
22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

1

മമേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലലാസുകള

ലലിസസ്റ്റ്   1   പ്രകലാരമുള്ളതസ്റ്റ്

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

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം  മൂനസ്റ്റ്  ലലിസസ്റ്റ്  1(1)  പ്രകലാരമുളള  കടലലാസ്സുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 446/2020 ജലി.ഒ.(എനംഎസസ്റ്റ്) നനം. 6/2020/മനലാർക 12.05.2020 അലത
2 831/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 57/2020/മഹലാനം 16.11.2020 അല
3 845/2020 ജലി.ഒ.(എനംഎസസ്റ്റ്) നനം. 217/2020/മഹലാനം 25.11.2020 അല
4 861/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 64/2020/മഹലാനം 07.12.2020 അല
5 862/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 66/2020/മഹലാനം 09.12.2020 അല
6 864/2020 ജലി.ഒ.(എനംഎസസ്റ്റ്) നനം. 218/2020/മഹലാനം 09.12.2020 അല
7 870/2020 മഹലാനം-എസസ്റ്റ്എസസ്റ്റ്എ 2/66/2020-മഹലാനം 14.12.2020 അല
8 10/2021 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നനം. 15/2021/മഹലാനം 03.01.2021 അല
9 11/2021 ജലി.ഒ.(ആർറലി) നനം. 2988/2020/മഹലാനം 24.12.2020 അല
10 21/2021 ജലി.ഒ.(എനംഎസസ്റ്റ്) നനം. 6/2021/മഹലാനം 04.01.2021 അല

ii.വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുലട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ 

ക്രമേ
നനം. സലാപനനം 

റലിമപ്പലാർടലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് വർഷനം     സസ്വഭലാവനം 

1

മകരള സനംസലാന 
ശലാസ്ത്ര സലാമങ്കേതലിക 
പരലിസലിതലി 
കകൗണ്സലില

2018-19 ഓഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അലത



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

2

(II) വഖ്യവസലായവനം  മസലാരട്സുനം  യുവജനകലാരഖ്യവനം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .   ഇ  .   പലി  .   ജയരലാജന): സര, കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്, ലലിസസ്റ്റ്

1(II) പ്രകലാരമുളള കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുലട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ 

ക്രമേ
നനം. സലാപനനം 

റലിമപ്പലാർടലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത
 മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് വർഷനം     സസ്വഭലാവനം 

1 മകരള മസറസ്റ്റ് മസലാരട്സസ്റ്റ്
കകൗണ്സലില

2018-19 വലാര ഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അലത

(III)  റവനന്യൂവനം  ഭവനനലിരമലാണവനം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രമശഖരന):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്

1(III)  പ്രകലാരമുളള കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 126/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 7/2020/ആർഡലി 30.01.2020 അലത
2 837/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 92/2020/ആർഡലി 18.11.2020 അല
3 872/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 102/2020/ആർഡലി 13.12.2020 അല
4 873/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 103/2020/ആർഡലി 14.12.2020 അല
5 7/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 112/2020/ആർഡലി 28.12.2020 അല
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(IV) ഗതലാഗത  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    എ  .    ലക  .    ശശശന്ദ്രന):  സര,

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല  ഇനനം  മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്   1(IV)  പ്രകലാരമുളള  കടലലാസ്സുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

   ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 440/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 36/2020/ടലാന 29.06.2020 അലത
2 841/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 62/2020/ടലാന 25.11.2020 അല
3 849/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 63/2020/ടലാന 04.12.2020 അല
4 855/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 

64/2020/ടലാനസസ്റ്റ്
07.12.2020 അല

(V) ധനകലാരഖ്യവനം  കയറനം   വകുപ്പുമേനലി  (മഡലാ  .    ടലി  .    എനം  .    മതലാമേസസ്റ്റ്

ലഎസകസ്റ്റ്):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്  1(V)  പ്രകലാരമുളള

കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i.ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 - ലക.എഫസ്റ്റ്.സലി/ എഫസ്റ്റ് & എനം/ 
1214/2019-20

27.11.2019 അലത

2 - ക.എഫസ്റ്റ്.സലി / എഫസ്റ്റ് &എ /
1518/2019-20

06.02.2020 അലത

3 883/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
164/2020/ടലാക്സസസ്റ്റ്

18.12.2020 അല

4 884/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
165/2020/ടലാക്സസസ്റ്റ്

