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       ലിസ്റ്റ്  1  
                     പതിനഞ്ചാം ക കേരള നിയമസഭ
 

        രണ്ചാം  സകസമ്മേളനചാം

     29.07.2021-ൽ  കേ്ര്യവിവരപ്പട്ി കേയിലെ  ല  മൂന്നാമ്മലെ  മൂന്നാമത്തെ  ഇനമ്യി  
സഭയുലെ  ടെ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നാമ  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  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 468/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 44/2021/കഹ്ചാം 24.06.2021 അല

2 473/2021 ജി.ഒ.(ആർറി) നചാം. 
1702/2021/കഹ്ചാം

18.06.2021 അല

3 516/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം.19/2021/ജിഎഡി 09.07.2021 അല

4 - സ.ഉ.(എചാംഎസ്റ്റ്) നചാം. 
114/2021/ലെ  പ്ഭവ

03.06.2021 അല

5 - സ.ഉ.(ക കേ) നചാം. 129/2021/ലെ  പ്ഭവ 05.07.2021 അല

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

ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള
ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ 
സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 825/2019 സ. ഉ. (അച്ചടെി) നമ്പർ 
79/2019/ത.സ സ്വ.ഭ.വ.

02.11.2019 അലെ  ത

III. ശ്  .   ലെ   കേ  .  ര്ജന   ,   റവന്യുവുചാം ഭവനനിരസമ്മേ്ണവുചാം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i. ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള
ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേസഹിത
മ്കണ്ലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി

1 498/2021 ജി.ഒ.(എചാംഎസ്റ്റ്) നചാം.9/2021/എച്ച്റ്റ്എസജി 02.07.202
1

അല
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2 509/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 90/2021/ആർഡി 08.07.202
1

അല

ii. ചട്ചാം 166 (ബി) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ  സഹിത

മ്കണ്ലെ  യന്നാമ്റ്റ് വർഷചാം     സ സ്വഭ്വചാം 

1 ഇനസിറ്റ്റിറ്റ്യൂട്്റ്റ്  ഓഫ് ലാന്റ് &്റ്റ് ല്്തിന്റെ്റ്റ് & 
ഡിസ്സര മ്കനജ്മെനലെ  മ്തിന്റെ്റ്റ്

2019-20 വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രട്്റ്റ്

അലെ  ത

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

ചട്ചാം 166 (1 ) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ 
സഹിതമ്കണ്
ലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി

1 405/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 37/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 06.05.202
1

അല

2 406/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 38/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 06.05.202
1

അല

3 441/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 41/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 14.06.202
1

അല

4 467/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 40/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 14.06.202
1

അല

5 503/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 44/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 06.07.202
1

അല

V. ശ്  .   വി  .  എന   .  വ്സവന   ,   സഹ കേരണവുചാം രജികസ്ട്രേഷനും ചാം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള
ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ 
സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 443/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 95/2021/ക കേ്-ഓപ്പ്റ്റ് 10.06.2021 അല

2 475/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 99/2021/ക കേ്-ഓപ്പ്റ്റ് 21.06.2021 അല
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VI. ശ്  .   സജി ലെ  ചറിയ്ന    ,   മത്യബന്ധനവുചാം സ്ചാംസ്കാര്രി കേവുചാം 
യുവജന കേ്ര്യവുചാം    വകുപ്പുമനി  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166 (ബി) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ  സഹിത

മ്കണ്ലെ  യന്നാമ്റ്റ് വർഷചാം     സ സ്വഭ്വചാം 

1
ക കേരള സചാംസ്ന 
സരവവിജ്നക കേ്ശചാം 
ഇനസിറ്റ്റിറ്റ്യൂട്്റ്റ്

2020-21 വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രട്്റ്റ് അല

VII. ശ്  .   വി  .  ശിവനകുട്ി  ,   ലെ  പ്തുവിദ്യ്ഭ്യ്സവുചാം  ലെ  ത്ഴിലിലുംചാം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
 
ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ 
സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി

1 421/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 47/2021/എലബിആ ർ 14.05.202
1

അല

2 423/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 48/2021/എലബിആ ർ 14.05.202
1

അല

3 425/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 44/2021/എലബിആ ർ 11.05.202
1

അല

VIII. ശ്  .   ആ്തിന്റെണി ര്ജ  ,   േത്േത  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ 
സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 414/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 15/2021/ട്നസ്റ്റ് 24.05.2021 അല
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IX. ശ്മതി വ്ണ് കജ്രാ്റ്റ്  ,   ആകര്േ്യവുചാം വനിത   -  ശിശു വി കേസനവുചാം 
വകുപ്പുമനി  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i. ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജ്പനമൂന്നാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ സഹിത 
മ്കണ്ലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി

1 479/2020 ജി.ഒ.(പി) 
നചാം.38/2020/എച്ച്റ്റ്&എഫഡബ്യുഡി

30.07.202
0

അലെ  ത

ii. വിവിധ സ്പനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പ്ർട്ടു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ിലെ  ്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ  സഹിത

മ്കണ്ലെ  യന്നാമ്റ്റ് വർഷചാം     സ സ്വഭ്വചാം 

1              ഔഷധി 2018-19 വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രട്്റ്റ്

അലെ  ത

X. നിയമസഭ പ്സ്കിയ ബില്ലു കേളില േവരളില് ഗവര്ണ്ണറുലെ  ടെ അചാംേ് കേ്രചാം  ലഭിച്ച 
ത്ലെ  ഴിലപ്പറയുന്നാമ ആ  ക്്റ്റ്    ലെ  സക്രട്റി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നചാം.

ആക്ിലെ  ്തിന്റെ

വരഷചാം നമ്പര കപര്റ്റ്

1 2021 5 ദി ക കേരള അകപ്ര്പ്രികയഷന (കവ്ട്്റ്റ് ഓണ് അക അക്കൗണ്റ്റ്
നചാം. 2) ആക്്റ്റ്, 2021

ക കേരള  നിയമസഭ് ലെ  സക്രകട്റിയറ്റ്റ് ,              എസ്റ്റ്.വി. ഉളില് ഗവര്ണ്ണികൃഷ്ണന ന്യര ,
തിരുവനന്തപുരചാം,                                                            ലെ  സക്രട്റി.             
2021 ജൂലെ  ലലെ  െ 28


