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മമേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലലാസ്സുകള

(1) ചടട്ടം 47(2) അനുസരരിച്ചുള്ള ലരിസസ്റ്റ് 1 പ്രകലാരട്ടം

കൃഷരി  വകുപ്പുമേനരി  (ശശ  .    വരി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനരില്  കുമേലാര ):  സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

പതരിമൂന്നലാട്ടം മകരള നരിയമേസഭയുഴട നലാലലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല 1590,  അഞലാട്ടം

സമമ്മേളനതരിഴല  4669,  ഏഴെലാട്ടം  സമമ്മേളനതരിഴല  1707,  ഒമ്പതലാട്ടം

സമമ്മേളനതരിഴല  1480,  1481,  പനണലാട്ടം   സമമ്മേളനതരിഴല  1735,  3495,

പതരിമൂന്നലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല  1515,  പതരിനഞലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല  1616,  1637,

1655,  1669,  1695,  3346,  3347,  3378,  പതരിനലാറലാട്ടം  സമമ്മേളനതരിഴല  1547,

2758,  2963  എന്നശ  നമ്പരുകളരിലുളള  നക്ഷത്ര  ചരിഹ്നമേരിടലാത  മചലാദദ്യങ്ങളുഴട

മേറുപടരിയുട്ടം  അവയസ്റ്റ്  യഥലാസമേയട്ടം  മേറുപടരി  നല്കുവലാന  സലാധരികലാതരിരുന്നതരിനുളള

കലാരണട്ടം കലാണരികല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം.

തമദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണവട്ടം  നന്യൂനപക്ഷമക്ഷമേവട്ടം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തശരതലാടനവട്ടം

വകുപ്പുമേനരി  (മഡലാ  .    ഴക  .    ടരി  .    ജലശല്):  സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള

മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

പതരിമൂന്നലാട്ടം മകരള നരിയമേസഭയുഴട രണലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല 5722,  പതലാട്ടം
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സമമ്മേളനതരിഴല  3445,  പതരിഴനലാന്നലാട്ടം  സമമ്മേളനതരിഴല  6106,  പനണലാട്ടം

സമമ്മേളനതരിഴല 3295, 3303, പതരിമൂന്നലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല 1407, 3004, 3026,

പതരിനലാലലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല 4054, 4058, 4143, പതരിനഞലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല

1474, 1484, 1509, 3230, 3288, പതരിനലാറലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല 1391, 1395, 1401,

2831,  2857,  2862,  2919,  3018,  3020 എന്നശ  നമ്പരുകളരിലുളള  നക്ഷത്ര

ചരിഹ്നമേരിടലാത മചലാദദ്യങ്ങളുഴട മേറുപടരികളുട്ടം അതരിനസ്റ്റ് യഥലാസമേയട്ടം മേറുപടരി നല്കുവലാന

സലാധരികലാതരിരുന്നതരിനുളള കലാരണട്ടം കലാണരികല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം.

ഗതലാഗതവകുപ്പുമേനരി  (ശശ  .    എ  .    ഴക  .    ശശശന്ദ്രന):സര,  ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

പതരിമൂന്നലാട്ടം  മകരള  നരിയമേസഭയുഴട  രണലാട്ടം  സമമ്മേളനതരിഴല  3332,

പതരിനഞലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല 2186 എന്നശ നമ്പരുകളരിലുളള നക്ഷത്ര ചരിഹ്നമേരിടലാത

മചലാദദ്യങ്ങളുഴട  മേറുപടരിയുട്ടം  അതരിനസ്റ്റ്  യഥലാസമേയട്ടം  മേറുപടരി  നല്കുവലാന

സലാധരികലാതരിരുന്നതരിനുളള കലാരണട്ടം കലാണരികല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം.

