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സബറജകറ കേമനിറനി  XII

(ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം)
(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്കപഴറ സണ:
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജറ, 

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം വനനിത-ശനിശുകക്ഷേമവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :

ശതീമതനി ഒ. എസറ. അന്റിംബനികേ

ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര്

ശതീമതനി സനി. സകേ. ആശ

ശതീ. പനി. സകേ. ബഷതീര്

ശതീമതനി സദെലൈതീമ

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 ലൈഭാലൈനി. വനി. എസറ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

2021-2022  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജറനില് ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടെറ  കേമനിറനി  XII-സന  പരനിധനിയനില്  വരുന  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച,  സമനിതനിയുസടെ  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
സചെയര്കപഴറ സണഭായ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന.

സമനിതനി,  16-6-2021-നറ  കയഭാഗന്റിം  കചെര്നറ,  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം
കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ  സന്റിംബനനിച്ചറ  പുറസപടവനിച്ച
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ  കരഖകേളനിലന്റിം  വഗ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ള  പകേഭാരന്റിം  തഭാസഴപറയുന
ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളനില് ഉളസപട്ടേ വനിവനിധ സചെലൈവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച:

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII ― ലവദെഗ്യസഹഭായവന്റിം സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഗ്യവന്റിം

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIX ― കുടന്റിംബകക്ഷേമന്റിം

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX ― ശുദ്ധജലൈ വനിതരണവന്റിം ശുചെതീകേരണവന്റിം

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX  ― ഭക്ഷേഗ്യന്റിം

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

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

2021  ജൂസസലൈ  1-ാംതതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

                                                         

വതീണഭാ കജഭാര്ജറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്കപഴ്സണ,
2021 ജൂസസലൈ 1.  സബ്ജകറ  കേമനിറനി XII.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ
ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര്―XVIII

സസവദെഗ്യസഹഭായരന്റിംഗവന്റിം സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഗ്യവന്റിം
കവഭാട്ടേറ സചെയതറ : 9838.1489 കകേഭാടെനി രൂപ

                             ചെഭാര്ജറ സചെയതറ     : 11.74 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ
ആകരഭാഗഗ്യ വകുപറ

2210-01-110-24―കകേരള അടെനിയന്തനിര സസവദെഗ്യസഹഭായന്റിം   (108   ആന്റിംബുലൈന്സറ  )

ബജററ വനിഹനിതന്റിം : 60 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

1.  കേനനിവറ  ആന്റിംബുലൈന്സറ  പദ്ധതനിയുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി  315  ആന്റിംബുലൈന്സറ
സന്റിംസ്ഥഭാനതനിസന  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  സര്വ്വതീസറ  നടെത്തുന.  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയുസടെ
നടെതനിപനിനഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലൈഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതനില്    20    കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

കകേരള ആകരഭാഗഗ്യ ശഭാസ്ത്ര സര്വ്വകേലൈഭാശഭാലൈ

2210-05-001-93-35―സമഡനികല്  സര്വ്വകേലൈഭാശഭാലൈ  സ്ഥഭാപനികല്  -  മൂലൈധന  ആസനികേളുസടെ
രൂപതീകേരണതനിനുള്ള സഹഭായധനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 10 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

2.  ഭരണഭാനുമതനി ലൈഭനിച്ച പദ്ധതനിഘടെകേങ്ങളുസടെ പൂര്തതീകേരണതനിനറ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള
തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ. ആയതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    42.22    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-06-101-53―പഭാവസപട്ടേവര്കറ സസവദെഗ്യസഹഭായന്റിം നല്കുനതനിനുള്ള സസഭാസസസറനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  5 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

3.  നനിലൈവനില്  സപന്ഡനിന്റിംഗറ  ഉള്ള  അകപക്ഷേകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനറ  വകേയനിരുതനി
യനിരനിക്കുന തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില്    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ     5   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദെനികണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

907/2021.
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2210-06-101-49―സഭാന്റിംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങളുസടെ കമല്കനഭാട്ടേവന്റിം നനിയനണവന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  5 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

4.  മുന് വര്ഷങ്ങളനില് സഭാധനസഭാമഗനികേള വഭാങ്ങനിയ വകേയനില് കകേരള സമഡനികല്
സര്വതീസറ  കകേഭാര്പകറഷന്  ലൈനിമനിറഡനിനറ  നല്കുവഭാനുള്ള  തുകേ  വകേയനിരനിതനിയനിരനിക്കുനതറ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലൈയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
1.5970    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ    വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-06-101-45―പകേര്ച്ച വഗ്യഭാധനികേളലഭാത കരഭാഗങ്ങളുസടെ കമല്കനഭാട്ടേവന്റിം നനിയനണവന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  4 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

5.  മുന്  വര്ഷസത  മരുനറ  വഭാങ്ങനിയ  വകേയനില്  കകേരള  സമഡനികല്  സര്വതീസറ
കകേഭാര്പകറഷന്  ലൈനിമനിറഡനിനറ  നല്കുനതനിനഭായനി  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്
വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്    1.6485    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ    ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില്
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

നഭാഷണല് സഹല്തറ മനിഷന് (NHM)

2210-06-101-31―ആകരഭാഗഗ്യകേനിരണന്റിം  -  രഭാഷതീയ ബഭാല്സസഭാസ്ഥഗ്യകേഭാരഗ്യ ക്രമന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  20 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

6. നഭാഷണല് സഹല്തറ മനിഷന് (NHM) സചെലൈവനിനതനില് അധനികേരനിച്ച 38.33 കകേഭാടെനി
രൂപ ആശുപതനി നനിര്വ്വഹണ സമനിതനികേളകറ തനിരനിസകേ നല്കകേണ്ടതുണ്ടറ.  ആയതനിനഭായനി
നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്
38.3294   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില്     ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-06-101-19―കദെശതീയ ആകരഭാഗഗ്യദെഇൗതഗ്യന്റിം   (  കകേനഭാവനിഷ്കൃതന്റിം   60 : 40)

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  800 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്) 

7.  പദ്ധതനി  പവര്തനങ്ങള  നടെപനിലൈഭാക്കുനതനിനഭായനി  നടെപ്പു  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  വനിലൈയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല്
603.08    കകേഭാടെനി  രൂപ    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2210-06-101-12-01―കകേഭാവനിഡറ   19   പകേര്ച്ചവഗ്യഭാധനി നനിയനണവന്റിം നനിര്വഹണവന്റിം കദെശതീയ
ആകരഭാഗഗ്യമനിഷനു  കേതീഴനിസലൈ  കകേഭാവനിഡറ  ബനികഗഡറ   പഭാകകജറ
ജതീവനകഭാര്ക്കുള്ള ആനുകൂലൈഗ്യവന്റിം റനിസറ അലൈവന്സുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  ഇല. (പഭാന്)

8.  കദെശതീയ  ആകരഭാഗഗ്യ  മനിഷനറ  കേതീഴനിസലൈ  കകേഭാവനിഡറ  ബനികഗഡറ  ജതീവനകഭാര്കറ
അലൈവന്സുന്റിം ഇന്സസനതീവന്റിം ഇനതനില് നല്കുനതനിനഭായനി നടെപ്പു സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം തുകേ
അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  240    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4210-01-110-52―കകേഭാഴനികകഭാടെറ  മഭാനസനികേ ആകരഭാഗഗ്യ ആശുപതനിയുസടെ നനിലൈവഭാരന്റിം  ഉയര്തല്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : ഇല. (പഭാന്)

9.  കകേഭാഴനികകഭാടെറ മഭാനസനികേ ആകരഭാഗഗ്യ ആശുപതനിയുസടെ നനിര്മഭാണതനിനുള്ള മഭാസ്റ്റര്
പഭാന് തയഭാറഭാകനിയതുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  കുടെനിശനികേ  തുകേ നല്കുനതനിനഭായനി  21.24    ലൈക്ഷേന്റിം
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-01-110-85-05-1―മഭാനസനികേ ആകരഭാഗഗ്യ കകേനന്റിം തനിരുവനന്തപുരന്റിം  -  ഓഫതീസറ   സചെലൈവകേള    -
സവള്ളകരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 30 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ ( കനഭാണ പഭാന്)

