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പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി XII
(ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം)

2020-2021 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട 
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷേന് കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

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

ഉപചട്ടേപകേഭാരമുള്ളതറ]

2021 ജൂലല  26-ാംതതീയതനി സമര്പനിച്ചതറ
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പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി XII
(ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം)

2020-2021 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട 
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷേന് കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ

[കകേരള നനിയമസഭയുസട നടപടനിക്രമവന്റിം കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം 
സന്റിംബനനിച്ച ചട്ടേങ്ങളനിസല 236-ാം ചട്ടേതനിസന

 (5)-ാം ഉപചട്ടേപകേഭാരമുള്ളതറ]

995/2021.
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സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി XII

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം

(2021-2023)

ഘടന

സചയര്കപഴറ സണ് :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജറ,
ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം വനനിത-ശനിശുവനികേസനവന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള: 

ശതീമതനി ഒ. എസറ. അന്റിംബനികേ, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീ. എ. പനി. അനനില കുമഭാര്, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീമതനി സനി. സകേ. ആശ, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീ. പനി. സകേ. ബഷതീര്, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീമതനി സദെലതീമ, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീ. കജഭാബറ ലമക്കനിള, എന്റിം.എല.എ. 

ശതീമതനി യു. പതനിഭ, എന്റിം.എല.എ.

ശതീമതനി സകേ. സകേ. രമ, എന്റിം.എല.എ.

കഡഭാ. സുജനിതറ വനിജയന്പനിള്ള, എന്റിം.എല.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ബനി. സറജനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ആര്. കവണുകഗഭാപഭാല, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ലഭാലനി വനി. എസറ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



6

അവതഭാരനികേ

ആകരഭാഗഗ്യവന്റിം  കുടന്റിംബകക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  XII-സന
2020-2021  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനിന്കമല  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച
നടപടനികേളടങ്ങുന്ന റനികപഭാര്ട്ടേറ കകേരള നനിയമസഭയുസട നടപടനിക്രമങ്ങളുന്റിം കേഭാരഗ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  236-ാം  ചട്ടേതനിസന  (5)-ാം  ഉപചട്ടേന്റിം  അനുസരനിച്ചറ  ഞഭാന്
സമര്പനിക്കുന.

ലവദെഗ്യസഹഭായരന്റിംഗവന്റിം  സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഗ്യവന്റിം  എന്ന  XVIII-ാം  നമ്പര്
ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന,  കുടന്റിംബകക്ഷേമന്റിം  എന്ന  XIX-ാം  നമ്പര്  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന,  ശുദ്ധജല
വനിതരണവന്റിം ശുചതീകേരണവന്റിം എന്ന XX-ാം നമ്പര് ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന, ഭക്ഷേഗ്യന്റിം എന്ന XXX-ാം
നമ്പര് ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  (കപഭാഷകേഭാഹഭാരന്റിം)  എന്നനിവയനിന്കമലുള്ള  2020-2021  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട  സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച സബറ ജകേറ ടറ  കേമനിറനി
XII-സന  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020  മഭാര്ച്ചറ  2-നറ  സഭയനില  സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.
ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേനില  ആകരഭാഗഗ്യ  കുടന്റിംബകക്ഷേമ  വകുപനിസനയുന്റിം  ആയുഷറ  വകുപനിസനയുന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  78  ശനിപഭാര്ശകേളഭാണറ  ഉണ്ടഭായനിരുന്നതറ.  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  എലഭാ
ശനിപഭാര്ശകേളനിന്കമലുന്റിം  മറുപടനി  ലഭനിക്കുകേയുന്റിം  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടപടനി  സന്റിംബനനിച്ച
കസ്റ്റേററസമന്റുകേള 2021 ജൂലല 1-ാം തതീയതനി കചര്ന്ന സമനിതനി കയഭാഗതനില പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയറ തു.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേനില  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ  (2020-2021)-സല ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അവയനികന്മേല സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടപടനി
സന്റിംബനനിച്ച കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുമഭാണറ ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചനിരനിക്കുന്നതറ.  

2021,  ജൂലല  1-ാംതതീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.    

വതീണഭാ കജഭാര്ജറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,   സചയര്കപഴറ സണ്,
2021 ജൂലല 1.           സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി XII.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധനയുസട
അടനിസഭാനതനില ആകരഭാഗഗ്യകുടന്റിംബകക്ഷേമന്റിം,  ആയുഷറ എന്നതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബനസപട്ടേ
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XII-സന  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനിന്കമല  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ച നടപടനികേള അടങ്ങുന്നതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

സമനിതനിയുസട ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം സര്ക്കഭാരനില നനിന്നറ ലഭനിച്ച മറുപടനികേളുന്റിം

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII

ലവദെഗ്യസഹഭായരന്റിംഗവന്റിം സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഗ്യവന്റിം

ആകരഭാഗഗ്യവകുപറ

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   1)

2210-01-110-40―ജനിലഭാ മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യ പരനിപഭാടനി

മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യ  പദ്ധതനിയുസട  കേതീഴനില  സമ്പൂര്ണ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യ  പരനിപഭാടനി,
വനിഷഭാദെ കരഭാഗനികേളക്കഭായുള്ള ആശസഭാസന്റിം പദ്ധതനി,  അമ മനസറ തുടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേള
നടതനി വരുന്നതനിനഭാല നടപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ച തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  വനിവനിധതരതനിലുള്ള  മഭാനസനികേ  പശ്നങ്ങള  ഉള്ളവര്ക്കറ
ചനികേനിത്സയുന്റിം മരുനന്റിം നലകുന്നതനിനുന്റിം ദെനിവസകവതന അടനിസഭാനതനില കജഭാലനി സചയ്യുന്ന
ജതീവനക്കഭാരുസട ശമ്പളന്റിം നലകുന്നതനിനുന്റിം നടപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  1.53  കകേഭാടനി രൂപ
കൂടനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി അനുവദെനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-01-110-40-  കകേഭാവനിഡറ  19  സഭാഹചരഗ്യങ്ങളമൂലന്റിം  ജനിലഭാ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യ
പരനിപഭാടനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  പവര്തനങ്ങള  പൂര്ണകതഭാതനില  നടതഭാന്
കേഴനിയഭാതതനിനഭാല അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യന്റിം വന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   2)

2210-06-003-90―സന്റിംസഭാന ആകരഭാഗഗ്യ കുടന്റിംബകക്ഷേമ പരനിശതീലന കകേനന്റിം  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം

മഭാറനിവരുന്ന  കരഭാഗഭാവസകേളുന്റിം പകേര്ച്ചവഗ്യഭാധനികേളുന്റിം  തരണന്റിം  സചയ്യുന്നതനിനഭായനി
ആകരഭാഗഗ്യവകുപറ ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  പരനിശതീലനന്റിം  നലകുന്നതനിനറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനികലക്കഭായനി  1  കകേഭാടനി  5  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയുസട  വനിശദെമഭായ സപഭാകപഭാസലഭാണറ

995/2021.
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സമര്പനിച്ചനിരനിക്കുന്നസതന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  എന്നഭാല ഇതനികലയഭായനി അനുവദെനിച്ച
ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  55  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  കൂടനി  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-06-003-90―കകേഭാവനിഡറ-19  സഭാഹചരഗ്യങ്ങളമൂലന്റിം  ഓണ്ലലന്  പരനിപഭാടനി
ഒഴനിച്ചറ  മററ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടതഭാന്  കേഴനിയഭാതതനിനഭാല  അധനികേന്റിം  തുകേ
ആവശഗ്യന്റിം വന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   3)

2210-06-101-53―പഭാവസപട്ടേവര്ക്കു സസവദെഗ്യസഹഭായന്റിം നലകുന്നതനിനുള്ള സസഭാസസസറനി

പഭാവസപട്ടേ കരഭാഗനികേളക്കറ  ചനികേനിത്സഭാസഹഭായന്റിം നലകുന്ന പദ്ധതനിയഭായനി  അനുവദെനിച്ച
തുകേ  2019-2020  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം ലഭനിച്ച അകപക്ഷേകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനറ  മഭാത്രകമ
തനികേയുകേയുള്ളൂ  എന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
ലഭഗ്യമഭാകുസമന്നറ  പതതീക്ഷേനിക്കുന്ന  1500-ഓളന്റിം  അകപക്ഷേകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനറ  നടപ്പു
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  വനിഹനിതന്റിം  തനികേചന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.
ആയതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതനില  7.5  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-06-101-53―2020-2021  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേ
തുകേ അനുവദെനിച നലകേനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   4)

4210-01-110-74―ആകരഭാഗഗ്യ വകുപറ ഡയറകറുസട കേതീഴനിലുള്ള നനിര്മഭാണ കജഭാലനികേള 

ആകരഭാഗഗ്യവകുപനിന്  കേതീഴനിലുള്ള  ആശുപത്രനികേളുസട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരഗ്യന്റിം
വനികേസനിപനികക്കണ്ടതറ  സമച്ചസപട്ടേ  ചനികേനിത്സഭാസഇൗകേരഗ്യങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനറ  വളസര
പധഭാനമഭാസണന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില നനിന്നഭായനി 50 കകേഭാടനി
രൂപയുസട  സപഭാകപഭാസലുകേള  പരനിഗണനയനിലുള്ളതനിനഭാല  ഈ  ഇനതനില  നടപറ
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  15 കകേഭാടനി  രൂപ  തനികേചന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.
ആയതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതനില  30 കകേഭാടനി രൂപ  അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

4210-01-110-74-  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേ  തുകേ
അനുവദെനിച നലകേനിയനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   5)

4210-03-105-41―പുതനിയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജറ  ,   കകേഭാന്നനി  ,   പതനന്റിംതനിട്ടേ

കകേഭാന്നനി സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിസന നനിര്മഭാണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി  11  സകേ.വനി.  സബറ
കസ്റ്റേഷന്  പണനികയണ്ടതുള്ളതനിനഭാല  കമല  ശതീര്ഷകേതനിലനുവദെനിച്ച  തുകേ  പരഗ്യഭാപ്തമസലന്നറ
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല കമല ശതീര്ഷകേതനികലയറ  2.433  കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
അനുവദെനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാന്നനി സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിസന 4210-03-105-41 (പഭാന്) ശതീര്ഷകേതനില ബജററ
വനിഹനിതതനിനു പുറസമ അധനികേ തുകേ അനുവദെനിക്കുന്നതനിനറ അകപക്ഷേനിച്ചനിരുസന്നങനിലുന്റിം ആയതറ
വകേയനിരുതഭാന്  സഭാധനിച്ചനില.  എന്നഭാല  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസന  കേണ്സളട്ടേനഭായ
HLL-നറ  നലകേനിയ  കപഭാജകറ  ഫണ്ടനിസന  പലനിശത്തുകേയനില  നനിനന്റിം  11  സകേ.വനി.  സബറ
കസ്റ്റേഷന്  പണനിയുന്നതനിനുള്ള  തുകേയഭായ  2.433  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനറ
അനുമതനി നലകുകേയുന്റിം പസ്തുത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ (ഖണനികേ 6)

4210-03-105-66―പുതനിയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജറ  ,   ഇടക്കനി

ഇടക്കനിയനില പുതനിയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജറ  തുടങ്ങുന്നതനിനറ  അനുമതനി  ലഭനിച്ചതഭായനി
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസന  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം
അടനിസഭാന  സഇൗകേരഗ്യവനികേസനതനിനുന്റിം  നടപറ  ബഡ്ജറനില  അനുവദെനിച്ച  തുകേ
പരഗ്യഭാപ്തമഭാകേഭാസതവരനികേയഭാസണങനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില ആവശഗ്യമഭായ തുകേ വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഇടക്കനി  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസല  ആശുപത്രനി  സകേട്ടേനിടതനിസന  ഇലകനിക്കല
കജഭാലനികേളക്കുന്റിം, മഭാലനിനഗ്യ സന്റിംസ്കരണ പഭാനറ,  കറഭാഡറ - സപഭാട്ടേക്ഷേന് വര്ക്കുകേള എന്നനിവയന്റിം
4210-03-105-66  (പഭാന്)  ശതീര്ഷകേതനില  തുകേ  ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുനസവങനിലുന്റിം  ആയതറ
അനുവദെനിക്കഭാന് സഭാധനിച്ചനില.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   7)

4210-03-105-63―പുതനിയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജറ  ,   മകഞരനി  ,   മലപ്പുറന്റിം

മകഞരനി  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസന  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം  ഭൂമനി
ഏസറടക്കലനിനുന്റിം നനിലവനില നലകേഭാനുള്ള തുകേയുന്റിം നടപ്പു വര്ഷകതയഭാവശഗ്യമഭായ തുകേയുന്റിം
കചര്ന്നറ  നടപറ  ബജററ  ശതീര്ഷകേതനില  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  പരഗ്യഭാപ്തമസലന്നറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  60.75  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദെനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

മകഞരനി സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിസന നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങളക്കറ  4210-03-105-
63 (പഭാന്) ശതീര്ഷകേതനില അനുവദെനിച്ച തുകേ മുഴുവനഭായുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിച്ചതനിനു പുറകമ കേണ്ണൂര്
സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസല  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  2020-21-സല  ബജററ
വനിഹനിതമഭായനി അനുവദെനിച്ച 10 കകേഭാടനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി മകഞരനി സമഡനിക്കല
കകേഭാകളജനിസല  റസനിഡന്ഷഗ്യല  സഫസനിലനിറതീസറ  നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
അകതഭാസടഭാപന്റിം  തസന്ന  മകഞരനി  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസന  വനികേസനതനിനഭായനി  ഭൂമനി
ഏസറടതതനിസന  തുകേ നലകുന്നതനിനഭായനി  2,13,44,000  രൂപ  4210-03-105-63  (പഭാന്)
ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേ  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദെനിച്ചനിരുന.   പസ്തുത  തുകേ  മുഴുവനഭായുന്റിം
വനിനനികയഭാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   8)

