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മമേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലലാസ്സുകള

(1)   ലലിസസ്റ്റ്   -1   പ്രകലാരര

 i.   ചടര   166 (1)   പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

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

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

ക്രമേ 
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ പതലിക 
സഹലിതമേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് നമ്പർ     തശയതലി 

1 89/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 5/2021/മഹലാര 27.01.2021 അഴത
2 301/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 78/2021/മഹലാര 18.03.2021 അഴത
3 302/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 79/2021/മഹലാര 18.03.2021 അഴത
4 372/2021 സ.ഉ.(കക) നര. 85/2021/ആഭഖ്യന്തരര 19.04.2021 അഴത
5 487/2021 മഹലാര-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/66/2020-മഹലാര 01.07.2021 അല
6 511/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 6/2021/ഉഭപവ 24.06.2021 അല
7 512/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 7/2021/ഉഭപവ 28.06.2021 അല
8 536/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 55/2021/മഹലാര 16.07.2021 അല
9 537/2021 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നര. 1840/2021/മഹലാര 30.06.2021 അല
10 539/2021 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നര. 1816/2021/മഹലാര 30.06.2021 അല
11 541/2021 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നര. 2049/2021/മഹലാര 19.7.2021 അല
12 549/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 56/2021/മഹലാര 21.07.2021 അല
13 557/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 57/2021/മഹലാര 23.07.2021 അല
14 558/2021 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നര. 2093/2021/മഹലാര 26.07.2021 അല
15 575/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 58/2021/മഹലാര 30.07.2021 അല
16 602/2021 ജലി.ഒ.(പലി)നര.1/2021 സലിഎസസ്റ്റ്ഐഎൻഡലി 09.08.2021 അല
17 617/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 60/2021/മഹലാര 17.08.2021 അല
18 649/2021 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നര. 2330/2021/മഹലാര 27.08.2021 അല
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വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:
12.08.2021-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്
.ആർ.ഒ. 
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 444/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 17/2021/ജലിഎഡലി 14.06.2021
2 453/2021 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നര. 1414/2021/മഹലാര 18.05.2021
3 459/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 117/2021/മഹലാര 24.06.2021
4 460/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 118/2021/മഹലാര 24.06.2021
5 461/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 119/2021/മഹലാര 24.06.2021
6 462/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 120/2021/മഹലാര 24.06.2021
7 463/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 121/2021/മഹലാര 24.06.2021
8 499/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 46/2021/മഹലാര 02.07.2021
9 500/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 47/2021/മഹലാര 02.07.2021
10 501/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 48/2021/മഹലാര 02.07.2021
11 502/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 49/2021/മഹലാര 02.07.2021
12 521/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 133/2021/ജലിഎഡലി 14.07.2021
13 550/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 129/2021/മഹലാര 09.07.2021

ii. ചടര 166  ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ പതലിക  
സഹലിതമേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
മകരള സരസലാന 
കജവകവവലിധഖ്യ 
മബലാര ഡസ്റ്റ്

2019-20 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2
ഴസന്റെര മഫലാര 
  ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
സഡശസസ്റ്റ്

2020-21  വലാരഷലിക
കണക്കുകള അല

II. തമദ്ദേശസസ്വയരഭരണര,  ഗലാമേവലികസനര,  എകക്സൈസസ്റ്റ് വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    എര  .    വലി  .    മഗലാവലിന്ദന

മേലാസര): സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.      
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i.   ചടര   166(1)   പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ തശയതലി 

1 15/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
1/2021/എല്എസ്ജലിഡലി

02.01.2021 അഴത

2 16/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
2/2021/എല്എസ്ജലിഡലി

02.01.2021 അഴത

3 17/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
3/2021/എല്എസ്ജലിഡലി

02.01.2021 അഴത

4 19/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
4/2021/എല്എസ്ജലിഡലി

02.01.2021 അഴത

5 20/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
5/2021/എല്എസ്ജലിഡലി

02.01.2021 അഴത

6 24/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
6/2021/എല്എസ്ജലിഡലി

02.01.2021 അഴത

7 25/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
7/2021/എല്എസ്ജലിഡലി

02.01.2021 അഴത

8 26/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
8/2021/എല്എസ്ജലിഡലി

02.01.2021 അഴത

ii.   ചടര   166   ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ  പതലിക
സഹലിതമേലാമണലാഴയ

