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      ലിസ്റ്റ്            
   

പതിനഞ്ചാം  ക കേരള നിയമസഭ 

മൂന്ചാം സക സമ്മേളനചാം 

 04.10.2021-ലല  കേ്ര്യവിവരപ്പട്ി കേയില്  മൂന്മല  മൂന്നാമത്തെ  ഇനമ്യി സഭയുല 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടക്കുന്ന ഓര്ഡിനന്സു കേളുല  പട്ി കേ 

I. ശ്  .   പിണറ്യി  വിജയന്സുകളുടെ പട്ട   ,   മുഖ്യമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) 
പ്ര കേ്രമുള്ള പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 113 ദി ക കേരള യൂണികവഴിറ്ി ഒാഫ് ്ഫ് ്റ്റ് 
ുിജിറ്ല് സയൻസസ്റ്റ്, 
ഇകന്കവ്ന്സുകളുടെ പട്ട ആ്റ്റ് ല ക്്ളജി 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

2 2021 138 ദി ക കേരള പബി കേ്റ്റ് സർവ്സ്റ്റ് 
 കേ സമ്മേ്്ന്സുകളുടെ പട്ട ( അു്്ണല് 
ഫ് ങ്ന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ് ആസ്റ്റ് 
ലറസലപക്റ്റ്സ്റ്റ് ലസർലട്യിന്സുകളുടെ പട്ട 
ക കേ്ർപ്പകറ്ന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ് ആ്റ്റ് 
 കേമ്പന്സ്റ്റ്) അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ് 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

II. ശ്  .   എചാം  .  വി  .  കേ്വിന്ദന്സുകളുടെ പട്ട മ്സര്ഡിനന്സുകള   ,    തക്ദേശ സ സ്വയചാംഭരണവുചാം     ഗ്മവി കേസനവുചാം   
എക്സക്കുന്ന ഓര്ഡിനന്സുചാം    വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  ന  :

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) പ്ര കേ്രമുള്ള
പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം
ര്ഡിനന്സുകള്ചാം

നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 103 ദി ക കേരള ക ്ുി ഇന്സുകളുടെ പട്ടുസി 
ലുവലപ്മലമ്റ്റ് കെ്ർു്റ്റ്
 ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

2 2021 122 ദി ക കേരള  ൗണ് ആ്റ്റ്  കേണ്്ി
പ്ല്നിചാംേ്റ്റ് (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) 

അല
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ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

3 2021 125 ദി ക കേരള എചാംകപ്ല്യ ലമ്റ്റ്
േ്രി വർക വർക്കേഴ്റ്റ് ലവല്ഫ് യ ർ
ഫ് ണ്റ്റ്  ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

4 2021 126 ദി ക കേരള മുനിസിപ്പ്ലിറ്ി
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

5 2021 134 ദി ക കേരള പഞ്യ  മൂന്നാമത്തെ്റ്റ് ര്ജ്റ്റ്
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

III. ശ്  .  എ  .  ല കേ  .  ശശ്ന്ദ്രന്സുകളുടെ പട്ട   ,   വനചാം  -  വന്യജ്വി വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) 
പ്ര കേ്രമുള്ള പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 98 ദി ക കേരള ്പ്രവറ്്റ്റ് കഫ് ്റസ്റ്റ്സ്റ്റ്
(ലവസിചാംേ്റ്റ്  ആ്റ്റ് 
അ്സന്സുകളുടെ പട്ടലമ്റ്റ്)
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

IV. ശ്  .  ല കേ  .  ര്ധ്കൃഷ്ണന്സുകളുടെ പട്ട   ,   പട്ി കേജ്തി  -  പട്ി കേവര്ഡിനന്സുകളവ  ,   പിന് വർക്കേ വിഭ്േ കാഗ ക്ഷേമവുചാം 
കദവസ സ്വവുചാം വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) 
പ്ര കേ്രമുള്ള പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 119 ദി ക കേരള കദവസ സ്വചാം റിക്രൂട്്റ്റ്ലമ്റ്റ്
കെ്ർു്റ്റ് (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

