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മമേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലലാസുകള

      മുഖഖ്യമേനന (ശശ  .    പനണറലായന  വനജയന  ):  സര,  ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള  മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ക്രമേ 
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) പ്രകലാരമുള്ള 
പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയനന

വര
ഷന

നമ
ര

മപരന

1 2020 44 ദന   മകരള  ഫനഷന
ഓക്ഷനനനഗന, മേലാർക്കറനനഗന
ആനന  ഴമേയനനനൻസന
ഓഫന  കകലാളനറന
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

2 2020 54 ദന  മപഴമേനന  ഓഫന
സലാലറശസന  ആനന
അലവനസസന(അഴമേനന
ഴമേനന)  ഓരഡനനനസന,
2020

അല

3 2020 55 ദന  മകരള  യൂണനമവഴനറന
ഒലാഫന  ഡനജനറല
സയൻസസന,
ഇമനലാമവഷന  ആനഡന
ഴടമകലാളജന
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

4 2020 71 ദന  മകരള  മേററന
ഫനഷനനഗന  ഴറഗുമലഷന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല
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5 2020 79 ദന  മകരള  മപലാലശസന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

6 2020 80 ദന  മകരള  മപലാലശസന
(അഴമേനനഴമേനന)
വനമഡലാവല
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

        വഖ്യവസലായവന മസലാരട്സുന യുവജനകലാരഖ്യവന  വകുപ്പുമേനന  (  ശശ  .    ഇ  .

പന  .    ജയരലാജന  ):  സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ക്രമേ 
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) പ്രകലാരമുള്ള 
പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയനന

വരഷന നമ
ര

മപരന

1 2020 64 ദന മകരള മേനനറലസന 
(ഴവസനനഗന ഓഫന 
റററനസന) 
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

2 2020 73 ദന  മകരള  റമേമക്രലാ
സലാള ആനന മേശഡനയന
എനർറപ്രസസന
ഴഫസനലനമറഷന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല
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        റവനന്യുവന  ഭവനനനരമലാണവന വകുപ്പുമേനന (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രമശഖരന  ):

സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള  മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ക്രമേ
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) പ്രകലാരമുള്ള 
പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയനന

വര
ഷന

നമര മപരന

1 202
0

52 ദന മകരള പബ്ളനകന 
സർവശസന കമശഷന    
(അഡശഷണല 
ഫങ്ഷനസന ആസന 
ഴറഴസകനസന ദന 
സർവശസസന അണ്ടർ ദന
വഖഫന മബലാ ർഡന) 
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

         വഖ്യവസലായവന മസലാരട്സുന യുവജനകലാരഖ്യവന വകുപ്പുമേനന  (  ശശ  .   ഇ  .

പന  .    ജയരലാജന  ): സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള  ധനകലാരഖ്യവന

കയറന വകുപ്പുമേനനക്കുമവണ്ടന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

ക്രമേ
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) പ്രകലാരമുള്ള 
പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയനന

വര
ഷന

നമ
ര

മപരന

1 2020 43 ദന  മകരള  ഫനസ്കല
ഴറമസലാണ്സനബനലനറന
(ഴസക്കനഡന
അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല
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2 2020 46 ദന മകരള മസറന ഗുഡ്സന
ആനഡന  സർവശസസന
ടലാകന  (അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

3 2020 47 ദന മകരള ഡനസലാസർ 
ആനന പബനകന 
ഴഹലതന 
എമേർജനസന(ഴസഷഖ്യല
ഴപ്രലാവനഷനസന) 
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

4 2020 48 ദന മകരള ജനറല 
ഴസയനലസന ടലാകന 
(അഴമേനനഴമേനന) 
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

5 2020 49 ദന മകരള മസറന ഗുഡ്സന
ആനഡന  സർവശസസന
ടലാകന  (ഴസക്കനഡന
അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

6 2020 50 ദന  മകരള
ഴപ്രലാവനഷണല
കളക്ഷന  ഓഫന
റവനന്യൂസന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

7 2020 51 ദന  മകരള  ഫനസ്കല
ഴറമസലാണ്സനബനലനറന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല
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     വനവന മൃഗസനരക്ഷണവന മൃഗശലാലകളന വകുപ്പുമേനന (ശശ  .   ഴക  .   രലാജ  ):

സര,  ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ആമരലാഗഖ്യവന  സലാമൂഹഖ്യനശതനയുന

വനനത-ശനശു വനകസനവന  വകുപ്പുമേനനക്കുമവണ്ടന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ക്രമേ
നന.

ഓരഡനനനസനഴന
ചടന 75(2) പ്രകലാരമുള്ള 
പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയനന

വര
ഷന

നമര മപരന

1 2020 57 ദന മകരള 
എപ്പനഴഡമേനകന 
ഡനസശസസന 
ഓരഡനനനസന, 
2020

അല

2 2020 76 ദന മകരള കനനനക്കല
എസലാബനഷ് ഴമേനന
സന  (രജനമസ്ട്രേഷന
ആനന  ഴറഗുമലഷന)
അഴമേനനഴമേനന
ഓരഡനനനസന,
2020

അല

       ഴതലാഴെനലന എറകസുന വകുപ്പുമേനന  (ശശ  .    റന  .    പന  .    രലാമേകൃഷ്ണന  ):

സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസ്സുകള  മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ക്രമേ
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) 
പ്രകലാരമുള്ള പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയ
നന

