
©
കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

2022

കകേരള നനിയമസഭഭാ പനിനനിന്റിംഗറ പസറ.



പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി XII
(SUBJECT COMMITTEE XII)

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം
(HEALTH AND FAMILY WELFARE)

2021-2022 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട 
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷേന് കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

[കകേരള നനിയമസഭയുസട നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച ചട്ടേങ്ങളനിസല 236-ാം ചട്ടേതനിസന (5)-ാം

ഉപചട്ടേപകേഭാരമുള്ളതറ]

2022 ജൂസസല 18-ാംതതീയതനി സമര്പനിച്ചതറ
Presented on 18 th July, 2022

 കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2022



 പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി XII
(ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം)

2021-2022 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട 
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷേന് കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

[കകേരള നനിയമസഭയുസട നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം 
സന്റിംബനനിച്ച ചട്ടേങ്ങളനിസല 236-ാം ചട്ടേതനിസന

 (5)-ാം ഉപചട്ടേപകേഭാരമുള്ളതറ]

923/2022.



 ഉള്ളടക്കന്റിം  

                                                                     കപജറ

സമനിതനിയുസട ഘടന .. v

അവതഭാരനികേ .. vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ .. 1



സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി XII

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം

(2021-2023)

ഘടന

സചയര്കപഴറ സണ് :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജറ,
ആകരഭാഗഗ്യ-വനനിത-ശനിശുവനികേസന വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള: 

ശതീമതനി ഒ. എസറ. അന്റിംബനികേ 

ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര്

ശതീമതനി സനി. സകേ. ആശ 

ശതീ. പനി. സകേ. ബഷതീര് 

ശതീമതനി സദെലതീമ 

ശതീ. കജഭാബറ മമക്കനിള 

ശതീമതനി യു. പതനിഭ 

ശതീമതനി സകേ. സകേ. രമ 

കഡഭാ. സുജനിതറ വനിജയന്പനിള്ള 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീമതനി കേവനിത ഉണനിതഭാന്, സസക്രട്ടേറനി-ഇന്-ചഭാര്ജറ

ശതീ. ബനി. സറജനി, അഡതീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. സസല്വരഭാജന് പനി.എസറ., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. റനി. പുഷഭാന്റിംഗദെന്., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  XII-സന
2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനിന്കമല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച
നടപടനികേളടങ്ങുന റനികപഭാര്ട്ടേറ കകേരള നനിയമസഭയുസട നടപടനിക്രമങ്ങളുന്റിം കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  236-ാം  ചട്ടേതനിസന  (5)-ാം  ഉപചട്ടേന്റിം  അനുസരനിച്ചറ  ഞഭാന്
സമര്പനിക്കുന. 

മവദെഗ്യസഹഭായരന്റിംഗവന്റിം  സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഗ്യവന്റിം  എന  XVIII-ാം  നമ്പര്
ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന,  കുടന്റിംബകക്ഷേമന്റിം  എന  XIX-ാം  നമ്പര്  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന,  ശുദ്ധജല
വനിതരണവന്റിം ശുചതീകേരണവന്റിം എന XX-ാം നമ്പര് ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന, ഭക്ഷേഗ്യന്റിം എന XXX-ാം
നമ്പര്  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  എനനിവയനിന്കമലുള്ള  2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത
ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  XII-സന
ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2021 ജൂമല 26-ാം തതീയതനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി. ഈ
റനികപഭാര്ട്ടേനില് ആകരഭാഗഗ്യ കുടന്റിംബകക്ഷേമ വകുപനിസനയുന്റിം ആയുഷറ വകുപനിസനയുന്റിം സന്റിംബനനിച്ച
67  ശനിപഭാര്ശകേളഭാണറ  ഉണ്ടഭായനിരുനതറ.  പസസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്
സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം സമനിതനിക്കറ  നഭാളനിതുവസര ലഭനിച്ച നടപടനിപതനികേകേള  2022  ജൂമല
14-ാം തതീയതനി കചര്ന കയഭാഗന്റിം പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ  (2021-22)-സല  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അതനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടപടനി
സന്റിംബനനിച്ച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുമഭാണറ ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചനിരനിക്കുനതറ. 

2022  ജൂമല  14-ാംതതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

വതീണഭാ കജഭാര്ജറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,   സചയര്കപഴറ സണ്,
2022  ജൂമല 14.           സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി XII.



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I 

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളയം,  പരറിപശപ്പോധനയുതട
അടറിസപ്പോനതറില് ആപരപ്പോഗദകുടയംബപക്ഷേമയം,  ആയുഷട  എനന്നീ വകുപ്പുകളമപ്പോയറി  ബന്ധതപട
സബ്ജകട കമറിററി XII-തന്റെ ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച
നടപടറികള് അടങ്ങുനതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട. 

സമറിതറിയുതട ശറിപപ്പോര്ശകളയം സര്കപ്പോരറില് നറിനട ലെഭറിച മറുപടറികളയം

ആപരപ്പോഗദ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-01-110-24―പകരള അടറിയനറിര തതവദദസഹപ്പോയയം   (108   ആയംബുലെന്സട  ) 

കനറിവട ആയംബുലെന്സട പദതറിയുതട ഭപ്പോഗമപ്പോയറി 315 ആയംബുലെന്സട സയംസപ്പോനതറിതന്റെ
വറിവറിധ  ഭപ്പോഗങ്ങളറില്  സര്വന്നീസട  നടത്തുന.  ഇഇൗ  പദതറിയുതട  നടതറിപറിനപ്പോയറി
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില് 20
പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 1)

സസന്നീകരറിച നടപടറി 

2210-01-110-24―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  30  പകപ്പോടറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട. 

പകരള ആപരപ്പോഗദ ശപ്പോസ്ത്ര സര്വകലെപ്പോശപ്പോലെ

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-001-93-35―തമഡറികല്  സര്വകലെപ്പോശപ്പോലെ  സപ്പോപറികല്  -  മൂലെധന  ആസറികളതട
രൂപന്നീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനയം  . 

ഭരണപ്പോനുമതറി  ലെഭറിച  പദതറിഘടകങ്ങളതട  പൂര്തന്നീകരണതറിനട  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  42.22  പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 2)

923/2022
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സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-05-001-93-35―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ
അധറിക തുക അനുവദറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-06-101-53―പപ്പോവതപടവര്കട തതവദദസഹപ്പോയയം നല്കുനതറിനുള്ള തസപ്പോതതസററി 

നറിലെവറില്  തപന്ഡറിയംഗട  ഉള്ള  അപപക്ഷേകള്  തന്നീര്പപ്പോക്കുനതറിനട
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ 5  പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി അനുവദറികണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 3)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-101-53―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അധറിക
തുക അനുവദറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-06-101-49― സപ്പോയംക്രമറിക പരപ്പോഗങ്ങളതട പമല്പനപ്പോടവയം നറിയന്ത്രണവയം 

 മുന്  വര്ഷങ്ങളറില്  സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള്  വപ്പോങ്ങറിയ  വകയറില്  പകരള  തമഡറികല്
സര്വന്നീസട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലെറിമറിറഡറിനട  നല്കുവപ്പോനുള്ള  തുക  വകയറിരറിതറിയറിരറിക്കുനതട
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില് 1.5970
പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 4)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-101-49―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അധറിക
തുക അനുവദറിചറിടറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ   

2210-06-101-45 ―പകര്ച വദപ്പോധറികളലപ്പോത പരപ്പോഗങ്ങളതട പമല്പനപ്പോടവയം നറിയന്ത്രണവയം

മുന്  വര്ഷതത  മരുനട  വപ്പോങ്ങറിയ  വകയറില്  പകരള  തമഡറികല്  സര്വന്നീസട
പകപ്പോര്പപറഷന്  ലെറിമറിറഡറിനട  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്
വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  1.6485  പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 5)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-101-45―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അധറിക
തുക അനുവദറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

നപ്പോഷണല് തഹല്തട മറിഷന് ( NHM)

2210-06-101-31―ആപരപ്പോഗദകറിരണയം  -  രപ്പോഷന്നീയ ബപ്പോല്സസപ്പോസദകപ്പോരദ ക്രമയം  . 

നപ്പോഷണല് തഹല്തട മറിഷന് ( NHM) തചെലെവറിനതറില് അധറികരറിച 38.33 പകപ്പോടറി
രൂപ ആശുപതറി നറിര്വഹണ സമറിതറികള്കട തറിരറിതക നല്പകണതുണട.   ആയതറിനപ്പോയറി
നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്
38.3294 പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില്   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 6)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-101-31―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അധറിക
തുക അനുവദറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-06-101-19 ―പദശന്നീയ ആപരപ്പോഗദദഇൗതദയം   (  പകനപ്പോവറിഷ്കൃതയം   60 : 40) 

പദതറി  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  നടപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
അനുവദറിചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് 603.08
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പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 7)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-101-19―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  315.78
പകപ്പോടറി രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-06-101-12-01―പകപ്പോവറിഡട    19    പകര്ചവദപ്പോധറി  നറിയന്ത്രണവയം  നറിര്വഹണവയം
പദശന്നീയ ആപരപ്പോഗദമറിഷനു കന്നീഴറിതലെ പകപ്പോവറിഡട ബറിപഗഡട പപ്പോപകജട
ജന്നീവനകപ്പോര്ക്കുള്ള ആനുകൂലെദവയം ററിസട അലെവന്സയം 

പദശന്നീയ  ആപരപ്പോഗദ  മറിഷനട  കന്നീഴറിതലെ  പകപ്പോവറിഡട  ബറിപഗഡട  ജന്നീവനകപ്പോര്കട
അലെവന്സയം ഇന്തസന്റെന്നീവയം ഇനതറില് നല്കുനതറിനപ്പോയറി നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം തുക
അനുവദറിചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  240  പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 8)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-101-12-01―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  222.14
പകപ്പോടറി രൂപ അധറിക തുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ 

4210-01-110-52―പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട   മപ്പോനസറിക  ആപരപ്പോഗദ  ആശുപതറിയുതട  നറിലെവപ്പോരയം
ഉയര്തല്    

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  മപ്പോനസറിക  ആപരപ്പോഗദ  ആശുപതറിയുതട  നറിര്മപ്പോണതറിനുള്ള  മപ്പോസ്റ്റര്
പപ്പോന് തയപ്പോറപ്പോകറിയതുമപ്പോയറി ബന്ധതപട കുടറിശറിക തുക നല്കുനതറിനപ്പോയറി 21.24 ലെക്ഷേയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 9)
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സസന്നീകരറിച നടപടറി

4410-01-110-52―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അധറിക തുക
അനുവദറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-01-110-85-05-1―മപ്പോനസറിക  ആപരപ്പോഗദ  പകനയം    തറിരുവനനപുരയം     -    ഓഫന്നീസട
തചെലെവകള്    -  തവള്ളകരയം 

തറിരുവനനപുരയം മപ്പോനസറിക ആപരപ്പോഗദപകനതറിതലെ തവള്ളതറിതന്റെ ചെപ്പോര്ജറിനതറില്
നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്
1.8650 പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 10)

സസന്നീകരറിച നടപടറി 

2210-01-110-85-05-1―എന ശന്നീര്ഷകതറില് 1,26,33,000 രൂപ കൂടറി അധറിക ധനമപ്പോയറി
അനുവദറിചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-03-110-99―ആശുപതറികളയം  ഡറിതസ്പെന്സററികളയം  ,    ജനറല്  ജറിലപ്പോ  തപ്പോലൂകട
ആശുപതറികള് ഒഴറിതക  

2210-03-110-99-05-2―ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്  -  തതവദദ്യുതറി തചെലെവട  

2210-03-110-99-34-2―മറ്റു തചെലെവകള്  -  തതവദദ്യുതറി തചെലെവട  

തതവദദ്യുതറി  കരയം  ഇനതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ചുവതട തകപ്പോടതറിരറിക്കുന ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കു പനതര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന തുക അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2210-03-110-99-05-2―27 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-03-110-99-34-2―7 ലെക്ഷേയം രൂപ

(ഖണറിക 11)
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   സസന്നീകരറിച നടപടറി 

2210-03-110-99―എന ശന്നീര്ഷകതറില്  അധറിക ധനയം അനുവദറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-06-107-99-05-2―പബറികട തഹല്തട ലെപബപ്പോറടററികള്   -  (  തപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗദ  
പരന്നീക്ഷേണശപ്പോലെകള്  ) -   ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   -   തതവദദ്യുതറി  
തചെലെവട 

തറിരുവനനപുരയം  പബറികട  തഹല്തട  ലെപ്പോബറിതന്റെ  pending  electricity  bill  തുക
നല്കുനതറിനു പവണറി വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  49.45
ലെക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 12)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-107-99-05-2―എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  40,22,000  രൂപ  അധറിക  ധനയം
അനുവദറിചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-06-112-98―ആശപ്പോവര്കര്മപ്പോര്ക്കുള്ള അലെവന്സട                               

ആശപ്പോവര്കര്മപ്പോരുതട  പ്രതറിമപ്പോസ  പഹപ്പോണപറററിയയം  5000  രൂപയറില് നറിനയം  6000
രൂപയപ്പോയറി ഉയര്തറിയറിരുന. ബജററില് 111.14  പകപ്പോടറി രൂപ മപ്പോതപമ വകയറിരുതറിയറിട്ടുള.
പഹപ്പോണപറററിയയം  ആയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  അനുവദറിച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  75.6581  പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 13)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-112-98―ആശപ്പോവര്കര്മപ്പോര്ക്കുള്ള അലെവന്സട എന ശന്നീര്ഷകതറില്  G.O.(Rt)
No.  7444/21/Fin  Dtd  19-11-2021  പ്രകപ്പോരയം  25,47,00,000  രൂപയുയം  G.O.(Rt)  No.
415/2022/Fin,  Dtd  18-1-2022  പ്രകപ്പോരയം  46,49,15,000  രൂപയുയം  അധറിക  ധനയം
അനുവദറിചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2210-80-190-99-36―പകരള  തമഡറികല്  സര്വന്നീസസട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലെറിമറിറഡട
സഹപ്പോയധനയം  -    സഹപ്പോയധനയം ശമ്പപളതരയം        

പകപ്പോവറിഡട  പ്രതറിപരപ്പോധ  സപ്പോമഗറികള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
അനുവദറിചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് 653 പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 14)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ആവശദ മരുനകളതട 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ബജറട വറിഹറിതമപ്പോയറി 324
പകപ്പോടറി  രൂപ  പകപ്പോര്പപറഷനട  അനുവദറിച.   മുന്  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  (2021)
തചെയ്തതുപപപ്പോതലെ,  പകപ്പോവറിഡട തപ്രപ്പോടകന്നീവട ഗറിയറുകളയം തടസ്റ്ററിയംഗട കറിറ്റുകളയം വപ്പോങ്ങുനതറിനുള്ള
തചെലെവട 2210-80-190-99-36 എന അകഇൗണട തഹഡറില് നറിനപ്പോണട കതണതറിയതട.