2210-01-001-99-ആകരഭാഗഗ്യ കസവന ഡയറകറുസട കേഭാരഗ്യഭാലയന്റിം

ആകരഭാഗഗ്യ  കസവന ഡയറകറുസട  കേഭാരഗ്യഭാലയതനില  ജതീവനക്കഭാരുസട  യഭാത്രഭാബത,
ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ  വനിഭഭാഗതനിസന ഇനന സചലവറ,  വഭാഹന സചലവറ,  മറനിനങ്ങള എന്നനിവയറ
അധനികേഫണ്ടറ  ആവശഗ്യമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  തഭാസഴപറയുന്ന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കറ കനകര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന
തുകേകേള അധനികേമഭായനി അനുവദെനിക്കഭാന് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-01-001-99-04-1  :   1 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-01-001-99-05-4  :  1.5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ   

2210-01-001-99-21-2  :  12.5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-01-001-99-45 പനി.ഒ.എല.   :  19 ലക്ഷേന്റിം രൂപ
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-01-001-99-05-4- NP ശതീര്ഷകേതനില 3,50,000 രൂപ ധനപുനനഃക്രമതീകേരണന്റിം മുകഖന
2019-20  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം  (25-2-2020)  അനുവദെനിച.  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ മററ
ശതീര്ഷകേങ്ങളനില അധനികേ ധനസമഭാനന്റിം അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   9)

2210-01-110-85-05-1―മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യ  കകേനന്റിം  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  -  ഓഫതീസറ  സചലവകേള  ,
സവള്ളക്കരന്റിം

തനിരുവനന്തപുരന്റിം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗഗ്യ  കകേനതനില  സവള്ളക്കരന്റിം  ഒടക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ച തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  50.25  ലക്ഷേന്റിം രൂപ
ഈ ശതീര്ഷകേതനില ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി അനുവദെനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ ധനന്റിം അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   10)

2210-01-110-99―ആശുപത്രനികേളുന്റിം ഡനിസസന്സറനികേളുന്റിം

വഭാടകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  ഇനതനില  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  മതനിയഭായ  തുകേ
അനുവദെനിക്കഭാതതനിനഭാലുന്റിം  ആകരഭാഗഗ്യസഭാപനങ്ങളുസട  നനികുതനിയനിനതനില  കുടനിശനികേ
ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം  വര്ദ്ധനിച  വരുന്ന  സസവദെദ്യുതനിചഭാര്ജറ  ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ
പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല  തഭാസഴപറയുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കറ  കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന
തുകേകേള അധനികേമഭായനി അനുവദെനിക്കഭാന് സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-01-110-99-05-2  :    9 കകേഭാടനിരൂപ 

2210-01-110-99-06 :    15 ലക്ഷേന്റിം രൂപ 

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ ധനന്റിം അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   11)

2210-01-196-50―റവനപ്യൂ സചലവനികലക്കുളള കബഭാക്കറ ഗഭാനറ

റവനപ്യൂ  സചലവനികലക്കുളള  കബഭാക്കറ  ഗഭാനറ  ഇനതനില  ജനിലഭാപഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള
ധനസഹഭായമഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  വനിഹനിതന്റിം
പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  1.5 കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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അധനികേ ധനന്റിം അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ     (  ഖണനികേ   12)

2210-03-103-91―പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുകവണ്ടനിയുളള  സഞരനിക്കുന്ന  സസവദെഗ്യസഹഭായ
ഘടകേന്റിം  ,   വയനഭാടറ  ,   മലപ്പുറന്റിം

04-1―യഭാത്രഭാബത          : 1000 രൂപ 

-05-3―സടലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജറ   : 1000 രൂപ 

-05-4―മറനിനങ്ങള        : 1000  രൂപ 

-21-2―കമഭാകട്ടേഭാര്വഭാഹനങ്ങള സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം  : 1000 രൂപ

-45-   – പനി.ഒ.എല. : 1000 രൂപ 

വയനഭാടറ,  മലപ്പുറന്റിം ജനിലകേളനിസല പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കു കവണ്ടനിയുളള സഞരനിക്കുന്ന
സസവദെഗ്യസഹഭായ  ഘടകേതനിസന  സടലനികഫഭാണ്  ചഭാര്ജറ,  യഭാത്രബത,  കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങളുസട  അറകുറപണനി,  ഇനനന്റിം,  മറനിനങ്ങള  എന്നനിവയഭായനി  നടപ്പു
സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള തുകേ പരഗ്യഭാപ്തമല.  ആയതനിനഭാല തഭാസഴപറയുന്ന
ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കറ കനസര കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന തുകേ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

2210-03-103-91-04-1 : 29,000 രൂപ

2210-03-103-91-05-3 : 20,000 രൂപ

2210-03-103-91-05-4 : 20,000 രൂപ

2210-03-103-91-21-2 :  1.3 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-03-103-91-45 :  29,000 രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഫണ്ടറ ലഭഗ്യമഭാക്കനിയനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   13)

2210-03-110-99―ആശുപത്രനികേളുന്റിം  ഡനിസസന്സറനികേളുന്റിം  ജനറല  ജനില  /  തഭാലൂക്കറ
ആശുപത്രനികേള ഒഴനിസകേ

വഭാടകേ,  കേരന്റിം  നനികുതനി  എന്നനിവ  ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം  സഭാധന  സഭാമഗനികേളക്കുന്റിം  നടപറ
സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  തഭാസഴപറയുന്ന
ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു കനസര കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന തുകേ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

2210-03-110-99-06 : 51,000 രൂപ

2210-03-110-99-24 : 58.63 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ ധനന്റിം അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   14)

2210-05-105-74-12―ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനില  സലപസനി  അസനിസ്റ്റേന്റുകേളുസടയുന്റിം
കനഴ്സുമഭാരുസടയുന്റിം പരനിശതീലനന്റിം  -  കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം സസസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം

ഒറസപട്ടേ  ചനിലയനിടങ്ങളനില  കുട്ടേനികേളനില  സലപസനി  കേഭാണസപട്ടേ  വനിവരന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സചയ്യസപട്ടേതറ  സമനിതനി  ഉത്കേണ്ഠകയഭാസട  വതീക്ഷേനിക്കുന.  പസ്തുത  കരഭാഗന്റിം  ഉന്മൂലനന്റിം
സചയ്യുന്നതനിനഭായനി സലപസനി അസനിസ്റ്റേന്റുകേളുസടയുന്റിം നഴ്സുമഭാരുസടയുന്റിം കസവനന്റിം ആവശഗ്യമുള്ളതഭായുന്റിം
നനിലവനിലുള്ളവര്ക്കറ പരനിശതീലനന്റിം നലകകേണ്ടതുസണ്ടനന്റിം സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  എന്നഭാല
ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനില സലപസനി അസനിസ്റ്റേന്റുകേളുസടയുന്റിം കനഴ്സുമഭാരുസടയുന്റിം പരനിശതീലനതനിനറ
കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുന്റിം  സസസ്റ്റേപന്റുന്റിം  ഇനതനില  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില
7.3 ലക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ ധനന്റിം അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   15)

2210-06-003-97-12―വനിവനികധഭാകദ്ദേശ  കജഭാലനിക്കഭാരുസട  പരനിശതീലനന്റിം  -  കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം
ലസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം

വനിവനികധഭാകദ്ദേശ  കജഭാലനിക്കഭാരുസട  പരനിശതീലനതനിനഭായനി  കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുന്റിം  ലസ്റ്റേപന്റുന്റിം
നലകുന്നതനിനുന്റിം ഈ ഇനതനില ലഭനിച്ച കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷസത ബനില്ലുകേള മഭാറുന്നതനിനുന്റിം നടപറ
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  2  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-06-003-97―NP  ശതീര്ഷകേതനില  12  ഇനതനില  2,00,000  രൂപ
ധനപുനനഃക്രമതീകേരണന്റിം വഴനി 2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ചനിരുന.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   16)

2210-06-101-25―സനിരമഭായനി  ഡയഭാലനിസനിസറ  സചയ്യുന്ന  കേനിഡ്നനി  കരഭാഗനികേളക്കുള്ള
ധനസഹഭായന്റിം

മുന് വര്ഷങ്ങളനില ഈ ഇനതനില ബജററ  തുകേ അനുവദെനിച്ചനിരുന്നനില.  എങനിലുന്റിം മററ
വരുമഭാനങ്ങളനില നനിനന്റിം തുകേ കേസണ്ടതനിയഭാണറ കേനിഡ്നനി കരഭാഗനികേളക്കറ ഡയഭാലനിസനിസനിനഭായനി
സഭാമ്പതനികേ സഹഭായന്റിം  അനുവദെനിചവന്നനിരുന്നസതന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  എന്നഭാല
സഭാമ്പതനികേ  ബുദ്ധനിമുട്ടേറ  കേഭാരണന്റിം  തുടര്നന്റിം  ധനസഹഭായന്റിം  അനുവദെനിക്കഭാന്  വകുപനിനറ
കേഴനിയനിലഭാസയനന്റിം  ഡയഭാലനിസനിസറ  കരഭാഗനികേളുസട  2019  ജൂലല  മുതലുള്ള  ബനില്ലുകേള
മഭാറുവഭാന്  കശഷനിക്കുനസവനന്റിം  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ഗുരുതരമഭായ  ഈ
സനിതനിവനികശഷന്റിം  മറനി  കേടക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ  ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില  3.072  കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ ധനന്റിം അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   17)

2210-06-101-94 -05-2―സഭാന്റിംക്രമനികേ കരഭാഗ നനിയനണന്റിം   -  ക്ഷേയന്റിം  -  ഓഫതീസറ സചലവകേള  ,
ലവദെദ്യുതനി സചലവറ

തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ  ടനി.ബനി.  സസനറനിനറ  ലവദെദ്യുതനി  കുടനിശനികേ  തുകേ  നലകുന്നതനിനറ  തുകേ
ആവശഗ്യമഭാസണങനിലുന്റിം  ഈ  ഇനതനില  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  തുകേസയഭാനന്റിം
അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ  ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില  1  ലക്ഷേന്റിം രൂപ വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ  ധനമഭായനി  4,16,000  രൂപ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  (1-6-2020)
അനുവദെനിച്ചനിരുന.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   18)

2210-06-107-99-05-2―സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഗ്യ പരതീക്ഷേണശഭാലകേള   -   ഓഫതീസറ സചലവകേള  ,
ലവദെദ്യുതനി സചലവറ

എലഭാ  പബനികേറ  സഹലതറ  ലഭാബുകേളുസടയുന്റിം  ലവദെദ്യുതനി  കുടനിശനികേ  തതീര്ക്കുവഭാന്
നനിലവനിലുള്ള  ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില  20  ലക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2019-20 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 20,00,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ഭക്ഷേഗ്യസുരക്ഷേഭാ വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   19)

2210-06-102-99―ഭക്ഷേഗ്യകേഭാരഗ്യ ഭരണന്റിം

ഭക്ഷേഗ്യസുരക്ഷേഭാ  വകുപനില  നനികയഭാജകേ  മണലഭാടനിസഭാനതനില  ഫുഡറ  കസഫനി
ഓഫതീസുകേള  ആരന്റിംഭനിച്ചതനിനഭാല  സസവദെദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗന്റിം  കൂടനിയ  സഭാഹചരഗ്യതനിലുന്റിം
ഓഫതീസുകേള  വഭാടകേ  സകേട്ടേനിടങ്ങളനില  പവര്തനിക്കുന്നതനിനഭാല  വഭാടകേ  നലകുന്നതനിനുന്റിം
ഓഫതീസറ സചലവകേളക്കുന്റിം വഭാടകേയറ വഭാഹനന്റിം എടതറ ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള വഭാഹന വഭാടകേ
നലകുന്നതനിനുന്റിം  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
തഭാസഴപറയുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കറ  കനസര  സകേഭാടതനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-06-102-99-05-2   :    5.27 ലക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

2210-06-102-99-05-4    : 19.13 ലക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന്)

2210-06-102-99-06      :  25 ലക്ഷേന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന്)

2210-06-102-99-97       :  31 .06 ലക്ഷേന്റിം രൂപ (പഭാന്)

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-06-102-99-05-2―ലവദെദ്യുതനി സചലവറ (കനഭാണ്പഭാന്) ശതീര്ഷകേതനില ബജററ
വനിഹനിതമഭായ 4.73  ലക്ഷേന്റിം രൂപ കൂടഭാസത ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം മുകഖന 3.85 ലക്ഷേന്റിം രൂപ
കൂടനി അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

995/2021.
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2210-06-102-99-05-4―മറനിനങ്ങള  (പഭാന്)  ശതീര്ഷകേതനില ബജററ വനിഹനിതമഭായ
30.87  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  കൂടഭാസത  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  മുകഖന  12.39  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  കൂടനി
അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-06-102-99-06  (കനഭാണ്  പഭാന്)  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേ  തുകേ
അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില. 