10.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം മഭാനസനികേ ആകരഭാഗഗ്യകകേനതനിസലൈ സവള്ളതനിസന ചെഭാര്ജനിനതനില്
നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില്
1.8650   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2210-03-110-99―ആശുപതനികേളുന്റിം ഡനിസസ്പെന്സറനികേളുന്റിം ജനറല് ജനിലഭാ തഭാലൂകറ  ആശുപതനികേള
ഒഴനിസകേ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : (കനഭാണ പഭാന്)

2210-03-110-99-05-2―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള  -  സസവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ  - 8.16 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ 

2210-03-110-99-34-2―മറ്റു സചെലൈവകേള  -  സസവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ    -  9000 രൂപ 

11. സസവദെദ്യുതനി കേരന്റിം ഇനതനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ചുവസടെ  സകേഭാടതനിരനിക്കുന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു കനസര കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന തുകേ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2210-03-110-99-05-2 -  27 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-03-110-99-34-2 -   7 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-06-107-99-05-2―പബനികേറ സഹല്തറ ലൈകബഭാറട്ടേറനികേള    (  സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഗ്യ പരതീക്ഷേണ
ശഭാലൈകേള  ) -   ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   സസവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  36.56 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

12.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം പബനികേറ  സഹല്തറ ലൈഭാബനിസന  pending electricity bill  തുകേ
നല്കുനതനിനു കവണ്ടനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്    49.45
ലൈക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-06-112-98―ആശഭാവര്കര്മഭാര്ക്കുള്ള അലൈവന്സറ                               

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 111.1429 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

13. ആശഭാവര്കര്മഭാരുസടെ പതനിമഭാസ കഹഭാണകററനിയന്റിം 5000 രൂപയനില് നനിനന്റിം 6000
രൂപയഭായനി ഉയര്തനിയനിരുന.  ബജറനില്  111.1429  കകേഭാടെനി രൂപ മഭാതകമ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള.
കഹഭാണകററനിയന്റിം  ആയനി  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്ത
മഭായതനിനഭാല്  അധനികേമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    75.6581    കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2210-80-190-99-36―കകേരള  സമഡനികല്  സര്വതീസസറ  കകേഭാര്പകറഷന്  ലൈനിമനിറഡറ
സഹഭായധനന്റിം   -   സഹഭായധനന്റിം ശമ്പകളതരന്റിം                             

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 324 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

14.  കകേഭാവനിഡറ  പതനികരഭാധ  സഭാമഗനികേള  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്   653   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

സമഡനികല് വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ വകുപറ 

ഇടകനി  ,   കേഭാസര്കഗഭാഡറ  ,   പതനന്റിംതനിട്ടേ ജനിലകേളനില്  പുതനിയ സമഡനികല് കകേഭാകളജുകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : (പഭാന്)
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4210-03-105-66     -  5 കകേഭാടെനി രൂപ             

4210-03-105-65     -  4.85 കകേഭാടെനി രൂപ               

4210-03-105-41     -  5 കകേഭാടെനി രൂപ                       

15.  ഇടകനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡറ,  പതനന്റിംതനിട്ടേ  ജനിലകേളനില്  പുതനിയ  സമഡനികല്
കകേഭാകളജനിനഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  തഭാസഴപറയുന
ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4210-03-105-66- : 15 കകേഭാടെനി രൂപ

4210-03-105-65- : 15 കകേഭാടെനി രൂപ

4210-03-105-41- : 8.05 കകേഭാടെനി രൂപ

സഭാധന സഭാമഗനികേള   (കനഭാണ പഭാന്)

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 12.1093 കകേഭാടെനി രൂപ

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

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

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

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

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

16.  സമഡനികല്  വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ  വകുപനിനറ  കേതീഴനിലള്ള  സമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
കരഭാഗനികേളുസടെ ചെനികേനിത്സയുമഭായനി ബനസപട്ടേ oxygen, മറ്റു ജതീവന് രക്ഷേഭാ മരുനകേള, ആഹഭാര
സഭാധനങ്ങള എനനിവയുസടെ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നല്കുനതനിനഭായനി  24-Materials & Supplies
എന ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലൈഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്  തഭാസഴ  സകേഭാടതനിരനിക്കുന  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്    14.1907    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

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

2210-01-110-97-24 : 6.5 കകേഭാടെനി രൂപ
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2210-01-110-96-24 : 1.1709 കകേഭാടെനി രൂപ

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

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

ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   സവള്ളകരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 24.9330 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

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

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

2210-01-110-58-05-1 : 15 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

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

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

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

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

2210-05-105-80-05-1 : 50,000 രൂപ

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

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

2210-05-105-32-05-1 : 2 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

17.  സമഡനികല്  വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ  വകുപനിനറ  കേതീഴനിലള്ള  സമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളനിസലൈ
സവള്ളകരതനിനഭായനി ബനസപട്ടേ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില് അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള 15.2903  കകേഭാടെനി രൂപ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലൈഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല് കുടെനിശനികേയഭായുള്ള സവള്ളകരന്റിം
അടെച  തതീര്കകണ്ടതനിനഭായനി  തഭാസഴപറയുന  കനഭാണ  പഭാന്  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്    24.9330
കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ പസ്തുത
ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു  കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുനവനിധന്റിം  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

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

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

2210-01-110-58-05-1 : 3 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ
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2210-05-105-98-05-1 : 9.4333 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-97-05-1 : 36 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

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

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

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

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

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

2210-05-105-32-05-1 : 5 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

കേണകസഭാളനികഡറഡറ കപ (കനഭാണ പഭാന്) 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 122.8399 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-98-02-4 ―8.1909 കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-97-02-4 ―7.5228 കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-96-02-4― 5.0301 കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-95-02-4 ― 4.828 കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-94-02-4 ― 6.3762 കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-93-02-4 ― 67.20 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ 

2210-05-105-80-02-4 ― 80 കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-49-02-4 ― 1.9258 കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-34-02-4 ― 41.41 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ 

2210-05-105-32-02-4 ― 6.0436 കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-26-02-4 ―1.8364 കകേഭാടെനി രൂപ 

18.  സമഡനികല്  വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ  വകുപനിനറ  കേതീഴനിലള്ള  സമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
കബഭാണ്ടറ വഗ്യവസ്ഥയനില് കജഭാലൈനി സചെയ്യുന Junior Residents, Senior Residents, Lecturer
എനതീ  ജതീവനകഭാരുസടെ  വര്ദ്ധനിപനിച്ച  ശമ്പളന്റിം  നല്കുനതനിനഭായനി  വകേയനിരനിതനിയനിരനിക്കുന
തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 53.0394   കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   അധനികേമഭായനി  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2210-05-105-98-02-4 ―  4.6041 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-97-02-4 ― 3.9483 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-96-02-4 ― 2.9079 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-95-02-4 ― 1.0108 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-94-02-4 ― 1.918 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-93-02-4 ― 3.36 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-80-02-4 ― 29.1916 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-49-02-4 ― 3.7190 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-34-02-4 ― 68.66 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-32-02-4 ― 4.3863 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-26-02-4 ― 63.32 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

സമഡനികല് കകേഭാകളജുകേളനിസലൈ    House Surgeon/  PG      വനിദെഗ്യഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള കസഭാളര്ഷനിപറ
ആനറ സസ്റ്റപനറ    (  കനഭാണ പഭാന്  )

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 225.0878 കകേഭാടെനി രൂപ    

2210-05-105-98-12  ― 67.9764 കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-97-12  48.50 ― കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-96-12- 26.250 കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-95-12 20.1300― കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-94-12  32.0261― കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-93-12 4.8125 ― കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-92-12  6.0003 ― കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-80-12 5.2988 ― കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-47-12  5.0790 ― കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-34-12 6.0810 ― കകേഭാടെനി രൂപ 

