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III.     മമേശപ്പുറത്തു വച്ച കടലലാസുകള

(1) ലലിസസ്റ്റ്   I    പ്രകലാരര

I. മുഖഖ്യമേനലി (ശശ  .    പലിണറലായലി വലിജയന):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന:

1. ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 49/2015/മഹലാര     തശയതലി 13-03-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 138/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

2. ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 50/2015/മഹലാര     തശയതലി 13-03-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 139/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

3. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 31/2015/പലി&എആരഡലി.    തശയതലി 21-11-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 823/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

4. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 01/2016/ജലി.എ.ഡലി.    തശയതലി 05-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 07/2016) 

5. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 2/2016/ജലി.എ.ഡലി.    തശയതലി 05-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 08/2016) 

6. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 3/2016/ജലി.എ.ഡലി.    തശയതലി 05-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 09/2016) 

7. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 4/2016/ജലി.എ.ഡലി.    തശയതലി 05-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 10/2016) 

8. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 98/2016/മഹലാര     തശയതലി 11-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 29/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

9. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 3322/2015/മഹലാര     തശയതലി 28-12-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 33/2016) 

10. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 79/2016/മഹലാര     തശയതലി 08-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 34/2016) 
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11. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 80/2016/മഹലാര     തശയതലി 08-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 35/2016) 

12. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 81/2016/മഹലാര     തശയതലി 08-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 43/2016) 

13. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 167/2016/മഹലാര     തശയതലി 14-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 85/2016)

14. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 244/2016/മഹലാര     തശയതലി 22-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 92/2016)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

15. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 06/2016/ജലി.എ.ഡലി.    തശയതലി 23-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 97/2016) 

16. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 254/2016/മഹലാര     തശയതലി 23-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 100/2016)

17. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 8/2016/ജലി.എ.ഡലി           തശയതലി 03-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 107/2016).

18. നമ്പര 753/സലി3/2016-I/വലിജസ്റ്റ്.                  തശയതലി 05-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 110/2016).

19. നമ്പര 753/സലി3/2016-II/വലിജസ്റ്റ്.                  തശയതലി 05-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 111/2016)

20. നമ്പര 753/സലി3/2016-III/വലിജസ്റ്റ്.                  തശയതലി 05-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 112/2016)

21. നമ്പര 753/സലി3/2016-IV/വലിജസ്റ്റ്.                  തശയതലി 05-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 113/2016)

22. നമ്പര 753/സലി3/2016-V/വലിജസ്റ്റ്.                  തശയതലി 05-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 114/2016)

23. ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 18/2016/മഹലാര     തശയതലി 20-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 120/2016)

24. ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 38/2016/മഹലാര     തശയതലി 02-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 125/2016)

25. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 43/2016/മഹലാര     തശയതലി 05-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 127/2016)
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26. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 408/2016/മഹലാര       തശയതലി 06-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 128/2016)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

27. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 3247/2015/മഹലാര     തശയതലി 16-12-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര130/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

28. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 3283/2015/മഹലാര     തശയതലി 19-12-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 131/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

29. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 35/2016/മഹലാര     തശയതലി 02-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 132/2016)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

30. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 78/2016/മഹലാര     തശയതലി 08-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 135/2016) 

31. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 455/2016/മഹലാര     തശയതലി 09-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 136/2016) 

32. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 426/2016/മഹലാര       തശയതലി 08-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 137/2016)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

33. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 42/2016/മഹലാര     തശയതലി 04-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 140/2016)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

34. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 52/2016/മഹലാര     തശയതലി 18-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 144/2016)

35. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 49/2016/മഹലാര     തശയതലി 12-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 148/2016)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

36. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 11/2016/പലി&ഇഎഡലി     തശയതലി 20-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 151/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

37. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 390/2016/മഹലാര     തശയതലി 05-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 160/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

38. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 11/2016/ജലി.എ.ഡലി  തശയതലി 24-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 166/2016) 

39. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 473/2016/മഹലാര     തശയതലി 11-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 169/2016)

40. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 576/2016/മഹലാര     തശയതലി 19-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 170/2016)
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41. നമ്പര 77989/എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ 2/2013/മഹലാര    തശയതലി 24-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 171/2016)

42. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 633/2016/മഹലാര     തശയതലി 25-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 172/2016)

43. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 60/2016/മഹലാര  തശയതലി 26-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 183/2016) 

44. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 61/2016/മഹലാര തശയതലി 26.02.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 184/2016)

45. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 62/2016/മഹലാര തശയതലി 26.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 185/2016)

46. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 50/2016/മഹലാര തശയതലി 16.02.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 186/2016)

47. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 74/2016/മഹലാര തശയതലി 01.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 201/2016)

48. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 77/2016/മഹലാര തശയതലി 02.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 208/2016)

49. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 697/2016/മഹലാര തശയതലി 27.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 217/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

50. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 549/2016/മഹലാര തശയതലി 17.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 219/2016) 

51. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 570/2016/മഹലാര തശയതലി 18.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 220/2016) 

52. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 799/2016/മഹലാര തശയതലി 02.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 224/2016 മുതല് 237/2016 വഴര) 

53. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 88/2016/മഹലാര തശയതലി 03.03.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 250/2016)
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54. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 89/2016/മഹലാര തശയതലി 03.03.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 251/2016)

55. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 100/2016/മഹലാര തശയതലി 04.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 252/2016)

56. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 101/2016/മഹലാര തശയതലി 04.03.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 253/2016)

57. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 01/2016/മനലാരക്ക തശയതലി 01.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 266/2016)

58. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 72/2016/മഹലാര തശയതലി 29.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 267/2016)

59. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 798/2016/മഹലാര തശയതലി 02.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 272/2016)

60. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 681/2016/മഹലാര തശയതലി 26.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 273/2016)

61. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 104/2016/മഹലാര തശയതലി 04.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 275/2016)

62. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 840/2016/മഹലാര തശയതലി 03.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 276/2016)

63. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 923/2016/മഹലാര തശയതലി 14.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 282/2016)

64. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 837/2016/മഹലാര തശയതലി 03.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 289/2016)

65. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 110/2016/മഹലാര തശയതലി 22.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 297/2016)

66. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 1053/2016/മഹലാര തശയതലി 23.03.2016
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(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 298/2016)

67. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 1091/2016/മഹലാര തശയതലി 28.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 301/2016)

68. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 1067/2016/മഹലാര തശയതലി 23.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 306/2016)

69. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 01/2016/ഐ.റലി.ഡലി. തശയതലി 21.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 308/2016)

70. നമ്പര 14147/സലി3/2015-I/വലിജസ്റ്റ്. തശയതലി 01.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 309/2016)

71. നമ്പര 14147/സലി3/2015-II/വലിജസ്റ്റ്. തശയതലി 01.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 310/2016)

72. നമ്പര 14147/സലി3/2015-III/വലിജസ്റ്റ്. തശയതലി 01.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 311/2016)

73. നമ്പര 14147/സലി3/2015-IV/വലിജസ്റ്റ്. തശയതലി 01.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 312/2016)

74. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 125/2016/മഹലാര തശയതലി 08.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 318/2016)

75. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 1235/2016/മഹലാര തശയതലി 06.04..2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 320/2016)

76. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 1177/2016/മഹലാര തശയതലി 02.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 323/2016)

77. ജലി.ഒ.(ആരറലി.) നമ്പര 92/2016/ഐ.റലി.ഡലി. തശയതലി 07.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 328/2016)

78. നമ്പര 29925/എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ 5/2016/മഹലാര തശയതലി 18.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 329/2016)
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79. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 121/2016/മഹലാര തശയതലി 07.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 330/2016)

80. നമ്പര 32725/എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ 2/2016/മഹലാര തശയതലി 21.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 333/2016)

81. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 124/2016/മഹലാര തശയതലി 08.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 334/2016)

82. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 128/2016/മഹലാര തശയതലി 19.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 335/2016)

83. ജലി.ഒ.(പലി) നമ്പര 02/2016/മനലാരക്ക തശയതലി 26.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 338/2016)

84. ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 60/2016/ജലി.എ.ഡലി. തശയതലി 28.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 339/2016)

85.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 131/2016/മഹലാര തശയതലി 29.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 341/2016)

86.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 132/2016/മഹലാര തശയതലി 29.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 343/2016)

87.   ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 133/2016/മഹലാര തശയതലി 29.04.2016
        (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 344/2016)

88.  ജലി.ഒ. (ആര.റലി.) നമ്പര 1363/2016/മഹലാര തശയതലി 21.04.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 345/2016)

89.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 138/2016/മഹലാര തശയതലി 30.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 346/2016)

90.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 139/2016/മഹലാര തശയതലി 30.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 347/2016)

91.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 136/2016/മഹലാര തശയതലി 30.04.2016
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(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 349/2016)

92.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 137/2016/മഹലാര തശയതലി 30.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 350/2016)

93.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 146/2016/മഹലാര തശയതലി 05.05.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 353/2016)

94.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 147/2016/മഹലാര തശയതലി 05.05.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 354/2016)

95.  ജലി.ഒ. (ആര.റലി.) നമ്പര 1525/2016/മഹലാര തശയതലി 05.05.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 355/2016)

96.  ജലി.ഒ. (ആര.റലി.) നമ്പര 1257/2016/മഹലാര തശയതലി 11.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 356/2016)

97.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 149/2016/മഹലാര തശയതലി 06.05.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 358/2016)

98.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 150/2016/മഹലാര തശയതലി 06.05.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 359/2016)

99.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 152/2016/മഹലാര തശയതലി 06.05.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 360/2016)

100.  ജലി.ഒ. (ആര.റലി.) നമ്പര 1550/2016/മഹലാര തശയതലി 09.05.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 363/2016)

101.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 154/2016/മഹലാര തശയതലി 10.05.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 364/2016)

102.  ജലി.ഒ. (ആര.റലി.) നമ്പര 628/2016/മഹലാര തശയതലി 25.02.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 377/2016)

103.  ജലി.ഒ. (ആര.റലി.) നമ്പര 1399/2016/മഹലാര തശയതലി 23.04.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 378/2016)

104.  ജലി.ഒ. (പലി.) നമ്പര 08/2016/പലി.&എ.ആര.ഡലി. തശയതലി 18.05.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 381/2016)
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105.  ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 09/2016/പലി.&എ.ആര.ഡലി.  തശയതലി 18.05.2016
 (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 382/2016)

106.  ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 10/2016/പലി.&എ.ആര.ഡലി.  തശയതലി 18.05.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 383/2016)

107.  ജലി.ഒ. (ആര.റലി.) നമ്പര 1615/2016/മഹലാര.  തശയതലി 13.05.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 396/2016)

108.  ജലി.ഒ. (ആര.റലി.) നമ്പര 1616/2016/മഹലാര  തശയതലി 13.05.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 397/2016)

   109.  ജലി.ഒ. (ആര.റലി.) നമ്പര 1641/2016/മഹലാര  തശയതലി 20.05.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 400/2016)

   110.  നമ്പര 23073/എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ 1/2016/മഹലാര തശയതലി 26.05.2016            
        (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 403/2016)

   111.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 174/2016/മഹലാര  തശയതലി 02.06.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 409/2016)

  112.  ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 175/2016/മഹലാര  തശയതലി 02.06.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 410/2016)

  113.  ജലി.ഒ. (പലി.) നമ്പര 12/2016/പലി.&എ.ആര.ഡലി. തശയതലി 04.06.2016
  (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 412/2016)

  114.  നമ്പര 2057/ഇ.എല്.3/2016/ഇലകസ്റ്റ്. തശയതലി 10.06.2016 പ്രകലാരമുള്ള    
    വലിജലാപനര

  115.  വലിഷന വരക്കല ഇനഫലാസ്ട്രക്ചര ഴഡവലപ്ഴമേനസ്റ്റ് (വലിവലിഡസ്റ്റ്) മകലാരപ്പമറഷന 
           ലലിമേലിറഡലിഴന 2013-14-ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

  116.  ഴകലാച്ചലി ഇനമഫലാപലാരക്കലിഴന 2014-15-ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല 
              മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.
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  117.  തലിരുവനന്തപുരര ജലിലലാ ലശഗല് സരവശസസസ്റ്റ് അമതലാറലിറലിയുഴട 2010-11, 
            2011-12, 2012-13-ഴല പ്രമതഖ്യക ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 
              സഹലിതര.