2210-06-102-99-97 (പഭാന്) എന്ന ശതീര്ഷകേതനില അധനികേ തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

നഭാഷണല സഹലതറ മനിഷന്

ശനിപഭാര്ശ     (  ഖണനികേ   20)

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

മുന്  വര്ഷന്റിം  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  തുകേ  കൂടഭാസത  2020-2021  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
അനുവദെനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  800  കകേഭാടനി  രൂപ  പദ്ധതനി  പവര്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനറ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില  810.55  കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസല ബജററ വനിഹനിതതനിനു പുറസമ 669.47 കകേഭാടനി
രൂപ അധനികേ തുകേയഭായനി അനുവദെനിച്ചനിരുന. 2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസല ബഭാക്കനി
തുകേയഭായ  195.53  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  വര്ഷസത  ബജററ  വനിഹനിതതനില  ഉളസപടതനി
അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   21)

2210-06-101-31-01―ആകരഭാഗഗ്യകേനിരണന്റിം   -   രഭാഷതീയ ബഭാല സസഭാസഗ്യ കേഭാരഗ്യക്രമന്റിം

മുന്വര്ഷന്റിം ലഭനിക്കഭാനുള്ള  15  കകേഭാടനി രൂപ ഉളസപസട ആകരഭാഗഗ്യകേനിരണന്റിം പദ്ധതനിക്കറ
നനിലവനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല,  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  15  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ബജററ  വനിഹനിതമഭായ  19  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രകമ
അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ളൂ.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   22)

2210-06-112-98-3―ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്ക്കുളള അലവന്സറ  -  മറനിനന്റിം

വര്ദ്ധനിപനിച്ച നനിരക്കനില ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്ക്കറ  (പതനിമഭാസന്റിം  5000  രൂപ നനിരക്കനില)
ഓണകററനിയന്റിം നലകുന്നതനിനഭായനി   നനിലവനില വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.
ആയതനിനഭാല,  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  64.472  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ബജററ  വനിഹനിതമഭായ  93.466  കകേഭാടനിക്കറ  പുറകമ
55.6 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി അഡതീഷണല ആതലറകസഷന് മുകഖന ആ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം
തസന്ന അനുവദെനിച്ചനിരുന. ഇതനിന് പകേഭാരന്റിം സഫബ്രുവരനി 2021 വസര പതനിമഭാസന്റിം 5000 രൂപ
നനിരക്കനില  ഓണകററനിയന്റിം  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ഈ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില  ഉളസപടതനി
ഏപനില  വസരയുള്ള  ഓണകററനിയന്റിം  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടറ.  കമയറ,  ജൂണ്  മഭാസകതക്കുള്ള  തുകേ
സര്ക്കഭാരനില നനിനന്റിം അനുവദെനിച്ചറ ഉതരവഭായനിട്ടുണ്ടറ.

കകേരള സമഡനിക്കല സര്വ്വതീസസറ കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡറ

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   23)

2210-01-110-24―കകേരള അടനിയന്തര ലവദെഗ്യസഹഭായന്റിം   (108   ആന്റിംബുലന്സറ  )

'കേനനിവറ  108'  എന്ന  സഇൗജനഗ്യ  ആന്റിംബുലന്സറ  കസവനന്റിം  സന്റിംസഭാനസതഭാട്ടേഭാസകേ
2019 സസപ്റന്റിംബര് മഭാസന്റിം മുതല ആരന്റിംഭനിച്ചതനിനഭാല നടപറ സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത ബജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ  പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനികലക്കറ
29.6354 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദെനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-01-110-24 2020-21 ― സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില ഈ ശതീര്ഷകേതനില 40.92
കകേഭാടനി രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ    (  ഖണനികേ   24)

2210-80-190-99-36―കകേരള സമഡനിക്കല സര്വ്വതീസസറ കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡനിനറ 
     സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പകളതരന്റിം

സസഷഗ്യഭാലനിറനി മരുനകേളുന്റിം ആനനി കേഭാന്സര് മരുനകേളുന്റിം വഭാങ്ങനിയ സചലവനിനതനിലുന്റിം
മരുന്നറ വനില  10% വര്ദ്ധനിച്ച സഭാഹചരഗ്യതനില സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളക്കറ ആവശഗ്യമുള്ള
അളവനില  യഥഭാസമയന്റിം  ജതീവന്  രക്ഷേഭാമരുനകേള  സന്റിംഭരനിച്ചറ  നലകുന്നതനിനുള്ള



18

സചലവകേളക്കുമഭായനി നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള വനിഹനിതന്റിം  പരഗ്യഭാപ്തമല
എന്നറ   സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.   അടനിയന്തര  പഭാധഭാനഗ്യമുളള  വനിഷയമഭായതനിനഭാല,
കകേഭാര്പകറഷനറ  ഇകപഭാള  അനുവദെനിച്ചനിട്ടുളള  തുകേയറ  പുറസമ  336.9  കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  155.21  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള  സമഡനിക്കല
സര്വ്വതീസസറ കകേഭാര്പകറഷനറ അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

കകേരള ആകരഭാഗഗ്യ സര്വ്വകേലഭാശഭാല

ശനിപഭാര്ശ    (  ഖണനികേ   25)

2210-05-001-93―സമഡനിക്കല സര്വ്വകേലഭാശഭാല സഭാപനിക്കല

35―മൂലധന ആസനികേളുസട രൂപതീകേരണതനിനുള്ള സഹഭായധനന്റിം 

36―സഹഭായധനന്റിം-ശമ്പകളതരന്റിം

കകേരള  ആകരഭാഗഗ്യ  ശഭാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിസല  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളുസട
പൂര്തതീകേരണതനിനറ  നടപ്പു  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയ  വനിഹനിതന്റിം
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില 13 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേ  തുകേ
അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ    (  ഖണനികേ   26)

2210-05-001-93(31)―സമഡനിക്കല സര്വ്വകേലഭാശഭാല സഭാപനിക്കല  -  സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പളന്റിം

സമഡനിക്കല സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിസല ശമ്പള ഇനതനില നടപറ  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം
അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാണറ.  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുസട
സസന്തന്റിം  ഫണ്ടനില  നനിന്നഭാണറ  ഈ  ഇനതനിനഭായനി  അധനികേ  തുകേ  കേസണ്ടതനിയതറ.
ആയതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥനവഴനികയഭാ
8.52  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 2210-05-001-93(31)―സമഡനിക്കല സര്വ്വകേലഭാശഭാല
സഭാപനിക്കല-ധനസഹഭായന്റിം-കനഭാണ് പഭാന്-ശമ്പളന്റിം എന്ന ശതീര്ഷകേതനില ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനി 8.52 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദെനിക്കണസമന്നഭാവശഗ്യസപട്ടേറ കകേരള ആകരഭാഗഗ്യ സര്വ്വകേലഭാശഭാല
സമര്പനിച്ച  ശനിപഭാര്ശകയഭാസടഭാപന്റിം  ആവശഗ്യമഭായ  കരഖകേള  നനിശനിത  സമയതനിനുള്ളനില
സമര്പനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല ടനി ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനിച്ചനിരുന്നനില.

സമഡനിക്കല വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   27)

02-04―കവതനന്റിം   -   കേണ്കസഭാളനികഡറഡറ കപ   (  കനഭാണ്പഭാന്  )

സമഡനിക്കല  വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ  വകുപനിന്  കേതീഴനിലുളള  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിസല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ ശമ്പള വര്ദ്ധനവറ നടപനിലഭാക്കനിയതനിസന ഫലമഭായനി ഉണ്ടഭാകയക്കഭാവന്ന ധന
വര്ദ്ധനവകൂടനി  കേണക്കനിസലടതറ  കനഭാണ്  പഭാനനില  63.0404  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണറ  നടപറ
ബജറനില  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ.   എന്നഭാല  പസ്തുത  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
തഭാസഴപറയുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില  കനഭാണ്പഭാന്  ഇനതനില  103.5509  കകേഭാടനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ   അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-05-105-98-02-4 5.2046 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-97-02-4 2.8874 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-96-02-4 3.4029 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-95-02-4 5.5649 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-94-02-4 3.6288 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-32-02-4 3.0190 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-49-02-4 3.6567 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-26-02-4 64.58 ലക്ഷേന്റിം രൂപ
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2210-05-105-80-02-4 73.0690 കകേഭാടനി രൂപ

2210-01-110-94-02-4 86.30 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-01-110-96-02-4 107.04 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-01-110-97-02-4 53.84 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില തഭാസഴപറയുന്ന വനിവനിധ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില ബജററ
വനിഹനിതതനിനറ പുറസമ തഭാസഴപറയുന്റിം പകേഭാരന്റിം അധനികേ തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശതീര്ഷകേന്റിം അധനികേമഭായനി അനുവദെനിച്ച തുകേ

2210-05-105-98-02-4 ― 2,50,72,000

2210-05-105-94-02-4 ― 27,88,000

2210-05-105-32-02-4 ― 1,46,68,000

2210-05-105-49-02-4 ― 1,40,76,000

2210-05-105-80-02-4 ― 75,00,00,000

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  തഭാസഴപറയുന്ന  വനിവനിധ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില
ലഭഗ്യമഭായ ബജററ വനിഹനിതന്റിം ഉപകയഭാഗസപടതനി.  അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യമഭായനിവന്നനില.

2210-05-105-97-02-04 ― Nil

2210-05-105-96-02-04 ― Nil

2210-05-105-95-02-04 ― Nil

2210-05-105-26-02-04 ― Nil

2210-05-110-94-02-04 ― Nil

2210-05-110-96-02-04 ― Nil

2210-05-110-97-02-04 ― Nil
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   28)

05-1―ഓഫതീസറ സചലവകേള  -  സവള്ളക്കരന്റിം   (  കനഭാണ്പഭാന്  )

സമഡനിക്കല  വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ  വകുപനിന്  കേതീഴനിലുളള  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിസല
സവള്ളക്കരതനിനഭായനി  ബനസപട്ടേ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില  (കനഭാണ്  പഭാന്)  അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള
28.0715  കകേഭാടനി  രൂപ  മുന്  കുടനിശനികേ  അടക്കന്റിം  അടയന്നതനിനറ  പരഗ്യഭാപ്തമസലന്നറ  സമനിതനി
കേരുതുന.   ആയതനിനഭാല  തഭാസഴപറയുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില  കനഭാണ്  പഭാനനില  100.941
കകേഭാടനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-01-110-58-05-1 15 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-01-110-94-05-1 8.5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-98-05-1 82.1856 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-53-05-1 70 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-97-05-1 36 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-94-05-1 21.25 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-96-05-1 7.125 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-32-05-1 5.6 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-01-110-58-05-01 ― ബജററ വനിഹനിതന്റിം ഉപകയഭാഗസപടതനി. അധനികേ തുകേ 
ആവശഗ്യസപട്ടേനില.

2210-01-110-94-05-01 ― ബജററ  വനിഹനിതന്റിം ഉപകയഭാഗസപടതനി അധനികേ തുകേ
അനുവദെനിക്കഭാന്  സഭാധനിച്ചനില.   2021-22  വര്ഷന്റിം
ബജററ വനിഹനിതമഭായനി  31,50,000  രൂപ  
അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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2210-05-105-98-05-01 ― ബജററ വനിഹനിതതനിനറ പുറകമ  18,98,00,000  രൂപ  
അധനികേ തുകേയഭായനി അനുവദെനിച.

2210-05-105-53-05-01 ― ബജററ വനിഹനിതന്റിം ഉപകയഭാഗസപടതനി. അധനികേ തുകേ 
അനുവദെനിക്കഭാന് സഭാധനിച്ചനില. 2021-22  വര്ഷന്റിം ബജററ  
വനിഹനിതമഭായനി 35,20,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-05-105-97-05-01 ― ബജററ വനിഹനിതതനിനറ പുറകമ 75,18,000 രൂപ 
അധനികേ തുകേയഭായനി അനുവദെനിച.

2210-05-105-94-05-01 ― ബജററ വനിഹനിതന്റിം ഉപകയഭാഗസപടതനി അധനികേ തുകേ 
അനുവദെനിക്കഭാന് സഭാധനിച്ചനില.  2021-22 വര്ഷന്റിം ബജററ
 വനിഹനിതമഭായനി 78,75,000 രൂപ  അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-05-105-96-05-01 ― ബജററ വനിഹനിതന്റിം ഉപകയഭാഗസപടതനി അധനികേ തുകേ 
ആവശഗ്യസപട്ടേനില.

2210-05-105-32-05-01 ― ബജററ വനിഹനിതതനിനറ പുറകമ 3,40,000 രൂപ 
അധനികേ തുകേയഭായനി അനുവദെനിച.

ശനിപഭാര്ശ    (  ഖണനികേ   29)

24―സഭാധനസഭാമഗനികേള   (  കനഭാണ്പഭാന്  )

സമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനിസല കരഭാഗനികേളുസട ചനികേനിത്സയുമഭായനി ബനസപട്ടേറ മരുനകേള,
ഓകേ റസനിജന്,  ആഹഭാര  സഭാധനങ്ങള  എന്നനിവയുസട  ബനില്ലുകേള  യഥഭാസമയന്റിം
മഭാറഭാതനിരനിക്കുന്നതറ  ആശുപത്രനികേളുസട  പവര്തനസത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല
നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  കനഭാണ്  പഭാനനില  അനുവദെനിച്ച  12.1093  കകേഭാടനി  രൂപ
ഇക്കഭാരഗ്യതനിനറ തനികേയഭാത അവസയുള്ളതഭായനി സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല
തഭാസഴ  സകേഭാടതനിരനിക്കുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില  6.3907  കകേഭാടനി  രൂപ  കനഭാണ്  പഭാനനില
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
അനുവദെനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-01-110-98-24 ― 2.7240 കകേഭാടനി രൂപ

2210-01-110-97-24 ― 50 ലക്ഷേന്റിം രൂപ



23

2210-01-110-96-24 ― 1.1709 കകേഭാടനി രൂപ

2210-01-110-95-24 ― 90.82 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-01-110-94-24 ― 108.76 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-01-110-98-24―അധനികേ തുകേയഭായനി 49,45,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-01-110-97-24―ബജററ വനിഹനിതന്റിം ഉപകയഭാഗസപടതനി.  അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിട്ടേനില.

2210-01-110-96-24―അധനികേ തുകേയഭായനി 30,00,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-01-110-95-24―അധനികേ തുകേയഭായനി 1,17,18,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-01-110-94-24―ബജററ  വനിഹനിതന്റിം  ഉപകയഭാഗസപടതനി.  അധനികേ  തുകേ
ആവശഗ്യസപട്ടേനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ    (  ഖണനികേ   30)

12―കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം   (  കനഭാണ്പഭാന്  )

സമഡനിക്കല വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ വകുപനിനു കേതീഴനിലുള്ള സമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില ഹഇൗസറ
സര്ജന്/പനി.ജനി.  വനിദെഗ്യഭാര്ത്ഥനികേളക്കറ ലസ്റ്റേപനറ നലകുന്നതനിനറ  കനഭാണ് പഭാന് ഇനതനില
നനിലവനില അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ പരഗ്യഭാപ്തമസലന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല
തഭാസഴപറയുന്റിം  വനിധന്റിം  58.3021  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി അനുവദെനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-05-105-97-12 9 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-96-12 5 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-95-12 5.1084 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-94-12 10.8163 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-32-12 73.51 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-80-12 11.7468 കകേഭാടനി രൂപ

995/2021.
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2210-05-105-47-12 82.80 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-92-12 1.1744 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-105-93-12 18.75 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-105-34-12 1.682 കകേഭാടനി രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-05-105-98-12 ― ബജററ ഉപകയഭാഗസപടതനി. അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിട്ടേനില.

