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സബറജകറ കേമനിറനി  XII

(ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം)
(2022-2023)

ഘടെന

സചെയര്കപഴറ സണ്:
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജറ, 

ആകരഭാഗഗ്യ-വനനിത-ശനിശു വനികേസന വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :

ശതീമതനി ഒ. എസറ. അന്റിംബനികേ

ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര്

ശതീമതനി സനി. സകേ. ആശ

ശതീ. പനി. സകേ. ബഷതീര്

ശതീമതനി സദെലതീമ

ശതീ. കജഭാബറ സസമകനിള

ശതീമതനി യു. പതനിഭ

ശതീമതനി സകേ. സകേ. രമ

കഡഭാ. സുജനിതറ വനിജയന്പനിള്ള. 

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ബനി. സറജനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ആര് . കവണുകഗഭാപഭാല്, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി പതീത സകേ., അണര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

2022-2023  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജറനില് ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടെറ  കേമനിറനി  XII-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച,  സമനിതനിയുസടെ  രണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
സചെയര്കപഴറ സണഭായ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന. 

സമനിതനി,  20-4-2022-നറ  കയഭാഗന്റിം  കചെര്ന്നറ,  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം
കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ  സന്റിംബനനിച്ചറ  പുറസപടവനിച്ച
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഗ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ള  പകേഭാരന്റിം  തഭാസഴപറയുന്ന
ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളനില് ഉളസപട്ടേ വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII   _ വവദെഗ്യസഹഭായവന്റിം സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഗ്യവന്റിം

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIX   _ കുടന്റിംബകക്ഷേമന്റിം

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX   _ ശുദ്ധജല വനിതരണവന്റിം ശുചെതീകേരണവന്റിം

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX  _ ഭക്ഷേഗ്യന്റിം

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

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

2022  ഏപനില്  27-ാ  തതീയതനി  കചെര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

                                                         

വതീണഭാ കജഭാര്ജറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്കപഴ്സണ്,
2022 ഏപനില് 27. സബ്ജകറ  കേമനിറനി XII.



ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് ―XVIII

വവവെെദഭ്യസഹപ്പോയരരംഗവരം വപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗഭ്യവരം

പവെെപ്പോടട വചെയ്തതട : 9425.1826 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട വചെയ്തതട  : 12.18 ലകരം രൂപ

ആപരപ്പോഗഭ്യ വെെകുപട

2210-01-110-85-17―മപ്പോനസറിക ആപരപ്പോഗഭ്യപകനരം  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം  -  വചെറുകറിട മരപ്പോമതട
പണറികള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 89.23 ലകരം രൂപ (പപ്പോന)

1.  തറിരുവെെനന്തപുരരം മപ്പോനസറിക ആപരപ്പോഗഭ്യ പകനതറില് വെെപ്പോര്ഡട നവെെവീകരണതറിനരം
പറപ്പോഡട  റവീടപ്പോര്  വചെയ്യുന്നതറിനമപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്
വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക മുന വെെര്ഷങ്ങളറിവല ബഡ്ജറട  വെെറിഹറിതവത അപപകറിചട
തുപലപ്പോരം  കുറവെെപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.3875    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

2210-01-110-68-34 ―സമഗ്ര മപ്പോനസറികപ്പോപരപ്പോഗഭ്യ പദ്ധതറി  -   മറട വചെലവകള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 6 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

2.  പദ്ധതറിയുവട  നടതറിപറിനരം  വെെപ്പോഹനങ്ങള  വെെപ്പോടകയ്വക്കെടുക്കുന്നതറിനരം
അപന്തവെെപ്പോസറികളക്കെട  ഭകണരം  നല്കുന്നതറിനരം  ആവെെശഭ്യമപ്പോയ  തുക
നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില് വെെകയറിരുതറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്    1.4    പകപ്പോടറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-01-110-40―ജറിലപ്പോ മപ്പോനസറികപ്പോപരപ്പോഗഭ്യ പരറിപപ്പോടറി

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

3.  ജറിലപ്പോ  മപ്പോനസറിക  ആപരപ്പോഗഭ്യ  പരറിപപ്പോടറിയട  ജറിലപ്പോ  തലങ്ങളറില്  ഓഫവീസട
സരംവെെറിധപ്പോനരം  ആരരംഭറിക്കുന്നതറിനരം  ജവീവെെനക്കെപ്പോര്ക്കെട  ശമ്പളരം  നല്കുന്നതറിനരം  നടപട
സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില് വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്
90   ലകരം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വെെകയറിരുതണവമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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4.  പകരളതറിവല മപ്പോനസറിക ആപരപ്പോഗഭ്യ പകനങ്ങളറിവല അപന്തവെെപ്പോസറികളുവട എണരം
അവെെയുവട  കറിടക്കെകളുവട  എണതറിവന്റെ  പല  മടങ്ങപ്പോണട.   ചെറികറിത്സ  കഴറിഞട  പരപ്പോഗരം
പഭദമപ്പോയവെെരറില്  ബഹുഭൂരറിപകവതയുരം  വെെവീട്ടുകപ്പോരുരം  സമൂഹവരം  തറിരറിവക
സസവീകരറിക്കുന്നതറില് വെെറിമുഖത കപ്പോണറിക്കുന്നതറിനപ്പോല് ഇവെെവര പുനരധറിവെെസറിപറിക്കുന്നതറിനള
നടപടറി  സസവീകരറിപക്കെണ്ടതുണ്ടട.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  അപന്തവെെപ്പോസറികളക്കെട
തപ്പോമസസഇൗകരഭ്യരം  ,    അടറിസപ്പോനസഇൗകരഭ്യവെെറികസനരം  ,    ജവീവെെപനപ്പോപപ്പോധറി എന്നറിവെെ ലഭഭ്യമപ്പോക്കെറി
പുനരധറിവെെപ്പോസരം ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനട  മപ്പോനസറികപ്പോപരപ്പോഗഭ്യ  പകനങ്ങളുവട അടറിസപ്പോനസഇൗകരഭ്യ
വെെറികസന  പ്രവെെര്തനങ്ങളക്കെപ്പോയറി  ആവെെശഭ്യമപ്പോയ  തുക  അനവെെദറിക്കെണവമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-003-90―സരംസപ്പോന ആപരപ്പോഗഭ്യകുടുരംബപകമ പരറിശവീലനപകനരം  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  1.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

5.  പരറിശവീലനപകനതറില്  വെെപ്പോഹനപപ്പോര്ക്കെറിരംഗട  സഇൗകരഭ്യരം  ഏര്വപടുത്തുന്നതറിനരം
വകടറിടരം  വപയറിന്റെറിരംഗട  വെെര്ക്കെട  നടത്തുന്നതറിനരം  75    ലകരം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ   ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്
വെെകയറിരുതണവമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-101-53―പപ്പോവെെവപടവെെര്ക്കു വവവെെദഭ്യസഹപ്പോയരം നല്കുന്നതറിനള വസപ്പോവവസററി

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  ഇല.

6. നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില് തുക  വെെകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോലരം
ഇതുവെെവര  ലഭഭ്യമപ്പോയ  628  അപപകകളറില്  314  ലകരം  ആവെെശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോലരം
ജവീവെെനക്കെപ്പോര്ക്കെട  പവെെതനരം  നല്കുന്നതറിനട  1620  ലകരം  ആവെെശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോലരം
3.1562   പകപ്പോടറി രൂപ   ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

നപ്പോഷണല് വഹല്തട മറിഷന (NHM)

2210-06-101-19 - പദശവീയ ആപരപ്പോഗഭ്യ ദഇൗതഭ്യരം   (  പകനപ്പോവെെറിഷ്കൃതരം    60 : 40)

2210-06-101-19-02 - പദശവീയ ആപരപ്പോഗഭ്യ ദഇൗതഭ്യരം   (  സരംസപ്പോന വെെറിഹറിതരം  ) 

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 350 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

7.  പകന സര്ക്കെപ്പോരറിവന്റെ നറിര്പദ്ദേശ പ്രകപ്പോരരം  single nodal account  എന്ന പുതറിയ
ഫണ്ടട  മപ്പോപനജ് വമന്റെട  സരംവെെറിധപ്പോനതറിപലയട  മപ്പോററിയതറിനപ്പോല്  സരംസപ്പോന  ബഡ്ജറട
വെെറിഹറിതതറില്  പകന  വെെറിഹറിതതറിനരം  സരംസപ്പോന  വെെറിഹറിതതറിനരം  മതറിയപ്പോയ  തുക
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ഉവണ്ടന്നട ഉറപപ്പോക്കെണവമന്ന പകനഗവെെണ്വമന്റെറിവന്റെ നറിര്പദ്ദേശരം ഉളതറിനപ്പോല്, പകന ഫണ്ടട
വെെറിഹറിതരം 21 ദറിവെെസതറിനകവരം സരംസപ്പോന വെെറിഹറിതരം 40 ദറിവെെസതറിനകവരം നപ്പോഷണല്
വഹല്തട  മറിഷവന്റെ  single  nodal  account-പലയട  വവകമപ്പോറണവമന്നതറിനപ്പോല്  ബഡ്ജറട
ശവീര്ഷകതറില് മതറിയപ്പോയ ഫണ്ടട ഉറപപ്പോപക്കെണ്ടതപ്പോണട.  അലപ്പോതപകരം പകന വെെറിഹറിതരം
അനവെെദറിക്കെറില.  ആയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്    329.57    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ    വെെകയറിരുതണവമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-101-13―പകപ്പോവെെറിഡട    19    നറിയന്ത്രണതറിനരം  നറിര്വെെഹണതറിനരം  പദശവീയ
ആപരപ്പോഗഭ്യ മറിഷന നല്കുന്ന ധനസഹപ്പോയരം   (  പപ്പോന  )

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  ഇല.

8.  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ECRP-I-ല്  അനവെെദറിച  48.82  പകപ്പോടറി  രൂപ
സരംസപ്പോനരം  അനവെെദറിക്കെപ്പോനണ്ടട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകതറില്  സരംസപ്പോന
വെെറിഹറിതമപ്പോയ  48.82    പകപ്പോടറി  രൂപ    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ     വെെകയറിരുതണവമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-101-10-02―ഇന്തഭ്യ പകപ്പോവെെറിഡട  -19   എമര്ജനസറി വറപസപ്പോണ്സട ആന്റെട വഹല്തട
സറിസരം തയപ്പോവറടുപട പപ്പോപക്കെജട   : (  സരംസപ്പോന വെെറിഹറിതരം  )

ഘടരം   II (ECRP-II) (60% CSS) (  പപ്പോന  )

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  ഇല. 