ന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 മകരള ഇനസലിററ്റ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് 
മലലാക്കല് അഡലിനലിമസ്ട്രേഷന   
(കലില)

2018-19 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

III.  റവനന-ഭവനനലിരമലാണ  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    രലാജന): സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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ചടര 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
പതലിക

സഹലിതമേലാ
മണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ തശയതലി 

1 592/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്)നര.11/2021/എച്ചസ്റ്റ്എസ്ജലി 30.07.2021 അല

2 607/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 108/2021/ആർഡലി 06.08.2021 അല

IV.  ജലവലിഭവ വകുപ്പുമേനലി ക്കുമവണലി റവനന-ഭവനനലിരമലാണ വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    രലാജന):

സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 മകരള വലാടര 
അമതലാറലിറലി

2014-15   വലാരഷലിക
കണക്കുകള

അഴത

V. വനര-വനഖ്യജശവലി വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി പടലികജലാതലി,  പടലികവരഗ, പലിന്നലാക്ക വലിഭലാഗ മക്ഷേമേ-

മദേവസസ്വര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    രലാധലാകൃഷ്ണന):   സര,  ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസ്സുകള

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക 
സഹലിതമേലാ
മണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയ
തലി 

1 515/2021 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 
11/2021/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി

09.07.2021 അല

2 522/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 26/2021/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി 08.07.2021 അല
3 554/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 28/2021/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി 13.07.2021 അല
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4 586/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 27/2021/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി 12.07.2021 അല
5 680/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 29/2021/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി 19.07.2021 അല
6 681/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 31/2021/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി 27.07.2021 അല

        വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:
12.08.2021-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്
.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ തശയതലി 

1 465/2021 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.25/2021/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി

21.06.2021

VI.  പടലികജലാതലി-പടലികവരഗ,  പലിന്നലാക്കവലിഭലാഗമക്ഷേമേ-മദേവസസ്വര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .

രലാധലാകൃഷ്ണന):  സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ പതലിക
സഹലിതമേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 കൂടല്മേലാണലികഖ്യര മദേവസസ്വര 2015 ഭരണ റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2 ഗുരുവലായൂര മദേവസസ്വര 2015 ഭരണ റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

VII. ധനകലാരഖ്യ വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   ഴക  .   എന  .   ബലാലമഗലാപലാല്): സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന 

കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ പതലിക 
സഹലിതമേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് നമ്പർ     തശയതലി 

1 547/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 49/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 20.07.2021 അല
2 548/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 50/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 20.07.2021 അല
3 562/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 52/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 26.07.2021 അല
4 563/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 53/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 26.07.2021 അല
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5 564/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 54/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 26.07.2021 അല
6 565/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 55/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 26.07.2021 അല
7 566/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 56/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 26.07.2021 അല
8 567/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 57/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 26.07.2021 അല
9 598/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 60/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 11.08.2021 അല
10 654/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 122/2021/ഫലിൻ 01.09.2021 അല
11 662/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 64/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 07.09.2021 അല
12 663/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 65/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 07.09.2021 അല
13 664/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 66/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 07.09.2021 അല
14 665/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 67/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 07.09.2021 അല
15 666/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 68/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 07.09.2021 അല
16 667/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 69/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 07.09.2021 അല
17 668/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 70/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 07.09.2021 അല
18 669/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 72/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 07.09.2021 അല
19 670/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 73/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 07.09.2021 അല

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:
12.08.2021-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 534/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 48/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 15.07.2021
2 535/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 47/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 15.07.2021

VIII.  നലിയമേര, വഖ്യവസലായര,  കയര വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   പലി  .   രലാജശവസ്റ്റ്): സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

 i. ചടര 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ പതലിക 
സഹലിതമേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ്നമ്പർ     തശയതലി 

