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട് ആകധിച്ച സബ്ജക്ട് (1953-നല ആകധിച്ച സബ്ജക്ട് IX), 1956-നല ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
റിപ്പീ-ഓരഗലനരസംബന്ധഷന്
ആകില്
(1956-നല
37-ാാാവുംരകന്ദ്
ആകധിച്ച സബ്ജക്ട്)
പരാമര ിച്ചിരിക്കുന്ന മലബാര ന്ധിച്ച സബ്ജിലയായ ഞാില് ബാധകമായായ ഞാ 1914-നല മദാസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
നമഡിക്കല് രന്ധിച്ച സബ്ജിര്ട്രേഷന് ആകധിച്ച സബ്ജക്ട് (1914-നല IV-ാാാവും നമ്പര ആകധിച്ച സബ്ജക്ട്), 2021-നല
രകരള സംബന്ധവുംസാന നമഡിക്കല് പാക്ട് കമ്മിറപീഷരണഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓരഡിനന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് (2021-നല
115-ാാാവും നമ്പര ഓരഡിനന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്) എന്നിവയധിച്ച സബ്ജക്ട് കപീഴില് നചയ്തരതാ നചയ്തതായായ ഞാി
കരുതനടുന്നരതാ ആയായ ഞാ ഏനതങ്കിലും നടപിലുവും കാര്യരമാ എടുതരതാ എടുതതായായ ഞാി
കരുതനടുന്നരതാ ആയായ ഞാ ഏനതങ്കിലും നടപിലുവും നടപടിരയായ ഞാാ, ഈ ആകധിച്ച സബ്ജക്ട് പകാരവും
നചയ്തതാരയായ ഞാാ എടുതതാരയായ ഞാാ കരുതനരടണ്ടായതാണധിച്ച സബ്ജക്ട്.''.
ഖണങ്ങള്പ്പെടുത്തി 48,49
നിലവിലുള്ള 48-ഉവും 49-ഉവും ഖണങ്ങള്പ്പെടുത്തി ഒഴിവാക്കുക.
പിിക
'അവുംഗപീകൃത രയായ ഞാാഗ്യതകള്പ്പെടുത്തി,'-നല
(i) എ ഇനതില് ''മുമ്പധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇന്ത്യന് നമഡിക്കല് ക്കൗണ്സംബന്ധില് ആകധിച്ച സബ്ജക്ട്, 1956
(1956-നല ആകധിച്ച സബ്ജക്ട് നമ്പര 102) ആയായ ഞാിരുന്ന'' എന്നപീ വാക്കുകളുവും അക്കങ്ങളുവും
ചിഹ്നങ്ങളുവും ഒഴിവാക്കുക;
(ii) ബി ഇനതില് ''ഇന്ത്യന് നമഡിസംബന്ധിന് നസംബന്ധന്്ല് ക്കൗണ്സംബന്ധില് ആകധിച്ച സബ്ജക്ട്
1970 (1970-നല നമ്പര 48)''
എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തിക്കുവും അക്കങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കുവും
ചിഹ്നങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കുവും പകരവും ''നാഷണല് കമ്മിറ്റി  XIIപീഷന് രഫീാര ഇന്ത്യന് സംബന്ധി്റ്റേവുംസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട്
നമഡിസംബന്ധിന് ആകധിച്ച സബ്ജക്ട്, 2020 (2020-നല നമ്പര 14)'' എന്നപീ വാക്കുകളുവും അക്കങ്ങളുവും
ചിഹ്നങ്ങളുവും രചരക്കുക;
(iii) സംബന്ധി ഇനതില് ''രഹാമിരയായ ഞാാതികധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധന്്ല് ക്കൗണ്സംബന്ധില് ആകധിച്ച സബ്ജക്ട്,
1973
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(രകന്ദ് ആകധിച്ച സബ്ജക്ട് 1973-നല

59) '' എന്ന വാക്കുകള്പ്പെടുത്തിക്കുവും അക്കങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കുവും