ആവശദ  മരുനകളതട  പപയ്തമന്റുകള്ക്കുയം  പകപ്പോവറി ഡട  ഉപപഭപ്പോഗവസ്തുകള്ക്കുമപ്പോയറി
ബജറട  വറിഹറിതമപ്പോയ  324  പകപ്പോടറി  രൂപ വറിനറിപയപ്പോഗറിചതറിനട  പശഷയം സര്കപ്പോരറില് നറിനയം
550  പകപ്പോടറി  രൂപ അധറിക അയംഗന്നീകപ്പോരതറിലൂതട  (2021  ഓഗസ്റ്ററില്  250  പകപ്പോടറിയുയം  2021
നവയംബററില്  300  പകപ്പോടറിയുയം)  പകപ്പോര്പപറഷനട അനുവദറിച.  പകപ്പോവറിഡട തടസ്റ്ററിയംഗട കറിറ്റുകള്
വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം  പകപ്പോവറിഡട  ഫസ്റ്റട  ലലെന് ടന്നീറടതമന്റെട  തസന്റെറുകളറില്  (സറി.എഫട.എല്.ടറി)
സഇൗകരദങ്ങളയം  ഉപകരണങ്ങളയം  ക്രമന്നീകരറിക്കുനതറിനുയം  ലെപ്പോബട  ഉപപഭപ്പോഗവസ്തുകള്
വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം,  പറി.പറി.ഇ  കറിറ്റുകള്,  എന്  95  മപ്പോസ് ക്കുകള്,  3  തലെയര്  മപ്പോസ ടക്കുകള്
തുടങ്ങറിയ  സയംരക്ഷേണ  വസ്തുകള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം  തറയംഡറിസറിവറിര്,  പടപ്പോസറിലെറിസമപ്പോബട
പപപ്പോലുള്ള മരുനകള് വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം ഈ അധറിക  അയംഗന്നീകപ്പോര തുക ഉപപയപ്പോഗറിച. 

തമഡറികല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട 

ശറിപപ്പോര്ശ

ഇടകറി  ,   കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ,   പതനയംതറിട ജറിലകളറില്  പുതറിയ തമഡറികല് പകപ്പോപളജുകള് 

4210-03-105-66 ― 5 പകപ്പോടറി രൂപ             

4210-03-105-65 ― 4.85 പകപ്പോടറി രൂപ               

4210-03-105-41 ― 5 പകപ്പോടറി രൂപ                       
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ഇടകറി,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട,  പതനയംതറിട  ജറിലകളറില്  പുതറിയ  തമഡറികല്
പകപ്പോപളജറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്
തപ്പോതഴപറയുന  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

4210-03-105-66     ― 15 പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-65     ― 15 പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-41     ― 8.05 പകപ്പോടറി രൂപ

(ഖണറിക 15)

സസന്നീകരറിച നടപടറി 

ഇടകറി  സര്കപ്പോര്  തമഡറികല്  പകപ്പോപളജറിനട  4210-03-105-66  ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22
വര്ഷയം ബജറട വറിഹറിതമപ്പോയറി  5  പകപ്പോടറി രൂപ അനുവദറിചറിരുന.  പ്രസ്തുത തുക മുഴുവനപ്പോയുയം
തറസറിഡന്ഷല്  തഫസറിലെറിറന്നീസട  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിച.   കൂടപ്പോതത
തമഡറികല്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  ഡയറകറുതട  അഭദര്ത്ഥനയുതട  അടറിസപ്പോനതറില്  ഇടകറി
സര്കപ്പോര് തമഡറികല് പകപ്പോപളജറിതന്റെ  4210-03-105-66  ശന്നീര്ഷകതറില്  27-11-2021-തലെ
G.O.(Rt)  No.7667/2021/Fin  ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം  2,09,65,000  രൂപയുയം  3-12-2021-തലെ
GO(Rt)No.7849/2021/Fin  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  1,23,38,000  രൂപയുയം  23-3-2022-തലെ
GO(Rt)No.7667/2021/Fin  ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം  97,98,000  രൂപയുയം അധറിക തുകയപ്പോയറി
അനുവദറിചറിട്ടുണട.  83,02,839  രൂപയുയം കൂടറി അനുവദറിയ്ക്കുനതറിനട തമഡറികല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ
ഡയറകര്  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  ലെഭദമപ്പോകറിയറിരുതനങറിലുയം  റന്നീ  അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  സപ്പോദദത
പരറിപശപ്പോധറിയപ്പോന്  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  ആവശദതപട്ടു.  ധനകപ്പോരദവര്ഷതറിതന്റെ
അവസപ്പോനതറിലെപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇകപ്പോരദതറിനട തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് നല്കപ്പോന് സപ്പോധറിചറില.

കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട തമഡറികല് പകപ്പോപളജറിതന്റെ  4210-03-105-65  ശന്നീര്ഷകതറില് ബജറട
വറിഹറിതമപ്പോയറി 4.85 പകപ്പോടറി രൂപ അനുവദറിചറിരുന.  പ്രസ്തുത തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം തചെലെവഴറിച.
കൂടപ്പോതത  16-8-2021-തലെ  സ.ഉ(സപ്പോധപ്പോ)  നയം.  5498/2021/ധന  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം
2,62,89,000  രൂപയുയം   GO(Rt)1409/2022/Fin  dated  28-2-2022  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം
17,46,000 രൂപയുയം GO(Rt)No.1839/2022/Fin dated 14-3-2022 പ്രകപ്പോരയം 3,26,54,000
രൂപയുയം അധറിക വറിഹറിതമപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട.

പകപ്പോനറി  സര്കപ്പോര്  തമഡറികല്  പകപ്പോപളജറിതന്റെ  4210-03-105-41  ശന്നീര്ഷകതറില്
ബജറട വറിഹറിതമപ്പോയറി അനുവദറിച  5  പകപ്പോടറി രൂപ പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം തചെലെവഴറിച.  അധറിക തുക
ആവശദതപടറില.



9

ശറിപപ്പോര്ശ 

സപ്പോധന സപ്പോമഗറികള്   (പനപ്പോണ് പപ്പോന്)  

2210-01-110-98-24 : 2.2760 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-01-110-97-24 : 3.5 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-01-110-96-24 :  1.8291  പകപ്പോടറി രൂപ

2210-01-110-95-24 :  2.5918 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-01-110-94-24 : 1.9124 പകപ്പോടറി രൂപ 

തമഡറികല്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിനട  കന്നീഴറിലുള്ള  തമഡറികല്  പകപ്പോപളജുകളറില്
പരപ്പോഗറികളതട ചെറികറിത്സയുമപ്പോയറി ബന്ധതപട oxygen, മറ്റു ജന്നീവന് രക്ഷേപ്പോ മരുനകള്, ആഹപ്പോര
സപ്പോധനങ്ങള് എനറിവയുതട ബറില്ലുകള് മപ്പോററി നല്കുനതറിനപ്പോയറി  24-Materials & Supplies
എന ശന്നീര്ഷകതറില് അനുവദറിചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴ  തകപ്പോടതറിരറിക്കുന  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  14.1907  പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

2210-01-110-98-24 : 3.7240 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-01-110-97-24 : 6.5 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-01-110-96-24 : 1.1709 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-01-110-95-24 : 2.4082 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-01-110-94-24 : 38.76 ലെക്ഷേയം രൂപ

(ഖണറിക 16)

സസന്നീകരറിച നടപടറി 

2210-01-110-98-24―GO(Rt)  No.  367/2022/Fin  dated  17-2-2022  പ്രകപ്പോരയം
1,14,00,000  രൂപ അധറിക ഫണപ്പോയറി അനുവദറിച.

2210-01-110-97-24―3 പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറിക  ഫണറിനപ്പോയറി  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
ലെഭദമപ്പോകറിയറിരുന.   വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  ഉള്തപതട  പുതുകറിയ
തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  ലെഭദമപ്പോകപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുതനങറിലുയം  ആയതട
ലെഭദമപ്പോകറിയറില.  അധറിക തുക അനുവദറിചറിടറില.

923/2022.
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2210-01-110-96-24 GO(Rt)  No.  8022/2022/Fin  dated  10-12-2021  ― പ്രകപ്പോരയം
1,19,57,000  രൂപ അധറിക ഫണപ്പോയറി അനുവദറിച.

2210-01-110-95-24 GO(Rt)  No.  1561/2022/Fin  dated  5-3-2022  ― പ്രകപ്പോരയം
5,00,00,000  രൂപ അധറിക ഫണട അനുവദറിച.

2210-01-110-94-24―ബജറട  വറിഹറിതയം  ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറികതുക  ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   -   തവള്ളകരയം  

2210-01-110-94-05-1  : 31.50 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-01-110-88-05-1 : 2.50 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-01-110-58-05-1 : 15 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-98-05-1 : 11.025 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-97-05-1 : 7.56 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-96-05-1 : 3.9375 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-94-05-1 : 78.75 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-80-05-1 : 50,000 രൂപ

2210-05-105-53-05-1 : 35.20 ലെക്ഷേയം രൂപ 

2210-05-105-47-05-1 : 75.60 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-32-05-1 : 2 ലെക്ഷേയം രൂപ 

തമഡറികല്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിനട  കന്നീഴറിലുള്ള  തമഡറികല്  പകപ്പോപളജുകളറിതലെ
തവള്ളകരതറിനപ്പോയറി ബന്ധതപട ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില് അനുവദറിചറിട്ടുള്ള 15.2903  പകപ്പോടറി രൂപ
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് കുടറിശറികയപ്പോയുള്ള തവള്ളകരയം
അടച  തന്നീര്പകണതറിനപ്പോയറി  തപ്പോതഴപറയുന  പനപ്പോണ്  പപ്പോന്  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  24.9330
പകപ്പോടറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ പ്രസ്തുത
ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കു  പനതര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  വറിധയം   അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.



11

2210-01-110-94-05-1 : 8.50 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-01-110-88-05-1 : 9.50 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-01-110-58-05-1 : 3 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-98-05-1 : 9.4333 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-97-05-1 : 36 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-96-05-1  : 3.9375 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-94-05-1 : 71.25 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-80-05-1 : 11.50 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-53-05-1 : 26.80 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-47-05-1 : 20.40 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-32-05-1 : 5 ലെക്ഷേയം രൂപ

(ഖണറിക 17)

സസന്നീകരറിച നടപടറി 

2210-01-110-94-05-01 GO(Rt)  No.  1701/2022/Fin  dated  9-3-2022  ― പ്രകപ്പോരയം
78,00,000 രൂപ അനുവദറിചറിട്ടുണട.

2210-01-110-88-05-01―ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക  ഫണട
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

2210-01-110-58-05-01―ബജറട  വറിഹറിതയം  ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക  ഫണട
ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

2210-05-105-98-05-1 49.43― പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറിക  ഫണറിനപ്പോയറി  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
ലെഭദമപ്പോകറിയറിരുന.  2021-22  ബഡ്ജറട  തപ്രപ്പോവറിഷനറില്
ബപ്പോകറിയുള്ള  തുക  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനുയം  ഇനറിയുയം
ആവശദമപ്പോയുള്ള  തുക  2022-23-തലെ  ബജറട  വറിഹറിതതറില്
നറിനയം കതണത്തുനതറിനുയം ധനകപ്പോരദ വകുപട നറിര്പദ്ദേശറിച. 

