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മമേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലലാസ്സുകള് 

1.  ലലിസസ്റ്റ്   1   പ്രകലാരര

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

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

പതലിമൂന്നലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട ഒമ്പതലാര സമമ്മേളനതലിഴല 6092, പതലാര

സമമ്മേളനതലിഴല  237,  പതലിനലാലലാര സമമ്മേളനതലിഴല  4242, 5404,  പതലിനലാറലാര

സമമ്മേളനതലിഴല  693,  1766,  1900,  1915  എന്നശ  നമ്പരുകളലിലുള

നക്ഷത്രചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട  മേറുപടലിയുര  അവയസ്റ്റ്  യഥലാസമേയര  മേറുപടലി

നല്കുവലാന സലാധലികലാതലിരുന്നതലിനുള കലാരണര കലാണലികല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുര. 

2.  ആമരലാഗഖ്യവര സലാമൂഹഖ്യനശതലിയുര വകുപ്പുമേനലി (ശശമേതലി ഴക  .    ഴക  .    ഴഴശലജ

ടശച്ചര): സര,   തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള്  ഞലാന മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

പതലിമൂന്നലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  പനണലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  1770,

പതലിനഞലാര സമമ്മേളനതലിഴല 2486 എന്നശ നമ്പരുകളലിലുള നക്ഷത്രചലിഹ്നമേലിടലാത

മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട  മേറുപടലിയുര  അവയസ്റ്റ്  യഥലാസമേയര  മേറുപടലി  നല്കുവലാന

സലാധലികലാതലിരുന്നതലിനുള കലാരണര കലാണലികല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുര.
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3. ഭക്ഷഖ്യവര സലിവലില്സഴഴപ്ലെെസര വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   പലി  .   തലിമലലാതമേന): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

പതലിമൂന്നലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  പതലിനഞലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  1309

പതലിനലാറലാര സമമ്മേളനതലിഴല 270 നമ്പരലിലുള നക്ഷത്രചലിഹ്നമേലിട്ട മചലാദഖ്യങ്ങളുഴടയുര

2745,  2746,  2748,  2753  എന്നശ  നമ്പരുകളലിലുള  നക്ഷത്രചലിഹ്നമേലിടലാത

മചലാദഖ്യങ്ങളുഴടയുര  മേറുപടലികളുര   അതലിനസ്റ്റ്  യഥലാസമേയര  മേറുപടലി  നല്കുവലാന

സലാധലികലാതലിരുന്നതലിനുള കലാരണര കലാണലികല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുര. 

ലലിസസ്റ്റ്   2   പ്രകലാരര

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

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര

വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരട്ടലിഴന്റെ വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക
വരഷര

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

II

II  -  സരസലാന
ഭരണതലവനലാര,  മേനലിമേലാര,
ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനലാര.
            
            

   2014-15
ഴപലാതുഭരണര (സരസലാന വലിവരലാവകലാശ 
കമ്മേശഷന-2052-00-092-88)

   2015-16 ഴപലാതുഭരണര
(മകരള പബലികസ്റ്റ് സരവശസസ്റ്റ് കമ്മേശഷന)

  2015-16 ആസൂത്രണ സലാമ്പതലിക കലാരഖ്യര 
(സലി.പലി.എര.യു)

            2011-12
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II  -  സരസലാന
ഭരണതലവനലാര,  മേനലിമേലാര,
ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനലാര.
            
        

മകരള മസറസ്റ്റ് ഐ.ടലി.മേലിഷന  2012-13 

   2013-14   

  2014-15  ഇനഡഖ്യന ഇനസലിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് 
ഇനഫരമമേഷന ഴടമകലാളജലി ആന്റെസ്റ്റ് 
മേലാമനജസ്റ്റ് ഴമേന്റെസ്റ്റ്-മകരള

XIV-മസഷനറലിയുര അച്ചടലിയുര മേറസ്റ്റ് 
ഭരണപരമേലായ സരവശസകളുര

  2015-16 ഴപലാതുഭരണര (ഴസ്പെഷഖ്യല്-എ) [2070-00-
003-99 ഐ.എ.എസസ്റ്റ്, 
ഴപ്രലാമബേഷണരമേലാരുഴട പരലിശശലനര]

XVI-ഴപനഷനുര പലവകയുര 2015-16 ഴപലാതുഭരണര (എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്)[2075-00-
104-99 ജശവന രക്ഷലാപതകസ്റ്റ്]

XXI-ഭവന നലിരമ്മേലാണര

2013-14 മകരള മപലാലശസസ്റ്റ് ഹഹൗസലിരഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് 
കണ്സ്ട്രക്ഷന മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്, 
തലിരുവനന്തപുരര

2014-15 സലാമ്പതലിക സലിതലി വലിവരകണകസ്റ്റ്
(2216-80-001-97)

XXXVII-വഖ്യവസലായങ്ങള് 2014-15 മകരള മസറസ്റ്റ് ഇനഫരമമേഷന ഴടമകലാളജലി 
ഇനഫലാസ്ട്രക്ചര ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് (KSITIL)

XLV-പലവക  വലായ്പകളുര
മുനകൂറുകളുര

2015-16 ഴപലാതുഭരണര (ഴസ്പെഷഖ്യല്-സലി) [7610-00-
800-93]-അഖലിമലന്തഖ്യ  സരവശസസ്റ്റ് 
ഉമദഖ്യലാഗസരക്കുള മേറസ്റ്റ് മുനകൂറുകള്)