ചിഹ്നങ്ങള്പ്പെടുത്തിക്കുവും പകരവും ''നാഷണല് കമ്മിറ്റി  XIIപീഷന് രഫീാര രഹാമിരയായ ഞാാതി ആകധിച്ച സബ്ജക്ട്,
2020 (2020-നല നമ്പര 15)'' എന്നപീ വാക്കുകളുവും അക്കങ്ങളുവും ചിഹ്നങ്ങളുവും
രചരക്കുക.
താനഴറിപ്യുന്ന അവുംഗങ്ങള്പ്പെടുത്തി വിരയായ ഞാാന്ധിച്ച സബ്ജിധിച്ച സബ്ജക്ട് രരഖനടുതി.
1. ശപീ. എ.പി. അനില്കുമാര, എവും.എല്.എ.
2. ശപീ. പി.നക. ബഷപീര, എവും.എല്.എ.
3. ശപീമിതി നക.നക. രമ, എവും.എല്.എ.
രയായ ഞാാഗവും ഉച്ചയ്ക്കുര ഷവും 2.40 നധിച്ച സബ്ജക്ട് പിരിഞ.
15.03.2022-നല രയായ ഞാാഗനടപടിക്കുറിപ്ിധിച്ച സബ്ജക്ട്
ആരരാഗ്യവവും കുടുവുംബരുംബക്ഷേമവവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച സംബന്ധബ്ജക്ട് കന്ധിച്ച സബ്ജകധിച്ച സബ്ജക്ട്ടധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി XII,
2022 മാരച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് മാസംബന്ധവും 15-ാാാവും തപീയായ ഞാതി ചാനാ്യനിര്വ്വാഴ്ച സംബന്ധഭ പിരിഞ്ഞതിനുര ഷവും
2.55 നധിച്ച സബ്ജക്ട് നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാ സംബന്ധമുച്ചയായ ഞാതിനല '5-എ' സംബന്ധരമ്മിറ്റി  XIIളനഹാളില് സംബന്ധമിതി
നചയായ ഞാരരപഴ്സംബന്ധണ് ബഹ. ആരരാഗ്യവവും-വനിത ിശുവികസംബന്ധനവവും വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് മന്ത്രി
ശപീമതി

വപീണാ

ന്ധിച്ച സബ്ജാരാര്ിന്

അദ്യുംബക്ഷേതയായ ഞാില്

യായ ഞാാരാഗവും

തദവസംബന്ധരതില് താനഴറിപ്യുന്ന അവുംഗങ്ങളുവും ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാിരുന.
1.
ശപീമതി ഒ.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. അവുംബിക, എവും.എല്.എ.
2.
ശപീ. എ.പി. അനില്കുമാര, എവും.എല്.എ.
3.
ശപീമതി സംബന്ധി.നക. ആ , എവും.എല്.എ.
4.
ശപീ. പി.നക. ബഷപീര, എവും.എല്.എ.
5.
ശപീമതി. നദലപീമ, എവും.എല്.എ.
6.
ശപീ. ന്ധിച്ച സബ്ജാരാബധിച്ച സബ്ജക്ട് നമനാക്കിള്പ്പെടുത്തി, എവും.എല്.എ.
7.
ശപീമതി നക.നക. രമ, എവും.എല്.എ.
8.
ഡാരാ. വന്സുന്ധിച്ച സബ്ജിതധിച്ച സബ്ജക്ട് വിന്ധിച്ച സബ്ജയായ ഞാന്പിള്ള, എവും.എല്.എ.
നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാ നസംബന്ധക്രരിറിപ്ിയായ ഞാറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്
1.
ശപീ. ബി. നറിപ്ന്ധിച്ച സബ്ജി, ന്ധിച്ച സബ്ജാരായായ ഞാി്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി.
2.
ശപീ. രവണുരഗാപാല് ആര., നഡപ്യൂിി നസംബന്ധക്രിറിപ്ി.
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ഹാന്ധിച്ച സബ്ജരായായ ഞാ ഉരദ്യാഗസര
1.
രഡാ. രാന്ധിച്ച സബ്ജന് എന്. നഖാബ്ഗരഡ, പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ആരരാഗ്യ
കുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
2.
രഡാ. വി.ആര. രാന്ധിച്ച സബ്ജാായ കുറ്റം ജു, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര (ഇന് ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്) ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
3.
ഡാരാ. ഹരികൃഷ്ണന് തിരുമവുംഗലതധിച്ച സബ്ജക്ട്, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് ആയുരരവദ
നമഡിക്കല് എഡം വെെദ്യുരക്കഷന്
4.
ഡാരാ. എവും.എന്. വിന്ധിച്ച സബ്ജയായ ഞാാവുംബിക, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, ഹാരാമിയായ ഞാാരാതി വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്.
5.
ഡാരാ. നക.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. പിയായ ഞാ, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, ഇന്ത്യന് സംബന്ധി്റ്റേവുംസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിസംബന്ധിന്.
6.
ശപീ. പി.എവും. ന്ധിച്ച സബ്ജയായ ഞാന്, യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്ര്ാളര (ഇന്-ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്)
7.
ശപീമതി സംബന്ധന്ധിച്്യ എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്., അഡപീഷണല് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, നിയായ ഞാമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്.
8.
ശപീ.
ബി.
വന്സുരരന്ദ്ന്പിള്ള,
അഡപീഷണല്
നസംബന്ധക്രിറിപ്ി,
ആരാരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്.
9.
ശപീ. ദിലപീപധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധി.ഡി., ന്ധിച്ച സബ്ജാരായായ ഞാി്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ആരരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ
വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്.
10. ശപീ. വിന്ധിച്ച സബ്ജയായ ഞാകുമാര എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്. ന്ധിച്ച സബ്ജാരായായ ഞാി്ധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്.
11. ഡാരാ. രരമ ധിച്ച സബ്ജക്ട് ആര., പാന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, രകരള ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് എയ്ഡസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
കണ്്ാരാള്പ്പെടുത്തി സംബന്ധാനാനസംബന്ധനാറ്റി  XII- ന്റെി.
12. ശപീമതി രശി മാധവന്, ന്ധിച്ച സബ്ജാരായായ ഞാി്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര, രകരള ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് എയ്ഡസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
കണ്്ാരാള്പ്പെടുത്തി സംബന്ധാനാനസംബന്ധനാറ്റി  XII- ന്റെി.
13. ശപീ. ഹരികുമാര, എ.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്., നഡപ്യൂിി നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്.
ഗൂഗിള്പ്പെടുത്തി മപീറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് വഴി പനങ്കിലും നടപടുത ഉദ്യാരാഗസര
1.