18.12.2020 അല

5 46/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 5/2021/ഫലിന 07.01.2021 അല
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Ii. വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുലട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ

ക്രമേ
നനം. സലാപനനം 

റലിമപ്പലാർടലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
  പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് വർഷനം     സസ്വഭലാവനം 

1 ആറലാമേതസ്റ്റ്  ധനകലാരഖ്യ
കമശഷന 

2020

ഒനലാമേതസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരട്ടുനം
ആക്ഷനമടകണ്

റലിമപ്പലാരട്ടുനം
ബലാധകമേല

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

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്, ലലിസസ്റ്റ്  1(VI) പ്രകലാരമുളള കടലലാസ്സുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

 വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുലട റലിമപ്പലാർട്ടുകൾ

ക്രമേ
നനം. സലാപനനം 

റലിമപ്പലാർടലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
 പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് വർഷനം     സസ്വഭലാവനം 

1
മസറസ്റ്റ് ഫലാമേലിനംഗസ്റ്റ് 
മകലാരപ്പമറഷന ഓഫസ്റ്റ് 
മകരള ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2018-19 വലാര ഷലിക റലിമപ്പലാരട്ടുനം
വലാര ഷലിക കണകനം അലത

2 മകരള കലാരഷലിക 
സരവ്വകലലാശലാല 2019-20 വലാര ഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അലത

(VII) പടലികജലാതലി പടലികവരഗ്ഗ പലിമനലാക സമുദലായമക്ഷമേവനം നലിയമേവനം

സലാനംസലാരലികവനം  പലാരലലമേന്റെറലികലാരഖ്യവനം  വകുപ്പുമേനലികമവണലി

സഹകരണവനം  വലിമനലാദസഞലാരവനം  മദവസസ്വവനം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    കടകനംപളളലി സുമരന്ദ്രന):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,
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ലലിസസ്റ്റ് 1(VII) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

 ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 415/2020 ജലി.ഒ.(എനംഎസസ്റ്റ്) നനം. 
45/2020/മലലാ

18.06.2020 അലത

2 918/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
7/2020/എസസ്റ്റ്.സലി. എസസ്റ്റ്. 
റലി.ഡലി.ഡലി.

30.12.2020 അല

(VIII)  ആമരലാഗഖ്യവനം  സലാമൂഹഖ്യനശതലിയുനം  വനലിത-ശലിശുവലികസനവനം

വകുപ്പുമേനലി  (ശശമേതലി  ലക  .    ലക  .    ലലശലജ  ടശച്ചര):  സര,

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല  ഇനനം  മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്  1(VIII)  പ്രകലാരമുളള

കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക

സഹലിതമേലാമണലാ
ലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 836/2020 ജലി.ഒ.(എനംഎസസ്റ്റ്) നനം. 
33/2020/എസ്ലജഡലി

17.11.2020 അല

2 865/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
65/2020/എച്ചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബബ്ല്യുഡലി

08.12.2020 അല
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(IX)  ലപലാതുമേരലാമേത്തുനം  രജലിമസ്ട്രേഷനനം  വകുപ്പുമേനലികമവണലി

ആമരലാഗഖ്യവനം  സലാമൂഹഖ്യനശതലിയുനം  വനലിത-ശലിശുവലികസനവനം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശമേതലി ലക  .    ലക  .    ലലശലജ ടശച്ചര):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം

മൂനസ്റ്റ്, ലലിസസ്റ്റ്  1(IX) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ. 
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക

സഹലിതമേലാമണലാ
ലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 269/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
49/2020/ടലാക്സസസ്റ്റ്

01.04.2020 അലത

2 270/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
50/2020/ടലാക്സസസ്റ്റ്

01.04.2020 അലത

        (X)  ലതലാഴലിലനം എകക്സസുനം വകുപ്പുമേനലികമവണലി സഹകരണവനം

വലിമനലാദസഞലാരവനം മദവസസ്വവനം വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   കടകനംപളളലി സുമരന്ദ്രന):

സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല  ഇനനം  മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്  1(X)  പ്രകലാരമുളള

കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 450/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നനം. 
53/2020/ലതലാഴലില

16.06.2020 അലത
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2 581/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നനം. 
76/2020/ലതലാഴലില

