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(ആകേരനഗ്യവ്നാം കുട്നാംബകേംബക്ഷേമവ്നാം)
(2013-2016)

ഘഥനകളുടെനി

ടെ പരെയരമനന   :

ശത. വി. എസ്. െിവകുമനര ,
ആകേരനഗ്യവ്നാം കുട്നാംബകേംബക്ഷേമവ്നാം കേേമവും ദേവസും ദേവസ്വവ്നാം  വകുപ്പുമന്ത്രി.�����ി.

അ്നാംഗ്ങ്ങള   :

ശത.  എ്നാം. പി. അബ്ദുസ്സ്.മേമവും ദേ് സമേമവും ദേനനിി
ശതമതി പി. അയിഷന കേപനറ്റി
ശത.  എടെ പരാ. സി. ബനലകൃഷ്ണന
ശത.  പി. ടെ പര  കേ. ബഷതര
ശതമതി ഇ. എസ്. ബിജികേമനള
ശത.  ടെ പര  കേ. േമവും ദേനസന
ശത.  എ. റ്റി. കേജനരജ്
ശത.  ടെ പര  കേ. കുഞ്ഞമ്മത് മനസ്റ്റര
ശത.  കേറനഷി അഗ്സ്റ്റിന .

നിിയമസഭന ടെ പരസക്രകേരറിയറ്റ്   :

ശത. പി. ഡി. െനര്നാംഗ്ധരന , ടെ പരസക്രരറി
ശത. എസ്. തുളസതധരന , കേജനയിന്് ടെ പരസക്രരറി
ശത. ആര . സജതവന , ടെ പരഡപ്യൂരി ടെ പരസക്രരറി
ശത. ജി. ഹരതഷ്, അണ്ടര ടെ പരസക്രരറി.



അവതനരി  കേ

2014-15 സനമ്പതി  കേ വരഷടെ പരത  ബഡ്ജറ്റിജറ്റില് ആകേരനഗ്യവ്നാം കുട്നാംബകേംബക്ഷേമവ്നാം
സ ്നാംബന്ധിിച്ച വിഷയനിിര്ണ്ണയ സമിതി XII-ടെ പരന് പരിധിയില്വരുന ധനിനഭയരര്ത്ഥനി  കേളുടെ പരഥനകളുടെ
പരികേെനധനി സ്നാംബന്ധിിച്ച നിനലനമത് റികേ്നരര് സമിതിയുടെ പരഥനകളുടെ ടെ പരെയരമനനിനയ ഞാന് സമര്നന
സമര്ിക്കുന.

സമിതി 18-2-2014,  5-3-2014  എനത തതയതി  കേളില് കേയനഗ് ്നാം കേെരന്,  കേ  കേരള
നിിയമസഭയുടെ പരഥനകളുടെ നിഥനകളുടെപഥനകളുടെിക്രമവ്നാം   കേനരയനിിര്യനിര്വ്വഹണവ്നാം സ്നാംബന്ധിിച്ച െരങ്ങളിലും ഇത്
സംബന്ധിച്്നാം ഇത്
സ്നാംബന്ധിിച്ച് പുറടെ പര്ടവിച്ച മനരുവിച്ച മാര്ഗ്ഗനിിരകേച മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേെകേരഖ  കേളിലും ഇത്
സംബന്ധിച്്നാം വയവസ്ഥ ടെ പരെയ്തിട്ടുള്ളവിധം താഴെിട്ടുള്ളവിധ ്നാം
തനടെ പരപ്റയുന ധനിനഭയരര്ത്ഥനി  കേളില് ഉളടെ പരകനള്ളുന വിവിധ ടെ പരെലവിനിങ്ങള
പരികേെനധിച:

ധനിനഭയരര്ത്ഥനി നിമ്പര  XVIII  ― ടെ പരവടെ പരാേമവും ദേയസഹനയര ്നാംഗ്വ്നാം ടെ പരപനതുജനിനകേരനഗ്യവ്നാം
ധനിനഭയരര്ത്ഥനി നിമ്പര  XIX  ― കുട്നാംബകേംബക്ഷേമ്നാം 
ധനിനഭയരര്ത്ഥനി നിമ്പര  XX  ― ശുദ്ധജല വിതരണവ്നാം ശുെത  കേരണവ്നാം
ധനിനഭയരര്ത്ഥനി നിമ്പര  XXX―ഭംബക്ഷേയ ്്നാം  (2236 കേപനഷ  കേനഹനര്നാം)

ബന്ധിടെ പര്ര വകുപ്പു  കേളില്നിിന്നാം ലഭിച്ച കുറിപ്പു  കേള സമിതി പരിഗ്ണിക്കു  കേയു്നാം
കേയനഗ്ങ്ങളില്   സനിഹിതരനയിരുന ഉകേേമവും ദേയനഗ്സ്ഥരില്നിിന്നാം  കൂടതല് വിവരങ്ങള
ആരനയു  കേയു്നാം ടെ പരെയ.

ഭരണഘഥനകളുടെനിനപരവ്നാം സനമ്പതി  കേവമനയ പരിമിതി  കേളക് വികേധയമനയി സമിതി
അതിടെ പരന് നിിരകേച മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേെങ്ങളക്കു്നാം ശുപനരെ  കേളക്കു്നാം രൂപ്നാം നില്കു  കേയു്നാം അവ റികേ്നരരില്
ഉളടെ പരകനള്ളിക്കു  കേയു്നാം ടെ പരെയ്തിട്ടുള്ളവിധം താഴെിരിക്കുന.

2014 മനരച്ച് മനസ്നാം 10-ാനാ്നാം തതയതി കൂഥനകളുടെിയ കേയനഗ്തില് ഈ റികേ്നരര്
അ്നാംഗ്ത  കേരിച.

വി. എസ്. െിവകുമനര ,
തിരുവനിന്തപുര്നാം, ടെ പരെയരമനന ,
2014 മനരച്ച് 10. വിഷയനിിര്ണ്ണയ സമിതി  XII.

 
 



റിപ്പോരര്

ധനപോഭ്യരര്ത്ഥന നമ്പര XVIII―വൈദ്യസഹപോയരരംഗവരം 
പൊപോതുജനപോപരപോഗ്യവരം

പൈപോര് പചെയ്തത്് : 3984,80,09,000 രൂൊ

ചെപോരജ് പചെയ്തത്് : 33,16,000 രൂൊ 

ആപരപോഗ്യൈകു്് 

2210-01-110-40   ― ജിലപോ മപോനസികപോപരപോഗ്യൊരിൊപോടി  

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 75 ലകരം രൂൊ (പപോന )  

1.  ത്ിരുൈനന്തപുരരം,  ആലപ്പുഴ,  പകപോലരം,  തൃശ്ശൂര എന്നീ ര് എന്നീ ജിലകളില് മാനില

മപോനസികപോപരപോഗ്യ ചെികിത്സ പമച്ചപ്രരര് എന്നീത്ിയില നടത്തുന്നീ ത്ിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ ഭപോഗമപോയി

പബപോധൈലക്കരണ ൊരിൊപോടികള് സരംഘടി്ിക്കുക,  പപോഥമികപോപരപോഗ്യപകന്ദ്രങ്ങളില് മാനില

കിനിക്കുകള് നടത്തുക,   മരുന്നുകള് ,  പ്റ്റേഷനറി എന്നീ ിൈ ൈപോങ്ങുക,  ആനുൈല

പമയിില് നടത്തുന്നതിന്റെനനസ് പകപോണ്ട്സപോക്ട്, ഉപക്,  ഉൊകരണങ്ങളുപട പമയിില് നടത്തുന്നതിന്റെനനസ് തുടങ്ങിയൈയ്ക്കായി പോയി ഈ

ശീര് എന്നീരഷകതില ൈകയിരുതിയ തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 55    ലകരം രൂൊ

അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  . 

2210-01-110-56- മപോനസികപോപരപോഗ്യ നിയമപകപോരരം സ സൗകര്യങ്ങള് പമച്ചപ്ടുതല

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : ഇല

2.  പ്റ്റേറ്  പമില് നടത്തുന്നതിന്റെല പഹലത് അപത്പോറിറിയുപട പൈരതനരം സുഗമമപോയി
നടത്തുന്നീ ത്ിന് ആൈശീ്യമപോയ ഓഫീസ്ര് എന്നീസ് പ്റ്റേഷനറി,  വസക്യപോസി ഇനപഇന്സ്പെക്ട്, ഉപകരമപോരുപട
TA/DA,  മറ് അനുബന്ധപചെലവകള് എന്നീ ിൈയ്ക്കായി പോയി  ഈ സപോമ്പതികൈരഷരം
ൊദ്ധത്ിയിനതില 10   ലകരം രൂൊ അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  . 

2210-06-101-34-സപോരംക്രമിക പരപോഗങ്ങളുപട നിരര് എന്നീകണവരം നിയന്ത്രണവരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  :  438 ലകരം രൂൊ (പപോന ) 
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 3. ൊകരച്ചൈ്യപോധികള് ത്ടയുന്നീ ത്ിനുളില് മാനളില് മാന മരുന്നുകള് ,  പട്റ്റേ് കിറ്റുകള് ,

ലപബപോറരറി ഇനങ്ങള് ,  ഉൊകരണങ്ങള് ,  ഫീസ്രണിച്ചര മുത്ലപോയൈ ൈപോങ്ങുന്നീ ത്ിനുരം

അന്യസരംസപോന പത്പോഴിലപോളില് മാനികള്ക്കുളില് മാനളില് മാന സ്ക്രീര് എന്നീനിരംഗ്,  ൊകരച്ചൈ്യപോധി,  പുത്ിയ പരപോഗങ്ങള്

നിയന്ത്രിക്കുന്നീ ത്ിനുളില് മാനളില് മാന പപത്്യക ൊരിൊപോടി,  നഗരപപദശീങ്ങളില് മാനിപല പപത്്യക

ൊരിൊപോടികള് ,  പകപോതുകു നിൈപോരണ പൈരതനങ്ങള് തുടങ്ങിയ ൈിൈിധ

പൈരതനങ്ങള്ക്കപോയി ഈ സപോമ്പതിക ൈരഷരം അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല

1100   ലകരം രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-06-107-92—നൈജപോത് ശീിശുക്കള്ക്ക് പൈണ്ടിയുിയുളില് മാനളില് മാന സൂക്ഷ്മ പരപോഗനിരസൂക്ഷ്മ രോഗനിര്ണ്ണയ ൊദ്ധത്ി

ബഡജറ് ൈിഹിത് രം :  110 ലകരം രൂൊ (പപോന )

4. നൈജപോത്ശീിശുക്കളുപട ജന്മനപോലുളില് മാനളില് മാന ത്കരപോറുകളില് മാനപോയ കണ്ട്ജനിറല

വഹപ്പോവത്പറപോയിഡിിസരം, കണ്ട്ജനിറല അഡ്രീനര് എന്നീനല വഹ്രപപോസിയ, ജി-6 ൊി.ഡിി.