1 838/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 25/2020/ഐഡലി 10.10.2020 അഴത
2 504/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 14/2021/ഐഡലി 10.06.2021 അല
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ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
 പതലിക  സഹലിത 
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 മകരള സരസലാന ബലാരബൂ  
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2014-15 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2 ടലാവനകൂര സലിഴമേന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2016-17 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

3 ടലാവനകൂര  കടറലാനലിയര 
മപ്രലാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2016-17 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

4 തലിരുവനന്തപുരര ഴപരമേനന്റെസ്റ്റ്
മലലാകസ്റ്റ് അദേലാലതസ്റ്റ്

2016-17 പ്രമതഖ്യക ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2017-18

5
മകരള സരസലാന ലശഗല് 
സരവശസസസ്റ്റ് അമതലാറലിറലി

2016-17 പ്രമതഖ്യക ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2017-18

6
മകരള സരസലാന 
കശുവണലി വലികസന 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2017-18 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
കണക്കുകളര അഴത

2018-19

7

മകരള ഇനഡസ്ട്രേലിയല്        
ഇനഫലാസ്ട്രേക്ച്ചര 
ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്     
മകലാരപ്പമറഷന (കലിനഫലാ)

2018-19 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

8
മകരള സരസലാന 
വഖ്യവസലായ വലികസന 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2018-19 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

9 ഴസയലില്-എസസ്റ്റ്.സലി.എല് 
മകരള ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2019-20 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

10
മകരള ഴക്ലെയ്സസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ് 
ഴസറലാമേലികസ്റ്റ് മപ്രലാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2019-20 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

11 മകരള മേലിനറല്സസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ് 
ഴമേറല്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2019-20 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

IX.  കൃഷലി വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   പലി  .   പ്രസലാദേസ്റ്റ്): സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള 
മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
 പതലിക  സഹലിത 
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1

മകരള മസറസ്റ്റ് 
മഹലാരടലികളച്ചറല് 
മപ്രലാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 
(മഹലാരടലിമകലാരപ്പസ്റ്റ്)

2015-16
വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര അഴത

2 മകരള ലലാന്റെസ്റ്റ് ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2015-16വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര അഴത

3 മകരള കലാരഷലിക                 
സരവ്വകലലാശലാല

2020-21വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അല.

X. ഉന്നത  വലിദേഖ്യലാഭഖ്യലാസ-സലാമൂഹഖ്യനശതലി   വകുപ്പുമേനലി  (മഡലാ  .    ആര  .    ബലിന):  സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

    i. ചടര 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ  
പതലിക 
സഹലിതമേലാമണലാഴയ
ന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 622/2020 ജലി.ഒ.(എരഎസസ്റ്റ്) നര. 
25/2020/എസ്ഴജഡലി

24.09.202
0

അഴത

2 520/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
13/2021/എസ്ഴജഡലി

13.07.202
1

അല

3 590/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 31/2021/ഉവലിവ 08.08.202
1

അല

    ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
 പതലിക  സഹലിത 
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 
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1 മകരള 
സരവ്വകലലാശലാല

2018-
19

വലാരഷലിക വരവസ്റ്റ് ഴചലവസ്റ്റ്
കണക്കസ്റ്റ്

അഴത

XI.  സഹകരണ-രജലിമസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .    എന  .    വലാസവന)  :  സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

  ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി

1 19/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 135/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 19-12-2019 അഴത
2 34/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 3/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 08.01.2021 അഴത
3 361/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 70/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 15.04.2021 അഴത
4 366/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 72/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 16.04.2021 അഴത
5 368/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 67/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 08.04.2021 അഴത
6 451/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 98/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 15.06.2021 അല
7 507/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 105/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 06.07.2021 അല
8 508/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 59/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 18.03.2021 അല
10 517/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 93/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 05.06.2021 അല
11 525/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 75/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 26.04.2021 അല
12 526/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 102/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 06.07.2021 അല
13 527/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 103/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 06.07.2021 അല
14 529/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 108/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 12.07.2021 അല
15 530/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 109/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 12.07.2021 അല
16 531/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 101/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 05.07.2021 അല
17 532/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 106/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 06.07.2021 അല
18 533/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 111/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 13.07.2021 അല
19 576/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 113/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 16.07.2021 അല
20 577/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 112/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 16.07.2021 അല
21 578/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 114/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 16.07.2021 അല
22 579/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 115/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 16.07.2021 അല
23 580/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 116/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 27.07.2021 അല
24 581/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 117/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 27.07.2021 അല
25 588/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 123/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 04.08.2021 അല
26 606/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 118/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 01.08.2021 അല
27 611/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 62/2021/നലിവ 16.08.2021 അല
28 621/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 76/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 28.04.2021 അല
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29 623/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 77/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 28.04.2021 അല
30 625/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 78/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 28.04.2021 അല

 വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:
12.08.2021-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 618/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 94/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 02.09.2019
2 380/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 48/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 28.05.2020
3 784/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 126/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 14.10.2020
4 791/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 137/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 27.10.2020
5 833/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 141/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 28.10.2020
6 474/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 88/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 05.06.2021
7 490/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 74/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 23.04.2021
8 519/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 46/2021/ടലാക്സൈസസ്റ്റ് 14.07.2021
9 528/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 107/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 12.07.2021

           
XII. മേതഖ്യബന്ധനര,  സലാരസലാരലികര,   യുവജനമക്ഷേമേ വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    സജലി ഴചറലിയലാന ) :

സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

                 
 ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
മകരള സരസലാന 
ചലച്ചലിത വലികസന 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2016-17
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര
അഴത

2 കപതൃക പഠന മകനര 2018-19  വലാരഷലിക ഭരണ
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത
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     വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:
    12.08.2021-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്ര
മേ
നര
.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 513/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
17/2021/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

08.07.2021

XIII.  ഴപലാതുവലിദേഖ്യലാഭഖ്യലാസ-ഴതലാഴെലില്  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  മേതഖ്യബന്ധനര,  സലാരസലാരലികര,

യുവജനമക്ഷേമേ വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    സജലി ഴചറലിയലാന ):  സര,  ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

      i. ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക 
സഹലിത 
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി

1 183/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 24/2021/എല്ബലിആർ 16.02.2021 അഴത
2 543/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 59/2021/എല്ബലിആർ 15.07.2021 അല
3 593/2021 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നര. 62/2021/ഴതലാഴെലില് 09.08.2021 അല
4 624/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 66/2021/എല്ബലിആർ 18.08.2021 അല
5 626/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 65/2021/എല്ബലിആർ 17.08.2021 അല
6 651/2021 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നര. 68/2021/ഴതലാഴെലില് 31.08.2021 അല
7 652/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 69/2021/എല്ബലിആർ 31.08.2021 അല
8 655/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 67/2021/എല്ബലിആർ 26.08.2021 അല

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:
12.08.2021-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 
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1 251/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 29/2021/എല്ബലിആ ർ 24.02.2021
2 445/2021 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നര. 54/2021/ഴതലാഴെലില് 04.06.2021
3 481/2021 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നര. 58/2021/ഴതലാഴെലില് 21.06.2021
ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
മകരള കള്ളസ്റ്റ് വഖ്യവസലായ
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡസ്റ്റ്

2014-15
ആഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2015-16

2

മകരള കക 
ഴതലാഴെലിലലാളലി വലിദേഗ് ദ്ധ 
ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷേമേ 
പദ്ധതലി

2015-16 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടര അഴത

3
മകരള ആഭരണ 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡസ്റ്റ്

2017-18 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടര അഴത

4

ഓവരസശസസ്റ്റ് 
ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
ആനഡസ്റ്റ് 
എരമപലായ് ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
ഴപ്രലാമമേലാഷന 
കൺസളടന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് (ODEPC)

2018-19

വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത
2019-20

5
മകരള ആമടലാറലിക്ഷേലാ 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷേമേനലിധലി പദ്ധതലി

2019-20 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടര അഴത

6

മകരള 
ആമടലാഴമേലാകബല് 
വരക്കസ്റ്റ്മഷലാപ്പസ്റ്റ് 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷേമേനലിധലി പദ്ധതലി

2019-20
വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടര അഴത
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7
മകരള മമേലാമടലാര 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡസ്റ്റ്