ഡാരാ. ആ താരാമസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്, അഡപീഷണല് ചപീഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി, ആരാരാഗ്യ
കുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്.

2

ഡാരാ. എ. റിപ്വുംലാ ബപീവി, ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് എഡം വെെദ്യുരക്കഷന്.
വിവിധ കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിങ്ങള്പ്പെടുത്തി, ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ് ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമന്റുകള്പ്പെടുത്തി, വാരഷിക

പവരതന

റിപ്ിരാരിിരര്ട്ടിന്മേലുള്ള

ഡിരല

ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

എന്നിവ

സംബന്ധമിതി

പരിഗണിക്കുകയുവും താനഴറിപ്യുന്ന തപീരുമാനങ്ങനളടുക്കുകയുവും നചയ.
I.

കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിങ്ങള്പ്പെടുത്തി

1.

രകരള നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധരവപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് (നമഡിക്കല് ഓഫീപീരസംബന്ധഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട്) സനപഷ്യല്

റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് രഭദഗതി ചിവും 2020-ന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(ഫീയായ ഞാല് നമ്പര 2225/സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് 2/2020/നി.നസംബന്ധ)
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പസ്തുത കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിതിനല Rules-1 short title and commencement (1)-ല്
പതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന 2020 എന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട് 2022 എന്നാക്കണവും എന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
നിരരിന് നിര്ദ്ദേ ിച. രകരള

നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധരവപീസംബന്ധസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

(നമഡിക്കല്

ഓഫീപീരസംബന്ധഴ്സ് ബധിച്ച സബ്ജക്ട്)

സനപഷ്യല് റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധില്, ആരാരാഗ്യ വകുിനല നമഡിക്കല് ഒാാഫീപീസംബന്ധരമാരുനട
വിര ഷാല് ചിങ്ങളില് സൂര സനപഷ്യാലിറ്റി  XII- ന്റെി എന്ന രകഡര ഉള്പ്പെടുത്തിനടുതി ചിവും
രഭദഗതി നചയ്യുന്നതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിവും സംബന്ധബ്ജക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി  XIIിറ്റി  XII- ന്റെി മുന്പാനക സംബന്ധമരിച്ചിരുന
എനവും

ആയായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട്

നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാ

സംബന്ധബാരാരഡിരനറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

നലന്ധിച്ച സബ്ജിര്റ് ലെജിസ്ലേഷന്

സംബന്ധമിതി

പരി ാരാധിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട് അപ്രൂവധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്യുകയുവും പസ്തുത പാനാാനാസംബന്ധല് പി.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.ക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്
അയായ ഞായ്ക്കുകയുവും,

പി.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.യായ ഞാില്

നിനവും

അവുംഗപീകാരവും

ലഭിച്ചതിനുര ഷവും

നാരാിിഫീിരക്കഷന് തയ്യാറാാറിപ്ാക്കുന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും ആരാരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച.
Cadre Management for Health Services എന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട് ബഹമാനനി
നിയായ ഞാമസംബന്ധഭാവുംഗങ്ങള്പ്പെടുത്തി ഉന്നയായ ഞാിച്ച പാനാതുവായായ ഞാ വിഷയായ ഞാമായായ ഞാിരുനനവനവും ബഹ.
സംബന്ധമിതി നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ് കഴിഞ്ഞ അസംബന്ധവും്ി നസംബന്ധഷനില് സൂചിിച്ചിരുന്നതായുവും
പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച.