2210-05-105-97-12 ― അധനികേ തുകേയഭായനി 6,44,00,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-05-105-96-12 ― അധനികേ തുകേയഭായനി 3,74,44,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 
(ഫയല സകേ1/237/2020)

2210-05-105-95-12 ― അധനികേ തുകേയഭായനി 69,77,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-05-105-94-12 ― അധനികേ തുകേയഭായനി 5,33,82,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-05-105-32-12 ― അധനികേ തുകേയഭായനി 26,81,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-05-105-80-12 ― അധനികേ തുകേയഭായനി 4,69,88,000 രൂപ  അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-05-105-47-12 ― ബജററ ഉപകയഭാഗസപടതനി. അധനികേ തുകേ  ആവശഗ്യസപട്ടേനിട്ടേനില.

2210-05-105-92-12 ― അധനികേ തുകേയഭായനി 64,56,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-05-105-93-12 ― അധനികേ തുകേയഭായനി 7,59,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-05-105-34-12 ― അധനികേ തുകേയഭായനി 52,06,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

റതീജനിയണല കേഭാന്സര് സസനര്

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   31)

2210-05-105-52―പഭാകദെശനികേ അര്ബുദെ ചനികേനിത്സഭാ കകേനന്റിം   -   സഹഭായധനന്റിം

ആര്.സനി.സനി.-യനിസല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  ശമ്പളപരനിഷ്കരണന്റിം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം
ശമ്പകളതര സചലവകേളക്കുന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
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വഴനികയഭാ  2210-05-105-52-31  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില  70.4622  കകേഭാടനി  രൂപയുന്റിം
ആര്.സനി.സനി.  നടപനിലഭാക്കനിയ  സപന്ഷന്  പദ്ധതനിയുസട  സതഭാഴനിലുടമ  വനിഹനിതമഭായനി
സപന്ഷന്  കകേഭാര്പസറ  ഫണ്ടനില  അടയന്നതനിനഭായനി  2210-05-105-52-36  എന്ന
ശതീര്ഷകേതനില  68.7223  കകേഭാടനി  രൂപയുന്റിം  അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ബജറനില ആര്.സനി.സനി-യറ  പദ്ധതനിയനിനതനില
7100  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയുന്റിം,  പദ്ധതനികയതരയനിനതനില  5960.55  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയുമഭാണറ  വകേ
സകേഭാള്ളനിച്ചനിരുന്നതറ.

പദ്ധതനികയതരയനിനതനില  ആര്.സനി.സനി.  ശമ്പളയനിനതനില  ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്ന
തുകേയഭായ  108.71  കകേഭാടനി  രൂപയനില  38.2478  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണറ  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബജറനില  സര്ക്കഭാര്  അനുവദെനിച്ചനിരനിക്കുന്നതറ.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ
ശമ്പളന്റിം,  ബതകേള,  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  കുടനിശനികേ  എന്നനിവയറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത  ബജറനില  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  70.4622  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ആവശഗ്യസപടകേയുന്റിം,  ടനി  തുകേ  2210-05-105-52-31  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില
വകേയനിരുതണസമന്നറ  ബഹുമഭാനസപട്ടേ  വനിഷയനനിര്ണയ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയനിട്ടുസണ്ടങനിലുന്റിം  4.78  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം
അധനികേധനസഹഭായമഭായനി  ലഭഗ്യമഭായതറ.  (12-3-2021-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ.)
നമ്പര് 2242/2020/ധന.)

പദ്ധതനികയതരയനിനതനില ആര്.സനി.സനി.  ശമ്പകളതരയനിനതനില ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്ന

തുകേയഭായ  90.08  കകേഭാടനി  രൂപയനില  21.3577  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണറ  2020-21

സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ബജറനില  സര്ക്കഭാര്  അനുവദെനിച്ചനിരനിക്കുന്നതറ.  മരുനകേള,

റതീകയജന്റുകേള  തുടങ്ങനിയവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനുന്റിം,  നനിര്ദ്ധന  കരഭാഗനികേളുസട  ചനികേനിത്സ,

സകേട്ടേനിടതനിസനയുന്റിം  ഉപകേരണങ്ങളുസടയുന്റിം  പരനിപഭാലന-അറകുറപണനികേള,  മഭാലനിനഗ്യ

നനിര്മഭാര്ജനന്റിം,  ഓഡനിററ  സചലവകേള,  സപന്ഷന്  പദ്ധതനിയനികലക്കുള്ള സതഭാഴനിലുടമയുസട

വനിഹനിതന്റിം,  ഇലകനിസനിറനി,  വഭാട്ടേര്  ചഭാര്ജ്ജുകേള,  പനിനനിന്റിംഗറ  സചലവകേള,  വഭാടകേ,  തപഭാല,

നനികുതനികേള,  സടലനിഗഭാന്റിം മുതലഭായ ഓഫതീസറ സചലവകേള എന്നതീ ആവശഗ്യങ്ങളക്കഭാണറ ഈ

തുകേ  ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നതറ.  ശമ്പകളതരയനിനതനില  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  കമലപറഞ്ഞ

സചലവകേളക്കറ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  68.7223  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

ആവശഗ്യസപടകേയുന്റിം, ടനി തുകേ 2210-05-105-52-36 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില വകേയനിരുതണസമന്നറ

ബഹുമഭാനസപട്ടേ വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയനിട്ടുസണ്ടങനിലുന്റിം  9.99  കകേഭാടനി രൂപ
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മഭാത്രമഭാണറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അധനികേധനസഹഭായമഭായനി  ലഭഗ്യമഭായതറ

(14-9-2020-സല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ (സഭാധഭാ.)നമ്പര് 5256/2020/ധന., 27-10-2020-സല

സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  6121/2020/ധന.,  17-12-2020-സല  സര്ക്കഭാര്

ഉതരവറ  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  7318/2020/ധന.  &  12-3-2021-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ

(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 2242/2020/ധന.)

കമലപറഞ്ഞവയറ  പുറകമ  മററ  അധനികേധനസഹഭായങ്ങള  ഒനന്റിം  തസന്ന  2020-21

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ആര്.സനി.സനി.-യറ ലഭനിച്ചനിട്ടേനില.

മലബഭാര് കേഭാന്സര് സസനര്

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   32)

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

മുന് വര്ഷങ്ങളനില എന്റിം.സനി.സനി.  നടപഭാക്കനിയ വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള അവകലഭാകേനന്റിം

സചയ സമനിതനി,  കേഭാന്സര് ചനികേനിത്സഭാ രന്റിംഗതറ മനികേച്ച രതീതനിയനില പവര്തനന്റിം കേഭാഴ്ചവയന്ന

സഭാപനമഭായനി  എന്റിം.സനി.സനി.  മഭാറനിയനിരനിക്കുന  എന്നറ  വനിലയനിരുതനി.   ആശുപത്രനി

സകേട്ടേനിടങ്ങള,  കഹഭാസ്റ്റേല  സകേട്ടേനിടങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങള,

എച്ചറ.വനി.എ.സനി.  യൂണനിററ  സഭാപനിക്കല,  കറഡനികയഷന്  ഓകങഭാളജനി,  ഇകമകജഭാളജനി

എന്നനിവയുസട നവതീകേരണന്റിം,  കനിനനിക്കല ലഭാബറട്ടേറനി സര്വ്വതീസറ,  ഓകങഭാ അനസതീകഷഗ്യഭാളജനി

വനിഭഭാഗന്റിം  എന്നനിവയുസട  ശകനിസപടതല  തുടങ്ങനിയ  അനവധനി  പദ്ധതനികേള  വരുന്റിം

സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഭായനി സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  എന്നഭാല

മലബഭാര്  കേഭാന്സര്  സസനര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനിവനിധ  വനികേസന  പദ്ധതനികേളുസട

പൂര്തതീകേരണതനിനഭായുന്റിം  മറ്റു  സചലവകേളക്കുന്റിം  നടപ്പു  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം

വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം  തനികേചന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.

ആയതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ

2210-05-200-96-35/36  എന്ന  പദ്ധതനി  ശതീര്ഷകേതനില  83.3371  കകേഭാടനി   രൂപയുന്റിം

2210-05-200-96-31/36 എന്ന പദ്ധതനികയതര ശതീര്ഷകേതനില 10.9743 കകേഭാടനി  രൂപയുന്റിം

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശകമഭായനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി   

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  ഈ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന

വഴനികയഭാ പദ്ധതനികയതര ഇനതനികലഭാ അധനികേ തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.
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ഡ്രഗ്സറ കേണ്കടഭാള വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   33)

2210-06-104-98―മരുന പരനികശഭാധനഭാശഭാല

ലകബഭാറട്ടേറനികേളക്കറ സവള്ളക്കരന്റിം ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം വഭാടകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി മുതലഭായവ
ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  2210-06-104-98-
05-1 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില 60,000 രൂപയുന്റിം 2210-06-104-98-06 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില
5 ലക്ഷേന്റിം രൂപയുന്റിം അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

റതീ-അകപഭാപനികയഷന് മുകഖന,  സവള്ളക്കര ഇനതനില  2210-06-104-98-05-1  എന്ന
ശതീര്ഷകേതനില 25,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-06-104-98-06 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   34)

2210-06-104-99―   ഔഷധനനിയനണ കേഭാരഗ്യഭാലയന്റിം

ഡ്രഗ്സറ കേണ്കടഭാള വകുപനികലയറ  ബുക്കുകേള പനിനറ  സചയ വകേയനികലയറ  പനിനനിന്റിംഗറ
വകുപനിനുന്റിം വഭാഹനങ്ങളുസട ഇനനസചലവനിനുമഭായനി നടപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ച
തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ 2210-06-104-99-05-4 ശതീര്ഷകേതനില 9 ലക്ഷേന്റിം രൂപയുന്റിം 2210-06-104-99-45
പനി.ഒ.എല. എന്ന ശതീര്ഷകേതനില 1.5 ലക്ഷേന്റിം രൂപയുന്റിം അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  2210-06-104-99-05-4,  2210-06-104-99-45
എന്നതീ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില അധനികേമഭായനി തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ഇന്തഗ്യന് ഇന്സ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേറ ഓഫറ ഡയബറനിസറ

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   35)

2210-01-200-93-31- സഹഭായധനന്റിം  -  ശമ്പളന്റിം 

ഇന്തഗ്യന്  ഇന്സ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ  ഡയബറനിസനിസല  ജൂനനിയര്  കഡഭാകര്മഭാരുസടയുന്റിം  മററ
ജതീവനക്കഭാരുസടയുന്റിം  വര്ദ്ധനിപനിച്ച  നനിരക്കനിലുള്ള  ശമ്പളന്റിം  നലകുന്നതനിനറ  അധനികേ  തുകേ
ആവശഗ്യമഭായതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
കമലപറഞ്ഞ ശതീര്ഷകേതനില 60 ലക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ഇന്തഗ്യന്  ഇന്സ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ  ഡയബറനിസറ-നറ  സഹഭായധനന്റിം-ശമ്പളന്റിം  ഇനതനില
ബജററ  വനിഹനിതമഭായനി   2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  58.29  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിച.  അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനില. 

ഐകക്കഭാണ്സറ

ശനിപഭാര്ശ    (  ഖണനികേ   36)

സസഭാലസറനി  കഫഭാര്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  ഓഫറ  കകേഭാഗനിറതീവറ  ആനറ
കേമപ്യൂണനികക്കറതീവറ ഡനികസഭാര്കഡഴറ (എസറ.ആര്.സനി.സനി.ഡനി.)