  118.  പലാലക്കലാടസ്റ്റ് ജലിലലാ ലശഗല് സരവശസസസ്റ്റ് അമതലാറലിറലിയുഴട 2010-11-ഴല
            ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

  119.  മകലാടയര എനകക്വയറലി കമശഷണര ആനസ്റ്റ് ഴസ്പെഷഖ്യല് ജഡ്ജലിഴന 2014-15 
            വരഷഴത പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്.

II.       മേതഖ്യബന്ധനവര       ഹലാരബര  എഞലിനശയറലിരഗര  വകുപ്പുമേനലി

(ശശമേതലി ഴജ  .     മമേഴലിക്കുടലിഅമ):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള ഞലാന  

മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന:

1.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 2/2016/എഫസ്റ്റ് & പലിഡലി  തശയതലി 05.02.2016
            (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 115/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

2.    സ.ഉ (അച്ചടലി) നമ്പര 3/2016/മേ.ത.വ.      തശയതലി 08.02.2016
            (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 121/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

III.     സഹകരണവര  വലിമനലാദസഞലാരവര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    എ  .    സലി  .

ഴമേലായശന  ): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന:

1.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 145/2015/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.           തശയതലി 12.11.2015
            (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 840/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

2.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 144/2015/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.         തശയതലി 12.11.2015
             (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 844/2015) 

3.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 173/2015/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.             തശയതലി 30.12.2015
            (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 879/2015) 

4.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 6/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                തശയതലി 11.01.2016
            (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 98/2016) 
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5.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 10/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.              തശയതലി 30.01.2016
                (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 99/2016) 

6.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 9/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                തശയതലി 20.01.2016
                (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 102/2016)
 

7.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 5/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                  തശയതലി 07.01.2016
                (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 105/2016) 

8.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 14/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി 11.02.2016
               (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 174/2016)   
                        

9.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 17/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                    തശയതലി 18.02.2016
                (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 175/2016) 

10.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 21/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                  തശയതലി 18.02.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 176/2016) 

11.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 12/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                    തശയതലി 11.02.2016
      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 188/2016) 

12.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 13/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                   തശയതലി 11.02.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 189/2016) 

13.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 15/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                   തശയതലി 11.02.2016
      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 190/2016) 

14.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 16/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                  തശയതലി 11.02.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 191/2016) 

15.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 18/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                  തശയതലി 18.02.2016
      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 192/2016) 

16.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 19/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                  തശയതലി 18.02.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 193/2016)
 

17.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 20/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി 18.02.2016
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       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 194/2016) 

18.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 25/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി 25.02.2016
      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 206/2016)
 

19.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 33/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി  01.03.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 218/2016) 

20.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 28/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                തശയതലി 29.02.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 247/2016) 

21.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 29/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി 29.02.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 248/2016) 

22.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 32/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി 01.03.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 259/2016) 

23.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 37/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി  03.03.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 269/2016) 

24.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 31/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി 29.02.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 274/2016) 

25.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 34/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി 02.03.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 277/2016) 

26.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 26/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി 26.02.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 279/2016) .

27.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 27/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി  26.02.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 280/2016) 

28.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 41/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                തശയതലി 21.03.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 290/2016) 

29.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 30/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി  03.03.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 291/2016) 
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30.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 36/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി  03.03.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 292/2016) 

31.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 42/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി  22.03.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 307/2016) 

32.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 43/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                തശയതലി 05.04.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 317/2016) 

33.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 46/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി  12.05.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 379/2016) 

34.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 45/2016/മകലാ-ഓപസ്റ്റ്.                 തശയതലി  06.05.2016
       (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 384/2016) 

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

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന:

1. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 174/2015/എല്.ബലി.ആര.         തശയതലി 17-11-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 785/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

2. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 175/2015/എല്.ബലി.ആര.          തശയതലി 17-11-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 786/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

3. സ.ഉ. (അച്ചടലി) നമ്പര 176/2015/ഴതലാഴെലില്             തശയതലി 17-11-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 787/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

4. സ.ഉ. (പലി) നമ്പര 177/2015/ഴതലാഴെലില്         തശയതലി 17-11-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 788/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

5. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 187/2015/എല്.ബലി.ആര.           തശയതലി 23-11-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 810/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

6. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 184/2015/എല്.ബലി.ആര.           തശയതലി 23-11-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 825/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.
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7. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 189/2015/എല്.ബലി.ആര.       തശയതലി 28-11-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 837/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

8. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 15/2016/റലി.ഡലി.                     തശയതലി 20-1-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 58/2016) 

9. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 9/2016/എല്.ബലി.ആര.             തശയതലി 18-1-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 64/2016)

 
10. സ.ഉ. (അച്ചടലി) നമ്പര 7/2016/ഴതലാഴെലില്                തശയതലി 16-1-2016

(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 77/2016) 

11. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 5/2016/എല്.ബലി.ആര.               തശയതലി 14-1-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 80/2016)

12. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 10/2016/എല്.ബലി.ആര.               തശയതലി 18-1-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 81/2016)

13. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 201/2015/എല്.ബലി.ആര.           തശയതലി 17-12-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 91/2016)

14. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 24/2016/റലി.ഡലി.                         തശയതലി 28-1-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 94/2016)

15. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 20/2016/എല്.ബലി.ആര.              തശയതലി 28-1-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 101/2016)

16. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 22/2016/എല്.ബലി.ആര.              തശയതലി 30-1-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 106/2016)

17. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 27/2016/എല്.ബലി.ആര.               തശയതലി 4-2-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 167/2016)

18. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 41/2016/എല്.ബലി.ആര.          തശയതലി 19-2-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 168/2016)

19. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 52/2016/എല്.ബലി.ആര.         തശയതലി 29-2-2016
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(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 200/2016)
20. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 45/2016/എല്.ബലി.ആര.         തശയതലി 25-2-2016

(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 212/2016)

21. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 40/2016/റലി.ഡലി.                      തശയതലി 3-3-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 221/2016)

22. സ.ഉ. (അച്ചടലി) നമ്പര 48/2016/ഴതലാഴെലില്     തശയതലി 26-2-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 265/2016)

23. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 44/2016/റലി.ഡലി.                     തശയതലി 18-3-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 281/2016)

24. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 45/2016/റലി.ഡലി.                     തശയതലി 23-3-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 286/2016)

25. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 46/2016/റലി.ഡലി.                     തശയതലി 23-3-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 287/2016)

26. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 48/2016/റലി.ഡലി.                       തശയതലി 1-4-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 304/2016)

27. സ.ഉ. (അച്ചടലി) നമ്പര 73/2016/ഴതലാഴെലില്             തശയതലി 29-4-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 351/2016)

28. ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര 66/2016/എല്.ബലി.ആര.തശയതലി 7-4-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 326/2016, 327/2016)

29. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 75/2016/എല്.ബലി.ആര.           തശയതലി 6-5-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 366/2016)

30. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 76/2016/എല്.ബലി.ആര.       തശയതലി 17-5-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 374/2016)

31. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 77/2016/എല്.ബലി.ആര.       തശയതലി 19-5-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 385/2016)
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32. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 78/2016/എല്.ബലി.ആര.       തശയതലി 19-5-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 386/2016)

33. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 79/2016/എല്.ബലി.ആര.       തശയതലി 19-5-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 387/2016)

34. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 60/2016/റലി.ഡലി.                 തശയതലി 27-5-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 391/2016)

35. ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 84/2016/എല്.ബലി.ആര.       തശയതലി 2-6-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 411/2016)

36.    മകരള കള്ളസ്റ്റ് വഖ്യവസലായ ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡലിഴന 2011-12 ഴല
        ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

37.    മകരള കള്ളസ്റ്റ് വഖ്യവസലായ ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡലിഴന 2014-15 ഴല
        ഭരണ റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

38.   ഓവരസശസസ്റ്റ് ഡവലപ്പസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് ആനസ്റ്റ് എരമപലായ്ഴമേനസ്റ്റ് പ്രമമേലാഷന കണ്സളടനസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
      ലലിമേലിറഡലിഴന (ഒഴഡഴപകസ്റ്റ്) 2013-14 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 
      സഹലിതര

39.  മകരള ഴകടലിട നലിരമലാണ ഴതലാഴെലിലലാളലി  മക്ഷേമേ മബലാരഡലിഴന 2012-13 ഴല
        ഭരണ റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

40.   മകരള തയ്യല്  ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡലിഴന 2014-15 ഴല
       ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര
                                                                      

41.  ടലാവനകൂര ഷുമഗഴസ്റ്റ് ആനസ്റ്റ് ഴകമേലിക്കല്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡലിഴന  2014-15 ഴല
      വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര കണക്കുകളര ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര 
 

42. മകരള കശുവണലി ഴതലാഴെലിലലാളലി ആശക്വലാസ മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡലിഴന                       
      2011-12 ഴല ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര
  
V.  ആമരലാഗഖ്യവര  സലാമൂഹഖ്യനശതലിയുര  വകുപ്പുമേനലി

(ശശമേതലി  ഴക  .    ഴക  .    ശശലജടശച്ചര):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസുകള  ഞലാന
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മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന:

      1 ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 292/2015/എച്ചസ്റ്റ് & എഫസ്റ്റ്. ഡബബ.ഡലി തശയതലി 
10.12.2015(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 866/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 
സഹലിതര

      2 ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 02/2016/എസസ്റ്റ്.ഴജ.ഡലി. തശയതലി 01.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 209/2016)

        3 ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 03/2016/എസസ്റ്റ്.ഴജ.ഡലി. തശയതലി 01.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 210/2016)

        4 ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 04/2016/എസസ്റ്റ്.ഴജ.ഡലി. തശയതലി 01.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 211/2016)

        5

        6.

        7.

       8.

       9.

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 05/2016/എസസ്റ്റ്.ഴജ.ഡലി. തശയതലി 04.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 254/2016)
സ.ഉ. (പലി) നമ്പര 264/2015/ആ.കു.വ  തശയതലി 19.11.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 321/2016)
മുന്നലാര മമേഖലയലിഴല മതയലില മതലാടങ്ങളലില് സശ ഴതലാഴെലിലലാളലികള 
മനരലിടുന്ന ഴതലാഴെലില് പ്രശ്നങ്ങളര പരലിഹലാരങ്ങളര സരബന്ധലിച്ച മകരള 
വനലിതലാ കമശഷഴന ശലിപലാരശകള
മകരള അങ്കണവലാടലി വരമക്കഴസ്റ്റ് ആനസ്റ്റ് അങ്കണവലാടലി ഴഹല്മപ്പഴസ്റ്റ് 
മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡലിഴന 2013-14 ഴല വലാരഷലിക ഭരണ റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര
മകരള സരസലാന വനലിതലാ വലികസന മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡലിഴന 
2007-08 2008-09 എന്നശ വരഷങ്ങളലിഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടകള 
ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

VI.
 

            

കൃഷലി  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .  എസസ്റ്റ്  .    സുനലില്കുമേലാര):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന:

1.     മകരള ഴവറലിനറലി ആനസ്റ്റ് അനലിമേല്  സയനസസ്റ്റ് യുണലിമവഴലിസലിറലിയുഴട  
        2013-14 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര
2.     മകരള ആമഗലാ ഇനഡസ്ട്രശസസ്റ്റ് മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡലിഴന            
        2010-11 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര കണക്കുകളര ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 
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        സഹലിതര

VII.

 
         

     

 

1.

        
2.

3.

4.

5.

6.

7.

പടലികജലാതലി  പടലികവരഗ്ഗ  പലിമന്നലാക്കസമുദലായമക്ഷേമേവര  നലിയമേവര

സലാരസലാരലികവര  പലാരലഴമേനറലികലാരഖ്യവര  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി

കൃഷലി  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .  എസസ്റ്റ്  .    സുനലില്കുമേലാര):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള പടലികജലാതലി  പടലികവരഗ്ഗ

പലിമന്നലാക്കസമുദലായമക്ഷേമേവര  നലിയമേവര  സലാരസലാരലികവര

പലാരലഴമേനറലികലാരഖ്യവര  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  ഞലാന

മമേശപ്പറത്തുവയ്ക്കുന:

സ.ഉ. (കഴയ്യഴുതസ്റ്റ്) നമ്പര 36/2015/സലാര.കലാ.വ.  തശയതലി 03.11.2015.
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 750/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

ജലി.ഒ. (എര. എസസ്റ്റ്) നമ്പര 07/2016/നലിയമേര തശയതലി 13.01.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 48/2016)

ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 16/2016/നലിയമേര തശയതലി 20.01.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 78/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 01/2016/സലി.എ.ഡലി.  തശയതലി 18.01.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 103/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 01/2016/പലി.എ.ഡലി.  തശയതലി 05.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 283/2016)

ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) നമ്പര 01/2016/പലി.എ.ഡലി.  തശയതലി 05.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 284/2016)
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8.