Medical, Public Health,

Speciality, Super Speciality എന്നിങ്ങനനയുള്ള നാലധിച്ച സബ്ജക്ട് രകഡറുകളാണധിച്ച സബ്ജക്ട് നഹല്തധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധില്

ഉള്പ്പെടുത്തിനടുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളനതനവും

ാസ്ത്രപീയായ ഞാമായായ ഞാ

വിവരങ്ങള്പ്പെടുത്തി

കൂടി

പരി ാരാധിച്ചിിാണധിച്ച സബ്ജക്ട് Cadre Management -ല് രഭദഗതി വരുത്തുന്നനതനവും
ഡിാരിധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ിന്

പവരതനവും

ഇനിയുവും

കാര്യുംബക്ഷേമമായായ ഞാിരിക്കുനമനവും

ആരാരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച.
പസ്തുത കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിവും സംബന്ധമിതി അവുംഗപീകരിച.
2.

ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ വകുിനല സംബന്ധബാരാരഡിനറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് സനപഷ്യല് റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

രഭദഗതി ചിതിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(ഫീയായ ഞാല് നമ്പര 18839/സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് 2/2021/നി.നസംബന്ധ)
പസ്തുത കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിവും രഭദഗതി കൂടാനത സംബന്ധമിതി അവുംഗപീകരിച.
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3.

ഭാരതപീയായ ഞാ ചികിതാ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് സനപഷ്യല് റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധില് ചിവും 4-നല യൂണിറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

III-രര്ട്ടിന്മേലുള്ള രഭദഗതി ചിതിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(ഫീയായ ഞാല് നമ്പര 19372/സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് 2/2021/നി.നസംബന്ധ)
കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിവും രഭദഗതി കൂടാനത സംബന്ധമിതി അവുംഗപീകരിച.

4.

രകരള

ഹ്യൂമന്

ഇമ്മിറ്റി  XII്യൂണാരാ

നഡഫീിഷ്യന്സംബന്ധി

നവനാറിപ്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

ആ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്

അകനരയായ ഞാരഡധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇമ്മിറ്റി  XII്യൂണ് നഡഫീിഷ്യന്സംബന്ധി സംബന്ധിന്യാരാാവും റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(ഫീയായ ഞാല് നമ്പര 20803 /സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് 2/2021/നി.നസംബന്ധ)
പസ്തുത കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിവും സംബന്ധമിതി വി ദമായായ ഞാി ചരച്ച നചയ്യുകയുണ്ടായായായ ഞാി. കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്
ചിനതക്കുറിപ്ിചള്ള വിവരങ്ങള്പ്പെടുത്തി ആരാരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് പിന്സംബന്ധില്
നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച.
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചാണധിച്ച സബ്ജക്ട്

പസ്തുത ചിതില് എച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്.എനാ.വി.നയായ ഞാ

സൂചിിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളതധിച്ച സബ്ജക്ട്. ഹ്യൂമന് ഇമ്മിറ്റി  XII്യൂണാരാ നഡഫീിഷ്യന്സംബന്ധി

നവനാറിപ്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് ആന്ഡധിച്ച സബ്ജക്ട് അകനരയായ ഞാരഡധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇമ്മിറ്റി  XII്യൂണ് നഡഫീിഷ്യന്സംബന്ധി സംബന്ധിന്യാരാാവും
(പിവന്ഷന് ആ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്്ാരാള്പ്പെടുത്തി) ആക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് (രകന്ദ് ആക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് 2017) 2019 നസംബന്ധപറ്റി  XII- ന്റെവുംബര
10-ലാണധിച്ച സബ്ജക്ട് നിലവില് വന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട്. 2030-ഓനട എയ്ഡസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് രാരാഗവും നിരമ്മിറ്റി  XIIാര്നവും
നചയ്യുക എന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇാ്കൗ ആക്ട് കമ്മിറിന് ലുംബക്ഷേ്യവും. ഒരു രകന്ദ്നിയായ ഞാമവും പാബല്യതില്
വരുമ്പാരാള്പ്പെടുത്തി

ആയായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട്

നടിലാക്കുന്നതിനായായ ഞാി

അതതധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധവുംസാനങ്ങള്പ്പെടുത്തി

യായ ഞാഥാസംബന്ധമയായ ഞാവും നിയായ ഞാമനിരമ്മിറ്റി  XIIാണവും നടരതണ്ടായതുണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്. പസ്തുത ആക്ട് കമ്മിറിനല 49-ാാാവും
വകുപ്പുപകാരവും

നല്കനി

അധികാരങ്ങള്പ്പെടുത്തി

വിനിയായ ഞാാരാഗിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധവുംസാനവവും കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിങ്ങള്പ്പെടുത്തി തയ്യാറാാറിപ്ാരക്കണ്ടായതുണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്.
കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്

ചിവും

തയ്യാറാാറിപ്ാക്കി

വിരധയായ ഞാമാക്കിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്.

