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3.   മമേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലലാസ്സുകള് 

(1) ലലിസസ്റ്റ്   1   പ്രകലാരര

1. മുഖഖ്യമേനലി  (ശശ  .   പലിണറലായലി വലിജയന  ): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് 

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

1. സ.ഉ.(എരഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 6/2015/മനലാരക്ക    തശയതലി 30-11-
2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 821/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

2. സ.ഉ.(എരഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 05/2015/മനലാരക്ക    തശയതലി 27-11-
2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 836/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

3. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 145/2016/മഹലാര    തശയതലി 04-05-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 373/2016) 

4. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്)  നമ്പര 178/2016/മഹലാര.    തശയതലി 10-06-
2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 420/2016) 

II.      മേതഖ്യബന്ധനവര ഹലാരബര എഞലിനശയറലിരഗര വകുപ്പുമേനലി (ശശമേതലി ഴജ  . 

മമേഴലിക്കുടലി അമ) : സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

 ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 10/2016/എഫസ്റ്റ് & പലിഡലി. തശയതലി 09-06-
2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 417/2016) 



III.     സഹകരണവര വലിമനലാദസഞലാരവര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .   എ  .  സലി  .   ഴമേലായശന):

സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

1.  ജലി.ഒ.  (പലി)  നമ്പര  47/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.            തശയതലി  21-05-2016  

(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 402/2016)

2.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 51/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                  തശയതലി 04-06-2016

          (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 414/2016) 

3.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 53/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                  തശയതലി 07-06-2016

           (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 421/2016) 

4.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 55/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.           തശയതലി 13-06-2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 427/2016) 

5.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 49/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.           തശയതലി 04-06-2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 430/2016) 

 IV.  ഴതലാഴെലിലര  എഴഴക്സെെസര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    റലി  .    പലി  .    രലാമേകൃഷ്ണന)  :  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

1. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 25/2016/എല.ബലി.ആര.         തശയതലി 02-02-2016

(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 118/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

2. സ.ഉ. (പലി) നമ്പര 33/2016/ഴതലാഴെലില              തശയതലി 09-02-2016

(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 152/2016, 153/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

3. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 61/2016/റലി.ഡലി.           തശയതലി 27-05-2016

(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 398/2016) 

4. മകരള മമേലാ മടലാര ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡലിഴന 2012-13, 2013-14 



എന്നശ വരഷങ്ങളലിഴല ആഡലിറസ്റ്റ്/ഭരണ റലിമപ്പലാരട്ടുകള്  ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 

സഹലിതര.

5. മകരള  ചുമേട്ടുഴതലാഴെലിലലാളലി  മക്ഷേമേ  മബലാരഡലിഴന  2014-15  വരഷഴത്തെ  

വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരട്ടുര ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരട്ടുര   ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

6. മകരള സരസലാന ബലിവമറജസസ്റ്റ് മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡലിഴന 2013-14 ഴല 

വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

V. ആമരലാഗഖ്യവര  സലാമൂഹഖ്യനശതലിയുര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശമേതലി  ഴക  .    ഴക  .    ശശലജ

ടശച്ചര): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മകരള സരസലാന മേലലിനശകരണ നലിയനണ മബലാരഡലിഴന 2012- 13-ഴല  

വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറ്റുഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

VI.  പടലികജലാതലി  പടലികവരഗ്ഗ  പലിമന്നലാക്കസമുദലായമക്ഷേമേവര  നലിയമേവര

സലാരസലാരലികവര പലാരലഴമേനറലികലാരഖ്യവര വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   എ  .   ഴക  .   ബലാലന): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

1.  സ.ഉ. (അച്ചടലി) നമ്പര 4/2016/സലാര.കലാ.വ. തശയതലി  30.05.2016     

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 418/2016) 

2. ജലി.ഒ.(ആര.റലി) നമ്പര 783/2016/നലിയമേര  തശയതലി  16.06.2016    

     (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 434/2016)

3. ശവമലലാപ്പലിളലി സരസസ്റ്റ് കൃതലി ഭവഴന 2013-14 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 

ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര



VIII. വഖ്യവസലായവര  മസലാരട്സര   വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഇ  .    പലി  .    ജയരലാജന):

സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

മകരള ആരടലിസലാനസസ്റ്റ് ഴഡവലപ്ഴമേനസ്റ്റ് മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡലിഴന 

2012-13-ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറ്റുഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

IX.  വനവര മൃഗസരരക്ഷേണവര മൃഗശലാലകളര വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   ഴക  .   രലാജ):  സര,

 തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

        മകരള മസറസ്റ്റ് പപൗള്ടലി ഴഡവലപ്ഴമേനസ്റ്റ് മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡലിഴന 

2009-10   ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറ്റുഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

X.   ഗതലാഗത  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    എ  .    ഴക  .    ശശശന്ദ്രന):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ജലി.ഒ.  (പലി)  നമ്പര  40/2016/ടലാന.  തശയതലി  31.05.2016  