9.  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ECRP-II-ല്  അനവെെദറിച  തുകയറില്  പകന
വെെറിഹറിതരം മപ്പോത്രമപ്പോണട സരംസപ്പോനരം അനവെെദറിചതട.  ആയതറിനപ്പോല് സരംസപ്പോന വെെറിഹറിതമപ്പോയ
57.97   പകപ്പോടറി രൂപ   ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-01-110-99-01-4―ആശുപത്രറികളുരം  ഡറിവസനസററികളുരം  -  ശമ്പളരം  -  വമഡറിക്കെല്
റവീഇപബഴടവമന്റെട

2210-01-110-99-34-2―ആശുപത്രറികളുരം  ഡറിവസനസററികളുരം  -  മറട  വചെലവകള  -  വവവെെദദ്യുതറി
വചെലവെെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-01-110-99-01-4    -   1.625 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-01-110-99-34-2    -   5.7221 പകപ്പോടറി രൂപ
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10.  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2210-01-110-99-01-4  എന്ന  ശവീര്ഷകതറില്   50    ലകരം
രൂപയുരം    2210-01-110-99-34-2    എന്ന ശവീര്ഷകതറില്    5    പകപ്പോടറി രൂപയുരം അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  വെെകയറിരുതണവമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-03-103-99-01-4―പ്രപ്പോഥമറിക  ആപരപ്പോഗഭ്യ  യൂണറിറ്റുകളുരം  ആപരപ്പോഗഭ്യ  പകനങ്ങളുരം  -
ശമ്പളരം  -  വമഡറിക്കെല് റവീഇരംപബഴടവമന്റെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

11.  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  40    ലകരം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ
അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-03-110-99-05-2―ആശുപത്രറികളുരം  ഡറിവസനസററികളുരം  ജനറല്  ജറിലപ്പോ  തപ്പോലൂക്കെട
ആശുപത്രറികള  ഒഴറിവക  -  ഓഫവീസട  വചെലവകള  -  വവവെെദദ്യുതറി
വചെലവെെട

2210-03-110-99-34-2―ആശുപത്രറികളുരം  ഡറിവസനസററികളുരം  ജനറല്  ജറിലപ്പോ  തപ്പോലൂക്കെട
ആശുപത്രറികള ഒഴറിവക  -  മറട വചെലവകള  -  വവവെെദദ്യുതറി വചെലവെെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   :   (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-03-110-99-05-2   :  8.56 ലകരം രൂപ 

2210-03-110-99-34-2   :  1 ലകരം രൂപ

12.  നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില് വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്ത
മപ്പോയതറിനപ്പോല്  2210-03-110-99-05-2    എന്ന  ശവീര്ഷകതറില്     30    ലകരം  രൂപയുരം
2210-03-110-99-34-2    എന്ന  ശവീര്ഷകതറില്    70    ലകരം  രൂപയുരം  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ  വെെകയറിരുതണവമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-003-97-02-4―വെെറിവെെറിപധപ്പോപദ്ദേശ പജപ്പോലറിക്കെപ്പോരുവട പരറിശവീലനരം  -  പവെെതനരം         

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : ഇല

13.  പകപ്പോവെെറിഡട മഹപ്പോമപ്പോരറിമൂലരം അഡ്പഹപ്പോക്കെട വെെഭ്യവെെസയറില് നറിയമറിച  JHI/JPHN-മപ്പോര്ക്കെട
ശമ്പളരം  നല്കുന്നതറിനപവെെണ്ടറി  ബഡ്ജററില്  തുക  വെെകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
5.70    ലകരം രൂപ ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്  വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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2210-06-107-99-05-2―വപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗഭ്യ  പരവീകണശപ്പോലകള  -  ഓഫവീസട   വചെലവകള    -

വവവെെദദ്യുതറി വചെലവെെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 38.38 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

14.  പബറികട  വഹല്തട  ലപ്പോബറിവന്റെ  Pending  electricity  charge  നല്കുന്നതറിനട

പവെെണ്ടറി  34    ലകരം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഈ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

വചെയ്യുന  .

ഇനഡഭ്യന ഇനസറിററ്റ്യൂടട ഓഫട ഡയബററിസട

2210-01-200-93-31―ഇനഡഭ്യന ഇനസറിററ്റ്യൂടട ഓഫട ഡയബററിസട  -  സഹപ്പോയധനരം  -  ശമ്പളരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 58.29 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

15.  ഇന്തഭ്യന ഇനസറിററ്റ്യൂടട ഓഫട ഡയബററിസറിവല ജൂനറിയര് പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോരുവടയുരം മറട

ജവീവെെനക്കെപ്പോരുവടയുരം  വെെര്ദ്ധറിപറിച  നറിരക്കെറിലള  ശമ്പളരം  നല്കുന്നതറിനട  അധറിക  തുക

ആവെെശഭ്യമപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വെെഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകതറില്    75    ലകരം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  വെെകയറിരുതണവമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

പകരള ആപരപ്പോഗഭ്യ ശപ്പോസ്ത്ര സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല

2210-05-001-93-35―പകരള ആപരപ്പോഗഭ്യ ശപ്പോസ്ത്ര സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  -    മൂലധന ആസറികളുവട

രൂപവീകരണതറിനള സഹപ്പോയധനരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 10 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

16. 2022-23  സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷതറില്  5  പദ്ധതറി ഘടകങ്ങളപ്പോണട ബഡ്ജററിവല

plan  write  up-ല്  ഉളവപടറിട്ടുളതട.  ആയതറിനട  20.9389  പകപ്പോടറി  രൂപയുരം  2019-20,

2020-21  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷങ്ങളറില്  ഭരണപ്പോനമതറി  ലഭറിചതുരം  പദ്ധതറിവെെറിഹറിതരം

ലഭറിക്കെപ്പോതതുമപ്പോയ  പദ്ധതറി  ഘടകങ്ങളക്കെട  15.0737  പകപ്പോടറി  രൂപയുരം  ആവെെശഭ്യമുണ്ടട.

എന്നപ്പോല്  10  പകപ്പോടറി  രൂപ  മപ്പോത്രപമ  ബഡ്ജററില്  വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള.  ആയതറിനപ്പോല്

26.01263    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വെെഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകതറില്  അധറികമപ്പോയറി  വെെകയറിരുതണവമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

വചെയ്യുന  .
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2210-05-001-93-31―പകരള ആപരപ്പോഗഭ്യ ശപ്പോസ്ത്ര സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  -   സഹപ്പോയധനരം  -   ശമ്പളരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 4.3560 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

17.  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്  ബഡ്ജററില്
വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    7.0940    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-001-93-36―പകരള  ആപരപ്പോഗഭ്യ  ശപ്പോസ്ത്ര  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല  -    സഹപ്പോയധനരം  -
ശമ്പപളതരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 2.7280 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

18.  നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം പനപ്പോണ് സപ്പോലററി ഇനതറില് വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    3.2720    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വെെകയറിരുതണവമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

വമഡറിക്കെല് വെെറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ വെെകുപട

2210-05-105-48-34-3―സര്ക്കെപ്പോര് ദന്തല് പകപ്പോപളജട  ,   ആലപ്പുഴ   -  മറട വചെലവകള  -  മററിനരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 3.5809 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

19.  ആലപ്പുഴ  സര്ക്കെപ്പോര്  ദന്തല്  പകപ്പോപളജറിവന്റെ  രണ്ടപ്പോരംഘട  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി
നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്ത
മപ്പോയതറിനപ്പോല്  20    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-105-28―വമഡറിക്കെല് വെെറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ ഡയറക്ടപറററിനകവീഴറില്   50%   പകനപ്പോവെെറിഷ്കൃത
പദ്ധതറികളക്കുള സരംസപ്പോന സഹപ്പോയരം   (  പപ്പോന  )

2210-05-105-28-03―നപ്പോഷണല്  പപ്രപ്പോഗ്രപ്പോരം  പഫപ്പോര്  പ്രറിവെെനഷന  ആന്റെട  മപ്പോപനജ് വമന്റെട
ഓഫട പബണ്സട ഇനജുറവീസട    (  പപ്പോന  )

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : ഇല

2210-05-105-28-07―കപപ്പോസറിററി  ബറില്ഡറിരംഗട  പഫപ്പോര്  വഡവെെലപറിരംഗട  പടപ്പോമപ്പോവകയര്
വഫസറിലറിറവീസട  ഇന ഗവെെണ്വമന്റെട  പഹപ്പോസറിറല്സട വലപ്പോപക്കെറഡട
ഓണ് നപ്പോഷണല് വവഹപവെെസട   (  പപ്പോന  )

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : ഇല
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2210-05-105-28-11―വസ്ട്രെങ്തനറിരംഗട  /  അപ്ഗ്രപഡഷന  ഓഫട  ഫപ്പോര്മസറി  ഇനസറിററ്റ്യൂഷനസട

ആന്റെട കണ്ടറിനറ്റ്യൂയറിരംഗട എജറ്റ്യൂപക്കെഷന പപ്രപ്പോഗ്രപ്പോരം പഫപ്പോര് ഫപ്പോക്കെല്ററി

ആന്റെട പ്രപ്പോക്ടവീസറിരംഗട ഫപ്പോര്മസറിസട   (  പപ്പോന  )

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : ഇല

20.  പമല്  സൂചെറിപറിച  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജറട

വെെറിഹറിതരം  ഇല.  ആയതറിനപ്പോല്  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവെെര്തനരം  പൂര്തവീകരറിക്കുന്നതറിനരം

ഉപകരണങ്ങള വെെപ്പോങ്ങുന്നതറിനരം തപ്പോവഴപറയുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന

തുക അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ

വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-105-28-03      -  55.40 ലകരം രൂപ

2210-05-105-28-07      -  72.20 ലകരം രൂപ

2210-05-105-28-11   -  46.94 ലകരം രൂപ 

ഇടുക്കെറി  ,   കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ,   പതനരംതറിട ജറിലകളറില് പുതറിയ വമഡറിക്കെല് പകപ്പോപളജുകള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : (പപ്പോന)

4210-03-105-66   -   10 പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-65   -   5 പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-41   -   5 പകപ്പോടറി രൂപ

21.  ഇടുക്കെറി,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട,  പതനരംതറിട  ജറിലകളറില്  പുതറിയ  വമഡറിക്കെല്

പകപ്പോപളജറിനപ്പോയറി  വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്

തപ്പോവഴപറയുന്ന  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം

വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്  വെെകയറിരുതണവമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

4210-03-105-66   -   10 പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-65   -   3 പകപ്പോടറി രൂപ

4210-03-105-41    -   10.5076 പകപ്പോടറി രൂപ  
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4210-03-105-63-01―പുതറിയ  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജട  മപഞ്ചേരറി  ,    മലപ്പുറരം  -  മരപ്പോമതട
പണറികള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 10 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

22.  റസറിഡനഷഭ്യല്  വഫസറിലറിറവീസട  നറിര്മപ്പോണതറിവല  സറിവെെറില്,  ഇലകറിക്കെല്,
വമക്കെപ്പോനറിക്കെല് വെെര്ക്കുകളുവട പൂര്തവീകരണതറിനരം,  മപഞ്ചേരറി വമഡറിക്കെല് പകപ്പോപളജറിവന്റെ
വെെറികസനതറിനപ്പോയറി ഭൂമറി ഏവറടുക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില്
വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  33.32    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

02-4 ―കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 186.1707 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-98-02-4     -  12.8040 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-97-02-4     -  11.4711 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-96-02-4     -  7.8624 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-95-02-4     -  12.1575 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-94-02-4     -  8.3992 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-93-02-4     -  69.89 ലകരം  രൂപ

2210-05-105-92-02-4     -  58.80 ലകരം  രൂപ

2210-05-105-80-02-4     -  108.3873 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-49-02-4     -  5.3760 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-48-02-4     -  1.2230 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-45-02-4     -  1.6330 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-34-02-4     -  1.0483 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-32-02-4     -  10.3533 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-26-02-4     -  4.1687 പകപ്പോടറി രൂപ
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23.  വമഡറിക്കെല്  വെെറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  വെെകുപറിനട  കവീഴറിലള  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജുകളറില്
പബപ്പോണ്ടട വെെഭ്യവെെസയറില് പജപ്പോലറി വചെയ്യുന്ന Junior Residents, Senior Residents, Lecturer
എന്നവീ ജവീവെെനക്കെപ്പോരുവട വെെര്ദ്ധറിപറിച ശമ്പളരം നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2.1032    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ
അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-105-98-02-4     -  13.4442 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-97-02-4     -  11.4711 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-96-02-4     -  8.2555 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-95-02-4     -  12.1575 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-94-02-4     -  8.3992 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-93-02-4     -  73.38 ലകരം  രൂപ

2210-05-105-92-02-4     -  61.74 ലകരം  രൂപ

2210-05-105-80-02-4     -  108.7205 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-49-02-4     -  5.6448 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-48-02-4     -  1.2842 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-45-02-4     -  1.7146 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-34-02-4     -  1.1007 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-32-02-4     -  10.3533 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-26-02-4     -  4.3771 പകപ്പോടറി രൂപ

05-1―ഓഫവീസട വചെലവകള     -  വവെെളക്കെരരം  -പനപ്പോണ് പപ്പോന

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 26.6375 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-01-110-94-05-1   - 31.50 ലകരം രൂപ 

2210-01-110-88-05-1    - 2.50 ലകരം രൂപ

2210-01-110-58-05-1    - 15 ലകരം രൂപ 

2210-05-105-98-05-1   - 11.0250 പകപ്പോടറി രൂപ 

512/2022.
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2210-05-105-97-05-1   - 7.5600 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-96-05-1   - 5.6120 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-94-05-1   - 78.75 ലകരം രൂപ 