2210-05-105-97-05-1 GO(Rt)  No.  652/2022/Fin  dated  3-2-2022  ― പ്രകപ്പോരയം
1,87,00,000 രൂപ അധറിക ഫണപ്പോയറി അനുവദറിച.  1,31,25,000
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രൂപ  അധറിക  ഫണപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുനതറിനട  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
നല്കറിതയങറിലുയം  2021-22  ബജറട  തപ്രപ്പോവറിഷന്  ബപ്പോകറിയുള്ള
തുക  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനുയം  റന്നീ  അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്
തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനുയം ധനകപ്പോരദ വകുപട നറിര്പദ്ദേശറിച.
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിതന്റെ  അവസപ്പോനമപ്പോയതറിനപ്പോല്
തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് നല്കപ്പോന് സപ്പോധറിചറില.

2210-05-105-96-05-1 GO(Rt)  No.  652/2022/Fin  dated  3-2-2022  ― പ്രകപ്പോരയം
1,12,00,000  രൂപയുയം   GO(Rt)  No.  8018/2021/Fin  dated  
10-12-2021  പ്രകപ്പോരയം   1,67,44,000  രൂപയുയം  അധറിക  ഫണട
അനുവദറിചറിട്ടുണട.

2210-05-105-94-05-1 GO(Rt)  No.  652/2022/Fin  dated  3-2-2022  ― പ്രകപ്പോരയം
98,00,000  രൂപയുയം  GO(Rt) No. 7151/2021/Fin dated 5-11-2021
പ്രകപ്പോരയം   84,37,000  രൂപയുയം  അധറിക  ഫണപ്പോയറി
അനുവദറിചറിട്ടുണട.

2210-05-105-80-05-1―ബജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി അധറികഫണട ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

2210-05-105-53-05-1 GO(Rt)  No.  652/2022/Fin  dated  3-2-2022  ― പ്രകപ്പോരയം
6,80,000 രൂപ അധറിക ഫണപ്പോയറി  അനുവദറിച.

2210-05-105-47-05-1―ബജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി അധറികഫണട ആവശദമപ്പോയറി
വനറില.

2210-05-105-32-05-1 GO(Rt)  No.  7541/2021/Fin  dated  23-11-2021  ― പ്രകപ്പോരയം
6,93,000 രൂപ അധറിക ഫണപ്പോയറി  അനുവദറിച. 

ശറിപപ്പോര്ശ  

കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന്)  

2210-05-105-98-02-4 : 8.1909 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-97-02-4 : 7.5228 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-96-02-4 : 5.0301 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-95-02-4 : 4.828 പകപ്പോടറി രൂപ 
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2210-05-105-94-02-4 : 6.3762 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-93-02-4 : 67.20 ലെക്ഷേയം രൂപ 

2210-05-105-80-02-4 : 80 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-49-02-4 : 1.9258 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-34-02-4 : 41.41 ലെക്ഷേയം രൂപ 

2210-05-105-32-02-4 : 6.0436 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-26-02-4 : 1.8364 പകപ്പോടറി രൂപ 

തമഡറികല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപറിനട കന്നീഴറിലുള്ള തമഡറികല് പകപ്പോപളജുകളറില് പബപ്പോണട
വദവസയറില് പജപ്പോലെറി തചെയ്യുന  Junior Residents,  Senior Residents,  Lecturer  എനന്നീ
ജന്നീവനകപ്പോരുതട  വര്ദറിപറിച  ശമ്പളയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  വകയറിരറിതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  53.0394  പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി  ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

2210-05-105-98-02-4 : 4.6041 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-97-02-4 : 3.9483 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-96-02-4 : 2.9079 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-95-02-4 : 1.0108 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-94-02-4 : 1.918 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-93-02-4 : 3.36 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-80-02-4 : 29.1916 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-49-02-4 : 3.7190 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-34-02-4 : 68.66 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-32-02-4 : 4.3863 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-26-02-4 : 63.32 ലെക്ഷേയം രൂപ

(ഖണറിക 18)
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സസന്നീകരറിച നടപടറി 

2210-05-105-98-02-4 GO(Rt)  No.  5717/2021/Fin  dated  31-8-2021  ― പ്രകപ്പോരയം
3  പകപ്പോടറി  രൂപയുയം,  GO(Rt)  No.  998/2022/Fin  dated  14-2-2022
പ്രകപ്പോരയം  10,75,600 രൂപയുയം അധറിക ഫണപ്പോയറി  അനുവദറിച. ടറി
ശന്നീര്ഷകതറില് ആതക 12,01,28,357 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട.

2210-05-105-97-02-4 6,85,00,000― രൂപ  അധറിക  ഫണട  അനുവദറിക്കുനതറിനട
തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിചറിരുന.   ഇതറില്  55,00,000  രൂപ
GO(Rt)No.1625/2022  Fin  dated  7-3-2022  പ്രകപ്പോരയം
അനുവദറിച.  2,27,00,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി തചെലെവഴറിച തുക
ക്രമതപടത്തുനതറിനട  supplementary grant  ആയറി അനുവദറിച.
ടറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  ആതക  11,02,78,457  രൂപ
തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട.  

2210-05-105-96-02-4―അധറിക  ഫണട  അനുവദറിക്കുനതറിനട  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിതചങറിലുയം   അധറിക  തുക  അനുവദറികപ്പോന്  സപ്പോധറിചറില.
3,42,90,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   തചെലെവഴറിച  തുക
ക്രമതപടത്തുനതറിനു  supplementary grant  ആയറി അനുവദറിച.
ടറി ശന്നീര്ഷകതറില് ആതക 9,87,58,724 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട.

2210-05-105-95-02 GO(Rt)  No.  1561/2022/Fin  dated  5-3-2022  ― പ്രകപ്പോരയം
63,03,000   രൂപ  അധറിക  തുക  അനുവദറിചറിട്ടുണട.   കൂടപ്പോതത
1,29,20,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  തചെലെവഴറിച  തുക
ക്രമതപടത്തുനതറിനു  supplementary grant  ആയറി അനുവദറിച.
ടറി ശന്നീര്ഷകതറില് ആതക 9,49,69,562 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട.

2210-05-105-94-02-4 GO(Rt)  No.  1701/2022/Fin  dated  9-3-2022  ― പ്രകപ്പോരയം
1,73,73,000  രൂപ  അനുവദറിചറിട്ടുണട.  കൂടപ്പോതത  3,10,00,000
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  തചെലെവഴറിച  തുക  ക്രമതപടത്തുനതറിനു
supplementary  grant  ആയറി  അനുവദറിച.  ടറി  ശന്നീര്ഷകതറില്
ആതക 9,51,31,106 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട.  

2210-05-105-93-02-4―GO(Rt)  No.  276/2022/Fin  dated  13-1-2022  പ്രകപ്പോരയം
43,94,000  രൂപ  റന്നീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  മുപഖന  അനുവദറിച.
(2210-05-105-93-12  ശന്നീര്ഷകതറില്  നറിനയം  41,50,000
രൂപയുയം  210-05-105-93-02-05  ശന്നീര്ഷകതറില്  നറിനയം
2,44,000  രൂപയുയം ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി  2210-05-105-
93-02-4 ശന്നീര്ഷകതറിപലെകട 43,94,000 രൂപ അനുവദറിച). ടറി
ശന്നീര്ഷകതറില് ആതക 1,03,32,004  രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട.  
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2210-05-105-80-02-4―GO(Rt)  No.  1107/2022/Fin  dated  16-2-2022  പ്രകപ്പോരയം
15  പകപ്പോടറി   രൂപ   അധറിക  ഫണപ്പോയറി  അനുവദറിച.  ടറി
ശന്നീര്ഷകതറില് ആതക 94,33,57,335 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട. 

2210-05-105-49-02-4―GO(Rt)  No.  7017/2021/Fin  dated  29-10-2021  പ്രകപ്പോരയം
1,50,00,000   രൂപ  അധറിക  ഫണപ്പോയറി  അനുവദറിച.  ടറി
ശന്നീര്ഷകതറില് ആതക 3,05,02,699 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട. 

2210-05-105-34-02-4 GO(Rt)  No.  6888/2021/Fin  dated  25-10-2021  ― പ്രകപ്പോരയം
58,80,000   രൂപയുയം,  GO(Rt)  No.  7921/2021/Fin  dated
7-12-2021  പ്രകപ്പോരയം   23,32,000  രൂപയുയം  അധറിക  ഫണട
അനുവദറിചറിട്ടുണട.  ടറി ശന്നീര്ഷകതറില് ആതക 1,27,64,656 രൂപ
തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട.  

2210-05-105-32-02-4 GO(Rt)  No.  7445/2021/Fin  dated  19-11-2021  ― പ്രകപ്പോരയം
1,56,15,000   രൂപ,  GO(Rt)  No.  845/2022/Fin  dated  8-2-2022
പ്രകപ്പോരയം  1,21,87,000  രൂപ അധറിക ഫണട  അനുവദറിചറിട്ടുണട.
ടറി ശന്നീര്ഷകതറില് ആതക 8,80,53,471 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട.

2210-05-105-26-02-4―അധറിക  ഫണറിനട  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിചറിരുതനങറിലുയം
ധനകപ്പോരദ  വര്ഷതറിതന്റെ  അവസപ്പോന  സമയതപ്പോയതറിനപ്പോല്
അധറിക  തുക  അനുവദറികപ്പോന്  സപ്പോധറിചറില.  കുടറിശറിക
നറിലെവറിലുണട.  ടറി  ശന്നീര്ഷകതറില്  ആതക  3,34,88,894  രൂപ
തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ 

തമഡറികല് പകപ്പോപളജുകളറിതലെ    House Surgeon/  PG      വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുള്ള പസപ്പോളര്ഷറിപട
ആന്റെട തതസ്റ്റപന്റെട    (  പനപ്പോണ് പപ്പോന്  ) 

2210-05-105-98-12 : 67.9764 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-97-12 : 48.50 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-96-12 : 26.250 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-95-12 : 20.1300 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-94-12 : 32.0261 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-93-12 : 4.8125 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-92-12 : 6.0003 പകപ്പോടറി രൂപ 
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2210-05-105-80-12 : 5.2988 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-47-12 : 5.0790 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-34-12 : 6.0810 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-32-12 : 2.9337 പകപ്പോടറി രൂപ  

തമഡറികല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപറിനട  കന്നീഴറിലുള്ള തമഡറികല് പകപ്പോപളജുകളറില്  House
Surgeon/PG  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്കട  stipend  നല്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  തുക,  2019  മുതല്
വര്ദറിപറിച തതസ്റ്റപന്റെട   നറിരകട  പ്രകപ്പോരയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  46.5355  പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
തപ്പോതഴപറയുന ശന്നീര്ഷങ്ങളറില്  വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2210-05-105-98-12 : 12.0236 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-97-12 : 10.1500 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-96-12 : 5.75 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-95-12 : 3.5530 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-94-12 : 5.9739 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-93-12 : 63.75 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-92-12 : 99.97 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-80-12 : 4.1012 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-47-12 : 49.03 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-34-12 : 76.90 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-105-32-12 : 2.0873 പകപ്പോടറി രൂപ

(ഖണറിക 19)

സസന്നീകരറിച നടപടറി 

2210-05-105-98-12―ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി 
വനറില. 

2210-05-105-97-12―ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി 
വനറില. 

2210-05-105-96-12―ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി 
വനറില.
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2210-05-105-95-12―ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി 
വനറില. 

2210-05-105-94-12―ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി 
വനറില. 

2210-05-105-93-12―ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി 
വനറില. 

2210-05-105-92-12―അധറിക ഫണട അനുവദറികപ്പോന് സപ്പോധറിചറില.  ആയതട 2022-23 
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനുവദറിച ബഡ്ജറട വറിഹറിതതറില് നറിനയം 
തചെലെവഴറിക്കുനതറിനട നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറി. ടറി ശന്നീര്ഷകതറില് ആതക 
5,99,92,433 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട. 

2210-05-105-80-12―GO(Rt)  No.  1007/2022/Fin  dated  14-2-2022  പ്രകപ്പോരയം
31,50,000   രൂപ  അധറിക  ഫണട  അനുവദറിചറിട്ടുണട.  ടറി
ശന്നീര്ഷകതറില് ആതക 5,61,37,575 രൂപ തചെലെവഴറിചറിട്ടുണട. 

2210-05-105-47-12―ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി 
വനറില. 

2210-05-105-34-12―ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി 
വനറില. 

2210-05-105-32-12―ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി.  അധറിക ഫണട ആവശദമപ്പോയറി 
വനറില.