ഡിഫീസ്ിഷ്യനസി,  ഫീസ്ിനല പകപോപറപോനൂറിയ എന്നീ ര് എന്നീ പരപോഗങ്ങള് കണ്ടുൊിടിക്കുന്നീ ത്ിന്

സഹപോയിക്കുന്നീ  നകുന്ന ന്യൂപബപോണ്ട് സ്ക്രീര് എന്നീനിരംഗ് പപപോഗ്രാമിന്റെ പ്രപോമിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ പൈരതനങ്ങള്ക്കപോയി  ഈ

സപോമ്പതിക ൈരഷരം  അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 40    ലകരം രൂൊ

അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-01-001-92—ഭരണഭപോഷ മലയപോളില് മാനമപോക്കുന്നീ ത്ിനുപൈണ്ടിയുി പൊപോതുജനങ്ങപളില് മാന

പബപോധൈലക്കരിക്കുന്നീ ത്ിന്  പപത്്യക ൊരിൊപോടികള്

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 1,000 രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

5.  ഭരണഭപോഷ മലയപോളില് മാനമപോക്കുന്നീ ത്ിന് ൈിൈിധ പബപോധൈലക്കരണ ൊരിൊപോടികള്

ആസൂത്രണരം പചെയ്യുന്നീ ത്ിനുരം നട്ിലപോക്കുന്നീ ത്ിനുമപോയി ൈകയിരുതിയിരിക്കുന്നീ  തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില 99,000    രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണ

പമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-01-192-50—മുനിസി്പോലിറികള്ക്കുരം മുനിസി്ല ക സൗണ്ട്സിലുകള്ക്കുമുളില് മാനളില് മാന    

              ധനസഹപോയരം 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  : 200.1 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന ) 
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6. ആപരപോഗ്യൈകു്ിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ കര് എന്നീഴിലുളില് മാനളില് മാന ത്പോലൂക്കപോശുൊത്രികള് മുനിസി്പോലിറിക്ക്

വകമപോറിയിട്ടുളില് മാനളില് മാനത്ിനപോല അൈയുപട കണ്ടിയുിജില് നടത്തുന്നതിന്റെ് പചെലവകള്ക്കപോയി ൈകയിരുതിയിട്ടുളില് മാനളില് മാന

തുക അൊര്യപോപ്തമപോപണന്നുരം ആയത്ിനപോല 100    ലകരം രൂൊ  അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നുരം സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-01-196-50  ― ജിലപോ ൊഞപോയത്തുകള്ക്കുളില് മാനളില് മാന ധനസഹപോയരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  : 74 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

7. ജിലപോ ആശുൊത്രികള് ജിലപോ ൊഞപോയത്തുകള്ക്ക് വകമപോറിയത്ിനപോല

പസ്തുത് സപോൊനങ്ങളില് മാനിപല ഭകണൈിത്രണരം,  മരുന്നുൈിത്രണരം,  മറ് കണ്ടിയുിജില് നടത്തുന്നതിന്റെ്

പചെലവകള് എന്നീ ിൈയ്ക്കായി പോയി ൈകയിരുതിയിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 100   ലകരം

രൂൊ  അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-05-105-74—ജിലപോ ആശുൊത്രികളില് മാനില പലപസി അസി്റ്റേന്റുകളുപടയുരം പനഴ്സുമപോരു

പടയുരം  ൊരിശീര് എന്നീലനരം 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 60.79 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

8.   ൊത് പനഴിരംഗ് സ്കൂളുകളുപട പചെലവകള്ക്കപോയി  ബഡജറ് ൈിഹിത്രം

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ത്പോപഴ സൂചെി്ിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന ഉൊശീര് എന്നീരഷകങ്ങളുപട പനപര കപോണിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന

തുക അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

2210-05-105-74-02  — പൈത്നരം—10 ലകരം രൂൊ

2210-05-105-74-05-2—വൈദ്യുത്പചെലൈ് —4 ലകരം രൂൊ

2210-05-105-74-05-3—പടലപഫീസ്പോണ്ട് പചെലൈ്—50,000 രൂൊ

2210-05-105-74-05-4—മറിനങ്ങള് —1.5 ലകരം രൂൊ

2210-05-105-74-12—പ്പോളില് മാനരഷിപ്പുകളുരം വ്റ്റേ്ന്റുരം—23 ലകരം രൂൊ

2210-05-105-74-28—പത്പോഴിലൊരവരം പപത്്യക പസൈനങ്ങള്ക്കുരം പചെലവകള് —

50,000  രൂൊ

2210-05-105-74-34—മറിനങ്ങള് —1 ലകരം രൂൊ

2210-05-105-74-45—ൊി  .  ഒ  .  എല   . 2 — ലകരം രൂൊ
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2210-06-003-94—ശീപോസപോരംപകപോരയില  ൊരികജപോത്ി  /  ൈര്ഗ്ഗ ൈിദ്യപോരര്ത്ഥികള്ക്കുപൈണ്ടിയുി 

ഒരു പനഴിരംഗ് സ്കൂള്

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം :  67.31 ലകരം  രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

9.  പനഴിരംഗ് സ്കൂളില് മാനിനുളില് മാനളില് മാന വൈദ്യുത്ി പചെലൈ്,  പ്പോളില് മാനരഷിപ്പുകള് ,  വ്റ്റേ്ന്റുകള്

എന്നീ ര് എന്നീ ഇനങ്ങള്ക്കപോയി ഈ സപോമ്പതിക ൈരഷരം അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല

2210-06-003-94-05-2  എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകതില 60,000  രൂൊയുരം 2210-06-003-94-12

എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകതില 5.5    ലകരം രൂൊ ഉള്പ്പട ആപക   6.1    ലകരം രൂൊ അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-06-003-89—ൊപോരപോ പമഡിിക്കല ഇന്റ്റേിറകുന്ന ന്യൂട്ടുകള് —  45-  ൊി  .  ഒ  .  എല   .

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 12,000  രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

10.   കണ്ണൂര ജിലയിപല ൊിലപോതറയില പൈരതിക്കുന്നീ  ഗൈണ്ട്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ്  ൊപോരപോ

പമഡിിക്കല ഇന്റ്റേിറകുന്ന ന്യൂരില ൊഠിക്കുന്ന വിദ്യാരിക്കുന്നീ  ൈിദ്യപോരര്ത്ഥികള്ക്ക് പസയിനിരംഗുമപോയി ബന്ധപ്ര

ൈപോഹന സ സൗകര്യതിനപോയുരം ഈ ഇനതില നിലൈിലുളില് മാനളില് മാന ഇന്ധനചെപോരവിനതിലുളില് മാനളില് മാന

കുടിശിക ത്ര് എന്നീരക്കുന്നീ ത്ിനപോയുരം അനുൈദിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 10    ലകരം

രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-06-101-97- മന്തുപരപോഗ നിൈപോരണരം   (25% പകന്ദ്രപോൈിഷ്കൃത്രം) 

2210-06-101-97-05-03  — പടലപഫീസ്പോണ്ട് പചെലൈ് 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 15,000 രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

11.   14  ജിലകളില് മാനിപലയുരം മന്തുപരപോഗനിൈപോരണ യൂണിറ്റുകളില് മാനിപല ജര് എന്നീൈനക്കപോരുപട
ശീമ്പളില് മാനരം ഇന്സ്പെപോരക് മുപക് മുഖേന മപോറ്റുന്നീ  സരംൈിധപോനപമരപ്ടുതിയത്ിപനതുടരന്നീ ് ഓഫീസ്ര് എന്നീസില
ഇില് നടത്തുന്നതിന്റെരപനറ് കണകന ഏരപ്ടുതിയിട്ടുളില് മാനളില് മാനത്ിനപോല ഈ സപോമ്പതിക ൈരഷരം ഈ
ശീര് എന്നീരഷകതില അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോപണന്നുരം ആയത്ിനപോല 1.5    ലകരം രൂൊ
അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നുരം സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.
2210-06-107-99—പൊപോതുജനപോപരപോഗ്യൊരര് എന്നീകണശീപോലകള് 
2210-06-107-99-05-2—വൈദ്യുത് പചെലൈ് 
ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  : 6.02 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )
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12.  ത്ിരുൈനന്തപുരരം ജിലയിപല ൊബ്ലികിക് പഹലത് ലപബപോറരറി എറണപോകുളില് മാനരം,

കണ്ണൂര ജിലകളില് മാനിപല  റര് എന്നീജിയണല ൊബ്ലികിക് പഹലത് ലപബപോറരറി,  പകപോലരം,  ആലപ്പുഴ,

പകപോഴിപക്കപോട് എന്നീ ര് എന്നീ ജിലകളില് മാനില പൈരതിക്കുന്നീ  ൊബ്ലികിക് പഹലത് ലപോബുകള്

എന്നീ ിൈിടങ്ങളില് മാനില മരുന്നുകള് സൂകിക്കുന്നീ ത്ിനുളില് മാനളില് മാന റഫ്രിജറേറ്ററുകള് പ്രവരിജപറററുകള്

പൈരതി്ിക്കുന്നീ ത്ിനുരം  ലപോബ് ഉൊകരണങ്ങള് സൂകിക്കുന്നീ  മുറികളുപട എ.സി.

പൈരതി്ിക്കുന്നീ ത്ിനുമുളില് മാനളില് മാന വൈദ്യുത്ി  പചെലൈിനതില  ൈകയിരുതിയിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില  5    ലകരം രൂൊ  അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-80-800-98—ഏറവരം നല പഡിപോക്ട്, ഉപകരക്കുളില് മാനളില് മാന സരംസപോന അൈപോരഡി് 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  :  1.7 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

13.  സരംസപോന അൈപോരാര്ഡുകളുപട എസൂക്ഷ്മ രോഗനിര്ണ്ണരം ൈരദ്ധി്ിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാനത്ിനപോല ഏറവരം നല

പഡിപോക്ട്, ഉപകരക്ക് അൈപോര ഡി് നലകുന്നീ ത്ിനപോയി ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില ൈകയിരുതിയിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 50,000    രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി

ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-80-800-96-36—ആപരപോഗ്യമന്ത്രിയുപട പകമനിധി സഹപോയധനരം ശീമ്പപളില് മാനത്രരം— —

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  :  5.5 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

14.  ആപരപോഗ്യമന്ത്രിയുപട പകമനിധിയിലനിന്നുരം  നിരദ്ധനരപോയ പരപോഗികള്ക്കു

നല കുന്നീ  സഹപോയതിനുളില് മാനളില് മാന  ധപോരപോളില് മാനരം  അപൊകകള് ത്ര് എന്നീര്പോക്കപോനുളില് മാനളില് മാന സപോഹചെര്യതില

ഈ സപോമ്പതിക ൈരഷരം അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 4.5    ലകരം രൂൊ

അധികമപോയി  അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  . 