07.09.2020 അലത

3 854/2020- സ.ഉ.(അച്ചടലി) നനം. 
89/2020/ലതലാഴലില

03.12.2020 അല

4 858/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
93/2020/എലബലിആർ

09.12.2020 അല

5 859/2020- ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
92/2020/എലബലിആർ

09.12.2020 അല

6 860/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
91/2020/എലബലിആർ

09.12.2020 അല

7 891/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
94/2020/എലബലിആർ

16.12.2020 അല

8 893/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
96/2020/എലബലിആർ

18.12.2020 അല

9 22/2021 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
1/2021/എലബലിആർ

04.01.2021 അല

(XI)  ഭക്ഷഖ്യവനം  സലിവലില  സലലപ്ലെെസുനം  വകുപ്പുമേനലികമവണലി

സഹകരണവനം  വലിമനലാദസഞലാരവനം  മദവസസ്വവനം  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .

കടകനംപളളലി സുമരന്ദ്രന):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്

1(XI) പ്രകലാരമുളള കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 29/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
2/2020/സലിഎഡലി

13.01.2020 അലത
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(XII)  സഹകരണവനം  വലിമനലാദസഞലാരവനം  മദവസസ്വവനം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    കടകനംപളളലി സുമരന്ദ്രന):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,

ലലിസസ്റ്റ്   1(XII) പ്രകലാരമുളള കടലലാസ്സുകള   ഞലാന  മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 80/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
4/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

17.01.2020 അലത

2 213/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
28/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

11.03.2020 അലത

3 331/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
13/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

22.02.2020 അലത

4 832/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
152/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

10.11.2020 അല

5 835/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
154/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

13.11.2020 അല

6 844/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
153/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

12.11.2020 അല

7 876/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
163/2020/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ്

16.12.2020 അല

(XIII) തമദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   എ  .   സലി  .   ലമേലായശന): സര,

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല  ഇനനം  മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്   1(XIII)  പ്രകലാരമുളള

കടലലാസുകള   ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടനം 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
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ക്രമേ
നനം.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത 
മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ     തശയതലി 

1 811/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നനം. 
66/2020/തസസ്വഭവ

09.11.2020 അല

2 812/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നനം. 
67/2020/തസസ്വഭവ

09.11.2020 അല

3 815/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
68/2020/എലഎസ്ജലിഡലി

12.11.2020 അല

4 816/2020 ജലി.ഒ.(പലി) നനം. 
69/2020/എലഎസ്ജലിഡലി

12.11.2020 അല

5 825/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നനം. 
71/2020/തസസ്വഭവ

13.11.2020 അല

6 826/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നനം. 
70/2020/തസസ്വഭവ

13.11.2020 അല

7 850/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നനം. 
77/2020/തസസ്വഭവ

05.12.2020 അല

8 851/2020 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നനം. 
76/2020/തസസ്വഭവ

05.12.2020 അല

(XIV)  മേതഖ്യബന്ധനവനം  ഹലാരബര  എഞലിനശയറലിനംഗനം  കശുവണലി

വഖ്യവസലായവനം  വകുപ്പുമേനലികമവണലി  തമദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    എ  .    സലി  .    ലമേലായശന): സര, കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്, ലലിസസ്റ്റ്

1(XIV) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള   ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

 വലിവലിധ സലാപനങ്ങളുലട റലിമപ്പലാരട്ടുകള

ക്രമേ
നനം. സലാപനനം 

റലിമപ്പലാർടലിലന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാലയനസ്റ്റ് വർഷനം     സസ്വഭലാവനം 

1
മകരള സനംസലാന 
തശരമദശ വലികസന 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2013-14
വലാര ഷലിക റലിമപ്പലാരട്ടുനം

കണകകളുനം അലത
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ചടനം   236(5)   അനസരലിച്ചസ്റ്റ് ലലിസസ്റ്റ്   2   പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകള

(1) വഖ്യവസലായവനം  മസലാരട്സുനം  യുവജനകലാരഖ്യവനം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .   ഇ  .   പലി  .   ജയരലാജന): സര, കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്, ലലിസസ്റ്റ് 2(1)

പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലികളുലട ധനലാഭഖ്യരത്ഥനകളുലട പരലിമശലാധന സനംബന്ധലിച്ച
റലിമപ്പലാരട്ടുകളലിലല ശലിപലാരശകളലിമന്മേലള്ള നടപടലി മസറസ്റ്റ്ലമേന്റെസ്റ്റ് യഥലാസമേയനം