വര
ഷന

നമര മപരന
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1 2020 60 ദന  മകരള  സലാള
പലാമനഷന  വർമക്കഴന
ഴവലഫയ ർ  ഫണ്ടന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

2 2020 61 ദന  മകരള  ജൂവലറന
വർമക്കഴന  ഴവലഫയ ർ
ഫണ്ടന  (അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

3 2020 62 ദന  മകരള
അഗനക്കളച്ചറല
വർമക്കഴന (അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

4 2020 65 ദന  മകരള  ബലാനബ,
കലാട്ടുവള്ളന  ആനഡന
പനലാനസന  ലശഫന
വർമക്കഴന  ഴവലഫയ ർ
ഫണ്ടന  (അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

5 2020 66 ദന  മകരള  റടലറനനഗന
വർമക്കഴന  ഴവലഫയ ർ
ഫണ്ടന  (അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

6 2020 67 ദന  മകരള  മലബര
ഴവലഫയ ർ  ഫണ്ടന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

7 2020 74 ദന മകരള ഴഹഡന മലലാഡന
വർമക്കഴന (അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല
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8 2020 75 ദന  മകരള മഷലാപന  ആനന
ഴകലാമമേഴഖ്യല
എസലാബനഴഷ്മെനനസന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന,  2020
[വനജലാപനന  നന.
15354/ഴലഗന.
സന2/2020/മലലാ
തശയതന  07.01.2021
നമര  തനരുതല
വനജലാപനന സഹനതന]

അല

        സഹകരണവന  വനമനലാദസഞലാരവന മദവസകവന  വകുപ്പുമേനന  (ശശ  .

കടകനപളളന   സുമരന്ദ്രന):  സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ക്രമേ
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) പ്രകലാരമുള്ള
പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയനന

വര
ഷന

നമര മപരന

1 2020 53 ദന  മകരള  മദവസകന
റനക്രൂടനഴമേനന   മബലാർഡന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

2 2020 58 ദന മകരള മകലാ-ഓപ്പമററശവന
ഴസലാറസറശസന
(ഴസക്കനഡന അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല
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തമദ്ദേശസകയനഭരണ  വകുപ്പുമേനന   (ശശ  .    എ  .    സന  .    ഴമേലായശന):  സര,

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള  മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ക്രമേ 
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) 
പ്രകലാരമുള്ള പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയ
നന

വര
ഷന

നമര മപരന

1 2020 63 ദന  മകരള  മുനനസനപ്പലാലനറന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

2 2020 68 ദന മകരള പഞലായതന രലാജന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

3 2020 69 ദന മകരള പഞലായതന രലാജന
(ഴസക്കനഡന അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

4 2020 70 ദന  മകരള  മുനനസനപ്പലാലനറന
(ഴസക്കനഡന അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

5 2020 77 ദന  മകരള  മുനനസനപ്പലാലനറന
(മതഡന  അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

6 2020 78 ദന മകരള പഞലായതന രലാജന
(മതഡന  അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

      തമദ്ദേശസകയനഭരണ വകുപ്പുമേനന  (ശശ  .   എ  .   സന  .   ഴമേലായശന): സര, ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മേതഖ്യബന്ധനവന ഹലാരബര എഞനനശയറനനഗുന
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കശുവണ്ടന  വഖ്യവസലായവന വകുപ്പുമേനനക്കുമവണ്ടന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ക്രമേ
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) പ്രകലാരമുള്ള 
പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയനന

വരഷന നമ
ര

മപരന

1 2020 81 ദന  മകരള  ഇനലലാനന
ഫനഷറശസന  ആനന
അകകലാകളച്ചർ
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

   

വനവന മൃഗസനരക്ഷണവന മൃഗശലാലകളന വകുപ്പുമേനന (ശശ  .   ഴക  .   രലാജ  ):

സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള  ഴപലാതുവനദഖ്യലാഭഖ്യലാസ

വകുപ്പുമേനനക്കുമവണ്ടന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ക്രമേ 
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) പ്രകലാരമുള്ള 
പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയനന

വരഷന നമര മപരന

1 2020 56 ദന  മകരള
എഡന്യൂമക്കഷൻ
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

      വനവന മൃഗസനരക്ഷണവന  മൃഗശലാലകളന വകുപ്പുമേനന  (ശശ  .   ഴക  .   രലാജ):

സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള  മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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ക്രമേ
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) പ്രകലാരമുള്ള 
പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയനന

വര
ഷന

നമ
ര

മപരന

1 2020 59 ദന  മകരള  റപ്രവറന
മഫലാറസനസന
(ഴവസനനഗന   ആനന
അറസനഴമേനന)
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന, 2020

അല

    
         ഉനതവനദഖ്യലാഭഖ്യലാസവന നന്യൂനപക്ഷമക്ഷമേവന  വഖഫന  ഹജന

തശരതലാടനവന  വകുപ്പുമേനന  (മഡലാ  .    ഴക  .    ടന  .    ജലശല):  സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള  മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ക്രമേ
നന.

ഓരഡനനനസനഴന ചടന 75(2) പ്രകലാരമുള്ള 
പതനക 
സഹനതമേലാമണലാഴയനന

വരഷന ന
മര

മപരന

1 2020 45 ദന   ശശ  നലാരലായണഗുരു
ഓപ്പണ്  യൂണനമവഴനറന
ഓരഡനനനസന , 2020

അല

2 2020 72 ദന യൂണനമവഴനറന മലലാസന
(അഴമേനനഴമേനന)
ഓരഡനനനസന , 2020

അല