9.

VIII.

 

1.

 2.

 3.

4.

5.

6.

7.

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 05/2016/നലിയമേര  തശയതലി 07.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 315/2016)

മകരള സരസലാന പലിമന്നലാക്ക വലിഭലാഗ വലികസന മകലാരപ്പമറഷഴന 2013-
14 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

 ശവമലലാപ്പലിള്ളലി സരസ്കൃതലി ഭവഴന 2014-15 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

റവനബവര  ഭവനനലിരമലാണവര  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  ഗതലാഗത

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

കടലലാസ്സുകള  റവനബവര  ഭവനനലിരമലാണവര

വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി ഞലാന  മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ജലി.ഒ. (ആരറലി.) നമ്പര 129/2009/ആര.ഡലി തശയതലി 12.01.2009 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 67/2009) ഡലിമല മസറസ്റ്റ് ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

നമ്പര 49559/ബലി1/08/ആര.ഡലി തശയതലി 27.01.2009 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 114/2009) ഡലിമല മസറസ്റ്റ് ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

ജലി.ഒ. (ആരറലി.) നമ്പര 6626/2015/ആര.ഡലി തശയതലി 15.12.2015 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 04/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 132/2016/ആര.ഡലി തശയതലി 18.02.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 159/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 146/2016/ആര.ഡലി തശയതലി 22.02.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 161/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 147/2016/ആര.ഡലി തശയതലി 22.02.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 162/2016)

ജലി.ഒ. (എരഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 16/2016/ഹഹൗസലിരഗസ്റ്റ്.  തശയതലി 26.02.2016
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8.

9.

(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 173/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 124/2016/ആര.ഡലി തശയതലി 18.02.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 202/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 141/2016/ആര.ഡലി തശയതലി 19.02.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 203/2016)

10. 

11.

12.

13.

14.

 ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 207/2016/ഡലി.എര.ഡലി തശയതലി 02.03.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 263/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 208/2016/ഡലി.എര.ഡലി തശയതലി 02.03.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 264/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 01/2016/ഹഹൗസലിരഗസ്റ്റ് തശയതലി 23.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 293/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 290/2016/ആര.ഡലി തശയതലി 04.04.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 316/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 55/2016/റലി.ഡലി തശയതലി 19.04.2016 
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 331/2016)

 IX . തമദ്ദേശസക്വയരഭരണവര  നബനപക്ഷേമക്ഷേമേവര  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്

തശരതലാടനവര വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ വകുപ്പുമേനലി

(ഴപ്രലാഫ  .   സലി  .   രവശന്ദ്രനലാഥസ്റ്റ്): സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള

തമദ്ദേശസക്വയരഭരണവര  നബനപക്ഷേമക്ഷേമേവര  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്

തശരതലാടനവര  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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1. ജലി.ഒ. (എരഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 35/2014/എല്.എസസ്റ്റ്.ജലി.ഡലി.  തശയതലി 
10.02.2014 (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 108/2014) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 
സഹലിതര

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

സരക്കലാര ഉതരവസ്റ്റ് (അച്ചടലി)നമ്പര 140/2015/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 
25.04.2015 (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 241/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 
സഹലിതര
സരക്കലാര ഉതരവസ്റ്റ് (അച്ചടലി) നമ്പര 141/2015/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 
25.04.2015(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 242/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 
സഹലിതര

ജലി.ഒ (പലി) നമ്പര 145/2015/എല്.എസസ്റ്റ്.ജലി.ഡലി.  തശയതലി 30.04.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 263/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

സ. ഉ. (അച്ചടലി) നമ്പര 146/2015/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 30.04.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 264/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

സ. ഉ. (പലി) നമ്പര 147/2015/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 30.04.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 265/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

സ. ഉ. (അച്ചടലി) നമ്പര 148/2015/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 30.04.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 266/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

സ. ഉ. (അച്ചടലി) നമ്പര 149/2015/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 30.04.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 267/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 150/2015/എല്.എസസ്റ്റ്.ജലി.ഡലി.  തശയതലി 30.04.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 268/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 151/2015/എല്.എസസ്റ്റ്.ജലി.ഡലി.  തശയതലി 30.04.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 269/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

സ. ഉ. (അച്ചടലി) നമ്പര 152/2015/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 30.04.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 270/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

സരക്കലാര ഉതരവസ്റ്റ് (അച്ചടലി) നമ്പര 153/2015/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 
30.04.2015 (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 271/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 
സഹലിതര
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13.

14.

15.

16.

17.

സ. ഉ. (പലി) നമ്പര 164/2015/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 11.05.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 302/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

സ. ഉ. (അ) നമ്പര 240/2015/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 21.07.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 487/2015)ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

സ. ഉ. (അ) നമ്പര 09/2016/ത.സക്വ.ഭ.വ.  തശയതലി 11.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 195/2016)

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 18/2016/എല്.എസസ്റ്റ്.ജലി.ഡലി.  തശയതലി 23.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 288/2016)

ഇനഫരമമേഷന മകരള മേലിഷഴന 2010-11,2011-12,2012-13,2013-14 
എന്നശ വരഷങ്ങളലിഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടകള ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 
സഹലിതര

X.

1.

2.

3.

വഖ്യവസലായവര  മസ്പെലാരട്സുര  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    ഇ  .  പലി  .    ജയരലാജന):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസ്സുകള

ഞലാന  മമേശപ്പറത്തുവയ്ക്കുന:

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 92/2015/ഐ.ഡലി.  തശയതലി 03.07.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 451/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 127/2015/ഐ.ഡലി.  തശയതലി 09.09.2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 617/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 02/2016/ഐ.ഡലി.  തശയതലി 06.01.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 31/2016) 
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 

15.

16.

17.