നിയായ ഞാമവകുിന്
കഴിഞ്ഞ

നാലധിച്ച സബ്ജക്ട്

ഓരാരാ

പസ്തുത വ്യവസപകാരവും
സൂുംബക്ഷേധിച്ച സബ്ജക്ട്മ

പതിറ്റി  XII- ന്റൊണ്ടായായായ ഞാി

പരി ാരാധനയധിച്ച സബ്ജക്ട്
രകരളതില്

എച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്.എനാ.വി. വ്യാപനവും കുറിപ്വാനണനവും എച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്.എനാ.വി. നട്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്യുന്നതിനു മുമ്പധിച്ച സബ്ജക്ട്
അയായ ഞാാളുനട സംബന്ധമ്മിറ്റി  XIIതപതവും വാങ്ങാറുനണ്ടായനവും രകന്ദ് ആക്ട് കമ്മിറധിച്ച സബ്ജക്ട് നിലവില് വന്നാരാള്പ്പെടുത്തി
തനന്ന സംബന്ധവുംസാനത്തുവും നിയായ ഞാമനിരമ്മിറ്റി  XIIാണവും നടിലാരക്കണ്ടായതായായ ഞാിരുനനവങ്കിലും നടപിലുവും
നിയായ ഞാമനിരമ്മിറ്റി  XIIാണവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച കാര്യങ്ങനളലാവും നിലവില് സംബന്ധനപീകരിച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും
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പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച.
ഈ വിഷയായ ഞാവും സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച Central Act പകാരവും സംബന്ധവുംസാനങ്ങളില്
Ombudsman തസ്തികിക സൃഷ്ടിക്കണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് വ്യവസ നചയ്യുനണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും ചില
സംബന്ധവുംസാനങ്ങളില് രാരാഗികളാരാടധിച്ച സബ്ജക്ട് വിരവചനപരമായായ ഞാി നപരുമാറുന്നതായുള്ള
പരാതികള്പ്പെടുത്തി ഉയായ ഞാരനവന്ന സംബന്ധാഹചര്യതിലാണധിച്ച സബ്ജക്ട് രകന്ദ് ആക്ട് കമ്മിറില് Ombudsman
തസ്തികികനയായ ഞാക്കുറിപ്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്

പറിപ്യുന്നനതനവും

മനറ്റി  XII- ന്റെലാ

സംബന്ധവുംസാനങ്ങളിലുവും

ഇതധിച്ച സബ്ജക്ട്

നിലവിലുനണ്ടായനവും ആരരാഗ്യവകുിനല അഡപീഷണല് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര (വിന്ധിച്ച സബ്ജിലന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്)
തസ്തികികയായ ഞാിലുള്ള ഓഫീപീസംബന്ധനറിപ് Ombudsman ആയായ ഞാി നിയായ ഞാമിച്ചാല് സംബന്ധരക്കാരിനധിച്ച സബ്ജക്ട്
അധികനചലവധിച്ച സബ്ജക്ട് വരില എനവും ആവ ്യമുള്ളപുംബക്ഷേവും റിപ്ിിരയായ ഞാരഡധിച്ച സബ്ജക്ട് ന്ധിച്ച സബ്ജഡന്ധിച്ച സബ്ജിനയായ ഞാ
Ombudsman ആയായ ഞാി നിയായ ഞാമിക്കാവന്നതാണധിച്ച സബ്ജക്ട് എനവും

അഡപീഷണല് ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര

(വിന്ധിച്ച സബ്ജിലന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്)നന Ombudsman ആയായ ഞാി നിയായ ഞാമിക്കുന്ന കാര്യവും

ിപാര യായ ഞാായായ ഞാി

ഉള്പ്പെടുത്തിനടുതിയായ ഞാിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും പിന്സംബന്ധില് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച.
പസ്തുത കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിവും രഭദഗതി കൂടാനത സംബന്ധമിതി അവുംഗപീകരിച.
II. ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ് ര്റ്റേറ്റുനമന്റുകള്പ്പെടുത്തി
5.

2019-20 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷനത ധനാഭ്യരയര്ത്ഥനകളുനട പരി ാരാധന

സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച നാലാമതധിച്ച സബ്ജക്ട് റിപ്ിാരാരിിനല ഖണിക 22, 25, 26, 30-45 വനരയുള്ള
ിപാര കളിരര്ട്ടിന്മേലുള്ള ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ് ര്റ്റേറ്റുനമന്റുകള്പ്പെടുത്തി (ഡിരല ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധഹിതവും)
(ഫീയായ ഞാല് നമ്പര 3627/സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് 2/2019/നി.നസംബന്ധ)
ഖണിക നമ്പര 22
പസ്തുത റിപ്ിരാരിിനല ഖണിക 22 രര്ട്ടിന്മേല് ആരരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട്
അഡപീഷണല് ചപീഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതി മുന്പാനക വി ദപീകരണവും നല്കി.
നമഡിക്കല് സംബന്ധര്യനിര്വ്വകലാ ാലയുനട

