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    ലിസ്റ്റ് 1 
                     പതിനഞ്ചാം ക കേരള നിയമസഭ
 

        മൂന്ചാം സക സമ്മേളനചാം

     11.11.2021-ലല  കേ്ര്യവിവരപ്പട്ി കേയില്  ന്ല്മല നാലാമത്തെ  ഇനമ്യി  
സഭയുലടെ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  കേടെല്സു കേളുലടെ പട്ി കേ 

I. ശ്  .   പിണറ്യി  വിജയന   ,   മുഖ്യമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

        i. ചട്ചാം 166 (1) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 323/2021 ജി.ഒ.(ആർറി) നചാം. 916/2021/കഹ്ചാം 23.03.2021 അലത

2 327/2021 ജി.ഒ.(ആർറി) നചാം. 941/2021/കഹ്ചാം 26.03.2021 അലത

3 352/2021 ജി.ഒ.(ആർറി) നചാം. 952/2021/കഹ്ചാം 26.03.2021 അലത

4 706/2021 ജി.ഒ.(ആർറി) നചാം. 2458/2021/കഹ്ചാം 13.09.2021 അല

5 782/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 71/2021/കഹ്ചാം 29.10.2021 അല

6 784/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 69/2021/കഹ്ചാം 28.10.2021 അല

ii. ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ  സഹിത
മ്കണ്ലയന്റ്റ് വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1 ക കേരള കല് കേ്റ്റ് ആയുക 2018
വ്രഷി കേ സമ്ഹൃത
റികപ്പ്രട്്റ്റ് അലത

II. ശ്  .   എചാം  .  വി  .  കേ്വിന്ദന മ്സര   ,    തക്ദേശ സ്വയചാംഭരണചാം  , 
ഗ്മവി കേസനചാം  ,   എക്സസ്റ്റ് വകുപ്പ്റ്റ് മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

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

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ സഹിത
മ്കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ ത്യതി 

1 398/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നചാം. 44/2020/തസ്വഭവ 05.06.202
0

അലത

2 758/2021 ജി.ഒ.(എചാംഎസ്റ്റ്) നചാം. 
69/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ്

20.10.202
1

അല

3 764/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 104/2021/ടെിഡി 23.10.202 അല



2

1

4 765/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 105/2021/ടെിഡി 23.10.202
1

അല

III. ശ്  .   ല കേ  .  ര്ജന   ,   റവന്  -  ഭവനനിര സമ്മേ്ണ വകുപ്പ്റ്റ് മനി   
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166 (1 ) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിതമ്കണ്
കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ ത്യതി 

1 656/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 70/2021/ആ ർഡി 18.06.202
1

അല

2 657/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 72/2021/ആ ർഡി 18.06.202
1

അല

3 658/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 71/2021/ആ ർഡി 18.06.202
1

അല

4 719/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 139/2021/ആ ർഡി 30.09.202
1

അല

5 736/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 143/2021/ആ ർഡി 06.10.202
1

അല

IV. ശ്  .  എ  .  ല കേ  .  ശശ്ന്ദ്രന   ,   വനചാം വന്യജ്വി വകുപ്പ്റ്റ് മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166 (1 ) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിതമ്കണ്
കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ ത്യതി 

1 162/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 
2/2021/എഫഡബ്എല്ഡി

12.02.202
1

അലത

2 226/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 3/2021/വനചാം 15.02.202
1

അലത

3 296/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 5/2021/വനചാം 09.03.202
1

അലത

4 318/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 14/2021/വനചാം 24.03.202
1

അലത

5 319/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 11/2021/വനചാം 24.03.202 അലത
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1

6 320/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 12/2021/വനചാം 24.03.202
1

അലത

7 324/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 13/2021/വനചാം 24.03.202
1

അലത

8 326/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 15/2021/വനചാം 24.03.202
1

അലത

9 373/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 18/2021/വനചാം 20.04.202
1

അലത

10 374/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 19/2021/വനചാം 21.04.202
1

അലത

11 375/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 20/2021/വനചാം 22.04.202
1

അലത

V. ശ്  .   ല കേ  .  എന   .  ബ്ലകേ്പ്ല്   ,   ധന കേ്ര്യ വകുപ്പ്റ്റ് മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i. ചട്ചാം 166 (1 ) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിതമ്കണ്
കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 317/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 32/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 30.03.2021 അലത

2 744/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 97/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 11.10.2021 അല