2210-05-105-32-12  2.9337 ― കകേഭാടെനി രൂപ 
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19.  സമഡനികല്  വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ  വകുപനിനറ  കേതീഴനിലള്ള  സമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
House  Surgeon/PG  വനിദെഗ്യഭാര്ഥനികേളകറ  stipend  നല്കുനതനിനഭാവശഗ്യമഭായ  തുകേ,  2019
മുതല് വര്ദ്ധനിപനിച്ച സസ്റ്റപനറ   നനിരകറ  പകേഭാരന്റിം അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  46.5355    കകേഭാടെനി
രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
തഭാസഴപറയുന ശതീര്ഷങ്ങളനില്  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-05-105-98-12 12.0236 ― കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-97-12 10.1500 ― കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-96-12  5.75 ― കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-95-12 3.5530 ― കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-94-12  5.9739 ― കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-93-12 63.75 ― ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-92-12-99.97 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-80-12  4.1012 ― കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-105-47-12 49.03 ― ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-34-12  76.90 ― ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-32-12 2.0873 ― കകേഭാടെനി രൂപ

ഭക്ഷേഗ്യസുരക്ഷേഭാ വകുപറ

2210-06-102-99-05-2―ഭക്ഷേഗ്യകേഭാരഗ്യഭരണന്റിം  -  ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -  സസവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  6 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

20.  ഭക്ഷേഗ്യസുരക്ഷേഭാ  കേമതീഷണകററനിലന്റിം  അതനിനു  കേതീഴനിലള്ള  14  ജനിലഭാ
കേഭാരഗ്യഭാലൈയങ്ങളനിലന്റിം സഭാമ്പനിള പരനികശഭാധനകേളടെകമുള്ള പവര്തനങ്ങള നടെക്കുനതനിനഭാല്
ലവദെദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗന്റിം  വര്ദ്ധനിച്ച സഭാഹചെരഗ്യതനില് നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയ
തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലൈഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്    10.50    ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ   ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

907/2021.
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2210-06-107-98-05-1 ―ഗവണസമനറ അനലൈനിസ്റ്ററ ലൈകബഭാറട്ടേറനി  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം ഓഫതീസറ
സചെലൈവകേള  -   സവള്ളകരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം    : 88,000  രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

21. ഭക്ഷേഗ്യസഭാപനിന്റിംള പരനികശഭാധനയനില് ജലൈന്റിം ഒരു പധഭാന ഘടെകേമഭാണറ. ഭക്ഷേഗ്യസുരക്ഷേഭാ
കേമതീഷണകററനിനു കേതീഴനിലള്ള മൂനറ  NABL  അക്രഡനിറഡറ  ലൈഭാബുകേളനിസലൈയുന്റിം പതനന്റിംതനിട്ടേ
ജനിലഭാ ഫുഡറ സടെസ്റ്റനിന്റിംഗറ ലൈഭാബനിസലൈയുന്റിം കേണ്ണൂരനില് വഭാടെകേസകേട്ടേനിടെതനില് പവര്തനിച തുടെങ്ങനിയ
കമഖലൈഭാ ലൈഭാബനിസലൈയുന്റിം കൂടെനി ആസകേ ജലൈ ഉപകയഭാഗന്റിം നനിറകവറ്റുനതനിനറ നടെപ്പു സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലൈഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല്   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    90,000    രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2210-06-107-98-05-2―ഗവണസമനറ  അനലൈനിസ്റ്ററ  ലൈകബഭാറട്ടേറനി    -    ഓഫതീസറ  സചെലൈവകേള  -
ലവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ     

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 22.96 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

22.  ഭക്ഷേഗ്യ  സുരക്ഷേഭാ  കേമതീഷണകററനിനറ  കേതീഴനില്  തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  എറണഭാകുളന്റിം,
കകേഭാഴനികകഭാടെറ എനനിവനിടെങ്ങളനിലൈഭായനി മൂനറ കമഖലൈഭാ ലൈകബഭാറട്ടേറനികേളുന്റിം പതനന്റിംതനിട്ടേ ജനിലയനില്
ശബരനിമലൈ വഴനിപഭാടെറ  നനിര്മഭാണതനിനുപകയഭാഗനിക്കുന അസന്റിംസ്കൃത വസ്തുകള,  കുടെനിസവള്ളന്റിം
എനനിവയുസടെ  പരനികശഭാധനയുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഒരു  ജനിലഭാ  ഫുഡറ  സടെസ്റ്റനിന്റിംഗറ  ലൈഭാബുന്റിം
പവര്തനിചവരുന.  കൂടെഭാസത  തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  എറണഭാകുളന്റിം,  കകേഭാഴനികകഭാടെറ  കമഖലൈയനില്
NABL  അക്രഡനികറഷന്  ലൈഭാബുകേളുന്റിം  പവര്തനിക്കുന.  ഈ  ലൈഭാബുകേളനില്  അതഗ്യഭാധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള പവര്തനിപനികകണ്ടനി വരുനതനിനഭാല് ലവദെദ്യുത ഉപകഭഭാഗന്റിം വര്ദ്ധനിചവരുന
സഭാഹചെരഗ്യമഭാണറ.   നടെപ്പു സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ലവദെദ്യുത സചെലൈവനിനതനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള
തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്   15.04   ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-06-107-98-05-3―ഗവണസമനറ  അനലൈനിസ്റ്ററ  ലൈകബഭാറട്ടേറനി  -  ഓഫതീസറ  സചെലൈവകേള  -
സടെലൈനികഫഭാണ സചെലൈവറ                                     

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 38,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

23.  ഭക്ഷേഗ്യ സുരക്ഷേഭാ കേമതീഷണകററനിനറ  കേതീഴനില് പവര്തനിക്കുന വനിവനിധ ലൈഭാബുകേളക്കുന്റിം
FSSAI അനുശഭാസനിക്കുന വനിവനിധ പവര്തനങ്ങളക്കുമഭായുള്ള സടെലൈകഫഭാണ/കബഭാഡ്ബഭാനറ
സചെലൈവനിനതനിനുന്റിം  തടെസമനിലഭാത  ഇനര്സനററ   കസവനതനിനഭായുന്റിം  നടെപ്പു  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലൈഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    70,000    രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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റതീജനിയണല് കേഭാന്സര് സസനര്

2210-05-105-52-31- റതീജനിയണല് കേഭാന്സര് സസനര് സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പളന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 38.2478 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

24.  റതീജനിയണല് കേഭാന്സര് സസനറനിസലൈ ശമ്പള പരനിഷ്കരണന്റിം നടെപനിലൈഭാക്കുനതനിനുന്റിം
ബതകേള,  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  കുടെനിശനികേ  എനനിവ  നല്കുനതനിനുന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലൈഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്    51.7522    കകേഭാടെനി രൂപ ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-05-105-52-36―പഭാകദെശനികേ അര്ബുദെ ചെനികേനിത്സഭാ കകേനന്റിം സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പകളതരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 21.3577 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

25.  റതീജനിയണല് കേഭാന്സര് സസനറനിസലൈ ജതീവനകഭാരുസടെ  ശമ്പകളതര സചെലൈവകേളകഭായനി
അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  42.5023    കകേഭാടെനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

മലൈബഭാര് കേഭാന്സര് സസനര്

2210-05-200-96―മലൈബഭാര് കേഭാന്സര് സസനറനിനു സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  (പഭാന്)

35 ―മൂലൈധന ആസനികേളുസടെ രൂപതീകേരണതനിനുള്ള സഹഭായധനന്റിം : 15 കകേഭാടെനി രൂപ

36 ― സഹഭായധനന്റിം   -    ശമ്പകളതരന്റിം : 10 കകേഭാടെനി രൂപ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  (കനഭാണ പഭാന്)