2210-05-105-36―ജഭാനകഗഭാചര  ആശയവനിനനിമയ  ലവകേലഗ്യമുള്ളവസര  പുനരധനിവസനി
പനിക്കുന്നതനിനറ കവണ്ടനിയുള്ള സസഭാലസറനി

സഎകക്കഭാണ്സനില  വനിഭനിന്നകശഷനി  വനിഭഭാഗതനിലസപടന്ന  വഗ്യകനികേളുസട  പകതഗ്യകേ
ചനികേനിത്സഭാ-പുനരധനിവഭാസ പവര്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പുനരധനിവഭാസതനിനഭായനി
വനിവനിധ  സതറഭാപനികേളനില  കയഭാഗഗ്യതയുള്ളവരുസടയുന്റിം  ചനികേനിത്സയഭായനി  കഡഭാകര്മഭാരുസടയുന്റിം
പഠനതനിനഭായനി  സസഷഗ്യല  അദ്ധഗ്യഭാപകേരുസടയുന്റിം  കസവനങ്ങളക്കഭായുളള  മനുഷഗ്യവനിഭവകശഷനി
സമഭാഹരണതനിസന സചലവനിനഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം
പരഗ്യഭാപ്തമസലന്നറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  പദ്ധതനികയതര  ഇനതനില
3.5549 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില പദ്ധതനികയതര ഇനതനില 1.3300 കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ഇന്റിംഹഭാന്സറ (ഇന്സ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടേറ ഓഫറ സമനല സഹലതറ ആനറ നപ്യൂകറഭാസയന്സറ)

ശനിപഭാര്ശ    (  ഖണനികേ   37)

2210-05-200-95―മഭാനസനികേ  ആകരഭാഗഗ്യന്റിം  ,    നഭാഡതീവപ്യൂഹന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ശഭാസ്ത്രന്റിം
തുടങ്ങനിയവയള്ള പഠനകകേനന്റിം

ഇന്റിംഹഭാന്സറ  എന്ന  സഭാപനന്റിം  സസനര്  കഫഭാര്  എക്സലന്സറ  ആയനി  ഉയര്തനിയ
സഭാഹചരഗ്യതനില  നനിലവനിലുളള  പതനിമൂന്നറ  തസനികേകേള  കൂടഭാസത  33  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  ആയതനിനഭാല  ജതീവനക്കഭാരുസട  ശമ്പള  സചലവനിനതനിനുന്റിം  നപ്യൂകറഭാ
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സയന്സറ  ലഭാബനിസന  പവര്തനതനിനുന്റിം  സഭാകങതനികേ  വനിദെഗ്ദ്ധരുസട  നനിയമനതനിനുന്റിം
സഭാപനതനിസന ലവദെദ്യുത സചലവന്റിം സവള്ളക്കരവന്റിം ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം മററു സചലവകേളക്കുന്റിം
നടപ്പു  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ബജറനില  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  പരഗ്യഭാപ്തമസലന്നറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ 2210-05-200-95-31 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില 283 ലക്ഷേന്റിം രൂപയുന്റിം 2210-05-200-
95-36  എന്ന ശതീര്ഷകേതനില  17.72  ലക്ഷേന്റിം രൂപയുന്റിം അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-05-200-95-31  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനി
2,14,39,000 രൂപയുന്റിം ശമ്പകളതരയനിനതനില 2210-05-200-95-36 എന്ന ശതീര്ഷകേതനില
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി 13,50,000 രൂപയുന്റിം അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ചനിയഭാകേറ

ശനിപഭാര്ശ    (  ഖണനികേ   38)

2210-06-800-81―പധഭാനമനനി ജന ആകരഭാഗഗ്യകയഭാജന  /  കേഭാരുണഗ്യ ആകരഭാഗഗ്യ  സുരക്ഷേഭാ
പദ്ധതനി  -  സന്റിംസഭാന പദ്ധതനി

ഇന്ഷസറന്സറ കേമ്പനനികേളക്കറ ഇനനിയുന്റിം 291.6045 കകേഭാടനി രൂപ നലകേഭാനുള്ളതനിനഭാല
നടപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ച തുകേ പരഗ്യഭാപ്തമല എന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.
ആയതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ
ശതീര്ഷകേതനില പദ്ധതനിയനിനതനില 202 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-06-800-81  ശതീര്ഷകേതനില അനുവദെനിച്ച തുകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം കസ്റ്റേററ സഹലതറ
ഏജന്സനിക്കറ  നലകുകേയുന്റിം  ആയതറ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുന്റിം  സചയനിട്ടുണ്ടറ.
ഇതുകൂടഭാസത  2210-06-800-80-01  ശതീര്ഷകേതനില  നനിനന്റിം  റതീ-അകപഭാപനികയഷന്  വഴനി
സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  635/2021/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  5-3-2021  പകേഭാരന്റിം
77,43,18,000  രൂപയുന്റിം  അഡതീഷണല  ഓതലറകസഷന്  വഴനി  122/2021/ആ.കു.വ.
തതീയതനി  12-1-2021  പകേഭാരന്റിം  19,14,28,000  രൂപയുന്റിം  അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  കൂടതല  ഫണ്ടറ
അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ    (  ഖണനികേ   39)

2210-06-800-80-02―പധഭാനമനനി  ജന  ആകരഭാഗഗ്യകയഭാജന  /  കേഭാരുണഗ്യ  ആകരഭാഗഗ്യ
സുരക്ഷേഭാ പദ്ധതനി  -   സന്റിംസഭാന വനിഹനിതന്റിം

നടപ്പു  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  ആവശഗ്യമഭായ  തുകേകയക്കഭാള  15%  കൂടതല  തുകേ
ആവശഗ്യമുള്ളതഭായനി  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  കൂടഭാസത  204.3064  കകേഭാടനി  രൂപ
ഇന്ഷസറന്സറ കേമ്പനനിക്കറ നലകുവഭാനുമുണ്ടറ. ആയതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില 192 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-06-800-80 ശതീര്ഷകേതനില അനുവദെനിച്ച തുകേ  പൂര്ണമഭായുന്റിം കസ്റ്റേററ സഹലതറ
ഏജന്സനിക്കറ നലകുകേയുന്റിം ആയതറ പൂര്ണമഭായുന്റിം ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുന്റിം സചയനിട്ടുണ്ടറ.  കൂടതല
ഫണ്ടറ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   40)

ഭഭാരതതീയ ചനികേനിത്സഭാ വകുപറ

2210-02-101-66―ഭഭാരതതീയ ചനികേനിത്സഭാ വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളുസട നനിലവഭാരന്റിം
ഉയര്തലുന്റിം നവതീകേരണവന്റിം

ഭഭാരതതീയ  ചനികേനിത്സഭാ  വകുപറ  സഭാപനങ്ങളുസട  നനിലവഭാരന്റിം  ഉയര്തലുന്റിം
ആധുനനികേവത്കേരണതനിനുന്റിം നനിലവനിലുള്ള പദ്ധതനികേളുസട തുടര് നടതനിപനിനുന്റിം നനിലവനിസല
ബജറനില  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില 2.26 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ മഹഭാമഭാരനിസയ തുടര്ന്നറ, വനിവനിധ പദ്ധതനികേളനിലസപട്ടേ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കറ
കേനിടതനി ചനികേനിത്സ നലകേഭാന് സഭാധനിക്കഭാത സഭാഹചരഗ്യതനില "ഭഭാരതതീയ ചനികേനിത്സഭാ വകുപറ
സഭാപനങ്ങളുസട  നനിലവഭാരന്റിം  ഉയര്തലുന്റിം  ആധുനനികേ  വലക്കരണതനിനുന്റിം  നനിലവനിലുളള
പദ്ധതനികേളുസട  തുടര്  നടതനിപനിനുന്റിം"  ആയനി  അനുവദെനിച്ച  ഫണ്ടറ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  കവണ്ടനി
വരനികേയനില  എന്നതറ  സകേഭാണ്ടഭാണറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ,  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   41)

2210-02-101-76―പകൃതനി ദുരന്തന്റിംമൂലമുള്ള ആകരഭാഗഗ്യപശ്നവന്റിം പകേര്ച്ചവഗ്യഭാധനികേളുസട 
നനിയനണവന്റിം

പകൃതനി  ദുരന്തങ്ങള  മൂലമുള്ള  ആകരഭാഗഗ്യ  പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം
പകേര്ച്ചവഗ്യഭാധനികേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ള  നനിലവനിലുള്ള  പദ്ധതനികേളുസട
തുടര്  നടതനിപനിനറ  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  33  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

"ഭഭാരതതീയ  ചനികേനിത്സഭാ  വകുപറ  സഭാപനങ്ങളുസട  നനിലവഭാരന്റിം  ഉയര്തലുന്റിം  ആധുനനികേ
വത്കേരണതനിനുന്റിം  നനിലവനിലുളള  പദ്ധതനികേളുസട  തുടര്  നടതനിപനിനുന്റിം''  ആയനി  അനുവദെനിച്ച
ഫണ്ടറ പൂര്ണമഭായുന്റിം കവണ്ടനി വരനികേയനില എന്നതറ  സകേഭാണന്റിം,  ഇപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചസകേഭാണ്ടറ പകൃതനിദുരന്തന്റിം മൂലമുള്ള ആകരഭാഗഗ്യപശ്നതനിനുന്റിം പകേര്ച്ചവഗ്യഭാധനികേളുസട
നനിയനണതനിനുന്റിം  ഔഷധങ്ങള  വഭാങ്ങഭാന്റിം  എന്നതറ  സകേഭാണ്ടഭാണറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ,  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേ  തുകേ
ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   42)

2210-02-101-64―വനിദെഗ്യഭാലയ ആകരഭാഗഗ്യ പദ്ധതനികേള

വനിദെഗ്യഭാലയ  ആകരഭാഗഗ്യ  പദ്ധതനികേളുസട  സുഗമമഭായ  തുടര്  നടതനിപനിനറ  നടപറ
ബഡ്ജറനില വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  33  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ മഹഭാമഭാരനിസയ തുടര്ന്നറ, വനിവനിധ പദ്ധതനികേളനിലസപട്ടേ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കറ
ചനികേനിത്സ  നലകേഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത  സഭാഹചരഗ്യതനില  "വനിദെഗ്യഭാലയ  ആകരഭാഗഗ്യ  പദ്ധതനികേളുസട"
തുടര്  നടതനിപനിനുമഭായനി   അനുവദെനിച്ച  ഫണ്ടറ  പൂര്ണമഭായുന്റിം  കവണ്ടനിവരനികേയനില  എന്നതറ
സകേഭാണ്ടഭാണറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ,  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

995/2021.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   43)

2210-02-101-65-34―ജതീവനനിയുന്റിം  ,   പുനര്നവയുന്റിം  -  മറ്റു സചലവകേള

ജതീവനനി,  പുനര്നവ  എന്നനിവയുസട  സുഗമമഭായ  തുടര്  നടതനിപനിനറ  വകേയനിരുതനിയനി
രനിക്കുന്ന ബജററ വനിഹനിതന്റിം അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  23  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ മഹഭാമഭാരനിസയ തുടര്ന്നറ, വനിവനിധ പദ്ധതനികേളനിലസപട്ടേ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കറ
കേനിടതനി  ചനികേനിത്സ  നലകേഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത  സഭാഹചരഗ്യതനില  "ജതീവനനി  -  പുനര്നവ"
പദ്ധതനികേളുസട തുടര് നടതനിപനിനഭായനി അനുവദെനിച്ച ഫണ്ടറ പൂര്ണമഭായുന്റിം കവണ്ടനി വരനികേയനില
എന്നതറ സകേഭാണ്ടഭാണറ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ, അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   44)

2210-02-101-74 ―ഭഭാരതതീയ ചനികേനിത്സഭാ രതീതനിയനിലുള്ള കസഭാര്ട്സറ സമഡനിസനിന് ഗകവഷണ ശഭാല

സതരസഞ്ഞടക്കസപട്ടേ  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സറ  കേഇൗണ്സനിലുകേളനില  ഇന്തഗ്യന്  സനിസ്റ്റേന്റിംസറ
കസഭാര്ട്സറ  സമഡനിസനിനുള്ള ഗകവഷണ പദ്ധതനിയുസട തുടര് നടതനിപനിനറ  അനുവദെനിച്ച തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില 27 ലക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ  മഹഭാമഭാരനിമൂലന്റിം  പൂര്ണമഭായുന്റിം നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയഭാതനിരുന്ന വനിദെഗ്യഭാലയ
ആകരഭാഗഗ്യ  പരനിപഭാടനികേള  എന്ന  പദ്ധതനിക്കഭായനി  2210-02-101-64  ശതീര്ഷകേതനില
അനുവദെനിച്ച 125 ലക്ഷേന്റിം രൂപയനില നനിനന്റിം 34,51,000 (മുപതനി നഭാലു ലക്ഷേതനി അന്പതനി
ഒന്നഭായനിരന്റിം) രൂപ റനികസര്ച്ചറ  സസല കഫഭാര് ഇന്തഗ്യന് കസഭാര്ട്സറ സമഡനിസനിന്―2210-02-
101-74  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനികലക്കു,  ധനകേഭാരഗ്യ  വകുപനില  നനിനള്ള  30-3-2021-സല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  3238/2021/ധന.  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം,  പസ്തുത  പദ്ധതനിയനിസല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  കവതനന്റിം  വനിതരണന്റിം  സചയ്യുന്നതനിനഭായനി  റതീ-അകപഭാപനികയഷന്  മുകഖന
നലനിയനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   45)

4210-02-103-94―ഭഭാരതതീയ ചനികേനിത്സഭാ വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള മരഭാമതറ പണനികേള

 ആയുഷറ  വകുപനില  സപഭാകപഭാസല  പകേഭാരമുള്ള  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളുസട

പൂര്തതീകേരണതനിനറ  നനിലവനിസല  ബജറനില  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില

2 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ മഹഭാമഭാരനിസയ തുടര്ന്നറ, വകുപറ നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിച്ചനിരുന്ന നനിര്മഭാണ

പവര്തനങ്ങള  പൂര്ണമഭായുന്റിം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനില  എന്നതറ  സകേഭാണ്ടഭാണറ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ, അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ഈ ശതീര്ഷകേതനില

അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   46)

കകേഭാര്പകറഷന്-മുനനിസനിപഭാലനിറനി-ജനിലഭാ  പഞഭായതറ  തലങ്ങളനിലഭായനി  പതനിനഭാലറ

ജനിലകേളനിസല  ആയുര്കവ്വദെ  സഭാപനങ്ങളനിസലയുന്റിം  ആശുപത്രനികേളനിസലയുന്റിം  കരഭാഗനികേളക്കറ

ആഹഭാരസച്ചലവനിനഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി

വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന

വഴനികയഭാ  തഭാസഴ  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന പകേഭാരമുള്ള തുകേകേള കമലപറഞ്ഞ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-02-191-50 : 5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-192-50 : 75 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-196-50 : 90 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210 -02-192-50 (NP)  ശതീര്ഷകേതനില സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2633/2021/ധന.