പകരളില് മാന പ്റ്റേറ് എയ്ഡ്സഡസ്  കണ്ട്പസപോള്  പസപോവസറി

2210-80-800-74—എയ്ഡ്സഡസ് ബപോധിച്ച് മരണപ്രൈരുപട ഭപോര്യ  /  ഭരതപോൈിന് പത്ിമപോസ 

ധനസഹപോയവരം യപോത്രപോ്ടിയുരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 200 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )
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15.   എയ്ഡ്സഡസ് ബപോധിത്രുപട യപോത്രപോബത,  ചെികിത്സപോധനസഹപോയരം,

എയ്ഡ്സഡസ് ബപോധിത്രപോയി മരിച്ചൈരുപട ഭപോര്യ/ഭരതപോൈിന്  പൊനഷന ആനുകൂല്യങ്ങള്

എന്നീ ിൈ നലകുന്നീ ത്ിനപോയി ഈ സപോമ്പതിക ൈരഷരം അനുൈദിച്ച തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 400.7728    ലകരം രൂൊ അധികമപോയി  അനുൈദിക്കണപമന്നീ ്

സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

പമഡിിക്കല  ൈിദ്യപോഭ്യപോസ  ൈകു്്

2210-05-105-98 —അപലപോ്ത്ി പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജുകള് 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 81496.08 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

2210-05-105-98-12—പ്പോളില് മാനരഷിപ്പുകളുരം വ്റ്റേ്ന്റുകളുരം —2200 ലകരം രൂൊ

2210-05-105- 98-24 —സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് —70 ലകരം രൂൊ

2210-05-105-90-01—ശീമ്പളില് മാനരം —3458.22 ലകരം രൂൊ

16.  പമഡിിക്കല ഹ സൗസ് സരജന്മപോരുപടയുരം പമഡിിക്കല ജൂനിയര ,  സര് എന്നീനിയര

പറസിഡിന്റുമപോരുപടയുരം ൈിഭപോഗതിപലയുരം മപോസ വ്റ്റേ്ില് നടത്തുന്നതിന്റെ് നിരക്കിലുണ്ടിയുപോയ ൈരദ്ധനൈിപന

തുടരന്നുളില് മാനളില് മാന അധികബപോദ്ധ്യത് പനരിടുന്നീ ത്ിനപോയി പ്പോളില് മാനരഷി്് ആില് നടത്തുന്നതിന്റെ് വ്റ്റേ്ില് നടത്തുന്നതിന്റെ് എന്നീ 

ശീര് എന്നീരഷകതില  38.88    ലകരം രൂൊയുരം ൈിൈിധ ആശുൊത്രികള് ,  പമഡിിക്കല

പകപോപളില് മാനജുകള് ,  ദന്തല പകപോപളില് മാനജ് എന്നീ ിൈിടങ്ങളില് മാനില ജര് എന്നീൈനരകപോ മരുന്നുകള് ,

ആഹപോരസപോധനങ്ങള് എന്നീ ിൈയുപട ആൈശീ്യകത് നിറപൈറ്റുന്നീ ത്ിപലക്കപോയി 13.72    ലകരം

രൂൊയുരം മപഞരി പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജിലുരം പമ  ഡിിക്കല ൈിദ്യപോഭ്യപോസ ൈകു്ിലുരം

ആനുൊപോത്ികമപോയുളില് മാനളില് മാന മിഡിില പലൈല സൂ്രവൈസറി ത്സികകള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇനത്തിിക്കുന്നീ 

ഇനതില 111    ലകരം രൂൊയുരം ഉള്പ്പട ആപക   5371    ലകരം രൂൊ അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

ഭപോരത്ര് എന്നീയ ചെികിത്സപോ ൈകു്് 

2210-02-001-99—ഭപോരത്ര് എന്നീയ ചെികിത്സപോരര് എന്നീത്ി  ഡിയറക്ട്, ഉപകറുപട കപോര്യപോലയരം 

17.   ഭപോരത്ര് എന്നീയ ചെികിത്സപോരര് എന്നീത്ി  ഡിയറക്ട്, ഉപകറുപട കപോര്യപോലയതിപല  വൈദ്യുത്ി

ചെപോരജ്,  പടലപഫീസ്പോണ്ട് ചെപോരജ്,  മറിനങ്ങള് ,  യപോത്രപോബത,  അൈധിയപോത്രപോ ആനുകൂല്യരം,
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സരംരകണരം,  പമപോപരപോര ൈപോഹനങ്ങളുപട  അറകുറ്ണികള് എന്നീ ിൈയ്ക്കായി പോയി അനുൈദിച്ച തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ത്പോപഴ്റയുന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകങ്ങള്ക്കുപനപര കപോണിച്ചിരിക്കുന്നീ  തുക

ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

2210-02-001-99-05-2—വൈദ്യുത്പചെലൈ—് 1.5  ലകരം രൂൊ

2210-02-001-99-05-3—പടലപഫീസ്പോണ്ട്പചെലൈ്—1.5 ലകരം രൂൊ

2210-02-001-99-05-4—മറിനങ്ങള് —1.7 ലകരം രൂൊ

2210-02-001-99-04—യപോത്രപോബത—5 ലകരം രൂൊ

2210-02-001-99-18—സരംരകണരം—1 ലകരം രൂൊ

2210-02-001-99-21—പമപോപരപോര ൈപോഹനങ്ങള് —30,000  രൂൊ

18.  2210-02-001-98—ജിലപോ പമഡിിക്കല ഓഫീസ്ര് എന്നീസ് എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകതിപല

യപോത്രപോപചെലവകള് ,  യപോത്രപോബത,  ഓഫീസ്ര് എന്നീസ് പചെലവകള് ,  വൈദ്യുത് പചെലൈ് തുടങ്ങിയ

ആൈശീ്യങ്ങള്ക്കപോയി  അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല  ത്പോപഴ്റയുന്നീ 

ശീര് എന്നീരഷകങ്ങള്ക്ക്  പനപര കപോണിച്ചിരിക്കുന്നീ  തുക ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

2210-02-001-98-04-1—യപോത്രപോബത—3 ലകരം രൂൊ

2210-02-001-98-05-2—ഓഫീസ്ര് എന്നീസ് പചെലവകള് —2  ലകരം രൂൊ

2210-02-001-98-05-3—പടലപഫീസ്പോണ്ട് ചെപോരജ് —1 ലകരം രൂൊ

2210-02-001-98-2—സരംരകണവരം അറകുറ്ണികളുരം—2.25    ലകരം രൂൊ

2210-02-001-98-06—ൈപോടക  ,   കരരം  ,   നികുത്ി—1  ലകരം രൂൊ

2210-02-001-98-45—ൊി  .  ഒ  .  എല . 2  — ലകരം രൂൊ

2210-02-101-97—മറ് ആശുൊത്രികളുരം ഡിിസ്പെനപൊനസറികളുരം

 04-1- യപോത്രപോപചെലവകള് യപോത്രപോബത—

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 5.3 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )
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19.   14  ജിലകളില് മാനിപലയുരം ആയുരപയുര്വ്വേദ സപോൊനങ്ങളില് മാനിപല ജര് എന്നീൈനക്കപോരുപട

യപോത്രപോബത ഇനതില അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 2.5    ലകരം രൂൊ

അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-02-101-97-05—ഓഫീസ്ര് എന്നീസ് പചെലവകള് 

2-വൈദ്യുത്പചെലൈ്

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 1 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

20.  ൈകു്ിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ പനരിട്ടുളില് മാനളില് മാന നിയന്ത്രണതിലുളില് മാനളില് മാന സപോൊനങ്ങളില് മാനിപല വൈദ്യുത്ി

പചെലൈിനപോയി അനുൈദിച്ച ൈിഹിത്രം അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 1.5    ലകരം രൂൊ

അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-02-101-97-06—ൈപോടക  ,   കരരം  ,   നികുത്ി 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 1 .96 ലകരം  രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

21.  ൈിൈിധ സപോൊനങ്ങള്ക്ക് ൈപോടകയിനതില കുടിശിക ഉള്പ്പട

നലകുന്നീ ത്ിന് 2.5    ലകരം രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ

പചെയ്യുന്നു  .

22.  14  ജിലകളില് മാനിപലയുരം ആയുരപയുര്വ്വേദ സപോൊനങ്ങളില് മാനിപല പരപോഗികള്ക്കപോയുളില് മാനളില് മാന

ഭകണരം, കഷപോയരം എന്നീ ിൈയ്ക്കായി പോയി അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ത്പോപഴ്റയുന്നീ 

ശീര് എന്നീരഷകങ്ങളുപട പനപര കപോണിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

2210-02-198-50  ― ൈിപലജ് ൊഞപോയത്തുകള്ക്കുളില് മാനളില് മാന ധനസഹപോയരം

-24  ― സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് —5.5 ലകരം രൂൊ

2210-02-197-50  ― പബ്ലികപോക്ക് ൊഞപോയത്തുകള്ക്കുളില് മാനളില് മാന ധനസഹപോയരം

          -24  ― സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് —1.5 ലകരം രൂൊ

2210-02-196-50  ― ജിലപോ  ൊഞപോയത്തുകള്ക്കുളില് മാനളില് മാന ധനസഹപോയരം

 -24  ― സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് —1.5 ലകരം രൂൊ

2210-02-192-50  ― മുനിസി്പോലിറികള്ക്കുളില് മാനളില് മാന  ധനസഹപോയരം

-24―സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് —2 ലകരം രൂൊ 
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2210-02-191-50-പകപോര്പറഷനുകള്ക്കുളില് മാനളില് മാന ധനസഹപോയരം

          -24—സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് —1.5 ലകരം രൂൊ

2210-02-104-99—സിദ്ധവൈദ്യ ആശുൊത്രികളുരം ഡിിസ്പെനപൊനസറികളുരം

23.  ജിലകളില് മാനിപല സിദ്ധവൈദ്യ സപോൊനങ്ങളില് മാനിപല പരപോഗികള്ക്കപോയുളില് മാനളില് മാന

ഭകണരം,  കഷപോയരം എന്നീ ിൈ  ൊപോകരം പചെയ്യുന്നീ ത്ിനുളില് മാനളില് മാന ഇന്ധനപച്ചലൈ്,  ഭകണരം

എന്നീ ിൈയ്ക്കായി ് അനുൈദിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക  അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ത്പോപഴ്റയുന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകങ്ങളുപട

പനപര കപോണിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ്

സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

2210-02-196-50—ജിലപോ ൊഞപോയത്തുകള്ക്കുളില് മാനളില് മാന  ധനസഹപോയരം

                    -24—സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് —5,000 രൂൊ

2210-02-192-50—മുനിസി്പോലിറികള്ക്കുളില് മാനളില് മാന   ധനസഹപോയരം

                     -24—സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് —15,000 രൂൊ

2210-05-101-84-മപോനസികപരപോഗ  ഗപൈഷണ സപോൊനരം

                     -01—ശീമ്പളില് മാനരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 94.39  ലകരം  രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

24.  മപോനസികപരപോഗ ഗപൈഷണ സപോൊനതിപല 37  ജര് എന്നീൈനക്കപോരുപട ശീമ്പളില് മാന

ഇനതില അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ത്പോപഴ്റയുന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകങ്ങള്ക്ക്

പനപര കപോണിച്ചിരിക്കുന്നീ  തുകകള് അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ

പചെയ്യുന്നു.