31 ―സഹഭായധനന്റിം    -    ശമ്പളന്റിം : 6.1194 കകേഭാടെനി രൂപ

36 ― സഹഭായധനന്റിം   -    ശമ്പകളതരന്റിം : 5.2785 കകേഭാടെനി രൂപ

26.  മലൈബഭാര്  കേഭാന്സര്  സസനര് നടെപനിലൈഭാക്കുന വനിവനിധ വനികേസന പദ്ധതനികേളുസടെ
പൂര്തനികേരണതനിനഭായുന്റിം  മറ്റു  സചെലൈവകേളക്കുന്റിം  കമല്  സൂചെനിപനിച്ച  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്
വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  92.6746    കകേഭാടെനി  രൂപ  പഭാന്  ഫണ്ടനിലന്റിം
10.2409    കകേഭാടെനി  രൂപ  കനഭാണ  പഭാന്  ഫണ്ടനിലന്റിം    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   അധനികേമഭായനി അനുവദെനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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ഇന്തഗ്യന് ഇന്സ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ ഓഫറ ഡയബറനിസറ

2210-01-200-93-31―GIA -    ഇന്തഗ്യന് ഇന്സ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ ഓഫറ ഡയബറനിസറ    -    സഹഭായധനന്റിം    -
ശമ്പളന്റിം 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 58.29   ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

27.  ഇന്തഗ്യന് ഇന്സ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ ഡയബറനിസനിസലൈ ജൂനനിയര് കഡഭാകര്മഭാരുസടെയുന്റിം മററ
ജതീവനകഭാരുസടെയുന്റിം വര്ദ്ധനിപനിച്ച  നനിരകനിലള്ള ശമ്പളന്റിം  നല്കുനതനിനറ  അനുവദെനിചള്ള തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി  മനസനിലൈഭാക്കുന  ആയതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ    75    ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില്
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

സഎകകഭാണസറ

2210-05-105-36―ജഭാനകഗഭാചെര  ആശയവനിനനിമയ  സസവകേലൈഗ്യമുള്ളവസര  പുനരധനിവസനി
പനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  സസഭാസസസറനി    (  സസഭാലസറനി  കഫഭാര്
റനിഹഭാബനിലൈനികറഷന്  ഓഫറ  കകേഭാഗനിറതീവറ  ആനറ  കേമപ്യൂണനികകറതീവറ
ഡനികസഭാര്കഡഴ്സറ  )

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 2.2251 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

28.  വനിഭനിനകശഷനി  വനിഭഭാഗതനില്സപടന  വഗ്യകനികേളുസടെ  പകതഗ്യകേ  ചെനികേനിത്സഭാ-
പുനരധനിവഭാസ  പവര്തനങ്ങള  സഎകകഭാണസറ  നടെപനിലൈഭാകനി  വരുന.  കമല്  പറഞ്ഞ
പദ്ധതനിയനില് ചെനികേനിത്സയഭായനി വനിദെഗ്ധ കഡഭാകര്മഭാരുസടെയുന്റിം പുനരധനിവഭാസതനിനഭായനി വനിവനിധ
സതറഭാപനികേളനില് കയഭാഗഗ്യതയുള്ളവരുസടെയുന്റിം പഠനതനിനഭായനി സസ്പെഷഗ്യല് അദ്ധഗ്യഭാപകേരുസടെയുന്റിം
കസവനങ്ങളകഭായുള്ള  സചെലൈവനിനഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ
സമനിതനി  മനസനിലൈഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.5749    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ    അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-05-105-28―സമഡനികല് വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ ഡയറകകററനിനു കേതീഴനില്   50%    കകേനഭാവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനികേളക്കുള്ള സന്റിംസ്ഥഭാന സഹഭായന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  50 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന്) 

29.  നനിലൈവനിസലൈ  14  സതീമുകേളുസടെ തുടെര് പവര്തനങ്ങള നടെത്തുനതനിനുകവണ്ടനി നടെപറ
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ  സമനിതനി
മനസനിലൈഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല്  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്    25    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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ഇന്റിംഹഭാന്സറ (ഇന്സ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ ഓഫറ സമനല് സഹല്തറ ആനറ നപ്യൂകറഭാ സയന്സറ)

2210-05-200-95-31―മഭാനസനികേ  ആകരഭാഗഗ്യന്റിം  ,    നഭാഡതീവപ്യൂഹന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ശഭാസ്ത്രന്റിം  -
സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പളന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  3 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

30.  ജതീവനകഭാരുസടെ  ശമ്പളതനിനുന്റിം  മററ  അലൈവന്സുകേളക്കുമഭായനി  നനിലൈവനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  1.991    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

കസ്റ്റററ സഹല്തറ ഏജന്സനി

2210-06-800-81―പധഭാനമനനി ജന ആകരഭാഗഗ്യ കയഭാജന  /    കേഭാരുണഗ്യ ആകരഭാഗഗ്യ  സുരക്ഷേഭാ
പദ്ധതനി   -   സന്റിംസ്ഥഭാന പദ്ധതനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 175 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

2210-06-800-80-02―പധഭാനമനനി  ജന  ആകരഭാഗഗ്യ  കയഭാജന  /  കേഭാരുണഗ്യ  ആകരഭാഗഗ്യ
സുരക്ഷേഭാ പദ്ധതനി   -   സന്റിംസ്ഥഭാന വനിഹനിതന്റിം  .

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 85 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

ആസകേ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം   : 260 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്) 

31.  പദ്ധതനി നടെതനിപനിനറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  745  കകേഭാടെനി രൂപ ആസകേ
ആവശഗ്യമഭായനി  വനനിരുന.   ഇതനില്  138  കകേഭാടെനി  രൂപ  കകേന  വനിഹനിതമഭായനി  ലൈഭഗ്യമഭായനി.
ബഭാകനി ആവശഗ്യമുള്ള 607 കകേഭാടെനി രൂപയനില് 356.57 കകേഭാടെനി രൂപ സന്റിംസ്ഥഭാന വനിഹനിതമഭായനി
ലൈഭനിക്കുകേയുന്റിം  ബഭാകനി  ആശുപതനികേളകറ  കുടെനിശനികേയഭായനി  ഉണ്ടഭായനിരുന  250.43  കകേഭാടെനി
രൂപ  നടെപ്പു  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  അനുവദെനിച്ച  260  കകേഭാടെനി  രൂപയനില്  നനിനമഭാണറ
കേസണ്ടതനിയതറ.  പസ്തുത  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കമല്പറഞ്ഞ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്
603    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

ആയുഷറ വകുപറ 

ഭഭാരതതീയ ചെനികേനിത്സഭാ വകുപറ

2210-02-001-91―ആകരഭാഗഗ്യ വനിവരങ്ങളുസടെ നടെതനിപറ ക്രമന്റിം   (  എച്ചറ  .  സഎ  .  എന്റിം  .  എസറ  )

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 60 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന്)

32.  125  ആശുപതനികേളനില്  ഇ-കഹഭാസ്പെനിറല്  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  നടെപനിലൈഭാക്കുനതനിനറ
നനിലൈവനിസലൈ ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് 13.123    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2210-02-101-76―പകൃതനി  ദുരന്തന്റിംമൂലൈമുള്ള  ആകരഭാഗഗ്യ  പശ്നവന്റിം  പകേര്ച്ചവഗ്യഭാധനികേളുസടെ
നനിയനണവന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1.5 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

33.  കകേഭാവനിഡറ-19  പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങളകഭാവശഗ്യമഭായ  മരുനറ,  കരഭാഗ
പതനികരഭാധ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  ഗഇൗസറ,  സഭാനനിലറസര്,  എനനിവ  ലൈഭഗ്യമഭാക്കുനതനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ. ആയതനിനഭാല്  1.5   കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-74―ഭഭാരതതീയ  ചെനികേനിത്സഭാ  രതീതനിയനിലള്ള  സ റകപഭാര്ട്സറ  സമഡനിസനിന്
ഗകവഷണശഭാലൈ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 1 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

34.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  സകേഭാലന്റിം,  ഇടകനി,  എറണഭാകുളന്റിം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലൈകഭാടെറ,  മലൈപ്പുറന്റിം,
കേണ്ണൂര്,  ജനിലയനിസലൈ  കസ്പെഭാര്ട്സറ  യൂണനിറ്റുകേളുസടെ  സുഗമമഭായ  പവര്തനതനിനറ  നനിലൈവനിസലൈ
ഫണ്ടറ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില്   40   ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-65―ജതീവനനിയുന്റിം പുനര്നവയുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം :  90 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന്)