മ്പളയായ ഞാിനതില് നടധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും

അനുവദിച്ച തുക അപര്യാപ്തമായായ ഞാതിനാല് 8.26 കാരാടി രൂപ ഇാ്കൗ
അധികമായായ ഞാി വകയായ ഞാിരുതണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി

ിപാര

പീരഷകതില്

നചയ്തിരുന എനവും 2019-

20 സംബന്ധാമ്പതിക വരഷവും Non-Plan Salary ഇനതില് വകയായ ഞാിരുതിയായ ഞാിരുന്നതധിച്ച സബ്ജക്ട്
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2.20 കാരാടിരൂപയായ ഞാായായ ഞാിരുനനവനവും അതിന് 50

തമാനവും 2019 ഡിസംബന്ധവുംബര

മാസംബന്ധവും അനുവദിച്ചിരുനനവനവും അതിനുര ഷവും നചലവാക്കിയായ ഞാ തുകയുനടയുവും
തുടരന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ആവ ്യമായായ ഞാി വരുന്ന തുകയുനടയുവും Own- fund -ല് നിനവും ഇതുവനര
നചലവായായ ഞാ തുകയുനടയുവും വി ദാവും ങ്ങള്പ്പെടുത്തി Utilization Certificate സംബന്ധഹിതവും
ലഭ്യമാക്കിയായ ഞാ സംബന്ധമയായ ഞാതധിച്ച സബ്ജക്ട് ബാക്കി 50

തമാനവും കൂടി അനുവദിക്കുകയുണ്ടായായായ ഞാി എനവും

ആരാരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് അഡപീഷണല് ചപീഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ
അറിപ്ിയായ ഞാിച. തുടരന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ഖണിക 22, 25, 26, 30-45 വനരയുള്ള ആുംബക്ഷേന് രടക്കണ്
ര്റ്റേറ്റുനമന്റുകള്പ്പെടുത്തി സംബന്ധമിതി അവുംഗപീകരിച.
തുടരന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമിതി

അടിയായ ഞാന്തരകാര്യങ്ങള്പ്പെടുത്തി

ആരരാഗ്യ

വകുപ്പുമായായ ഞാി

ചരച്ചനചയ്യുകയുണ്ടായായായ ഞാി.

ബന്ധിച്നി

2017-ല്

നിരവധി

ആരദവും

പദതി

നടിലാക്കിയായ ഞാരാള്പ്പെടുത്തി സൃഷ്ടിച്ച cadre തസ്തികികകള്പ്പെടുത്തി ആരവുംഭിക്കാനുരിന് നിര്ദ്ദേ ിക്കുന്ന
കാതധിച്ച സബ്ജക്ട് ലാബുകള്പ്പെടുത്തി, പുതിയായ ഞാ ഐനസംബന്ധാരലഷന് വാരസകള്പ്പെടുത്തി, താലൂക്കാശുപതികള്പ്പെടുത്തി,
നമഡിക്കല്

രകാരളജകള്പ്പെടുത്തി

എന്നിവിടങ്ങളിനല

സനപഷ്യലി്റ്റേധിച്ച സബ്ജക്ട്

വിഭാഗവും,

ആര.സംബന്ധി.സംബന്ധി.യുനട കപീഴിനല മൂന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് ്ിിള്പ്പെടുത്തി നകയായ ഞാര നസംബന്ധ്റുകള്പ്പെടുത്തി , ഡയായ ഞാാലിസംബന്ധിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
നടകപീഷ്യന്മാരുനട

അപര്യാപ്തത,

ലനറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്

രപാസ്റ്റുരമാരിവും

നമഡിക്കല്

രകാരളജകളില് ആരവുംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി, നപരിരറ്റി  XII- ന്റൊണിയായ ഞാല് ഡയായ ഞാാലിസംബന്ധിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
സംബന്ധവുംവിധാനവും (വപീടുകളില് തനന്ന ഡയായ ഞാാലിസംബന്ധിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് നചയ്യുന്നതിനുള്ള സംബന്ധവുംവിധാനവും)
എന്നിവയുവും ബഹ. സംബന്ധമിതി അദ്യുംബക്ഷേ അവുംഗങ്ങളുമായായ ഞാി ചരച്ച നചയ.
6.

2018-19

സംബന്ധാമ്പതിക

വരഷനത

ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട്

വകുിന്

വാരഷിക

പവരതന റിപ്ിാരാരിിന്രമലുള്ള ഡിരല ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(ഫീയായ ഞാല് നമ്പര 7/സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് 2/2019/നി.നസംബന്ധ.)
ആയുഷധിച്ച സബ്ജക്ട് വകുില് നിനവും ലഭ്യമാക്കിയായ ഞാ പസ്തുത ഡിരല ര്റ്റേറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധമിതി
അവുംഗപീകരിച.
III

സംബന്ധമിതിയുനട ശദയായ ഞാില്നടുതിയായ ഞാ ഫീയായ ഞാലുകള്പ്പെടുത്തി

7.