2210-05-101-84-01-1—ശീമ്പളില് മാനരം—19 ലകരം രൂൊ 

2210-05-101-84-01-2—കപോമബത—13.9  ലകരം രൂൊ 

2210-05-101-84-01-3—ൈര് എന്നീട്ടുൈപോടക അലൈനസ് —8,000  രൂൊ 

2210-05-101-84-01-5—മറ് അലൈനസുകള് —25,000  രൂൊ 

2210-04-198-50—ൈിപലജ് ൊഞപോയത്തുകള്ക്കുളില് മാനളില് മാന ധനസഹപോയരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 3 ലകരം  രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )
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25.  നിലൈിലുളില് മാനളില് മാന വൈദ്യനമപോരക്ക് ഗ്രാമിന്റെ പ്രപോില് നടത്തുന്നതിന്റെ് നലകുന്നീ ത്ിന് അനുൈദിച്ച തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില 64,000    രൂൊ അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

ആയുരപയുര്വ്വേദ പമഡിിക്കല ൈിദ്യപോഭ്യപോസ ൈകു്്

2210-05-101-95—ഗൈ  .   ആയുരപയുര്വ്വേദ പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജ്  ,   ത്ിരുൈനന്തപുരരം 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 1699.34 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന ) 

26.  ആയുരപയുര്വ്വേദ പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജിപല ൈിദ്യപോരര്ത്ഥികള്ക്ക് പ്പോളില് മാനരഷി്്,

വ്റ്റേ്ില് നടത്തുന്നതിന്റെ് ഇൈ നലകുന്നീ ത്ിനപോയി അനുൈദിച്ച തുകയുരം പൈളില് മാനളില് മാനക്കരരം ഇനതില അനുൈദിച്ച

തുകയുരം അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ത്പോപഴ്റയുന്നീ   ശീര് എന്നീരഷകങ്ങള്ക്ക് പനപര കപോണിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന

തുക അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

2210-05-101-95-05-1- പൈളില് മാനളില് മാനക്കരരം —10 ലകരം രൂൊ 

2210-05-101-95-12- പ്പോളില് മാനരഷിപ്പുകളുരം വ്റ്റേ്ന്റുകളുരം—50 ലകരം രൂൊ 

2210-02-101-99-പകപോപളില് മാനജ് ആശുൊത്രികളുരം പസൈ ൈപോരാര്ഡുകളുരം  ,   ത്ിരുൈനന്തപുരരം

24—സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള്

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 50 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )  

27.   ഗൈണ്ട്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ് ആയുരപയുര്വ്വേദ പകപോപളില് മാനജ് ആശുൊത്രിയിപല പമപറണിറി

ൈപോരഡിിനപോൈശീ്യമപോയ സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് ൈപോങ്ങുന്നീ ത്ിനപോയി അനുൈദിച്ച തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 50    ലകരം രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി

ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  . 

2210-02-101-85-24—ൊഞകരകര്മ്മ ആശുൊത്രിയുപട ൈികസന സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള്

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  : 4.5 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട്  പപോന ) 

28.  ത്ിരുൈനന്തപുരരം ൊഞകരകര്മ്മ ആശുൊത്രിക്കപോൈശീ്യമപോയ സപോധനസപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള്

ൈപോങ്ങുന്നീ ത്ിനപോയി അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ഈ  ശീര് എന്നീരഷകതില 10

ലകരം രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .
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ഗൈണ്ട്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ്  ആയുരപയുര്വ്വേദ പകപോപളില് മാനജ,് കണ്ണൂര

2210-05-101-79—ഗൈണ്ട്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ് ആയുരപയുര്വ്വേദ പകപോപളില് മാനജ്

2210-05-101-79-21—പമപോപരപോര ൈപോഹനങ്ങള്

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : ഇല

29.  ആയുരപയുര്വ്വേദ പകപോപളില് മാനജിപല ൈിദ്യപോരര്ത്ഥികളുപട യപോത്രപോസ സൗകര്യതിനപോയി

പുത്ിയ ബസ് ൈപോപങ്ങണ്ടിയു ആൈശീ്യതിപലക്കപോയി പമപോപരപോര ൈപോഹനങ്ങള് എന്നീ 

ശീര് എന്നീരഷകതില 25    ലകരം രൂൊ ൊദ്ധത്ിയിനതില അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി

ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  . 

4210-03-101-93—ഗൈ  .    ആയുരപയുര്വ്വേദ പകപോപളില് മാനജ്  ,   കണ്ണൂര സലപമടു്്—  ,   പകരിടങ്ങള്

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 300  ലകരം രൂൊ (പപോന )

30.  ഭരണപോനുമത്ി ലഭിച്ച നിരകര്മ്മപോണ പൈരതികളില് മാനപോയ ലപോ്റ്റേ് പഗ്രാമിന്റെ പ്രഡി് കയപോരപരഴ്,

പപഗ്രാമിന്റെ പ്ര സൗണ്ടിയു്,  പമഡിിസിന പ്റ്റേപോര ,  പമനസ് പഹപോ്റ്റേല  എന്നീ ിൈയുപട നിരകര്മ്മപോണരം

പൂരതര് എന്നീകരിക്കുന്നീ ത്ിനുരം ഭരണപോനുമത്ി ലഭിക്കുന്നീ ത്ിന് നടൊടികള് സയര് എന്നീകരിച്ചുൈരുന്നീ 

സര് എന്നീകളുപടയുരം കുരികളുപടയുരം ആശുൊത്രി,  ആര .എരം.ഒ./സൂപണ്ടിയു് കയപോരപരഴ് എന്നീ ിൈയുപട

നിരകര്മ്മപോണതിനുമപോയി ഈ സപോമ്പതിക ൈരഷരം അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല

100   ലകരം രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  . 

31.  ആയുരപയുര്വ്വേദ പകപോപളില് മാനജിപല ജര് എന്നീൈനക്കപോരുപട യപോത്രപോബത,  വൈദ്യുത്ി,

മറിനങ്ങള് ,  ൈപോടക,  കരരം,  നികുത്ി,  മറ്റു പചെലവകള് ,   ഇന്ധനപചെലവകള് ,

ൈിൈരസപോപ്കേത്ികൈിദ്യ  തുടങ്ങിയൈയ്ക്കായി പോയി അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല

ത്പോപഴ്റയുന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകങ്ങള്ക്ക് പനപര കപോണിച്ചിരിക്കുന്നീ  തുക ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില

അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  . 

2210-05-101-79-01—ശീമ്പളില് മാനരം—100 ലകരം രൂൊ

2210-05-101-79-04-1—യപോത്രപോബത —2 ലകരം രൂൊ

2210-05-101-79-05-2—വൈദ്യുത്ിപചെലൈ് —2.25 ലകരം രൂൊ 

2210-05-101-79-06—ൈപോടക  ,   കരരം  ,   നികുത്ി—86,000 രൂൊ
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2210-05-101-79-34—മറ് പചെലവകള് —2 ലകരം രൂൊ

2210-05-101-79-45—ൊി  .  ഒ  .  എല   . 40,000 — രൂൊ

2210-05-101-79-99—ൈിൈരസപോപ്കേത്ിക ൈിദ്യ—11,000 രൂൊ

2210-02-101-78-24—ഗൈണ്ട്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ് ആയുരപയുര്വ്വേദ പകപോപളില് മാനജ് ആശുൊത്രി  ,   കണ്ണൂര

      സപോധന സപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  : 30  ലകരം രൂൊ (പപോന )

32.  ആശുൊത്രിയിപല ഐ.ൊി.,  ഒ.ൊി.,  പജറിയപോസിക് ൈിഭപോഗങ്ങളില് മാനില എത്തുന്നീ 

പരപോഗികള്ക്കപോൈശീ്യമപോയ ആയുരപയുര്വ്വേദ മരുന്നുകള് ഔഷധിയിലനിന്നുരം ൈപോങ്ങുന്നീ ത്ിനപോയി

അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 50    ലകരം രൂൊ അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  . 

ആയുരപയുര്വ്വേദ പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജ,് തൃപ്പൂണിത്തുറ 

2210-05-101-96  ― ആയുരപയുര്വ്വേദ പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജ്  ,   തൃപ്പൂണിത്തുറ 

 33.   ജര് എന്നീൈനക്കപോരുപട ശീമ്പളില് മാനരം,  യപോത്രപോപചെലവകള് ,  പൈളില് മാനളില് മാനക്കരരം,  വൈദ്യുത്ി 

ചെപോരജ്,  പടലപഫീസ്പോണ്ട് ചെപോരജ്,  ൈപോടക,  കരരം,  നികുത്ി,  പ്പോളില് മാനരഷിപ്പുകളുരം വ്റ്റേ്ന്റുരം,

സപോധന സപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് ,  മറ് പചെലവകള് എന്നീ ിൈയ്ക്കായി പോയി അനുൈദിച്ച തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ത്പോപഴ്റയുന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകങ്ങള്ക്കുപനപര കപോണിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക

ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

2210-05-101-96-01—ശീമ്പളില് മാനരം —56.22  ലകരം രൂൊ

2210-05-101-96-04—യപോത്രപോപചെലവകള്  — 2 ലകരം രൂൊ

2210-05-101-96-05—ഓഫീസ്ര് എന്നീസ് പചെലവകള്  — 5 ലകരം രൂൊ

2210-05-101-96-06 —ൈപോടക കരരം  ,   നികുത്ി—35,000 രൂൊ

2210-05-101-96-12— പ്പോളില് മാനരഷിപ്പുകളുരം വ്റ്റേ്ന്റുരം—79.2  ലകരം രൂൊ

2210-05-101-96-24—സപോധന സപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് —25 ലകരം രൂൊ

2210-05-101-96-34—മറ് പചെലവകള് —5 ലകരം രൂൊ
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ഗൈണ്ട്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ് ആയുരപയുര്വ്വേദ പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജ,് തൃപ്പൂണിത്തുറ 

പപപോഫീസ്ഷണല   ,   സ്പെനപൊഷ്യല സരയുര്വ്വേര് എന്നീസുകള്ക്കുളില് മാനളില് മാന പചെലവകള്

34. തൃപ്പൂണിത്തുറ ആയുരപയുര്വ്വേദ പകപോപളില് മാനജിപല ഗ്റ്റേ് ലക്ചറര്മാര്ക്ചെറരമപോരക്ക് പൈത്നരം

നലകുന്നീ ത്ിനപോയി ബഡജറില തുക ൈകയിരുതിയിരില.  ആയത്ിനപോല ഈ

ആൈശീ്യതിപലക്കപോയി 2210-05-101-96-28-എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകരം അനുൈദിച്ച്

ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില 4.74    ലകരം രൂൊ ൈകയിരുതണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ

പചെയ്യുന്നു.