35.  ജതീവനനി  (Diabetic mellitus)  പദ്ധതനി തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  സകേഭാലന്റിം,  എറണഭാകുളന്റിം,
കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനികലൈയുന്റിം  പുനര്നവ  (Strokes  Management)  പതനന്റിംതനിട്ടേ,  കകേഭാട്ടേയന്റിം,
കകേഭാഴനികകഭാടെറ, കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനികലൈയുന്റിം സതരസഞ്ഞടകസപട്ടേ ആശുപതനികേളനില് നടെപനിലൈഭാകനി
വരുന.  പദ്ധതനിയുസടെ  സുഗമമഭായ  നടെതനിപനിനഭായനി  നനിലൈവനിസലൈ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലൈഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്   10   ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4210-02-103-94—ഭഭാരതതീയ ചെനികേനിത്സഭാ വകുപനിനറ കേതീഴനിലള്ള മരഭാമതറ പണനികേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 6 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

36.  മലൈപ്പുറന്റിം ജനിലയനിസലൈ എടെകര ഗവ.  ആയൂര്കവദെ ആശുപതനിയുസടെ പുതനിയ മനനിരന്റിം
നനിര്മഭാണതനിനഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  2.5    കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2210-02-101-97-24—മററ ആശുപതനികേളുന്റിം ഡനിസസ്പെന്സറനികേളുന്റിം   -   സഭാധന സഭാമഗനികേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 5.9738 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

37.  നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
2   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-74―ഭഭാരതതീയ  ചെനികേനിത്സഭാ  രതീതനിയനിലള്ള  സ റകപഭാര്ട്സറ  സമഡനിസനിന്
ഗകവഷണശഭാലൈ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-02-101-74-04-1 ― യഭാതഭാ സചെലൈവകേള   -   യഭാതഭാബത -  1,000 രൂപ

2210-02-101-74-04-2 ― യഭാതഭാ സചെലൈവകേള   -   സ്ഥലൈന്റിംമഭാറബത - 1,000 രൂപ

38.  കകേരള കസ്പെഭാര്ട്സറ ആയൂര്കവദെ ആശുപതനിയനിസലൈ ജതീവനകഭാരുസടെ യഭാതഭാബത
ബനില്ലുകേള,  ടഭാന്സ റഫര്  ടെനി.എ.  ബനില്ലുകേള  എനനിവയഭായനി  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  തഭാസഴപറയുന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു
കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന തുകേ    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ   അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-74-04-1 ― 10,000 രൂപ

2210-02-101-74-04-2 ― 7,000 രൂപ

2210-02-101-74―ഭഭാരതതീയ  ചെനികേനിത്സഭാ  രതീതനിയനിലള്ള  സ റകപഭാര്ട്സറ  സമഡനിസനിന്
ഗകവഷണശഭാലൈ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന് 

2210-02-101-74-05-1 ―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   സവള്ളകരന്റിം ― 1,000 രൂപ

2210-02-101-74-05-2 ―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   ലവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ    ― 1,000 രൂപ

2210-02-101-74-05-3 ―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള    -  സടെലൈകഫഭാണ സചെലൈവറ ― 1,000 രൂപ

2210-02-101-74-05-4 ―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   മറനിനങ്ങള  ―  1,000 രൂപ

39.  കകേരള  സ റകപഭാര്ട്സറ  സമഡനിസനിന്  ഗകവഷണശഭാലൈയനിസലൈ  വഭാട്ടേര്  ചെഭാര്ജറ
ബനില്ലുകേള,  ലവദെദ്യുത  ചെഭാര്ജറ,  സടെലൈകഫഭാണ  ചെഭാര്ജറ,  ഓഫതീസനിസലൈ  മററ  സചെലൈവകേള
എനനിവയഭായനി  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ചുവസടെ പറയുന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു കനസര കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന തുകേ
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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2210-02-101-74-05-1 ― 25,000 രൂപ

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

2210-02-101-74-05-3 ― 30,000 രൂപ

2210-02-101-74-05-4 ― 50,000 രൂപ

2210-02-191-50―മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം    -    റവനപ്യൂ
സചെലൈവനികലൈക്കുള്ള കബഭാകറ ഗഭാനറ                      

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം       : 4.55 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

2210-02-192-50―മുനനിസനിപഭാലൈനിറനികേളക്കുന്റിം  മുനനിസനിപല്  കേഇൗണസനിലകേളക്കുമുള്ള
ധനസഹഭായന്റിം   -   റവനപ്യൂ   സചെലൈവനികലൈക്കുള്ള  കബഭാകറ ഗഭാനറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം       : 45.26 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

2210-02-196-50―ജനിലഭാ പരനിഷത്തുകേള  /  ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള  സഹഭായന്റിം   -   റവനപ്യൂ
സചെലൈവനികലൈക്കുള്ള കബഭാകറ ഗഭാനറ                      

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : 67.20 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

40. കകേഭാര്പകറഷന്, മുനനിസനിപഭാലൈനിറനി, പഞഭായതറ പരനിധനികേളനില് വരുന ആയൂര്കവദെ
ആശുപതനികേളനില്  ഒരു  ദെനിവസന്റിം  നനിശനിത  എണന്റിം  കരഭാഗനികേസള  ചെനികേനിത്സനികഭാനുള്ള
സഇൗകേരഗ്യമുണ്ടറ.  അവര്കറ ഭക്ഷേണന്റിം നല്കകേണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടറ.  എനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്
നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.
ആയതനിനഭാല് തഭാസഴപറയുന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു കനസര കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന തുകേ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-191-50 : 5 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-192-50 : 75 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-196-50 : 90 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

ആയുര്കവദെ സമഡനികല് വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ വകുപറ

2210-02-101-78-17―ആയൂര്കവദെ  കകേഭാകളജറ  ആശുപതനി  ,    കേണ്ണൂര്    -    സചെറുകേനിടെ  മരഭാമതറ
പദ്ധതനികേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 6 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന്)

41.  പനി.ജനി.  വനിദെഗ്യഭാര്ത്ഥനികേളക്കുന്റിം  പഠന   ഗകവഷണങ്ങളക്കുന്റിം,  കരഭാഗനികേളുസടെ
ചെനികേനിത്സക്കുമഭായനി  ആശുപതനിയനിസലൈ  ശലൈഗ്യതന  വനിഭഭാഗതനിനറ  സസമനര്  ഓപകറഷന്
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തതീകയറര്  ആശുപതനി  സകേട്ടേനിടെതനിസന  മുകേള  നനിലൈയനില്  പണനിയുനതനിനറ  നനിലൈവനില്
അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്    50    ലൈക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-05-101-49―പുതനിയ സര്കഭാര്   ആയൂര്കവദെ സമഡനികല് കകേഭാകളജറ 

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : ഇല. (പഭാന്)

42.  ആയൂര്കവദെ  സമഡനികല്  വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസവകുപനിനറ  കേതീഴനില്  ഇടകനി
ജനിലയനിസലൈ  ഉടമ്പന്കചെഭാലൈയനില്  പുതനിയ  സര്കഭാര്  ആയൂര്കവദെ  സമഡനികല്  കകേഭാകളജറ
സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനറ ബഡ്ജറനില് തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.  ആയതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
1   കകേഭാടെനി രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4210-03-101-93—ഗവണസമനറ ആയൂര്കവദെ കകേഭാകളജറ  ,   കേണ്ണൂര് സ്ഥലൈസമടപറ  ,   സകേട്ടേനിടെങ്ങള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 2 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

43.  കേണ്ണൂര്,  ആയൂര്കവദെ  കകേഭാകളജനില്  പുതനിയ  അകഭാദെമനികേറ  കബഭാകറ,
സപണകുട്ടേനികേളകഭായനിട്ടുള്ള  കഹഭാസ്റ്റല്  എനനിവയഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  25    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ   ഈ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-99―കകേഭാകളജറ ആശുപതനികേളുന്റിം പസവ വഭാര്ഡന്റിം  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-02-101-99-02-1 : കവതനന്റിം   -   ശമ്പളന്റിം