ഭക്ഷേദസരക്ഷേപ്പോ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-06-102-99-05-2―ഭക്ഷേദകപ്പോരദഭരണയം  -  ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   -  തതവദദ്യുതറി തചെലെവട 

ഭക്ഷേദസരക്ഷേപ്പോ കമന്നീഷണപറററിലുയം അതറിനു കന്നീഴറിലുള്ള 14  ജറിലപ്പോ കപ്പോരദപ്പോലെയങ്ങളറിലുയം
സപ്പോമ്പറിള്  പരറിപശപ്പോധനകളടകമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടക്കുനതറിനപ്പോല്   ലവദദ്യുതറി
ഉപപഭപ്പോഗയം  വര്ദറിച  സപ്പോഹചെരദതറില് നടപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയ തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്   10.50  ലെക്ഷേയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ
ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 20 )

923/2022.
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സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-102-99-05-2―തതവദദ്യുതറി  തചെലെവട  ശന്നീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതത
കൂടപ്പോതത 5,70,000  രൂപ കൂടറി അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-06-107-98-05-1―ഗവണ്തമന്റെട അനലെറിസ്റ്റട ലെപബപ്പോറടററി  ,   തറിരുവനനപുരയം ഓഫന്നീസട 
തചെലെവകള്  -   തവള്ളകരയം 

ഭക്ഷേദസപ്പോമ്പറിള്  പരറിപശപ്പോധനയറില്  ജലെയം  ഒരു  പ്രധപ്പോന  ഘടകമപ്പോണട.  ഭക്ഷേദസരക്ഷേപ്പോ
കമന്നീഷണപറററിനു കന്നീഴറിലുള്ള മൂനട  NABL  അക്രഡറിറഡട  ലെപ്പോബുകളറിതലെയുയം പതനയംതറിട
ജറിലപ്പോ ഫുഡട തടസ്റ്ററിയംഗട ലെപ്പോബറിതലെയുയം കണ്ണൂരറില് വപ്പോടകതകടറിടതറില് പ്രവര്തറിച തുടങ്ങറിയ
പമഖലെപ്പോ ലെപ്പോബറിതലെയുയം കൂടറി ആതക ജലെ ഉപപയപ്പോഗയം നറിറപവറ്റുനതറിനട നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഈ ശന്നീര്ഷകതറില്  90,000  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 21)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-107-98-05-1―തവള്ളകരയം  ശന്നീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതത  കൂടപ്പോതത
77,000 രൂപ കൂടറി അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-06-107-98-05-2―ഗവണ്തമന്റെട  അനലെറിസ്റ്റട  ലെപബപ്പോറടററി    -    ഓഫന്നീസട  തചെലെവകള്  -
ലവദദ്യുതറി തചെലെവട     

ഭക്ഷേദ  സരക്ഷേപ്പോ  കമന്നീഷണപറററിനട  കന്നീഴറില്  തറിരുവനനപുരയം,  എറണപ്പോകുളയം,
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട എനറിവറിടങ്ങളറിലെപ്പോയറി മൂനട പമഖലെപ്പോ ലെപബപ്പോറടററികളയം പതനയംതറിട ജറിലയറില്
ശബരറിമലെ വഴറിപപ്പോടട  നറിര്മപ്പോണതറിനുപപയപ്പോഗറിക്കുന അസയംസ്കൃത വസ്തുകള്,  കുടറിതവള്ളയം
എനറിവയുതട  പരറിപശപ്പോധനയുമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട  ഒരു  ജറിലപ്പോ  ഫുഡട  തടസ്റ്ററിയംഗട  ലെപ്പോബുയം
പ്രവര്തറിച വരുന.  കൂടപ്പോതത തറിരുവനനപുരയം,  എറണപ്പോകുളയം,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പമഖലെയറില്
NABL  അക്രഡറിപറഷന്  ലെപ്പോബുകളയം  പ്രവര്തറിക്കുന.  ഈ  ലെപ്പോബുകളറില്  അതദപ്പോധുനറിക
ഉപകരണങ്ങള് പ്രവര്തറിപറിപകണറി വരുനതറിനപ്പോല് ലവദദ്യുത ഉപപഭപ്പോഗയം വര്ദറിച വരുന
സപ്പോഹചെരദമപ്പോണട.  നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ലവദദ്യുത തചെലെവറിനതറില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  15.04  ലെക്ഷേയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ
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അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 22) 

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-107-98-05-2―തതവദദ്യുതറി  തചെലെവട  ശന്നീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതത
കൂടപ്പോതത 13,32,000 രൂപ കൂടറി അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-06-107-98-05-3―ഗവണ്തമന്റെട  അനലെറിസ്റ്റട  ലെപബപ്പോറടററി    -    ഓഫന്നീസട  തചെലെവകള്  -
തടലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവട      

ഭക്ഷേദ സരക്ഷേപ്പോ കമന്നീഷണപറററിനട  കന്നീഴറില് പ്രവര്തറിക്കുന വറിവറിധ ലെപ്പോബുകള്ക്കുയം
FSSAI അനുശപ്പോസറിക്കുന വറിവറിധ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയുള്ള തടലെറിപഫപ്പോണ്/പബപ്പോഡ്ബപ്പോന്റെട
തചെലെവറിനതറിനുയം  തടസമറിലപ്പോത  ഇന്റെര്തനറട   പസവനതറിനപ്പോയുയം  നടപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  70,000  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 23)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-06-107-98-05-3―തടലെറിപഫപ്പോണ്  തചെലെവട  ശന്നീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതതത
കൂടപ്പോതത 32,000 രൂപ കൂടറി അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട. 

റന്നീജറിയണല് കപ്പോന്സര് തസന്റെര്

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-105-52-31―റന്നീജറിയണല് കപ്പോന്സര് തസന്റെര് സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം 

റന്നീജറിയണല്  കപ്പോന്സര്  തസന്റെററിതലെ  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണയം  നടപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയം
ബതകള്,  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണ  കുടറിശറിക  എനറിവ  നല്കുനതറിനുയം  അനുവദറിച  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  51.7522  പകപ്പോടറി രൂപ ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 24)
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ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
തുകതയപ്പോനയം റന്നീജറിയണല് കപ്പോന്സര് തസന്റെററിനട വകയറിരുതറിയറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-105-52-36―പ്രപ്പോപദശറിക അര്ബുദ ചെറികറിത്സപ്പോ പകനയം സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പപളതരയം 

റന്നീജറിയണല് കപ്പോന്സര് തസന്റെററിതലെ ജന്നീവനകപ്പോരുതട ശമ്പപളതര തചെലെവകള്കപ്പോയറി
അനുവദറിച  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  42.5023  പകപ്പോടറി  രൂപ  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 25)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
തുകതയപ്പോനയം റന്നീജറിയണല് കപ്പോന്സര് തസന്റെററിനട വകയറിരുതറിയറിടറില. 

മലെബപ്പോര് കപ്പോന്സര് തസന്റെര്

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-200-96―മലെബപ്പോര് കപ്പോന്സര് തസന്റെററിനു സഹപ്പോയയം

35―മൂലെധന ആസറികളതട രൂപന്നീകരണതറിനുള്ള സഹപ്പോയധനയം  

36―സഹപ്പോയധനയം   -    ശമ്പപളതരയം 

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന്)

31―സഹപ്പോയധനയം    -    ശമ്പളയം  

36―സഹപ്പോയധനയം   -    ശമ്പപളതരയം   

മലെബപ്പോര്  കപ്പോന്സര്  തസന്റെര്  നടപറിലെപ്പോക്കുന  വറിവറിധ  വറികസന  പദതറികളതട
പൂര്തറികരണതറിനപ്പോയുയം  മറ്റു  തചെലെവകള്ക്കുയം  പമല്  സൂചെറിപറിച  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്
വകയറിരുതറിയ  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  92.6746  പകപ്പോടറി  രൂപ  പപ്പോന്  ഫണറിലുയം
10.2409  പകപ്പോടറി രൂപ പനപ്പോണ് പപ്പോന് ഫണറിലുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി അനുവദറികണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 26)
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2210-05-200-96―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് മതറിയപ്പോയ
തുക മറിചമുള്ളതറിനപ്പോല് അധറികതുക അനുവദറിചറിടറില. 

ഇനദന് ഇന്സ്റ്ററിററ്റ്യൂടട ഓഫട ഡയബററിസട

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-01-200-93-31―GIA-  ഇനദന്  ഇന്സ്റ്ററിററ്റ്യൂടട  ഓഫട  ഡയബററിസട  -  സഹപ്പോയധനയം  -
ശമ്പളയം  

ഇനദന്  ഇന്സ്റ്ററിററ്റ്യൂടട  ഓഫട  ഡയബററിസറിതലെ  ജൂനറിയര്  പഡപ്പോകര്മപ്പോരുതടയുയം  മറട
ജന്നീവനകപ്പോരുതടയുയം വര്ദറിപറിച  നറിരകറിലുള്ള ശമ്പളയം നല്കുനതറിനട  അനുവദറിചള്ള തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന  ആയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ   75  ലെക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ഇഇൗ
ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 27)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം ഉപപയപ്പോഗതപടതറി 

തഎപകപ്പോണ്സട

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-105-36―ജപ്പോനപഗപ്പോചെര  ആശയവറിനറിമയ  തതവകലെദമുള്ളവതര  പുനരധറിവസറി
പറിക്കുനതറിനുപവണറിയുള്ള  തസപ്പോതതസററി     (  തസപ്പോലസററി  പഫപ്പോര്
ററിഹപ്പോബറിലെറിപറഷന് ഓഫട പകപ്പോഗറിറന്നീവട  ആന്റെട   ഡറിപസപ്പോപഡഴട  ) 

വറിഭറിനപശഷറി  വറിഭപ്പോഗതറില്തപടന  വദകറികളതട  പ്രപതദക  ചെറികറിത്സപ്പോ-
പുനരധറിവപ്പോസ  പ്രവര്തനങ്ങള്  തഎപകപ്പോണ്സട  നടപറിലെപ്പോകറി  വരുന.  പമല്  പറഞ
പദതറിയറില് ചെറികറിത്സയപ്പോയറി വറിദഗ്ധ പഡപ്പോകര്മപ്പോരുതടയുയം പുനരധറിവപ്പോസതറിനപ്പോയറി വറിവറിധ
തതറപ്പോപറികളറില് പയപ്പോഗദതയുള്ളവരുതടയുയം പഠനതറിനപ്പോയറി  തസ്പെഷദല് അദദപ്പോപകരുതടയുയം
പസവനങ്ങള്കപ്പോയുള്ള  തചെലെവറിനപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  2.5749  പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 28)
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2210-05-105-36 ―അധറിക തുകയപ്പോയറി 2,29,93,000 രൂപ അനുവദറിചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-105-28―തമഡറികല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ഡയറകപറററിനു കന്നീഴറില്   50%    പകനപ്പോവറിഷ്കൃത 
പദതറികള്ക്കുള്ള സയംസപ്പോന സഹപ്പോയയം 

നറിലെവറിതലെ  14  സന്നീമുകളതട  തുടര്  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുനതറിനുപവണറി  നടപട
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  25  പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 29)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

22-10-05-105-28―2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ അധറിക
തുക അനുവദറിചറിടറില.

ഇയംഹപ്പോന്സട (ഇന്സ്റ്ററിററ്റ്യൂടട ഓഫട തമന്റെല് തഹല്തട ആന്റെട നറ്റ്യൂപറപ്പോ സയന്സട)

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-200-95-31―മപ്പോനസറിക  ആപരപ്പോഗദയം  ,    നപ്പോഡന്നീവറ്റ്യൂഹയം  സയംബന്ധറിച  ശപ്പോസ്ത്രയം  -
സഹപ്പോയധനയം  -  ശമ്പളയം 

ജന്നീവനകപ്പോരുതട  ശമ്പളതറിനുയം  മറട  അലെവന്സകള്ക്കുമപ്പോയറി  നറിലെവറില്
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.991  പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില്
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 30)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ഇയംഹപ്പോന്സറിതലെ  എയംഫറില്  പപപ്പോസ്റ്റട  പബസറികട  ഡറിപപപ്പോമ  ഇന്  തതസകദപ്പോടറികട
നഴറിയംഗട  എനന്നീ  പകപ്പോഴ്സുകള്  പഠറിക്കുന  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുള്ള  തതസ്റ്റതപന്റെട  നല്കുനതറിനട
പവണറി  2210-05-200-95-31  എന  ശന്നീര്ഷകതറില്  18,94,000  രൂപ  അധറിക  തുക
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അനുവദറിചറിട്ടുണട.   ശന്നീമതറി  പറി.  സരസസതറി  കപ്പോര്കട  -കയം-ലടപറിസ്റ്റട  (ററിടപയര്ഡട)-നട
DCRG  അനുവദറിക്കുനതറിപലെകപ്പോയറി  2210-05-200-05  എന ശന്നീര്ഷകതറില്  1,41,000
രൂപ അധറിക തുക അനുവദറിചറിട്ടുണട. 

പസ്റ്ററട തഹല്തട ഏജന്സറി

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-06-800-81―പ്രധപ്പോനമന്ത്രറി ജന ആപരപ്പോഗദ പയപ്പോജന  /  കപ്പോരുണദ ആപരപ്പോഗദ  സരക്ഷേപ്പോ 
പദതറി   -   സയംസപ്പോന പദതറി  . 

2210-06-800-80-02―പ്രധപ്പോനമന്ത്രറി ജന ആപരപ്പോഗദ പയപ്പോജന  /   കപ്പോരുണദ ആപരപ്പോഗദ 
സരക്ഷേപ്പോ പദതറി   -   സയംസപ്പോന വറിഹറിതയം  . 

പദതറി  നടതറിപറിനട  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  745  പകപ്പോടറി  രൂപ  ആതക
ആവശദമപ്പോയറി വനറിരുന.  ഇതറില് 138 പകപ്പോടറി രൂപ പകന വറിഹറിതമപ്പോയറി ലെഭദമപ്പോയറി ബപ്പോകറി
ആവശദമുള്ള  607  പകപ്പോടറി  രൂപയറില്  356.57  പകപ്പോടറി  രൂപ  സയംസപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി
ലെഭറിക്കുകയുയം ബപ്പോകറി ആശുപതറികള്ക്കു കുടറിശറികയപ്പോയറി ഉണപ്പോയറിരുന 250.43 പകപ്പോടറി രൂപ
നടപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  അനുവദറിച  260  പകപ്പോടറി  രൂപയറില്  നറിനമപ്പോണട
കതണതറിയതട.  പ്രസ്തുത തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പമല്പറഞ ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില് 603
പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 31) 

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2021-22   സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  2210-06-800-81,  2210-06-800-80-02
എനന്നീ  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  ആതക  അനുവദറിച  തുകയപ്പോയ  1002.5  പകപ്പോടറി  രൂപ  പസ്റ്ററട
തഹല്തട  ഏജന്സറി  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുണട  ഇതറിതന്റെ  വറിവരങ്ങള്  ചുവതട
പചെര്ക്കുന. 