നലകുനതലിനസ്റ്റ് കലാലതലാമേസനം മനരലിടതലിനള്ള വലിശദശകരണമേടങ്ങുന 
പതലികകളുലട പടലിക

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുലട വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

IV-വഖ്യവസലായവനം
ധലാതുകളുനം

2019-20 4 3-11, 50

(2)  കൃഷലി  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനലില  കുമേലാര):  സര,

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല  ഇനനം  മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്    2(2)  പ്രകലാരമുളള  കടലലാസ്സുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലികളുലട ധനലാഭഖ്യരത്ഥനകളുലട പരലിമശലാധന സനംബന്ധലിച്ച
റലിമപ്പലാരട്ടുകളലിലല ശലിപലാരശകളലിമന്മേലള്ള നടപടലി മസറസ്റ്റ്ലമേന്റെസ്റ്റ് യഥലാസമേയനം

നലകുനതലിനസ്റ്റ് കലാലതലാമേസനം മനരലിടതലിനള്ള വലിശദശകരണമേടങ്ങുന പതലികകളുലട
പടലിക

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുലട വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

I-കൃഷലിയുനം
മൃഗസനംരക്ഷണവനം
മേതഖ്യബന്ധനവനം 

2017-18 2 4
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(3)  പടലികജലാതലി പടലികവരഗ്ഗ പലിമനലാക സമുദലായമക്ഷമേവനം നലിയമേവനം

സലാനംസലാരലികവനം  പലാരലലമേന്റെറലികലാരഖ്യവനം  വകുപ്പുമേനലികമവണലി

സഹകരണവനം  വലിമനലാദസഞലാരവനം  മദവസസ്വവനം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    കടകനംപളളലി സുമരന്ദ്രന):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,

ലലിസസ്റ്റ്  2(3), പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലികളുലട ധനലാഭഖ്യരത്ഥനകളുലട പരലിമശലാധന സനംബന്ധലിച്ച
റലിമപ്പലാരട്ടുകളലിലല ശലിപലാരശകളലിമന്മേലള്ള നടപടലി മസറസ്റ്റ്ലമേന്റെസ്റ്റ് യഥലാസമേയനം

നലകുനതലിനസ്റ്റ് കലാലതലാമേസനം മനരലിടതലിനള്ള വലിശദശകരണമേടങ്ങുന
പതലികകളുലട പടലിക

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുലട വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

 XIII- സലാമൂഹഖ്യമസവനനം 2015-16 5 3

 
(4)  ആമരലാഗഖ്യവനം  സലാമൂഹഖ്യനശതലിയുനം  വനലിത-ശലിശുവലികസനവനം

വകുപ്പുമേനലി  (ശശമേതലി  ലക  .    ലക  .    ലലശലജ  ടശച്ചര):  സര,

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്, ലലിസസ്റ്റ്   2(4) പ്രകലാരമുളള കടലലാസ്സുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലികളുലട ധനലാഭഖ്യരത്ഥനകളുലട പരലിമശലാധന സനംബന്ധലിച്ച
റലിമപ്പലാരട്ടുകളലിലല ശലിപലാരശകളലിമന്മേലള്ള നടപടലി മസറസ്റ്റ്ലമേന്റെസ്റ്റ് യഥലാസമേയനം

നലകുനതലിനസ്റ്റ് കലാലതലാമേസനം മനരലിടതലിനള്ള വലിശദശകരണമേടങ്ങുന
പതലികകളുലട പടലിക
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സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുലട വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

 XIII- സലാമൂഹഖ്യമസവനനം 2019-20 4 19-22,37,41-45

 (5)  ലതലാഴലിലനം  എകക്സസുനം  വകുപ്പുമേനലികമവണലി  സഹകരണവനം

വലിമനലാദസഞലാരവനം മദവസസ്വവനം വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   കടകനംപളളലി സുമരന്ദ്രന):

സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല  ഇനനം  മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്  2(5)  പ്രകലാരമുളള

കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലികളുലട ധനലാഭഖ്യരത്ഥനകളുലട പരലിമശലാധന സനംബന്ധലിച്ച
റലിമപ്പലാരട്ടുകളലിലല ശലിപലാരശകളലിമന്മേലള്ള നടപടലി മസറസ്റ്റ്ലമേന്റെസ്റ്റ് യഥലാസമേയനം

