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    ലിസ്
                     പതിനഞ്ചാം ക കേരള നിയമസഭ
 

        മൂന്ചാം സക സമ്മേളനചാം

     28.10.2021-ലല  കേ്ര്യവിവരപ്പട്ി കേയില്  മൂന്മല  മൂന്നാമത്തെ  ഇനമ്യി  
സഭയുലടെ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  കേടെല്സു കേളുലടെ പട്ി കേ 

I. ശ്  .   പിണറ്യി  വിജയന   ,   മുഖ്യമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

        i. ചട്ചാം 166 (1) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.

എസ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന  മൂന്നാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 345/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നചാം. 30/2020/ആഭ്യന്തരചാം 25.05.2020 അലത

2 321/2021 ജി.ഒ.(ആർറി) നചാം. 827/2021/കഹ്ചാം 16.03.2021 അലത

3 322/2021 ജി.ഒ.(ആർറി) നചാം. 625/2021/കഹ്ചാം 25.02.2021 അലത

4 739/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 65/2021/കഹ്ചാം 07.10.2021 അല

5 742/2021 ജി.ഒ.(എചാംഎസ്) നചാം.  160/2021/കഹ്ചാം 25.09.2021 അല

6 743/2021 ജി.ഒ.(എചാംഎസ്) നചാം.  164/2021/കഹ്ചാം 06.10.2021 അല

7 745/2021 കഹ്ചാം-എസ്എസ്എ 1/678/2021-കഹ്ചാം 12.10.2021 അല

8 751/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 67/2021/കഹ്ചാം 13.10.2021 അല

ii. ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.

സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന്
വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1
സചാംസ്ന വിവര്വ കേ്ശ 
 കേ സമ്മേ്ഷന 2017-18

വ്രഷി കേ 
റികപ്പ്രട്് അലത

II. ശ്  .   എചാം  .  വി  .  കേ്വിന്ദന മ്സര   ,    തക്ദേശ സ്വയചാംഭരണചാം  , 
ഗ്മവി കേസനചാം  ,   എക്സസ് വകുപ്പു് മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
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ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള
ക്രമ
നചാം.

എസ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന  മൂന്നാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന് 

നമ്പർ ത്യതി 

1 704/2021 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നചാം. 43/2021/തസ്വഭവ 26.07.202
1

അല

2 705/2021 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നചാം. 44/2021/തസ്വഭവ 17.08.202
1

അല

3 707/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 50/2021/എല്എസജിഡിി 21.09.202
1

അല

4 711/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 83/2021/ടെ്ക്സസ് 16.09.202
1

അല

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

ചട്ചാം 166 (1 ) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.

എസ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന  മൂന്നാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ

സഹിതമ്കണ്
കണ്ലയന് 

നമ്പർ ത്യതി 

1 631/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 123/2021/ആർഡിി 25.08.202
1

അല

IV. ശ്  .   കറ്ഷി അേസിന   ,   ജലവിഭവ     വകുപ്പ് മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

 ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന്
വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1 ക കേരള ഡി്ചാം സുരക്ഷ അകത്റിറി 2020-21 വ്രഷി കേ 
റികപ്പ്രട്് അല

           

V. ശ്  .   ല കേ  .  എന   .  ബ്ലകേ്പ്ല്   ,   ധന കേ്ര്യ വകുപ്പ് മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
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ചട്ചാം 166 (1 ) പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.

എസ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന  മൂന്നാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ

സഹിതമ്കണ്
കണ്ലയന് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 313/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 29/2021/ടെ്ക്സസ് 27.03.2021 അലത

2 325/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 33/2021/ടെ്ക്സസ് 31.03.2021 അലത

3 674/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 74/2021/ടെ്ക്സസ് 07.09.2021 അല

4 685/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 75/2021/ടെ്ക്സസ് 10.09.2021 അല

5 686/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 76/2021/ടെ്ക്സസ് 13.09.2021 അല

6 687/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 77/2021/ടെ്ക്സസ് 13.09.2021 അല

7 688/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 78/2021/ടെ്ക്സസ് 13.09.2021 അല

8 689/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 80/2021/ടെ്ക്സസ് 13.09.2021 അല

9 690/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 79/2021/ടെ്ക്സസ് 13.09.2021 അല

10 691/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 81/2021/ടെ്ക്സസ് 14.09.2021 അല