2019-20
വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടര അഴത

XIV. ഴപലാതുമേരലാമേതസ്റ്റ്- വലിമനലാദേസഞലാര വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .   പലി  .   എ  .   മുഹമദേസ്റ്റ് റലിയലാസസ്റ്റ്) : സര, 

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
 പതലിക  
സഹലിത 
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
മസറസ്റ്റ് ഇനസലിററ്റ്യൂടസ്റ്റ് ഒലാഫസ്റ്റ് 
മഹലാസലിറലാലലിറലി 
മേലാമനജുഴമേന്റെസ്റ്റ്

2018-19 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2019-20

XV.  മൃഗസരരക്ഷേണ-ക്ഷേശരവലികസന വകുപ്പുമേനലി  (ശശമേതലി ഴജ  .    ചലിഞ്ചുറലാണലി):  സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
 പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 മകരള ഫശഡ്സസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2017-18   വലാരഷലിക

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

XVI. ഗതലാഗത  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  കലായലികര,  വഖഫസ്റ്റ്,  ഹജസ്റ്റ് തശരതലാടന വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .   വലി  .   അബ്ദുറഹലിമേലാന):  സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 
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ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്ര
മേ
നര
.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 587/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
22/2021/ടലാനസസ്റ്റ്

30.07.202
1

അല

2 591/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
23/2021/ടലാനസസ്റ്റ്

06.08.202
1

അല

XVII.  ആമരലാഗഖ്യ-വനലിത-ശലിശുവലികസന വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി നലിയമേര, വഖ്യവസലായര, കയര 

വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   പലി  .   രലാജശവസ്റ്റ്): സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

           ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്ര
മേ
നര
.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക 
സഹലിത 
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി

1 8/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
1/2021/എച്ചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബനഡലി

01.01.202
1

അഴത

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:
12.08.2021-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ  തശയതലി 

1 485/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
31/2021/എച്ചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബനഡലി

28.06.2021

   XVIII. ഭക്ഷേഖ്യ-ഴപലാതുവലിതരണ വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  കലായലികര, വഖഫസ്റ്റ്, ഹജസ്റ്റ് തശരതലാടന

വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .    അബ്ദുറഹലിമേലാന):  സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസ്സുകള

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

15

ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക 
സഹലിത 
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 252/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
5/2021/എഫസ്റ്റ്&സലിഎസ്ഡലി

18.02.2021 അഴത

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:
12.08.2021-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 456/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 12/2021/സലിഎഡലി 04.06.2021
2 457/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 13/2021/സലിഎഡലി 04.06.2021
3 484/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 14/2021/സലിഎഡലി 25.06.2021
4 546/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 15/2021/സലിഎഡലി 15.07.2021
5 551/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 16/2021/സലിഎഡലി 22.07.2021

XIX. കലായലികര,  വഖഫസ്റ്റ്,  ഹജസ്റ്റ് തശരതലാടന വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .    അബ്ദുറഹലിമേലാന):  സര,

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 413/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
49/2021/ആർഡലി

12.05.202
1

അഴത

XX. നലിയമേസഭലാ ഴസക്രടറലി (ശശ  .   എസസ്റ്റ്  .   വലി  .   ഉണലികൃഷ്ണന നലായര): സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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ക്രമേ 
നര.

ആകലിഴന്റെ

വരഷര നമ്പര മപരസ്റ്റ്

1 2021 6 2021-ഴല  മകരള  ധനവലിനലിമയലാഗ(2-ാം  നമ്പർ)
ആകസ്റ്റ്

2 2021 7 2021-ഴല  മകരള  ധനവലിനലിമയലാഗ(3-ാം  നമ്പർ)
ആകസ്റ്റ്

3 2021 8 ദേലി മകരള ഫലിനലാൻസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ്, 2021

4 2021 9 2021-ഴല മകരള  ധനകലാരഖ്യ ( 2-ാം നമ്പർ) ആകസ്റ്റ്

(2) ലലിസസ്റ്റ്   - 2   പ്രകലാരര   (  ചടര   47(2)   അനുസരലിച്ചുള്ളതസ്റ്റ്   )