റവനന്യൂവട്ടം  ഭവനനരിരമ്മേലാണവട്ടം  വകുപ്പുമേനരി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രമശഖരന):  സര,

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

പതരിമൂന്നലാട്ടം  മകരള  നരിയമേസഭയുഴട  ഏഴെലാട്ടം  സമമ്മേളനതരിഴല  1262,
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പതരിഴനലാന്നലാട്ടം  സമമ്മേളനതരിഴല  2838,  പതരിമൂന്നലാട്ടം  സമമ്മേളനതരിഴല  1210,

പതരിനലാലലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല 5224, പതരിനഞലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല 1225, 1226,

1233, 1278, 1289, 1290, 1961, 3017,  പതരിനലാറലാട്ടം സമമ്മേളനതരിഴല 191, 1173,

1223, 1740, 2677, 2682, 2685, 2689, 2694, 2695, 2698, 2701, 2709, 2717,

2994 എന്നശ  നമ്പരുകളരിലുളള  നക്ഷത്ര  ചരിഹ്നമേരിടലാത  മചലാദദ്യങ്ങളുഴട  മേറുപടരിയുട്ടം

അതരിനസ്റ്റ്  യഥലാസമേയട്ടം  മേറുപടരി  നല്കുവലാന  സലാധരികലാതരിരുന്നതരിനുളള  കലാരണട്ടം

കലാണരികല് മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം.

(2) ചടട്ടം 236(5) അനുസരരിച്ചുള്ള ലരിസസ്റ്റ് 2 പ്രകലാരട്ടം.

മുഖദ്യമേനരി (  ശശ  .   പരിണറലായരി വരിജയന  ): സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമ്മേരിറരി

കലാലതലാമേസ പത്രരികകളുഴട  വരിശദലാട്ടംശട്ടം

    സലാമ്പതരിക
വരഷട്ടം

റരിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
 നമ്പര

ഖണരിക നമ്പര

V-മേരലാമേത്തുട്ടം
ഗതലാഗതവട്ടം

വലാരതലാവരിനരിമേയവട്ടം
2014-15 4 116, 123, 125

VIII-സലാമ്പതരിക
കലാരദ്യങ്ങള 

2014-15 4 52
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XIII-സലാമൂഹദ്യമസവനട്ടം 2013-14 3 58

ഴതലാഴെരിലുട്ടം   എകക്സൈസുട്ടം   വകുപ്പുമേനരി (  ശശ  .   റരി   .   പരി   .   രലാമേകൃഷ്ണന): സര, 

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമ്മേരിറരി

കലാലതലാമേസ പത്രരികകളുഴട  വരിശദലാട്ടംശട്ടം

    സലാമ്പതരിക
വരഷട്ടം

റരിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
 നമ്പര

ഖണരിക നമ്പര

VII- വരിദദ്യുഛകരിയുട്ടം
ഴതലാഴെരിലുട്ടം ഴതലാഴെരിലലാളരി

മക്ഷമേവട്ടം
        2014- 15        4

 
33, 35, 44, 47

കൃഷരി   വകുപ്പുമേനരി   (  ശശ  .    വരി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനരില്   കുമേലാര  ):  സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമ്മേരിറരി

കലാലതലാമേസ പത്രരികകളുഴട  വരിശദലാട്ടംശട്ടം

    സലാമ്പതരിക
വരഷട്ടം

റരിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
 നമ്പര

ഖണരിക നമ്പര

I -കൃഷരിയുട്ടം  മൃഗസട്ടംരക്ഷണവട്ടം
മേതദ്യബന്ധനവട്ടം     

      2011-12
 
   1
     

  
    17
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2013-14     3
           
        9

2014-15      4         2, 3 ,7 ,8 ,9 ,
27

വദ്യവസലായവട്ടം    മസലാരട്സുട്ടം  വകുപ്പുമേനരി  (  ശശ  .   ഇ   .   പരി  .   ജയരലാജന  ): സര, 

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.