സര്കപ്പോര് ഉതരവട അനുവദറിച തുക

2210-06-800-81 2210-06-800-80-02

സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നമ്പര് 933/2021/ ആ.കു.വ.
തന്നീയതറി 23-4-2021

175,00,00,000.00 85,00,00,000.00

സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നമ്പര് 1842/2021/ ആ. കു. വ.
തന്നീയതറി 31-8-2021

218,13,94,000.00 6,86,06,000.00
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സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  2520/2021/
ആ.കു.വ. തന്നീയതറി 16 -11-2021

260,00,00,000.00 --

സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  2789/2021/
ആ.കു.വ. തന്നീയതറി 13-12-2021

130,00,00,000.00 --

സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നമ്പര് 545/2022/
ആ.കു.വ. തന്നീയതറി 10-3-2022

127,50,00,000.00

ആതക 910,63,94,000.00 91,86,06,000.00

Head of

account

Budget provision

(in Rs.)

Reappropriation/

SDG/Additional

authorisation, if any

Final grant Expenditure as on

31-3-2022

Balance

(in Rs.)

Amo

unt

surren

dered

2210-

06-800-

81

1,75,00,00,000.00 7,35,63,94,000.00 9,10,63,94,000.0 9,10,63,94,000.00 Nil Nil

2210-

06-800-

80 (2)

85,00,00,000.00 6,86,06,000.00 91,86,06,000.00 91,86,06,000.00 Nil Nil

2210-

06-800-

80 (1)

1,14,39,00,000.00 Rs. 6.8606 Crore reappropriated to

2210-06-800-80(2) Rs.107.5294

Crore reappropriated to 2210-06-

800-81

Nil Nil Nil



25

 ആയുഷട വകുപട 

ഭപ്പോരതന്നീയ ചെറികറിത്സപ്പോ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-001-91―ആപരപ്പോഗദ വറിവരങ്ങളതട നടതറിപട ക്രമയം   (  എചട  .  തഎ  .  എയം  .  എസട  .) 

125  ആശുപതറികളറില്  ഇ-പഹപ്പോസ്പെറിറല്  സയംവറിധപ്പോനയം  നടപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട

നറിലെവറിതലെ ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  13.123  പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഈ

ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 32)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ  സമര്പറിചറിരുന

തവങറിലുയം അധറിക തുക ലെഭദമപ്പോയറിടറില.  മറ്റു ശന്നീര്ഷകങ്ങളറിതലെ ഫണട അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്,

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി അധറിക തുക കതണതപ്പോന് കഴറിഞറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-02-101-76―പ്രകൃതറി  ദുരനയം  മൂലെമുള്ള  ആപരപ്പോഗദ  പ്രശ്നവയം  പകര്ചവദപ്പോധറികളതട

നറിയന്ത്രണവയം 

പകപ്പോവറിഡട-19  പ്രതറിപരപ്പോധ പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോവശദമപ്പോയ മരുനട,  പരപ്പോഗ പ്രതറിപരപ്പോധ

ഉപകരണങ്ങളപ്പോയ  ഗഇൗസട,  സപ്പോനറിതതടസര്  എനറിവ  ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്

വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്   1.5  പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ

ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 33)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ  സമര്പറിചറിരുന

തവങറിലുയം അധറിക തുക ലെഭദമപ്പോയറിടറില.  മറ്റു ശന്നീര്ഷകങ്ങളറിതലെ ഫണട അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്,

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി അധറിക തുക കതണതപ്പോന് കഴറിഞറിടറില. 

923/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-74―ഭപ്പോരതന്നീയ  ചെറികറിത്സപ്പോ  രന്നീതറിയറിലുള്ള  സ ടപപപ്പോര്ട്സട  തമഡറിസറിന്
ഗപവഷണശപ്പോലെ 

തറിരുവനനപുരയം, തകപ്പോലയം, ഇടകറി, എറണപ്പോകുളയം, തൃശ്ശൂര്, പപ്പോലെകപ്പോടട, മലെപ്പുറയം, കണ്ണൂര്
ജറിലയറിതലെ  പസ്പെപ്പോര്ട്സട  യൂണറിറ്റുകളതട  സഗമമപ്പോയ  പ്രവര്തനതറിനട  നറിലെവറിതലെ  ഫണട
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  40  ലെക്ഷേയം  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 34)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ  സമര്പറിചറിരുന
തവങറിലുയം അധറിക തുക ലെഭദമപ്പോയറിടറില.  മറ്റു ശന്നീര്ഷകങ്ങളറിതലെ ഫണട അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്,
ധനപുനനഃര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി അധറിക തുക കതണതപ്പോന് കഴറിഞറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-65―ജന്നീവനറിയുയം പുനര്നവയുയം 

ജന്നീവനറി  (Diabetic  mellitus)  പദതറി  തറിരുവനനപുരയം,  തകപ്പോലയം,  എറണപ്പോകുളയം,
കണ്ണൂര്  ജറിലകളറിപലെയുയം  പുനര്നവ  (Strokes  Management)  പതനയംതറിട,  പകപ്പോടയയം,
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട,  കണ്ണൂര് ജറിലകളറിപലെയുയം തറിരതഞടകതപട ആശുപതറികളറില് നടപറിലെപ്പോകറി
വരുന.  പദതറിയുതട  സഗമമപ്പോയ  നടതറിപറിനപ്പോയറി  നറിലെവറിതലെ  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് 10 ലെക്ഷേയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 35)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറി  തുക  അനുവദറിക്കുനതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ  സമര്പറിചറിരുന
തവങറിലുയം അധറിക തുക ലെഭദമപ്പോയറിടറില.  മറ്റു ശന്നീര്ഷകങ്ങളറിതലെ ഫണട അപരദപ്പോപ്തമപ്പോകയപ്പോല്,
ധനപുനനഃര്വറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി അധറിക തുക കതണതപ്പോന് കഴറിഞറിടറില. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

4210-02-103-94―ഭപ്പോരതന്നീയ ചെറികറിത്സപ്പോ വകുപറിനട കന്നീഴറിലുള്ള മരപ്പോമതട പണറികള് 

മലെപ്പുറയം  ജറിലയറിതലെ  എടകര  ഗവ.  ആയുര്പവദ  ആശുപതറിയുതട  പുതറിയ  മനറിരയം
നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2.5  പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 36) 

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറി അധറിക തുക അനുവദറിക്കുനതറിനട ശറിപപ്പോര്ശ സമര്പറിക്കുകയുയം
ആയതറിതന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  സ.ഉ(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  512/ആയുഷട  തന്നീയതറി  9-12-2021
പ്രകപ്പോരയം 2.5 പകപ്പോടറി രൂപ 4210-02-110-99-01 (PV) Ayurveda-improvement of Health
facilities-Land acquisition and building എന ശന്നീര്ഷകതറില് അനുവദറിചറിട്ടുണട.  

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-97-24 ―മറട ആശുപതറികളയം ഡറിതസ്പെന്സററികളയം   -   സപ്പോധന സപ്പോമഗറികള്

നടപ്പു  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
2 പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക നമ്പര് 37) 

സസന്നീകരറിച നടപടറി 

തുക അനുവദറിചറിടറില.  എനപ്പോല് പകപ്പോവറിഡട പ്രതറിപരപ്പോധ പ്രവര്തനങ്ങള്കട മരുന
വപ്പോങ്ങുനതറിനട  2210-02-101-97-24 M&S  ശന്നീര്ഷകതറില്  GO(Rt)No.3887/2021-Fin,
dated  4-5-2021-തലെ  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  15  പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറിക  തുകയപ്പോയറി
അനുവദറിചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-02-101-74―ഭപ്പോരതന്നീയ ചെറികറിത്സപ്പോ രന്നീതറിയറിലുള്ള സ ടപപപ്പോര്ട്സട തമഡറിസറിന് 
ഗപവഷണശപ്പോലെ 

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

2210-02-101-74-04-2 ― യപ്പോതപ്പോ തചെലെവകള്   -  സലെയംമപ്പോറബത
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പകരള  പസ്പെപ്പോര്ട്സട  ആയുര്പവദ  ആശുപതറിയറിതലെ  ജന്നീവനകപ്പോരുതട  യപ്പോതപ്പോബത
ബറില്ലുകള്,  ടപ്പോന്സ ടഫര്  ടറി.എ.  ബറില്ലുകള്  എനറിവയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം
വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  തപ്പോതഴ  പറയുന  ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കു
പനതര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന തുക ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2210-02-101-74-04-1 ― 10,000 രൂപ

2210-02-101-74-04-2 ― 7,000 രൂപ 

(ഖണറിക നമ്പര് 38)

സസന്നീകരറിച നടപടറി 

അധറിക തുക അനുവദറിചറിടറില.  

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-74―ഭപ്പോരതന്നീയ ചെറികറിത്സപ്പോ രന്നീതറിയറിലുള്ള സ ടപപപ്പോര്ട്സട തമഡറിസറിന് 
ഗപവഷണശപ്പോലെ  

2210-02-101-74-05-1 ― ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്  തവള്ളകരയം

2210-02-101-74-05-2 ― ഓഫന്നീസട തചെലെവകള് ലവദദ്യുതറി   തചെലെവട

2210-02-101-74-05-3 ― ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   തടലെറിപഫപ്പോണ്    തചെലെവട

2210-02-101-74-05-4 ― ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്  മററിനങ്ങള്

പകരള സ ടപപപ്പോര്ട്സട തമഡറിസറിന് ഗപവഷണശപ്പോലെയറിതലെ വപ്പോടര് ചെപ്പോര്ജട ബറില്ലുകള്,
ലവദദ്യുത ചെപ്പോര്ജട,  തടലെറിപഫപ്പോണ് ചെപ്പോര്ജട,  ഓഫന്നീസറിതലെ മറട തചെലെവകള് എനറിവയപ്പോയറി
നടപട  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവതട
പറയുന ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കു പനതര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന തുക  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2210-02-101-74-05-1 ― 25,000 രൂപ

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

2210-02-101-74-05-3 ― 30,000 രൂപ

2210-02-101-74-05-4 ― 50,000 രൂപ

(ഖണറിക നമ്പര് 39)
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സസന്നീകരറിച നടപടറി 

12-8-2021-തലെ  GO(Rt)  No.5436/2021/Fin.  നയം  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  50,000
രൂപയുയം  3-2-2022-തലെ  GO(Rt) No. 659/2022/Fin.  നയം.  ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം  53,000
രൂപയുയം  26-3-2022-തലെ  G.O.  (Rt)  No.  2441/2022/Fin  നമ്പര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം
27000  രൂപയുയം ഉള്തപതട ആതക  1,30,000  രൂപ ലവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട ശന്നീര്ഷകതറില്
അധറിക തുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട. 

 തടലെറിപഫപ്പോണ്  ചെപ്പോര്ജട  ഉപശന്നീര്ഷകതറില്  6-12-2021-തലെ  GO(Rt)
No.7915/2021/Fin.  നയം.  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  1000  രൂപയുയം  26-3-2022-തലെ  GO(Rt)
No.2441/2022/Fin.  നയം.  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  3000  രൂപയുയം  ഉള്തപതട  4000  രൂപ
അധറികതുകയപ്പോയറി അനുവദറിചറിട്ടുണട. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-191-50―മുനറിസറിപല്  പകപ്പോര്പപറഷനുകള്ക്കുള്ള  ധനസഹപ്പോയയം    -    റവനറ്റ്യൂ
തചെലെവറിപലെക്കുള്ള പബപ്പോകട ഗപ്പോന്റെട     

2210-02-192-50―മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികള്ക്കുയം  മുനറിസറിപല്   കഇൗണ്സറിലുകള്ക്കുമുള്ള
ധനസഹപ്പോയയം   -   റവനറ്റ്യൂ തചെലെവറിപലെക്കുള്ള  പബപ്പോകട ഗപ്പോന്റെട    

2210-02-196-50―ജറിലപ്പോ പരറിഷത്തുകള്  /  ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയയം   -   റവനറ്റ്യൂ 
തചെലെവറിപലെക്കുള്ള പബപ്പോകട ഗപ്പോന്റെട       

പകപ്പോര്പപറഷന്,  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി,  പഞപ്പോയതട  പരറിധറികളറില്  വരുന  ആയുര്പവദ
ആശുപതറികളറില്  ഒരു  ദറിവസയം  നറിശറിത  എണ്ണയം  പരപ്പോഗറികതള  ചെറികറിത്സറികപ്പോനുള്ള
സഇൗകരദമുണട.  അവര്കട ഭക്ഷേണയം നല്പകണതപ്പോയറിട്ടുണട.  എനപ്പോല് ഈ ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്
നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോതഴപറയുന ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കു പനതര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന തുക അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2210-02-191-50 : 5 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-192-50 : 75 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-196-50 : 90 ലെക്ഷേയം രൂപ

(ഖണറിക നമ്പര് 40)
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സസന്നീകരറിച നടപടറി 

അധറിക തുക അനുവദറിചറിടറില. 