2210-05-105-80-05-1   - 50,000 രൂപ

2210-05-105-53-05-1   - 35.20 ലകരം രൂപ 

2210-05-105-47-05-1   - 75.60 ലകരം രൂപ 

2210-05-105-32-05-1   -  5 ലകരം രൂപ

24.  വമഡറിക്കെല്  വെെറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  വെെകുപറിനട  കവീഴറിലള  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജുകളറില്
വവെെളക്കെരതറിനപ്പോയറി  ബന്ധവപട  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്  അനവെെദറിചറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  കുടറിശറികയപ്പോയുള  വവെെളക്കെരരം  അടച
തവീര്പക്കെണ്ടതറിനപ്പോയറി  തപ്പോവഴപറയുന്ന പനപ്പോണ് പപ്പോന ശവീര്ഷകങ്ങളറില്  20.4685    പകപ്പോടറി
രൂപ  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  പ്രസ്തുത
ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  വെെകയറിരുതണവമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-01-110-94-05-1   -  80 ലകരം രൂപ  

2210-01-110-88-05-1    -  18 ലകരം രൂപ  

2210-05-110-58-05-1   -  20 ലകരം രൂപ  

2210-05-105-98-05-1   -  20.4583 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-97-05-1   -  9.6 പകപ്പോടറി രൂപ  

2210-05-105-96-05-1   -  8.4 പകപ്പോടറി രൂപ  

2210-05-105-94-05-1   -  2 പകപ്പോടറി രൂപ  

2210-05-105-80-05-1   -  84,000 രൂപ  

2210-05-105-53-05-1   -  4.1913 പകപ്പോടറി രൂപ  

2210-05-105-47-05-1   -  1.1880 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-32-05-1   -  8 ലകരം രൂപ
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12―പസപ്പോളര്ഷറിപട   &   വവസപന്റെട (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  275.1034 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-105-98-12   -    80 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-97-12   -    56.935 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-96-12   -    32 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-95-12   -    23.27 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-94-12   -    38 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-93-12   -    5.9886 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-92-12   -    7.663 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-80-12   -    12.5 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-48-12   -    1.1067 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-47-12   -    5.6672 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-45-12   -    70.86 ലകരം രൂപ 

2210-05-105-34-12   -    6.081 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-32-12   -    5.1833 പകപ്പോടറി രൂപ 

25.  വമഡറിക്കെല്  വെെറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  വെെകുപറിനട  കവീഴറിലള  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജുകളറില്
House  Surgeon/PG  വെെറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളക്കെട  stipend  നല്കുന്നതറിനപ്പോവെെശഭ്യമപ്പോയ
തുക  ബഡ്ജററില്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  വെെകയറിരുതറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്
2.1337   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി തപ്പോവഴപറയുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

2210-05-105-98-12   - 80 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-97-12   - 56.935 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-96-12   - 32 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-95-12   - 23.27 പകപ്പോടറി രൂപ 
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2210-05-105-94-12   - 38 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-93-12   - 5.9886 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-92-12   - 7.663 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-80-12   - 12.5 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-48-12   - 1.56 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-47-12   - 5.6672 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-45-12   -  1.62 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-34-12   -  6.85 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-05-105-32-12   -  5.1833 പകപ്പോടറി രൂപ 

24- സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 13.521 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-01-110-98-24   - 2.276 പകപ്പോടറി രൂപ 

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

2210-01-110-96-24   - 2.3411 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-01-110-95-24   - 3.3 പകപ്പോടറി രൂപ 

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

2210-01-110-58-24   - 18.9 ലകരം രൂപ 

2210-05-105-26-24  - 25000  രൂപ

26.  വമഡറിക്കെല്  വെെറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  വെെകുപറിനട  കവീഴറിലള  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജുകളറില്
പരപ്പോഗറികളുവട  ചെറികറിത്സയുമപ്പോയറി  ബന്ധവപട  Oxygen,  മറ്റു  ജവീവെെന  രകപ്പോ  മരുനകള,
ആഹപ്പോരസപ്പോധനങ്ങള എന്നറിവെെയുവട ബറില്ലുകള മപ്പോററി നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  24 Materials &
Supplies  എന്ന  ശവീര്ഷകതറില്  അനവെെദറിചറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോവണന്നട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോവഴ  വകപ്പോടുതറിരറിക്കുന്ന  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്
22.829   പകപ്പോടറി രൂപ ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
അധറികമപ്പോയറി വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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2210-01-110-98-24  - 6  പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-01-110-97-24  - 15.75 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-01-110-96-24  - 3.3 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-01-110-95-24  - 8 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-01-110-94-24  - 3 പകപ്പോടറി രൂപ 

2210-01-110-58-24  - 20 ലകരം രൂപ 

2210-05-105-26-24  - 10 ലകരം  രൂപ

ഭകഭ്യ സുരകപ്പോ വെെകുപട

2210-06-107-98-24―ഗവെെണ്വമന്റെട അനലറിസട ലപബപ്പോറടററി  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം   -    സപ്പോധന
സപ്പോമഗ്രറികള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 66.47  ലകരം രൂപ (പപ്പോന)

27.  ഭകഭ്യസുരകപ്പോ  കമവീഷണപറററിനട  കവീഴറില്  പ്രവെെര്തറിചവെെരുന്ന  4  പമഖലപ്പോ
ലപബപ്പോറടററികളുരം ഒരു ജറിലപ്പോ ഫുഡട വടസറിരംഗട ലപ്പോബരം ഉണ്ടട.  കൂടപ്പോവത ഭകഭ്യപരറിപശപ്പോധനപ്പോ
ലപബപ്പോറടററികളറിപലയട സപ്പോമ്പറിള പരറിപശപ്പോധനയട ആവെെശഭ്യമപ്പോയ രപ്പോസവെെസ്തുക്കെള,  വവമപകപ്പോ
ബപയപ്പോളജറി  പരറിപശപ്പോധനയട  ആവെെശഭ്യമപ്പോയ  രപ്പോസവെെസ്തുക്കെള,  മറട  സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള
എന്നറിവെെ വെെപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില് വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള
തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    45.23    ലകരം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്  വെെകയറിരുതണവമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-107-98-34-3―ഗവെെണ്വമന്റെട  അനലറിസട  ലപബപ്പോറടററി  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം  -  മറ്റു
വചെലവകള  -  മററിനരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 48.89  ലകരം രൂപ (പപ്പോന)

28.  ഭകഭ്യസുരകപ്പോ  കമവീഷണപറററിനകവീഴറില്  പ്രവെെര്തറിചവെെരുന്ന  വെെറിവെെറിധ
ലപ്പോബകളറില്  വചെറുകറിട  ഉപകരണങ്ങള  വെെപ്പോങ്ങുന്നതറിനരം  ലപബപ്പോറടററിയറിവല
ഗപ്പോസ് വവെെയറുകള,  മറട  ലപബപ്പോറടററി  ഉപകരണങ്ങള എന്നറിവെെ യഥപ്പോസമയരം  കപ്പോലറിപബ്രേറട
വചെയ്യുന്നതറിനരം മറട വചെലവെെറിപലയ്ക്കുമപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്
അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  1.54    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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2210-06-102-99-05-2―ഭകഭ്യകപ്പോരഭ്യഭരണരം  -  ഓഫവീസട വചെലവകള   -  വവവെെദദ്യുതറി വചെലവെെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  6.30 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

29.  ഭകഭ്യസുരകപ്പോ  കമവീഷണപറററിലരം  അതറിന  കവീഴറിലള  14  ജറിലപ്പോ
കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളറിലരം  സപ്പോമ്പറിള  പരറിപശപ്പോധനകളടക്കെമുള പ്രവെെര്തനങ്ങള നടക്കുന്നതറിനപ്പോല്
വവെെദദ്യുതറി  ഉപപഭപ്പോഗരം  വെെര്ദ്ധറിച  സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്  നടപ്പു  സപ്പോമ്പതറികവെെര്ഷരം
വെെകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോവണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
6.20    ലകരം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥ  ന
വെെഴറിപയപ്പോ   ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-102-99―ഭകഭ്യകപ്പോരഭ്യഭരണരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം        : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-06-102-99-06―വെെപ്പോടക  ,   കരരം  ,   നറികുതറി- 10 ലകരം രൂപ

2210-06-102-99-34-3―മറ്റു വചെലവകള  -  മററിനരം- 9.15 ലകരം രൂപ

30.  ഭകഭ്യസുരകപ്പോ  എനപഫപ്പോഴ് സ് വമന്റെട  വെെറിഭപ്പോഗതറിനട  കവീഴറില്  പ്രവെെര്തറിക്കുന്ന
വെെറിവെെറിധ  ഓഫവീസുകളുവടയുരം  വകടറിടങ്ങളുവടയുരം  വെെപ്പോടക,  കരരം,  നറികുതറി,  എന്നറിവെെയ്ക്കുരം
ഭകഭ്യസുരകപ്പോ കമവീഷണപറററിന കവീഴറില് പ്രവെെര്തറിക്കുന്ന തപപ്പോല് സപ്പോമ്പട ഇനതറിലള
വചെലവെെട, വസകറ്റ്യൂരറിററി ജവീവെെനക്കെപ്പോരുവട പവെെതനരം എന്നറിങ്ങവനയുള മറട വചെലവകള- മററിനരം
എന്നറിവെെയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  തപ്പോവഴ പറഞറിരറിക്കുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കു പനവര കപ്പോണറിചറിട്ടുള
തുക അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-102-99-06       -  8.5 ലകരം രൂപ

2210-06-102-99-34-3    - 12.9 ലകരം രൂപ

2210-06-107-98-05-2―ഗവെെണ്വമന്റെട  അനലറിസട  ലപബപ്പോറടററി  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം  -
ഓഫവീസട വചെലവകള  -  വവെെദദ്യുതറി വചെലവെെട    

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം       : 24.10 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

31.  ഭകഭ്യ  സുരകപ്പോ  കമവീഷണപറററിനട  കവീഴറില്  തറിരുവെെനന്തപുരരം,  എറണപ്പോകുളരം,
പകപ്പോഴറിപക്കെപ്പോടട  എന്നറിവെെറിടങ്ങളറിലപ്പോയറി  മൂന്നട  പമഖലപ്പോ  ലപബപ്പോറടററികളുരം  പതനരംതറിട
ജറിലയറില് ശബരറിമല വെെഴറിപപ്പോടട  നറിര്മപ്പോണതറിനപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന അസരംസ്കൃത വെെസ്തുക്കെള,
കുടറിവവെെളരം എന്നറിവെെയുവട പരറിപശപ്പോധനയുമപ്പോയറി ബന്ധവപടട  ഒരു ജറിലപ്പോ ഫുഡട വടസറിരംഗട
ലപ്പോബരം  പ്രവെെര്തറിച  വെെരുന.  കൂടപ്പോവത  തറിരുവെെനന്തപുരരം,  എറണപ്പോകുളരം,  പകപ്പോഴറിപക്കെപ്പോടട
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പമഖലയറില്  NABL  അകഡറിപറഷന  ലപ്പോബകളുരം  പ്രവെെര്തറിക്കുന.  ഈ  ലപ്പോബകളറില്
അതഭ്യപ്പോധുനറിക ഉപകരണങ്ങള പ്രവെെര്തറിപറിപക്കെണ്ടറിവെെരുന്നതറിനപ്പോല് വവെെദദ്യുത ഉപപഭപ്പോഗരം
വെെര്ദ്ധറിച വെെരുന്ന സപ്പോഹചെരഭ്യമപ്പോണട.  നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം വവെെദദ്യുത വചെലവെെറിനതറില്
വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല്   12.4   ലകരം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഈ ശവീര്ഷകതറില്
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-107-98-05-3―ഗവെെണ്വമന്റെട  അനലറിസട  ലപബപ്പോറടററി  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം    -
ഓഫവീസട വചെലവകള  -  വടലറിപഫപ്പോണ് വചെലവെെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 39,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

32.  ഭകഭ്യ  സുരകപ്പോ  കമവീഷണപറററിനട  കവീഴറില്  പ്രവെെര്തറിക്കുന്ന  വെെറിവെെറിധ
ലപ്പോബകളക്കുരം  FSSAI  അനശപ്പോസറിക്കുന്ന  വെെറിവെെറിധ  പ്രവെെര്തനങ്ങളക്കുമപ്പോയുള
വടലറിപഫപ്പോണ്/പബ്രേപ്പോഡ്ബപ്പോന്റെട  വചെലവെെറിനതറിനരം  തടസമറിലപ്പോത  ഇന്റെര്വനറട
പസവെെനതറിനപ്പോയുരം നടപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം വെെകയറിരുതറിയ തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോവണന്നട
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്    51,000    രൂപ
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-107-98-06―ഗവെെണ്വമന്റെട  അനലറിസട ലപബപ്പോറടററി  തറിരുവെെനന്തപുരരം    -    വെെപ്പോടക  ,
കരരം  ,   നറികുതറി

