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 മമേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലലാസുകള

ലലിസസ്റ്റ്    1    പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകള                        

I. മുഖഖ്യമേനലി  (ശശ  .    പലിണറലായലി  വലിജയന):  സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i. ചടട്ടം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ്.
ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 73/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
17/2019/പലി&എആർഡലി

30.12.2019 അഴത

2 424/2020 ആഭഖ്യന്തരട്ടം- 
എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/172/2019- 
ആഭഖ്യന്തരട്ടം

25.06.2020 അല

3 429/2020 മഹലാട്ടം-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 1/250/2020-
മഹലാട്ടം

26.06.2020 അല

4 430/2020 മഹലാട്ടം-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 4/90/2020-
മഹലാട്ടം

26.06.2020 അല

5 445/2020 സ.ഉ.(കക) നട്ടം. 7/2020/മനലാർക 12.05.2020 അഴത
6 457/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 

1550/2020/മഹലാട്ടം
05.07.2020 അല

7 464/2020 വലിജസ്റ്റ്-സലി3/128/2020-I/വലിജസ്റ്റ് 24.06.2020 അല
8 465/2020 വലിജസ്റ്റ്-സലി3/128/2020-II/വലിജസ്റ്റ് 24.06.2020 അല
9 466/2020 വലിജസ്റ്റ്-സലി3/128/2020-III/വലിജസ്റ്റ് 24.06.2020 അല
10 467/2020 വലിജസ്റ്റ്-സലി3/128/2020-IV/വലിജസ്റ്റ് 24.06.2020 അല
11 474/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 38/2020/മഹലാട്ടം 22.07.2020 അല
12 484/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 

1728/2020/മഹലാട്ടം
05.08.2020 അല
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13 485/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
1726/2020/മഹലാട്ടം

05.08.2020 അല

14 507/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
41/2020/ആഭഖ്യന്തരട്ടം

17.08.2020 അല

15 515/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
1799/2020/മഹലാട്ടം

17.08.2020 അല

16 516/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
1800/2020/മഹലാട്ടം

17.08.2020 അല

17 523/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
1827/2020/മഹലാട്ടം

20.08.2020 അല

18 524/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
1826/2020/മഹലാട്ടം

20.08.2020 അല

19 530/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
148/2020/മഹലാട്ടം

18.08.2020 അല

20 543/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
149/2020/മഹലാട്ടം

24.08.2020 അല

21 545/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 42/2020/
ആഭഖ്യന്തരട്ടം

28.08.2020 അല

22 559/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 43/2020/മഹലാട്ടം 03.09.2020 അല
23 565/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 45/2020/മഹലാട്ടം 05.09.2020 അല
24 566/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 44/2020/മഹലാട്ടം 04.09.2020 അല
25 578/2020 മഹലാട്ടം-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 1/325/2020-

മഹലാട്ടം
11.09.2020 അല

26 580/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
1960/2020/മഹലാട്ടം

11.09.2020 അല

27 585/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
1949/2020/മഹലാട്ടം

09.09.2020 അല

28 589/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 8/2020/പലി&എ
ആർഡലി

16.09.2020 അല

29 596/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 46/2020/മഹലാട്ടം 16.09.2020 അല
30 601/2020 മഹലാട്ടം- എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/66/2020-

മഹലാട്ടം
18.09.2020 അല

31 605/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
177/2020/മഹലാട്ടം

22.09.2020 അല

32 607/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 12.09.2020 അല
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14/2020/മനലാർക
33 619/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 48/2020/മഹലാട്ടം 25.09.2020 അല
34 621/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 

2055/2020/മഹലാട്ടം
18.09.2020 അല

35 625/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2137/2020/മഹലാട്ടം

29.09.2020 അല

36 645/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
159/2020/മഹലാട്ടം

14.09.2020 അല

37 676/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
186/2020/മഹലാട്ടം

06.10.2020 അല

38 677/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
187/2020/മഹലാട്ടം

06.10.2020 അല

39 681/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
9/2020/പലി&എആർഡലി

09.10.2020 അല

40 687/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
10/2020/പലി&എആർഡലി

12.10.2020 അല

41 688/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
11/2020/പലി&എആർഡലി

12.10.2020 അല

42 689/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
12/2020/പലി&എആർഡലി

12.10.2020 അല

43 693/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2317/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

44 694/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2339/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

45 695/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2338/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

46 696/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2341/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

47 697/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2335/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

48 698/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2337/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

49 701/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2336/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

50 702/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 12.10.2020 അല
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2288/2020/മഹലാട്ടം
51 703/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 

2340/2020/മഹലാട്ടം
13.10.2020 അല

52 704/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2326/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

53 705/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2325/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

54 706/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2342/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

55 707/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2333/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

56 710/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2318/2020/മഹലാട്ടം

13.10.2020 അല

57 739/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 51/2020/മഹലാട്ടം 28.10.2020 അല
58 742/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 

203/2020/മഹലാട്ടം
29.10.2020 അല

59 743/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2538/2020/മഹലാട്ടം

30.10.2020 അല

60 744/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 53/2020/മഹലാട്ടം 28.10.2020 അല
61 746/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 

2498/2020/മഹലാട്ടം
22.10.2020 അല

62 754/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
2545/2020/മഹലാട്ടം

30.10.2020 അല

63 772/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 54/2020/മഹലാട്ടം 30.10.2020 അല
64 777/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം. 

209/2020/മഹലാട്ടം
04.11.2020 അല

65 813/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
215/2020/മഹലാട്ടം

10.11.2020 അല

ii.വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ 

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 
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1
ഇനസലിററ്റ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് 
മേലാമനജസ്റ്റ് ഴമേന്റെസ്റ്റ് ഇന 
ഗവണ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്

2016-17 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2
മകരള സട്ടംസലാന ശലാസ്ത്ര 
സലാമങ്കേതലിക പരലിസലിതലി 
കകൗണ്സലില

2018-19 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

3 ഴസന്റെര മഫലാര 
ഴഡവലപ്പസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് സഡശസസ്റ്റ് 2019-20 വലാരഷലിക

കണക്കുകള അല

4

ജഡ്ജസ്റ്റ്(റലിട) 
പലി.ഴക.ഹനശഫ കമശഷന 
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് (വലാളയലാറലിഴല  13
ഉട്ടം 
9 ഉട്ടം വയസുള്ള രണസ്റ്റ് 
ഴപണ്കുടലികളുഴട 
അസസ്വലാഭലാവലിക മേരണട്ടം 
സട്ടംബനലിച്ചസ്റ്റ്) 

-

അമനസ്വഷണ
കമശഷന
റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം
സരകലാര

അതലിനമമേല
സസ്വശകരലിച്ച നടപടലി

റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം

അല

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നട്ടം 03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 991/2019 സ.ഉ.(കക) നട്ടം. 23/2019/മനലാർക 17.12.2019
2 995/2019 സ.ഉ.(കക) നട്ടം. 19/2019/മനലാർക 01.11.2019
3 3/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 3738/2019/മഹലാട്ടം 24.12.2019
4 18/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 1/2020/മഹലാട്ടം 04.01.2020
5 37/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 108/2020/മഹലാട്ടം 16.01.2020
6 42/2020 മഹലാട്ടം-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/172/2019-മഹലാട്ടം 17.01.2020

03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 997/2019 ജലി.ഒ(ആർറലി) നട്ടം. 
3526/2019/മഹലാട്ടം

04.12.2019



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

6

2 35/2020 ജലി.ഒ(ആർറലി) നട്ടം. 15/2020/മഹലാട്ടം 03.01.2020
3 76/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 4/2020/മഹലാട്ടം 28.01.2020

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 74/2020 ജലി.ഒ(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.33/2020/മഹലാട്ടം 28.01.2020
2 88/2020 ജലി.ഒ(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.34/2020/മഹലാട്ടം 28.01.2020
3 90/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 5/2020/മഹലാട്ടം 29.01.2020
4 124/2020 മഹലാട്ടം- എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ 2/278/2019-മഹലാട്ടം 15.02.2020
5 153/2020 ജലി.ഒ(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.53/2020/മഹലാട്ടം 25.02.2020

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 399/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 1/2019/ഇഎനവലിറലി 03.06.2019
2 565/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 25/2019/മഹലാട്ടം 19.08.2019
3 843/2019 എസസ്റ്റ്.സലി3/102/2019/മഹലാട്ടം 26.10.2019
4 877/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 9/2019/പലി ആന്റെസ്റ്റ് എആരഡലി 13.11.2019
5 127/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 487/2020/മഹലാട്ടം 07.02.2020
6 156/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 9/2020/മഹലാട്ടം 24.02.2020
7 171/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 12/2020/മഹലാട്ടം 29.02.2020
8 175/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.51/2020/മഹലാട്ടം 24.02.2020
9 176/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.51/2020/മഹലാട്ടം 24.02.2020
10 177/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.51/2020/മഹലാട്ടം 24.02.2020
11 178/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 333/2020/മഹലാട്ടം 30.01.2020
12 179/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 376/2020/മഹലാട്ടം 03.02.2020
13 180/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 373/2020/മഹലാട്ടം 03.02.2020
14 191/2020 മഹലാട്ടം-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/66/2020-മഹലാട്ടം 07.03.2020
15 192/2020 60903/എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/2016/ മഹലാട്ടം 07.03.2020
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16 200/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 811/2020/മഹലാട്ടം 11.03.2020
17 247/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 16/2020/മഹലാട്ടം 25.03.2020
18 279/2020 മഹലാട്ടം-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 5/33/2020-മഹലാട്ടം 21.04.2020
19 300/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം.1048/2020/മഹലാട്ടം 24.04.2020
20 301/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.   90/2020/ജലിഎഡലി 06.05.2020
21 305/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 28/2020/മഹലാട്ടം 09.05.2020
22 306/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.103/2020/മഹലാട്ടം 07.05.2020
23 307/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.104/2020/മഹലാട്ടം 07.05.2020
24 308/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.105/2020/മഹലാട്ടം 07.05.2020
25 309/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.106/2020/മഹലാട്ടം 07.05.2020
26 310/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം.107/2020/മഹലാട്ടം 07.05.2020
27 311/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 27/2020/മഹലാട്ടം 07.05.2020
28 313/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 1133/2020/മഹലാട്ടം 12.05.2020
29 340/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം. 112/2020/മഹലാട്ടം 22.05.2020
30 341/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 1142/2020/മഹലാട്ടം 13.05.2020
31 342/2020 60903/എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/2016/മഹലാട്ടം 22.05.2020
32 351/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം. 117/2020/മഹലാട്ടം 27.05.2020
33 367/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം.1254/2020/മഹലാട്ടം 29.05.2020
34 386/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 35/2020/മഹലാട്ടം 09.06.2020
35 416/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം. 121/2020/ജലിഎഡലി 22.06.2020

II.  വഖ്യവസലായവട്ടം  മസലാരട്സുട്ടം  യുവജനകലാരഖ്യവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഇ  .    പലി  .

ജയരലാജന  ): സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i ചടട്ടം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ    തശയതലി 

1 397/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
3/2020/കലാ.യു.വ

12.06.2020 അഴത

2 116/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
2/2020/കലാ.യു.വ

07.02.2020 അഴത
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3 462/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
18/2020/ഇനഡസ്റ്റ്

22.06.2020 അല

4 767/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
6/2020/കലായുവ

29.10.2020 അലസ്റ്റ്

ii.വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ 

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത
 മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 