രകരള നമഡിക്കല് എഡം വെെദ്യുരക്കഷന് സനപഷ്യല് റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്.
(ഫീയായ ഞാല് നമ്പര 11784/സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് 2/2011/നി.നസംബന്ധ.)
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രകരള

നമഡിക്കല്

എഡ്യൂക്കഷന്

സനപഷ്യല്

റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

രഭദഗതി

നചയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി 2017 മുതല് ആരവുംഭിച്ചിരുനനവനവും ഇതു സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്
വി ദമായായ ഞാ ചരച്ചകള്പ്പെടുത്തി നടതി കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് സ്ക്രൂിിനിയായായ ഞാി പി. & എ.ആര.ഡി.-ക്കധിച്ച സബ്ജക്ട്
നകനാമാറുകയുവും അവരുനട നിരരിന് നിര്ദ്ദേ പകാരമുള്ള മാറ്റി  XII- ന്റെങ്ങള്പ്പെടുത്തി വരുതിയായ ഞാതിനുര ഷവും
കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്

ചിവും നിയായ ഞാമവകുിന് പരി ാരാധനനയായ ഞാ തുടരന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

കമ്മിറ്റി  XIIപീഷനധിച്ച സബ്ജക്ട്

പ്ികധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധരവപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്

അയായ ഞാചനകാടുതിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുനണ്ടായനവും 2019 ലുവും 2021-ലുവും പി.എസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.

നിരരിന് നിര്ദ്ദേ ിച്ച പകാരമുള്ള മാറ്റി  XII- ന്റെങ്ങള്പ്പെടുത്തി വരുതി കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിവും തയ്യാറാാറിപ്ാക്കിയായ ഞാതായുവും
ആരാരാഗ്യകുടുവുംബരുംബക്ഷേമ വകുധിച്ച സബ്ജക്ട് അഡപീഷണല് ചപീഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ
അറിപ്ിയായ ഞാിച.

കൂടാനത

2020-ല്

ബ്ാരാഡധിച്ച സബ്ജക്ട്

സനപഷ്യാലിറ്റി  XII- ന്റെപീസംബന്ധിന്

കനാളിഫീിരക്കഷന്സംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് പുതുക്കി നാഷണല് നമഡിക്കല് ക്കൗണ്സംബന്ധില് പുതുക്കിയായ ഞാ
വിജാപനമിറിപ്ക്കിയായ ഞാതിനാല്
വരുരതണ്ടായതായായ ഞാി
നമഡിക്കല്

കരടധിച്ച സബ്ജക്ട്

വനനവനവും

ആയായ ഞാതിന്

ക്കൗണ്സംബന്ധിലിനാരാടധിച്ച സബ്ജക്ട്

ലഭ്യമായായ ഞാിിിനലനവും

വപീണവും

സനപഷ്യല്

റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധില്

കാരിഫീിരക്കഷന്

ആവ ്യനനിങ്കിലും നടപിലുവും

എന്.എവും.സംബന്ധി.

യുനട

മാറ്റി  XII- ന്റെവും

നാഷണല്
നാളിതുവനര

കാരിഫീിരക്കഷനുരവണ്ടായി

കാതിരിക്കാനത സനപഷ്യല് റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധിന് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് തയ്യാറാാറിപ്ാക്കാന് ബഹമാനനി
മന്ത്രി വിളിചരചരത യായ ഞാാരാഗതില് തപീരുമാനനമടുതതായുവും ഇതുപകാരമുള്ള
നടപടികള്പ്പെടുത്തി

പുരാരാഗമിചകാനാണ്ടായിരിക്കുകയു-

മാനണനള്ള

വിവരങ്ങള്പ്പെടുത്തി

അഡപീഷണല് ചപീഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നസംബന്ധക്രിറിപ്ി സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ അറിപ്ിയായ ഞാിച.
നാഷണല് നമഡിക്കല് ക്കൗണ്സംബന്ധിലിന് റിപ്ിാരാരിിനുരവണ്ടായി ഒരു വരഷവും
കാതിരുന്നിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുവും റിപ്ിാരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് ലഭ്യമാകാത സംബന്ധാഹചര്യതിലാണധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇതുമായായ ഞാി വപീണവും
മുന്നാരാര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടു പാരാകുവാനുള്ള നടപടികള്പ്പെടുത്തി സംബന്ധനപീകരിച്ചനതനവും എതയുവും നപനിന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്
ഡയായ ഞാറിപ്ക്ട് കമ്മിറര ഓഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് നമഡിക്കല് എഡം വെെദ്യുരക്കഷന് റിപ്ിാരാരിധിച്ച സബ്ജക്ട് ലഭ്യമാരക്കണ്ടായതാനണനവും
ബഹ. സംബന്ധമിതി നചയായ ഞാരരപഴ്സ് ബണ് നിരരിന് നിര്ദ്ദേ ിച്ചതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് ഇതുമായായ ഞാി ബന്ധിച്നി നടപടി
അവസംബന്ധാന

