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       ലിസ്റ്റ്  1  
                     പതിനഞ്ചാം ക കേരള നിയമസഭ
 

        ഒന്ചാം  സകസമ്മേളനചാം

     10.06.2021-ൽ  കേ്ര്യവിവരപ്പട്ി കേയിലെ  ല  മൂന്മലെ  മൂന്നാമത്തെ  ഇനമ്യി  
സഭയുലെ  ടെ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  കേടെല്സു കേളുലെ  ടെ പട്ി കേ 

I. ശ്  .   പിണറ്യി  വിജയന   ,   മുഖ്യമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166 (1) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ 
സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 514/2020 ജി.ഒ.(എചാംഎസ്റ്റ്) നചാം. 
145/2020/കഹ്ചാം

06.08.2020 അലെ  ത

2 909/2020 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 73/2020/കഹ്ചാം 24.12.2020 അലെ  ത

3 376/2021 ജി.ഒ.(ആർറി) നചാം. 
1207/2021/കഹ്ചാം

22.04.2021 അല
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- 3366/ഇഎല 3/2020/ഇല കേ്റ്റ് 04.05.2021 അല

II. ശ്  .    എചാം  .  വി  .  കേ്വിന്ദന മ്സര   ,     തക്ദേശ സ സ്വയചാംഭരണവുചാം 
ഗ്മവി കേസനവുചാം എക് സസുചാം  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166 (1) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ 
സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 664/2019 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 
55/2019/എലഎസജിഡിി

05.09.2019 അലെ  ത

2 767/2019 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 
61/2019/എലഎസജിഡിി

27.09.2019 അലെ  ത

3 978/2019 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 
85/2019/എലഎസജിഡിി

26.11.2019 അലെ  ത
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4 405/2020 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 
43/2020/എലഎസജിഡിി

01.06.2020 അലെ  ത

III. ശ്  .  ലെ   കേ  .  ര്ധ്കൃഷ്ണന   ,   പട്ി കേജ്തി പട്ി കേവരി  ,   പിന്ക്ക വിഭ്േ
ക്ഷേമവുചാം കം ദേവസ സ്വവുചാം വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന  :

 (i)ചട്ചാം 166 (1 ) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ
ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ 
സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 426/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 1/2021/പിഎഡിി 31.05.2021 അല

(ii)വിവിധ സ്പനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പ്ർട്ടു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
 പതി കേ  സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്റ്റ് വർഷചാം     സ സ്വഭ്വചാം 

1 ശ്.കൂടെലമ്ണി കേ്യചാം കം ദേവസ സ്വചാം
2014

ഭരണ റികപ്പ്രട്്റ്റ് അലെ  ത
2017

IV . ശ്  .  ലെ   കേ  .  എന   .  ബ്ലകേ്പ്ല   ,   ധന കേ്ര്യ വകുപ്പുമനി   
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

               (i)ചട്ചാം 166 (1 ) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മ
സ 
പതി കേ 
സഹിതമ്
കണ്ലെ  യന്റ്റ്

നമ്പർ     ത്യതി 

1 356/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 61/2021/ഫിന 09.04.2021 അല

(ii)വിവിധ സ്പനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പ്ർട്ടു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
 പതി കേ  സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്റ്റ് വർഷചാം     സ സ്വഭ്വചാം 

1  കേചാംപ്റ്റ് ക്്ളര ആ്തിന്റെ്റ്റ് ഒാഡിറ്്ഡിിറര ജനറല ഒാഡിറ്്ഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ 2018-19

ക കേരള
സരക്ക്രിലെ  ്തിന്റെ
ഇക്കകണ്മിക്ക്റ്റ്
ലെ  സക്ടറിലെ  ന
സചാംബനിച്ച്റ്റ്

ബ്ധ കേമല
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2
 കേചാംപ്റ്റ് ക്്ളര ആ്തിന്റെ്റ്റ് ഒാഡിറ്്ഡിിറര 
ജനറല ഒാഡിറ്്ഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ 2018-19

ക കേരള
സരക്ക്രിലെ  ്തിന്റെ
റവനവ
ലെ  സക്ടറിലെ  ന
സചാംബനിച്ച്റ്റ്

ബ്ധ കേമല

3  കേചാംപ്റ്റ് ക്്ളര ആ്തിന്റെ്റ്റ് ഒാഡിറ്്ഡിിറര 
ജനറല ഒാഡിറ്്ഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ 2018-19

ക കേരള
സരക്ക്രിലെ  ്തിന്റെ
 കേ്ഴിലുള്ള
ലെ  പ്തുകമഖല്
സ്പനങ്ങലെ  ള
സചാംബനിച്ച്റ്റ്

ബ്ധ കേമല

V. ശ്  .   പി  .  ര്ജ്വ്റ്റ്  ,   നിയമവുചാം വ്യവസ്യവുചാം  കേയറുചാം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

വിവിധ സ്പനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പ്ർട്ടു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
 പതി കേ  സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്റ്റ് വർഷചാം     സ സ്വഭ്വചാം 

1 ക കേരള സചാംസ്ന മനുഷ്യ്വ കേ്ശ  കേസമ്മേ്ഷന 2016-17
പ്രകത്യ കേ
ആഡിിറ്റ്റ്
റികപ്പ്രട്്റ്റ്

അലെ  ത

2 ക കേരള ഖ്ം ദേി ഗ്മ വ്യവസ്യ കബ്രഡി്റ്റ് 2019-20 വ്രഷി കേ
ഭരണ റികപ്പ്രട്്റ്റ് അലെ  ത

VI. ശ്  .   വി  .  എന   .  വ്സവന   ,   സഹ കേരണവുചാംരജികസ്ട്രേഷനുചാം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

  ചട്ചാം 166 (1 ) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മ
സ 
പതി കേ 
സഹിതമ്
കണ്ലെ  യന്റ്റ്

നമ്പർ     ത്യതി 

1 794/2020 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 135/2020/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

24.10.2020 അലെ  ത

2 795/2020 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 138/2020/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

28.10.2020 അലെ  ത

3 797/2020 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 140/2020/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

28.10.2020 അലെ  ത
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4 803/2020 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 112/2020/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

08.10.2020 അലെ  ത

VII. ശ്  .  ജി  .  ആര   .  അനില   ,   ഭ്ഷേ്യവുചാം സിവില സ ല് സപ്ലൈസുചാം വകുപ്പുമനി  
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള
ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ 
സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 516/2019 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 
15/2019/എഫ്റ്റ്&സിഎസഡിി

17.07.2019 അലെ  ത

2 719/2019 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 
27/2019/എഫ്റ്റ്&സിഎസ്റ്റ്

16.09.2019 അലെ  ത

VIII. ലെ  സക്രട്റി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
പരിസിതി സചാംബനിച്ച സമിതി(2019-21)-യുലെ  ടെ ഇരുപമൂന്നാമത്തെി ഏഴ്മത്റ്റ് 
റിപ്പ്കാഡിറ്രട്്റ്റ്.

ക കേരള  നിയമസഭ് ലെ  സക്രകട്റിയറ്റ്റ് ,              എസ്റ്റ്.വി. ഉണികൃഷ്ണന ന്യര ,
തിരുവനന്തപുരചാം,                                                            ലെ  സക്രട്റി.             
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