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

കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിമൂന്നലാര  മകരള നലിയമേസഭയുഴട  പതലിനഞലാര  സമമളനതലിഴല  24,

പതലിനലാലലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  ഒനപതലാര  സമമളനതലിഴല  1860,

പതലിനലാറലാര  സമമളനതലിഴല  1911,  2012,  3711,  3713,  പതലിഴനടലാര

സമമളനതലിഴല  28,  191,  220,  പഴതലാമ്പതലാര  സമമളനതലിഴല  1796,

1797, 1800,  ഇരുപതലിരണലാര സമമളനതലിഴല 31, 38, 1904, 1905, 1910,

1922,  1942,  1960,  1964,  1969,  1971,  2047,  2071,  2259  പതലിനഞലാര

മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  ഒന്നലാര  സമമളനതലിഴല  24,  64,  98,  രണലാര
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സമമളനതലിഴല 1362, 1376, 1384, 1398, 1435, 1441, 1447, 1449, 1457,

1487,  3036,  3069,  3083,  3084,  3100,  3107,  3118,  3120,  3127,  3137,

3158, 4766, 4769, 4778, 4786, 4801, 4822, 4831, 4832, 4841, 4848,

4850,  4874  എന്നശ  നമ്പരുകളലിലുള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദേഖ്യങ്ങളഴട

മേറുപടലികളര അവ യഥലാസമേയര നല്കുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുന്നതലിനുള്ള കലാരണര

കലാണലിക്കല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര.

2.  ധനകലാരഖ്യ  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബലാലമഗലാപലാല്):  സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനലാലലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  പഴതലാമ്പതലാര  സമമളനതലിഴല

1938,  ഇരുപതലിരണലാര  സമമളനതലിഴല  2286,  പതലിനഞലാര  മകരള

നലിയമേസഭയുഴട രണലാര സമമളനതലിഴല 8, 85, 98, 1747, 1759, 1766, 1809,

3436,  3446,  3473,  3490,  5176,  5179  എന്നശ  നമ്പരുകളലിലുള്ള

നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദേഖ്യങ്ങളഴട  മേറുപടലികളര  ആയതസ്റ്റ്  യഥലാസമേയര

നല്കുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുന്നതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര. 
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3.  ഴഴവദേനതലി  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  പടലികജലാതലി-പടലികവരഗ,

പലിന്നലാക്കവലിഭലാഗ മക്ഷേമേ-മദേവസസ്വര വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   ഴക  .   രലാധലാകൃഷ്ണന):  സര,

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനലാലലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  പതലിനലാറലാര  സമമളനതലിഴല

674-ാം  നമ്പര  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദേഖ്യതലിഴന്റെ  മേറുപടലിയുര  ആയതസ്റ്റ്

യഥലാസമേയര  നല്കുവലാന  സലാധലിക്കലാതലിരുന്നതലിനുള്ള  കലാരണര  കലാണലിക്കല്

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുര.

4.   ഴപലാതുവലിദേഖ്യലാഭഖ്യലാസ-ഴതലാഴെലില്  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  മേതഖ്യബന്ധനര,

സലാരസലാരലികര,  യുവജനമക്ഷേമേ  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    സജലി  ഴചറലിയലാന ):  സര,

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

പതലിനലാലലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട പതലിനലാറലാര സമമളനതലിഴല 3076,

പഴതലാമ്പതലാര  സമമളനതലിഴല  2780  എന്നശ  നമ്പരുകളലിലുള്ള

നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദേഖ്യങ്ങളഴട  മേറുപടലികളര  അവ  യഥലാസമേയര

നല്കുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുന്നതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുര.
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5.  ആമരലാഗഖ്യ-വനലിത-ശലിശുവലികസന  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  നലിയമേര,

വഖ്യവസലായര, കയര വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   പലി  .   രലാജശവസ്റ്റ്): സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനഞലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട രണലാര സമമളനതലിഴല  4977-ാം

നമ്പര നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത മചലാദേഖ്യതലിഴന്റെ മേറുപടലിയുര ആയതസ്റ്റ് യഥലാസമേയര

നല്കുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുന്നതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുര. 


