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       ലിസ്റ്റ് 1   
                     പതിനാലാം  കേരള നിയമസഭ
 

   ഇരുപതിരണ്ാം സകസമ്മേളനം 

     22.01.2021-ൽ ോര്യവിവരപ്പട്ിേയിലെ  ല  മൂന്നാമാമലെ  ത  ഇനമായി  
സഭയുലെ  ടെ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നാമ േടെലാസുേളുലെ  ടെ പട്ിേ 

I. ശ്  .   പിണറായി  വിജയന   ,   മുഖ്യമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
i. ചട്ം 166 (1) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 446/2020 ജി.ഒ.(എംഎസ്റ്റ്) നം. 
6/2020/കനാർക

12.05.2020 അലെ  ത

2 831/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 57/2020/കഹാം 16.11.2020 അല

3 845/2020 ജി.ഒ.(എംഎസ്റ്റ്) നം. 
217/2020/കഹാം

25.11.2020 അല

4 861/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 64/2020/കഹാം 07.12.2020 അല

5 862/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 66/2020/കഹാം 09.12.2020 അല

6 864/2020 ജി.ഒ.(എംഎസ്റ്റ്) നം. 
218/2020/കഹാം

09.12.2020 അല

7 870/2020 കഹാം-എസ്റ്റ്എസ്റ്റ്എ 2/66/2020-
കഹാം

14.12.2020 അല

8 10/2021 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 15/2021/കഹാം 03.01.2021 അല

9 11/2021 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 
2988/2020/കഹാം

24.12.2020 അല

10 21/2021 ജി.ഒ.(എംഎസ്റ്റ്) നം. 
6/2021/കഹാം

04.01.2021 അല

ii.വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ 

ക്രമ
നം.

സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ
സഹിത

മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 
വർഷം     സ്വഭാവം 

1
കേരള സംസാന ശാസ്ത്ര 
സാക സാങ്കേതിേ പരിസിതി 
േകൗണസില

2018-19
ഓഡിറ്റ്റ്

റിപ്പാക്പാേര്ട്്റ്റ് അലെ  ത
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II. ശ്  .   ഇ  .  പി  .   ജയരാജന   ,    വ്യവസായവം സകപാര്ോസും   
യുവജനോര്യവം  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ 

ക്രമ
നം. സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ  

സഹിത
 മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

വർഷം     സ്വഭാവം 

1
കേരള കസറ്റ്റ് സകപാര്ോസ്റ്റ് 
േകൗണസില 2018-19

വാര് ഷിേ
റികപ്പാര്ട്്റ്റ് അലെ  ത

III. ശ്  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന   ,   റവന്യുവം ഭവനനിര്സമ്മോണവം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

 ചട്ം 166 (1) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 126/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 7/2020/ആർഡി 30.01.2020 അലെ  ത

2 837/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 92/2020/ആർഡി 18.11.2020 അല

3 872/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
102/2020/ആർഡി

13.12.2020 അല

4 873/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
103/2020/ആർഡി

14.12.2020 അല

5 7/2021 ജി.ഒ.(പി) നം. 
112/2020/ആർഡി

28.12.2020 അല

IV. ശ്  .   എ  .  ലെ  േ  .  ശശ്ന്ദ്രന   ,   ഗതാഗത   വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
ചട്ം 166 (1) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 440/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 36/2020/ടാന 29.06.2020 അലെ  ത

2 841/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 62/2020/ടാന 25.11.2020 അല

3 849/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 63/2020/ടാന 04.12.2020 അല

4 855/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 64/2020/ടാനസ്റ്റ് 07.12.2020 അല

V. കഡാ  .   ടെി  .  എം  .   കതാമസ്റ്റ് ഐസേ്റ്റ്  ,   ധനോര്യവം േയറം വകുപ്പുമനി 
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കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i. ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 - ലെ  േഎഫ്റ്റ് 
സി/എഫ്റ്റ്&എം/1214/2019-20

27.11.2019 അലെ  ത

2 - ലെ  േഎഫ്റ്റ് 
സി/എഫ്റ്റ്&എ/1518/2019-20

06.02.2020 അലെ  ത

3 883/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 164/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 18.12.2020 അല

4 884/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 165/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 18.12.2020 അല

5 46/2021 ജി.ഒ.(പി) നം. 5/2021/ഫിന 07.01.2021 അല

ii. വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ

ക്രമ
നം.

സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
  പതിേ  

സഹിതമാകണാ
കണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

വർഷം     സ്വഭാവം 

1
ആറാമത്റ്റ്  ധനോര്യ 
േസമ്മേ്ഷന 2020

ഒന്നാമാമത്റ്റ് റികപ്പാര്ട്ടും
ആക്ഷനകടെകണ

റികപ്പാര്ട്ടും
ബാധേമല

VI. ശ്  .  വി  .  എസ്റ്റ്  .  സുനിലകുമാര്   ,   കൃഷി വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ

ക്രമ
നം. സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
 പതിേ  സഹിത 

മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് വർഷം     സ്വഭാവം 

1 കസറ്റ്റ് ഫാമിംഗ്റ്റ് കോര്പ്പകറഷന 
ഓഫ്റ്റ് കേരള ലിമിറഡ്റ്റ്

2018-19

വാര് ഷിേ
റികപ്പാര്ട്ടും
വാര് ഷിേ
േണകം

അലെ  ത

2 കേരള ോര്ഷിേ സര്സര്വ്വേലാശാല 2019-20 വാര് ഷിേ
റികപ്പാര്ട്്റ്റ്

അലെ  ത

VII. ശ്  .  എ  .  ലെ  േ  .    ബാലന   ,    പട്ിേജാതി പട്ിേവര്ികവര്ഗ്ഗ പികന്നാമാക 
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സമുദായകക്ഷമവം നിയമവം സാംസ്കാാരിേവം പാര്ലലെ  മ്തിന്റെറിോര്യവം
വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന  :

 ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 415/2020 ജി.ഒ.(എംഎസ്റ്റ്) നം. 45/2020/കലാ 18.06.2020 അലെ  ത

2 918/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 7/2020/എസ്റ്റ് സി 
എസ്റ്റ് റിഡിഡി

30.12.2020 അല

VIII . ശ്മതി ലെ  േ  .  ലെ  േ  .   ശശലജ ടെ്ച്ചര്   ,   ആകരാഗ്യവം സാമൂഹ്യന്തിയും 
വനിത  -  ശിശു വിേസനവം വകുപ്പുമനി     കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

               ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമ
സ 
പതിേ 
സഹിതമാ
കണാലെ  യന്നാമ്റ്റ്

നമ്പർ     ത്യതി 

1 836/2020 ജി.ഒ.(എംഎസ്റ്റ്) നം. 
33/2020/എസലെ  ജഡി

17.11.2020 അല

2 865/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
65/2020/എച്ച്റ്റ്&എഫഡബ്യുഡി

08.12.2020 അല

IX. ശ്  .   ജി  .   സുധാേരന   ,   ലെ  പാതുമരാമത്തും രജികരജിസ്ട്രേഷനും 	വകം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ
പതിേ 
സഹിതമാ
കണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 269/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 49/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 01.04.2020 അലെ  ത

2 270/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 50/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 01.04.2020 അലെ  ത

X. ശ്  .   റി  .  പി  .   രാമകൃഷ്ണന   ,   ലെ  താഴിലം എകശസസും വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
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 ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 450/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നം. 
53/2020/ലെ  താഴില

16.06.2020 അലെ  ത

2 581/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നം. 
76/2020/ലെ  താഴില

07.09.2020 അലെ  ത

3 854/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നം. 
89/2020/ലെ  താഴില

03.12.2020 അല

4 858/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
93/2020/എലബിആർ

09.12.2020 അല

5 859/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
92/2020/എലബിആർ

09.12.2020 അല

6 860/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
91/2020/എലബിആർ

09.12.2020 അല

7 891/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
94/2020/എലബിആർ

16.12.2020 അല

8 893/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
96/2020/എലബിആർ

18.12.2020 അല

9 22/2021 ജി.ഒ.(പി) നം. 1/2021/എലബിആർ 04.01.2021 അല

XI. ശ്  .   പി  .   തികലാതമന   ,   ഭക്ഷ്യവം സിവില സശല് സപ്ലൈസും വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ്

നമ്പർ     ത്യതി 

1 29/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 2/2020/സിഎഡി 13.01.2020 അലെ  ത

XII. ശ്  .   േടെേംപളളി  സുകരന്ദ്രന   ,   സഹേരണവം  വികനാദസഞാരവം 
കദവസ്വവം  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
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  ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 80/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 4/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 17.01.2020 അലെ  ത

2 213/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 28/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 11.03.2020 അലെ  ത

3 331/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 13/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 22.02.2020 അലെ  ത

4 832/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 152/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 10.11.2020 അല

5 835/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 154/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 13.11.2020 അല

6 844/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 153/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 12.11.2020 അല

7 876/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 163/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 16.12.2020 അല

XIII. ശ്  .   എ  .  സി  .   ലെ  മായ്ന   ,   തക്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമനി  
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

 ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനതിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 811/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നം. 
66/2020/തസ്വഭവ

09.11.2020 അല

2 812/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നം. 
67/2020/തസ്വഭവ

09.11.2020 അല

3 815/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
68/2020/എലഎസജിഡി

12.11.2020 അല

4 816/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
69/2020/എലഎസജിഡി

12.11.2020 അല

5 825/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നം. 
71/2020/തസ്വഭവ

13.11.2020 അല

6 826/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നം. 
70/2020/തസ്വഭവ

13.11.2020 അല

7 850/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നം. 
77/2020/തസ്വഭവ

05.12.2020 അല
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8 851/2020 സ.ഉ.(അച്ചടെി) നം. 
76/2020/തസ്വഭവ

05.12.2020 അല

XIV. ശ്മതി  ലെ  ജ  .   കമഴികട്ി അസമ്മേ  ,   മത്യബന്ധനവം ഹാര്ബര് 
എഞിന്യറിംഗം  േശുവണ്ി  വ്യവസായവം വകുപ്പുമനി  
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
 
വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ

ക്രമ
നം. സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ  സഹിത

മാകണാലെ  യന്നാമ്റ്റ് വർഷം     സ്വഭാവം 

1 കേരള സംസാന ത്രകദശ വിേസന 
കോര്പ്പകറഷന ലിമിറഡ്റ്റ് 2013-14

വാര് ഷിേ
റികപ്പാര്ട്ടും

േണകേളും
അലെ  ത

കേരള  നിയമസഭാ ലെ  സക്രകട്റിയറ്റ്റ് ,              എസ്റ്റ്.വി. ഉണികൃഷ്ണന നായര് ,
തിരുവനന്തപുരം,                                                            ലെ  സക്രട്റി.             
2021 ജനും 	വകവരി 21.