1 ടലാവനകൂര കടറലാനലിയട്ടം 
മപ്രലാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2015-16 വലാരഷലിക

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2

മകരള മസറസ്റ്റ് 
ഇലമക്ടലാണലികസ്റ്റ് 
ഴഡവലപ്പസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2016-17 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

3 മകരള സട്ടംസലാന 
യുവജന മക്ഷേമേ മബലാരഡസ്റ്റ് 2017-18 വലാരഷലിക

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

4
ഴമേറല ഇനഡസശസസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2017-18

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം

കണക്കുകളുട്ടം
അഴത

5
ടലാനമസലാരമമേഴസ്റ്റ് & 
ഇലകലികലസസ്റ്റ് മകരള 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2017-18
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

6
മകരള കരകകൗശല 
വലികസന മകലാരപ്പമറഷന 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2017-18
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം

കണക്കുകളുട്ടം
അഴത

7 മകരള സട്ടംസലാന 
യുവജന കമശഷന

2018-19 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

8 യുകണറഡസ്റ്റ് ഇലകലികല 
ഇനഡസശസസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2018-19

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം

കണക്കുകളുട്ടം
അഴത

9 മകരള ഖലാദലി ഗലാമേ 
വഖ്യവസലായ മബലാരഡസ്റ്റ് 2018-19

വലാരഷലിക
ഭരണ

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
അഴത
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വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നട്ടം 03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 5/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
1/2020/കലാ.യു.വ

01.01.2020

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 56/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 32/2019/ഐഡലി 08.12.2019

III. റവനറ്റ്യൂവട്ടം ഭവനനലിരമലാണവട്ടം വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രമശഖരന): സര, 

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i. ചടട്ടം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 567/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
34/2019/ആർഡലി

25.06.2019 അഴത

2 667/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
56/2019/ആർഡലി

04.09.2019 അഴത

3 716/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
54/2019/ആർഡലി

30.08.2019 അഴത

4 852/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 71/2019/ആർഡലി 26.10.2019 അഴത
5 20/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 

77/2019/ആർഡലി
06.11.2019 അഴത

6 66/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 81/2019/ആർഡലി 19.11.2019 അഴത
7 412/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 

43/2020/ആർഡലി
18.06.2020 അല
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8 428/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
44/2020/ആർഡലി

23.06.2020 അല

9 498/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
52/2020/ആർഡലി

07.08.2020 അല

10 502/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
53/2020/ആർഡലി

14.08.2020 അല

11 509/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
57/2020/ആർഡലി

14.08.2020 അല

12 573/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
61/2020/ആർഡലി

07.09.2020 അല

13 594/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
67/2020/ആർഡലി

17.09.2020 അല

14 656/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
75/2020/ആർഡലി

07.10.2020 അല

15 690/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
76/2020/ആർഡലി

08.10.2020 അല

16 731/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
79/2020/ആർഡലി

23.10.2020 അല

17 755/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
82/2020/ആർഡലി

30.10.2020 അല

 ii. വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ 

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക   സഹലിത

മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 

1
ഇനസലിററ്റ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ലലാന്റെസ്റ്റ് 
& ഡലിസലാസര 
മേലാമനജസ്റ്റ് ഴമേന്റെസ്റ്റ്

2017-18
വലാരഷലിക ഭരണ

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നട്ടം 03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ. നമ്പർ വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 996/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 19.12.2019
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92/2019/ആർഡലി
2 100/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 

2/2020/എച്ചസ്റ്റ്എസ്ജലി
02.02.2020

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ. നമ്പർ വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 97/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 8/2020/ആരഡലി 04.02.2020
2 105/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 11/2020/ആരഡലി 10.02.2020

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 123/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 14/2020/ആരഡലി 14.02.2020
2 147/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 19/2020/ആരഡലി 24.02.2020
3 166/2020 സ.ഉ(അച്ചടലി) നട്ടം. 20/2020/റവ 02.03.2020
4 231/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 26/2020/ആരഡലി 20.03.2020
5 232/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 28/2020/ആരഡലി 20.03.2020
6 248/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 31/2020/ആരഡലി 23.03.2020
7 272/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 32/2020/ആരഡലി 24.03.2020
8 273/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 30/2020/ആരഡലി 20.03.2020
9 278/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 27/2020/ആരഡലി 20.03.2020
10 297/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 35/2020/ആരഡലി 03.05.2020
11 375/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം. 

4/2020/എച്ചസ്റ്റ്എസ്ജലി
08.06.2020

IV. ജലവലിഭവ  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .  ഴക  .  കൃഷ്ണനകുടലി  ): സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i ചടട്ടം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
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ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ. നമ്പർ വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 819/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
19/2020/ഡബബ
ആർഡലി

12.11.2020 അല

ii. വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ 

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക   സഹലിത

മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 

1 മകരള ഡലാട്ടം സുരക്ഷേലാ 
അമതലാറലിറലി 

2018-19 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2019-20 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അല

V. ഗതലാഗത  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  തുറമുഖവട്ടം  മേറ്റ്യൂസലിയവട്ടം  പുരലാവസ

സട്ടംരക്ഷേണവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി  (  ശശ  .    രലാമേചന്ദ്രന  കടനപ്പള്ളലി  ):  സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ചടട്ടം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ. 
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക 
സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ   തശയതലി 

1 440/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 20/2019/ടലാന 07.06.2019 അഴത
2 584/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 28/2019/ടലാന 29.08.2019 അഴത
3 10/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 43/2019/ടലാന 04.12.2019 അഴത
4 121/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 5/2020/ടലാന 14.02.2020 അഴത
5 128/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 6/2020/ടലാന 17.02.2020 അഴത
6 251/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 13/2020/ടലാന 23.03.2020 അഴത
7 256/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 17/2020/ടലാനസസ്റ്റ് 31.03.2020 അഴത
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8 339/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 27/2020/ടലാന 21.05.2020 അഴത
9 393/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 

33/2020/ടലാനസസ്റ്റ്
12.06.2020 അഴത

10 435/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 35/2020/ടലാന 23.06.2020 അഴത
11 455/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 11/2020/ടലാന 24.03.2020 അഴത
12 458/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 38/2020/ടലാന 14.07.2020 അഴത
13 477/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 42/2020/ടലാന 23.07.2020 അല
14 499/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 44/2020/ടലാന 04.08.2020 അല
15 544/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 45/2020/ടലാന 27.08.2020 അല
16 608/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 12/2020/ടലാന 24.03.2020 അല
17 612/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 48/2020/ടലാന 24.09.2020 അല
18 616/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 49/2020/ടലാന 25.09.2020 അല
19 618/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 50/2020/ടലാന 26.09.2020 അല
20 632/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 51/2020/ടലാന 30.09.2020 അല
21 700/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 52/2020/ടലാന 13.10.2020 അല
22 727/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 53/2020/ടലാന 21.10.2020 അല
23 729/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 54/2020/ടലാന 22.10.2020 അല
24 741/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 

56/2020/ടലാനസസ്റ്റ്
27.10.2020 അല

25 773/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 58/2020/ടലാന 03.11.2020 അല
26 779/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 59/2020/ടലാന 05.11.2020 അല
27 807/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 55/2020/ടലാന 27.10.2020 അല

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നട്ടം 03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ. നമ്പർ വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 994/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം.  
42/2019/ടലാനസസ്റ്റ്

06.12.2019
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03.03.2020-നസ്റ്റ്  24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ. നമ്പർ  വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 14/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
44/2019/ടലാന

07.12.2019

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 208/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
10/2020/ടലാന

16.03.2020

2 244/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
8/2020/ടലാനസസ്റ്റ്

05.03.2020

3 253/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
15/2020/ടലാന

25.03.2020

4 258/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
18/2020/ടലാനസസ്റ്റ്

31.03.2020

5 259/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
19/2020/ടലാനസസ്റ്റ്

31.03.2020

6 274/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
20/2020/ടലാനസസ്റ്റ്

15.04.2020

7 284/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
21/2020/ടലാന

22.04.2020

8 289/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
22/2020/ടലാനസസ്റ്റ്

23.04.2020

9 294/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
23/2020/ടലാനസസ്റ്റ്

30.04.2020

10 302/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
24/2020/ടലാന

06.05.2020

11 303/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
25/2020/ടലാന

06.05.2020

VI. തുറമുഖവട്ടം മേറ്റ്യൂസലിയവട്ടം പുരലാവസസട്ടംരക്ഷേണവട്ടം വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .   രലാമേചന്ദ്രന

കടനപ്പള്ളലി: സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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ചടട്ടം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 212/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
5/2020/സലിഎലഎ
ഡലി

29.02.2020 അഴത

2 443/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
15/2020/മേതുവ

19.06.2020 അല

3 579/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
21/2020/മേതുവ

24.08.2020 അല

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 527/2019 സ.ഉ(പലി) നട്ടം. 31/2019/മേതുവ 02.08.2019
2 13/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 

44/2019/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി
06.12.2019

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 72/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
1/2020/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

04.01.2020

VII. ധനകലാരഖ്യവട്ടം  കയറട്ടം  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  തുറമുഖവട്ടം  മേറ്റ്യൂസലിയവട്ടം

പുരലാവസസട്ടംരക്ഷേണവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    രലാമേചന്ദ്രന കടനപ്പള്ളലി):  സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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i. ചടട്ടം 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 1033/2005 17950/എഫസ്റ്റ്
.ആർ.സലി-
2/2004/ഫലിന

25.11.2005 അഴത

2 932/2018 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
192/2018/ഫലിന

11.12.2018 അഴത

3 511/2019 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
82/2019/ഫലിന

09.07.2019 അഴത

4 113/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
23/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

10.02.2020 അഴത

5 296/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
53/2020/ഫലിന

30.04.2020 അഴത

6 327/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
39/2020/നലിവ

17.03.2020 അഴത

7 361/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
85/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

30.05.2020 അഴത

8 362/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
86/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

01.06.2020 അഴത

9 368/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
58/2020/ഫലിന

13.05.2020 അഴത

10 387/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
88/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

08.06.2020 അഴത

11 388/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
87/2020/ടലി.ഡലി

05.06.2020 അഴത

12 392/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
90/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

13.06.2020 അഴത

13 402/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
91/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

13.06.2020 അഴത

14 434/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
92/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

24.06.2020 അഴത

15 470/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
93/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

22.07.2020 അല

16 471/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 22.07.2020 അല
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94/2020/ടലാകസസ്റ്റ്
17 472/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 

95/2020/ടലാകസസ്റ്റ്
22.07.2020 അല

18 473/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
96/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

22.07.2020 അല

19 475/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
97/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

22.07.2020 അല

20 476/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
98/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

22.07.2020 അല

21 501/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
102/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

14.08.2020 അല

22 538/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
110/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

25.08.2020 അല

23 539/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
111/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

25.08.2020 അല

24 595/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
109/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

25.08.2020 അല

25 610/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
120/2020/ഫലിന

15.09.2020 അല

26 613/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
121/2020/ഫലിന

15.09.2020 അല

27 631/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
117/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

30.09.2020 അല

28 634/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
118/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

01.10.2020 അല

29 635/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
119/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

01.10.2020 അല

30 636/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
129/2020/ഫലിന

30.09.2020 അല

31 637/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
130/2020/ഫലിന

01.10.2020 അല

32 643/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
123/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

06.10.2020 അല

33 646/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
124/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