സ. ഉ. (അച്ചടലി) നമ്പര 26/2016/കലാ.യുവ.  തശയതലി 04.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 260/2016)
ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 07/2016/ഐ.ഡലി.  തശയതലി 23.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 294/2016,295/2016) 
ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 06/2016/ഐ.ഡലി.  തശയതലി 17.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 302/2016) 
ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 08/2016/ഐ.ഡലി.  തശയതലി 28.03.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 303/2016) 
ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 11/2016/ഐ.ഡലി.  തശയതലി 25.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 337/2016) 
ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 10/2016/ഐ.ഡലി.  തശയതലി 23.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 342/2016) 
സശല് ആനസ്റ്റ് ഇനഡസ്ട്രശസസ്റ്റ് മഫലാരജലിരഗ്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡലിഴന  2013-14, 
2014-15 എന്നശ വരഷങ്ങളലിഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര കണക്കുകളര ഡലിമല
മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

മകരള ഖലാദലി ഗലാമേവഖ്യവസലായ മബലാരഡലിഴന  2012-13 ഴല വലാരഷലിക 
കണക്കുകള ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര
മകരള മസറസ്റ്റ് ഹലാനലര ഴഡവലപ്ഴമേനസ്റ്റ് മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡലിഴന     
2014-15 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടകളര കണക്കുകളര  ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് 
സഹലിതര
മകരള ഖലാദലി ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡലിഴന 2012-13,2013-
14,2014-15 എന്നശ വരഷങ്ങളലിഴല പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടകളര 
വരവഴചലവസ്റ്റ് കണക്കുകളര ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

മകരള മേലിനറല്സസ്റ്റ് ആനസ്റ്റ് ഴമേറല്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡലിഴന 2014-15 ഴല വലാരഷലിക 
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

മകരള മസറസ്റ്റ് ഇന ഡസ്ട്രലിയല്  ഴഡവലപ്ഴമേനസ്റ്റ് മകലാരപ്പമറഷന 
ലലിമേലിറഡലിഴന 2009-10,2013-14 എന്നശ വരഷങ്ങളലിഴല വലാരഷലിക 
റലിമപ്പലാരടകള  ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

മകരള മസറസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് ആനസ്റ്റ് ഫലാരമേസബടലിക്കല്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡലിഴന 2014-15 
ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

ഴമേറല് ഇനഡസ്ട്രശസസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡലിഴന 2012-13 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര



Uncorructed/Not for publication
24

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ഴസയലില്-എസസ്റ്റ്.സലി.എല്. മകരള  ലലിമേലിറഡലിഴന 2014-15 ഴല വലാരഷലിക 
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

മകരള സലിറലാമേലിക്സെെസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡലിഴന 2014-15 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര 
കണക്കുകളര ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

ടലാവനകൂര സലിമേനസസ്റ്റ്  ലലിമേലിറഡലിഴന 2012-13 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

മേലബലാര സലിമേനസസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡലിഴന 2012-13 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

ടലാവനകൂര ഴകലാച്ചലിന ഴകമേലിക്കല്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡലിഴന 2014-15 ഴല വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര കണക്കുകളര ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

ആമടലാകലാസസ്റ്റ്  ലലിമേലിറഡലിഴന 2013-14 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല 
മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

 ഴകല്മടലാണ് ഇലമകലാ സലിറലാമേലിക്സെെസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡലിഴന 2013-14 ഴല വലാരഷലിക 
റലിമപ്പലാരടര കണക്കുകളര  ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

XI. ശവദദ്യുതലിയുര  മദവസക്വവര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    കടകരപള്ളലി

സുമരന്ദ്രന):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസ്സുകള  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
1 ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 41/2016/ആര.ഡലി.  തശയതലി  19.01.2016

(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 56/2016)

2 ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 148/2016/ആര.ഡലി.  തശയതലി 22.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 163/2016)

3 ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 149/2016/ആര.ഡലി.  തശയതലി 22.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 164/2016)

4 ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 173/2016/ആര.ഡലി.  തശയതലി 27.02.2016
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(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 196/2016)

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 188/2016/ആര.ഡലി.  തശയതലി 29.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 197/2016)
ജലി.ഒ. (എരഎസസ്റ്റ്) നമ്പര 09/2016/പലി.ഡലി.  തശയതലി 22.04.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 340/2016)

നമ്പര 1/1/ഴക.എസസ്റ്റ്. ഇ.ആര.സലി-2015.  തശയതലി 15.12.2015

ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 187/2016/ആര.ഡലി.  തശയതലി 29.02.2016

നമ്പര 58/എഡലി (നലിയമേര)/2016/ഴക.എസസ്റ്റ്. ഇ.ആര.സലി.തശയതലി 
11.01.2016

നമ്പര 2114/എഡലി എല്/ഴക.എസസ്റ്റ്. ഇ.ആര.സലി./2014 തശയതലി 
04.02.2016

നമ്പര 2521/എഡലി എല്/ഴക.എസസ്റ്റ്. ഇ.ആര.സലി./2015  തശയതലി 
15.03.2016

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

  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തു  വയ്ക്കുന:

1.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 01/2016/എഫസ്റ്റ് & ഡബബ.എല്.ഡലി      തശയതലി 01.02.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 129/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

2.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 01/2016/ഡലി.ഡലി                  തശയതലി 12.01.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 133/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

3.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 02/2016/എഫസ്റ്റ് & ഡബബ.എല്.ഡലി     തശയതലി 17.02.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 199/2016) 

4.   ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 04/2016/എഫസ്റ്റ് & ഡബബ.എല്.ഡലി       തശയതലി 03.03.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 223/2016)
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 5.   മേശറസ്റ്റ് മപ്രലാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തഖ്യ ലലിമേലിറഡലിഴന 2011-12-ഴല

           വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറ്റുഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

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

കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:    

1.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 78/2015/ടലാന.   തശയതലി 08.12.2015

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 838/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

2.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 17/2016/ടലാന.    തശയതലി 12.02.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 138/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

3.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 19/2016/ടലാന.    തശയതലി 20.02.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 155/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

4.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 18/2016/ടലാന.  തശയതലി 19.02.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 177/2016) 

5.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 20/2016/ടലാന.   തശയതലി 29.02.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 198/2016) 

6.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 22/2016/ടലാന.  തശയതലി 03.03.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 249/2016) 