2210-02-101-99-02-2 : കവതനന്റിം   -   ക്ഷേഭാമബത - 8.87 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-02-3 : കവതനന്റിം   -   മററ അലൈവന്സുകേള

2210-02-101-99-02-4 : കവതനന്റിം  -  കേണകസഭാളനികഡറഡറ കപ - 54.54 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-02-5 : കവതനന്റിം   -   ദെനിവസ കവതനന്റിം - 45.74 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

44.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  ആയൂര്കവദെ  കകേഭാകളജറ  ആശുപതനിയനിലന്റിം  പസവ  വഭാര്ഡനിലന്റിം
കേരഭാര്  അടെനിസ്ഥഭാനതനിലന്റിം  ദെനിവസ  കവതന  അടെനിസ്ഥഭാനതനിലന്റിം  കജഭാലൈനി  സചെയ്യുന
ജതീവനകഭാര്കറ  കവതനന്റിം  നല്കുനതനിനുള്ള  തുകേയുന്റിം  ശമ്പളന്റിം,  ക്ഷേഭാമബത,  മററ
അലൈവന്സുകേള, കേണകസഭാളനികഡറഡറ കപ, ദെനിവസ കവതനന്റിം എനനിവയറ അനുവദെനിച്ച തുകേയുന്റിം

907/2021.
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അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
ചുവസടെ  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന തുകേ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-02-1 

2210-02-101-99-02-2 : 1 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-02-3

2210-02-101-99-02-4 : 1 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-02-5 : 10 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99―കകേഭാകളജറ ആശുപതനികേളുന്റിം  ,   പസവവഭാര്ഡന്റിം തനിരുവനന്തപുരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-02-101-99-04-1 : യഭാതഭാ സചെലൈവകേള - യഭാതഭാ ബത - 9,000 രൂപ

2210-02-101-99-04-4 : യഭാതഭാസചെലൈവകേള - അവധനിയഭാതഭാനുകൂലൈഗ്യന്റിം- 31,000 രൂപ

45.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  ആയൂര്കവദെ  സമഡനികല്  കകേഭാകളജനിസലൈ  ജതീവനകഭാരുസടെ

ഔകദെഗ്യഭാഗനികേ യഭാതകേള അനുബനനിചള്ള ബനില്ലുകേള മഭാറുനതനിനുള്ള തുകേയുന്റിം യഭാതഭാ ബത

അവധനി  യഭാതഭാനുകൂലൈഗ്യന്റിം  എനനിവയറ  നടെപ്പു  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയ  തുകേയുന്റിം

അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ

ചുവസടെ  പറയുന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു  കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-04-1 : 15,000 രൂപ

2210-02-101-99-04-4 : 15,000 രൂപ

2210-02-101-99―കകേഭാകളജറ ആശുപതനികേളുന്റിം  ,   പസവവഭാര്ഡന്റിം തനിരുവനന്തപുരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-02-101-99-05-1 ―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   സവള്ളകരന്റിം - 8.10 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-05-2 ―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   ലവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ - 31.23 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ
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46.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം ആയുര്കവദെ സമഡനികല് കകേഭാകളജനിസലൈ സവള്ളകരന്റിം,  ലവദെദ്യുതനി
സചെലൈവറ എനനിവയറ നടെപ്പു സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ   ചുവസടെ  പറയുന
ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു  കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-05-1―സവള്ളകരന്റിം : 50 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-05-2―ലവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ : 10 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99―കകേഭാകളജറ ആശുപതനികേളുന്റിം  ,   പസവവഭാര്ഡന്റിം തനിരുവനന്തപുരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-02-101-99-24 ― സഭാധന സഭാമഗനികേള - 53.86 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-34-3 ― മററ സചെലൈവകേള   -   മറനിനന്റിം - 6.98 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-45 ― പനി  .   ഒ  .   എല്  . - 50,000 രൂപ 

47. തനിരുവനന്തപുരന്റിം ആയുര്കവദെ സമഡനികല് കകേഭാകളജനിസലൈ സഭാധന സഭാമഗനികേള, മററ
സചെലൈവകേള - മറനിനന്റിം, പനി. ഒ. എല്.. എനനിവയറ നടെപ്പു സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയ
തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ചുവസടെ പറയുന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു കനസര കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന തുകേ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-99-24―സഭാധന സഭാമഗനികേള : 30 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-34-3―മററ സചെലൈവകേള   -   മറനിനന്റിം : 1 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

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

2210-02-101-96―ആയുര്കവദെ ഫഭാര്മസനി

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-02-101-96-01-4―സമഡനികല് റതീ  -   ഇകമ്പഴ റസ റസമനറ - 1 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-96-04-4―അവധനി യഭാതഭാനുകൂലൈഗ്യന്റിം - 15,000 രൂപ

2210-02-101-96-05-1―സവള്ളകരന്റിം -  48,000 രൂപ

2210-02-101-96-24―സഭാധന സഭാമഗനികേള - 63.75 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ
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48.  ആയൂര്കവദെ  ഫഭാര്മസനിയുസടെ  സമഡനികല് റതീ-ഇകമ്പഴ്സ റസമനറ,  യഭാതഭാ  സചെലൈവകേള
അവധനി യഭാതഭാനുകൂലൈഗ്യന്റിം,  സവള്ളകരന്റിം,  സഭാധന സഭാമഗനികേള വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള സചെലൈവകേള
എനനിവയ്ക്കു  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ചുവസടെ  പറയുന  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-96-01-4― 3 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-96-04-4― 3 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-96-05-1― 3 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-96-24― 27 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-94-05-1―ഔഷധസസഗ്യ പഠന കകേനന്റിം ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -  സവള്ളകരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 30,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

49.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം ഔഷധ സസഗ്യ പഠന കകേനതനിസന സവള്ളകര കുടെനിശനികേയറ
നടെപറ  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
10   ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-101-85―പഞകേര്മ ആശുപതനിയുസടെ വനികേസനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-02-101-85-02-1 — കവതനന്റിം  -  ശമ്പളന്റിം

2210-02-101-85-02-2 — കവതനന്റിം   -   ക്ഷേഭാമബത     2.89 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-85-02-3 — കവതനന്റിം   -   മററ അലൈവന്സുകേള

2210-02-101-85-05-1 — സവള്ളകരന്റിം 1.02 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-85-05-3 —സടെലൈകഫഭാണ സചെലൈവറ 50,000 രൂപ

50.  പഞകേര്മ  ആശുപതനിയനിസലൈ  ജതീവനകഭാരുസടെ  ശമ്പളന്റിം,  ക്ഷേഭാമബത,  മററ
അലൈവന്സുകേള, ഓഫതീസറ സചെലൈവകേളഭായ സവള്ളകരന്റിം, സടെലൈകഫഭാണ സചെലൈവറ എനനിവയഭായനി
നടെപറ  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ചുവസടെ
പറയുന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു  കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന തുകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .
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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 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-85-05-3 — 22,000 രൂപ

2210-02-101-78―ആയൂര്കവദെ കകേഭാകളജറ ആശുപതനി  ,   കേണ്ണൂര്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-02-101-78-01-4 : ശമ്പളന്റിം - സമഡനികല് റതീ-ഇകമ്പഴ്സറസമനറ —50,000 രൂപ

2210-02-101-78-02-1 : കവതനന്റിം - ശമ്പളന്റിം

2210-02-101-78-02-2 : കവതനന്റിം -ക്ഷേഭാമബത — 3.22 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-78-02-3 : കവതനന്റിം -മററ സചെലൈവകേള

2210-02-101-78-02-5 : കവതനന്റിം -ദെനിവസകവതനന്റിം —14.66 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