(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 415/2016)

XI.  ധനകലാരഖ്യവര കയറര വകുപ്പുമേനലി  (മഡലാ  .    ടലി  .    എര  .    മതലാമേസസ്റ്റ് ഐസകസ്റ്റ്):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

1.    ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 64/2016/റലി.ഡലി. തശയതലി 14.06.2016  

     (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 433/2016)



    2. 2015  മേലാരച്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ്  അവസലാനലിച്ച  വരഷഴത്തെ  തമദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  

സലാപനങ്ങഴള സരബന്ധലിച്ചസ്റ്റ് കരപസ്റ്റ് മടലാളര ആനസ്റ്റ് ആഡലിറര ജനറല ഓഫസ്റ്റ്  

ഇനഖ്യയുഴട റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്.

3. സലാമൂഹഖ്യ  സരക്ഷേലാ  ഴപനഷന  പദ്ധതലിഴയക്കുറലിച്ചസ്റ്റ്  കരപസ്റ്റ് മടലാളര  ആനസ്റ്റ്  

ആഡലിറര ജനറല ഓഫസ്റ്റ് ഇനഖ്യയുഴട പ്രവരത്തെനക്ഷേമേതലാ ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

(2) ചടര   47(2)   അനുസരലിച്ചുള ലലിസസ്റ്റ്   2   പ്രകലാരര 

ഴപലാതുമേരലാമേത്തുര രജലിമസ്ട്രേഷനുര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ജലി  .    സധലാകരന):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിമൂന്നലാര മകരളനലിയമേസഭയുഴട പതലിനലാറലാര സമമളനത്തെലിഴല 2773, 2776

എന്നശ  നമ്പരുകളലിലള  നക്ഷേത്രചലിഹ്നമേലിടലാത്തെ  മചലാദഖ്യങ്ങളഴട  മേറപടലിയുര  അവയസ്റ്റ്

യഥലാസമേയര മേറപടലി നലകുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുന്നതലിനുള കലാരണര കലാണലിക്കല

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര. 

വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ വകുപ്പുമേനലി  (ഴപ്രലാഫ  .    സലി  .    രവശന്ദ്രനലാഥസ്റ്റ്) :  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിമൂന്നലാര മകരളനലിയമേസഭയുഴട പതലിനലാലലാര സമമളനത്തെലിഴല 1105, 1114,

1124, 1125, 2469, 2472, 2476, 2493, 2505, 2518, 2524, 2526, 2533, 2534,

3733, 3738, 3768, 3769, 3774, 3810, 3812, 3824, 3834, 3836, 5070, 5140 ,

പതലിനഞലാര സമമളനത്തെലിഴല  1106, 1108, 1121, 2830, 2836, T2840, 2842,



2843,  2846,  2847,  2849,  2856,  2858,  2863,  2892,  2909,  2926,  2942,

2959,  2963,  2966,  2967,  2969,  2971,  2972,  2973,  2974,  2975,  2977,

2979,  പതലിനലാറലാര  സമമളനത്തെലിഴല  T1053,  1083,  1084,  1124,  1136,  2600,

2605, 2611, 2623, 2627, 2628, 2631, 2641, 2647, 2651, 2652, 2671  എന്നശ

നമ്പരുകളലിലള  നക്ഷേത്രചലിഹ്നമേലിടലാത്തെ  മചലാദഖ്യങ്ങളഴട  മേറപടലിയുര  അവയസ്റ്റ്

യഥലാസമേയര മേറപടലി നലകുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുന്നതലിനുള കലാരണര കലാണലിക്കല

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര. 

4. റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് സമേരപ്പണര

കലാമരഖ്യലാപമദശക സമേലിതലിയുഴട ഒന്നലാമേതസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 

മുഖഖ്യമേനലി (ശശ  .    പലിണറലായലി വലിജയന): സര ,  കലാമരഖ്യലാപമദശക സമേലിതലിയുഴട

ഒന്നലാമേതസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഞലാന സമേരപ്പലിക്കുന. 

5. റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് പരലിഗണന 

കലാമരഖ്യലാപമദശക സമേലിതലിയുഴട ഒന്നലാമേതസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 

മുഖഖ്യമേനലി  (ശശ  .    പലിണറലായലി വലിജയന):  സര,  കലാമരഖ്യലാപമദശക സമേലിതലിയുഴട

ഒന്നലാമേതസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അരഗശകരലിക്കണഴമേന്ന പ്രമമേയര ഞലാന അവതരലിപ്പലിക്കുന.

ഗതലാഗത  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    എ  .    ഴക  .    ശശശന്ദ്രന  ):  സര,  ഞലാന  ഈ

പ്രമമേയഴത്തെ പലിനതലാങ്ങുന. 

മേലി  .   സശക്കര : റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് സഭ അരഗശകരലിച്ചലിരലിക്കുന. 