7.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 28/2016/ടലാന.  തശയതലി 15.03.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 278/2016) 

8.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 29/2016/ടലാന. തശയതലി 18.03.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 296/2016) 

9.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 34/2016/ടലാന.    തശയതലി 08.04.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 319/2016) 

10.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 36/2016/ടലാന.   തശയതലി 12.05.2016
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      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 372/2016) 

11.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 37/2016/ടലാന.  തശയതലി 20.05.2016              

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 380/2016) 

12.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 35/2016/ടലാന.  തശയതലി 18.04.2016

              

XIV.   ഴപലാതമേരലാമേത്തുര രജലിമസ്ട്രഷനര വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ജലി  .    സുധലാകരന):  സര,  

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:

1.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 216/2015/നലി.വ    തശയതലി 05.12.2015

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 832/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

2.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 30/2016/റലി.ഡലി     തശയതലി 25.02.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 178/2016) 

3.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 34/2016/റലി.ഡലി   തശയതലി 26.02.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 182/2016) 

4.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 37/2016/റലി.ഡലി   തശയതലി 02.03.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 214/2016) 

5.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 39/2016/റലി.ഡലി   തശയതലി 02.03.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 216/2016) 

6.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 59/2016/റലി.ഡലി  തശയതലി 10.05.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 365/2016) 

7.    ജലി.ഒ. (പലി) നമ്പര 62/2016/റലി.ഡലി   തശയതലി 02.06.2016

      (എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമ്പര 408/2016) 

8.  മറലാഡസ്റ്റ് ഇനഫലാസ്ട്രക്ചര കമ്പനലി മകരള ലലിമേലിറഡലിഴന 2013 മേലാരച്ചസ്റ്റ് 31-നസ്റ്റ്

       അവസലാനലിച്ച വരഷഴത വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറ്റുസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.
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XV.  ഭക്ഷേഖ്യവര സലിവലില് സശപസുര വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   പലി  .   തലിമലലാതമേന  ):    സര, 

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:

1. സ.ഉ (പലി) നമ്പര 01/2016/ഭ.ഴപലാ.വലി.വ    തശയതലി 07-01-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 54/2016) 

2. ജലി.ഒ(പലി) നമ്പര 05/2016/സലി.എ.ഡലി    തശയതലി 20-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 150 /2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

3. നമ്പര 270209/ഡലി3/2015/എഫസ്റ്റ്&സലിഎസ്ഡലി തശയതലി 08-01-2016
ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

4. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 06/2016/സലി.എ.ഡലി    തശയതലി 20-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 165/2016) 

5. മകരള മറഷന വഖ്യലാപലാരലി മക്ഷേമേനലിധലിയുഴട 2013-14, 2014-15 എന്നശ 
വരഷങ്ങളലിഴല ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടകള ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

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

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 208/2015/റലി.ഡലി    തശയതലി 27-11-2015
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 805/2015) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

2. സ.ഉ (അച്ചടലി) നമ്പര 25/2016/നലി.വ തശയതലി 03.02.2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 116/2016) ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര

3. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 27/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 08-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 124/2016) 

4. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 31/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 25-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 179/2016) 

5. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 32/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 25-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 180/2016) 

6. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 33/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 26-02-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 181/2016) 

7. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 36/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 02-03-2016
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(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 213/2016) 

8. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 38/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 02-03-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 215/2016) 

9. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 41/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 11-03-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 270/2016) 

10. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 42/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 11-03-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 271/2016) 

11. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 47/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 30-03-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 300/2016) 

12. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര50/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 02-04-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 314/2016) 

13. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 52/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 15-04-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 324/2016) 

14. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 54/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 15-04-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 325/2016) 

15. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 57/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 06-05-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 361/2016) 

16. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 58/2016/റലി.ഡലി    തശയതലി 06-05-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 362/2016) 

17. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 59/2016/ഫലിന.    തശയതലി 02-05-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 368/2016) 

18. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 60/2016/ഫലിന.    തശയതലി 02-05-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 369/2016) 

19. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 71/2016/ഫലിന.    തശയതലി 11-05-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 370/2016) 

20. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 56/2016/റലി.ഡലി.    തശയതലി 27-04-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 371/2016) 

21. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 64/2016/ഫലിന.    തശയതലി 07-05-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 388/2016) 

22. ജലി.ഒ.(പലി)  നമ്പര 70/2016/ഫലിന.    തശയതലി 11-05-2016
(എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.നമ്പര 393/2016) 

23. 2015 മേലാരച്ചസ്റ്റ് 31-നസ്റ്റ് അവസലാനലിച്ച വരഷഴത ഇക്കമണലാമേലികസ്റ്റ് ഴസകറലിഴന 
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കുറലിച്ചുള്ള  കരപ് മടലാളര ആനസ്റ്റ് ആഡലിറര ജനറല് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തഖ്യയുഴട  റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്.

24. 2015  മേലാരച്ചസ്റ്റ്  31 നസ്റ്റ്  അവസലാനലിച്ച  വരഷഴത  ഴപലാതമമേഖലലാ  സലാപനങ്ങഴള
കുറലിച്ചുള്ള കരപ് മടലാളര ആനസ്റ്റ് ആഡലിറര ജനറല് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തഖ്യയുഴട   റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്.

25. മകരള ഫലിനലാനഷഖ്യല് മകലാരപ്പമറ ഷഴന 2015 മേലാരച്ചസ്റ്റ് 31-നസ്റ്റ് അവസലാനലിച്ച 
വരഷഴത കണക്കുകളലിമന്മേലള്ള കരപ് മടലാളര ആനസ്റ്റ് ആഡലിറര ജനറല് ഓഫസ്റ്റ് 
ഇന്തഖ്യയുഴട പ്രമതഖ്യക ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

26.  മഫലാരമേലാറലിരഗ്സസ്റ്റ് (ഇന്തഖ്യ) ലലിമേലിറ ഡലിഴന 2009-10 ഴല വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര 
കണക്കുകളര ഡലിമല മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ് സഹലിതര.