51.  കേണ്ണൂര്  ഗവ.  ആയൂര്കവദെ  കേണഭാശുപതനിയനിസലൈ  ജതീവനകഭാരുസടെ  ശമ്പളവന്റിം
മറഭാനുകൂലൈഗ്യങ്ങളുന്റിം,  സമഡനികല്  റതീ-ഇകമ്പഴ്സറസമനറ,  ദെനിവസകവതനന്റിം  എനനിവയഭായനി  നടെപറ
സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ചുവസടെ പറയുന
ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു  കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

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

2210-02-101-78-02-1

2210-02-101-78-02-2 — 1 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-78-02-3

2210-02-101-78-02-5 — 10 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-96―ആയൂര്കവദെ സമഡനികല് കകേഭാകളജറ  ,   തൃപ്പുണനിത്തുറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : (കനഭാണ പഭാന്)

2210-05-101-96 -02-1 -കവതനന്റിം-ശമ്പളന്റിം    10.68 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-96 -02-2-കവതനന്റിം-ക്ഷേഭാമബത
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2210-05-101-96 -06―   വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി : 58,000 രൂപ

2210-05-101-96 -12―കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റസപന്ഡകേളുന്റിം    : 4.21 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-101-96-21-2―കമഭാകട്ടേഭാര്വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം
                                           അറകുറപണനികേളുന്റിം      : 13,000 രൂപ

2210-05-101-96 -24―സഭാധന സഭാമഗനികേള   : 28.20 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-96 -45―പനി  .  ഒ  .  എല്  . : 32,000  രൂപ

52.  തൃപ്പുണനിത്തുറ  ആയുര്കവദെ  സമഡനികല്  കകേഭാകളജനില്,  കവതന  ഇനതനിലന്റിം
കുട്ടേനികേളുസടെ  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം  ലസ്റ്റസപന്ഡകേളുന്റിം, കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങളുസടെ അറകുറപണനികേള,
സഭാധന സഭാമഗനികേള വഭാങ്ങുനതനിനുന്റിം ഇനന സചെലൈവനികലൈയ്ക്കുമഭായനി നടെപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ. ആയതനിനഭാല് തഭാസഴപറയുന ശതീര്ഷകേങ്ങളകറ
കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-05-101-96-02-01
2210-05-101-96-02-02 1.50 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ
2210-05-101-96-06 - 50,000 രൂപ

2210-05-101-96-12 - 4.5 കകേഭാടെനി രൂപ

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

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

2210-05-101-96-45 - 50,000 രൂപ

2210-05-101-95―ആയൂര്കവദെ സമഡനികല് കകേഭാകളജറ  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം  : (കനഭാണ പഭാന്)

2210-05-101-95-02-1 ― കവതനന്റിം  -  ശമ്പളന്റിം

2210-05-101-95-02-2 ― കവതനന്റിം  -  ക്ഷേഭാമബത :13.49 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-95-02-3 ― കവതനന്റിം  -  മററ അലൈവന്സുകേള 

2210-05-101-95-02-4 ― കേണകസഭാളനികഡറഡറ കപ : 73 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-95-02-5 ― ദെനിവസ കവതനന്റിം : 31.78 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ
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2210-05-101-95-04-4 ― യഭാതഭാ സചെലൈവകേള- 
അവധനി യഭാതഭാനുകൂലൈഗ്യന്റിം : 67,000 രൂപ

2210-05-101-95-05-1  ― ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള- സവള്ളകരന്റിം : 5.50 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-95-12 ―കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റസപന്ഡകേളുന്റിം: 8.5 കകേഭാടെനി രൂപ

53. തനിരുവനന്തപുരന്റിം ആയുര്കവദെ സമഡനികല്  കകേഭാകളജനില്  കവതനന്റിം,  അവധനി
യഭാതഭാനുകൂലൈഗ്യന്റിം,  സവള്ളകരന്റിം എനതീ ഇനങ്ങളനിലന്റിം കുട്ടേനികേളകഭായനി അനുവദെനിച്ച  ലസ്റ്റസപന്ഡന്റിം
കസഭാളര്ഷനിപ്പുന്റിം,  കേണകസഭാളനികഡറഡറ  കപ,  ദെനിവസ  കവതനന്റിം,  യഭാതഭാസചെലൈവകേള,  അവധനി
യഭാതഭാനുകൂലൈഗ്യന്റിം,  സവള്ളകരന്റിം  എനനിവയഭായനി  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതന്റിം അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണനറ സമനിതനി മനസനിലൈഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് ചുവസടെ പറയുന
ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു  കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2210-05-101-95-02-1

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

2210-05-101-95-02-3

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

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

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

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

2210-05-101-95-12 -  8 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-101-79―ഗവണസമനറ ആയുര്കവദെ കകേഭാകളജറ  ,   കേണ്ണൂര്

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-05-101-79-02-4―കവതനന്റിം  -   കേണകസഭാളനികഡററ കപ — 92.38 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-79-02-5  ― കവതനന്റിം  -   ദെനിവസകവതനന്റിം — 4.44 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-79-05-2―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള —ലവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ —15.58 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-79-06―വഭാടെകേ – കേരന്റിം   -   നനികുതനി—15,000 രൂപ
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54. കേണ്ണൂര്, ഗവണസമനറ ആയുര്കവദെ കകേഭാകളജുമഭായനി ബനസപട്ടേ കമല് ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്
നടെപ്പു സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  ചുവസടെ  പറയുന
ശതീര്ഷകേങ്ങളകറ  കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

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

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

2210-05-101-79-05-2—5 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-79-06—60,000 രൂപ

കഹഭാമനികയഭാപതനി വകുപറ

2210-02-102-75―കഹഭാമനികയഭാപതനി വകുപനിസന നനിലൈവഭാരന്റിം ഉയര്തലന്റിം നവതീകേരണവന്റിം  

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം      :   7 കകേഭാടെനി രൂപ  (പഭാന്)

55. ഇ-കഹഭാസ്പെനിറല് സന്റിംവനിധഭാനന്റിം സന്റിംസ്ഥഭാനസത 34 കഹഭാമനികയഭാ ആശുപതനികേളനിലന്റിം
നടെപനില് വരുത്തുനതനിനറ  1.6    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-102-74―കഹഭാമനികയഭാപതനി വകുപനിസന ആകരഭാഗഗ്യപഭാലൈനവന്റിം പകതഗ്യകേ ആകരഭാഗഗ്യ
സന്റിംരക്ഷേണ കകേനങ്ങളുന്റിം                           

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം       : 6.45 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്)

56.   കഹഭാമനികയഭാപതനി  വകുപനിനറ  കേതീഴനിലള്ള  RAECH (Rapid  Action  Epidemic
Control  Cell  Homoeopathy)-സന  കനതൃതസതനില്  സഭാന്റിംക്രമനികേ  കരഭാഗ  നനിയനണ
പരനിപഭാടെനിയുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാവനിഡറ  പവര്തനങ്ങള  കേഭാരഗ്യക്ഷേമമഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുന്റിം
ഇഇൗ  പദ്ധതനികറ  കേതീഴനിലള്ള  വഗ്യതഗ്യസ  ആതുര  കസവന  പദ്ധതനികേളനില്  പവര്തനിക്കുന
തഭാല്കഭാലൈനികേ ജതീവനകഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ കവതനന്റിം സകേഭാടത്തുതതീര്ക്കുനതനിനുമഭായനി  1.32    കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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കഹഭാമനികയഭാപതനി വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ വകുപറ

2210-02-102-97-34-3―കഹഭാമനികയഭാ  കകേഭാകളജറ  ആശുപതനി  ,    കകേഭാഴനികകഭാടെറ    -      മററ
സചെലൈവകേള   -   മറനിനന്റിം   

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം       : 62.70 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന്)

57.  കകേഭാഴനികകഭാടെറ  കഹഭാമനികയഭാ  കകേഭാകളജറ  ആശുപതനിയനില്  ഇ-ഓഫതീസറ,
ഇ-കഹഭാസ്പെനിറല്  എനനിവ  നടെപനിലൈഭാക്കുനതനിനറ  ആവശഗ്യമഭായ  സഇൗകേരഗ്യങ്ങള
ഒരുക്കുനതനിനഭായനി നടെപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    23.50    ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-05-102-98-34-3―കഹഭാമനികയഭാപതനി  സമഡനികല്  കകേഭാകളജറ  ,    കകേഭാഴനികകഭാടെറ  മറ്റു
സചെലൈവകേള   -   മറനിനന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 43 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന്)