2210-02-101-98  ― പകപോപളില് മാനജ് ആശുൊത്രി  ,   തൃപ്പൂണിത്തുറ

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം :  663.56 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

35. ഗൈണ്ട്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ് ആയുരപയുര്വ്വേദ പകപോപളില് മാനജ് ആശുൊത്രി തൃപ്പൂണിത്തുറയിപല 

ജര് എന്നീൈനക്കപോരുപട ശീമ്പളില് മാനരം, യപോത്രപോ പചെലവകള് , ഓഫീസ്ര് എന്നീസ് പചെലവകള് , സരംരകണരം, സപോധന

സപോമഗ്രാമിന്റെ പ്രികള് ,  മറ്  പചെലവകള് ,  ഇന്ധന പചെലൈ് എന്നീ ിൈയ്ക്കായി പോയി  അനുൈദിച്ച തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 357.84   ലകരം രൂൊ  അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി

ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

ആയുരപയുര്വ്വേദ പമഡിിക്കല  ൈിദ്യപോഭ്യപോസ  ൈകു്് 

2210-05-001-98-05-3 —ആയുരപയുര്വ്വേദ   ൈിദ്യപോഭ്യപോസ ഡിയറക്ട്, ഉപകറുപട കപോര്യപോലയരം—ഓഫീസ്ര് എന്നീസ്

പചെലവകള് പടലിപഫീസ്പോണ്ട് പചെലൈ്—

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 20,000  രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന ) 

36.  പടലപഫീസ്പോണ്ട് പചെലൈിനതില അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല

60,000   രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-05-001-96-34—ആയുരപയുര്വ്വേദ ൈിദ്യപോഭ്യപോസ ഡിയറക്ട്, ഉപകറുപട കപോര്യപോലയരം മറ്—  

പചെലവകള്

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 10 ലകരം രൂൊ (പപോന ) 
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37.  ആയുരപയുര്വ്വേദ പമഡിിക്കല ൈിദ്യപോഭ്യപോസ ഡിയറക്ട്, ഉപകപററിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ കമ്പകുന്ന ന്യൂരര

ൈലക്കരണതിനുരം പമപോഡിവണപസഷനുമപോയി ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില അനുൈദിച്ച തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 15    ലകരം രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി

ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

ആയുരപയുര്വ്വേദ പമഡിിക്കല ൈിദ്യപോഭ്യപോസൈകു്് ജര് എന്നീൈനക്കപോരക്കുളില് മാനളില് മാന ശീമ്പളില് മാനരം

38.  ആയുരപയുര്വ്വേദ പമഡിിക്കല ൈിദ്യപോഭ്യപോസ ൈകു്ിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ പൈരതരതനപമക് മുഖേല

ൈിപുലപ്രത്ിന് ആനുൊപോത്ികമപോയി ത്സികകള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇനത്തിിക്കപ്ടപോതത്് ൈകു്ിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ

സുഗമമപോയ പൈരതനതിന് പയപോസമുണ്ടിയുപോക്കുന്നീ ത്ിനപോല ജര് എന്നീൈനക്കപോരുപട അധിക

ത്സികകള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇനത്തിിച്ച് നിയമനരം നടത്തുന്നീ ത്ിനുരം ഇപകപോരരം നിയമനരം നലകുന്നീ ൈരക്ക്

ശീമ്പളില് മാനരം നലകുന്നീ ത്ിനപോയി 2210-05-00-96-01-എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകരം അനുൈദിച്ച്

ൊദ്ധത്ിയിനതില  45   ലകരം രൂൊ ൈകയിരുതണപമന്നീ ്  സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

പഹപോമിപയപോ്ത്ി പമഡിിക്കല ൈിദ്യപോഭ്യപോസ ൈകു്്

2210-05-102-88—സയകപോര്യ പഹപോമിപയപോ പമഡിിക്കല  പകപോപളില് മാനജുകളില് മാനിപല ജര് എന്നീൈനക്കപോരക്ക് 

  പനരിര്  ശീമ്പളില് മാനരം നലകുന്നീ ത്ിന് 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 1772.66 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

39.   ശര് എന്നീ ൈിദ്യപോധിരപോജ പഹപോമിപയപോ്ത്ിക് പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജ് ജര് എന്നീൈനക്കപോ

ര ക്ക് ശീമ്പളില് മാനൊരിഷ്കരണരം മുപക് മുഖേനയുളില് മാനളില് മാന കുടിശിക നലകുന്നീ ത്ിനപോയി അനുൈദിച്ച തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ഈ  ശീര് എന്നീരഷകതില 100    ലകരം രൂൊ അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

2210-02-102-97-02—പഹപോമിപയപോ  പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജ് ആശുൊത്രി  ,   പകപോഴിപക്കപോട്

      —  പൈത്നരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം :  5.08 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )  

40.   പഹപോമിപയപോ പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജ്,  പകപോഴിപക്കപോടിപല നപോല് ൊപോരവടരം 

ജര് എന്നീൈനക്കപോരക്ക് പൈത്നരം നലകുന്നീ ത്ിനപോയി അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ഈ

സപോമ്പതിക ൈരഷരം ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില 1    ലകരം രൂൊ  അധികമപോയി അനുൈദിക്കണ

പമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.
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2210-02-102-97-34-3—പഹപോമിപയപോ്ത്ി പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജ് ആശുൊത്രി  ,

പകപോഴിപക്കപോട് മറ്റു പചെലവകള് മറിനരം  ― ―

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  : 40 ലകരം രൂൊ (പപോന )

41.   പകപോഴിപക്കപോട് പഹപോമിപയപോ്ത്ി പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജില ൈപയപോജന 
ൊരിൊപോലന യൂണിറ് ൈന്ധ്യത്പോ നിൈപോരണ യൂണിറ്,  ജര് എന്നീൈിത്വശീലി പരപോഗ നിയന്ത്രണ
യൂണിറ് എന്നീ ിൈയുപട പൈരതനതിനുരം ഓഫീസ്ര് എന്നീസിപല കമ്പകുന്ന ന്യൂരരൈലക്കരണതിനുരം
പസപോളില് മാനപോര ൊപോനല സപോൊിക്കുന്നീ ത്ിനുമപോയി ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില അനുൈദിച്ച തുക
അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 50  ലകരം രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി
ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

ഡ്രീനഗസ് കണ്ട്പസപോള് ൈകു്് 

2210-06-104-98―മരുന്നു ൊരിപശീപോധനശീപോല 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  : 675.91 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

42.  എറണപോകുളില് മാനരം റര് എന്നീജര് എന്നീയണല ഡ്രീനഗ് പട്റ്റേിരംഗ് ലപബപോറരറിയിപല പുത്ിയത്പോയി

സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇനത്തിിച്ച ത്സികകളുപട  എ്റ്റേപോബ്ലികിപ  എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെില് നടത്തുന്നതിന്റെ് പചെലവകള്ക്കുരം മറ്  ഓഫീസ്ര് എന്നീസ് പചെലവകള്ക്കുരം

ലപബപോറരറിയിപല കണ്ടിയുരംപചെയ്ത ൈപോഹനങ്ങള്ക്കു് ൊകരരം പുത്ിയ  ൈപോഹനങ്ങള്

ൈപോങ്ങുന്നീ ത്ിനുമപോയി ൊദ്ധത്ിപയത്ര ഇനതില 160    ലകരം രൂൊ അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

പമഡിിക്കല സരയുര്വ്വേര് എന്നീസസ ്  പകപോര്പറഷന  ലിമിറഡി്

2210-80-190-99-36―പകരളില് മാന പമഡിിക്കല സരയുര്വ്വേര് എന്നീസസ് പകപോര്പറഷന ലിമിറഡിിനുളില് മാനളില് മാന 

ധനസഹപോയരം   36   ―  സഹപോയധനരം  ―  ശീമ്പപളില് മാനത്രരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 24200 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

43. ആശുൊത്രികള് ആൈശീ്യപ്ടുന്നീ  അളില് മാനൈില യഥപോസമയരം ജര് എന്നീൈന

രകപോമരുന്നുകള് ൈിത്രണരം പചെയ്യുന്നീ ത്ിനുരം സരംരകിക്കുന്നീ ത്ിനുരം ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില

അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 31100     ലകരം രൂൊ അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.
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നപോഷണല റൂറല പഹലത് മിഷന (NRHM)

2210-03-102-98―പദശീര് എന്നീയ ഗ്രാമിന്റെ പ്രപോമര് എന്നീണ ആപരപോഗ്യമിഷന   (  സരംസപോന ൈിഹിത്രം  )

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 10000 ലകരം രൂൊ (പപോന )

44. എന .ആര .എച്ച്.എരം.  ൊദ്ധത്ി 2014-15  സപോമ്പതികൈരഷരം സരംസപോനരം

ൈിഭപോൈനരം പചെയ്ത രര് എന്നീത്ിയില നട്ിലപോക്കുന്നീ ത്ിനപോയി 900  പകപോടി രൂൊയുപട ൊദ്ധത്ികള്

പകന്ദ്രതിന്  സമര്ിക്കുപമ്പപോള്  സരംസപോനൈിഹിത്മപോയി 225  പകപോടി രൂൊ

അനുൈദിപക്കണ്ടിയുത്പോയിരുന്നു.  ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്ത

മപോയത്ിനപോല 10000    ലകരം രൂൊ  അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ

പചെയ്യുന്നു. 