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 59,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

33. പതനരംതറിട ജറിലയറിവല വെെപ്പോടക വകടറിടതറില് പ്രവെെര്തറിചവെെരുന്ന ജറിലപ്പോ ഭകഭ്യ
പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ലപ്പോബട,  കണ്ണൂര്  ജറിലയറിവല  വെെപ്പോടക  വകടറിടതറില്  പ്രവെെര്തറിചവെെരുന്ന
പമഖലപ്പോ ലപ്പോബട എന്നറിവെെയുവട വെെപ്പോടക,  കരരം,  നറികുതറി എന്നറിവെെയപ്പോയറി  നടപട സപ്പോമ്പതറിക
വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില് വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്   2.31    ലകരം തുക
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

ഡ്രഗ്സട കണ്പടപ്പോള വെെകുപട

2210-06-104-99―ഒഇൗഷധനറിയന്ത്രണ കപ്പോരഭ്യപ്പോലയരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : പനപ്പോണ് പപ്പോന

2210-06-104-99-06―വെെപ്പോടക  ,   കരരം  ,   നറികുതറി - 8.80  ലകരം രൂപ

2210-06-104-99-45―പറി  .  ഒ  .  എല്  . - 1.65 ലകരം രൂപ



16

34. ഒഇൗഷധനറിയന്ത്രണ കപ്പോരഭ്യപ്പോലയതറിവല പമല്പറഞ ശവീര്ഷകങ്ങളറില് കുടറിശറിക
തുക ഉളതറിനപ്പോല്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോവഴപറയുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കു പനവര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന
തുക അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-06-104-99-06  - 30  ലകരം രൂപ 

2210-06-104-99-45  - 9  ലകരം രൂപ

2210-06-104-98―മരുന പരറിപശപ്പോധനപ്പോശപ്പോല

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : പനപ്പോണ് പപ്പോന

2210-06-104-98-05-1―ഓഫവീസട വചെലവകള  -  വവെെളക്കെരരം- 11,000 രൂപ

2210-06-104-98-06―വെെപ്പോടക  ,   കരരം  ,   നറികുതറി - 99,000  രൂപ 

35. എറണപ്പോകുളരം റവീജറിയണല് ഡ്രഗ്സട വടസറിരംഗട ലപബപ്പോറടററിയറിവല   വവെെളക്കെരരം,
വെെപ്പോടക,  കരരം,  നറികുതറി  എന്നറിവെെയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്
വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോവഴപറയുന്ന
ശവീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനവര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

2210-06-104-98-05-1    - 70,000 രൂപ 

2210-06-104-98-06      - 9 ലകരം രൂപ

പകരള വമഡറിക്കെല് സര്വെെവീസസട പകപ്പോര്പപറഷന ലറിമറിറഡട

2210-80-190-99-36―പകരള  വമഡറിക്കെല്  സര്വെെവീസസട  പകപ്പോര്പപറഷന  ലറിമറിറഡറിനട
സഹപ്പോയധനരം  -   സഹപ്പോയധനരം  -   ശമ്പപളതരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 356.4 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

36.  മരുന്നട  വെെപ്പോങ്ങറിയ  ഇനതറില്  മുനകപ്പോല  കുടറിശറിക  ഉളതറിനപ്പോല്  നടപട
സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകതറില്  അനവെെദറിചറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്   507.68   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .
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റവീജറിയണല് കപ്പോനസര് വസന്റെര്

2210-05-105-52-31―പ്രപ്പോപദശറിക അര്ബദ ചെറികറിത്സപ്പോ പകനരം  -  സഹപ്പോയധനരം  -  ശമ്പളരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 42.0726 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

37.  റവീജറിയണല് കപ്പോനസര് വസന്റെററിവല ശമ്പള പരറിഷ്കരണരം നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനരം

ബതകള,  ശമ്പള  പരറിഷ്കരണ  കുടറിശറിക  എന്നറിവെെ  നല്കുന്നതറിനരം  അനവെെദറിച  തുക

അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോവണന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്   57.9274   പകപ്പോടറി രൂപ ഈ

ശവീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വെെഴറിപയപ്പോ വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-105-52-36―പ്രപ്പോപദശറിക അര്ബദ ചെറികറിത്സപ്പോ പകനരം  -  സഹപ്പോയധനരം  -   ശമ്പപളതരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 23.4935 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

38.  റവീജറിയണല്  കപ്പോനസര്  വസന്റെററിവല  ജവീവെെനക്കെപ്പോരുവട  ശമ്പപളതര

വചെലവകളക്കെപ്പോയറി അനവെെദറിച തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  58.8565    പകപ്പോടറി രൂപ ഈ

ശവീര്ഷകതറില് അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വെെഴറിപയപ്പോ വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-200-97―നവീണ്ടകരയറിവല  ആര്  .  സറി  .  സറി  .-  യുവട  വപരറിഫറല്  വസന്റെററിനട

ധനസഹപ്പോയരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-200-97-31―സഹപ്പോയധനരം  -  ശമ്പളരം-   25.51 ലകരം രൂപ

2210-05-200-97-36―സഹപ്പോയധനരം  -  ശമ്പപളതരരം-   9.90 ലകരം രൂപ

39.  നവീണ്ടകരയറിലള ആര്.സറി.സറി.-യുവട വപരറിഫറല് വസന്റെററിനട പദ്ധതറിപയതര

ഇനതറില്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  അനവെെദറിചറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.

ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോവഴ  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  ശവീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനവര  കപ്പോണറിചറിട്ടുള  തുക

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ

വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-200-97-31      -   4.49 ലകരം രൂപ

2210-05-200-97-36      -  10.10 ലകരം രൂപ

512/2022.
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മലബപ്പോര് കപ്പോനസര് വസന്റെര്

2210-05-200-96―മലബപ്പോര് കപ്പോനസര് വസന്റെററിനട സഹപ്പോയരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  (പപ്പോന)

35―മൂലധന ആസറികളുവട രൂപവീകരണതറിനള സഹപ്പോയധനരം -   16.8 പകപ്പോടറി രൂപ

36― സഹപ്പോയധനരം   -    ശമ്പപളതരരം -   11.2 പകപ്പോടറി രൂപ 

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

31―സഹപ്പോയധനരം    -    ശമ്പളരം - 6.1194 പകപ്പോടറി രൂപ

36―സഹപ്പോയധനരം   -    ശമ്പപളതരരം - 5.2785 പകപ്പോടറി രൂപ

40.  മലബപ്പോര് കപ്പോനസര് വസന്റെര് നടപറിലപ്പോക്കുന്ന വെെറിവെെറിധ വെെറികസന പദ്ധതറികളുവട
പൂര്തറികരണതറിനപ്പോയുരം  മറ്റു  വചെലവകളക്കുരം  പമല്  സൂചെറിപറിച  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്
വെെകയറിരുതറിയ  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  18.818    പകപ്പോടറി  രൂപ  പപ്പോന  ഫണ്ടറിലരം
7.334848   പകപ്പോടറി രൂപ പനപ്പോണ് പപ്പോന ഫണ്ടറിലരം   ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ   അധറികമപ്പോയറി  അനവെെദറിക്കെണവമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

41.  തറിരുവെെനന്തപുരരം,  മലബപ്പോര്,  വകപ്പോചറി  എന്നവീ  കപ്പോനസര്  വസന്റെറുകളുവട
പ്രവെെര്തനങ്ങളക്കെപ്പോയറി  നറിലവെെറില്  വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  ബഡ്ജറട  വെെറിഹറിതരം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  തനതട  ഫണ്ടറില്  നറിനരം  തുക  വെെറിനറിപയപ്പോഗറിപക്കെണ്ടറിവെെരുന്ന
സപ്പോഹചെരഭ്യമപ്പോണട  നറിലനറില്ക്കുന്നതട.  ആയതറിനപ്പോല് മരുനകള  ,    വമഷവീനകള  എന്നറിവെെ
വെെപ്പോങ്ങുന്നതറിനട ദഇൗര്ലഭഭ്യരം പനരറിടുന  .   ആയതട പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി പദ്ധതറിയറിനതറില്
ആവെെശഭ്യമപ്പോയ തുക അനവെെദറിക്കെണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

വഎപക്കെപ്പോണ്സട

2210-05-105-36―ജപ്പോനപഗപ്പോചെര  ആശയവെെറിനറിമയ വവവെെകലഭ്യമുളവെെവര  പുനരധറിവെെസറി
പറിക്കുന്നതറിനപവെെണ്ടറിയുള  വസപ്പോവവസററി    (  വസപ്പോവസററി  പഫപ്പോര്
ററിഹപ്പോബറിലറിപറഷന  ഓഫട  പകപ്പോഗറിറവീവെെട  ആന്റെട  കമറ്റ്യൂണറിപക്കെറവീവെെട
ഡറിപസപ്പോര്പഡഴട  )-  സഹപ്പോയധനരം  -  ശമ്പപളതരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

:   2.4114 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

42.  വെെറിഭറിന്നപശഷറി  വെെറിഭപ്പോഗതറില്വപടുന്ന  വെെഭ്യകറികളുവട  പ്രപതഭ്യക  ചെറികറിത്സപ്പോ
പുനരധറിവെെപ്പോസ  പ്രവെെര്തനങ്ങള  വഎപക്കെപ്പോണ്സട  നടപറിലപ്പോക്കെറി  വെെരുന.  പമല്  പറഞ
പദ്ധതറിയറില്  ചെറികറിത്സയപ്പോയറി  വെെറിദഗ്ധ  പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോരുവടയുരം  പുനരധറിവെെപ്പോസതറിനപ്പോയറി
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വെെറിവെെറിധ  വതറപ്പോപറികളറില്  പയപ്പോഗഭ്യതയുളവെെരുവടയുരം  പഠനതറിനപ്പോയറി  വസഷഭ്യല്
അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുവടയുരം  പസവെെനങ്ങളക്കെപ്പോയുള  വചെലവെെറിനപ്പോയറി  വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോവണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്    2    പകപ്പോടറി  രൂപ  പപ്പോന
ശവീര്ഷകതറിലരം    4.8433    പകപ്പോടറി  രൂപ  പനപ്പോണ്  പപ്പോന  ശവീര്ഷകതറിലരം
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ   അധറികമപ്പോയറി
വെെകയറിരുതണവമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

ഇരംഹപ്പോനസട (ഇനസറിററ്റ്യൂടട ഓഫട വമന്റെല് വഹല്തട ആന്റെട 
നറ്റ്യൂപറപ്പോ സയനസട)

2210-05-200-95―   മപ്പോനസറിക ആപരപ്പോഗഭ്യരം  ,   നപ്പോഡവീവെെറ്റ്യൂഹരം സരംബന്ധറിച ശപ്പോസ്ത്രരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-200-95-31― സഹപ്പോയധനരം  -  ശമ്പളരം- 3 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-200-95-36―സഹപ്പോയധനരം  -  ശമ്പപളതരരം- 13.51 ലകരം രൂപ 

43. ഇരംഹപ്പോനസറിവല വെെറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളക്കെട 2021-22, 2022-23 എന്നവീ വെെര്ഷങ്ങളറില്

വവസപന്റെട നല്കുന്നതറിനരം മപ്പോനസറിക ആപരപ്പോഗഭ്യ പമഖലയറില് ഗപവെെഷണ പ്രവെെര്തനങ്ങള

ഏവറടുതട നടത്തുന്നതറിനരം വെെറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളക്കെട വസമറിനപ്പോറുകള  നടത്തുന്നതറിനരം നടപട

സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്   തപ്പോവഴ

പറഞറിരറിക്കുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കു പനവര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന തുക  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം

വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വെെകയറിരുതണവമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-200-95-31    - 31.56 ലകരം രൂപ