തതീയതനി  20-3-2021  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  30  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃക്രമതീകേരണന്റിം  വഴനി

അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  അതുകപഭാസല  2210-02-196-50 (NP)  ശതീര്ഷകേതനില സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)

നമ്പര്  2728/2021/ധന.  തതീയതനി  22-3-2021  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  30  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയുന്റിം

ധനപുനനഃക്രമതീകേരണന്റിം വഴനി അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   47)

2210-02-101-74―ഭഭാരതതീയ ചനികേനിത്സഭാ രതീതനിയനിലുള്ള സ റകപഭാര്ട്സറ  സമഡനിസനിന്  
ഗകവഷണ ശഭാല

2019  ജനുവരനിയനില  തൃശ്ശൂരനില  നനിലവനില  വന്ന  കകേരള  കസഭാര്ട്സറ  ആയുര്കവ്വദെ
ആശുപത്രനിയനിസല  ജതീവനക്കഭാരുസട  യഭാത്രഭാബത  നലകുന്നതനിനുന്റിം  ആശുപത്രനിയനിസല
സവള്ളക്കരന്റിം,  ലവദെദ്യുതനി  സചലവറ,  സടലനികഫഭാണ്  ചഭാര്ജറ,  മററ  ഓഫതീസറ  സചലവകേള
എന്നനിവ  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ  നടപറ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തസമന്നറ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ
അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  തഭാസഴ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കറ  കനസര
കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന തുകേ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-02-101-74-04-1 :  10,000 രൂപ

2210-02-101-74-04-2 :  7000 രൂപ

2210-02-101-74-05-1 :  25,000 രൂപ

2210-02-101-74-05-2 :  2.5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-74-05-3 :  30,000 രൂപ

2210-02-101-74-05-4 :  50,000 രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-02-101-74-05-02  സസവദെദ്യുതനി സചലവറ  (NP)ശതീര്ഷകേതനില സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)
നമ്പര് 1149/2021/ധന. തതീയതനി 10-2-2021 ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 54,000 രൂപ അധനികേത്തുകേയഭായനി
അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ആയുര്കവ്വദെ സമഡനിക്കല വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ വകുപറ

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   48)

2210-05-101-48-34―പുതനിയ ആയുര്കവ്വദെ മഭാനസനികേ കരഭാഗ ആശുപത്രനി  -  മറ്റു സചലവകേള

കേണ്ണൂര്,  തൃപ്പൂണനിതറ  ആയുര്കവ്വദെ  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില  മഭാനസനികേ
വനിഭഭാഗന്റിം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  സസഷഗ്യല  ഒ.പനി.കേള  നടനവരുനസണ്ടന്നറ
സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  എന്നഭാല  ഒ.പനി.കേളനികലക്കറ  ആവശഗ്യമഭായ  മരുനകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനറ  നനിലവനില  അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
10 ലക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ മഹഭാമഭാരനിസയ തുടര്ന്നറ, വനിവനിധ പദ്ധതനികേളനിലസപട്ടേ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കറ
തുടര്നവന്നനിരുന്ന  ചനികേനിത്സ  നലകേഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത  സഭാഹചരഗ്യതനില  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   49)

2210-05-101-74-34―കേണ്ണൂര്  ആയുര്കവ്വദെ  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസല  വകുപറ
വനികേസനിപനിക്കലുന്റിം മറ്റു പവര്തനങ്ങളുന്റിം  -  മറ്റു സചലവകേള

സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനികനഭാടനുബനനിച്ച  പവര്തനന്റിം  ആരന്റിംഭനിക്കുന്ന  സ്ത്രതീകേളുസടയുന്റിം
കുട്ടേനികേളുസടയുന്റിം  ആശുപത്രനി  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  ഫഭാര്മസനി  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം
നടപറ സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ച തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  2  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ മഹഭാമഭാരനിസയ തുടര്ന്നറ, വനിവനിധ പദ്ധതനികേളനിലസപട്ടേ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കറ
തുടര്നവന്നനിരുന്ന  ചനികേനിത്സ  നലകേഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത  സഭാഹചരഗ്യതനില  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   50)

2210-05-101-73-34―കകേഭാകളജനികയററ ഫഭാര്മസനി സഭാപനിക്കല  -  മറ്റു സചലവകേള

കേണ്ണൂര്  ആയുര്കവ്വദെ  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനികനഭാടറ  അനുബനനിച്ചറ  ഫഭാര്മസനി
സഭാപനിക്കഭാന്  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  തുകേസയഭാനന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടേനില.
ഇക്കഭാരണതഭാല  കരഭാഗനികേളക്കറ  മരുന്നറ  സകേഭാടക്കുവഭാന്  കേഴനിയഭാത  സഭാഹചരഗ്യന്റിം
വരുസമന്നതനിനഭാല  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  1  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ മഹഭാമഭാരനിസയ തുടര്ന്നറ, വനിവനിധ പദ്ധതനികേളനിലസപട്ടേ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കറ
തുടര്നവന്നനിരുന്ന  ചനികേനിത്സ  നലകേഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത  സഭാഹചരഗ്യതനില  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   51)

4210-03-101-93―ഗവണ്സമനറ ആയുര്കവ്വദെ  കകേഭാകളജറ കേണ്ണൂര്  ,   സലസമടപറ  -  സകേട്ടേനിടങ്ങള

കേണ്ണൂര് ആയുര്കവ്വദെ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില വനിദെഗ്യഭാര്ത്ഥനികേളുസട സതീററ  വര്ദ്ധനിപനിച്ച
സഭാഹചരഗ്യതനില  സനി.സനി.സഎ.എന്റിം.-സന  (എന്റിം.എസറ.ആര്.)  പകേഭാരമുള്ള  കകേഭാകളജനിസന
അന്റിംഗതീകേഭാരതനിനറ   അക്കഭാദെമനികേറ  കബഭാക്കറ  ആവശഗ്യമുള്ളതനിനഭാല  പുതനിയ  അക്കഭാദെമനികേറ
കബഭാക്കറ,  സപണ്കുട്ടേനികേളക്കറ പുതനിയ കഹഭാസ്റ്റേല സകേട്ടേനിടന്റിം എന്നനിവയുസട നനിര്മഭാണതനിനറ
നടപ്പു  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.   ആയതനിനഭാല  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  25  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ  മഹഭാമഭാരനിസയ  തുടര്ന്നറ,  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങള  പൂര്ണമഭായുന്റിം
നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴനിയനില  എന്നതറ  സകേഭാണ്ടറ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   52)

2210-05-101-69-35/36―കകേരള ആയുര്കവ്വദെ പഠന ഗകവഷണന്റിം

2017-2018,  2018-2019,  2019-2020  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷങ്ങളനില  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച്ചറ  പൂര്തനിയഭായനി  വരുന്ന  പവൃതനികേളുസട  ബനില്ലുകേള  നലകുന്നതനിനുന്റിം  2020-2021
വര്ഷസത പവൃതനികേള പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  നടപ്പു സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ച
തുകേ പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ 5.9285 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ  മഹഭാമഭാരനിസയ  തുടര്ന്നറ,  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങള  പൂര്ണമഭായുന്റിം
നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴനിയനില  എന്നതറ  സകേഭാണ്ടറ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   53)

2210-05-001-98-05-3―ആയുര്കവ്വദെ   വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ  ഡയറകറുസട  കേഭാരഗ്യഭാലയന്റിം  -  ഓഫതീസറ
സചലവകേള  -  സടലനികഫഭാണ് സചലവറ

ആയുര്കവ്വദെ സമഡനിക്കല വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ ഡയറകറുസട കേഭാരഗ്യഭാലയതനിസല സടലനികഫഭാണ്
ചഭാര്ജനിനതനില  നടപ്പു  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
35,000 രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

പസ്തുത തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   54)

2210-05-101-95―ആയുര്കവ്വദെ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജറ  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം

തനിരുവനന്തപുരന്റിം ആയുര്കവ്വദെ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിസല സവള്ളക്കരന്റിം, ജതീവനക്കഭാരുസട
ശമ്പളന്റിം,  അവധനിയഭാത്രഭാ  ആനുകൂലഗ്യന്റിം,  ആഫതീസറ  സചലവകേള,  വനിദെഗ്യഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള
ലസ്റ്റേപനറ തുടങ്ങനിയ ആവശഗ്യങ്ങളക്കഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയ തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ  ചുവസട പറയുന്ന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കറ കനസര കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന തുകേ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-05-101-95-02-1 ― കവതനന്റിം-ശമ്പളന്റിം - 2 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-95-04-4 ― യഭാത്രഭാസചലവകേള
അവധനിയഭാത്രഭാനൂകൂലഗ്യന്റിം - 10 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-95-05-1 ― ഓഫതീസറ സചലവകേള - സവള്ളക്കരന്റിം    - 30 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-95-12 ― കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുന്റിം ലസ്റ്റേപന്റുന്റിം                 - 40 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ശതീര്ഷകേന്റിം  2210-05-101-95  (02)  (1)  NP  ശതീര്ഷകേതനില  1,79,000 രൂപ
റതീ-അകപഭാപനികയഷന്  മുകഖനയുന്റിം  1,21,000  രൂപ  അഡതീഷണല  ആതലറകസഷന്
മുകഖനയുന്റിം  അധനികേമഭായനി  അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  ശതീര്ഷകേന്റിം  2210-05-101-95-02-4  NP
ശതീര്ഷകേതനില  4,19,000  രൂപ  റതീ-അകപഭാപനികയഷന്  മുകഖന  അധനികേമഭായനി
അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   55)

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

തനിരുവനന്തപുരന്റിം ആയുര്കവ്വദെ കകേഭാകളജറ ആശുപത്രനിയനിലുന്റിം പസവവഭാര്ഡനിലുന്റിം കേരഭാര്
അടനിസഭാനതനിലുന്റിം  ദെനിവസകവതന അടനിസഭാനതനിലുന്റിം  കജഭാലനി  സചയ്യുന്ന ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ
കവതനന്റിം  നലകുന്നതനിനുള്ള തുകേയുന്റിം,  സവള്ളക്കരന്റിം,  ഇനനസചലവറ  മുതലഭായ ലദെനന്റിംദെനിന
സചലവകേളക്കറ  അനുവദെനിച്ച  തുകേയുന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  ചുവസട  പറയുന്ന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര
കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന തുകേ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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2210-02-101-99-02-1 കവതനന്റിം -ശമ്പളന്റിം

1 ലക്ഷേന്റിം രൂപ2210-02-101-99-02-2 കവതനന്റിം -ക്ഷേഭാമബത

2210-02-101-99-02-3 കവതനന്റിം -മറ്റുറ  അലവന്സുകേള

2210-02-101-99-02-4 കവതനന്റിം - കേണ്കസഭാളനികഡറഡറ കപ 10 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-02-5 കവതനന്റിം-ദെനിവസകവതനന്റിം 10 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-04-1 യഭാത്രഭാസചലവകേള - യഭാത്രഭാബത 8000 രൂപ

2210-02-101-99-05-1 ഓഫതീസറ സചലവകേള - സവള്ളക്കരന്റിം 12 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-99-45 പനി.ഒ.എല. 60,000 രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-02-101-99  (45)  പനി.ഒ.എല.  (NP)  കകേഭാകളജറ  ആശുപത്രനികേളുന്റിം  പസവ

വഭാര്ഡന്റിം എന്ന ശതീര്ഷകേതനില 40,000 രൂപ റതീ-അകപഭാപതീകയഷന് മുകഖന അധനികേമഭായനി

അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. മറ്റു ശതീര്ഷകേങ്ങളനില തുകേ ഒനന്റിം തസന്ന അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   56)

2210-02-101-94-05-1―ഔഷധ സസഗ്യ പഠന കകേനന്റിം  -  ഓഫതീസറ സചലവകേള  ,   സവള്ളക്കരന്റിം

തനിരുവനന്തപുരന്റിം  ആയുര്കവ്വദെ  സമ ഡനിക്കല കകേഭാകളജറ  ഫഭാര്മസക്കഭാഗസനി യൂണനിറനില

5  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  സവള്ളക്കരന്റിം  കുടനിശനികേ  ഉള്ളതനിനഭാല  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം

അനുവദെനിച്ചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്റിം  പരഗ്യഭാപ്തമലഭാസയന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  5  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ

അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

തനിരുവനന്തപുരന്റിം  ആയുര്കവ്വദെ  സമഡനിക്കല കകേഭാകളജറ  ഫഭാര്മസക്കഭാഗസനി യൂണനിറനില

സവള്ളക്കരതനിനഭായനി അധനികേ തുകേ ഒനന്റിം തസന്ന അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   57)

2210-02-101-85―പഞകേര്മ ആശുപത്രനിയുസട വനികേസനന്റിം

തനിരുവനന്തപുരന്റിം പഞകേര്മ ആശുപത്രനിയനിസല സവള്ളക്കരതനിനുന്റിം,  ജതീവനക്കഭാരുസട
കവതനന്റിം, ദെനിവസകവതനന്റിം എന്നനിവയമഭായനി നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന
വനിഹനിതന്റിം  പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  2210-02-101-85-05-1  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില  10  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയുന്റിം  2210-02-101-85-02-5  എന്ന ശതീര്ഷകേതനില  1  ലക്ഷേന്റിം രൂപയുന്റിം  2210-02-101-
85-02-1,2,3  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനിനറ  83,000  രൂപയുന്റിം  2210-02-101-85-05-3  എന്ന
ശതീര്ഷകേതനില  22,000  രൂപയുന്റിം അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   58)

2210-02-101-96―ആയുര്കവ്വദെ ഫഭാര്മസനി

സര്ക്കഭാര്  ആയുര്കവ്വദെ  കകേഭാകളജനിസല  ഫഭാര്മസനിയനില  അസന്റിംസ്കൃത  മരുനകേളുസട
കുടനിശനികേ  തുകേ  നലകുന്നതനിനുന്റിം  സവള്ളക്കരന്റിം  ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം,  മററ  സചലവകേളക്കുന്റിം  നടപ്പു
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ ചുവസട പറയുന്ന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു കനസര
കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന തുകേ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-02-101-96-24- സഭാധന സഭാമഗനികേള : 17 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-96-3- മറനിനന്റിം : 1 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-96-05-1-സവള്ളക്കരന്റിം : 5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   59)

2210-02-101-93―ഔഷധഗുണകമന്മേ നനിജസപടതല കകേനന്റിം

ദെനിവസകവതന  അടനിസഭാനതനില  കജഭാലനി  സചയ്യുന്നവര്ക്കറ  കവതനന്റിം
നലകുന്നതനിനുന്റിം  സവള്ളക്കര കുടനിശനികേ  ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം  നനിലവനില  ബജററ   ശതീര്ഷകേകമഭാ
തുകേകയഭാ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.  ആയതനിനഭാല 2210-02-101-93-02-5, 2210-02-101-93-05-1
എന്നതീ  ശതീര്ഷകേങ്ങള  ആരന്റിംഭനിച്ചറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ

995/2021.
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ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  2210-02-101-93-02-5  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില  12  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയുന്റിം  2210-02-101-93-05-1  എന്ന  ശതീര്ഷകേതനില  5  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയുന്റിം
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

Drugs  Standardisation  Unit-സല  ദെനിവസകവതനഭാടനിസഭാനതനില  കജഭാലനി
സചയ്യുന്നവര്ക്കറ  കവതനന്റിം  നലകുന്നതനിനറ  2210-05-101-93-02-5  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദെനിച.
1,50,000 രൂപ റതീ-അകപഭാപനികയഷന് മുകഖന അധനികേമഭായനി അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   60)

2210-05-101-96―ആയുര്കവ്വദെ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജറ  ,   തൃപ്പൂണനിത്തുറ

തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഗവണ്സമനറ ആയുര്കവ്വദെ കകേഭാകളജറ വനിദെഗ്യഭാര്ത്ഥനികേളുസട കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം
ലസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം മുതലഭായവയന്റിം വഭാഹനങ്ങളുസട ഇനനസചലവനിനുന്റിം ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ കവതനന്റിം,
ടൂര്  ടനി.എ.  മുതലഭായ  സചലവകേളക്കുന്റിം  സകേട്ടേനിടങ്ങളക്കറ  വഭാടകേനനികുതനി  സകേഭാടക്കുന്നതനിനുന്റിം
സവള്ളക്കരന്റിം ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം മററ സചലവകേളക്കുന്റിം നടപ്പുസഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയ
തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന
വഴനികയഭാ ചുവസട പറയുന്ന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു കനസര കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന തുകേ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-05-101-96-12 ― കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം : 1.0328 കകേഭാടനി രൂപ

2210-05-101-96-45 ― പനി.ഒഭാ.എല. :  20,000 രൂപ

2210-05-101-96-02-5 ― കവതനന്റിം ദെനിവസകവതനന്റിം : 5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-96-34-3 ― മറ്റു സചലവകേള :  1 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-96-05-4 ― ഓഫതീസറ സചലവകേള : 1 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-96-05-1― ഓഫതീസറ സചലവകേള, സവള്ളക്കരന്റിം : 44,000 രൂപ

2210-05-101-96-06 ― വഭാടകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി : 25,000 രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-05-101-96-12  കസ്കഭാളര്ഷനിപറ  ആന്ഡറ ലസ്റ്റേപനറ  ഇനതനില അഡതീഷണല
ആതലറകസഷന്  മുകഖന  79,39,000  രൂപ  അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  2210-05-101-96-06
വഭാടകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി ഇനതനില റതീ-അകപഭാപനികയഷന് മുകഖന,  2210-05-101-96-06-
05-02  ഇലകനിസനിറനി ചഭാര്ജനില നനിനന്റിം  70,000  രൂപ ലഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  മറ്റു ശതീര്ഷകേങ്ങളനില
തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   61)

2210-02-101-98 ―കകേഭാകളജറ ആശുപത്രനി  ,   തൃപ്പൂണനിത്തുറ

തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ഗവണ്സമനറ  ആയൂര്കവദെ  കകേഭാകളജറ  ആശുപത്രനിയനില  കകേഭാണ്ടഭാകറ/
ദെനിവസകവതനന്റിം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  കവതനന്റിം  നലകുന്നതനിനുന്റിം  കരഭാഗനികേളക്കറ  ഭക്ഷേണതനിനറ
ആവശഗ്യമഭായ  സഭാധനസഭാമഗനികേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുന്റിം  സവള്ളക്കരന്റിം,  ലവദെദ്യുതചഭാര്ജറ,
സടലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജറ എന്നനിവ ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം യഭാത്രഭാബത, സലന്റിംമഭാറബത, കവതനന്റിം
എന്നനിവ നലകുന്നതനിനുന്റിം നടപ്പുസഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം അനുവദെനിച്ച തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ചുവസട  പറയുന്ന
ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു  കനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-02-101-98-04-1 ―യഭാത്രഭാബത :  31,000 രൂപ

2210-02-101-98-04-2 ― സലന്റിംമഭാറ ബത : 21,000 രൂപ

2210-02-101-98-34-1 ― സവള്ളക്കരന്റിം : 8.9 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-98-34-2 ― ലവദെദ്യുതചഭാര്ജറ : 11.65 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-98-24 ― സഭാധനസഭാമഗനികേളുന്റിം
 വനിതരണവന്റിം : 11 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-98-05-3 ― സടലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജറ: 43,000 രൂപ

2210-02-101-98-02-4 ― കവതനന്റിം                   : 6.68 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-02-101-98-04-1  യഭാത്രഭാബതയനിനതനില അഡതീഷണല ആതലറകസഷന്
മുകഖന 10,000 രൂപ അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-02-101-98-34  അദെര്ചഭാര്ജസറ  (1)  സവള്ളക്കരന്റിം  അഡതീഷണല
ആതലറകസഷന് മുകഖന 10,00,000 അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-02-101-98-34 (02) ലവദെദ്യുതനി ചഭാര്ജസറ അഡതീഷണല ആതലറകസഷന്
മുകഖന 4,00,000 അനുവദെനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

2210-02-101-98-02 കവജസറ (4) കേണ്കസഭാളനികഡറഡറ കപ ഇനതനില 02 കവജസറ
5  സഡയ് ലനി  കവജസറ  ശതീര്ഷകേതനില  നനിനന്റിം  റതീ-അകപഭാപനികയഷന്  മുകഖന  8,31,000
രൂപ ലഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. മറ്റു ശതീര്ഷകേങ്ങളനി ല തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   62)

2210-02-101-78―ആയുര്കവ്വദെ കകേഭാകളജറ ആശുപത്രനി  ,   കേണ്ണൂര്

കേണ്ണൂര്  സര്ക്കഭാര്  ആയുര്കവ്വദെ  കകേഭാകളജറ  ആശുപത്രനിയനിസല  ജതീവനക്കഭാരുസട
ചനികേനിത്സയറ  സചലവഭായ  തുകേ  റതീ-ഇന്റിംകബഴറ  സചയ്യുന്നതനിനറ  കവണ്ടനി  6,60,000  രൂപയുസട
ബനില്ലുകേള സമര്പനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല ആയതനിനറ നനിലവനിലുള്ള ബജററ  വനിഹനിതന്റിം പരഗ്യഭാപ്തമല
എന്നറ  സമനിതനി  മനസനിലഭാക്കുന.  കൂടഭാസത  ദെനിവസകവതന  അടനിസഭാനതനില  കജഭാലനി
സചയ്യുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  കവതനന്റിം  നലകുന്നതനിനഭായനി  2019-20  വര്ഷന്റിം  തുകേ
വകേയനിരുതഭാത  സഭാഹചരഗ്യതനില  പസ്തുത  കേഭാലയളവനികലക്കുള്ള  കവതനന്റിം  ഉളസപസട
നലകുന്നതനിനറ നടപ്പു സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയ തുകേ പരഗ്യഭാപ്തമല എന്നറ സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല ചുവസട പറയുന്ന ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന
തുകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-02-101-78-01-4  : 6.10 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-101-78-02-5  : 3 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ തുകേ അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   63)

2210-05-101-79―സർക്കഭാര് ആയുര്കവ്വദെ കകേഭാകളജറ  ,   കേണ്ണൂര്

കേണ്ണൂര് സര്ക്കഭാര് ആയുര്കവ്വദെ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിസല ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ വകുപ്പുമഭായനി
ബനസപട്ടേ  വനിവനിധ  കയഭാഗങ്ങളനില  പസങടക്കുന്നതനിനറ  യഭാത്രഭാബത  നലകുന്നതനിനുന്റിം
ആശുപത്രനിയനിസല  ലവദെദ്യുതചഭാര്ജറ  ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം  സകേട്ടേനിട  വഭാടകേയുന്റിം  നനികുതനിയുന്റിം
നലകുന്നതനിനുന്റിം,  കേരഭാര്-ദെനിവസകവതന  ജതീവനക്കഭാരുസട  കവതനന്റിം,  ജതീവനക്കഭാരുസട
യഭാത്രഭാബത,  കകേഭാകളജനിസന  ലദെനന്റിംദെനിന  പവര്തനങ്ങളക്കുളള  ലവദെദ്യുത  സചലവകേള
തുടങ്ങനിയവയഭായനി നടപ്പുസഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
ചുവസട  പറയുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ അഥവഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-05-101-79-04-1 ― യഭാത്രഭാബത  : 1.5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-79-05 -2 ― ലവദെദ്യുതനി സചലവറ : 5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-101-79-06 ― വഭാടകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി : 50,000 രൂപ
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കേണ്ണൂര് സര്ക്കഭാര് ആയുര്കവ്വദെ കകേഭാകളജനിസന  2210-05-101-79-04-1  യഭാത്രഭാബത
ശതീര്ഷകേതനില 3,33,000 രൂപ അഡതീഷണല ആതലറകസഷന് മുകഖന അനുവദെനിച്ചനിരുന. 

2210-05-101-79-05-2―ലവദെദ്യുതനി സചലവറ

2210-05-101-79-06―വഭാടകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില  അധനികേ  തുകേ
അനുവദെനിച്ചനിട്ടേനില.

കഹഭാമനികയഭാപതനി സമഡനിക്കല വനിദെഗ്യഭാഭഗ്യഭാസ വകുപറ 

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   64)

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

തനിരുവനന്തപുരന്റിം  കഹഭാമനികയഭാപതനി  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസല  മരഭാമതറ  പണനികേള
നടത്തുന്നതനിനുന്റിം  യകനഭാപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുന്റിം  മറ്റു  സചലവകേളക്കുന്റിം  നടപ്പു
സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയ  വനിഹനിതന്റിം  പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ചുവസടപറയുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കു  കനസര
കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന തുകേ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-05-102-99-17  ― മരഭാമതറ പണനികേള  : 28.25 ലക്ഷേന്റിം  രൂപ

2210-05-102-99-19―യകനഭാപകേരണങ്ങള  : 12 ലക്ഷേന്റിം  രൂപ

2210-05-102-99-34-3―മറനിനങ്ങള  : 29.75 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-05-102-99-17―സചറുകേനിട മരഭാമതറ പണനികേള &

2210-05-102-99-19―യകനഭാപകേരണങ്ങള 

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി ടനി തുകേ കേസണ്ടതഭാനുള്ള ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  ലഭഗ്യമലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  പദ്ധതനി
വനിഹനിതതനില സപഭാകപഭാസല സമര്പനിച്ച അനുമതനി ലഭഗ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.

2210-05-102-99-34-3―മറനിനങ്ങള :

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി ടനി തുകേ കേസണ്ടതഭാനുള്ള ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  ലഭഗ്യമലഭായനിരുന.   കകേഭാവനിഡമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സഭാഹചരഗ്യതനില  സടയനിനനിന്റിംഗറ
കപഭാഗഭാന്റിം,  ബകയഭാസമടനികേറ,  പഞനിന്റിംഗറ  സമഷതീന്  സഭാപനിക്കല  എന്നതീ  പവര്തനങ്ങള
നടക്കഭാതതനിനഭാല  അധനികേ  തുകേ  ആവശഗ്യമഭായനി  വന്നനില.  മററ  പവര്തനങ്ങളക്കറ
2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  പദ്ധതനി  വനിഹനിതതനില  സപഭാകപഭാസല  സമര്പനിച്ച
അനുമതനി ലഭഗ്യമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   65)

4210-03-102-98―കഹഭാമനികയഭാ  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജറ  ,    കകേഭാകളജറ  ആശുപത്രനി  ,    കകേഭാകളജറ
കഹഭാസ്റ്റേല  ,   കകേഭാഴനികക്കഭാടറ  ,   സലസമടപറ  ,   സകേട്ടേനിടങ്ങള

കകേഭാഴനികക്കഭാടറ കഹഭാമനികയഭാപതനി സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിസല വനിദെഗ്യഭാര്ത്ഥനികേളക്കറ കേളനിക്കളന്റിം
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന്റിം ലലബ്രറനി സകേട്ടേനിടന്റിം മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം നടപ്പു സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  1.75  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി ടനി തുകേ കേസണ്ടതഭാനുള്ള ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  ലഭഗ്യമലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  പദ്ധതനി
വനിഹനിതതനില  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അനുവദെനിച്ച  125  ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  കേളനിസലന്റിം
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   66)

2210-02-102-97―കഹഭാമനികയഭാ കകേഭാകളജറ  ആശുപത്രനി  ,   കകേഭാഴനികക്കഭാടറ

കകേഭാഴനികക്കഭാടറ  ഗവ.  കഹഭാമനികയഭാപതനി  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  ലഭാബുകേളനികലയറ
ആവശഗ്യമഭായ  സഭാധനസഭാമഗനികേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുന്റിം  ശുചതീകേരണതനിനറ  ആവശഗ്യമഭായ
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുന്റിം പുതനിയ ആശുപത്രനി  സകേട്ടേനിടതനികലയുന്റിം നനിലവനിലുള്ള ആശുപത്രനി
സകേട്ടേനിടതനികലയുന്റിം  മരഭാമതറ  പണനികേളക്കുന്റിം  മറ്റു  സചലവകേളക്കുന്റിം  നടപ്പു  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ചുവസടപറയുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന
തുകേ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-02-102-97-24―സഭാധനസഭാമഗനികേള  : 2.9 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-02-102-97-19―യകനഭാപകേരണങ്ങള  : 60,000 രൂപ

2210-02-102-97-17―സചറുകേനിട മരഭാമതറ പണനികേള  : 9.2 ലക്ഷേന്റിം രൂപ 

2210-02-102-97-34-3―മറ്റു സചലവകേള  17.3 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി ടനി തുകേ കേസണ്ടതഭാനുള്ള ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  ലഭഗ്യമലഭായനിരുന.   2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  പദ്ധതനി  വനിഹനിതതനില
അനുവദെനിച്ച തുകേയനില നനിനന്റിം കേസണ്ടത്തുന്നതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   67)

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

തനിരുവനന്തപുരന്റിം കഹഭാമനികയഭാപതനി സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിസല സടലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജറ,
വനിദെഗ്യഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള  കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം  ലസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസട
അറകുറപണനി,  ജതീവനക്കഭാരുസട ദെനിവസകവതനന്റിം എന്നനിവയഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
വകേയനിരുതനിയ  വനിഹനിതന്റിം  പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ചുവസടപറയുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന
തുകേ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

02-5 ― ദെനിവസകവതനന്റിം : 4.8 ലക്ഷേന്റിം രൂപ 

05-3 ― സടലനികഫഭാണ് സചലവറ :  1.05 ലക്ഷേന്റിം രൂപ 

12 ― കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം : 87.50 ലക്ഷേന്റിം രൂപ  

21 ― കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള - സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം :  50,000 രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-05-102-99-02-05―ദെനിവസകവതനന്റിം

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ദെനിവസകവതന വനിഭഭാഗന്റിം ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ നനിയമനന്റിം
നലകേഭാകേഭാതതനിനഭാല അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യമഭായനി വന്നനില.