11 692/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 82/2021/ടെ്ക്സസ് 14.09.2021 അല

12 714/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 84/2021/ടെ്ക്സസ് 27.09.2021 അല

13 721/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 89/2021/ടെ്ക്സസ് 01.10.2021 അല

14 722/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 90/2021/ടെ്ക്സസ് 01.10.2021 അല

15 723/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 91/2021/ടെ്ക്സസ് 01.10.2021 അല

16 724/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 92/2021/ടെ്ക്സസ് 01.10.2021 അല

17 725/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 93/2021/ടെ്ക്സസ് 01.10.2021 അല

18 726/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 94/2021/ടെ്ക്സസ് 01.10.2021 അല

19 727/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 95/2021/ടെ്ക്സസ് 01.10.2021 അല.

VI. ശ്  .   പി  .  ര്ജ്വ്  ,   നിയമചാം  ,   വ്യവസ്യചാം  ,    കേയർ വകുപ്പ് മനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
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   ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
  പതി കേ  സഹിത 

മ്കണ്ലയന് വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1 ക കേരള കസറ് ഇനഡിസ്ട്രിയിയല് 
എ്തിന്റെര്പ്രസസ് ലിമിറ ഡി് 2015-16 വ്രഷി കേ

റികപ്പ്രട്് അലത

2
ട്നകന്രകമഴ്സ് &് & ഇലകിക്കല്സ്
ക കേരള ലിമിറഡി്

2018-19 വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രട്്

അലത

3
ക കേരള അഡി്വകക്കറ്സ് ക്ലാ്രക്ക്സ് 
ലവല്െല്ഫയര െല്ഫണ്ട് ്  കേ സമ്മേിറി

2020-21
ആഡിിറ്
റികപ്പ്രട്്

അല

         
VII. ശ്  .   പി  .  പ്രസ്ദ്  ,   കൃഷി വകുപ്പ് മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
  പതി കേ  സഹിത 

മ്കണ്ലയന് വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1 ക കേരള അകഗ് ലമഷിനറി      
ക കേ്രപ്പകറഷന ലിമിറഡി് 2019-20 വ്രഷി കേ

റികപ്പ്രട്് അലത

VIII. കഡി്  .   ആര   .  ബിന  ,   ഉനത വിദ്യ്ഭ്യ്സ  -  സ്മൂഹ്യന്തി  വകുപ്പ് മനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

     ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
  പതി കേ  സഹിത

മ്കണ്ലയന് വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1 ക കേരള സചാംസ്ന ഉനത 
വിദ്യ്ഭ്യ്സ  കോസ കൗണ്സില് 2019-20 വ്രഷി കേ

റികപ്പ്രട്് അലത

IX. ശ്  .   വി  .  എന   .  വ്സവന   ,   സഹ കേരണ  -  രജികസ്ട്രിയഷന വകുപ്പ് മനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.

എസ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന  മൂന്നാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേനമ്പർ     ത്യതി 
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സഹിത
മ്കണ്ലയന് 

1 362/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 68/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 12.04.2021 അലത

2 605/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 124/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

07.08.2021 അല

3 608/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 121/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

03.08.2021 അല

4 614/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 125/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

08.08.2021 അല

5 616/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 110/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

12.07.2021 അല

6 621/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 76/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 28.04.2021 അല

7 623/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 77/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 28.04.2021 അല

8 625/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 78/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 28.04.2021 അല

9 627/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 80/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 29.04.2021 അല

10 629/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 79/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 29.04.2021 അല

11 630/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 81/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 30.04.2021 അല

12 632/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 86/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 05.06.2021 അല

13 634/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 82/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 30.04.2021 അല

14 635/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 83/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 30.04.2021 അല

15 636/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 91/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 05.06.2021 അല

16 637/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 92/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 05.06.2021 അല

17 638/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 127/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

17.08.2021 അല

18 639/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 85/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 05.06.2021 അല

19 640/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 89/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 05.06.2021 അല

20 641/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 90/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 05.06.2021 അല

21 642/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 94/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 06.06.2021 അല

22 643/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 96/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 15.06.2021 അല

23 644/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 97/2021/ക കേ്-ഓപ്പ് 15.06.2021 അല

24 645/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 104/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

06.07.2021 അല

25 675/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 132/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

06.09.2021 അല

26 701/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 136/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

11.09.2021 അല

27 702/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 137/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

15.09.2021 അല

28 703/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 135/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