നലകുനതലിനസ്റ്റ് കലാലതലാമേസനം മനരലിടതലിനള്ള വലിശദശകരണമേടങ്ങുന
പതലികകളുലട പടലിക

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുലട വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

 VII- വലിദബ്ല്യുച്ഛകലിയുനം ലതലാഴലിലനം 
ലതലാഴലിലലാളലിമക്ഷമേവനം 2019-20 4 1, 2, 4, 5, 7

(6)  സഹകരണവനം  വലിമനലാദസഞലാരവനം  മദവസസ്വവനം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    കടകനംപളളലി സുമരന്ദ്രന):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,

ലലിസസ്റ്റ്   2(6)പ്രകലാരമുളള കടലലാസ്സുകള   ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലികളുലട ധനലാഭഖ്യരത്ഥനകളുലട പരലിമശലാധന സനംബന്ധലിച്ച
റലിമപ്പലാരട്ടുകളലിലല ശലിപലാരശകളലിമന്മേലള്ള നടപടലി മസറസ്റ്റ്ലമേന്റെസ്റ്റ് യഥലാസമേയനം

നലകുനതലിനസ്റ്റ് കലാലതലാമേസനം മനരലിടതലിനള്ള വലിശദശകരണമേടങ്ങുന
പതലികകളുലട പടലിക
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സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുലട വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

IX-തമദ്ദേശസസ്വയനംഭരണവനം 
ഗലാമേവലികസനവനം 
ഭവനനലിരമലാണവനം

2017-18 2 ലപലാതുശലിപലാരശ II

XI- ഭക്ഷഖ്യവനം സലിവലില 
സലലപ്ലെെസുനം സഹകരണവനം 2019-20 4 1-21

(7)  തമദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    എ  .    സലി  .    ലമേലായശന):  സര,

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്  2(7) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലികളുലട ധനലാഭഖ്യരത്ഥനകളുലട പരലിമശലാധന സനംബന്ധലിച്ച
റലിമപ്പലാരട്ടുകളലിലല ശലിപലാരശകളലിമന്മേലള്ള നടപടലി മസറസ്റ്റ്ലമേന്റെസ്റ്റ് യഥലാസമേയനം

നലകുനതലിനസ്റ്റ് കലാലതലാമേസനം മനരലിടതലിനള്ള വലിശദശകരണമേടങ്ങുന
പതലികകളുലട പടലിക

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുലട വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

IX-തമദ്ദേശസസ്വയനംഭരണവനം 
ഗലാമേവലികസനവനം 
ഭവനനലിരമലാണവനം

2019-20 4 12-27,36-60

(8) ലപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ വകുപ്പുമേനലി (ലപ്രലാഫ  .   സലി  .   രവശന്ദ്രനലാഥസ്റ്റ്): സര,

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്, ലലിസസ്റ്റ്   2(8) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലികളുലട ധനലാഭഖ്യരത്ഥനകളുലട പരലിമശലാധന സനംബന്ധലിച്ച
റലിമപ്പലാരട്ടുകളലിലല ശലിപലാരശകളലിമന്മേലള്ള നടപടലി മസറസ്റ്റ്ലമേന്റെസ്റ്റ് യഥലാസമേയനം

നലകുനതലിനസ്റ്റ് കലാലതലാമേസനം മനരലിടതലിനള്ള വലിശദശകരണമേടങ്ങുന
പതലികകളുലട പടലിക

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുലട വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

VI-വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസനം 2018-19 3 79-82,88

(9)  ഉനതവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസവനം  നന്യൂനപക്ഷമക്ഷമേവനം  വഖഫനം  ഹജസ്റ്റ്

തശരത്ഥലാടനവനം  വകുപ്പുമേനലികമവണലി   ലപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ  വകുപ്പുമേനലി

(ലപ്രലാഫ  .    സലി  .    രവശന്ദ്രനലാഥസ്റ്റ്):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല  ഇനനം  മൂനസ്റ്റ്,

ലലിസസ്റ്റ് 2(9) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലികളുലട ധനലാഭഖ്യരത്ഥനകളുലട പരലിമശലാധന സനംബന്ധലിച്ച
റലിമപ്പലാരട്ടുകളലിലല ശലിപലാരശകളലിമന്മേലള്ള നടപടലി മസറസ്റ്റ്ലമേന്റെസ്റ്റ് യഥലാസമേയനം