2210-05-200-95-36    - 40.39 ലകരം രൂപ

പസറട വഹല്തട ഏജനസറി

2210-06-800-81―പ്രധപ്പോനമന്ത്രറി ജന ആപരപ്പോഗഭ്യ പയപ്പോജന  /  കപ്പോരുണഭ്യ ആപരപ്പോഗഭ്യ   സുരകപ്പോ

പദ്ധതറി   -   സരംസപ്പോന പദ്ധതറി

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  407 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

2210-06-800-80 -02―പ്രധപ്പോനമന്ത്രറി  ജന  ആപരപ്പോഗഭ്യ  പയപ്പോജന  /  കപ്പോരുണഭ്യ  ആപരപ്പോഗഭ്യ

സുരകപ്പോ പദ്ധതറി   -   സരംസപ്പോന വെെറിഹറിതരം
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ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  93 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

ആവക ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  500 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

44. 2021-22 സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം 1002.5 പകപ്പോടറി രൂപ സരംസപ്പോന വെെറിഹറിതമപ്പോയുരം
138.89  പകപ്പോടറി  രൂപ  പകന  വെെറിഹറിതമപ്പോയുരം  ലഭറിച.  പ്രസ്തുത  തുക  മുന  വെെര്ഷവത
കുടറിശറികയുള തുക തവീര്പപ്പോക്കെപ്പോനരം ബപ്പോക്കെറി തുക പ്രസ്തുത വെെര്ഷരം ആശുപത്രറിയറില് നറിനരം
ലഭഭ്യമപ്പോയ  1386  പകപ്പോടറി രൂപയുവട വക്ലെയറിരം അപപകകള തവീര്പപ്പോക്കെപ്പോനരം  ആവെെശഭ്യമപ്പോയറി
വെെന.  ആയതറിനപ്പോല്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷവരം  സമപ്പോനമപ്പോയ  തുക
പവെെണ്ടറിവെെരുന്നവമന്നതറിനപ്പോല്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്
അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ഇഇൗ സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്   പമല്
പറഞ  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്     400    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

ശറിശുവെെറികസന പകനരം

2210-05-105-50-31―ശറിശുവെെറികസന  വസന്റെര്  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജട  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം       -
സഹപ്പോയധനരം  -  ശമ്പളരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  1.251  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

45.  ശറിശുവെെറികസന പകനതറില് ശമ്പളരം നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി,  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക
വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  47.43    ലകരം
രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

ആയുഷട വെെകുപട 

ഭപ്പോരതവീയ ചെറികറിത്സപ്പോ വെെകുപട

2210-02-001-91―ആപരപ്പോഗഭ്യ വെെറിവെെരങ്ങളുവട നടതറിപട കമരം   (  എചട  .  വഎ  .  എരം  .  എസട  .)

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

46.  എലപ്പോ ആശുപത്രറികളറിലരം ഇ-പഹപ്പോസറിറല് സരംവെെറിധപ്പോനരം നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനരം
അനബന്ധ  സജവീകരണങ്ങളക്കുമപ്പോയറി  നറിലവെെറിവല  ബഡ്ജറട  വെെറിഹറിതരം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  13    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ
അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ   ഈ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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2210-02-101-74―ഭപ്പോരതവീയ  ചെറികറിത്സപ്പോ  രവീതറിയറിലള  സ ടപപപ്പോര്ട്സട  വമഡറിസറിന
ഗപവെെഷണശപ്പോല

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

47. തറിരുവെെനന്തപുരരം, വകപ്പോലരം, ഇടുക്കെറി, എറണപ്പോകുളരം, തൃശ്ശൂര്, പപ്പോലക്കെപ്പോടട, മലപ്പുറരം,
കണ്ണൂര്,  ജറിലയറിവല  പസപ്പോര്ട്സട  യൂണറിറ്റുകളുവട  സുഗമമപ്പോയ  പ്രവെെര്തനതറിനരം  പദ്ധതറി
കൂടുതല് ജറിലകളറിപലക്കെട വെെഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനരം നറിലവെെറിവല ഫണ്ടട അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഇഇൗ  ശവീര്ഷകതറില്    40    ലകരം  രൂപ    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ   അധറികമപ്പോയറി  വെെകയറിരുതണവമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

2210-02-101-66―ഭപ്പോരതവീയ  ചെറികറിത്സപ്പോ  വെെകുപറിനട  കവീഴറിലള  സപ്പോപനങ്ങളുവട
നറിലവെെപ്പോരരം ഉയര്തലരം നവെെവീകരണവരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 24 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

48.  വപ്രപ്പോപപപ്പോസലറില്  ആവെെശഭ്യവപട  പദ്ധതറികളുവട  സുഗമമപ്പോയ  നടതറിപറിനട
അനവെെദറിച  ഫണ്ടട  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകതറില്    2.94    പകപ്പോടറി  രൂപ
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-65―ജവീവെെനറിയുരം പുനര്നവെെയുരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  95 ലകരം രൂപ (പപ്പോന)

49. ജവീവെെനറി (Diabetic mellitus) പദ്ധതറി തറിരുവെെനന്തപുരരം, വകപ്പോലരം, എറണപ്പോകുളരം,
കണ്ണൂര്  ജറിലകളറിപലയുരം  പുനര്നവെെ  (Strokes  Management)  പതനരംതറിട,  പകപ്പോടയരം,
പകപ്പോഴറിപക്കെപ്പോടട,  കണ്ണൂര്  ജറിലകളറിപലയുരം  തറിരവഞടുക്കെവപട  ആശുപത്രറികളറില്
നടപറിലപ്പോക്കെറി വെെരുന.  പദ്ധതറി കൂടുതല് ജറിലകളറിപലക്കെട വെെഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനട  ബഡ്ജറട
വെെറിഹറിതരം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോവണന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്   2.05   പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

സരംസപ്പോന ഒഇൗഷധ സസഭ്യപബപ്പോര്ഡട

2210-05-101-60―പസറട വമഡറിസറിനല് പപ്പോന്റെടസട പബപ്പോര്ഡട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  30 ലകരം രൂപ (പപ്പോന)

50. പദ്ധതറികളുവട നടതറിപറിനപവെെണ്ടറി 2022-23 സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം അനവെെദറിച
ബഡ്ജറട  വെെറിഹറിതരം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകതറില്    60    ലകരം  രൂപ
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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ഒഇൗഷധറി

4210-02-103-94―ഭപ്പോരതവീയ ചെറികറിത്സപ്പോ വെെകുപറിനട കവീഴറിലള മരപ്പോമതട പണറികള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 6 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

51.  ബഡ്ജറട  വപ്രപ്പോപപപ്പോസലറില്  സമര്പറിച  സപ്പോപനങ്ങളുവട  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവെെര്തനങ്ങളക്കെപ്പോയറി അധറിക തുക ആവെെശഭ്യമപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല്   30.9597     പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ   ഈ
ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

4210-04-190-98―പകരള ഫപ്പോര്മസറ്റ്യൂടറിക്കെല് പകപ്പോര്പപറഷന   (  വഎ  .  എരം  .)   ഓഹരറി  മൂലധന വെെറിഹറിതരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 2.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

52.  മപ്പോലറിനഭ്യ  സരംസരണ  പപ്പോന്റെറിവന്റെ  വെെറിപുലവീകരണതറിനരം  ഫയര്  വവഫററിരംഗട
സരംവെെറിധപ്പോനരം  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനരം  നറിലവെെറിവല  ബഡ്ജറട  വെെറിഹറിതരം  അപരഭ്യപ്പോപ്ത
മപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്    9.5    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ
അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വെെകയറിരുതണവമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-74―ഭപ്പോരതവീയ  ചെറികറിത്സപ്പോ  രവീതറിയറിലള  സ ടപപപ്പോര്ട്സട  വമഡറിസറിന
ഗപവെെഷണശപ്പോല

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :പനപ്പോണ് പപ്പോന

2210-02-101-74-05-2―ഓഫവീസട വചെലവകള   -  വവവെെദദ്യുതറി വചെലവെെട - 1000 രൂപ

2210-02-101-74-05-3―ഓഫവീസട വചെലവകള  ―  വടലറിപഫപ്പോണ് വചെലവെെട  - 1000 രൂപ

53.  പകരള  പസപ്പോര്ട്സട  ആയുര്പവെെദ  ആശുപത്രറിയറിവല  വവവെെദദ്യുത  ചെപ്പോര്ജട,
വടലറിപഫപ്പോണ്  ചെപ്പോര്ജട  എന്നറിവെെയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം
വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  തപ്പോവഴ പറയുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കു
പനവര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന തുക   ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വെെഴറിപയപ്പോ   അധറികമപ്പോയറി വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-74-05-2―1 ലകരം രൂപ

2210-02-101-74-05-3―5000  രൂപ

2210-02-192-50―മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളക്കുരം  മുനറിസറിപല്  കഇൗണ്സറിലകളക്കുമുള
ധനസഹപ്പോയരം റവെെനറ്റ്യൂ വചെലവെെറിപലക്കുള  പബപ്പോക്കെട ഗ്രപ്പോന്റെട 

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം    : 45.26 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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2210-02-196-50―ജറിലപ്പോ  പരറിഷത്തുകള  /  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചേപ്പോയത്തുകളക്കുള   സഹപ്പോയരം    -
റവെെനറ്റ്യൂ വചെലവെെറിപലക്കുള പബപ്പോക്കെട ഗ്രപ്പോന്റെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 67.20 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

54.  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി,  പഞ്ചേപ്പോയതട  പരറിധറികളറില്  വെെരുന്ന  ആയുര്പവെെദ
ആശുപത്രറികളറില്  ഒരു  ദറിവെെസരം  നറിശറിത  എണരം  പരപ്പോഗറികവള  ചെറികറിത്സറിക്കെപ്പോനള
സഇൗകരഭ്യമുണ്ടട. അവെെര്ക്കെട ഭകണരം നല്പകണ്ടതപ്പോയറിട്ടുണ്ടട. എന്നപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകങ്ങളറില്
നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷതറില്  വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോവഴപറയുന്ന  ശവീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനവര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-192-50 - 25 ലകരം രൂപ

2210-02-196-50 - 30 ലകരം രൂപ

2210-04-192-50―മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളക്കുരം  മുനറിസറിപല്  കഇൗണ്സറിലകളക്കുമുള
ധനസഹപ്പോയരം   -   റവെെനറ്റ്യൂ വചെലവെെറിപലക്കുള  പബപ്പോക്കെട ഗ്രപ്പോന്റെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം   : 45,000  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-04-198-50―വെെറിപലജട  പഞ്ചേപ്പോയത്തുകളക്കുള  ധനസഹപ്പോയരം  -  റവെെനറ്റ്യൂ  വചെലവെെറിപലക്കുള
പബപ്പോക്കെട ഗ്രപ്പോന്റെട 

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം    : 1.12  ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

55.  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി,  വെെറിപലജട  പഞ്ചേപ്പോയതട  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്  വെെരുന്ന  ഗ്രപ്പോന്റെട
വവവെെദഭ്യനമപ്പോരുവട  പ്രതറിമപ്പോസ  ഗ്രപ്പോന്റെട  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നടപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം
അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  തപ്പോവഴപറയുന്ന  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്
കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-04-192-50 -   30,000  രൂപ

2210-04-198-50 -   1.30 ലകരം രൂപ

ആയുര്പവെെദ വമഡറിക്കെല് വെെറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ വെെകുപട
2210-05-101-79-34―ഗവെെണ്വമന്റെട ആയുര്പവെെദ പകപ്പോപളജട  ,   കണ്ണൂര്  -  മറ്റു വചെലവകള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 3.737 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

56.  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  ആശുപത്രറിയുവടയുരം
സവീമുകളുവടയുരം  പ്രവെെര്തനതറിനട  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകതറില്
1    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വെെഴറിപയപ്പോ   വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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2210-05-101-69-35―പകരള  ആയുര്പവെെദ  പഠന ഗപവെെഷണ ധനസഹപ്പോയരം  ,    പകപ്പോടയല്
മൂലധന ആസറികളുവട രൂപവീകരണതറിനള സഹപ്പോയധനരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 1.3475 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