58.  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദെനികസപട്ടേ  തഭാകലൈഭാലൈന്റിം  കപഭാജകനിസന
സുഗമമഭായ  പവര്തനതനിനറ  അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്
23.61   ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-102-98―കഹഭാമനികയഭാ കകേഭാകളജറ ആശുപതനി, തനിരുവനന്തപുരന്റിം       

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം    : (കനഭാണ പഭാന്)

2210-02-102-98-01-2―ശമ്പളന്റിം   -   ക്ഷേഭാമബത                -  17.16 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-102-98-01-3―ശമ്പളന്റിം   -   വതീട്ടുവഭാടെകേ അലൈവന്സറ  -  7.59 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

59.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  കഹഭാമനികയഭാ  കകേഭാകളജറ  ആശുപതനിയനിസലൈ  പുതുകനിയ  ഡനി.എ.
കുടെനിശനികേ,  പുതുകനിയ  വതീട്ടേറ  വഭാടെകേ  അലൈവന്സറ  എനനിവയറ  നടെപ്പുസഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്    2210-02-102-98-01-2-
ശതീര്ഷകേതനില്    10    ലൈക്ഷേന്റിം  രൂപയുന്റിം    2210-02-102-98-01-3    ശതീര്ഷകേതനില്    7    ലൈക്ഷേന്റിം
രൂപയുന്റിം ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

907/2021.
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2210-02-102-98-02-2―കഹഭാമനികയഭാ കകേഭാകളജറ ആശുപതനി  ,    തനിരുവനന്തപുരന്റിം  -  കവതനന്റിം    -
ക്ഷേഭാമബത     

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം       : 21,000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

60.  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് പുതുകനിയ ഡനി.എ. കുടെനിശനികേ അനുവദെനിക്കുനതനിനഭായനി 43,000   രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-102-98-04-2―കഹഭാമനികയഭാ  കകേഭാകളജറ  ആശുപതനി  ,    തനിരുവനന്തപുരന്റിം  -  യഭാത
സചെലൈവകേള  -  സ്ഥലൈന്റിംമഭാറ ബത     

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം       : 4000 രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

61.  നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനിനുള്ള  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  തതീര്പഭാകഭാനുള്ള സ്ഥലൈമഭാറ  ബതയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷേകേള
പരനിഗണനിക്കുനതനികലൈകഭായനി  50,000    രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-02-102-98―കഹഭാമനികയഭാ കകേഭാകളജറ ആശുപതനി  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം       

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം    : (കനഭാണ പഭാന്)

2210-02-102-98-05-2―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   ലവദെപ്യൂതനി സചെലൈവറ  -  7.5 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-102-98-05-3―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -  സടെലൈകഫഭാണ സചെലൈവറ - 40,000 രൂപ

62.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  കഹഭാമനികയഭാ  കകേഭാകളജറ  ആശുപതനിയനിസലൈ  ലവദെപ്യൂതനി  ബനില്,
ഇനര്സനററ,  സടെലൈകഫഭാണ  ചെഭാര്ജറ  എനനിവയഭായനി  നടെപ്പു  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്   2210-02-102-98 -05-2,
ശതീര്ഷകേതനില്    3    ലൈക്ഷേന്റിം രൂപയുന്റിം    2210-02-102-98-05-3-     ശതീര്ഷകേതനില്    30,000
രൂപയുന്റിം അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-05-102-99―കഹഭാമനികയഭാപതനി സമഡനികല് കകേഭാകളജറ  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-05-102-99-05-4―ഓഫതീസറ സചെലൈവകേള   -   മറനിനങ്ങള—1.38 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-102-99-12―സ റകകേഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം  -  ലസ്റ്റസപന്ഡകേളുന്റിം—2.8875 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-102-99-34-3―മറ്റു സചെലൈവകേള   -   മറനിനന്റിം—1.10 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

63.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം കഹഭാമനികയഭാ സമഡനികല് കകേഭാകളജനിസന ഓഫതീസറ  സചെലൈവകേള
സ റകകേഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം  ലസ്റ്റസപന്ഡകേളുന്റിം  മറ്റു  സചെലൈവകേള,  മറനിനന്റിം  എനനിവയറ  നടെപറ
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.
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ആയതനിനഭാല് തഭാസഴപറയുന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന തുകേ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2210-05-102-99-05-4—1 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-102-99-12—60 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-102-99-34-3—1 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-102-98―കഹഭാമനികയഭാപതനി സമഡനികല് കകേഭാകളജറ  ,   കകേഭാഴനികകഭാടെറ.

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : കനഭാണ പഭാന്

2210-05-102-98-02-5―കവതനന്റിം  -   ദെനിവസകവതനന്റിം—11.25 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-102-98-12―സ് കകേഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റലപന്ഡകേളുന്റിം—2 കകേഭാടെനി രൂപ

2210-05-102-98-34-1―മറ്റു സചെലൈവകേള   -   സവള്ളകരന്റിം—1.57 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-102-98-34-2―മറ്റു സചെലൈവകേള   -   ലവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ—8.74 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

64.  കഹഭാമനികയഭാപതനി  സമ ഡനികല്  കകേഭാകളജനിസന  കവതനന്റിം,  ദെനിവസകവതനന്റിം,
സ റകകേഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റസപന്ഡകേളുന്റിം,  മറ്റു സചെലൈവകേള,  സവള്ളകരന്റിം,  ലവദെദ്യുതനി സചെലൈവറ
തുടെങ്ങനിയ ആവശഗ്യങ്ങളകഭായനി നടെപറ  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
ചുവസടെ  പറയുന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

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

2210-05-102-98-12—76 ലൈക്ഷേന്റിം  രൂപ

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

2210-05-102-98-34-2—8.26 ലൈക്ഷേന്റിം  രൂപ

2210-05-102-88-12―സസകേഭാരഗ്യ  കഹഭാമനികയഭാ  സമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളനിസലൈ  ജതീവനകഭാര്കറ
കനരനിട്ടേറ ശമ്പളന്റിം നല്കുനതനിനറ   -  സ റകകേഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റസപന്റുകേളുന്റിം

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 3.09 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ പഭാന്)

65.  സസകേഭാരഗ്യ  കഹഭാമനികയഭാപതനികേറ  സമഡനികല്  കകേഭാകളജുകേളനികലൈകറ  സസസ്റ്റപനറ
വനിതരണന്റിം സചെയ്യുനതനിനഭായനി 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത കുടെനിശനികേ ഉളസപസടെ നടെപറ
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സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ. ആയതനിനഭാല്   90   ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

സന്റിംസ്ഥഭാന ഔഷധസസഗ്യ കബഭാര്ഡറ

2210-05-101-60―കസ്റ്റററ സമഡനിസനിനല് പഭാനറസറ കബഭാര്ഡറ

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 25 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന്)

66.  നനിലൈവനിലള്ള  പദ്ധതനികേളുസടെ  തുടെര്  നടെതനിപനിനുകവണ്ടനി  2021-22 സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ച 25 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ പദ്ധതനികേള നടെപനിലൈഭാക്കുവഭാന് പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ    42    ലൈക്ഷേന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  . 

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIX

കുടന്റിംബകക്ഷേമന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയ റതതറ : 525.2573 കകേഭാടെനി രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയ റതതറ : 1 ലൈക്ഷേന്റിം രൂപ

2211-00-101-95―സബ്സസനറുകേള

ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം : 292.7435 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന്) 

67.  സബ്സസനറുകേള  കറ നടെപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള
തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  207    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

വതീണഭാ കജഭാര്ജറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്കപഴ്സണ,
2021 ജൂസസലൈ 1. സബ്ജകറ കേമനിറനി XII.