V. ശ്  .  ല കേ  .  എന്സുകളുടെ പട്ട   .  െ്ലകേ്പ്ല്   ,   ധന കേ്ര്യ വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) പ്ര കേ്രമുള്ള
പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്
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1 2021 102 ദി ക കേരള ഫ് ിസ്കല്
ലറസകപ്ണ്സിെിലിറ്ി
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

2 2021 104 ദി ക കേരള ുിസ്സർ ആ്റ്റ് 
പബി കേ്റ്റ് ലഹല്  മൂന്നാമത്തെ്റ്റ് 
എമർജന്സുകളുടെ പട്ടസി (സലപ്്യല് 
ലപ്ര്വി്ന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

3 2021 105 ദി ക കേരള ജനറല് ലസയില്സ്റ്റ് 
 ്ക്റ്റ് (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

4 2021 106 ദി ക കേരള കസറ്്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആസ്റ്റ് ആ്റ്റ് 
സർവ്സസ്റ്റ്  ്ക്റ്റ് 
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

5 2021 107 ദി ക കേരള ലപ്ര്വി്ണല്
 കേളാഗ ക്ഷേന്സുകളുടെ പട്ട ഓഫ് ്റ്റ് റവനഫ് റവന്യൂസ്റ്റ്
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

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

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) പ്ര കേ്രമുള്ള
പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 124 ദി ക കേരള മിനറല്സ്റ്റ് 
(ലവസിചാംേ്റ്റ് ഓഫ് ്റ്റ് ്ററ്്റ്റ്സ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

2 2021 135 ദി ക കേരള  കേയർ വർക വർക്കേഴ്റ്റ് 
ലവല്ഫ് യ ർ ഫ് ണ്റ്റ് 
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല
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3 2021 136 ദി ക കേരള ്മകക്ര് സ്ള് 
ആ്റ്റ് മ്ുിയചാം 
എർ്പ്രസസ്റ്റ് 
ലഫ് സിലികറ്്ന്സുകളുടെ പട്ട 
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

4 2021 137 ദി ക കേരള ഇൻുസിയല് 
സിചാംേിള് വിൻകു് 
ക്ിയറൻസ്റ്റ് കെ് ർഡ്സ് ആസ്റ്റ് ആ്റ്റ്
ഇൻുസിയല്  ൗണ്്ിപ്പ്റ്റ് 
ഏരിയ ലുവലപ്മ ലമ്റ്റ് 
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്,
2021

അല

VII. കു്  .  ആര്ഡിനന്സുകള   .  െിന  ,   ഉനത വിദ്യ്ഭ്യ്സവുചാം സ്മൂഹ്യന്തിയുചാം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) പ്ര കേ്രമുള്ള
പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 94 ദി എ.പി.ലജ.  അബ്ദുള്  കേല്ചാം
ല ക്്ളജി വർക്കേല് യൂണികവഴിറ്ി
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്,
2021

അല

2 2021 95 ദി ക കേരള ലസല്ഫ് ്റ്റ് ഫ് ിന്ന്സുകളുടെ പട്ടസിചാംേ്റ്റ്
ക കേ്കളജ്റ്റ്  ്ച്ചിചാംേ്റ്റ് ആ്റ്റ് കന്ണ് -
 ്ച്ചിചാംേ്റ്റ് എചാംകപ്ല്യ്സ്റ്റ്
(അകപ്പ്യി്റ്റ്ലമ്റ്റ് ആ്റ്റ് 
 കേണ്്ന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ്റ്റ് സർവ്സ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

3 2021 96 ദി ശ് ശങ്കര്ച്ര്യ യൂണികവഴിറ്ി 
ഓഫ് ്റ്റ് സ്ന്സുകളുടെ പട്ടനിറ്്റ്റ് (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ് , 2021

അല

4 2021 97 ദി യൂണികവഴിറ്ി കല്സ്റ്റ് 
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ് , 