3 752/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 101/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 16.10.2021 അല

4 753/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 102/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 16.10.2021 അല

5 754/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 103/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 16.10.2021 അല

6 793/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 114/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 01.11.2021 അല

     ii.  ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
  പതി കേ  സഹിത 
മ്കണ്ലയന്റ്റ് വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1  കേചാംപ്റ്റ് ക്്ളര ആ്തിന്റെ്റ്റ് ആഡിറര 
ജനറല് ഓഫ് ഇ്റ്റ് ഇന്ത്്യ

2019-20 സചാംസ്ന
സമ്പദ് ്റ്റ്
വ്യവസലയ

ബ്ധ കേമല.
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സചാംബനിച്ച്റ്റ്

2
 കേചാംപ്റ്റ് ക്്ളര ആ്തിന്റെ്റ്റ് ആഡിറര 
ജനറല് ഓഫ് ഇ്റ്റ് ഇന്ത്്യ

2021

ക കേരള നാലാമത്തെിലല
പ്രളയങ്ങള -
മുലന്രുക്കവുംപ്ചാംപ്ര
പ്രതികര്ധവുംപ്ചാം

ബ്ധ കേമല.

VI. ശ്  .   പി  .  ര്ജ്വ്റ്റ്  ,   നിയമചാം  ,   വ്യവസ്യചാം  ,    കേയർ വകുപ്പ്റ്റ് മനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

   ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
  പതി കേ  സഹിത
മ്കണ്ലയന്റ്റ് വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1 ്ിവ്നാചാം സ്പിനിനിചാംേ്റ്റ് മില്സ്റ്റ് 
ലിമിറഡ്റ്റ്

2007-08 
2008-09

  വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രട്്റ്റ്

അലത

2 ക കേരള സചാംസ്ന 
മനുഷ്യ്വ കേ്ശ  കേ സമ്മേ്ഷന

2008-09
മുതല്
2015-16
വലര

  വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രട്്റ്റ്

അലത

3
ക കേരള അഡ്വകക്കറ്റ്റ്സ്റ്റ് 
 ലവല്ലഫ് ഇയര ഫ് ഇണ്ട്റ്റ് ്സി 
 കേ സമ്മേിറി

2011-12

വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രേചാം
ആ ഡിറ്റ്റ്
റികപ്പ്രേചാം

അലത

4 ക കേരള ്ഹ സ്പിന്ഡ്റ്റ് ലറയില്   ക കേ്രപ്പകറഷന ലിമിറഡ്റ്റ് 2018-19 വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രട്്റ്റ് അലത

5 ല കേല്ക്്ണ് ഇലക് 
ലസറ്മിക്സ്റ്റ് ലിമിറഡ്റ്റ്

2018-19 വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രട്്റ്റ്

അലത

         

VII. ശ്  .  അഹ സമ്മേദ് ്റ്റ് കദ് വരക കേ്വില്   ,   തുറമുഖചാം മ മ്യൂസിയചാം  , പുര്വസ്തു 
വകുപ്പ്റ്റ് മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166 (1 ) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിതമ്കണ്

നമ്പർ     ത്യതി 
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കണ്ലയന്റ്റ് 

1 458/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 14/2021/മതുവ 16.06.2021 അലത

VIII. ശ്  .   വി  .  എന   .  വ്സവന   ,   സഹ കേരണ  -  രജിക്ട്രേഷന വകുപ്പ്റ്റ് മനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 468/2020 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 66/2020/ക കേ്-ഓപ്പ്റ്റ് 15.07.2020 അലത

2 111/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 7/2021/ക കേ്-ഓപ്പ്റ്റ് 10.01.2021 അലത

3 309/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 60/2021/ക കേ്-ഓപ്പ്റ്റ് 24.03.2021 അലത

4 355/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 66/2021/ക കേ്-ഓപ്പ്റ്റ് 30.03.2021 അലത

5 365/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 71/2021/ക കേ്-ഓപ്പ്റ്റ് 16.04.2021 അലത

6 370/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 73/2021/ക കേ്-ഓപ്പ്റ്റ് 19.04.2021 അലത

7 647/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 100/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

30.06.2021 അല

8 650/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 120/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

02.08.2021 അല

9 715/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 143/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

24.09.2021 അല

10 733/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 87/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 01.10.2021 അല

11 734/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 88/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 01.10.2021 അല

12 769/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 153/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