27. മകരള  മൂലഖ്യ  വരദലിത നലികുതലി,  കലാരഷലികലാദലായ  നലികുതലി  &  ഴസയലില്സസ്റ്റ്  ടലാക്സെെസ്റ്റ്
അപ്പമലറസ്റ്റ്  ടലിബബണലലിഴന  2010-11-ഴല  ഭരണ  റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്  ഡലിമല  മസറസ്റ്റ്ഴമേനസ്റ്റ്
സഹലിതര.

XVII.  ജലവലിഭവ  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  വഖ്യവസലായവര  മസ്പെലാരട്സുര  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    ഇ  .    പലി  .    ജയരലാജന): സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസ്സുകള  ജലവലിഭവ

വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. മകരള വലാടര അമതലാറലിറലിയുഴട 2011-12-ഴല വലാരഷലിക കണക്കുകള ഡലിമല മസറ്റുഴമേനസ്റ്റ്
സഹലിതര.

XVIII    നലിയമേസഭലാ   ഴസക്രടറലി-ഇന-ചലാരജസ്റ്റ്  (  ശശമേതലി  പലി  .    ജയലകലി):   സര,   

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. 2015-ഴല മുമന്നലാക്ക വലിഭലാഗങ്ങളലിഴല സലാമ്പതലികമേലായലി പലിമന്നലാക്കര 
നലില്ക്കുന്ന വലിഭലാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് മവണലിയുള്ള മകരള സരസലാന കമശഷന ആകസ്റ്റ്
 (2016-ഴല 2-ാം ആകസ്റ്റ്.)

2. 2015-ഴല പ്രവലാസലി ഭലാരതശയര (മകരളശയര) കമശഷന ആകസ്റ്റ്
 (2016-ഴല 3-ാം നമ്പര ആകസ്റ്റ്)

3. 2015-ഴല പ്രവലാസലി മകരളശയരുഴട മക്ഷേമേ (മഭദഗതലി) ആകസ്റ്റ് 
(2016 ഴല 4-ാം നമ്പര ആകസ്റ്റ്)
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4. 2015-ഴല മകരള റലിയല് എമസറസ്റ്റ് (നലിയനണവര വലികസനവര) ആകസ്റ്റ്
(2016 ഴല 5-ാം നമ്പര ആകസ്റ്റ്)

5. 2016-ഴല മകരള ധനവലിനലിമയലാഗ (മവലാടസ്റ്റ് ഓണ് അക്കഹൗണസ്റ്റ്) ആകസ്റ്റ്
(2016 ഴല 6-ാം  ആകസ്റ്റ്)

6. 2016-ഴല മകരള ധനവലിനലിമയലാഗ ആകസ്റ്റ്
(2016 ഴല 7-ാം  ആകസ്റ്റ്)

7. THE KERALA LAND TAX (AMMENDMENT) ACT, 2016
(ACT 8 OF 2016)

8. 2016-ഴല മകരള നഗര- ഗലാമേലാസൂത്രണ ആകസ്റ്റ്
(2016 ഴല 9-ാം ആകസ്റ്റ്)

9. 2016-ഴല മകരള അങ്കണവലാടലി വരക്കരമേലാരുഴടയുര അങ്കണവലാടലി 
ഴഹല്പ്പരമേലാരുഴടയുര മക്ഷേമേനലിധലി ആകസ്റ്റ്
(2016 ഴല 10-ാം നമ്പര ആകസ്റ്റ്)

10. THE PAYMENT OF WAGES (KERALA AMMENDMENT) ACT, 2015
(ACT 11 OF 2016)

(2)   ലലിസസ്റ്റ്   II    പ്രകലാരര

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

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

പതലിമൂന്നലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട ഒമ്പതലാര സമമളനതലിഴല  4810, 6068,

പതലാര സമമളനതലിഴല 53, 4956, പതലിഴനലാന്നലാര സമമളനതലിഴല 3311, 7641,

പനണലാര സമമളനതലിഴല  2025,  3635,  പതലിമൂന്നലാര  സമമളനതലിഴല  1963,

പതലിനലാലലാര  സമമളനതലിഴല 1728, 5744,  പതലിനഞലാര സമമളനതലിഴല 151,

245, 305, 316, 323, 2090, 3501, 3506, 3509, 3533, 3678, 3701, 3727, 3538,
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പതലിനലാറലാര  സമമളനതലിഴല  68,  139,  1386,  3100,  3113,  3114,  3127,  3201

എന്നശ  നമ്പരുകളലിലളള  നക്ഷേത്രചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യങ്ങളഴട  മേറപടലിയുര  അവയസ്റ്റ്

യഥലാസമേയര മേറപടലി നല്കുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുന്നതലിനളള കലാരണര കലാണലിക്കല്

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര.

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

ടശച്ചര) : സര,   തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

പതലിമൂന്നലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  അഞലാര  സമമളനതലിഴല  4778,

പതലിഴനലാന്നലാര സമമളനതലിഴല 4892, പതലിമൂന്നലാര സമമളനതലിഴല 1681, 1683,

3237,  പതലിനലാലലാര  സമമളനതലിഴല  1674,  2804,  4316,  5570,  2211,  3534,

പതലിനഞലാര സമമളനതലിഴല  1816, 2485, 3491,  പതലിനലാറലാര സമമളനതലിഴല

1703, 1705 എന്നശ നമ്പരുകളലിലളള നക്ഷേത്രചലിഹ്നമേലിടലാത മചലാദഖ്യങ്ങളഴട മേറപടലിയുര

അവയസ്റ്റ്  യഥലാസമേയര  മേറപടലി  നല്കുവലാന  സലാധലിക്കലാതലിരുന്നതലിനളള  കലാരണര

കലാണലിക്കല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര.

3. ഭക്ഷേഖ്യവര സലിവലില് സഴഴപസുര വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   പലി  .   തലിമലലാതമേന): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

പതലിമൂന്നലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  പതലിനഞലാര  സമമളനതലിഴല  1350,
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3100, 3086, പതലിനലാറലാര സമമളനതലിഴല 242, 263, 1271, 2736, 2737, 2739,

2740,  2741,  2742,  2751,  2760,  2765  എന്നശ  നമ്പരുകളലിലളള

നക്ഷേത്രചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യങ്ങളഴട  മേറപടലിയുര  അവയസ്റ്റ്  യഥലാസമേയര  മേറപടലി

നല്കുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുന്നതലിനളള കലാരണര കലാണലിക്കല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര.