റര് എന്നീജിയണല കപോനസര പസില് നടത്തുന്നതിന്റെര

2210-05-800-89―പപോപദശീിക അരബുദ ചെികിത്സപോപകന്ദ്രരം 

2210-05-800-35―മൂലധന ആസികളുപട  രൂൊര് എന്നീകരണതിനുളില് മാനളില് മാന സഹപോയധനരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 4040 ലകരം രൂൊ (പപോന )

2210-05-800-89-31―സഹപോയധനരം  ―  ശീമ്പളില് മാനരം

2210-05-800-89-36―സഹപോയധനരം  ―  ശീമ്പപളില് മാനത്രരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 3065  ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

45.  റര് എന്നീജിയണല കപോനസര പസില് നടത്തുന്നതിന്റെറിപല പുത്ിയ പകരിടതിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ

നിലൈിലുളില് മാനളില് മാന കരപോര പകപോരമുളില് മാനളില് മാന ൈിലൈരദ്ധനയനുസരിച്ചുളില് മാനളില് മാന പടില് നടത്തുന്നതിന്റെര എക്സസുരം

ഫീസ്യരപപപോരകന ൊബ്ലികിക് അ ഡ്രീനസ് സി്റ്റേരം,  സി.സി.റി.ൈി.,  പമഡിിക്കല ഗ്യപോസ്

എന്നീ ിൈയുപട പചെലൈിനതില 6  പകപോടിപയപോളില് മാനരം രൂൊ ആൈശീ്യമുണ്ടിയു്.  കൂടപോപത്

ജര് എന്നീൈനക്കപോരുപട പൊനഷന ഫീസ്ണ്ടിയുിപലക്ക് സരക്കപോര ഗ്രാമിന്റെ പ്രപോില് നടത്തുന്നതിന്റെപോയി 12  പകപോടി രൂൊയുപട

ആൈശീ്യമുണ്ടിയു്.   ആയത്ിനപോല ൊദ്ധത്ിയിനതില 2210-05-800-89-35-എന്നീ 

ശീര് എന്നീരഷകതില 600    ലകരം രൂൊയുരം ൊദ്ധത്ിപയത്ര യിനതില 2210-05-800-89-31-

എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകതില  1200    ലകരം രൂൊയുരം അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ

പചെയ്യുന്നു  .
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ഇന്റ്റേിറകുന്ന ന്യൂര് പഫീസ്പോര കകര്മ്മകുന്ന ന്യൂണിപക്കറര് എന്നീൈ് ആില് നടത്തുന്നതിന്റെ് പകപോഗ്നിറ്റീവ് ന്യൂറോ സയനിറര് എന്നീൈ് നകുന്ന ന്യൂപറപോ സയനസസ്

(ഐപക്കപോണ്ട്സ)്

2210-05-105-36―ജപോനപഗപോചെര ആശീയ ൈിനിമയ വൈകല്യമുളില് മാനളില് മാനൈപര പുനരധിൈസി

 ്ിക്കുന്നീ ത്ിനുപൈണ്ടിയുിയുളില് മാനളില് മാന  പസപോവസറി

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 172.5 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

450 ലകരം രൂൊ (പപോന )

46.  ജപോനപഗപോചെര ആശീയ ൈിനിമയ വൈകല്യമുളില് മാനളില് മാനൈപര പുനരധിൈസി്ിക്കു

ന്നീ ത്ിനുപൈണ്ടിയുിയുളില് മാനളില് മാന പസപോവസറിയിപല ജര് എന്നീൈനക്കപോരക്ക് ശീമ്പളില് മാനവരം  മറപോനുകൂല്യങ്ങളുരം 

നലകുന്നീ ത്ിന് ൈകയിരുതിയിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ൊദ്ധത്ിപയത്ര

ഇനതില 200    ലകരം രൂൊയുരം മസിഷ്ക നപോഡിര് എന്നീൈകുന്ന ന്യൂഹ സരംബന്ധമപോയ ജനിത്ക

വൈകല്യങ്ങള്  ഉളില് മാനളില് മാന ക സൗമപോരപപോയക്കപോരുപട പുനരധിൈപോസതിനുരം മറ്റുരം ഉത്കുന്നീ 

റസിഡിനഷ്യല പഹപോരം ൊദ്ധത്ി,  പഷപോരണ്ണൂരിപല അക്കപോദമിക് പബ്ലികപോക്കിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ നിരകര്മ്മപോണരം,

ആശുൊത്രിയുപട ൈികസനതിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ ഭപോഗമപോയി നടത്തുന്നീ  ൊദ്ധത്ികളില് മാനിപന്മലുളില് മാനളില് മാന ൊരിശീര് എന്നീലനരം

തുടങ്ങിയ പൈരതനങ്ങള്ക്കുരം,  വൈകല്യങ്ങളുളില് മാനളില് മാന ആളുകളുപട ചെികിത്സയ്ക്കുമപോയി  ൊദ്ധത്ി

ഇനതില അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 400    ലകരം രൂൊയുരം അധികമപോയി

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

ഇന്ത്യന ഇന്റ്റേിറകുന്ന ന്യൂര്  ഓഫീസ്് ഡിയബറര് എന്നീസ ്

2210-01-200-93-36―ഇന്ത്യന  ഇന്റ്റേിറകുന്ന ന്യൂര് ഓഫീസ്് ഡിയബറര് എന്നീസ് സഹപോയധനരം  ―

                   ശീമ്പപളില് മാനത്രരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 300 ലകരം രൂൊ (പപോന )

    10 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

47.  ഇന്ത്യന ഇന്റ്റേിറകുന്ന ന്യൂര് ഓഫീസ്് ഡിയബറര് എന്നീസിനുപൈണ്ടിയുി പുലയനപോരപകപോരയില

നിരകര്മ്മിക്കുന്നീ  പകരിടതിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ സ സൗകര്യങ്ങള് പൂരസൂക്ഷ്മ രോഗനിര്ണ്ണമപോയുരം പപയപോജനപ്ടുത്തുന്നീ ത്ിപല

യ്ക്കായി പോയി ൈിദഗ്ദ്ധരപോയ പമഡിിക്കല /ൊപോരപോപമഡിിക്കല ്റ്റേപോഫീസ്ിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ പസൈനരം ലഭ്യമപോക്കുന്നീ ത്ിനുരം

ഇന്റ്റേിറകുന്ന ന്യൂര് ഓഫീസ്് പനപോണ്ട് കകര്മ്മകുന്ന ന്യൂണിക്കബിള്  ഡിിസര് എന്നീസ് ആില് നടത്തുന്നതിന്റെ് ജര് എന്നീറിയപോസിക് പകയര എന്നീ 
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സപോൊനരം സവമപോക്കുന്നീ ത്ിനുരം ഗ്രാമിന്റെ പ്രപോില് നടത്തുന്നതിന്റെ്-ഇന -എയ്ഡ്സഡിപോയി അപൊകിച്ചിരുന്നീ  തുകയില

ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില അനുൈദിക്കപോന ബപോക്കിയുളില് മാനളില് മാന 100    ലകരം രൂൊ

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

പകരളില് മാന പഹലത്റിസരച്ച് ആില് നടത്തുന്നതിന്റെ്  പൈലപഫീസ്യര പസപോവസറി

2210-05-800-65―(  ഗ്രാമിന്റെ പ്രപോനറ്  -  ഇന   -  എയ്ഡ്സഡി്  )   പകരളില് മാന പഹലത് റിസരച്ച് ആനറ് പൈല

പഫീസ്യര പസപോവസറി

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : ഇല

48. പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജുകള് ,  ജിലപോ ആശുൊത്രികള് ,  ത്പോലൂക്ക് ആശുൊത്രി

കള് എന്നീ ിൈിടങ്ങളില് മാനിപല   KHRWS-പില് നടത്തുന്നതിന്റെ കര് എന്നീഴിലുളില് മാനളില് മാന 20  പൊൈപോരാര്ഡുകളുപട നൈര് എന്നീകരണരം,

ഐ.ൊി.ൊി.  ഓഫീസ്് പസറ് പസ്സിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ  നൈര് എന്നീകരണരം,  ആലപ്പുഴ പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജിപല

പുത്ിയ പൊൈപോരാര്ഡുകളുപട നിരകര്മ്മപോണരം,  ലപോബുകളുപടയുരം ൈിൈിധ യൂണിറ്റുകളുപടയുരം 

നിലൈപോരരം പമച്ചപ്ടുതല എന്നീ ിൈയ്ക്കായി പോയി  ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില 200    ലകരം രൂൊ

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു. 

പകരളില് മാന പ്റ്റേറ് ഫീസ്പോരമസി ക സൗണ്ട്സില

2210-01-800-89―പകരളില് മാന പ്റ്റേറ് ഫീസ്പോരമസി ക സൗണ്ട്സിലിന് ധനസഹപോയരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 23,000 രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

49. ഫീസ്പോരമസി ക സൗണ്ട്സില ഓഫീസ്് ഇന്ത്യയുപട ത്ര് എന്നീരുമപോനപകപോരരം രജിപ്റ്റേഡി്

ഫീസ്പോരമസിസ്റ്റുകള്ക്ക് അൈരുപട രജിപ് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷന പുതുക്കുന്നീ ത്ിനപോയി തുടരൈിദ്യപോഭ്യപോസ 

ൊരിൊപോടി നടത്തുന്നീ ത്ിനുരം മരുന്നുൊപയപോഗപതക്കുറിച്ചുരം മരുന്നുകപളില് മാനക്കുറിച്ചുരം

പൊപോതുജനങ്ങള്ക്ക് പബപോധൈലക്കരണരം നടത്തുന്നീ ത്ിന് ഡ്രീനഗ് ഇനഫീസ്രപമഷന പസില് നടത്തുന്നതിന്റെര

ആരരംഭിക്കുന്നീ ത്ിനുരം പൊപോതുജനപത പബപോധൈലക്കരിക്കുന്നീ  രര് എന്നീത്ിയില പദശീര് എന്നീയ ഫീസ്പോരമസി

ൈപോരപോപഘപോഷ പസമിനപോറുകള് സരംഘടി്ിക്കുന്നീ ത്ിനുമപോയി 37   ലകരം രൂൊ ൊദ്ധത്ിപയത്ര

യിനതില അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.
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വചെലഡി്  പഡിൈലപപമില് നടത്തുന്നതിന്റെ്  പസില് നടത്തുന്നതിന്റെര

2210-05-105-50― ശീിശു ൈികസന പസില് നടത്തുന്നതിന്റെര   ,   പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജ്  ,   ത്ിരുൈനന്തപുരരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  : 100 ലകരം രൂൊ (പപോന )