ആയുര്പവദ തമഡറികല് വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-78-17―ആയുര്പവദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   കണ്ണൂര്   -   തചെറുകറിട മരപ്പോമതട 
    പദതറികള് 

പറി.ജറി.  വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികള്ക്കുയം  പഠന   ഗപവഷണങ്ങള്ക്കുയം,  പരപ്പോഗറികളതട
ചെറികറിത്സക്കുമപ്പോയറി  ആശുപതറിയറിതലെ  ശലെദതന്ത്ര  വറിഭപ്പോഗതറിനട  തതമനര്  ഓപപറഷന്
തന്നീപയറര്  ആശുപതറി  തകടറിടതറിതന്റെ  മുകള്  നറിലെയറില്  പണറിയുനതറിനട  നറിലെവറില്
അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  50  ലെക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 41)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

പ്രസ്തുത പ്രവര്തറിയുതട നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങള് ആരയംഭറിചറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്
അധറികതുകയപ്പോയറി തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിടറില.  

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-101-49―പുതറിയ സര്കപ്പോര്   ആയുര്പവദ തമഡറികല് പകപ്പോപളജട  

ആയുര്പവദ  തമഡറികല്  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിനട  കന്നീഴറില്  ഇടകറി  ജറിലയറിതലെ
ഉടമ്പന്പചെപ്പോലെയറില് പുതറിയ സര്കപ്പോര് ആയുര്പവദ തമഡറികല് പകപ്പോപളജട സപ്പോപറിക്കുനതറിനട
ബഡ്ജററില്  തുക  അനുവദറിചറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്
അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 42) 

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ഇടകറി ജറിലയറിതലെ ഉടമ്പന്പചെപ്പോലെയറില് പുതറിയ ആയുര്പവദ തമഡറികല് പകപ്പോപളജട
സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള പ്രപ്പോരയംഭ നടപടറികള് നടന വരുന. എനപ്പോല് ഇതുമപ്പോയറി ബന്ധതപടട
നറിലെവറില് തുക തചെലെവഴറിപകണറി വരുനറില.  ആയതറിനപ്പോല് തുക അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
ശറിപപ്പോര്ശ സര്കപ്പോരറില് സമര്പറിചറിടറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4210-03-101-93―ഗവണ്തമന്റെട ആയൂര്പവദ പകപ്പോപളജട  ,   കണ്ണൂര് സലെതമടപട   -   തകടറിടങ്ങള് 

കണ്ണൂര് ആയൂര്പവദ പകപ്പോപളജറില് പുതറിയ അകപ്പോദമറികട പബപ്പോകട, തപണ്കുടറികള്കപ്പോയറിട്ടുള്ള

പഹപ്പോസ്റ്റല് എനറിവയപ്പോയറി വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 25

പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

വഴറിപയപ്പോ ഈ ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 43)  

സസന്നീകരറിച നടപടറി

പുതറിയ അകപ്പോദമറികട പബപ്പോകട നറിര്മപ്പോണതറിനുള്ള വറിശദമപ്പോയ പപ്രപ്പോജകട ററിപപപ്പോര്ടട

തയപ്പോറപ്പോകറി  വരുന.   ആയതറിനപ്പോല്  അഡന്നീഷണല്  ആതലറപസഷന്  വഴറിപയപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ പ്രസ്തുത തുകയ്ക്കുള്ള തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-99―പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളയം പ്രസവ വപ്പോര്ഡയം  ,   തറിരുവനനപുരയം

2210-02-101-99-02-1 ― പവതനയം   -   ശമ്പളയം

2210-02-101-99-02-2 ― പവതനയം   -   ക്ഷേപ്പോമബത

2210-02-101-99-02-3 ― പവതനയം   -   മറട അലെവന്സകള്

2210-02-101-99-02-4 ― പവതനയം   -   കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ

2210-02-101-99-02-5 ― പവതനയം   -   ദറിവസ പവതനയം 

 തറിരുവനനപുരയം ആയൂര്പവദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറിയറിലുയം പ്രസവ വപ്പോര്ഡറിലുയം കരപ്പോര്

അടറിസപ്പോനതറിലുയം ദറിവസ പവതന അടറിസപ്പോനതറിലുയം പജപ്പോലെറി  തചെയ്യുന ജന്നീവനകപ്പോര്കട

പവതനയം  നല്കുനതറിനുള്ള  തുകയുയം  ശമ്പളയം,  ക്ഷേപ്പോമബത,  മറട  അലെവന്സകള്,

കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട  പപ,  ദറിവസ  പവതനയം  എനറിവയട  അനുവദറിച  തുകയുയം

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ

ചുവതട  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കുപനതര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.



32

2210-02-101-99-02-1 

2210-02-101-99-02-2 : 1 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-101-99-02-3

2210-02-101-99-02-4 : 1 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-101-99-02-5 : 10 ലെക്ഷേയം രൂപ

(ഖണറിക 44)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

തറിരുവനനപുരയം ആയൂര്പവദ പകപ്പോപളജട ആശുപതറിയറിലുയം പ്രസവ വപ്പോര്ഡറിലുയം കരപ്പോര്,
ദറിവസ  പവതനയം  അടറിസപ്പോനതറിലുയം  പജപ്പോലെറി  തചെയ്യുന  ജന്നീവനകപ്പോര്കട  പവതനയം
നല്കുനതറിനുള്ള തുകയുയം  ശമ്പളയം,  ക്ഷേപ്പോമബത,  മറട  അലെവന്സകള്,  കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട
പപ,  ദറിവസ പവതനയം എനറിവയപ്പോയറി അധറിക തുക അനുവദറിക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്തറിരുന.  എനപ്പോല്  തുക  പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്,  സര്കപ്പോരറില്  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2210-02-101-99―പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളയം  ,   പ്രസവവപ്പോര്ഡയം  ,    തറിരുവനനപുരയം 

2210-02-101-99-04-1 : യപ്പോതപ്പോ തചെലെവകള്   -   യപ്പോതപ്പോ ബത

2210-02-101-99-04-4 : യപ്പോതപ്പോ തചെലെവകള്   -   അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം 

തറിരുവനനപുരയം ആയൂര്പവദ തമഡറികല് പകപ്പോപളജറിതലെ ജന്നീവനകപ്പോരുതട ഔപദദപ്പോഗറിക
യപ്പോതകള്  അനുബന്ധറിചള്ള  ബറില്ലുകള്  മപ്പോറുനതറിനുള്ള  തുകയുയം  യപ്പോതപ്പോ  ബത,  അവധറി
യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം  എനറിവയട  നടപ്പുസപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയ  തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന വഴറിപയപ്പോ
ചുവതട  പറയുന  ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കുപനതര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2210-02-101-99-04-1 : 15,000 രൂപ

2210-02-101-99-04-4 : 15,000 രൂപ

(ഖണറിക 45)
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സസന്നീകരറിച നടപടറി

അധറിക തുക അനുവദറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-99 : പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളയം  ,   പ്രസവവപ്പോര്ഡ യം  -   തറിരുവനനപുരയം

2210-02-101-99-05-1 : ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   -   തവള്ളകരയം

2210-02-101-99-05-2 : ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   -   ലവദദ്യുതറി തചെലെവട

തറിരുവനനപുരയം  ആയൂര്പവദ  തമഡറികല്  പകപ്പോപളജറിതലെ  തവള്ളകരയം,  ലവദദ്യുതറി
തചെലെവട എനറിവയട നടപ്പുസപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം വകയറിരുതറിയ തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ ചുവതട  പറയുന
ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കു  പനതര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2210-02-101-99-05-1-തവള്ളകരയം : 50 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-101-99-05-2-ലവദദ്യുതറി തചെലെവട : 10 ലെക്ഷേയം രൂപ

(ഖണറിക 46)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-02-101-99-05-1―തവള്ളകരയം : 50 ലെക്ഷേയം രൂപ അഡന്നീഷണല് ആതതതറപസഷന്
മുപഖന തുക ആവശദതപതടങറിലുയം അധറിക  തുക അനുവദറിചറിടറില.

2210-02-101-99-05-2 ―തതവദദ്യുതറി  തചെലെവട  :  ശന്നീര്ഷകതറില് തുക പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
അധറിക  തുക അനുവദറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-99—പകപ്പോപളജട ആശുപതറികളയം  ,   പ്രസവവപ്പോര്ഡയം തറിരുവനനപുരയം 

2210-02-101-99-24 : സപ്പോധന സപ്പോമഗറികള്

2210-02-101-99-34-3 : മറട തചെലെവകള്   -   മററിനയം

2210-02-101-99-45 : പറി  .   ഒ  .   എല്  .

923/2022.
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തറിരുവനനപുരയം  ആയൂര്പവദ  തമഡറികല് പകപ്പോപളജറിതലെ  സപ്പോധന സപ്പോമഗറികള്,  മറട
തചെലെവകള് -  മററിനയം,  പറി.  ഒ.  എല്.  എനറിവയട നടപ്പുസപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം വകയറിരുതറിയ
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ ചുവതട പറയുന ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കു പനതര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന തുക അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

2210-02-101-99-24-സപ്പോധന സപ്പോമഗറികള് : 30 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-101-99-34-3-മറട തചെലെവകള്   -   മററിനയം : 1 ലെക്ഷേയം രൂപ

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

(ഖണറിക 47)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-05-101-99-45―45,000  രൂപ  അഡന്നീഷണല്  ആതതതറതസഷന്  മുപഖന
ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനു  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിതചങറിലുയം  ടറി  തുക
അനുവദറിചട കറിടറിയറില.

മറട ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില് തുക പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയറി വനറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-96—ആയൂര്പവദ ഫപ്പോര്മസറി

2210-02-101-96-01-4 : തമഡറികല് റന്നീ   -   ഇയംപമ്പഴ ടസ ടതമന്റെട

2210-02-101-96-04-4 : അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം 

2210-02-101-96-05-1 : തവള്ളകരയം

2210-02-101-96-24 : സപ്പോധന സപ്പോമഗറികള് 

 ആയൂര്പവദ  ഫപ്പോര്മസറിയുതട  തമഡറികല്  റന്നീ-ഇയംപമ്പഴടതമന്റെട,  യപ്പോതപ്പോ  തചെലെവകള്,
അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം,  തവള്ളകരയം,  സപ്പോധന സപ്പോമഗറികള് വപ്പോങ്ങുനതറിനുള്ള തചെലെവകള്
എനറിവയ്ക്കു  നടപട  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവതട  പറയുന  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 
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2210-02-101-96-01-4 : 3 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-101-96-04-4 : 3 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-101-96-05-1 : 3 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-101-96-24 : 27 ലെക്ഷേയം രൂപ 

(ഖണറിക 48)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

28-12-2021-തലെ ജറി.ഒ.  (ആര്.ററി.)  നമ്പര്  8491/2021/ഫറിന്.   സര്കപ്പോര് ഉതരവട

പ്രകപ്പോരയം  1,96,000 രൂപ  2210-02-101-96-01-4  റന്നീ-ഇയംപബഴടതമന്റെട  ശന്നീര്ഷകതറില്

അഡന്നീഷണല് ആതതതറപസഷന് മുപഖന അനുവദറിചട നല്കറിയറിട്ടുണട.  

2210-02-101-96-(04)-4-LTC (പനപ്പോണ് പപ്പോന്)  ശന്നീര്ഷകതറില്  28-12-2021-തലെ

ജറി.ഒ. (ആര്.ററി.)  നമ്പര് 8483/2021/ഫറിന്.  സര്കപ്പോര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 2,71,000 രൂപ

അഡന്നീഷണല് ആതതതറപസഷന് മുപഖന അനുവദറിചട നല്കറിയറിട്ടുണട. 

2210-05-101-96-05-1,  2210-02-101-96(24)  എയം&എസട  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്

നറിലെവറില് തുക പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക അനുവദറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-94-05-1―ഔഷധസസദ പഠന പകനയം ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   -    തവള്ളകരയം

തറിരുവനനപുരയം ഔഷധ സസദ പഠന പകനതറിതന്റെ തവള്ളകര കുടറിശറികയട നടപട

സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ

ശന്നീര്ഷകതറില്  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ 10

ലെക്ഷേയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 49)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ടറി ശന്നീര്ഷകതറില് തുക അനുവദറിചറിടറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-101-85―പഞകര്മ ആശുപതറിയുതട വറികസനയം 

2210-02-101-85-02-1―പവതനയം  -  ശമ്പളയം

2210-02-101-85-02-2―പവതനയം   -   ക്ഷേപ്പോമബത

2210-02-101-85-02-3―പവതനയം   -   മറട അലെവന്സകള്

2210-02-101-85-05-1―തവള്ളകരയം

2210-02-101-85-05-3―തടലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവട 

പഞകര്മ  ആശുപതറിയറിതലെ  ജന്നീവനകപ്പോരുതട  ശമ്പളയം,  ക്ഷേപ്പോമബത,  മറട
അലെവന്സകള്, ഓഫന്നീസട തചെലെവകളപ്പോയ തവള്ളകരയം, തടലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവട എനറിവയപ്പോയറി നടപട
സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ചുവതട പറയുന
ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കു  പനതര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2210-02-101-85-1

2210-02-101-85-2      ― 82,000  രൂപ

2210-02-101-85-3

2210-02-101-85-05-1  ― 10 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-101-85-05-3  ― 22,000 രൂപ

 (ഖണറിക 50)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

തുക അനുവദറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

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

2210-02-101-78-01-4 :   ശമ്പളയം   -   തമഡറികല് റന്നീ  -  ഇയംപമ്പഴടതമന്റെട

2210-02-101-78-02-1 :   പവതനയം   -   ശമ്പളയം 

2210-02-101-78-02-2 :   പവതനയം   -  ക്ഷേപ്പോമബത

2210-02-101-78-02-3 :   പവതനയം   -  മറട തചെലെവകള്

2210-02-101-78-02-5 :    പവതനയം   -  ദറിവസപവതനയം  
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കണ്ണൂര്  ഗവ.  ആയൂര്പവദ  കണ്ണപ്പോശുപതറിയറിതലെ  ജന്നീവനകപ്പോരുതട  ശമ്പളവയം
മറപ്പോനുകൂലെദങ്ങളയം,  തമഡറികല്  റന്നീ-ഇയംപമ്പഴടതമന്റെട,  ദറിവസപവതനയം  എനറിവയപ്പോയറി  നടപട
സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ചുവതട പറയുന
ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കുപനതര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

2210-02-101-78-01-4―5.2592 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-101-78-02-1

2210-02-101-78-02-2   ― 1 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-02-101-78-02-3

2210-02-101-78-02-5   ― 10 ലെക്ഷേയം രൂപ 

 (ഖണറിക 51)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

തുക അനുവദറിചറിടറില. 