   

സബ്ജകസ്റ്റ് കമ്മേരിറരി

കലാലതലാമേസ പത്രരികകളുഴട  വരിശദലാട്ടംശട്ടം

    സലാമ്പതരിക
വരഷട്ടം

റരിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
 നമ്പര

ഖണരിക നമ്പര

 IV- വദ്യവസലായവട്ടം
ധലാതുകളുട്ടം

    
2012-13

  

       2
     

       

27 

2014-15 4 38, 39, 42, 43, 54,
55, 56, 64

 

കവദദ്യുതരിയുട്ടം    മദവസസ്വവട്ടം   വകുപ്പുമേനരി  (  ശശ  .   കടകട്ടംപള്ളരി   സുമരന്ദ്രന  ): 

സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.
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സബ്ജകസ്റ്റ് കമ്മേരിറരി

കലാലതലാമേസ പത്രരികകളുഴട  വരിശദലാട്ടംശട്ടം

    സലാമ്പതരിക
വരഷട്ടം

റരിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
 നമ്പര

ഖണരിക നമ്പര

 II-  ഭൂനരികുതരിയുട്ടം
മദവസസ്വവട്ടം

    

2011-12 1

       
       

       

 20, 38 ,41, 42

തുറമുഖവട്ടം   മേന്യൂസരിയവട്ടം   പുരലാവസ്തു   സട്ടംരക്ഷണവട്ടം വകുപ്പുമേനരി  (  ശശ  .

രലാമേചന്ദ്രന   കടന്നപള്ളരി  ):  സര,  ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറതസ്റ്റ്

വയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമ്മേരിറരി

കലാലതലാമേസ പത്രരികകളുഴട  വരിശദലാട്ടംശട്ടം

    സലാമ്പതരിക
വരഷട്ടം

റരിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
 നമ്പര

ഖണരിക നമ്പര

V-മേരലാമേത്തുട്ടം ഗതലാഗതവട്ടം
വലാരതലാവരിനരിമേയവട്ടം       2014-15       4

      
          104

തമദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണവട്ടം  നന്യൂനപക്ഷമക്ഷമേവട്ടം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തശരതലാടനവട്ടം

വകുപ്പമേനരി  (  മഡലാ  .    ഴക  .    ടരി  .    ജലശല്  ):  സര,  വരിദദ്യലാഭദ്യലാസ  വകുപ്പുമേനരിക്കുമവണരി
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ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.   മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

സബ്ജകസ്റ്റ് കമ്മേരിറരി

കലാലതലാമേസ പത്രരികകളുഴട  വരിശദലാട്ടംശട്ടം

    സലാമ്പതരിക
വരഷട്ടം

റരിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
 നമ്പര

ഖണരിക നമ്പര

VI-വരിദദ്യലാഭദ്യലാസട്ടം
      2014-15       4

      
    25, 53, 64, 65, 
66

ധനകലാരദ്യവട്ടം    കയറുട്ടം വകുപ്പുമേനരി  (  മഡലാ   .   ടരി   .  എട്ടം   .   മതലാമേസസ്റ്റ്  ഐസകസ്റ്റ്): 

സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.   

സബ്ജകസ്റ്റ് കമ്മേരിറരി

കലാലതലാമേസ പത്രരികകളുഴട  വരിശദലാട്ടംശട്ടം

    സലാമ്പതരിക
വരഷട്ടം

റരിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
 നമ്പര

ഖണരിക നമ്പര

XIII-സലാമൂഹദ്യമസവനട്ടം       2014-15       4
      
     48

ജലവരിഭവ വകുപ്പുമേനരി  (  ശശ  .    മേലാതന്യൂ    റരി  .    മതലാമേസസ്റ്റ്  ): സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസ്സുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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സബ്ജകസ്റ്റ് കമ്മേരിറരി

കലാലതലാമേസ പത്രരികകളുഴട  വരിശദലാട്ടംശട്ടം

    സലാമ്പതരിക
വരഷട്ടം

റരിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
 നമ്പര

ഖണരിക നമ്പര

III- ജലവരിഭവട്ടം
      2012-13      

  34, 35, 37, 48, 49,
50, 51

2013-14     3 23, 36, 48, 55, 56, 
57, 59, 60, 61 ,78, 
79, 81