07.10.2020 അല
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34 648/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
125/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

07.10.2020 അല

35 649/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
126/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

07.10.2020 അല

36 650/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
127/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

07.10.2020 അല

37 651/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
128/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

07.10.2020 അല

38 652/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
129/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

07.10.2020 അല

39 653/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
130/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

07.10.2020 അല

40 654/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
131/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

07.10.2020 അല

41 655/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
132/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

07.10.2020 അല

42 672/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
134/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

08.10.2020 അല

43 673/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
135/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

08.10.2020 അല

44 674/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
136/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

08.10.2020 അല

45 685/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
138/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

09.10.2020 അല

46 686/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
139/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

09.10.2020 അല

47 709/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
134/2020/ഫലിന

12.10.2020 അല

48 738/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
140/2020/ഫലിന

25.10.2020 അല

49 749/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
147/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

30.10.2020 അല

50 750/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
148/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

30.10.2020 അല

51 752/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
149/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

30.10.2020 അല
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52 753/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
150/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

30.10.2020 അല

53 756/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
145/2020/ഫലിന

30.10.2020 അല

54 758/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
151/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

31.10.2020 അല

55 759/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
152/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

31.10.2020 അല

56 760/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
153/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

31.10.2020 അല

57 817/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
157/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

12.11.2020 അല

58 818/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
158/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

12.11.2020 അല

ii. വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
  പതലിക  
സഹലിതമേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 

1 മകരള സട്ടംസലാന 
ഓഡലിറസ്റ്റ് വകുപ്പസ്റ്റ്

സമേലാഹൃത
ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്  
2003-04

തലിരുതല
മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്

ബലാധകമേല

2 മകരള സട്ടംസലാന 
ഓഡലിറസ്റ്റ് വകുപ്പസ്റ്റ്

സമേലാഹൃത
ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്  
2009-10

തലിരുതല
മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്

ബലാധകമേല

3
മകരള സട്ടംസലാന 
ഓഡലിറസ്റ്റ് വകുപ്പസ്റ്റ്

സമേലാഹൃത
ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്  
2011-12

തലിരുതല
മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്

ബലാധകമേല

4

മകരള മസറസ്റ്റ് കയര
മകലാരപ്പമറഷന 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2016-17 വലാരഷലിക
കണക്കുകള

അഴത
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5

മകരള കയര 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷേമേനലിധലി 
മബലാരഡസ്റ്റ്

2019-20

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം
കണക്കുക

ളുട്ടം

അല

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
12.02.2020-നട്ടം 03.03.2020-നട്ടം  24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 51/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
3/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

21.01.2020

03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 52/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
4/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

22.01.2020

2 53/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
5/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

22.01.2020

3 63/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
7/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

28.01.2020

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 89/2020 ജലി.ഒ(പലി) 
നട്ടം.12/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

01.02.2020

2 91/2020 ജലി.ഒ(പലി) 
നട്ടം.14/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

01.02.2020

3 92/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
16/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

01.02.2020

4 93/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
18/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

01.02.2020

5 94/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
15/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

01.02.2020
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6 95/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
17/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

01.02.2020

7 96/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
13/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

01.02.2020

8 106/2020 സ.ഉ(പലി) നട്ടം. 
22/2020/നലി.വ.

06.02.2020

9 108/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
20/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

06.02.2020

10 109/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
21/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

06.02.2020

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 60/2005 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 34/2005/ഫലിന 18.01.2005
2 753/2005 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 344/2005/ഫലിന 25.07.2005
3 754/2005 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 346/2005/ഫലിന 26.07.2005
4 755/2005 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 350/2005/ഫലിന 27.07.2005
5 93/2006 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 29/06/ഫലിന 19.01.2006
6 94/2006 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 34/06/ഫലിന 20.01.2006
7 95/2006 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 38/2006/ഫലിന 21.01.2006
8 96/2006 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 39/2006/ഫലിന 23.01.2006
9 445/2006 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 244/2006/ഫലിന 05.06.2006
10 158/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 27/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 27.02.2020
11 159/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 26/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 26.02.2020
12 160/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 29/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 28.02.2020
13 165/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 30/2020/ടലിഡലി 29.02.2020
14 222/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 40/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 17.03.2020
15 223/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 41/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 17.03.2020
16 265/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 51/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 01.04.2020
17 267/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 52/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 03.04.2020
18 285/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 58/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 24.04.2020
19 286/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 59/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 24.04.2020
20 287/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 60/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 24.04.2020
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21 288/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 61/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 24.04.2020
22 314/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 64/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 14.05.2020
23 315/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 65/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 14.05.2020
24 316/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 66/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 14.05.2020
25 317/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 67/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 14.05.2020
26 318/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 68/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 14.05.2020
27 319/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 69/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 14.05.2020
28 320/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 70/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 14.05.2020
29 321/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 71/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 14.05.2020
30 322/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 72/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 14.05.2020
31 329/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 74/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 19.05.2020
32 349/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 78/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 28.05.2020
33 353/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 79/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 29.05.2020
34 354/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 80/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 29.05.2020
35 355/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 81/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 29.05.2020
36 356/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 82/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 29.05.2020
37 357/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 83/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 29.05.2020
38 - ഴകഎഫസ്റ്റ് സലി/എച്ചസ്റ്റ്ആർ/ 1519/2019-

20
23.01.2020

39 - ഴകഎഫസ്റ്റ് സലി/എച്ചസ്റ്റ്ആർ/ 1520/2019-
20

05.02.2020

VIII. കൃഷലി വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .  വലി  .  എസസ്റ്റ്  .  സുനലിലകുമേലാര  ): സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
 പതലിക  സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 

1
മകരള കലാരഷലിക 
സരവ്വകലലാശലാല

2018-19 വലാരഷലിക കണക്കുകള അഴത

2019-20 വലാരഷലിക കണക്കുകള അല
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2
മകരള സട്ടംസലാന 
ഴവയരഹകൗസലിങസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന

2018-19
വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം

കണക്കുകളുട്ടം അഴത

3 വലാഴെക്കുളട്ടം അമഗലാ &
ഫ്രൂടസ്റ്റ് മപ്രലാസസലിട്ടംഗസ്റ്റ് 
കമ്പനലി ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2018-19 വലാരഷലിക ഓഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

4 മകരള സട്ടംസലാന 
കരഷക കടലാശസ്വലാസ 
കമശഷന

2018-19 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം
വലാരഷലിക കണക്കുട്ടം

അഴത

5
മകരള സട്ടംസലാന 
കരഷക കടലാശസ്വലാസ 
കമശഷന

2018-19 ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2019-20 ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അല

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 304/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 6/2020/അഗലി 05.05.2020

IX. പടലികജലാതലി  പടലികവരഗ്ഗ  പലിമനലാകസമുദലായമക്ഷേമേവട്ടം  നലിയമേവട്ടം

സലാട്ടംസലാരലികവട്ടം  പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവട്ടം  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  സഹകരണവട്ടം

വലിമനലാദസഞലാരവട്ടം മദവസസ്വവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .   കടകട്ടംപളളലി  സുമരന്ദ്രന  ): സര,

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

 i.ചടട്ടം 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 359/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
3/2020/മലലാ

29.05.2020 അഴത

2 389/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
423/2020/മലലാ

26.05.2020 അഴത
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3 390/2020 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നട്ടം. 
424/2020/മലലാ

26.05.2020 അഴത

4 597/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
6/2020/മലലാ

17.09.2020 അല

5 720/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) 
നട്ടം. 72/2020/മലലാ

16.10.2020 അല

6 774/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) 
നട്ടം. 75/2020/മലലാ

23.10.2020 അല

ii. വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
 പതലിക  സഹലിത മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ്

  കലാലതലാമേസ 
  പതലിക  
സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ്വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 

1

മകരള സട്ടംസലാന 
പരലിവരതലിത കക്രസ്തവ 
ശുപലാരശലിത വലിഭലാഗ 
വലികസന മകലാരപ്പമറഷന

2012-13 മുതല 
2015-16

വഴര

വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം
കണക്കുകളുട്ടം

അഴത

2
മകരള അഡസ്വമകറസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ഴവലഫയര ഫണസ്റ്റ് ടസലി 
കമലിറലി

2007-08 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

3
എറണലാകുളട്ടം ഴപരമേനന്റെസ്റ്റ് 
മലലാകസ്റ്റ് അദലാലതസ്റ്റ്

2014-15 മുതല 
2017-18

വഴര

പ്രമതഖ്യക ഓഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ് അഴത

4 ഇടുകലി ജലിലലാ ലശഗല 
സരവശസസസ്റ്റ് അമതലാറലിറലി

2017-18 പ്രമതഖ്യക ഓഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ്

അഴത

5
മകരള സട്ടംസലാന 
പലിനലാക വലിഭലാഗവലികസന 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2018-19 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

6

ഴസന്റെര മഫലാര റലിസരച്ചസ്റ്റ് 
ആനഡസ്റ്റ് എഡബമകഷന 
മഫലാര മസലാഷഖ്യല 
ടലാനസരമമേഷന (CREST)

2018-19 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

7
മകരള അഡസ്വമകറസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
കലാരകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഴവലഫയര 
ഫണസ്റ്റ് കമലിറലി

2019-20 ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അല
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8
മകരള സട്ടംസലാന സരവ 
വലിജലാന മകലാശട്ടം 
ഇനസലിററ്റ്യൂടസ്റ്റ്

2019-20 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അല

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 410/2019 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 18/2019/മലലാ 24.06.2019

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്::

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 85/2020 ജലി.ഒ(ആര.റലി) നട്ടം. 
26/2020/മലലാ

06.01.2020

2 110/2020 ജലി.ഒ(ആര.റലി) നട്ടം. 
25/2020/മലലാ

06.01.2020

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 263/2020 ജലി.ഒ(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
34/2020/നലിയമേട്ടം

01.04.2020

2 338/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 3/2020/ 
എസസ്റ്റ് സലിഎസസ്റ്റ് റലിഡലിഡലി

14.05.2020

X . ആമരലാഗഖ്യവട്ടം  സലാമൂഹഖ്യനശതലിയുട്ടം  വനലിത-ശലിശു  വലികസനവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി

(  ശശമേതലി ഴക  .  ഴക  .    കശലജ ടശച്ചര  ):  സര,  ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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i.ചടട്ടം 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക 
സഹലിതമേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ   തശയതലി 

1 417/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
5/2020/എസ്ഴജഡലി

11.06.2020 അല

2 491/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
14/2020/എസ്ഴജഡലി

10.08.2020 അല

3 540/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
34/2020/എച്ചസ്റ്റ്&എ
ഫ്ഡബബഡലി

27.06.2020 അല

4 587/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
9/2020/എസ്ഴജഡലി

16.07.2020 അല

5 588/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
10/2020/എസ്ഴജഡലി

16.07.2020 അല

6 590/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
11/2020/എസ്ഴജഡലി

16.07.2020 അല

7 591/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
12/2020/എസ്ഴജഡലി

16.07.2020 അല

8 592/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
13/2020/എസ്ഴജഡലി

16.07.2020 അല

9 609/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
20/2020/എസ്ഴജഡലി

23.09.2020 അല

ii. വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ
ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ   കലാലതലാമേസ പതലിക 
സഹലിതമേലാമണലാഴയനസ്റ്റ്വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം

1
മകരള സട്ടംസലാന
വനലിതലാ വലികസന
മകലാരപ്പമറഷന

2016-17 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2 ഒകൗഷധലി 2017-18 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
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ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 1012/2019 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
13/2019/എസ്ഴജ ഡലി

02.11.2019

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 33/2020 സ.ഉ(അച്ചടലി)) നട്ടം. 
1/2020/സലാ.നശ.വ

06.01.2020

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 261/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
2/2020/എസ്ഴജ ഡലി

22.03.2020

2 262/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
3/2020/എസ്ഴജ ഡലി

28.03.2020

XI. ഴപലാതുമേരലാമേത്തുട്ടം രജലിമസഷനട്ടം വകുപ്പുമേനലി  (  ശശ  .    ജലി  .    സുധലാകരന  ):സര,

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ചടട്ടം 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക 
സഹലിതമേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ   തശയതലി 

1 149/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
25/2020/നലിവ

21.02.2020 അഴത

2 266/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
47/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

31.03.2020 അഴത

3 394/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
89/2020/ടലിഡലി

11.06.2020 അഴത

4 489/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
100/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

05.08.2020 അല
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5 490/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
101/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

05.08.2020 അല

6 518/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
103/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

17.08.2020 അല

7 519/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
104/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

17.08.2020 അല

8 531/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
108/2020/നലിവ

25.08.2020 അല

9 568/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
113/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

08.09.2020 അല

10 569/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
114/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

08.09.2020 അല

11 642/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
122/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

05.10.2020 അല

12 671/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
116/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

28.09.2020 അല

13 679/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
133/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

08.10.2020 അല

14 682/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
141/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

10.10.2020 അല

15 683/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
140/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

10.10.2020 അല

16 745/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
146/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

30.10.2020 അല

17 810/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
156/2020/ടലാകസസ്റ്റ്

07.11.2020 അല

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
12.02.2020-നട്ടം 03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 968/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
199/2019/ടലാകസസ്റ്റ്

10.12.2019

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
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ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 67/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
06/2020/റലി.ഡലി

23.01.2020

24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 84/2020 ജലി. ഒ(പലി) നട്ടം. 09/2020/ടലിഡലി 30.01.2020
2 86/2020 ജലി. ഒ(പലി) നട്ടം. 10/2020/ടലിഡലി 30.01.2020
3 120/2020 ജലി. ഒ(പലി) നട്ടം. 19/2020/ടലാകസസ്റ്റ് 03.02.2020
4 198/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 33/2020/ടലിഡലി 11.03.2020
5 199/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 34/2020/ടലിഡലി 11.03.2020
6 260/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 48/2020/നലിവ 31.03.2020
7 312/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 62/2020/ടലിഡലി 30.04.2020

XII. ഴതലാഴെലിലട്ടം എകകസുട്ടം വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    റലി  .    പലി  .    രലാമേകൃഷ്ണന  ):  സര,  ഞലാന

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i. ചടട്ടം 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ   തശയതലി 

1 514/2019 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
67/2019/ഴതലാഴെലില

20.07.2019 അഴത

2 102/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
18/2020/എലബലിആ ർ

03.02.2020 അഴത

3 119/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
133/2019/എലബലിആ ർ

12.12.2019 അഴത

4 161/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
26/2020/എലബലിആ ർ

23.02.2020 അഴത

5 211/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
39/2020/എലബലിആ ർ

16.03.2020 അഴത
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6 225/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
31/2020/എലബലിആ ർ

28.02.2020 അഴത

7 226/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
19/2020/എലബലിആ ർ

03.02.2020 അഴത

8 325/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
73/2020/ടലിഡലി

14.05.2020 അല

9 384/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
50/2020/എലബലിആ ർ

03.06.2020 അഴത

10 385/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
48/2020/എലബലിആ ർ

29.05.2020 അഴത

11 410/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
51/2020/ഴതലാഴെലില

08.06.2020 അഴത

12 426/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
57/2020/ഴതലാഴെലില

19.06.2020 അല

13 427/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
59/2020/ഴതലാഴെലില

25.06.2020 അല

14 492/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
61/2020/എലബലിആ ർ

03.08.2020 അല

15 497/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
60/2020/ഴതലാഴെലില

02.07.2020 അല

16 508/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
68/2020/ഴതലാഴെലില

14.08.2020 അല

17 511/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
70/2020/എലബലിആ ർ

17.08.2020 അല

18 527/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
63/2020/എലബലിആ ർ

03.08.2020 അല

19 529/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
71/2020/എലബലിആ ർ

19.08.2020 അല

20 583/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
77/2020/എലബലിആ ർ

08.09.2020 അല

21 712/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
81/2020/എലബലിആ ർ

15.10.2020 അല

22 748/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
89/2020/ടലിഡലി

30.10.2020 അല

23 751/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
83/2020/എലബലിആ ർ

22.10.2020 അല
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ii. വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ   കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ്
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ്

വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 

1
മകരള അലകസ്റ്റ് 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷേമേനലിധലി പദ്ധതലി

2010-11 വലാരഷലിക ഓഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2

മകരള മസറസ്റ്റ് 
ബലിവമറജസസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2016-17 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

3

മകരള കള്ളസ്റ്റ് 
വഖ്യവസലായ 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡസ്റ്റ്

2017-18 ഭരണ റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

4
മകരള അകലാദമേലി 
മഫലാര സലിലസസ്റ്റ് 
എകലനസസ്റ്റ് (KASE)

2018-19 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

5
മകരള ചുമേട്ടു 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡസ്റ്റ്

2018-19

പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്,
ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം

വലാരഷലിക
കണക്കുകളുട്ടം

അഴത

6 മകരള ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡസ്റ്റ്

2018-19 വലാരഷലിക ഓഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നട്ടം 03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 963/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
121/2019/എലബലിആർ

25.11.2019

2 964/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
121/2019/എലബലിആർ

25.11.2019

3 965/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 25.11.2019
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121/2019/എലബലിആർ
4 966/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 

121/2019/എലബലിആർ
25.11.2019

5 1021/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
139/2019/എലബലിആർ

24.12.2019

6 34/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
143/2019/എലബലിആർ

30.12.2019

7 75/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
9/2020/എലബലിആർ

23.01.2020

8 82/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
137/2019/എലബലിആർ

23.12.2019

03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 426/2019 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
94/2019/ടലിഡലി

29.06.2019

2 1/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 1/2020/ടലിഡലി 01.01.2020
3 44/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 

8/2020/എലബലിആർ
16.01.2020

4 60/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
12/2020/എലബലിആർ

24.01.2020

5 61/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
13/2020/എലബലിആർ

24.01.2020

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 471/2019 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
63/2019/എലബലിആർ

22.06.2019

2 130/2020 ജലി.ഒ(പലി) 
നട്ടം.22/2020/എലബലിആർ

07.02.2020
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24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 547/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 129/2019/ടലിഡലി 17.08.2019
2 812/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 167/2019/ടലിഡലി 06.11.2019
3 114/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 

20/2020/എലബലിആര
03.02.2020

4 132/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
23/2020/എലബലിആര

12.02.2020

5 133/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
23/2020/എലബലിആര

12.02.2020

6 134/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
23/2020/എലബലിആര

12.02.2020

7 135/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
23/2020/എലബലിആര

12.02.2020

8 136/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
23/2020/എലബലിആര

12.02.2020

9 157/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
27/2020/എലബലിആര

24.02.2020

10 163/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
30/2020/എലബലിആര

27.02.2020

11 164/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
29/2020/എലബലിആര

27.02.2020

12 184/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
35/2020/എലബലിആര

06.03.2020

13 203/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 38/2020/ടലിഡലി 12.03.2020
14 216/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 

34/2020/എലബലിആര
06.03.2020

15 217/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
36/2020/എലബലിആര

07.03.2020

16 218/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
37/2020/എലബലിആര

10.03.2020

17 358/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
44/2020/ഴതലാഴെലില

26.05.2020
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18 371/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
45/2020/എലബലിആര

26.05.2020

19 383/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
49/2020/എലബലിആര

03.06.2020

20 409/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
54/2020/എലബലിആര

17.06.2020

21 411/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
52/2020/എലബലിആര

09.06.2020

22 422/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
58/2020/എലബലിആര

24.06.2020

XIII. ഭക്ഷേഖ്യവട്ടം സലിവലില സകപ്ലൈസുട്ടം വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .   പലി  .   തലിമലലാതമേന): സര,

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i.ചടട്ടം 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 414/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം.
8/2020/എഫസ്റ്റ്
&സലിഎസ്ഡലി

04.06.2020 അഴത

ii. വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം.

സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ   കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ്
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ്

വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം

1

മകരള മസറസ്റ്റ് 
സലിവലില സകപ്ലൈസസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2015-16 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
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ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 168/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
3/2020/സലിഎഡലി

29.02.2020

2 237/2020 സ.ഉ(അച്ചടലി) നട്ടം. 
5/2020/ഭ.ഴപലാ.വലി.വ

17.03.2020

3 271/2020 സ.ഉ(പലി) നട്ടം. 
6/2020/ഭ.ഴപലാ.വലി.വ

04.03.2020

XIV. സഹകരണവട്ടം  വലിമനലാദസഞലാരവട്ടം  മദവസസ്വവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    കടകട്ടംപളളലി   സുമരന്ദ്രന):  സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i. ചടട്ടം 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ തശയതലി 

1 438/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
66/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

06.06.2019 അഴത

2 482/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
67/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

06.06.2019 അഴത

3 530/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
76/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

01.07.2019 അഴത

4 630/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
78/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

10.07.2019 അഴത

5 758/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
110/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

09.10.2019 അഴത

6 784/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
113/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

10.10.2019 അഴത

7 853/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
93/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

02.09.2019 അഴത

8 977/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
88/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

09.08.2019 അഴത
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9 981/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
68/2019/ആർഡലി

25.10.2019 അഴത

10 1023/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
130/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

17.12.2019 അഴത

11 71/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
83/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

26.07.2019 അഴത

12 99/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
9/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

31.01.2020 അഴത

13 143/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
12/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

15.02.2020 അഴത

14 365/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
43/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

21.05.2020 അഴത

15 376/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
45/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

25.05.2020 അഴത

16 377/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
49/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

29.05.2020 അഴത

17 378/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
46/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

25.05.2020 അഴത

18 400/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
22/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

04.03.2020 അഴത

19 418/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
50/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

13.06.2020 അഴത

20 423/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
53/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

17.06.2020 അഴത

21 449/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
60/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

29.06.2020 അഴത

22 494/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
67/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

10.08.2020 അല

23 495/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
68/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

10.08.2020 അല

24 496/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
58/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

25.06.2020 അല

25 512/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
31/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

25.03.2020 അല

26 525/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
69/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

18.08.2020 അല
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27 532/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
80/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

25.08.2020 അല

28 533/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
57/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

24.06.2020 അല

29 535/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
54/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

18.06.2020 അല

30 536/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
61/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

30.06.2020 അല

31 537/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
62/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

04.07.2020 അല

32 550/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
63/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

09.07.2020 അല

33 551/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
64/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

09.07.2020 അല

34 552/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
75/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

19.08.2020 അല

35 553/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
74/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

19.08.2020 അല

36 554/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
76/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

20.08.2020 അല

37 555/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
77/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

24.08.2020 അല

38 556/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
81/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

26.08.2020 അല

39 558/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
72/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

19.08.2020 അല

40 560/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
73/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

19.08.2020 അല

41 561/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
71/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