XLVI-സലാമൂഹഖ്യസരക്ഷലിതതത്വവര
മക്ഷമേവര

2015-16 ഴപലാതുഭരണര (ഫശഡര ഫഫമറഴസ്റ്റ് 
ഴപനഷന-ബേലി)

2. കൃഷലി വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   വലി  .  എസസ്റ്റ്  .  സനലില് കുമേലാര) :  സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന 

കടലലാസ്സുകള് മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരട്ടലിഴന്റെ വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര
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വരഷര

XXIX-കൃഷലി 2014-15 മകരള കലാരഷലിക സരവകലലാശലാല

3.  പട്ടലികജലാതലി പട്ടലികവരഗ്ഗ പലിമന്നലാകസമുദലായമക്ഷമേവര നലിയമേവ രസലാരസലാരലികവര

പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവര  വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .  എ  .  ഴക  .  എന  .  ബേലാലന  ): സര,തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരട്ടലിഴന്റെ വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലി
ക വരഷര വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

II-  സരസലാന ഭരണതലവനലാര,
മേനലിമേലാര,  ആസലാന
ഉമദഖ്യലാഗസനലാര

III-നശതലിനഖ്യലായ നലിരവഹണര

XIV-മസഷനറലിയുര അച്ചടലിയുര മേറസ്റ്റ് 
ഭരണപരമേലായ സരവശസകളുര

2014-15

1.  നലിയമേ (ഭരണ)വകുപ്പസ്റ്റ്

2. നലിയമേ (മനലാഡല്) വകുപ്പസ്റ്റ്

3. നലിയമേ (ഔമദഖ്യലാഗലിക ഭലാഷ    
    പ്രസലിദശകരണ ഴസല്)
4.  നലിയമേ (മമേലാണലിററലിരഗസ്റ്റ് ഴസല്)
5. അഡത്വമകറസ്റ്റ് ജനറലലിഴന്റെ    
    കലാരഖ്യലാലയര
6. മകരള സരസലാന മേനുഷഖ്യലാവകലാശ  
    കമ്മേശഷന
7. ഔമദഖ്യലാഗലിക ഭലാഷലാ (നലിയമേ 
    നലിരമ്മേലാണ) കമ്മേശഷന
8. നലിയമേ (ഴക.എല്.ബേലി.എഫസ്റ്റ്) വകുപ്പസ്റ്റ്.
9.  മകരള സരസലാന ലശഗല് 
    സരവശസസസ്റ്റ് അമതലാറലിറലി
10. അഡലിനലിമസ്ട്രറര, ജനറല് ആന്റെസ്റ്റ് 
   ഒഫലിഷഖ്യല് ട്രസലി, എറണലാകുളര.

XXV- പട്ടലികജലാതലി/പട്ടലികവരഗ/മേറ്റു 
പലിമന്നലാക/നറ്റ്യൂനപക്ഷ വലിഭലാഗങ്ങള് 
എന്നലിവരുഴട മക്ഷമേര

2014-15 പലിമന്നലാക സമുദലായ വലികസനര
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4. ഴപലാതുമേരലാമേത്തുര  രജലിമസ്ട്രഷനുര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ജലി  .    സധലാകരന):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസ്സുകള്   വഖ്യവസലായവര  മസ്പെലാരട്സര  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി

ഞലാലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരട്ടലിഴന്റെ വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക
വരഷര

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

                  

      XXXVII-
വഖ്യവസലായങ്ങള്

                               
2013-14

യുഫണറഡസ്റ്റ് ഇലകലികല് ഇനഡസ്ട്രശസസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

ട്രലാവനകൂര സലിമേന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

മകരള ആരട്ടലിസലാനസസ്റ്റ് ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന (കലാഡ്മകലാ)

മകരള മസറസ്റ്റ് കലാഷറ്റ്യൂ വരമകഴസ്റ്റ് അഴപകസ്റ്റ് 
ഇനഡസ്ട്രലിയല് മകലാ-ഓപ്പമററശവസ്റ്റ് 
ഴസലാഫസറലി ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് (കലാഴപകസ്റ്റ്)

മകരള മസറസ്റ്റ് കലാഷറ്റ്യൂ ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന (ഴക.എസസ്റ്റ്.സലി.ഡലി.സലി)

മകരള മസറസ്റ്റ് ബേലാരബൂ  മകലാരപ്പമറഷന 
(ഴക.എസസ്റ്റ്.ബേലി.സലി)

ഹലാനഡലികലാഫസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന മകരള 
(എച്ചസ്റ്റ്.ഡലി.സലി.ഴക)

2014-15

യുഫണറഡസ്റ്റ് ഇലകലികല് ഇനഡസ്ട്രശസസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

ട്രലാമകലാ മകബേലിള് കമ്പനലി ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

ഫമേനലിരഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ജലിമയലാളജലി

ട്രലാവനകൂര ഴകലാച്ചലിന ഴകമേലികല്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

ട്രലാവനകൂര സലിമേന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 



Uncorrected/Not for publication
6

ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്,തലിരുവനന്തപുരര.

ട്രലാവനകൂര ഫടറലാനലിയര മപ്രലാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

മകരള സലിറലാമേലികസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

5. ധനകലാരഖ്യവര കയറുര വകുപ്പുമേനലി (  മഡലാ  .  ടലി  .  എര  .  മതലാമേസസ്റ്റ് ഐസകസ്റ്റ്): സര, 

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരട്ടലിഴന്റെ

വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക
വരഷര

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

           XVI-ഴപനഷനുര 
പലവകയുര

2015-16 ധനകലാരഖ്യര
(4250-00-800-99-SDF
FOR MLAs )