അല
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2021

5 2021 99 ദി യൂണികവഴിറ്ി കല്സ്റ്റ് 
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)(നചാം.2) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ് , 2021

അല

6 2021 100 ദി യൂണികവഴിറ്ി കല്സ്റ്റ് 
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)(നചാം.3) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ് , 2021

അല

VIII. ശ്  .   വി  .  എന്സുകളുടെ പട്ട   .  വ്സവന്സുകളുടെ പട്ട   ,   സഹ കേരണവുചാംരജികസ്നും ചാം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) പ്ര കേ്രമുള്ള
പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 117 ദി ക കേരള ക കേ്-ഓപ്പകററ്്വ്റ്റ്
ലസ്്സറ്്സ്റ്റ്(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

IX. ശ്  .  സജി ലചറിയ്ന്സുകളുടെ പട്ട    ,   മത്യെന്ധനവുചാം സ്ചാംസ്ക്രി കേവുചാം യുവജന കേ്ര്യവുചാം 
വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) പ്ര കേ്രമുള്ള
പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 108 ദി ക കേരള ഇന്സുകളുടെ പട്ടല്്റ്റ് ഫ് ി്റ്സ്റ്റ്
ആ്റ്റ് അ കേ സ്വ് കേള്ച്ചർ (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

2 2021 109 ദി ക കേരള യൂണികവഴിറ്ി ഓഫ് ്റ്റ്
ഫ് ി്റ്സ്റ്റ് ആ്റ്റ് ഓ്്യന്സുകളുടെ പട്ട സു്സ്റ്റ്
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021 

അല

3 2021 110 ദി ക കേരള മ്റന്സുകളുടെ പട്ട ഫ് ി്ിചാംേ്റ്റ്
ലറഗുകല്ന്സുകളുടെ പട്ട (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല
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4 2021 112 ദി  ക കേരള ഫ് ി്്റ്റ് ഓാഗ ക്ഷേനിചാംേ്റ്റ്,
മ്ർ വർക്കേറ്ിചാംേ്റ്റ് ആ്റ്റ് ലമയിനൻസ്റ്റ്
ഓഫ് ്റ്റ്  കേ സ്വ്ളിറ്ി ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

X. ശ്  .  വി  .  ശിവന്സുകളുടെ പട്ടകുട്ി  ,   ലപ്തുവിദ്യ്ഭ്യ്സവുചാം  ലത്ഴിലിലുംചാം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) 
പ്ര കേ്രമുള്ള പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 101 ദി ക കേരള എുഫ് റവന്യൂക വർക്കേ്ൻ
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

2 2021 120 ദി ക കേരള കലെര്ഡിനന്സുകള ലവല്ഫ് യ ർ ഫ് ണ്റ്റ്
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

3 2021 121 ദി ക കേരള ക്്പ്്റ്റ് ആ്റ്റ്  കേകമഴ്യല്
എസ്ബിഷ്മെന് ലമ്റ്റ്സ്റ്റ് വർക വർക്കേഴ്റ്റ് 
ലവല്ഫ് യ ർ ഫ് ണ്റ്റ്  (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

4 2021 123 ദി ക കേരള ക്്പ്്റ്റ് ആ്റ്റ്  കേകമഴ്യല്
എസ്ബിഷ്മെന് ലമ്റ്റ്സ്റ്റ് (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

5 2021 127 ദി ക കേരള ലഹു്റ്റ് കല്ു്റ്റ് വർക വർക്കേഴ്റ്റ്
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

6 2021 128 ദി ക കേരള  കേ്്്യു വർക വർക്കേഴ്റ്റ് റില്ഫ് ്റ്റ്
ആ്റ്റ് ലവല്ഫ് യ ർ ഫ് ണ്റ്റ്
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

7 2021 129 ദി ക കേരള െ്ചാംബ,   കേ്ട്ടുവള്ളി ആ്റ്റ്
പ്നസ്റ്റ് ല്ഫ് ്റ്റ് വർക വർക്കേഴ്റ്റ് 
ലവല്ഫ് യ ർ ഫ് ണ്റ്റ് (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