19.08.2020 അല

42 562/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
79/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

24.08.2020 അല

43 563/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
82/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

04.09.2020 അല

44 564/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
78/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

24.08.2020 അല
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45 576/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
70/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

18.08.2020 അല

46 602/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
95/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

18.09.2020 അല

47 614/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
89/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

14.09.2020 അല

48 615/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
85/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

08.09.2020 അല

49 620/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
101/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

28.09.2020 അല

50 626/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
84/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

07.09.2020 അല

51 627/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
86/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

08.09.2020 അല

52 628/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
87/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

08.09.2020 അല

53 629/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
88/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

14.09.2020 അല

54 630/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
99/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

25.09.2020 അല

55 633/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
94/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

18.09.2020 അല

56 657/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
108/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

30.09.2020 അല

57 658/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
93/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

18.09.2020 അല

58 660/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
102/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

28.09.2020 അല

59 661/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
91/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

18.09.2020 അല

60 662/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
92/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

18.09.2020 അല

61 663/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
104/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

28.09.2020 അല

62 664/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
105/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

28.09.2020 അല
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63 665/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
106/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

28.09.2020 അല

64 666/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
96/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

21.09.2020 അല

65 667/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
97/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

21.09.2020 അല

66 668/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
110/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

30.09.2020 അല

67 669/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
107/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

30.09.2020 അല

68 670/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
109/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

30.09.2020 അല

69 713/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
111/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

05.10.2020 അല

70 714/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
83/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

05.09.2020 അല

71 721/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
116/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

09.10.2020 അല

72 722/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
115/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

09.10.2020 അല

73 723/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
129/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

19.10.2020 അല

74 724/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
117/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

09.10.2020 അല

75 728/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
131/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

21.10.2020 അല

76 730/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
132/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

21.10.2020 അല

77 761/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
90/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

16.09.2020 അല

78 762/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
55/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

21.06.2020 അല

79 763/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
103/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

28.09.2020 അല

80 764/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
100/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

28.09.2020 അല
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81 765/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
113/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

08.10.2020 അല

82 766/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
119/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

11.10.2020 അല

83 775/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
143/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

30.10.2020 അല

84 778/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
136/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

24.10.2020 അല

85 781/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
127/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

16.10.2020 അല

86 782/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
150/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

06.11.2020 അല

87 783/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
122/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

13.10.2020 അല

88 785/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
121/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

13.10.2020 അല

89 786/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
125/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

14.10.2020 അല

90 789/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
134/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

24.10.2020 അല

91 798/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
142/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

28.10.2020 അല

92 799/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
147/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

02.11.2020 അല

93 800/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
148/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

02.11.2020 അല

94 802/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
123/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

13.10.2020 അല

95 804/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
114/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

08.10.2020 അല

96 805/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
118/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

10.10.2020 അല

97 806/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
120/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

11.10.2020 അല

98 843/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
155/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

20.11.2020 അല
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ii.വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 

1
മകരള ടൂറലിസട്ടം 
ഴഡവലപ്പസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2015-16
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം

കണക്കുകളുട്ടം
അഴത

2 മേലബലാര മദവസസ്വട്ടം 
മബലാരഡസ്റ്റ് 2019-20 വലാരഷലിക ഭരണ

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അല

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നട്ടം 03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 402/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
61/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

30.05.2019

2 579/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
86/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

30.07.2019

3 17/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
134/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

19.12.2019

03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 526/2019 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
71/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

22.06.2019

2 577/2019 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
82/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

25.07.2019

3 638/2019 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
87/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

06.08.2019

4 11/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 04.01.2020
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1/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്
5 46/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 

117/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്
26.10.2019

6 47/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
125/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

04.12.2019

7 48/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
126/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

07.12.2019

8 49/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
128/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

10.12.2019

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 400/2019 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
56/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

24.05.2019

2 38/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
105/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

01.10.2019

3 55/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
02/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

13.01.2020

4 79/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
3/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

14.01.2020

5 81/2020 ജലി.ഒ(പലി) നട്ടം. 
6/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

21.01.2020

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 405/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 62/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 30.05.2019
2 419/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 59/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 27.05.2019
3 422/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 65/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 06.06.2019
4 446/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 53/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 21.05.2019
5 854/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 114/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 10.10.2019
6 150/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 11/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 14.02.2020
7 172/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 14/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 24.02.2020
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8 173/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 15/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 26.02.2020
9 174/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 20/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 03.03.2020
10 183/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 19/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 03.03.2020
11 187/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 81/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 22.07.2019
12 188/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 23/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 04.03.2020
13 189/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 26/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 07.03.2020
14 194/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 21/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 04.03.2020
15 195/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 115/2019/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 10.10.2019
16 206/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 16/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 02.03.2020
17 207/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 17/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 02.03.2020
18 214/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 27/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 10.03.2020
19 219/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 24/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 06.03.2020
20 227/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 18/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 02.03.2020
21 228/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 29/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 16.03.2020
22 229/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 7/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 23.01.2020
23 246/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 32/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 25.03.2020
24 290/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 36/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 23.04.2020
25 291/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 35/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 23.04.2020
26 323/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 40/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 14.05.2020
27 332/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 41/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 14.05.2020
28 334/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 10/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 13.02.2020
29 336/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 42/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 14.05.2020
30 347/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 44/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 25.05.2020

XV.  തമദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  മേതഖ്യബനനവട്ടം  ഹലാരബര

എഞലിനശയറലിട്ടംഗട്ടം   കശുവണലി   വഖ്യവസലായവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശമേതലി   ഴജ  .    മമേഴലിക്കുടലി  അമ):  സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

 ചടട്ടം 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
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ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 506/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
38/2019/എലഎസ്ജലിഡലി

15.06.2019 അഴത

2 663/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
53/2019/എലഎസ്ജലിഡലി

14.08.2019 അഴത

3 680/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
60/2020/എലഎസ്ജലിഡലി

09.10.2020 അല

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
12.02.2020-നട്ടം 03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 951/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
86/2019/എലഎസ്ജലിഡലി

02.12.2019

2 1011/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
87/2019/എലഎസ്ജലിഡലി

06.12.2019

3 32/2020 സ.ഉ.(അ) നട്ടം. 5/2020/തസസ്വഭവ 10.01.2020

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 666/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
56/2019/എലഎസ്ജലിഡലി

05.09.2019

2 139/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
11/2020/എലഎസ്ജലിഡലി

30.01.2020

3 276/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
35/2020/എലഎസ്ജലിഡലി

17.04.2020

4 277/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
36/2020/എലഎസ്ജലിഡലി

17.04.2020

XVI. മേതഖ്യബനനവട്ടം ഹലാരബര എഞലിനശയറലിട്ടംഗട്ടം  കശുവണലി  വഖ്യവസലായവട്ടം

വകുപ്പുമേനലി  (ശശമേതലി   ഴജ  .    മമേഴലിക്കുടലി  അമ):സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന
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കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

 ചടട്ടം 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 975/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
43/2019/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

04.12.2019 അഴത

2 25/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
46/2019/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

15.12.2019 അഴത

3 374/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
7/2020/മേതുവ

06.06.2020 അഴത

4 407/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
8/2020/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

15.06.2020 അഴത

5 827/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
23/2020/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

12.11.2020 അല

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 197/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
3/2020/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

10.03.2020

2 233/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
5/2020/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

20.03.2020

3 407/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
8/2020/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

15.06.2020

XVII. വനവട്ടം മൃഗസട്ടംരക്ഷേണവട്ടം  മൃഗശലാലകളുട്ടം വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   ഴക  .   രലാജ  ): സര,

ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ
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ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  

സഹലിതമേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം

1 മകരള ഫശഡ്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2015-16 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2
മകരള മഫലാറസസ്റ്റ് 
ഴഡവലപ്പസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2018-19 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
12.02.2020-നട്ടം 03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 973/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
9/2019/എഫസ്റ്റ്&ഡബബഎലഡലി

17.08.2019

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 585/2019 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം.10/2019/ 
എഫസ്റ്റ്&ഡബബഎലഡലി

27.08.2019

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ്
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 328/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
10/2020/എഫസ്റ്റ്&ഡബബഎലഡലി

14.05.2020

XVIII. ഉനത വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസവട്ടം നറ്റ്യൂനപക്ഷേമക്ഷേമേവട്ടം വഖഫട്ടം ഹജസ്റ്റ് തശരതലാടനവട്ടം

വകുപ്പുമേനലി  (മഡലാ  .    ഴക  .  ടലി  .    ജലശല):  സര,  ഞലാന  തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

47

i.ചടട്ടം 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ   തശയതലി 

1 769/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
13/2020/ഴപലാഭവ

05.10.2020 അല

2 770/2020 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
200/2020/ജലിഎഡലി

13.10.2020 അല

3 771/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നട്ടം. 
14/2020/ഴപലാഭവ

21.10.2020 അല

ii.വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 

1

നലാഷണല 
യൂണലിമവഴലിറലി ഒലാഫസ്റ്റ് 
അഡസ്വലാനസ്ഡസ്റ്റ് ലശഗല
സഡശസസ്റ്റ്
(NUALS)

2017-18 സലാററ്റ്യൂടറലി ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2019-20 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അല

2
ഴകലാച്ചലി ശലാസ്ത്ര 
സലാമങ്കേതലിക 
സരവ്വകലലാശലാല 

2017-18

വലാരഷലിക
കണക്കുകളുട്ടം

ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരട്ടുട്ടം

അഴത

3 മകരള സട്ടംസലാന 
നറ്റ്യൂനപക്ഷേ കമശഷന 2019-20 വലാരഷലിക

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അല

4 കണ്ണൂര 
സരവ്വകലലാശലാല

2019-20 വലാരഷലിക
കണക്കുകള

അല

5 കലാലലികറസ്റ്റ് 
സര വ്വകലലാശലാല

2017-18 ആഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2018-19 വലാരഷലിക
കണക്കുകള

അഴത
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വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

03.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്::

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 18/2019 ജലി.ഒ(എട്ടംഎസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
8/2019/ആർഡലി

07.01.2019

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 985/2019 ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
379/2019/ആർഡലി

18.12.2019

2 107/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
10/2020/ആർഡലി

06.02.2020

3 152/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
9/2020/എച്ചസ്റ്റ്ഇഡലിഎന

10.02.2020

4 - ജലി.ഒ.(എട്ടം.എസസ്റ്റ്) നട്ടം. 
112/2020/ആർഡലി

20.03.2020

XIX. കവദബതലി വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   എട്ടം  .   എട്ടം  .   മേണലി  ): സര, ഞലാന തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i.ചടട്ടം 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 534/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നട്ടം. 
5/2020/പവർ

24.08.2020 അല

2 - 659/ഡലി(റലി)/2019/ഴക
എസസ്റ്റ്ഇആർസലി

13.05.2020 അഴത
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3 - 955/എഡലിഎട്ടംഎന./2
013/ഴകഎസസ്റ്റ്ഇആ ർസലി

24.07.2020 അല

ii. വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുഴട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ

ക്രമേ
നട്ടം. സലാപനട്ടം 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാഴയനസ്റ്റ് വർഷട്ടം     സസ്വഭലാവട്ടം 

1 അനരടസ്റ്റ്

2014-15
മുതല

2017-18
വഴര

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

2 എനരജലി മേലാമനജ് ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
ഴസന്റെര -   മകരള 2018-19 വലാരഷലിക

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

3
മകരള സട്ടംസലാന 
ഇലകലിസലിറലി ഴറഗമലററലി 
കമശഷന

2018-19 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

വശണട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

13.03.2020-നട്ടം 24.08.2020-നട്ടം  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്::

ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 112/2020 ജലി.ഒ.(പലി) 
നട്ടം.3/2020/പവര

05.02.2020

24.08.2020-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തു വച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നട്ടം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ     തശയതലി 

1 - 560/ഡലിഡലി(ടലി)/2018/
ഴകഎസസ്റ്റ്ഇആർസലി

08.07.2019

XX. നലിയമേസഭലാ  ഴസക്രടറലി  (ശശ  .    എസസ്റ്റ്  .    വലി  .    ഉണലികൃഷ്ണന  നലായര):  സര,

നലിയമേസഭ പലാസലാകലിയ ബലില്ലുകളലില ഗവരണറഴട അട്ടംഗശകലാരട്ടം ലഭലിച്ച ആക്റ്റുകള
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ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ക്രമേ 
നട്ടം.