ഘിതിലാനണനവും

ഡി.എവും.ഇ. സംബന്ധമിതിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ഉറിപ്പ്പുനല്കി.
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രണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട്

ദിവസംബന്ധതിനകവും

ലഭ്യമാക്കാനമനവും

75

8. രകരള യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്്ാരാള്പ്പെടുത്തി സംബന്ധബാരാരഡിരനറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് (അനമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്നമ്ധിച്ച സബ്ജക്ട്)
റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ചധിച്ച സബ്ജക്ട്
(ഫീയായ ഞാല് നമ്പര 5065/സംബന്ധബധിച്ച സബ്ജക്ട്.സംബന്ധി.എഫീധിച്ച സബ്ജക്ട് 2/2018/നി.നസംബന്ധ.)
യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്്ാരാള്പ്പെടുത്തി സംബന്ധബാരാരഡിരനറ്റി  XII- ന്റെധിച്ച സബ്ജക്ട് സംബന്ധര്യനിര്വ്വപീസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് റൂള്പ്പെടുത്തിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് രഭദഗതി
സംബന്ധവുംബന്ധിച്ിച്ച കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിവും നാളിതുവനര സംബന്ധമിതിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ലഭ്യമാക്കാതതിന് കാരണവും
ബഹ. സംബന്ധമിതി നചയായ ഞാരരപഴ്സംബന്ധണ് വകുിനാരാടധിച്ച സബ്ജക്ട് ആരാഞ്ഞതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട്
കണ്ര്ാള്പ്പെടുത്തി വകുിനല സംബന്ധാമ്പിള്പ്പെടുത്തി വാരഡന്, സൂപണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് എന്നപീ രണ്ടായധിച്ച സബ്ജക്ട് തസ്തികികകള്പ്പെടുത്തി
കറിപ്ിക്കല് കാറ്റി  XII- ന്റെഗറിപ്ിയായ ഞാിനല പാനാമാരാഷന് പാരാസ്റ്റുകളാനണനവും ഇരത വകുിനല
ലബാരാറിപ്ിറിപ്ി

ന്ധിച്ച സബ്ജപീവനക്കാരക്കുവും

രവണനമന്നാവ ്യനിധിച്ച സബ്ജക്ട്

പസ്തുത

അരപുംബക്ഷേ

തസ്തികികകളിരലയധിച്ച സബ്ജക്ട്

സംബന്ധമരിച്ചിരുന്നതിനാല്

പരവ നവും
അവനരക്കൂടി

പരിഗണിചകാനാണള്ള പാനാാരാസംബന്ധലാണധിച്ച സബ്ജക്ട് വച്ചിര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുള്ളനതനവും അതിനുരവണന്ന
കാലതാമസംബന്ധമുണ്ടായാനയായ ഞാനവും യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്്ാരാളര (ഇന്-ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട് ) സംബന്ധമിതിനയായ ഞാ
രബാധിിച.
ചിങ്ങള്പ്പെടുത്തി

രൂപപീകരിക്കുന്നതില്

കാലതാമസംബന്ധവും

ഒഴിവാക്കണനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട്

ചൂണ്ടായിക്കാിി ബഹമാനനി സപീക്കറുനട റൂളിവുംഗുനണ്ടായനവും ആയായ ഞാതിനാല് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിവും
അടിയായ ഞാന്തരമായായ ഞാി ലഭ്യമാക്കണനമനവും സംബന്ധമിതി നിരരിന് നിര്ദ്ദേ ിച്ചതിനധിച്ച സബ്ജക്ട് കരടധിച്ച സബ്ജക്ട് ചിവും
നതാിടുത ദിവസംബന്ധവുംതനന്ന ലഭ്യമാക്കാനമന്നധിച്ച സബ്ജക്ട് യഗ്സ് ടെസ്റ്റിസംബന്ധധിച്ച സബ്ജക്ട് കണ്്ാരാളര (ഇന്-ചാര്ധിച്ച സബ്ജക്ട്)
സംബന്ധമിതിക്കധിച്ച സബ്ജക്ട് ഉറിപ്പ്പുനല്കി.
യായ ഞാാരാഗവും ഉച്ചയധിച്ച സബ്ജക്ട് ര ഷവും 3.30- നധിച്ച സബ്ജക്ട് പിരിഞ.
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