90.04 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

50. വചെലഡി് പഡിൈലപപമില് നടത്തുന്നതിന്റെ് പസില് നടത്തുന്നതിന്റെറിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ നിലൈിലുളില് മാനളില് മാന പകരിടതിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ

അറകുറ്ണികള്ക്കുരം പുത്ിയ ആഡിിപറപോറിയരം പമച്ചപ്ടുത്തുന്നീ ത്ിനുരം  കിനിക് സ സൗകര്യരം

പമച്ചപ്ടുത്തുന്നീ ത്ിനുരം പസയിനിരംഗിനുരം പുത്ിയ ്ര് എന്നീമുകളുപട നടതി്ിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ ആൈശീ്യങ്ങള്

ക്കുമപോയി ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില  ൈകയിരുതിയിരിക്കുന്നീ  തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല

ൊദ്ധത്ിയിനതില 50      ലകരം രൂൊയുരം സി.ഡിി.സി.-യുപട വദനരംദിന പചെലവകള്ക്കുരം

്റ്റേപോഫുകള്ക്കുളില് മാനളില് മാന ശീമ്പളില് മാനവരം ആനുകൂല്യങ്ങളുരം നലകുന്നീ ത്ിനുരം പുത്ിയ ഓഫീസ്ര് എന്നീസ്

പകരിടതിപലക്ക് വൈദ്യുത്ി,  പൈളില് മാനളില് മാനരം,  പസകകുന്ന ന്യൂരിറി സരയുര്വ്വേര് എന്നീസുകള് ,  കര് എന്നീനിരംഗ്,  മറ്

എ്റ്റേപോബ്ലികിപ  എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെില് നടത്തുന്നതിന്റെ് പചെലവകള് തുടങ്ങിയൈയ്ക്കുരം ത്സികകളില് മാനില നിയമനരം നടത്തുന്നീ ത്ിനുളില് മാനളില് മാന

നടൊടികള്ക്കുമപോയി ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില 30    ലകരം രൂൊയുരം അനുൈദിക്കണപമന്നീ ്

സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

സരംസപോന  ഔഷധസസ്യപബപോരഡി്

2210-05-101-60―പ്റ്റേറ് പമഡിിസിനല പപോില് നടത്തുന്നതിന്റെ്സ് പബപോരഡി് 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 60 ലകരം രൂൊ (പപോന )

51. ഗുണപമന്മയുളില് മാനളില് മാന ഔഷധസസ്യങ്ങളുപട അഭപോൈരം ഉളില് മാനളില് മാന പപദശീങ്ങളില് മാനില

അൈയുപട ലഭ്യത് ഉറപ്പുൈരുത്തുന്നീ ത്ിനുരം കരഷകരക്ക് ലപോഭകരമപോകുന്നീ  രര് എന്നീത്ിയില

ഇടൈിളില് മാനയപോയുരം മറ്റുരം ഔഷധസസ്യകൃഷി പചെയ്യുന്നീ ത്ിനുളില് മാനളില് മാന പപചെപോദനരം നലകുന്നീ ത്ിനുരം

ൈിൈിധത്രരം ജനപിയ ൊദ്ധത്ികള് നട്ിലപോക്കുന്നീ ത്ിനുമപോയുരം ഈ ശീര് എന്നീരഷകതില

അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല ൊദ്ധത്ിയിനതില 100    ലകരം രൂൊ

അധികമപോയി  അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .
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ആപരപോഗ്യ സരയുര്വ്വേകലപോശീപോല

2210-05-001-88-31―പമഡിിക്കല സരയുര്വ്വേകലപോശീപോല  സപോൊിക്കല   ―  സഹപോയധനരം  ―

ശീമ്പളില് മാനരം 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 1100 ലകരം രൂൊ (പപോന )

52.  സരയുര്വ്വേകലപോശീപോലയുപട അടിസപോനസ സൗകര്യരം പമച്ചപ്ടുത്തുന്നീ ത്ിനപോ

യുളില് മാനളില് മാന പപോരരംഭ പചെലവകള്ക്കുരം സരയുര്വ്വേകലപോശീപോല ആസപോനമന്ദിരത്തിന്റെ ിരതിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ ൊണി

പൂരതിയപോക്കുന്നീ ത്ിനുരം വലബ്രറി ആില് നടത്തുന്നതിന്റെ് കകര്മ്മകുന്ന ന്യൂണിപക്കഷന പസില് നടത്തുന്നതിന്റെര ആരരംഭിക്കുന്നീ ത്ിനുരം

ആപരപോഗ്യ രരംഗത് നിലൈിലുളില് മാനളില് മാന പശ്നങ്ങള് പനരിടുന്നീ ത്ിന് ആൈശീ്യമപോയ ൊദ്ധത്ി

രൂൊര് എന്നീകരണതിന് സ്ക്കൂള് ഓഫീസ്് എ്ിഡിപമപോളില് മാനജി ആില് നടത്തുന്നതിന്റെ് ൊബ്ലികിക് പഹലത് സപോൊിക്കു

ന്നീ ത്ിനുമപോയി  അനുൈദിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല   500    ലകരം രൂൊ

ൊദ്ധത്ിയിനതില അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

മലബപോര   കപോനസര പസില് നടത്തുന്നതിന്റെര

2210-05-800-79―മലബപോര കപോനസര പസപോവസറിക്ക് സഹപോയരം

2210-05-800-79- 31

2210-05-800-79- 35

2210-05-800-79- 36  മലബപോര കപോനസര പസില് നടത്തുന്നതിന്റെറിനുളില് മാനളില് മാന ധനസഹപോയരം

2210-05-800-62

2210-05-800-63

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 230 ലകരം രൂൊ (പപോന )

797.1 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

53. മലബപോര കപോനസര പസില് നടത്തുന്നതിന്റെറിപല ഇനപൊഷ്യില് നടത്തുന്നതിന്റെ് പബ്ലികപോക്കിപില് നടത്തുന്നതിന്റെയുരം  നഴിരംഗ്

പകപോപളില് മാനജ് പബ്ലികപോക്കിപില് നടത്തുന്നതിന്റെയുരം  ലപബപോറരറി പബ്ലികപോക്കിപില് നടത്തുന്നതിന്റെയുരം രണ്ടിയുപോരംഘര നിരകര്മ്മപോണതിനുരം

നകുന്ന ന്യൂകിയര പമഡിിസിന മൂന്നീ പോരംഘര നിരകര്മ്മപോണതിനുരം ജര് എന്നീറിയപോസിക് ഓപ്കേപോളില് മാനജി

പസൈനതിനുരം നകുന്ന ന്യൂകിയര പമഡിിസിന ൈിഭപോഗതിനുരം ആൈശീ്യമപോയിട്ടുളില് മാനളില് മാന  ഉൊകരണങ്ങളുരം
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എച്ച്.ടി.  1000  പക.ൊി.എ.  ഡിര് എന്നീസല ജനപററര ,  പുത്ിയ പടലികകര്മ്മകുന്ന ന്യൂണിപക്കഷന സി്റ്റേരം

എന്നീ ിൈയുരം  ൈപോങ്ങുന്നീ ത്ിനുരം മറ് ൊദ്ധത്ിപയത്ര പചെലവകള്ക്കുമപോയി നിലൈില

അനുൈദിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുകയ്ക്കായി ് പുറപമ ൊദ്ധത്ിയിനതില 645    ലകരം രൂൊയുരം

ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില 519.35    ലകരം രൂൊയുരം അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ്

സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

ഫുഡി് പസഫി ൈകു്് 

ഫുഡി് പസഫി കകര്മ്മര് എന്നീഷണറുപട കപോര്യപോലയരം

2210-06-102-99―ആഹപോരസപോധനങ്ങളില് മാനില മപോയരം പചെരക്കുന്നീ ത്് ത്ടയല

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 275 ലകരം രൂൊ (പപോന )

1469.39  ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

2210-06-107-98―അനലി്റ്റേ് ലപബപോറരറി  ,   ത്ിരുൈനന്തപുരരം 

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 363 ലകരം രൂൊ (പപോന )

746.87 ലകരം രൂൊ  (പനപോണ്ട് പപോന )

54. ഫുഡി് പസഫി കകര്മ്മര് എന്നീഷണപററിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ സുഗമവരം കപോര്യകമവമപോയ

പൈരതനങ്ങള്ക്കപോയി ത്പോപഴ്റഞ്ഞിരിക്കുന്ന ിരിക്കുന്നീ  ആൈശീ്യങ്ങള്ക്ക് 675    ലകരം രൂൊ

അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു. 

55. ഫുഡി് പസഫി കകര്മ്മര് എന്നീഷണപററ് നിലൈില രണ്ടിയു് മുറികള് മപോത്രമുളില് മാനളില് മാന ഒരു

ൊഴയ പകരിടതിലപോണ് പൈരതിക്കുന്നീ ത്്.  ഇത്് ത്ികച്ചുരം അൊര്യപോപ്തമപോണ്.  സരക്കപോര

കകര്മ്മര് എന്നീഷണപററില പുത്ിയത്പോയി അനുൈദിച്ച ത്സികയില പജപോലിയില പപൈശീിക്കുന്നീ 

ഉപദ്യപോഗസരക്ക് ആഫീസ്ര് എന്നീസ് അനുൈദിക്കുന്നീ ത്ിന് ഈ ൊഴയ പകരിടതില സലമില.

ആയത്ിനപോല സരക്കപോര കകര്മ്മര് എന്നീഷണപററിനപോയി  അനുൈദിച്ച 70  പസനറ് സലതില

പകരിടരം ൊണിയുന്നീ ത്ിന്  4210-04-200-93-01 എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകതില ൊദ്ധത്ിയിനതില

200   ലകരം രൂൊ അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .
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56. ത്പ്ദേശീസയയരംഭരണ സപോൊനങ്ങളില് മാനില പജപോലി പചെയ്തിരുന്നീ  ഫുഡി്
ഇനപഇന്സ്പെക്ട്, ഉപകരമപോരുപട ഭരണൊരമപോയ നിയന്ത്രണരം ഫുഡി് പസഫി കകര്മ്മര് എന്നീഷണരക്ക്
നലകിയിട്ടുപണ്ടിയു്കേിലുരം ഇൈരക്കപോൈശീ്യമപോയ  ഓഫീസ്ര് എന്നീസുകളുരം ്റ്റേപോഫുകളുരം നലപകണ്ടിയുത്പോയി
ട്ടുണ്ടിയു്.  ആയത്ിനപോല പുത്ിയ പകരിടങ്ങള് ൈപോടകയ്ക്കായി ് എടുക്കുന്നീ ത്ിനപോയി
2210-06-102-99-06  എന്നീ   ശീര് എന്നീരഷകതില ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില 75    ലകരം രൂൊ
അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .  