ആകലിഴന്റെ

വരഷട്ടം നമ്പര മപരസ്റ്റ്

1 2020 6 ദലി മകരള അമപ്രലാപ്രലിമയഷന (നട്ടം. 3) ആകസ്റ്റ്, 2020

2 2020 7 ദലി മകരള ഫലിനലാനസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ്, 2020

3 2020 8 ദലി മകരള ഫലിനലാനസസ്റ്റ്(നട്ടം. 2) ആകസ്റ്റ്, 2020

2. ചടട്ടം   47 (2)   അനസരലിച്ചസ്റ്റ് ലലിസസ്റ്റ്   II   പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള

1. മുഖഖ്യമേനലി  (ശശ  .    പലിണറലായലി  വലിജയന):  സര,  പതലിനലാലലാട്ടം  മകരള

നലിയമേസഭയുഴട  ഒനലാട്ടം  സമമളനതലിഴല  1272,  പതലാട്ടം  സമമളനതലിഴല

5667,  പതലിഴനലാനലാട്ടം  സമമളനതലിഴല  3466,  പതലിമൂനലാട്ടം  സമമളനതലിഴല

3893,  പതലിനഞലാട്ടം സമമളനതലിഴല 3583,  പതലിനലാറലാട്ടം സമമളനതലിഴല 35,

1903,  1938,  2023,  2051,  2052,  3614,  3619,  3620,  3672,  3751,  3765,

3766,  5400,  5431,  5437  5470,  5505,  5517,  5557,  പതലിഴനടലാട്ടം

സമമളനതലിഴല  137,  1309,  1899,  1953,  1964, 1966,  1984,  1988,  2038,

പഴതലാനപതലാട്ടം  സമമളനതലിഴല  3,  8,  28,  99,  118,  119,  134,  153,  161,

1635,  1641,  1683,  1714,  1726,  1737,  1752,  1768,  1770  എനശ

നമ്പരുകളലിലള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട  മേറപടലികളുട്ടം  അവ

യഥലാസമേയട്ടം  നലകുവലാന  സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള  കലാരണട്ടം  കലാണലികല

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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2. വഖ്യവസലായവട്ടം  മസലാരട്സുട്ടം  യുവജനകലാരഖ്യവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    ഇ  .    പലി  .    ജയരലാജന):  സര,  പതലിമൂനലാട്ടം  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  അഞലാട്ടം

സമമളനതലിഴല 575,  ഒനപതലാട്ടം സമമളനതലിഴല 2229, 5315,  പതലിനലാലലാട്ടം

സമമളനതലിഴല  2375,  പതലിനഞലാട്ടം  സമമളനതലിഴല  644,  പതലിഴനടലാട്ടം

സമമളനതലിഴല  2388  എനശ  നമ്പരുകളലിലള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത

മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട  മേറപടലികളുട്ടം  അവ  യഥലാസമേയട്ടം  നലകുവലാന

സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള  കലാരണട്ടം  കലാണലികല  മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം  മമേശപ്പുറതസ്റ്റ്

വയ്ക്കുന.

3. റവനറ്റ്യൂവട്ടം ഭവനനലിരമലാണവട്ടം വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രമശഖരന):

സര,  പതലിനലാലലാട്ടം മകരള നലിയമേസഭയുഴട പതലിഴനടലാട്ടം സമമളനതലിഴല  1318,

1329,  പഴതലാനപതലാട്ടം   സമമളനതലിഴല  1196,  1209,  2878  എനശ

നമ്പരുകളലിലള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട  മേറപടലികളുട്ടം  അവ

യഥലാസമേയട്ടം  നലകുവലാന  സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള  കലാരണട്ടം  കലാണലികല

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

4. ധനകലാരഖ്യവട്ടം  കയറട്ടം  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  തുറമുഖവട്ടം  മേറ്റ്യൂസലിയവട്ടം

പുരലാവസസട്ടംരക്ഷേണവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    രലാമേചന്ദ്രന  കടനപ്പള്ളലി):  സര,

പതലിനലാലലാട്ടം മകരള നലിയമേസഭയുഴട പതലിനഞലാട്ടം സമമളനതലിഴല 2308, 3814,
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പതലിനലാറലാട്ടം  സമമളനതലിഴല  5773,  5774,  5817,  പതലിഴനടലാട്ടം

സമമളനതലിഴല  406, 450, 2269, 2324, പഴതലാനപതലാട്ടം  സമമളനതലിഴല

385,  422,  1975,  1982,  1995,  1999,  2060,  2082,  2085  എനശ

നമ്പരുകളലിലള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട  മേറപടലികളുട്ടം  അവ

യഥലാസമേയട്ടം  നലകുവലാന  സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള  കലാരണട്ടം  കലാണലികല

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

5. കൃഷലി വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .   വലി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനലിലകുമേലാര  ): സര, പതലിമൂനലാട്ടം

മകരള നലിയമേസഭയുഴട പതലിഴനലാനലാട്ടം സമമളനതലിഴല 4802 എന നമ്പരലിലള്ള

നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത മചലാദഖ്യതലിഴന്റെ മേറപടലിയുട്ടം അതസ്റ്റ് യഥലാസമേയട്ടം നലകുവലാന

സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള കലാരണട്ടം കലാണലികല മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

6. പടലികജലാതലി  പടലികവരഗ്ഗ  പലിമനലാകസമുദലായമക്ഷേമേവട്ടം  നലിയമേവട്ടം

സലാട്ടംസലാരലികവട്ടം  പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവട്ടം  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  സഹകരണവട്ടം

വലിമനലാദസഞലാരവട്ടം മദവസസ്വവട്ടം   വകുപ്പുമേനലി  (  ശശ  .    കടകട്ടംപളളലി   സുമരന്ദ്രന  ):

സര,  പതലിമൂനലാട്ടം  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  പതലിനലാറലാട്ടം  സമമളനതലിഴല  197,

പഴതലാനപതലാട്ടം   സമമളനതലിഴല  716  എനശ  നമ്പരുകളലിലള്ള

നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട മേറപടലികളുട്ടം അവ യഥലാസമേയട്ടം നലകുവലാന

സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള  കലാരണട്ടം  കലാണലികല  മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം
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മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

7. ആമരലാഗഖ്യവട്ടം  സലാമൂഹഖ്യനശതലിയുട്ടം  വനലിത-ശലിശു  വലികസനവട്ടം

വകുപ്പുമേനലി   (  ശശമേതലി  ഴക  .  ഴക  .    കശലജ  ടശച്ചര  ):  സര,  പതലിനലാലലാട്ടം  മകരള

നലിയമേസഭയുഴട  പതലിഴനടലാട്ടം  സമമളനതലിഴല  230,  2110,  2117  എനശ

നമ്പരുകളലിലള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട  മേറപടലികളുട്ടം  അതസ്റ്റ്

യഥലാസമേയട്ടം  നലകുവലാന  സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള  കലാരണട്ടം  കലാണലികല

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

8. ഭക്ഷേഖ്യവട്ടം സലിവലില സകപ്ലൈസുട്ടം വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .   പലി  .   തലിമലലാതമേന):

സര, പതലിമൂനലാട്ടം മകരള നലിയമേസഭയുഴട പതലിഴനലാനലാട്ടം സമമളനതലിഴല 3334,

4504, പതലിനലാലലാട്ടം മകരള നലിയമേസഭയുഴട പതലിനലാറലാട്ടം  സമമളനതലിഴല 2252

എനശ നമ്പരുകളലിലള്ള നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട മേറപടലികളുട്ടം  അവ

യഥലാസമേയട്ടം  നലകുവലാന  സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള  കലാരണട്ടം  കലാണലികല

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

9. സഹകരണവട്ടം  വലിമനലാദസഞലാരവട്ടം  മദവസസ്വവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    കടകട്ടംപളളലി   സുമരന്ദ്രന):  സര,  പതലിനലാലലാട്ടം  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട

പഴതലാനപതലാട്ടം സമമളനതലിഴല 615 എന നമ്പരലിലള്ള നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത

മചലാദഖ്യതലിഴന്റെ  മേറപടലിയുട്ടം  അതസ്റ്റ്  യഥലാസമേയട്ടം  നലകുവലാന
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സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള കലാരണട്ടം കലാണലികല മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

10. ഴപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ  വകുപ്പുമേനലി  (ഴപ്രലാഫ  .    സലി  .    രവശന്ദ്രനലാഥസ്റ്റ്):സര,

പതലിമൂനലാട്ടം മകരള നലിയമേസഭയുഴട പതലാട്ടം സമമളനതലിഴല 2893, പതലിനലാലലാട്ടം

മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  പതലിനലാറലാട്ടം  സമമളനതലിഴല  6518  എനശ

നമ്പരുകളലിലള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട  മേറപടലികളുട്ടം  അവ

യഥലാസമേയട്ടം  നലകുവലാന  സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള  കലാരണട്ടം  കലാണലികല

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

11.  ഉനത വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസവട്ടം നറ്റ്യൂനപക്ഷേമക്ഷേമേവട്ടം  വഖഫട്ടം  ഹജസ്റ്റ്

തശരതലാടനവട്ടം വകുപ്പുമേനലി  (മഡലാ  .    ഴക  .  ടലി  .    ജലശല):  സര,  പതലിനലാലലാട്ടം മകരള

നലിയമേസഭയുഴട  പതലിനഞലാട്ടം  സമമളനതലിഴല  1723,    പതലിഴനടലാട്ടം

സമമളനതലിഴല  1756,  1763  എനശ നമ്പരുകളലിലള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത

മചലാദഖ്യങ്ങളുഴട  മേറപടലികളുട്ടം  അതസ്റ്റ്  യഥലാസമേയട്ടം  നലകുവലാന

സലാധലികലാതലിരുനതലിനള്ള  കലാരണട്ടം  കലാണലികല  മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളുട്ടം

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

3. ചടട്ടം   236 (5)   അനസരലിച്ചുളള കടലലാസുകള

1. മുഖഖ്യമേനലി  (ശശ  .    പലിണറലായലി  വലിജയന):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

V – മേരലാമേത്തുട്ടം ഗതലാഗതവട്ടം 
         വലാർതലാവലിനലിമേയവട്ടം 2019-20 4 117-121, 125