57.  ആയുര്പവെെദ പകപ്പോപളജറിവന്റെയുരം ആശുപത്രറിയുവടയുരം ആയുര്പവെെദ പഠന സഇൗകരഭ്യ
വെെറികസനതറിനപ്പോയുരം,  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവെെര്തറികളുവട  പൂര്തവീകരണതറിനരം  വെെറിവെെറിധ
വെെറിഭപ്പോഗങ്ങളക്കെട  ആവെെശഭ്യമപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങള,  പുസകങ്ങള  എന്നറിവെെ  വെെപ്പോങ്ങുന്നതറിനരം
പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറിക്കെട മരുനകള വെെപ്പോങ്ങുന്നതറിനരം നറിലവെെറില് അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വെെഴറിപയപ്പോ   ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്    6.621    പകപ്പോടറി രൂപ  അധറികമപ്പോയറി വെെകയറിരുതണവമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

4210-03-101-93―ഗവെെണ്വമന്റെട  ആയുര്പവെെദ  പകപ്പോപളജട  ,    കണ്ണൂര്  സലവമടുപട  ,
വകടറിടങ്ങള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

58.  പുതറിയ വകടറിടങ്ങള,  സൂപര് വസഷഭ്യപ്പോലറിററി പഹപ്പോസറിറല്,  വപണ്കുടറികളക്കുള
പഹപ്പോസല് തുടങ്ങറി വെെറിവെെറിധ നറിര്മപ്പോണ പ്രവെെര്തനങ്ങളക്കെപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം
അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകതറില്    35    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-01-4―പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറികളുരം  പ്രസവെെവെെപ്പോര്ഡരം  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം
ശമ്പളരം  -  വമഡറിക്കെല് റവീഇരംപബഴടവമന്റെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 2.63 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

59.  ആയുര്പവെെദ  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറിയറില്  പജപ്പോലറി  വചെയ്യുന്ന  ജവീവെെനക്കെപ്പോര്ക്കെട
അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന വമഡറിക്കെല് റവീഇരംപബഴടവമന്റെട തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  3   ലകരം
രൂപ അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്    വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-02-1―പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറികളുരം പ്രസവെെവെെപ്പോര്ഡരം  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം    -
പവെെതനരം  -   ശമ്പളരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 9.17 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

60.  ആയുര്പവെെദ  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറിയറില്  പുതറിയ  പബപ്പോക്കെറിപലക്കെട  കരപ്പോര്
പവെെതനപ്പോടറിസപ്പോനതറില് പജപ്പോലറി വചെയ്യുന്ന ജവീവെെനക്കെപ്പോര്ക്കെട പവെെതനരം നല്കുന്നതറിനട നടപട
സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
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5    ലകരം രൂപ അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്    വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-99―പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറികളുരം പ്രസവെെവെെപ്പോര്ഡരം  ,   തറിരുവെെനന്തപുരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-101-99-05-1―ഓഫവീസട വചെലവകള  -  വവെെളക്കെരരം  -8.10 ലകരം രൂപ

2210-02-101-99-05-3―ഓഫവീസട വചെലവകള  -  വടലറിപഫപ്പോണ് വചെലവെെട  -59,000 രൂപ

61.  തറിരുവെെനന്തപുരവത സര്ക്കെപ്പോര് ആയുര്പവെെദ പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറിയറില് പുതറിയ
പപ  വെെപ്പോര്ഡട  വകടറിടരം  പ്രവെെര്തനകമമപ്പോയതുവകപ്പോണ്ടുണ്ടപ്പോയ  വവെെളക്കെരരം-കുടറിശറിക,
വടലറിപഫപ്പോണ്  വചെലവെെട  എന്നവീ  ആവെെശഭ്യങ്ങളക്കെപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം
വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ
അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ  ചുവെെവട  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര
കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അധറികമപ്പോയറി   വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-05-1―വവെെളക്കെരരം  -25 ലകരം രൂപ

2210-02-101-99-05-3 ―വടലറിപഫപ്പോണ് വചെലവെെട  -40,000 രൂപ

2210-02-101-99-06―പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറികളുരം  പ്രസവെെവെെപ്പോര്ഡരം  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം-
വെെപ്പോടക  ,   കരരം  ,   നറികുതറി

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

62.  ആയുര്പവെെദ പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറിയറില് പുതറിയ പപ  വെെപ്പോര്ഡട  വകടറിടതറിവന്റെ
പപ്രപ്പോപര്ടറി  ടപ്പോകട  ഒടുക്കുന്നതറിനട  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്
അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  5   ലകരം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-45―പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറികളുരം  പ്രസവെെവെെപ്പോര്ഡരം  ,    തറിരുവെെനന്തപുരരം     -
പറി  .   ഒ  .   എല്  .

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 55,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

63. ആയുര്പവെെദ പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറിയറില് വടലറിപഫപ്പോണ് വചെലവകളക്കെപ്പോയറി നടപട
സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള ബഡ്ജറട  വെെറിഹറിതരം  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
55,000    രൂപ അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്    വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

512/2022.
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2210-02-101-98―പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറി  ,   തൃപ്പൂണറിത്തുറ

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-101-98-02-1―പവെെതനരം  -  ശമ്പളരം  -  2.28 ലകരം രൂപ

2210-02-101-98-02-4―പവെെതനരം  -   കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ - 55.22 ലകരം രൂപ

64.  ശമ്പളപരറിഷ്കരണരം  നടപറിലപ്പോക്കെറിയതറിനപ്പോലരം  പല  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  ഉണ്ടപ്പോയ
ഒഴറിവകളറില്  കരപ്പോര്  അടറിസപ്പോനതറില്  ജവീവെെനക്കെപ്പോവര  നറിയമറിചതറിനപ്പോലരം  നടപട
സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകങ്ങളറില്  അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  ബഡ്ജറട  വെെറിഹറിതരം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വെെഴറിപയപ്പോ ചുവെെവട പറയുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അധറികമപ്പോയറി
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-98-02-1―ശമ്പളരം  -80,000 രൂപ

2210-02-101-98-02-4―കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ    - 13.81 ലകരം രൂപ

2210-02-101-98―പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറി  ,   തൃപ്പൂണറിത്തുറ

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-101-98-04-1―യപ്പോത്രപ്പോ വചെലവകള  -   യപ്പോത്രപ്പോബത       - 19000 രൂപ

2210-02-101-98-04-2―യപ്പോത്രപ്പോ വചെലവകള  -   സലരംമപ്പോറ ബത   -4000 രൂപ

65.  ഗസറഡട/പനപ്പോണ്  ഗസറഡട  ജവീവെെനക്കെപ്പോരുവട  ഒഇൗപദഭ്യപ്പോഗറിക  യപ്പോത്രപ്പോ
ആവെെശഭ്യങ്ങളക്കുരം  സലരംമപ്പോറ  യപ്പോത്ര  ആവെെശഭ്യങ്ങളക്കുരം  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം
ബഡ്ജററില്  വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ചുവെെവട പറയുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര
കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അധറികമപ്പോയറി   വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-98-04-1 ―യപ്പോത്രപ്പോബത   - 10,000 രൂപ

2210-02-101-98-04-2―സലരംമപ്പോറ ബത   - 20,000 രൂപ

2210-02-101-98-05-4―പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറി  ,    തൃപ്പൂണറിത്തുറ   -    ഓഫവീസട വചെലവകള    -
മററിനങ്ങള  .

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 98,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

66.  ആശുപത്രറിയറിവല വെെറിവെെറിധ വെെറിഭപ്പോഗങ്ങളറിവല പലവെെറിധ വചെലവകളക്കെപ്പോയറി നടപട
സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില് വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
1    ലകരം രൂപ അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്   വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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2210-02-101-98-18―പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറി  ,   തൃപ്പൂണറിത്തുറ –സരംരകണരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 18,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

67.  ആരംബലനസറിവന്റെയുരം  ലറിഫ്റ്റുകളുവടയുരം  ററിപയര്  വെെര്ക്കുകളക്കെട  നടപട
സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 1   ലകരം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ
ശവീര്ഷകതറില്   വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-98-21-2―പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറി  ,   തൃപ്പൂണറിത്തുറ –പമപ്പോപടപ്പോര് വെെപ്പോഹനങ്ങള   -
സരംരകണവരം അറകുറപണറികളുരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 1,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

68.  ആരംബലനസറിവന്റെ വെെറിവെെറിധ ററിപയര് വെെര്ക്കുകള,  സറി.എഫട.  വടസട എന്നറിവെെയട
നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്ത
മപ്പോയതറിനപ്പോല്  30,000    രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്   വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

2210-02-101-98―പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറി  ,   തൃപ്പൂണറിത്തുറ  .

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-02-101-98-34-1―മറട വചെലവകള   -   വവെെളക്കെരരം    - 10 ലകരം  രൂപ

2210-02-101-98-34-2 ―മറട വചെലവകള   -   വവവെെദദ്യുതറി വചെലവെെട   - 29.76 ലകരം രൂപ

2210-02-101-98-34-3―മറട വചെലവകള   -   മററിനരം   - 1.45 ലകരം രൂപ

69.  ആശുപത്രറിയറിവല  വവെെളക്കെരരം,  വവവെെദദ്യുതറി  വചെലവെെട,  മറട  വചെലവകള
എന്നറിവെെയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവെെവട പറയുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-98-34-1―വവെെളക്കെരരം   - 5 ലകരം രൂപ

2210-02-101-98-34-2 ―വവവെെദദ്യുതറി വചെലവെെട  - 14 ലകരം രൂപ

2210-02-101-98-34-3―മററിനരം - 1 ലകരം രൂപ
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2210-02-101-96-04-4―ആയുര്പവെെദ  ഫപ്പോര്മസറി    -    യപ്പോത്രപ്പോ  വചെലവകള    -    അവെെധറി
യപ്പോത്രപ്പോനകൂലഭ്യരം  .

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 11,000  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

70. നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക   അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്
9   ലകരം രൂപ അധറികമപ്പോയറി   വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-96-05-1― ആയുര്പവെെദ ഫപ്പോര്മസറി   -   ഓഫവീസട വചെലവകള   -   വവെെളക്കെരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 48,000  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

71.  മുന  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷതറില്  കുടറിശറിക  ഉളതറിനപ്പോല്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക
വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില് വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ
ശവീര്ഷകതറില് 5   ലകരം രൂപ ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
വെെഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി   വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-96-24―ആയുര്പവെെദ ഫപ്പോര്മസറി   -   സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 63.75 ലകരം  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

72.  അസരംസ്കൃത  മരുനകളുവട  കുടറിശറിക  തുക  അനവെെദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ബഡ്ജററില്  അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇഇൗ  ശവീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ    1    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി   വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-94-05-1―ഔഷധസസഭ്യ പഠന പകനരം   -   ഓഫവീസട വചെലവകള   -   വവെെളക്കെരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 30,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

73.  തറിരുവെെനന്തപുരരം ഔഷധ സസഭ്യ പഠന പകനതറിവന്റെ വവെെളക്കെര കുടറിശറികയട
നടപട  സപ്പോമ്പതറികവെെര്ഷരം  വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ ശവീര്ഷകതറില്   ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
5   ലകരം രൂപ അധറികമപ്പോയറി വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-93-24―ഔഷധ ഗുണപമന്മ നറിജവപടുതല് പകനരം  -  സപ്പോധന സപ്പോമഗ്രറികള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 2.16 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

74.  പ്രസ്തുത ശവീര്ഷകതറില് വകമറിക്കെല് വെെപ്പോങ്ങുന്നതറിനട നടപട സപ്പോമ്പതറികവെെര്ഷരം
വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില്   50,000   രൂപ
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അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-85 ―പഞ്ചേകര്മ ആശുപത്രറിയുവട വെെറികസനരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : പനപ്പോണ് പപ്പോന

2210-02-101-85-02-1―പവെെതനരം  -  ശമ്പളരം - 3.51 ലകരം രൂപ

2210-02-101-85-05-1―ഒപ്പോഫവീസട വചെലവകള  -   വവെെളക്കെരരം - 1.02 ലകരം രൂപ

75.  പഞ്ചേകര്മ  ആശുപത്രറിയറിവല  ജവീവെെനക്കെപ്പോരുവട  ശമ്പളരം,  വവെെളക്കെരരം,
എന്നറിവെെയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറികവെെര്ഷരം  വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്ത
മപ്പോയതറിനപ്പോല്  ചുവെെവട  പറയുന്ന  ശവീര്ഷകങ്ങളക്കു  പനവര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ   അധറികമപ്പോയറി
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-85-02-1―61,000 രൂപ