2210-05-102-99-05-03―സടലനികഫഭാണ് സചലവറ :

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനി  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  5623/2020/ഫനിന്.  തതീയതനി
1-10-2020 പകേഭാരന്റിം 80,000 രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില ലഭനിച.

2210-05-102-99-12―സ റകകേഭാളര്ഷനിപ്പുന്റിം ലസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം :

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി ടനി തുകേ കേസണ്ടതഭാനുള്ള ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  ലഭഗ്യമലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല  അഡതീഷണല  ആതലറകസഷനറ  സപഭാകപഭാസല
സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  അതനുസരനിച്ചറ  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  2373/2021/ഫനിന്.  തതീയതനി
16-3-2021 പകേഭാരന്റിം 40.8 ലക്ഷേന്റിം രൂപ ലഭനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

2210-05-102-99-21―കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം 

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി ടനി തുകേ കേസണ്ടതഭാനുള്ള ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം ലഭഗ്യമലഭായനിരുന.
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ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   68)

2210-05-102-98―കഹഭാമനികയഭാപതനി സമഡനിക്കല കകേഭാകളജറ   ,   കകേഭാഴനികക്കഭാടറ 

കകേഭാഴനികക്കഭാടറ  ഗവണ്സമനറ  കഹഭാമനികയഭാപതനികേറ  സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില സവള്ളക്കരന്റിം,

ലവദെദ്യുതനി ചഭാര്ജറ എന്നനിവ ഒടക്കുന്നതനിനുന്റിം വനിദെഗ്യഭാര്ത്ഥനികേളക്കറ കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുന്റിം ലസ്റ്റേപന്റുന്റിം

നലകുന്നതനിനുന്റിം നടപ്പു സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയ വനിഹനിതന്റിം പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ  ചുവസടപറയുന്ന

ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-05-102-98-12         : 68.30 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2210-05-102-98-34-1      : 6.75 ലക്ഷേന്റിം രൂപ 

2210-05-102-98-34-2     : 17.64 ലക്ഷേന്റിം രൂപ 

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി ടനി തുകേ കേസണ്ടതഭാനുള്ള ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷന്റിം  ലഭഗ്യമലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല  അഡതീഷണല  ആതലറകസഷനറ  സപഭാകപഭാസല

സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം അനുമതനി ലഭനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   69)

2210-02-102-97―കഹഭാമനികയഭാ കകേഭാകളജറ ആശുപത്രനി  ,   കകേഭാഴനികക്കഭാടറ

കകേഭാഴനികക്കഭാടറ  ഗവണ്സമനറ  കഹഭാമനികയഭാപതനികേറ  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസല

നനിലവനിലുള്ള  നഭാലറ  ജതീവനക്കഭാരുസട  കവതനന്റിം  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  വനിദെഗ്യഭാര്ത്ഥനികേളക്കറ

കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുന്റിം ലസ്റ്റേപന്റുന്റിം നലകുന്നതനിനുന്റിം നടപറ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള

തുകേ അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ

ചുവസടപറയുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര  കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അധനികേമഭായനി

വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2210-02-102-97-02-1 ― കവതനന്റിം :  72,000 രൂപ

2210-02-102-97-02-2 ― ക്ഷേഭാമബത :  95,000  രൂപ

2210-02-102-97-12 ― കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം സസസ്റ്റേപന്റുന്റിം : 38.36 ലക്ഷേന്റിം രൂപ
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2210-02-102-97-02-1―കവതനന്റിം &

2210-02-102-97-02-2―ക്ഷേഭാമബത

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി ടനി തുകേ കേസണ്ടതഭാനുള്ള ഫണ്ടറ ലഭഗ്യമലഭായനിരുന.

2210-02-102-97-12―കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റേപന്റുന്റിം

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി ടനി തുകേ കേസണ്ടതഭാനുള്ള ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  ലഭഗ്യമലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല  അഡതീഷണല  ആതലറകസഷനറ  സപഭാകപഭാസല
സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  അതനുസരനിച്ചറ  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  1395/2021/ഫനിന്.  തതീയതനി
16-2-2021 ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം 23 ലക്ഷേന്റിം രൂപ ലഭനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

സന്റിംസഭാന ഔഷധ സസഗ്യകബഭാര്ഡറ

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   70)

2210-05-101-60―കസ്റ്റേററ സമഡനിസനിനല പഭാനറസറ കബഭാര്ഡറ  -  സഹഭായധനന്റിം

ഔഷധ  സസഗ്യകബഭാര്ഡറ  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  ജനപനിയ
പദ്ധതനികേളക്കഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  പരഗ്യഭാപ്തമസലന്നറ  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ
ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില  50  ലക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ  മഹഭാമഭാരനിസയ  തുടര്ന്നറ  വനികേസന  പവര്തനങ്ങള  പൂര്ണമഭായുന്റിം
നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയനില എന്നതറ സകേഭാണ്ടഭാണറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ അഥവഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേ തുകേ ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.

ഔഷധനി

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   71)

4210-04-190-98―കകേരള ഫഭാര്മസപ്യൂട്ടേനിക്കല കകേഭാര്പകറഷന്   (  ഐ  .  എന്റിം  .)   ഓഹരനി  മൂലധന
വനിഹനിതന്റിം

പുതനിയ ആയുഷറ  ഫഭാര്മ  പഭാര്ക്കറ  ഫഭാകറനി  നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം കുട്ടേസനല്ലൂര് ഫഭാകറനിയുസട
അനുബന വനികേസന പവര്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള വനിഹനിതന്റിം  തനികേചന്റിം
അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല  കമല  വനികേസന
പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  120 കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

995/2021.
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

കകേഭാവനിഡറ  മഹഭാമഭാരനിസയ  തുടര്ന്നറ,  അനുബന  വനികേസന  പവര്തനങ്ങള
പൂര്ണമഭായുന്റിം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴനിയനില  എന്നതറ  സകേഭാണ്ടഭാണറ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേ  തുകേ
ആവശഗ്യസപട്ടേനിരുന്നനില.                                                                     

കഹഭാന്റിംകകേഭാ

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   72)

2210-02-195-99―കകേരള  കസ്റ്റേററ  കഹഭാമനികയഭാ  കകേഭാ  -  ഓപകററതീവറ  ഫഭാര്മസനി    (  കനിപ്തന്റിം  )    യള്ള
സഹഭായന്റിം

കഹഭാന്റിംകകേഭായുസട രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേ വനികേസനതനിസന ഭഭാഗമഭായ സകേട്ടേനിട നനിര്മഭാണന്റിം തുടങ്ങനി
വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളക്കഭായനി  വകേയനിരുതനിയ  വനിഹനിതന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  10  കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

അധനികേ തുകേ അനുവദെനിച്ചനില.

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XIX
കുടന്റിംബകക്ഷേമന്റിം

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   73)

2211-00-001-96―സന്റിംസഭാനതല സന്റിംഘടന   (  കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനി   60:40)

2211-00-101-95,  2211-00-109-98,  2211-00-200-91  എന്നതീ  പഭാന്  സ്കതീമുകേളുസട
വനിഹനിതന്റിം  2020-21  ബഡ്ജറനില   2211-00-101-95 പഭാന്  സ്കതീമനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടു
സണ്ടങനിലുന്റിം  പസ്തുത  പദ്ധതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ
അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ
ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ  8.1  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2211-00-001-96  പഭാന്  ശതീര്ഷകേതനില  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില
സമനിതനി തതീരുമഭാനനിച്ച അധനികേ തുകേ ലഭഗ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   74)

2211-00-101-95―സബ്സസനറുകേള (കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനി 60:40)

സബറ  സസനറുകേളനിസല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കറ  ശമ്പളവന്റിം  മററ  ആനുകൂലഗ്യങ്ങളക്കുമഭായനി
നടപ്പുസഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  പരഗ്യഭാപ്തമലഭാതതനിനഭാല  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 124 കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.
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സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2211-00-101-95  പഭാന്  ശതീര്ഷകേതനില  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  സമനിതനി
തതീരുമഭാനനിച്ച അധനികേ തുകേ ലഭഗ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   75)

2211-00-101-96―ഗഭാമതീണ  കുടന്റിംബകക്ഷേമ  കകേനങ്ങളുന്റിം  കപഭാസ്റ്റേറ  പഭാര്ട്ടേന്റിം  കകേനങ്ങളുന്റിം
(  കബഭാക്കറ പനി  .  എച്ചറ  .  സനി  .-  കേള  )

ഗഭാമതീണ കുടന്റിംബകക്ഷേമ കകേനങ്ങളു സട  (കബഭാക്കറ  പനി.എച്ചറ.സനി.-കേള)  നടതനിപനിനറ
ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനികയഭാ ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന വഴനികയഭാ 17.1798 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2211-00-101-96  പഭാന്  ശതീര്ഷകേതനില  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില
സമനിതനി തതീരുമഭാനനിച്ച അധനികേ തുകേ ലഭഗ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   76)

2211-00-200-96―പസവഭാനന്തര  ശുശ്രൂഷ  കകേനങ്ങള  ,    സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജറ
ആശുപത്രനികേള  ,   ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേള മറ്റു പധഭാന ആശുപത്രനികേള 

പസവഭാനന്തര ശുശ്രൂഷ കകേനങ്ങള,  സമഡനിക്കല കകേഭാകളജറ  ആശുപത്രനികേള,  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികേള,  മറ്റു  പധഭാന  ആശുപത്രനികേള  എന്നനിവയനിസല  ജതീവനക്കഭാരുസട  ശമ്പളന്റിം,
ക്ഷേഭാമബത,  വതീട്ടുവഭാടകേ അലവന്സറ മറ്റു സചലവകേള എന്നനിവയഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  പരഗ്യഭാപ്തമസലന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
2.1949 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദെനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2211-00-200-96  പഭാന്  ശതീര്ഷകേതനില  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില
സമനിതനി തതീരുമഭാനനിച്ച അധനികേ തുകേ ലഭഗ്യമഭായനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   77)

2211-00-200-94―പസവഭാനന്തര ശുശ്രൂഷ കകേനന്റിം  -  സബ്ഡനിവനിഷണല  -  തഭാലൂക്കറ സലവല
കഹഭാസനിറലുകേള

പസവഭാനന്തര ശുശ്രൂഷ കകേനങ്ങള,  സമഡനിക്കല കകേഭാകളജറ  ആശുപത്രനികേള,  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികേള,  മറ്റു  പധഭാന ആശുപത്രനികേള  എന്നനിവയനിസല  ജതീവനക്കഭാരുസട   ശമ്പളന്റിം,
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ക്ഷേഭാമബത,  വതീട്ടുവഭാടകേ അലവന്സറ,  മറ്റു സചലവകേള എന്നനിവയഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  അനുവദെനിച്ച  തുകേ  പരഗ്യഭാപ്തമസലന്നറ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനഭാല  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനികയഭാ  അഥവഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
4.5007 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദെനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2211-00-200-94  പഭാന്  ശതീര്ഷകേതനില  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില
സമനിതനി തതീരുമഭാനനിച്ച അധനികേ തുകേ ലഭഗ്യമഭായനിട്ടേനില.

ധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX

ശുദ്ധജലവനിതരണവന്റിം ശുചതീകേരണവന്റിം

ശനിപഭാര്ശ   (  ഖണനികേ   78)

2215-02-105-99―സഹലതറ ഡയറകറുസട നനിയനണതനിലുള്ള കകേനങ്ങള

ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേനതനിസല  മുന്വര്ഷസത  മണലകേഭാല  ബനില്ലുകേള
മഭാറുന്നതനിനുന്റിം  ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ആവശഗ്യങ്ങളക്കുന്റിം  അനുവദെനിച്ച  ബജററ
വനിഹനിതന്റിം  അപരഗ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  തഭാസഴ  സകേഭാടതനിരനിക്കുന്ന  ശതീര്ഷകേങ്ങളക്കുകനസര
കേഭാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  തുകേകേള  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിംവഴനികയഭാ  ഉപധനഭാഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴനികയഭാ
അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

2215-02-105-99—04-1 ― യഭാത്രഭാബത  :   57.85 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2215-02-105-99-24 ― സഭാധന സഭാമഗനികേള :  5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2215-02-105-99-34-3 ― മറനിനന്റിം :   3.5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

2215-02-105-99-45 ― പനി.ഒ.എല. :  11.5 ലക്ഷേന്റിം രൂപ

സസതീകേരനിച്ച നടപടനി

2215-02-105-99-04-1―യഭാത്രഭാബത  ഇനതനില  2019-20  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനില 10,00,000 രൂപ അധനികേ ധനമഭായനി ലഭനിച്ചനിരുന.  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ
മററ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില അധനികേ ധനന്റിം ലഭഗ്യമഭായനിട്ടേനില.

വതീണഭാ കജഭാര്ജറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്കപഴണ്,
2021 ജൂലല 1. സബ്ജകറ  കേമനിറനി XII.