VIII – സലാമ്പതലിക
            കലാരഖ്യങ്ങള 2019-20 4 44, 50

IX- തമദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണവട്ടം
      ഗലാമേവലികസനവട്ടം
      ഭവനനലി  രമലാണവട്ടം

2014-15 4 19, 21

XIV- ആഭഖ്യന്തര കലാരഖ്യങ്ങള
2018-19 3 107 - 112

2019-20 4 3,6,10,28,   
37-70,122-125 

2. വഖ്യവസലായവട്ടം  മസലാ രട്സുട്ടം  യുവജനകലാരഖ്യവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .     ഇ  .    പലി  .    ജയരലാജന):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

IV- വഖ്യവസലായവട്ടം ധലാതുകളുട്ടം

2018-19 3 42, 43, 47, 48,
51, 59

2019-20 4 30-34, 
36-44, 53

3.  റവനറ്റ്യൂവട്ടം ഭവനനലിരമലാണവട്ടം വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രമശഖരന):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

II – ഭൂനലികുതലിയുട്ടം മദവസസ്വവട്ടം

2015-16 5 3-5, 9-11

2016-17 1 22, 24

2018-19 3 6, 7, 20, 21

2019-20 4 1-3, 20

VIII- സലാമ്പതലിക കലാരഖ്യങ്ങള 2014-15 4 49

4. ധനകലാരഖ്യവട്ടം  കയറട്ടം  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  തുറമുഖവട്ടം  മേറ്റ്യൂസലിയവട്ടം

പുരലാവസസട്ടംരക്ഷേണവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    രലാമേചന്ദ്രന  കടനപ്പള്ളലി):സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

IV – വഖ്യവസലായവട്ടം ധലാതുകളുട്ടം 2019-20 4 19-22

VIII – സലാമ്പതലിക കലാരഖ്യങ്ങള

2017-18 2 5, 6

2018-19 3 1-8

2019-20 4 36-41

5.  കൃഷലി വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .    വലി  .  എസസ്റ്റ്  .    സുനലിലകുമേലാര  ):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

I – കൃഷലിയുട്ടം മൃഗസട്ടംരക്ഷേണവട്ടം
മേതഖ്യബനനവട്ടം

2018-19 3 24

2019-20 4 1, 5, 6, 8-11, 14,
17, 18, 23-25, 29

6. പടലികജലാതലി  പടലികവരഗ്ഗ  പലിമനലാകസമുദലായമക്ഷേമേവട്ടം  നലിയമേവട്ടം

സലാട്ടംസലാരലികവട്ടം  പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവട്ടം  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  സഹകരണവട്ടം

വലിമനലാദസഞലാരവട്ടം  മദവസസ്വവട്ടം   വകുപ്പുമേനലി  (  ശശ  .    കടകട്ടംപളളലി   സുമരന്ദ്രന  ):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

VI- വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസട്ടം 2019-20 4 78, 80-117

XIII – സലാമൂഹഖ്യമസവനട്ടം 2016-17 1 2

XIV- ആഭഖ്യന്തരകലാരഖ്യങ്ങള 2019-20 4 4, 5, 21-23, 
26-28, 102

7.   ആമരലാഗഖ്യവട്ടം  സലാമൂഹഖ്യനശതലിയുട്ടം  വനലിത-ശലിശു  വലികസനവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി

(  ശശമേതലി  ഴക  .    ഴക  .    കശലജ  ടശച്ചര  ):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

XIII – സലാമൂഹഖ്യമസവനട്ടം
    

2017-18 2 31

8.  ഴപലാതുമേരലാമേത്തുട്ടം  രജലിമസഷനട്ടം  വകുപ്പുമേനലി  (  ശശ  .    ജലി  .    സുധലാകരന  ):

സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

VI – വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസട്ടം 2019-20 4 74

VIII- സലാമ്പതലിക കലാരഖ്യങ്ങള 2016-17 1 15, 16

9. ഴതലാഴെലിലട്ടം എകകസുട്ടം വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .    റലി  .    പലി  .    രലാമേകൃഷ്ണന  ):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

VII – വലിദബച്ഛകലിയുട്ടം ഴതലാഴെലിലട്ടം
ഴതലാഴെലിലലാളലിമക്ഷേമേവട്ടം 2019-20 4 10, 15, 24-36,

46-49,  55

VIII- സലാമ്പതലിക കലാരഖ്യങ്ങള
2015-16 5 16, 20

2019-20 4 61
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10. സഹകരണവട്ടം വലിമനലാദസഞലാരവട്ടം     മദവസസ്വവട്ടം        വകുപ്പുമേനലി             

(ശശ  .   കടകട്ടംപളളലി  സുമരന്ദ്രന): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന 

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

IX – തമദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണവട്ടം    
         ഗലാമേവലികസനവട്ടം 
         ഭവനനലിർമലാണവട്ടം

2017-18 2 20

11.  തമദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി മേതഖ്യബനനവട്ടം ഹലാരബര 

എഞലിനശയറലിട്ടംഗട്ടം  കശുവണലി  വഖ്യവസലായവട്ടം വകുപ്പുമേനലി (ശശമേതലി  ഴജ  .   മമേഴലിക്കുടലി 

അമ): സര, സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

IX – തമദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണവട്ടം  
       ഗലാമേവലികസനവട്ടം  
       ഭവനനലിർമലാണവട്ടം

2017-18 2 28-44, 50-59

12. ഉനത വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസവട്ടം നറ്റ്യൂനപക്ഷേമക്ഷേമേവട്ടം  വഖഫട്ടം  ഹജസ്റ്റ്

തശരതലാടനവട്ടം വകുപ്പുമേനലി  (മഡലാ  .    ഴക  .  ടലി  .    ജലശല):സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുഴട വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

VI - വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസട്ടം

2015-16 5 37, 39

2017-18 2 41, 56, 57, 73, 81

2019-20 4 33, 37, 39, 
64-67, 76

VIII- സലാമ്പതലിക കലാരഖ്യങ്ങള 2019-20 4 48

4. ചടട്ടം   236 (6)   അനസരലിച്ചുളള കടലലാസുകള  .

1. മുഖഖ്യമേനലി (ശശ  .    പലിണറലായലി വലിജയന): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക
വരഷട്ടം

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

II  –  സട്ടംസലാന ഭരണ  തലവനമേലാര,
മേനലിമേലാര,ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനമേലാര

2018-19
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതട്ടം)

ആസൂതണ  സലാമ്പതലിക  കലാരഖ്യ
(സലി.പലി.എട്ടം.യു) വകുപ്പസ്റ്റ്.

XII – മപലാലശസസ്റ്റ് ,, ആഭഖ്യന്തര (ഇ) വകുപ്പസ്റ്റ്.
(മപലാലശസസ്റ്റ്)

XII – മപലാലശസസ്റ്റ് ,, ഉമദഖ്യലാഗസ  ഭരണപരലിഷലാര
(എ.ആര 12) വകുപ്പസ്റ്റ്.
(മകരള  അഡലിനലിമസറശവസ്റ്റ്
ടലിബറ്റ്യൂണല)

XIV – മസഷനറലിയുട്ടം അച്ചടലിയുട്ടം മേറസ്റ്റ്
ഭരണപരമേലായ സരവ്വശസുകളുട്ടം.

,, ഉനതവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ (എച്ചസ്റ്റ്) വകുപ്പസ്റ്റ്.
(മസഷനറലി)

XVIII  –  കവദഖ്യസഹലായ  രട്ടംഗവട്ടം
ഴപലാതുജനലാമരലാഗഖ്യവട്ടം.

,, ആഭഖ്യന്തര (ഇ) വകുപ്പസ്റ്റ്. 
(ഴകമേലികല  എകലാമേലിമനഴസ്റ്റ്
ലമബലാറടറലി)

XXI-ഭവനനലിരമലാണട്ടം ,, കസനലികമക്ഷേമേ വകുപ്പസ്റ്റ്
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XLVI  -  സലാമൂഹഖ്യസുരക്ഷേലിതതസ്വവട്ടം
മക്ഷേമേവട്ടം

,, കസനലികമക്ഷേമേ വകുപ്പസ്റ്റ്

II  –  സട്ടംസലാന ഭരണ  തലവനമേലാര,
മേനലിമേലാര,ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനമേലാര

2019-20
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതട്ടം)

ആസൂതണ  സലാമ്പതലിക  കലാരഖ്യ
(ബലി.പലി.ഇ) വകുപ്പസ്റ്റ്.

II  –  സട്ടംസലാന ഭരണ  തലവനമേലാര,
മേനലിമേലാര,ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനമേലാര

,, ഴപലാതുഭരണ ഴസഷഖ്യല  (ഇ)  വകുപ്പസ്റ്റ്.
(പലി.എസസ്റ്റ്.സലി)

II  –  സട്ടംസലാന ഭരണ  തലവനമേലാര,
മേനലിമേലാര,ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനമേലാര

2019-20
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതട്ടം)

ആസൂതണ സലാമ്പതലിക കലാരഖ്യ (ബലി)
വകുപ്പസ്റ്റ്.
(സട്ടംസലാന ആസൂതണ മബലാരഡസ്റ്റ്)

IV – ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പുകള. ,, ഇലക്ഷേന (അകകൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്) വകുപ്പസ്റ്റ്.

XII- മപലാലശസസ്റ്റ്. ,, വലിജലിലനസസ്റ്റ് (സലി) വകുപ്പസ്റ്റ്.

XIV – മസഷനറലിയുട്ടം അച്ചടലിയുട്ടം മേറസ്റ്റ്
ഭരണപരമേലായ സരവ്വശസുകളുട്ടം.

2019-20 ഉമദഖ്യലാഗസ  ഭരണ  പരലിഷലാര
(എ.ആര 13) വകുപ്പസ്റ്റ്. 
(ഐ.എട്ടം.ജലി)

XIV – മസഷനറലിയുട്ടം അച്ചടലിയുട്ടം മേറസ്റ്റ്
ഭരണപരമേലായ സരവ്വശസുകളുട്ടം.

,, ഴപലാതുഭരണ  (സരവ്വശസസസ്റ്റ്  -  ഡലി)
വകുപ്പസ്റ്റ്.
(ഇന്തഖ്യന  ഇനസറ്റ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  പബലികസ്റ്റ്
അഡലിനലിമസഷന)

XIV – മസഷനറലിയുട്ടം അച്ചടലിയുട്ടം മേറസ്റ്റ്
ഭരണപരമേലായ സരവ്വശസുകളുട്ടം.

2019-20
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതട്ടം)

ഴപലാതുഭരണ  (എ.ഐ.എസസ്റ്റ്-എ)
വകുപ്പസ്റ്റ്.

XIV – മസഷനറലിയുട്ടം അച്ചടലിയുട്ടം മേറസ്റ്റ്
ഭരണപരമേലായ സരവ്വശസുകളുട്ടം.

,, ആഭഖ്യന്തര (എഫസ്റ്റ്) വകുപ്പസ്റ്റ്.
(ഫയര ആന്റെസ്റ്റ് റസറ്റ്യൂ)

XVI- ഴപനഷനട്ടം പലവകയുട്ടം ,, കസനലികമക്ഷേമേ വകുപ്പസ്റ്റ്

XVII–വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസട്ടം, കല, സട്ടംസലാരട്ടം,
കലായലിക വലിമനലാദട്ടം.

2019-20 ഴപലാതുഭരണ  (സരവ്വശസസസ്റ്റ്-ഡലി)
വകുപ്പസ്റ്റ്.