57. ഫുഡി് പസഫി ആനറ് ്റ്റേപോനപഡിരഡസ് ആക്ട്, ഉപക് പകപോരരം ഫുഡി് പട്റ്റേിരംഗ്
ലപബപോറരറികള്   NABL (National Accreditation Board of Testing and Calibration
Laboratories)   നിലൈപോരതിപലക്ക്  ഉയരപതണ്ടിയുത്പോയിട്ടുണ്ടിയു്.  നിലൈില റര് എന്നീജിയണല
ത്ലതിലുളില് മാനളില് മാന 3 ലപബപോറരറികള് NABL നിലൈപോരതിപലക്ക് ഉയരത്തുന്നീ ത്ിപലക്കുപൈണ്ടിയുി
2210-06-107-98    എന്നീ   ശീര് എന്നീരഷകതില ൊദ്ധത്ിയിനതില   100    ലകരം രൂൊ
അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

58. ഓഫീസ്ര് എന്നീസരമപോരക്കുരം ജര് എന്നീൈനക്കപോരക്കുരം ൊരിശീര് എന്നീലനവരം അതുപൊപോപല
പൊപോതുജനങ്ങള്ക്കുരം ൈ്യപോൊപോരികള്ക്കുരം പബപോധൈല ക്കരണവരം നലകുന്നീ ത്ിപലക്കപോയി 
2210-06-102-99 എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകതില ൊദ്ധത്ിയിനതില 50    ലകരം രൂൊ
അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

59. മുനിസി്പോലിറി,  പകപോര്പറഷന ,  ജിലപോ ത്ലങ്ങളില് മാനില പുത്ിയത്പോയി
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇനത്തിിച്ചിട്ടുളില് മാനളില് മാന 89  ഫുഡി് പസഫി ഓഫീസ്ര് എന്നീസരമപോരക്ക്   ആൈശീ്യമപോയ ആഫീസ്ര് എന്നീസുരം മറ്
സ സൗകര്യങ്ങളുരം നലകുന്നീ ത്ിന് 2210-06-102-99-06  എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകതില
ൊദ്ധത്ിയിനതില 200.5   ലകരം രൂൊ അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

പറഡിിപയഷന  പസഫി ൈകു്്

2210-05-105-37―പറഡിിപയഷന പസഫി ഡിയറക്ട്, ഉപകറുപട കപോര്യപോലയരം

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം  : 5 ലകരം രൂൊ (പപോന )

31.30 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

60. പറഡിിപയഷന പസഫി ൈകു്ിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ വദനരംദിന പൈരതനങ്ങള്ക്കുരം 
ൈികസന പൈരതനങ്ങള്ക്കുരം നിലൈില അനുൈദിച്ച തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോലുരം
ഗൈണ്ട്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ് പമഡിിക്കല പകപോപളില് മാനജുകള്ക്കപോയി കയപോളില് മാനിറി അഷയറനസ് ഉൊകരണങ്ങള്
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ൈപോങ്ങുന്നീ ത്ിനുരം സപോൊനങ്ങളില് മാനിപല ഉൊകരണ ൊരിപശീപോധനയുമപോയി ബന്ധപ്ര ഇന്ധന
പചെലൈിനുരം മറ് ആൈശീ്യങ്ങള്ക്കുമപോയി ൊദ്ധത്ിയിനതില 45    ലകരം രൂൊയുരം
ൊദ്ധത്ിപയത്രയിനതില 78.93    ലകരം രൂൊയുരം അധികമപോയി  അനുൈദിക്കണപമന്നീ ്
സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

61. സരംസപോനത് പറഡിിപയഷന സുരക ഉറ്പോക്കുന്നീ ത്ിനപോയി പകന്ദ്ര
സരക്കപോര ചുമത്ലപ്ടുതിയതുരം ൈിപുലമപോയ അധികപോരങ്ങപളില് മാനപോടുകൂടിയതുമപോയ ഒരു സയത്ന്ത്ര
പറഗുപലററി പബപോഡിിയപോണ് പറഡിിപയഷന പസഫി ഡിയറക്ട്, ഉപകപററ്.   പമഡിിക്കല
എഡികുന്ന ന്യൂപക്കഷന ഡിയറക്ട്, ഉപകപററിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ കര് എന്നീഴിലുളില് മാനളില് മാന ഒരു യൂണിറപോയി പൈരതിച്ചുൈരുന്നീ  ഈ
സപോൊനതിപല ജര് എന്നീൈനക്കപോപരലപോൈരുരം പഡിൊകുന്ന ന്യൂപരഷന ൈ്യൈസയില
നിയമിത്രപോയൈരപോണ്.   ഈ സപോൊനതിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ പൈരതനരം കൂടുത്ല ൈിപുലവരം
കപോര്യകമവമപോക്കുന്നീ ത്ിന്  ഇത്ിപന ഒരു സയത്ന്ത്ര ൈകു്പോപക്കണ്ടിയുതുരം സിരരം
ജര് എന്നീൈനക്കപോരുപട ത്സികകള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇനത്തിിപക്കണ്ടിയുതുരം അത്്യന്തപോപൊകിത്മപോണ്.   ആയത്ിനപോല
റൈനകുന്ന ന്യൂ ൈരുമപോനരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇനത്തിിക്കുന്നീ  ഒരു സപോൊനപമന്നീ  നിലയില പറഡിിപയഷന പസഫി
ൈകു്ിപന ഒരു പപത്്യക ൈകു്പോക്കി മപോറി പപത്്യക ബഡജറ് പഹഡ്ഡും എക്സ്പെന്ഡരം എക്ചറര്മാര്ക്പഇന്സ്പെനഡിിച്ചര
പഹഡ്ഡും എക്സ്പെന്ഡരം അനുൈദിക്കണപമന്നുരം ആൈശീ്യമപോയ ത്സികകള് അനുൈദിക്കണപമന്നുരം സമിത്ി
ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു.

ധനപോഭ്യരര്ത്ഥന നമ്പര XIX―കുടുരംബപകമരം

2211-00-101-96―ഗ്രാമിന്റെ പ്രപോമര് എന്നീണ കുടുരംബപകമ പകന്ദ്രങ്ങളുരം പൊപോ്റ്റേ്ൊപോരരരം പകന്ദ്രങ്ങളുരം
(  പബ്ലികപോക്ക് ൊി  .  എച്ച്  .  സി  .-  കള്   ) 

2211-00-101-96-01-4―പമഡിിക്കല റര് എന്നീഇരംപൊഴ്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ്സ് 
ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 8.47 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

62. ഗ്രാമിന്റെ പ്രപോമര് എന്നീണ കുടുരംബ പകമപകന്ദ്രങ്ങളില് മാനിപലയുരം പൊപോ്റ്റേ്ൊപോരരരം പകന്ദ്രങ്ങളില് മാനി

പലയുരം (പബ്ലികപോക്ക് ൊി.എച്ച്.സി.)  ജര് എന്നീൈനക്കപോരക്ക് പമഡിിക്കല റര് എന്നീഇരംപബഴ്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ് തുക

കുടിശിക നലകുന്നീ ത്ിന് ൈകയിരുതിയിട്ടുളില് മാനളില് മാന ബഡജറ് ൈിഹിത്രം അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല

20   ലകരം രൂൊ അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

ധനപോഭ്യരര്ത്ഥന നമ്പര XX―ശുദ്ധ ജലൈിത്രണവരം   ശുചെര് എന്നീകരണവരം

2215-02-105-99―പഹലത് ഡിയറക്ട്, ഉപകറുപട നിയന്ത്രണതിലുളില് മാനളില് മാന പകന്ദ്രങ്ങള്

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 1078.17 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )
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63. ആപരപോഗ്യ ൈകു്ിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ കര് എന്നീഴിലുളില് മാനളില് മാന  ആശുൊത്രികളില് മാനിപല 286  പഹലത്

ഇനപഇന്സ്പെക്ട്, ഉപകരമപോപര സപോധപോരണ പജപോലിക്ക് പുറപമ ശീബരിമല ഉള്പ്പടയുളില് മാനളില് മാന പധപോന

ആരപോധനപോലയങ്ങളില് മാനിപല ഉത്സൈങ്ങളുമപോയി ബന്ധപ്ര് രൂൊര് എന്നീകരിക്കുന്നീ  പമഡിിക്കല

ടര് എന്നീമുകള്പക്കപോ്രം സപോനിപരഷന സരയുര്വ്വേര് എന്നീസിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ ഭപോഗമപോയി നിയമിക്കപോറുണ്ടിയു്.  ആയത്ിനപോല

ഇൈരുപട യപോത്രപോബത,  പമഡിിക്കല റര് എന്നീഇരംപബഴ്പമില് നടത്തുന്നതിന്റെ് എന്നീ ര് എന്നീ ഇനങ്ങളില് മാനില നിലൈില

ൈകയിരുതിയിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 2215-02-105-99-04-1-എന്നീ 

ശീര് എന്നീരഷകതില 50,000    രൂൊയുരം 2215-02-105-99-01-4-എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകതില 2    ലകരം

രൂൊയുരം അധികമപോയി അനുൈദിക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

ധനപോഭ്യരര്ത്ഥന നമ്പര XXX―ഭക്യരം

പൊപോതുജനപോപരപോഗ്യരം പയുക്ത പൊപോഷകപോഹപോര ൊരിൊപോടി

2236-02-101-99―പപത്്യക പൊപോഷകപോഹപോര ൊരിൊപോടികള്

ബഡജറ് ൈിഹിത്രം : 69.14 ലകരം രൂൊ (പനപോണ്ട് പപോന )

64. പപത്്യക പൊപോഷകപോഹപോര ൊരിൊപോടിയുമപോയി ബന്ധപ്ര് പൈരതിക്കുന്നീ 

സപോൊനതിപില് നടത്തുന്നതിന്റെ വൈദ്യുത്ി,  പടലപഫീസ്പോണ്ട് പചെലൈിനങ്ങളില് മാനില ൈകയിരുതിയിട്ടുളില് മാനളില് മാന തുക

അൊര്യപോപ്തമപോയത്ിനപോല 2236-02-101-99-05-2  എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകതില 50,000    രൂൊയുരം

2236-02-101-99-05-3-  എന്നീ  ശീര് എന്നീരഷകതില 20,000    രൂൊയുരം അധികമപോയി അനുൈദി

ക്കണപമന്നീ ് സമിത്ി ശുൊപോരശീ പചെയ്യുന്നു  .

ൈി. എസ്. ശീിൈകുമപോര ,
ത്ിരുൈനന്തപുരരം, പചെയരമപോന ,
2014 മപോരച്ച് 10. ൈിഷയനിരസൂക്ഷ്മ രോഗനിര്ണ്ണയ സമിത്ി XII.