8 2021 130 ദി ക കേരള സ്ള് പ്ല്ക്ന്സുകളുടെ പട്ട വർക വർക്കേഴ്റ്റ്
ലവല്ഫ് യ ർ ഫ് ണ്റ്റ് (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല



7

9 2021 131 ദി ക കേരള ജൂവലറി വർക വർക്കേഴ്റ്റ് 
ലവല്ഫ് യ ർ ഫ് ണ്റ്റ് (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

10 2021 132 ദി ക കേരള ് ലറിചാംേ്റ്റ് വർക വർക്കേഴ്റ്റ് 
ലവല്ഫ് യ ർ ഫ് ണ്റ്റ് (അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

11 2021 133 ദി ക കേരള അഗി വർക്കേള്ച്ചറല് വർക വർക്കേഴ്റ്റ്
(അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ്)  
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

XI. ശ്മതി  .  ലജ  .  ചിഞ്ചുറ്ണി  ,   മൃേസചാംരാഗ ക്ഷേണവുചാം ാഗ ക്ഷേ്രവി കേസനവുചാം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) 
പ്ര കേ്രമുള്ള പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 111 ദി ക കേരള ്ലവകസ് വർക്കേ്റ്റ് ആ്റ്റ് പൗള്്ി 
ഫ് ്ു്റ്റ് ആ്റ്റ് മിനറല് 
മികസചർ(ലറഗുകല്ന്സുകളുടെ പട്ട ഓഫ് ്റ്റ് 
മ്നും ഫ് ്കചർ ആ്റ്റ് ലസയില് ) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

XII. ശ്മതി  .  വ്ണ് കജ്ര്ഡിനന്സുകള ്്റ്റ്  ,   ആകര്േ്യവുചാം വനിത  -  ശിശുവി കേസനവുചാം 
വകുപ്പുമനി   കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) 
പ്ര കേ്രമുള്ള പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 114 ദി ക കേരള ക്ിനി വർക്കേല് 
എസ്ബിഷ്മെന് ലമ്റ്റ്സ്റ്റ് (രജികസ്ന്സുകളുടെ പട്ട
ആ്റ്റ് ലറഗുകല്ന്സുകളുടെ പട്ട ) അലമ്റ്റ്ലമ്റ്റ് 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

2 2021 115 ദി ക കേരള കസറ്്റ്റ് ലമുി വർക്കേല്
പ്ര്ക്്കണഴ്റ്റ് ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

3 2021 116 ദി ക കേരള പബി കേ്റ്റ് ലഹല്  മൂന്നാമത്തെ്റ്റ് 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021 അല
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XIII. ശ്  .  വി  .  അബ്ദുറഹിമ്ന്സുകളുടെ പട്ട   ,    കേ്യി കേവുചാം വഖഫചാം ഹ ്്റ്റ് ത്ര്ഡിനന്സുകള ് നവുചാം  
വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നചാം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസില ചട്ചാം 75(2) 
പ്ര കേ്രമുള്ള പത്രിി കേ 
സഹിതമ്കണ്ലയന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ചാം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2021 118 ദി ക കേരള പബി കേ്റ്റ് സർവ്സ്റ്റ് 
 കേ സമ്മേ്്ന്സുകളുടെ പട്ട ( അു്്ണല് 
ഫ് ങ്ന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ് ആസ്റ്റ് ലറസലപക്റ്റ്സ്റ്റ് ദി 
സർവ്സസ്റ്റ് അണർ ദി വഖഫ് ്റ്റ് 
കെ് ർു്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2021

അല

ക കേരള  നിയമസഭ് ലസക്രകട്റിയറ്്റ്റ് ,                എസ്റ്റ്.വി. ഉണികൃഷ്ണന്സുകളുടെ പട്ട ന്യര്ഡിനന്സുകള ,
തിരുവനന്തപുരചാം,                                                         ലസക്രട്റി.            
2021  ഒകക്െര്ഡിനന്സുകള 1   