XVII–വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസട്ടം, കല, സട്ടംസലാരട്ടം,
കലായലിക വലിമനലാദട്ടം.

2019-20
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതട്ടം)

ഴസന്റെര  മഫലാര  ഴഡവലപ്പസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്
സഡശസസ്റ്റ്.

XXIII – വലാരതലാവലിതരണവട്ടം 
പ്രചരണവട്ടം.

,, ഇനമഫലാരമമേഷന  &  പബലികസ്റ്റ്
റലിമലഷനസസ്റ്റ് (ബലി) വകുപ്പസ്റ്റ്.
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 XXIX – കൃഷലി ,, ആസൂതണ  സലാമ്പതലിക  കലാരഖ്യ
വകുപ്പസ്റ്റ്.  (കലാസരമഗലാഡസ്റ്റ്  വലികസന
പലാമകജസ്റ്റ്)

XXXVII – വഖ്യവസലായങ്ങള ,, ആസൂതണ  സലാമ്പതലികകലാരഖ്യ
(ബലി.പലി.ഇ.) വകുപ്പസ്റ്റ്.

XLV-പലവക വലായ്പകളുട്ടം 
മുനകൂറകളുട്ടം.

,, ഴപലാതുഭരണ  (എ.ഐ.എസസ്റ്റ്.സലി)
വകുപ്പസ്റ്റ്.

XLVI -  സലാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷേലിതതസ്വവട്ടം 
മക്ഷേമേവട്ടം.

2019-20 ഴപലാതുഭരണ  (എഫസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.  പലി.ബലി)
വകുപ്പസ്റ്റ്.  [ടഷറലി,  ലലാന്റെസ്റ്റ്  റവനറ്റ്യൂ
കമേമേശഷണര  എനശ  വകുപ്പുകളുഴട
നലിയനണ തലിലള്ളതസ്റ്റ്   ]

2.  വഖ്യവസലായവട്ടം  മസലാ രട്സുട്ടം  യുവജനകലാരഖ്യവട്ടം   വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .     ഇ  .  പലി  .

ജയരലാജന): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XXXVII-വഖ്യവസലായങ്ങള 2019-20
(കലാലതലാമേസ പതലിക

സഹലിതട്ടം)

ആമടലാ കലാസസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്.

           ,,  ,, ഴസയലില - എസസ്റ്റ്.സലി.എല. മകരള

ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്.

3.  ഗതലാഗത വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി തുറമുഖവട്ടം മേറ്റ്യൂസലിയവട്ടം പുരലാവസ സട്ടംരക്ഷേണവട്ടം

വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .   രലാമേചന്ദ്രന കടനപ്പള്ളലി  ): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XLI - ഗതലാഗതട്ടം  2018-19 
(കലാലതലാമേസ പതലിക

സഹലിതട്ടം)

സട്ടംസലാന ജലഗതലാഗത വകുപ്പസ്റ്റ്.

4.  ധനകലാരഖ്യവട്ടം  കയറട്ടം  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  തുറമുഖവട്ടം  മേറ്റ്യൂസലിയവട്ടം

പുരലാവസസട്ടംരക്ഷേണവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    രലാമേചന്ദ്രന  കടനപ്പള്ളലി):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

II  –  സട്ടംസലാന  ഭരണതലവനലാര,
മേനലിമേലാര, ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനലാര

 2019-20
(കലാലതലാമേസ പതലിക

സഹലിതട്ടം)

ധനകലാരഖ്യ   (അകകൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  എ)
വകുപ്പസ്റ്റ്.

XVI- ഴപനഷനട്ടം പലവകയുട്ടം ,, നലികുതലി  വകുപ്പസ്റ്റ് (ഭലാഗഖ്യകുറലി)

5. കൃഷലി വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .   വലി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനലിലകുമേലാര  ): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XXIX-കൃഷലി   2019-20
(കലാലതലാമേസ പതലിക

സഹലിതട്ടം)

സട്ടംസലാന  മഹലാരടലികളച്ചര
മേലിഷൻ

6.  പടലികജലാതലി  പടലികവരഗ്ഗ  പലിമനലാകസമുദലായമക്ഷേമേവട്ടം  നലിയമേവട്ടം

സലാട്ടംസലാരലികവട്ടം  പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവട്ടം  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  സഹകരണവട്ടം

വലിമനലാദസഞലാരവട്ടം മദവസസ്വവട്ടം   വകുപ്പുമേനലി  (  ശശ  .    കടകട്ടംപളളലി   സുമരന്ദ്രന  ):



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

64

സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XVII-  വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസട്ടം,  കലായലിക
വലിമനലാദട്ടം, കല, സട്ടംസലാരട്ടം 

 2015-16 സലാട്ടംസലാരലിക കലാരഖ്യവകുപ്പസ്റ്റ്

XXV- പടലികജലാതലി/പടലികവരഗ്ഗ/ മേറ
പലിമനലാക വലിഭലാഗങ്ങള, നറ്റ്യൂനപക്ഷേ
വലിഭലാഗങ്ങള എനലിവരുഴട മക്ഷേമേട്ടം

 2018-19
(കലാലതലാമേസ

പതലികസഹലിതട്ടം)

പടലികജലാതലി വലികസന  വകുപ്പസ്റ്റ്.

XXV- പടലികജലാതലി/പടലികവരഗ്ഗ/ മേറ
പലിമനലാക വലിഭലാഗങ്ങള, നറ്റ്യൂനപക്ഷേ
വലിഭലാഗങ്ങള എനലിവരുഴട മക്ഷേമേട്ടം

2019-20
(കലാലതലാമേസ

പതലികസഹലിതട്ടം)

പലിനലാക വലിഭലാഗ വലികസന വകുപ്പസ്റ്റ്.

7.  ആമരലാഗഖ്യവട്ടം സലാമൂഹഖ്യനശതലിയുട്ടം വനലിത-ശലിശു വലികസനവട്ടം വകുപ്പുമേനലി

(  ശശമേതലി  ഴക  .    ഴക  .    കശലജ ടശച്ചര  ):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര
വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XVIII-  കവദഖ്യസഹലായ  രട്ടംഗവട്ടം
ഴപലാതുജനലാമരലാഗഖ്യവട്ടം

 2018-19
(കലാലതലാമേസ പതലിക

സഹലിതട്ടം)

ആയുഷസ്റ്റ് വകുപ്പസ്റ്റ്.

8.  ഴതലാഴെലിലട്ടം  എകകസുട്ടം വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    റലി  .    പലി  .    രലാമേകൃഷ്ണന  ):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XXIV -ഴതലാഴെലിലട്ടം ഴതലാഴെലിലലാളലിമക്ഷേവട്ടം
പ്രവലാസലിമക്ഷേമേവട്ടം

 2011-12 ഴതലാഴെലിലട്ടം കനപുണഖ്യവട്ടം  (ആര)
വകുപ്പസ്റ്റ്.  (മകരള  മഷലാപസ്റ്റ്  &
കമമേഴ് സഖ്യല  എസലാബലിഷ് ഴമേന്റെസ്റ്റ്
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ഴതലാഴെലിലലാളലി  മക്ഷേമേനലിധലി
മബലാരഡസ്റ്റ്)

XXIV -ഴതലാഴെലിലട്ടം ഴതലാഴെലിലലാളലിമക്ഷേവട്ടം
പ്രവലാസലിമക്ഷേമേവട്ടം

2019-20
(കലാലതലാമേസപതലിക

സഹലിതട്ടം)

ഴതലാഴെലിലട്ടം  കനപുണഖ്യവട്ടം  (ഡലി)
വകുപ്പസ്റ്റ്.

XXIV -ഴതലാഴെലിലട്ടം ഴതലാഴെലിലലാളലിമക്ഷേവട്ടം
പ്രവലാസലിമക്ഷേമേവട്ടം

2019-20
(കലാലതലാമേസപതലിക

സഹലിതട്ടം)

ഴതലാഴെലിലട്ടം കനപുണഖ്യവട്ടം  (ആര)
വകുപ്പസ്റ്റ്.  (കരഷക  ഴതലാഴെലിലലാളലി
മക്ഷേമേനലിധലി മബലാരഡസ്റ്റ്)

9.  സഹകരണവട്ടം  വലിമനലാദസഞലാരവട്ടം  മദവസസ്വവട്ടം   വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .

കടകട്ടംപളളലി   സുമരന്ദ്രന):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XXVII  - സഹകരണട്ടം  2019-20
(കലാലതലാമേസപതലിക

സഹലിതട്ടം)

സഹകരണ വകുപ്പസ്റ്റ്

XLII  - വലിമനലാദ സഞലാരട്ടം 2019-20 വലിമനലാദ സഞലാര വകുപ്പസ്റ്റ്.

10. തമദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  മേതഖ്യബനനവട്ടം  ഹലാരബര

എഞലിനശയറലിട്ടംഗട്ടം   കശുവണലി   വഖ്യവസലായവട്ടം  വകുപ്പുമേനലി  (ശശമേതലി

ഴജ  .   മമേഴലിക്കുടലി അമ): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

IV - ഴതരഞ്ഞെടുപ്പുകള  2017-18 തമദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ  (ഇ.എട്ടം.)
വകുപ്പസ്റ്റ്

XXXVI- ഗലാമേവലികസനട്ടം  ,, തമദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ  വകുപ്പസ്റ്റ്
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11.  ഴപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ  വകുപ്പുമേനലി  (ഴപ്രലാഫ  .    സലി  .    രവശന്ദ്രനലാഥസ്റ്റ്):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XVII-  വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസട്ടം,  കലായലിക
വലിമനലാദട്ടം, കല, സട്ടംസലാരട്ടം 

 2018-19
(കലാലതലാമേസപതലിക

സഹലിതട്ടം).

ഴപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ വകുപ്പസ്റ്റ്

12. വനവട്ടം മൃഗസട്ടംരക്ഷേണവട്ടം  മൃഗശലാലകളുട്ടം വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   ഴക  .   രലാജ  ): 

സര, സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XXXIV - വനട്ടം  2019-20
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതട്ടം)

വനട്ടം, വനഖ്യജശവലി വകുപ്പസ്റ്റ്.

13.  ഉനത വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസവട്ടം നറ്റ്യൂനപക്ഷേമക്ഷേമേവട്ടം  വഖഫട്ടം  ഹജസ്റ്റ്

തശരതലാടനവട്ടം വകുപ്പുമേനലി  (മഡലാ  .    ഴക  .    ടലി  .    ജലശല):സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XVII-  വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസട്ടം,  കലായലിക
വലിമനലാദട്ടം, കല, സട്ടംസലാരട്ടം 

 2018-19
(കലാലതലാമേസ പതലിക

സഹലിതട്ടം)

ഉനതവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ വകുപ്പസ്റ്റ്
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14. കവദബതലി വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    എട്ടം  .    എട്ടം  .    മേണലി  ):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാട്ടംശട്ടം

സലാമ്പതലിക വരഷട്ടം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനട്ടം

XXXIX – കവദബത പദ്ധതലികള  2013-14 മകരള  സട്ടംസലാന  കവദബതലി
ഴറഗമലററലി കമശഷന.

XXXIX – കവദബത പദ്ധതലികള  2014-15 മകരള  സട്ടംസലാന  കവദബതലി
ഴറഗമലററലി കമശഷന.