11.09.2021 അല

29 733/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 87/2021/ടെ്ക്സസ് 01.10.2021 അല

30 734/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 88/2021/ടെ്ക്സസ് 01.10.2021 അല

31 738/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 149/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

04.10.2021 അല

32 750/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 151/2021/ക കേ്-
ഓപ്പ്

11.10.2021 അല
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X. ശ്  .   സജി ലചറിയ്ന    ,   മത്യബന്ധനചാം  ,   സ്ചാംസ്രി കേചാം  ,   യുവജനകക്ഷമ    

വകുപ്പ് മനി  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
             ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
 പതി കേ  സഹിത

മ്കണ്ലയന് വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1 ക കേരള സചാംസ്ന യുവജനകക്ഷമ 
കബ്രഡി്

2018-
19
&

2019-
20

വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രട്് അലത

XI. ശ്  .   വി  .  ശിവനകുട്ി  ,   ലപ്തുവിദ്യ്ഭ്യ്സ  -  ലത്ഴില് വകുപ്പ് മനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

    i. ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.

എസ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന  മൂന്നാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന് 

നമ്പർ ത്യതി 

1 697/2021 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നചാം. 72/2021/ലത്ഴില് 14.09.202
1

അല

 ii. ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം. സ്പനചാം 

റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ  സഹിത

മ്കണ്ലയന് വർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 

1 ക കേരള ലത്ഴില്ളി കക്ഷമനിധി 
കബ്രഡി്

2019-
20

വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രോചാം
ആഡിിറ്

റികപ്പ്രോചാം

അലത

XII. ശ്  .   പി  .  എ  .  മുഹ സമ്മേദ് റിയ്സ്  ,   ലപ്തുമര്മ  മൂന്നാമത്തെ്  -   വികന്ദസഞ്ര വകുപ്പ് 
മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166 ബി പ്ര കേ്രമുള്ള  കേടെല്സു കേൾ

ക്രമ
നചാം.

സ്പനചാം റികപ്പ്ർട്ില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
 പതി കേ  സഹിതവർഷചാം     സ്വഭ്വചാം 
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മ്കണ്ലയന് 

1
കബക്കല് റികസ്രട്്സ് 
ലഡിവലപ്പ്ലമ്തിന്റെ് ക കേ്രപ്പകറഷന 
ലിമിറഡി്

2014-15
വ്രഷി കേ
റികപ്പ്രോചാം

 കേണക്കു കേളുചാം
അലത

XIII. ശ്  .   ആ്തിന്റെണി ര്ജ  ,   േത്േത  വകുപ്പ് മനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.

എസ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജ്പന  മൂന്നാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 648/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 24/2021/ട്നസ് 27.08.2021 അല

2 672/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 27/2021/ട്നസ് 07.09.2021 അല

XIV. ശ്മതി വ്ണ് കജ്രാ്  ,   ആകര്േ്യ  -  വനിത  -  ശിശു വി കേസന വകുപ്പ് 
മനി  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

           ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.

എസ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജ്പന  മൂന്നാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 684/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 43/2021/എച്ച്&എഫഡിബ്ഡിി 09.09.2021 അല

2 709/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 1/2021/ഡിബ്സിഡിിഡിി 22.09.2021 അല

3 716/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 2/2021/ഡിബ്സിഡിിഡിി 25.09.2021 അല
XV. ശ്  .   ജി  .  ആര   .  അനില്   ,   ഭക്ഷ്യ  -  ലപ്തുവിതരണ വകുപ്പ് മനി 

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ചാം 166(1) പ്ര കേ്രമുളള  കേടെല്സു കേള

ക്രമ
നചാം.

എസ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജ്പന  മൂന്നാമത്തെില്തിന്റെ  കേ്ലത്മസ 
പതി കേ
സഹിത

മ്കണ്ലയന് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 441/2020 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 10/2020/സിഎഡിി 23.06.2020 അലത
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2 276/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 2/2021/സിഎഡിി 01.02.2021 അലത

3 741/2021 ജി.ഒ.(പി) നചാം. 17/2021/സിഎഡിി 07.10.2021 അല

ക കേരള  നിയമസഭ് ലസക്രകട്റിയറ് ,              എസ്.വി. ഉണികൃഷ്ണന ന്യര ,
തിരുവനന്തപുരചാം,                                                            ലസക്രട്റി.             
2021 ഒക്്ബര 27.