25.10.2021 അല

13 770/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 133/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

06.09.2021 അല

14 771/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 122/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

03.08.2021 അല

15 772/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 154/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

26.10.2021 അല

16 796/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 160/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

28.10.2021 അല

17 797/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 115/2021/ടെ്ക്സസ്റ്റ് 02.11.2021 അല

18 798/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 158/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

27.10.2021 അല

19 799/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 159/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

28.10.2021 അല

20 807/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 164/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

01.11.2021 അല

21 808/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 161/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

29.10.2021 അല

22 809/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 162/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

29.10.2021 അല

23 810/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 163/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

29.10.2021 അല
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24 811/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 155/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

27.10.2021 അല

25 812/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 156/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

27.10.2021 അല

26 813/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 157/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്റ്റ്

27.10.2021 അല
            
IX. ശ്  .   സജി ലചറിയ്ന    ,   മത്യബനനചാം  ,   സ്ചാംസ്രി കേചാം  ,   യുവജനകക്ഷേമ 
വകുപ്പ്റ്റ് മനി  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

              ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ ത്യതി 

1 615/2021 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നചാം. 7/2021/ കേ്യുവ 13.08.202
1

അലത

2 749/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 20/2021/എഫ് ഇ്റ്റ് & 
പിഡി

11.10.202
1

അല

X. ശ്  .   വി  .  ശിവനകുട്ി  ,   ലപ്തുവിദ് ്യ്ഭ്യ്സ  -  ലത്ഴില് വകുപ്പ്റ്റ് മനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

  ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ ത്യതി 

1 683/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 70/2021/എല്ബിആർ 09.09.202
1

അല

2 712/2021 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നചാം. 75/2021/ലത്ഴില് 23.09.202
1

അല

3 735/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 78/2021/എല്ബിആർ 04.10.202
1

അല

4 763/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 80/2021/എല്ബിആർ 20.10.202
1

അല

XI. ശ്  .   പി  .  എ  .  മുഹ സമ്മേദ് ്റ്റ് റിയ്സ്റ്റ്  ,   ലപ്തുമര്മ നാലാമത്തെ്റ്റ്  -   വികന്ദ് സഞ്ര വകുപ്പ്റ്റ് 
മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ
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ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
 പതി കേ  സഹിത
മ്കണ്ലയന്റ്റ് വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1
ക കേരള ടൂറിസചാം ലഡവലപ്പ്റ്റ്ലമ്തിന്റെ്റ്റ് 
ക കേ്രപ്പകറഷന ലിമിറഡ്റ്റ് 2017-18

വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രേചാം
 കേണക്കു കേളുചാം

അലത

XII. ശ്  .   ആ്തിന്റെണി ര്ജ  ,   േത്േത  വകുപ്പ്റ്റ് മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 718/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 28/2021/്്ൻസ്റ്റ് 30.09.2021 അല

XIII. ശ്മതി വ്ണ് കജ്രാ്റ്റ്  ,   ആകര്േ്യ  -  വനിത  -  ശിശു വി കേസന വകുപ്പ്റ്റ് 
മനി  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i. ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 - ജി.ഒ.(പി) നചാം. 13/2021/എച്ച്റ്റ്&എഫഡബ്ഡി 10.02.2021 അലത

ii.  ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
 പതി കേ  സഹിത
മ്കണ്ലയന്റ്റ് വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1 ക കേരള സചാംസ്ന ബ്ല്വ കേ്ശ 
സചാംരക്ഷേണ  കേ സമ്മേ്ഷന

2018-19
&

2019-20

വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രട്്റ്റ്

അലത
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XIV. ശ്  .  വി  .  അബ്ദുറഹിമ്ന   ,    കേ്യി കേവുംപ്ചാം വഖഫചാം ഹാ്റ്റ് ത്ര ്ടെനവുംപ്ചാം 
വകുപ്പ്റ്റ് മനി  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.
എസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജ്പന നാലാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ 
സഹിത 
മ്കണ്ലയന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 740/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 23/2021/ജിഎഡി 11.08.2021 അല

2 746/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 24/2021/ജിഎഡി 16.09.2021 അല

ക കേരള  നിയമസഭ് ലസക്രകട്റിയറ്റ്റ് ,              എസ്റ്റ്.വി. ഉണികൃഷ്ണന ന്യര ,
തിരുവനന്ത്പുരചാം,                                                            ലസക്രട്റി.             
2021 നവചാംബര   10.