2210-02-101-85-05-1―10 ലകരം രൂപ

2210-02-101-78―ആയുര്പവെെദ പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറി  ,   കണ്ണൂര്

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : പനപ്പോണ് പപ്പോന

2210-02-101-78-01-4―ശമ്പളരം   -   വമഡറിക്കെല് റവീഇരംപമ്പഴടവമന്റെട   -50,000    രൂപ 

2210-02-101-78-02-5―പവെെതനരം   -  ദറിവെെസപവെെതനരം —16.13 ലകരം രൂപ 

76.  കണ്ണൂര്  ഗവെെ.  ആയുര്പവെെദ ആശുപത്രറിയറിവല  ജവീവെെനക്കെപ്പോരുവട  ശമ്പളരം,
ദറിവെെസപവെെതനരം എന്നറിവെെയപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറികവെെര്ഷരം വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ചുവെെവട പറയുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കു പനവര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-101-78-01-4       - 5.60 ലകരം രൂപ

2210-02-101-78-02-5       - 8.87 ലകരം രൂപ

2210-02-101-78-05  -2―ആയുര്പവെെദ  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറി  ,    കണ്ണൂര്  -  ഓഫവീസട
വചെലവകള  -   വവവെെദദ്യുതറി വചെലവെെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 5.67 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

77.  വവവെെദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജറിനതറില്  നടപട  സപ്പോമ്പതറികവെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്
വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ ശവീര്ഷകതറില്    4.33    ലകരം
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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2210-05-101-96―   ആയുര്പവെെദ   വമഡറിക്കെല് പകപ്പോപളജട  ,   തൃപ്പൂണറിത്തുറ

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-101-96-01 ―ശമ്പളരം  - 6.3593 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-96 -06 ―വെെപ്പോടക  ,   കരരം  ,   നറികുതറി    -    58,000 രൂപ

2210-05-101-96 -12 ―പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുരം വസവപനഡകളുരം - 6.8600 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-96-21-2 ―പമപ്പോപടപ്പോര് വെെപ്പോഹനങ്ങള  -  സരംരകണവരം അറകുറപണറികളുരം -13000 രൂപ

2210-05-101-96 -45 ―പറി  .  ഒ  .  എല്  .  -35,000  രൂപ

78.  തൃപ്പൂണറിത്തുറ  ആയുര്പവെെദ  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജറില്,  പവെെതന  ഇനതറിലരം
കുടറികളുവട  പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുരം  വസപന്റുകളുരം,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വെെപ്പോഹനങ്ങളുവട
അറകുറപണറികളക്കുരം,  ഇന്ധന  വചെലവെെറിപലയ്ക്കുമപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറികവെെര്ഷരം
വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോവഴപറയുന്ന
ശവീര്ഷകങ്ങളക്കെട  പനവര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

2210-05-101-96-02-01 ―2.1 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-96-06― 50,000 രൂപ

2210-05-101-96-12―1.93 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-96-21-2―1 ലകരം രൂപ

2210-05-101-96-45―50,000 രൂപ

2210-05-101-95  ― ആയുര്പവെെദ   വമഡറിക്കെല് പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവെെനന്തപുരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-101-95-02-1―പവെെതനരം  -   ശമ്പളരം  - 15.30 ലകരം രൂപ

2210-05-101-95-02-4―പവെെതനരം  -   കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ  - 1.3116  പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-95-04-4 ―യപ്പോത്രപ്പോ വചെലവകള  -  അവെെധറി യപ്പോത്രപ്പോനകൂലഭ്യരം - 67,000  രൂപ

2210-05-101-95-05-1 ―ഓഫവീസട വചെലവകള  -   വവെെളക്കെരരം - 5.5 ലകരം രൂപ
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2210-05-101-95-05-4― ഓഫവീസട വചെലവകള  -   മററിനരം - 2.46 ലകരം രൂപ

2210-05-101-95-12―പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുരം വവസപന്റുകളുരം - 14.4 പകപ്പോടറി രൂപ

79.  തറിരുവെെനന്തപുരരം  ആയുര്പവെെദ  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജറില്  പവെെതനരം,  അവെെധറി
യപ്പോത്രപ്പോനകൂലഭ്യരം, വവെെളക്കെരരം എന്നവീ ഇനങ്ങളറിലരം കുടറികളക്കെപ്പോയറി അനവെെദറിച വസപന്റുരം
പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുരം,  കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട  പപ,  അവെെധറി  യപ്പോത്രപ്പോനകൂലഭ്യരം,  വവെെളക്കെരരം
എന്നറിവെെയപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷവത ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോവണന്നട
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ചുവെെവട  പറയുന്ന  ശവീര്ഷകങ്ങളക്കെട  പനവര
കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ     വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-101-95-02-1― 5 ലകരം രൂപ          

2210-05-101-95-02-4―  60 ലകരം രൂപ

2210-05-101-95-04-4― 2 ലകരം രൂപ

2210-05-101-95-05-1― 50 ലകരം രൂപ

2210-05-101-95-05-4―  3 ലകരം രൂപ

2210-05-101-95-12― 5.9 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-95-24―   ആയുര്പവെെദ   വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജട  തറിരുവെെനന്തപുരരം  -  സപ്പോധന
സപ്പോമഗ്രറികള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 2.34 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

80.  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  ബഡ്ജറട  വെെറിഹറിതരം
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്    3    ലകരം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-101-95-34-3―ആയുര്പവെെദ  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജട  തറിരുവെെനന്തപുരരം  -  മറ്റു
വചെലവകള  -  മററിനരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 13,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

81.  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന   തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്    50,000    രൂപ   ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി  വെെകയറിരുതണവമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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2210-05-101-93-05-1―ആയുര്പവെെദ  ഗപവെെഷണ  പകനരം  -  ഓഫവീസട    വചെലവകള  -
വവെെളക്കെരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 54,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

82. മുന സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം കുടറിശറിക ഉളതറിനപ്പോല് നറിലവെെറില് അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന
ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ ശവീര്ഷകതറില്   5    ലകരം രൂപ
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-101-79― ഗവെെണ്വമന്റെട ആയുര്പവെെദ പകപ്പോപളജട  ,   കണ്ണൂര്

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :  (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

2210-05-101-79-01 ― ശമ്പളരം - 5.6383 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-79-02― പവെെതനരം - 8.08 ലകരം രൂപ

2210-05-101-79-02-4― പവെെതനരം  -  കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ - 1.4496 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-79-05-2― ഓഫവീസട വചെലവകള  -  വവവെെദദ്യുതറി വചെലവെെട- 16.35 ലകരം രൂപ

2210-05-101-79-05-3― ഓഫവീസട വചെലവകള  -  വടലറിപഫപ്പോണ് വചെലവെെട - 64,000 രൂപ

2210-05-101-79-06― വെെപ്പോടക  ,   കരരം  ,   നറികുതറി  - 15,000 രൂപ

2210-05-101-79-12― പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുരം വസപന്റുകളുരം - 4 പകപ്പോടറി രൂപ

83.  കണ്ണൂര്,  ഗവെെണ്വമന്റെട  ആയുര്പവെെദ  പകപ്പോപളജുമപ്പോയറി  ബന്ധവപട  പമല്
ശവീര്ഷകങ്ങളറില്  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ചുവെെവട പറയുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന
തുക  അധറികമപ്പോയറി വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-101-79-01 ― 2.1664 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-79-02― 1.92 ലകരം രൂപ

2210-05-101-79-02-4― 30 ലകരം രൂപ

2210-05-101-79-05-2― 3.65 ലകരം രൂപ

2210-05-101-79-05-3 ― 86,000 രൂപ

2210-05-101-79-06 ― 50,000 രൂപ
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2210-05-101-79-12― 2 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-66―പകപ്പോടയല് ആയുര്പവെെദ  വമഡറിക്കെല് പകപ്പോപളജറിവല അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്ക്കുരം
മറട ജവീവെെനക്കെപ്പോര്ക്കുരം ശമ്പളരം പനരറിടട നല്കുന്നതറിനട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :   പനപ്പോണ് പപ്പോന

2210-05-101-66-05-2― ഓഫവീസട വചെലവകള  -   വവെെളക്കെരരം   - 7.71 ലകരം രൂപ

2210-05-101-66-12― പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുരം വസപന്റുകളുരം   - 5.9700 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-101-66-24― സപ്പോധന സപ്പോമഗ്രറികള - 20 ലകരം രൂപ

84.  പകപ്പോടയല്,  ആയുര്പവെെദ  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജറിവല  വവെെളക്കെരരം,
സപ്പോധനസപ്പോമഗ്രറികള,  കുടറികളക്കുള പസപ്പോളര്ഷറിപട  &  വസപന്റെട  എന്നറിവെെയപ്പോയറി നടപട
സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
തപ്പോവഴപറയുന്ന  ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-101-66-05-2―  19 ലകരം രൂപ

2210-05-101-66-12― 69.89 ലകരം രൂപ

2210-05-101-66-24― 30 ലകരം രൂപ

പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വെെകുപട
2210-02-102-75― പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വെെകുപറിവന്റെ നറിലവെെപ്പോരരം ഉയര്തലരം  നവെെവീകരണവരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം      :   7.5 പകപ്പോടറി രൂപ  (പപ്പോന)

85.  കഴറിഞ സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില് അനവെെദറിചറിരുന്ന മുഴുവെെന തുകയുരം
ലഭറിക്കെപ്പോതതറിനപ്പോലരം,  ഇഇൗ  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  അനവെെദറിചറിട്ടുള  തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോലരം 20   ലകരം രൂപ അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ
അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-102-74-34―പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി  വെെകുപറില്  ആപരപ്പോഗഭ്യപപ്പോലനവരം  പ്രപതഭ്യക
ആപരപ്പോഗഭ്യ സരംരകണ പകനങ്ങളുരം  -  മറ്റു വചെലവകള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം     : 7.05 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

86.  കഴറിഞ സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ബഡ്ജററില് അനവെെദറിചറിരുന്ന മുഴുവെെന തുകയുരം
ലഭറിക്കെപ്പോതതറിനപ്പോലരം,  ഇഇൗ  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  അനവെെദറിചറിട്ടുള  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്ത
മപ്പോയതറിനപ്പോലരം  5    ലകരം രൂപ അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

512/2022.
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നപ്പോഷണല് മറിഷന ഓണ് ആയുഷട-പഹപ്പോമറിപയപ്പോ (NAM)

2210-02-102-73-02―പദശവീയ  ആയുഷട  ദഇൗതഭ്യരം  -  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ    (  പകനപ്പോവെെറിഷ്കൃതരം    60:40)  -

(സരംസപ്പോന വെെറിഹറിതരം)

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 5 പകപ്പോടറി  രൂപ (പപ്പോന)

87.  നപ്പോഷണല്  ആയുഷട  മറിഷവന്റെ  പകന  വെെറിഹറിതതറിലള  വെെര്ദ്ധനയട

ആനപപ്പോതറികമപ്പോയറി സരംസപ്പോന വെെറിഹറിതരം ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനരം സരംസപ്പോനതട അനവെെദറിച,

ആയുഷ് മപ്പോന  ഭപ്പോരതട,  ആയുഷട  വഹല്തട  &  വവെെല്നസട  വസന്റെറുകളുവട  ടപ്പോര്ജറട

സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  പൂര്തവീകരറിക്കുന്നതറിനരം  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം

ബഡ്ജററില് വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല് 13.10   പകപ്പോടറി രൂപ

ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി ഇഇൗ

ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വെെറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ വെെകുപട

2210-02-102-97-19―പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറി  ,    പകപ്പോഴറിപക്കെപ്പോടട    -

യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങള  

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം       : 4.40 ലകരം രൂപ (പപ്പോന)

88.  പകപ്പോഴറിപക്കെപ്പോടട  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറിയറില്,  ക്ലെറിനറിക്കെല്

ലപ്പോബറിപലക്കുള  വഹമപറപ്പോളജറി  അനവവലസര്  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  തുക

ആവെെശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശവീര്ഷകതറില്    2.60    ലകരം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ

വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-102-97-34-3―പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറി  ,    പകപ്പോഴറിപക്കെപ്പോടട   മറട

വചെലവകള   -   മററിനരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 62.70 ലകരം രൂപ (പപ്പോന)

89.  പകപ്പോഴറിപക്കെപ്പോടട  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറിയറില്,  പുതറിയ  പഹപ്പോസറിറല്

ബറില്ഡറിരംഗറില് സറി.സറി.ടറി.വെെറി.  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  ഈ ശവീര്ഷകതറില്    5    ലകരം രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ

വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .
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4210-03-102-99―പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജട  ,    പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറികള  ,
പകപ്പോപളജട പഹപ്പോസല് തറിരുവെെനന്തപുരരം  ,   സലവമടുപട വകടറിടങ്ങള

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

90.  തറിരുവെെനന്തപുരരം  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറിയറില്
പറി.ജറി.  &  പറി.എചട.ഡറി.  വസന്റെര്,  കളറിസലരം  എന്നറിവെെയുവട  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവെെര്തനരം
ആരരംഭറിക്കുന്നതറിനട  ഈ ശവീര്ഷകതറില്    1    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

4210-03-102-97― പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി പനഴറിരംഗട   /  ഫപ്പോര്മസറി പകപ്പോപളജട ശകറിവപടുതല്

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

91. ഫപ്പോര്മസറി പകപ്പോപളജട വകടറിടതറിവന്റെ നറിര്മപ്പോണ പ്രവെെര്തനങ്ങള പൂര്തറിയപ്പോയ
സപ്പോഹചെരഭ്യതറില്, അവെെസപ്പോനഘട പ്രവെെര്തനങ്ങളക്കെപ്പോയറി  70   ലകരം രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-102-98― പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറി  ,   തറിരുവെെനന്തപുരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : പനപ്പോണ് പപ്പോന

2210-02-102-98-01-3― ശമ്പളരം   -  വെെവീട്ടുവെെപ്പോടക അലവെെനസട - 11.87 ലകരം രൂപ

2210-02-102-98-04-2― യപ്പോത്രപ്പോ വചെലവകള   -  സലരംമപ്പോറ ബത - 4,000 രൂപ

92.  തറിരുവെെനന്തപുരരം പഹപ്പോമറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറിയറില് ശമ്പളരം,  വെെവീട്ടുവെെപ്പോടക
അലവെെനസട,  യപ്പോത്രപ്പോവചെലവകള,  സലരംമപ്പോറ  ബത എന്നറിവെെയപ്പോയറി നടപട  സപ്പോമ്പതറിക
വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  തപ്പോവഴപറയുന്ന
ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര  അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  .

2210-02-102-98-01-3― 7.21 ലകരം രൂപ

2210-02-102-98-04-2― 46,000  രൂപ

2210-02-102-97-05―പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറി  ,    പകപ്പോഴറിപക്കെപ്പോടട    -    ഓഫവീസട
വചെലവകള
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ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം           : പനപ്പോണ് പപ്പോന

2210-02-102-97-05-4― മററിനങ്ങള   - 38,000 രൂപ

2210-02-102-97-05-12― പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുരം വസപന്റുകളുരം   - 1.0672 പകപ്പോടറി രൂപ

93. പകപ്പോഴറിപക്കെപ്പോടട പഹപ്പോമറിപയപ്പോ പകപ്പോപളജട ആശുപത്രറിയറില്, വപര്മനന്റെട അഡസപ്പോനസട,
മറട  ഓഫവീസട  വചെലവകള,  ആശുപത്രറി  പബപ്പോക്കെറിവല  ജനപററററില്  ഡവീസല്
അടറിക്കുന്നതറിനരം അടക്കെമുള വചെലവകളക്കുരം,  വസപന്റെട വെെറിതരണരം വചെയ്യുന്നതറിനമപ്പോയറി
നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക   അപരഭ്യപ്പോപ്ത
മപ്പോയതറിനപ്പോല് ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ ചുവെെവട
പറയുന്ന  ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അധറികമപ്പോയറി
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-02-102-97-05-4― 22,000 രൂപ

2210-02-102-97-05-12―  27 ലകരം  രൂപ

2210-05-102-99-01-4―പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജട  തറിരുവെെനന്തപുരരം    -
ശമ്പളരം   -   വമഡറിക്കെല് റവീഇരംപബഴടവമന്റെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം  : 30,000 രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

94.  തറിരുവെെനന്തപുരരം  പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജറില്  കഴറിഞ
സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് വപനഡറിരംഗട ഉളതറിനപ്പോല് നടപട സപ്പോമ്പതറിക
വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില് അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല്  1   ലകരം
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ
ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-102-99―പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വമഡറിക്കെല് പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവെെനന്തപുരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം  : പനപ്പോണ് പപ്പോന

2210-05-102-99-05-3― ഓഫവീസട വചെലവകള  -  വടലറിപഫപ്പോണ് വചെലവെെട  -  1.83 ലകരം രൂപ

2210-05-102-99-05-4― ഓഫവീസട വചെലവകള   -  മററിനങ്ങള - 1.44 ലകരം രൂപ

95.  തറിരുവെെനന്തപുരരം  പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറിയറില്

വടലറിപഫപ്പോണ്  ചെപ്പോര്ജട,  വവദനരംദറിന  വചെലവകള  എന്നറിവെെയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക

വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്  വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
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ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  ചുവെെവട  പറയുന്ന

ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര  കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  തുക  അധറികമപ്പോയറി  വെെകയറിരുതണവമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-102-99-05-3― 70,000 രൂപ

2210-05-102-99-05-4― 1 ലകരം രൂപ

2210-05-102-99 ― പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വമഡറിക്കെല് പകപ്പോപളജട  ,   തറിരുവെെനന്തപുരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം :     പനപ്പോണ് പപ്പോന

2210-05-102-99-12 ― സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുരം വസപന്റുകളുരം   - - 3.1763 പകപ്പോടറി രൂപ

2210-05-102-99-21-2  ― പമപ്പോപടപ്പോര്വെെപ്പോഹനങ്ങള  -  സരംരകണവരം

അറകുറപണറികളുരം

-
 13,000 രൂപ

2210-05-102-99-34-3  ― മറ്റു വചെലവകള   -   മററിനരം -  1.15 ലകരം രൂപ

96.  തറിരുവെെനന്തപുരരം  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജട  ആശുപത്രറിയറില്

വവസപന്റെട,  പമപ്പോപടപ്പോര്  വെെപ്പോഹനങ്ങളുവട  അറകുറപണറികള,  ഇനഷസറനസട,  വവദനരംദറിന

വചെലവകള  എന്നറിവെെയപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്

വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ

അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ  ചുവെെവട  പറയുന്ന  ശവീര്ഷകങ്ങളക്കുപനവര

കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അധറികമപ്പോയറി   വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  . 

2210-05-102-99-12―50  ലകരം രൂപ

2210-05-102-99-21-2―37,000 രൂപ

2210-05-102-99-34-3―1 ലകരം രൂപ 

2210-05-102-98―പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി വമഡറിക്കെല് പകപ്പോപളജട  ,   പകപ്പോഴറിപക്കെപ്പോടട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : പനപ്പോണ് പപ്പോന 

2210-05-102-98-02-5―പവെെതനരം  -   ദറിവെെസപവെെതനരം—44.37 ലകരം രൂപ

2210-05-102-98-12 ―സ് പകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുരം  വസപന്റുകളുരം-2.20 പകപ്പോടറി രൂപ
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97.  പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറി  വമ ഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജറിവന്റെ  പവെെതനരം,  ദറിവെെസപവെെതനരം,

സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുരം വസവപന്റൂകളുരം തുടങ്ങറിയ ആവെെശഭ്യങ്ങളക്കെപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക

വെെര്ഷരം  വെെകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം

വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ   ചുവെെവട പറയുന്ന ശവീര്ഷകങ്ങളക്കു പനവര

കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന തുക അധറികമപ്പോയറി വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  .

2210-05-102-98-02-5 — 23.69 ലകരം  രൂപ

2210-05-102-98-12 — 60.8 ലകരം  രൂപ

2210-05-102-88-12―സസകപ്പോരഭ്യ  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജുകളറിവല

ജവീവെെനക്കെപ്പോര്ക്കെട   പനരറിടട  ശമ്പളരം  നല്കുന്നതറിനട    -

സ ടപകപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുരം വസപന്റുകളുരം 

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 3  പകപ്പോടറി രൂപ  (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

98.  സസകപ്പോരഭ്യ  പഹപ്പോമറിപയപ്പോപതറികട  വമഡറിക്കെല്  പകപ്പോപളജുകളറിപലക്കെട  വവസവപന്റെട

വെെറിതരണരം  വചെയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷവത  കുടറിശറിക  ഉളവപവട

നടപട സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം അനവെെദറിചറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല്   2.0680

പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന

വെെഴറിപയപ്പോ   ഈ ശവീര്ഷകതറില് വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  . 

പഹപ്പോരംപകപ്പോ

2210-02-195-99-36―പകരള പസറട പഹപ്പോമറിപയപ്പോ പകപ്പോ  -  ഓപപററവീവെെട ഫപ്പോര്മസറി   (  ക്ലെറിപ്തരം  )  -

സഹപ്പോയധനരം  -  ശമ്പപളതരരം

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

99. മുന സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷങ്ങളറില് ബഡ്ജറട പ്രസരംഗങ്ങളറില് പ്രഖഭ്യപ്പോപറിച തുകകള

ഒനരം  തവന്ന ലഭറിചറിടറില.  കൂടപ്പോവത  പഹപ്പോരംപകപ്പോയുവട  തനതട  ഫണ്ടട  മുഴുവെെനപ്പോയുരം  പുതറിയ

ഫപ്പോക്ടററിയുവട  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവെെര്തനതറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗവപടുന്നതട  ആശപ്പോസഭ്യമല.

ആയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില് 10    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം

വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന വെെഴറിപയപ്പോ    വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

വചെയ്യുന  .



39
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കുടുരംബപകമരം

പവെെപ്പോടട വചെയ്തതട  : 551.5949 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട വചെയ്തതട : 1,000  രൂപ

2211-00-101-95―സബട   -   വസന്റെറുകള   (  പകനപ്പോവെെറിഷ്കൃത പദ്ധതറി   60:40)

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 292.7435 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

100.  സബ്വസന്റെറുകളക്കെട  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില്
വെെകയറിരുതറിയറിട്ടുള തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇഇൗ ശവീര്ഷകതറില്   200    പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം  വെെഴറിപയപ്പോ  അഥവെെപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന  വെെഴറിപയപ്പോ
വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ വചെയ്യുന  . 

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര്―XX

ശുദ്ധജലവെെറിതരണവരം ശുചെവീകരണവരം

പവെെപ്പോടട വചെയ്തതട  : 2303.1487 പകപ്പോടറി രൂപ

ചെപ്പോര്ജട വചെയ്തതട : ഇല

2215-02-105-99-01-4―വഹല്തട  ഡയറക്ടറുവട  നറിയന്ത്രണതറിലള  പകനങ്ങള   -
ശമ്പളരം  -  വമഡറിക്കെല് റവീഇരംപബഴടവമന്റെട

ബഡ്ജറട വെെറിഹറിതരം : 1.18 ലകരം രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

101.  ജറിലകള  ആവെെശഭ്യവപടറിരറിക്കുന്ന  വമഡറിക്കെല്  റവീ-ഇരംപബഴടവമന്റെട  ബറില്ലുകള
അനവെെദറിക്കുന്നതറിനട  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക വെെര്ഷരം  ബഡ്ജററില് അനവെെദറിചറിരറിക്കുന്ന തുക
അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  1.2    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവെെറിനറിപയപ്പോഗരം
വെെഴറിപയപ്പോ അഥവെെപ്പോ ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനവെെഴറിപയപ്പോ  വെെകയറിരുതണവമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
വചെയ്യുന  . 

           വെെവീണപ്പോ പജപ്പോര്ജട,
തറിരുവെെനന്തപുരരം, വചെയര്പപഴണ്,
2022 ഏപ്രറില് 27. സബ്ജക്ടട  കമറിററി XII.