2210-02-101-78-02-5―(പനപ്പോണ്  പപ്പോന്)  ശന്നീര്ഷകതറില്  22-3-2022-തലെ  ജറി.ഒ.
(ആര്.ററി.)  നമ്പര്  2152/2022/ഫറിന്.  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  2,21,000  രൂപ
അഡന്നീഷണല് ആതതതറപസഷന് മുപഖന അനുവദറിചട നല്കറിയറിട്ടുണട. 

2210-02-101-78-01-4

2210-02-101-78-02-01

2210-02-101-78-02-03

എനന്നീ  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  നറിലെവറില്  തുക  പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
അനുവദറിചറിടറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-101-96 ―  ആയൂര്പവദ   തമഡറികല്   പകപ്പോപളജട  ,   തൃപ്പുണറിത്തുറ 

2210-05-101-96 -02-1 ― പവതനയം  -  ശമ്പളയം 

2210-05-101-96 -02-2 ― പവതനയം  -  ക്ഷേപ്പോമബത 

2210-05-101-96 -06 ― വപ്പോടക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി 

2210-05-101-96 -12 ― പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം ലസ്റ്റതപന്ഡകളയം   
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2210-05-101-96 -21-2     ― പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്  -   സയംരക്ഷേണവയം അറകുറപണറികളയം 

2210-05-101-96 -24       ― സപ്പോധന സപ്പോമഗറികള്  

2210-05-101-96 -45       ― പറി  .  ഒ  .  എല്  . 

തൃപ്പുണറിത്തുറ ആയൂര്പവദ തമഡറികല് പകപ്പോപളജറില്,  പവതന ഇനതറിലുയം കുടറികളതട
പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം   ലസ്റ്റതപന്ഡകളയം,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളതട  അറകുറപണറികള്,
സപ്പോധന സപ്പോമഗറികള് വപ്പോങ്ങുനതറിനട ഇന്ധന തചെലെവറിപലെയ്ക്കുമപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോതഴപറയുന ശന്നീര്ഷകങ്ങള്കട
പനതര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

2210-05-101-96-02-01

2210-05-101-96-02-02           1.50 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-96-06 ― 50,000 രൂപ

2210-05-101-96-12 ― 4.5 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-96-21-2 ― 1 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-96-24 ― 1.80 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-96-45 ― 50,000 രൂപ  

(ഖണറിക 52)

   സസന്നീകരറിച നടപടറി 

2210-05-101-96-12―തതസ്റ്റതപന്റെട & പസപ്പോളര്ഷറിപട  ശന്നീര്ഷകതറില് 2,64,59,000 രൂപ
2-12-2021-തലെ  ജറി.ഒ.  (ആര്.ററി.)  നമ്പര്  7807/2021/ഫറിന്
സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  അഡന്നീഷണല്  ആതതതറപസഷന്
മുപഖന ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുണട. 

2210-05-101-96-45―പറി.ഒ.എല്.  ശന്നീര്ഷകതറില്  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  മുപഖന
36,000  രൂപ അനുവദറിചറിട്ടുണട. 2210-05-101-96-06  വപ്പോടക,  കരയം,  നറികുതറി,  2210-05-
101-96-21 -2   പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങളതട  അറകുറപണറികള്,  2210-05-101-96-02-1
പവതനയം,  2210-05-101-96-02-2  ക്ഷേപ്പോമബത  എനന്നീ  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  തുക
പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക അനുവദറിചറിടറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-101-95 ― ആയൂര്പവദ   തമഡറികല്   പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവനനപുരയം  .

2210-05-101-95-02-1 ― പവതനയം  -  ശമ്പളയം                      

2210-05-101-95-02-2 ― പവതനയം  -  ക്ഷേപ്പോമബത 

2210-05-101-95-02-3 ― പവതനയം  -  മറട അലെവന്സകള്  

2210-05-101-95-02-4 ― കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ

2210-05-101-95-02-5 ― ദറിവസ പവതനയം

2210-05-101-95-04-4 ― യപ്പോതപ്പോ തചെലെവകള്  -   അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം 

2210-05-101-95-05-1 ― ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്  -   തവള്ളകരയം

2210-05-101-95-12 ― പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം ലസ്റ്റതപന്ഡകളയം

തറിരുവനനപുരയം ആയൂര്പവദ തമഡറികല് പകപ്പോപളജറില് പവതനയം,
അവധറി  യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം,  തവള്ളകരയം  എനന്നീ  ഇനങ്ങളറിലുയം  കുടറികള്കപ്പോയറി  അനുവദറിച
ലസ്റ്റതപന്ഡയം  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുയം,  കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട  പപ,  ദറിവസ  പവതനയം,
യപ്പോതപ്പോതചെലെവകള്,  അവധറി  യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം,  തവള്ളകരയം  എനറിവയപ്പോയറി  നടപട
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോതണനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ചുവതട  പറയുന  ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കുപനതര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

2210-05-101-95-02-1

2210-05-101-95-02-2 ―5 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-95-02-3

2210-05-101-95-02-4 ― 70 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-95-02-5 ― 5 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-95-04-4 ― 10 ലെക്ഷേയം രൂപ 

2210-05-101-95-05-1 ― 50 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-95-12 ― 8 പകപ്പോടറി രൂപ

(ഖണറിക 53)
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സസന്നീകരറിച നടപടറി 

തപ്പോതഴപറയുയം  പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുകകള്  അനുവദറിക്കുനതറിനട  എസട.ഡറി.ജറി.
തപ്രപ്പോപപപ്പോസല് ലെഭദമപ്പോകറിയറിരുന.  

2210-05-101-95-02-04 ―     47,45,000 രൂപ

2210-05-101-95-04-4 ―      8 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-95-05-1 ―       1 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-95-12 ―       1, 23,75,000  രൂപ   

ആയതറിനപ്പോല്  ജറി.ഒ.  (ആര്.ററി.)  നമ്പര്  529/2022/ഫറിന്.  തന്നീയതറി  24-1-2022
ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  1,23,75,000  രൂപ  അഡന്നീഷണല്  ആതതതറപസഷന്  മുപഖന
അനുവദറിചറിട്ടുണട. ബപ്പോകറി ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില് തുക അനുവദറിചറിടറില. 

2210-05-101-95-02-04  ശന്നീര്ഷകതറില്  ജറി.ഒ  (ആര്.ററി)  നയം.  531/2022/ഫറിന്.
തന്നീയതറി  24-1-2022   ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  36,22,000  രൂപ  അഡന്നീഷണല്
ആതതതറപസഷന്  മുപഖനയുയം,  ജറി.ഒ  (ആര്.ററി.)  നമ്പര്  532/2022/ഫറിന്.  തന്നീയതറി  
24-1-2022  ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 7,50,000 രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം മുപഖനയുയം 2210-
05-101-95-02  ശന്നീര്ഷകതറില്  5,70,000  രൂപ  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  മുപഖന  തുക
ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുണട. 2210-05-101-95-12 പസപ്പോളര്ഷറിപട & തതസ്റ്റതപന്റെട  ശന്നീര്ഷകതറില് ജറി.ഒ.
(ആര്.ററി.) നമ്പര് 7540/2021/ഫറിന്. തന്നീയതറി 23-11-2021 ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം 5,86,25,000
രൂപയുയം  2210-05-101-95-04-4  അവധറി യപ്പോതപ്പോനുകൂലെദയം ശന്നീര്ഷകതറില്  ജറി.ഒ  (ആര്.ററി.)
നയം.  8202/2021/ഫറിന്.  തന്നീയതറി  17-12-2021  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  6,54,000  രൂപയുയം
അഡന്നീഷണല്  ആതതതറപസഷന്  മുപഖന  ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുണട.  മറട  ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്  തുക
പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക അനുവദറിചറിടറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-101-79 ― ഗവണ്തമന്റെട   ആയൂര്പവദ   പകപ്പോപളജട  ,   കണ്ണൂര് 

2210-05-101-79-02-4 ― പവതനയം  -   കണ്പസപ്പോളറിപഡറട പപ

2210-05-101-79-02-5 ― പവതനയം  -   ദറിവസപവതനയം

2210-05-101-79-05-2 ― ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   -   ലവദദ്യുതറി തചെലെവട

2210-05-101-79-06 ― വപ്പോടക – കരയം   -   നറികുതറി
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കണ്ണൂര്,  ഗവണ്തമന്റെട ആയൂര്പവദ പകപ്പോപളജുമപ്പോയറി ബന്ധതപട പമല് ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില്
നടപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ചുവതട  പറയുന
ശന്നീര്ഷകങ്ങള്കട  പനതര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

2210-05-101-79-024 ― 42.63 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-79-022 ― 4.43 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-79-052 ― 5 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-101-79-06 ― 60,000 രൂപ

 (ഖണറിക 54)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-05-101-79-02-4  (കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട  പവതനയം)  ശന്നീര്ഷകതറില്  ജറി.ഒ.
(ആര്.ടറി.) നയം. 73/2022/ഫറിന്. തന്നീയതറി 4-1-2022 ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം 55.00 ലെക്ഷേയം രൂപ
അനുവദറിചറിട്ടുണട.

2210-05-101-79-02-(5)  പവതനയം-  ദറിവസപവതനയം  ശന്നീര്ഷകതറില്  ജറി.ഒ.
(ആര്.ടറി.)  നയം. 2331/2022/ഫറിന്.,  തന്നീയതറി  24-3-2022  ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം  2.92 ലെക്ഷേയം
രൂപ അനുവദറിചറിട്ടുണട.

2210-05-101-79-02-2,  2210-05-101-79-05-2,  2210-05-101-79-06
ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില് തുക പരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് അധറിക തുക അനുവദറിചറിടറില.

പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-102-75 ―പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി   വകുപറിതന്റെ നറിലെവപ്പോരയം ഉയര്തലുയം  നവന്നീകരണവയം   

ഇ-പഹപ്പോസ്പെറിറല്  സയംവറിധപ്പോനയം  സയംസപ്പോനതത  34  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  ആശുപതറികളറിലുയം
നടപറില് വരുത്തുനതറിനട  1.6  പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ
അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകതറില്  വകയറിരുതണതമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 55)
923/2022.
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സസന്നീകരറിച നടപടറി

തുക അനുവദറിചട നല്കറിയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-102-74―പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വകുപറിതന്റെ ആപരപ്പോഗദപപ്പോലെനവയം  പ്രപതദക ആപരപ്പോഗദ
സയംരക്ഷേണ പകനങ്ങളയം   

പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വകുപറിനട കന്നീഴറിലുള്ള RAECH (Rapid Action Epidemic  Control
Cell  Homoeopathy)-തന്റെ പനതൃതസതറില് സപ്പോയംക്രമറിക പരപ്പോഗ നറിയന്ത്രണ പരറിപപ്പോടറിയുതട
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പകപ്പോവറിഡട  പ്രവര്തനങ്ങള്  കപ്പോരദക്ഷേമമപ്പോയറി  നറിര്വഹറിക്കുനതറിനുയം  ഇഇൗ
പദതറികട  കന്നീഴറിലുള്ള  വദതദസ  ആതുര  പസവന  പദതറികളറില്  പ്രവര്തറിക്കുന
തപ്പോല്കപ്പോലെറിക  ജന്നീവനകപ്പോരുതട  കുടറിശറിക  പവതനയം  തകപ്പോടത്തു  തന്നീര്ക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  1.32
പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 56) 

സസന്നീകരറിച നടപടറി

തുക അനുവദറിചട നല്കറിയറില.

പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-102-97-34-3―പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറി  ,    പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട    -    മറട
തചെലെവകള്   -   മററിനയം    

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറില് ഇ-ഓഫന്നീസട,  ഇ-പഹപ്പോസ്പെറിറല്
എനറിവ നടപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട ആവശദമപ്പോയ സഇൗകരദങ്ങള് ഒരുക്കുനതറിനപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില്  23.50  ലെക്ഷേയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 57)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ഗവ.  പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറികട തമഡറികല് പകപ്പോപളജട ആശുപതറിയറില്  ഇ-
ഓഫന്നീസട,  ഇ-പഹപ്പോസ്പെറിറല്  എനറിവ  നടപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  സഇൗകരദങ്ങള്
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ഒരുക്കുനതറിനട  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  പപ്പോന്  ഫണറില്  ആവശദമപ്പോയ
പസവറിയംഗട ലെഭദമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില് അധറിക തുക ആവശദമറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-102-98-34-3―പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി തമഡറികല് പകപ്പോപളജട  ,   പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട   -

മറ്റു തചെലെവകള്   -   മററിനയം

2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനുവദറികതപട തപ്പോപലെപ്പോലെയം പപ്രപ്പോജകറിതന്റെ സഗമമപ്പോയ
പ്രവര്തനതറിനട  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  23.61  ലെക്ഷേയം
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 58)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ധനപുനനഃക്രമന്നീകരണയം  നടത്തുനതറിനുള്ള  തുക
ലെഭദമലപ്പോയറിരുന. ആയതറിനുള്ള ഫണട 2022-23 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ലെഭദമപ്പോണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

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

2210-02-102-98-01-2 ―ശമ്പളയം - ക്ഷേപ്പോമബത                

2210-02-102-98-01-3 ―ശമ്പളയം - വന്നീട്ടുവപ്പോടക അലെവന്സട  

തറിരുവനനപുരയം  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറിതലെ  പുതുകറിയ  ഡറി.എ.
കുടറിശറിക,  പുതുകറിയ  വന്നീടട  വപ്പോടക  അലെവന്സട  എനറിവയട  നടപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള  വറിഹറിതയം  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  2210-02-102-98-01-2-
ശന്നീര്ഷകതറില്  10  ലെക്ഷേയം രൂപയുയം  2210-02-102-98 -01-3-  ശന്നീര്ഷകതറില്  7  ലെക്ഷേയം
രൂപയുയം  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 59)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

അഡന്നീഷണല്  ആതതതറപസഷന്  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സര്കപ്പോരറില്  സമര്പറിചറിരുന.
എനപ്പോല്  സപ്പോലെററി  ശന്നീര്ഷകതറില്  അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  കണ്പടപ്പോള്  ബപ്പോധകമലപ്പോതതറിനപ്പോല്
അഡന്നീഷണല്  ആതതതറപസഷന്  ആവശദമറിലപ്പോതയനട  സര്കപ്പോര്  കതട  നമ്പര്
ബറി2/15/2022/ആയുഷട തന്നീയതറി 23-3-2022 പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ

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

ക്ഷേപ്പോമബത     

 നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് പുതുകറിയ ഡറി.എ. കുടറിശറിക അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി 43,000 രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 60)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

അഡന്നീഷണല്  ആതതതറപസഷന്  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സര്കപ്പോരറില്  സമര്പറിചറിരുന.

എനപ്പോല്  സപ്പോലെററി  ശന്നീര്ഷകതറില്  അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  കണ്പടപ്പോള്  ബപ്പോധകമലപ്പോതതറിനപ്പോല്

അഡന്നീഷണല്  ആതതതറപസഷന്  ആവശദമറിലപ്പോതയനട  സര്കപ്പോര്  കതട  നയം.

ബറി2/15/2022/ആയുഷട തന്നീയതറി 23-3-2022 പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-02-102-98-04-2 ―പഹപ്പോമറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപതറി  ,   തറിരുവനനപുരയം   -  യപ്പോത 

തചെലെവകള്   -   സലെയംമപ്പോറ ബത   

നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ഇഇൗ  ശന്നീര്ഷകതറിനുള്ള  ബഡ്ജറട  വറിഹറിതയം

അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്   തന്നീര്പപ്പോകപ്പോനുള്ള സലെമപ്പോറ  ബതയ്ക്കുള്ള അപപക്ഷേകള്

പരറിഗണറിക്കുനതറിപലെകപ്പോയറി  50,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ

അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 61)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

അഡന്നീഷണല്  ആതതതറപസഷന്  തപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സര്കപ്പോരറില്  സമര്പറിചറിരുന.

എനപ്പോല്  തപന്റെറിയംഗട  ബറില്ലുകള്  സയംബന്ധറിചട  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  അററിയറികപ്പോന്  സര്കപ്പോര്

കതട നമ്പര് ബറി2/15/2022/ആയുഷട തന്നീയതറി 23-3-2022 കതട പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുണട.

സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശ പ്രകപ്പോരയം നടപടറി സസന്നീകരറിചട വരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

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

2210-02-102-98-05-2 ― ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   -   ലവദദ്യുതറി തചെലെവട   

2210-02-102-98-05-3 ― ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   -  തടലെറിപഫപ്പോണ് തചെലെവട  

തറിരുവനനപുരയം  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപതറിയറിതലെ  ലവദദ്യുതറി  ബറില്,

ഇന്റെര്തനറട,  തടലെറിപഫപ്പോണ്  ചെപ്പോര്ജട  എനറിവയപ്പോയറി  നടപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം

വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 2210-02-102-98 -05-2

ശന്നീര്ഷകതറില്  3  ലെക്ഷേയം  രൂപയുയം  2210-02-102-98-05-3   ശന്നീര്ഷകതറില്   30,000

രൂപയുയം അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ

വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 62) 

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകങ്ങളറില് അധറിക തചെലെവട ഉണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-102-99              ― പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി  തമഡറികല്  പകപ്പോപളജട  ,

തറിരുവനനപുരയം 

2210-05-102-99-05-4 ― ഓഫന്നീസട തചെലെവകള്   -   മററിനങ്ങള്

2210-05-102-99-12 ― സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം   —   ലസ്റ്റതപന്ഡകളയം

2210-05-102-99-34-3 ― മറ്റു തചെലെവകള്   -   മററിനയം  

തറിരുവനനപുരയം  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  തമഡറികല്  പകപ്പോപളജറിതന്റെ  ഓഫന്നീസട  തചെലെവകള്,

സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം  ലസ്റ്റതപന്ഡകളയം,  മറ്റു  തചെലെവകള്,  മററിനയം  എനറിവയട  നടപട

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട.

ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോതഴപറയുന ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കുപനതര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന തുക അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ വകയറിരുതണതമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 



46

2210-05-102-99-05-4 ― 1 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-102-99-12 ― 60 ലെക്ഷേയം രൂപ

2210-05-102-99-34-3 ― 1 ലെക്ഷേയം രൂപ 

(ഖണറിക 63)

സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-05-102-99-05-04  ശന്നീര്ഷകതറില്  അധറിക  തുക  ആവശദമറില.  ജറി.ഒ.
(ആര്.ററി.) നമ്പര് 1463/22/ഫറിന്. തന്നീയതറി 2-3-2022 പ്രകപ്പോരയം 59,83,000 രൂപ 2210-05-
102-99-12  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം  തതസ്റ്റതപന്റുകളയം  ശന്നീര്ഷകതറില്  അഡന്നീഷണല്
ആതതതറപസഷന് മുപഖനയുയം,  ജറി.ഒ. (ആര്.ററി)  നമ്പര് 277/22/ഫറിന്.  തന്നീയതറി  13-1-2022
പ്രകപ്പോരയം  54,000  രൂപ  2210-05-102-99-34-3  പനപ്പോണ്  പപ്പോന്  ശന്നീര്ഷകതറില്
റന്നീ-അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് മുപഖനയുയം ലെഭറിച.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-102-98         ― പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി തമഡറികല് പകപ്പോപളജട  ,   പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട 

2210-05-102-98-02-5 ― പവതനയം  -   ദറിവസപവതനയം

2210-05-102-98-12 ― സ് പകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം ലസ്റ്റലപന്ഡകളയം

2210-05-102-98-34-1 ― മറ്റു തചെലെവകള്   -   തവള്ളകരയം 

2210-05-102-98-34-2 ― മറ്റു തചെലെവകള്   -   ലവദദ്യുതറി തചെലെവട  

പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി  തമ ഡറികല്  പകപ്പോപളജറിതന്റെ  പവതനയം,  ദറിവസപവതനയം,
സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം ലസ്റ്റതപന്ഡകളയം,  മറ്റു തചെലെവകള്,  തവള്ളകരയം,  ലവദദ്യുതറി തചെലെവട
തുടങ്ങറിയ ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി നടപട  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന തുക
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ അഥവപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ
ചുവതട  പറയുന  ശന്നീര്ഷകങ്ങള്ക്കു  പനതര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന  തുക  അധറികമപ്പോയറി
വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

2210-05-102-98-02-5 ― 50.75 ലെക്ഷേയം  രൂപ

2210-05-102-98-12 ― 76 ലെക്ഷേയം  രൂപ

2210-05-102-98-34-1 ― 6.93 ലെക്ഷേയം  രൂപ

2210-05-102-98-34-2 ― 8.26 ലെക്ഷേയം  രൂപ 

(ഖണറിക 64)
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സസന്നീകരറിച നടപടറി

2210-05-102-98-02-05 പവതനയം, ദറിവസപവതനയം ശന്നീര്ഷകതറില് ജറി.ഒ. (ആര്.ററി.)
നമ്പര്   1750/2022/ഫറിന്.  തന്നീയതറി  10-3-2022  പ്രകപ്പോരയം  61,31,000  രൂപയുയം,
2210-05-102-98-12  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം  തതസ്റ്റതപന്റുയം  ശന്നീര്ഷകതറില്  ജറി.ഒ.  (ആര്.ററി.)
നമ്പര്  184/2022/ഫറിന്.  തന്നീയതറി  10-1-2022  പ്രകപ്പോരയം  75,00,000  രൂപയുയം ജറി.ഒ. (ആര്.ററി.)
നമ്പര്   220/2022/ഫറിന്.  തന്നീയതറി  11-1-2022  പ്രകപ്പോരയം  2210-05-102-98-34-1  മറട
തചെലെവകള്,  തവള്ളകരയം-ല്  11.70  ലെക്ഷേയം  രൂപയുയം,  2210-05-102-98-34-2  തതവദദ്യുതറി
തചെലെവകളറില് 10.64 ലെക്ഷേയം രൂപയുയം അഡന്നീഷണല് ആതതതറപസഷന് മുപഖന ലെഭറിചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ

2210-05-102-88-12―സസകപ്പോരദ പഹപ്പോമറിപയപ്പോ തമഡറികല് പകപ്പോപളജുകളറിതലെ    ജന്നീവനകപ്പോര്കട
പനരറിടട ശമ്പളയം നല്കുനതറിനട   -    സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളയം   ലസ്റ്റതപന്റുകളയം 

സസകപ്പോരദ  പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറികട  തമഡറികല്  പകപ്പോപളജുകളറിപലെകട  തതസ്റ്റതപന്റെട
വറിതരണയം തചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത കുടറിശറിക ഉള്തപതട നടപട
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അനുവദറിചറിട്ടുള്ള തുക അപരദപ്പോപ്തമപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല് 90 ലെക്ഷേയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ ഈ
ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 65) 

സസന്നീകരറിച നടപടറി

ജറി.ഒ.  (ആര്.ററി.)  2388/2022/ഫറിന്.  തന്നീയതറി  25-3-2022  പ്രകപ്പോരയം  34,63,000
രൂപയുയം,  ജറി.ഒ.  (ആര്.ററി.)  1994/2022/ഫറിന്.  തന്നീയതറി  18-3-2022  പ്രകപ്പോരയം  52,42,000
രൂപയുയം അഡന്നീഷണല് ആതതതറപസഷന് മുപഖന ലെഭറിചറിട്ടുണട.

സയംസപ്പോന ഔഷധസസദ പബപ്പോര്ഡട

ശറിപപ്പോര്ശ

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

നറിലെവറിലുള്ള പദതറികളതട തുടര്നടതറിപറിനുപവണറി  2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
അനുവദറിച  25  ലെക്ഷേയം  രൂപ  പദതറികള്  നടപറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന്  പരദപ്പോപ്തമലപ്പോതതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ 42  ലെക്ഷേയം  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ഇഇൗ ശന്നീര്ഷകതറില് വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

(ഖണറിക 66)
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ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  സയംസപ്പോന
ഒഇൗഷധ സസദ പബപ്പോര്ഡറിനട അധറികമപ്പോയറി തുക ലെഭദമപ്പോയറിടറില. 

കുടയംബപക്ഷേമയം

2211-00-101-95―സബ്തസന്റെറുകള്

സബ്തസന്റെറുകള്  കട നടപട  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിട്ടുള്ള
തുക  അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശന്നീര്ഷകതറില്  207  പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയംവഴറിപയപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനവഴറിപയപ്പോ  വകയറിരുതണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

(ഖണറിക 67) 
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2211-00-101-95 പപ്പോന് ശന്നീര്ഷകതറില്  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില്  SDG
(സപറിതമന്റെററി ഡറിമപ്പോന്റെട പഫപ്പോര് ഗപ്പോന്റെട) വഴറി 185 പകപ്പോടറി രൂപ അനുവദറിചറിട്ടുണട.  

 വന്നീണപ്പോ പജപ്പോര്ജട, 
തറിരുവനനപുരയം, തചെയര്പപഴണ്,  
2022 ജൂതതലെ 14.  സബ്ജകട കമറിററി XII.