നലകുനതലിനസ്റ്റ് കലാലതലാമേസനം മനരലിടതലിനള്ള വലിശദശകരണമേടങ്ങുന
പതലികകളുലട പടലിക

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളുലട വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് നമ്പര ഖണലിക നമ്പര

VI വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസനം 2019-20 4 35,40, 41, 44, 45,
68-73,75

ചടനം   236(6)   അനസരലിച്ചസ്റ്റ് ലലിസസ്റ്റ്   3   പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകള

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

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്  ലലിസസ്റ്റ്  3(1)  പ്രകലാരമുളള കടലലാസ്സുകള
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ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ബഡ്ജറസ്റ്റ്  വലിഭജനപ്രകലാരമുള്ള ലചലവസ്റ്റ് സനംബന്ധലിച്ച വലാരഷലിക പ്രവരതന
റലിമപ്പലാരട്ടുകളുലട പടലിക

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിലന്റെ വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനനം

II-സനംസലാന
ഭരണതലവനമേലാര,  മേനലിമേലാര,
ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനമേലാര

2019-20 (കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതനം) ആസൂതണ സലാമ്പതലികകലാരഖ്യ

(സലി.പലി.എനം.യു) വകുപ്പസ്റ്റ്

XIII  -ജയലിലകള 2019-20 (കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതനം)

ആഭഖ്യന്തര (ബലി) വകുപ്പസ്റ്റ്
(ജയലിലകള)

XVII-വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസനം,  കലായലിക
വലിമനലാദനം, കല സനംസലാരനം

XX-  ശുദ്ധജലവലിതരണവനം
ശുചശകരണവനം 

2019-20 (കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതനം) പരലിസലിതലി വകുപ്പസ്റ്റ് 

XXIV-ലതലാഴലിലനം ലതലാഴലിലലാളലി
മക്ഷമേവനം പ്രവലാസലിമക്ഷമേവനം

2019-20 (കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതനം)

മകരളശയ പ്രവലാസലികലാരഖ്യ (ബലി)
വകുപ്പസ്റ്റ്

(2)  വഖ്യവസലായവനം  മസലാരട്സുനം  യുവജനകലാരഖ്യവനം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .   ഇ  .   പലി  .   ജയരലാജന): സര, കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്, ലലിസസ്റ്റ്

3(2) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ബഡ്ജറസ്റ്റ്  വലിഭജനപ്രകലാരമുള്ള ലചലവസ്റ്റ് സനംബന്ധലിച്ച വലാരഷലിക പ്രവരതന
റലിമപ്പലാരട്ടുകളുലട പടലിക

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിലന്റെ വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനനം

XXXVII- വഖ്യവസലായങ്ങള 2019-20 (കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതനം)

ടലാവനകൂര സലിമേന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്
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(3)  റവനന്യൂവനം  ഭവനനലിരമലാണവനം  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രമശഖരന):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്

3(3) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ബഡ്ജറസ്റ്റ്  വലിഭജനപ്രകലാരമുള്ള ലചലവസ്റ്റ് സനംബന്ധലിച്ച വലാരഷലിക പ്രവരതന
റലിമപ്പലാരട്ടുകളുലട പടലിക

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിലന്റെ വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക
വരഷനം

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനനം

XXI-ഭവന നലിരമലാണനം 2019-20
(കലാലതലാമേസ

പതലിക
സഹലിതനം)

ഹകൗസലിനംഗസ്റ്റ് കമശഷണറലട കലാരഖ്യലാലയനം, മകരള 
സനംസലാന ഭവന നലിരമലാണ മബലാരഡസ്റ്റ്, മകരള 
സനംസലാന നലിരമലിതലി മകന്ദ്രനം, ലലാറലിലബകര 
ഇന്റെരനലാഷണല  സ്കൂള ഓഫസ്റ്റ് ഹലാബലിറലാറസ്റ്റ് സഡശസസ്റ്റ് 
(ലലാബലിഷലാസസ്റ്റ്) [ഭവനനലിരമലാണ (പലാരലലമേലന്റെസ്റ്റ് ) 
വകുപ്പസ്റ്റ്]

(4)  ജലവലിഭവ  വകുപ്പുമേനലികമവണലി  റവനന്യൂവനം  ഭവനനലിരമലാണവനം

വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രമശഖരന):  സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം

മൂനസ്റ്റ്, ലലിസസ്റ്റ്  3(4) പ്രകലാരമുളള കടലലാസ്സുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ബഡ്ജറസ്റ്റ്  വലിഭജനപ്രകലാരമുള്ള ലചലവസ്റ്റ് സനംബന്ധലിച്ച വലാരഷലിക പ്രവരതന
റലിമപ്പലാരട്ടുകളുലട പടലിക

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിലന്റെ വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക
വരഷനം

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനനം

XXXVIII- ജലമസചനനം 2018-19
(കലാലതലാമേസ

പതലിക
സഹലിതനം)

കുടനലാടസ്റ്റ് പലാമകജസ്റ്റ് 
ജലവലിഭവ(ലഎ.ആര.) വകുപ്പസ്റ്റ്
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(5)  കൃഷലി  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനലില  കുമേലാര):  സര,

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്  3(5)  പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ബഡ്ജറസ്റ്റ്  വലിഭജനപ്രകലാരമുള്ള ലചലവസ്റ്റ് സനംബന്ധലിച്ച വലാരഷലിക പ്രവരതന
റലിമപ്പലാരട്ടുകളുലട പടലിക

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിലന്റെ വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനനം

XXIX കൃഷലി 2019-20 (കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതനം)

മേണ്ണുപരഖ്യമവക്ഷണ മേണ്ണുസനംരക്ഷണ
വകുപ്പസ്റ്റ്

XXIX കൃഷലി
XXX ഭക്ഷഖ്യനം
XXXIX ലലവദബ്ല്യുത 
പദ്ധതലികള

2019-20 (കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതനം) കലാരഷലിക വലികസന കരഷക 

മക്ഷമേ വകുപ്പസ്റ്റ് 

(6)  ലതലാഴലിലനം  എകക്സസുനം  വകുപ്പുമേനലികമവണലി  സഹകരണവനം

വലിമനലാദസഞലാരവനം മദവസസ്വവനം വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .   കടകനംപളളലി സുമരന്ദ്രന):

സര,  കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല  ഇനനം  മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്    3(6)  പ്രകലാരമുളള

കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ബഡ്ജറസ്റ്റ്  വലിഭജനപ്രകലാരമുള്ള ലചലവസ്റ്റ് സനംബന്ധലിച്ച വലാരഷലിക പ്രവരതന
റലിമപ്പലാരട്ടുകളുലട പടലിക

ധനലാഭഖ്യരത്ഥന നമ്പര
വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിലന്റെ വലിശദലാനംശനം

സലാമ്പതലിക വരഷനം വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനനം

XXIV-ലതലാഴലിലനം ലതലാഴലിലലാളലി 
മക്ഷമേവനം പ്രവലാസലിമക്ഷമേവനം

2019-20 (കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതനം)

മകരള മഷലാപസ്റ്റ്& കമമേഴഖ്യല 

എസലാബലിലഷ്മെന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, ലതലാഴലിലലാളലി 
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മക്ഷമേനലിധലി മബലാരഡസ്റ്റ്

[ലതലാഴലിലനം ലലനപുണഖ്യവനം(ആര) 

വകുപ്പസ്റ്റ്]

XXIV-ലതലാഴലിലനം ലതലാഴലിലലാളലി 
മക്ഷമേവനം പ്രവലാസലിമക്ഷമേവനം

2019-20 (കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതനം)

മകരള ഇകൗറ, കലാട്ടുവളളലി, തഴ 

ലതലാഴലിലലാളലി മക്ഷമേനലിധലി 

മബലാരഡസ്റ്റ്, മകരള ബശഡലി, ചുരുടസ്റ്റ് 

ലതലാഴലിലലാളലി മക്ഷമേനലിധലി 

മബലാരഡസ്റ്റ് 

[ലതലാഴലിലനം ലലനപുണഖ്യവനം(ഡലി) 

വകുപ്പസ്റ്റ്]

ചടനം   47(2)   അനസരലിച്ചസ്റ്റ് ലലിസസ്റ്റ്   4   പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകള

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

കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്,  ലലിസസ്റ്റ്  4(1)  പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

കലാലതലാമേസപതലിക സഹലിതനം സമേരപ്പലികന നലിയമേസഭലാ മചലാമദഖ്യലാതരനം 

പതലിനലാലലാനം മകരള നലിയമേസഭയുലട പതലിനലാറലാനം സമമളനതലിലല 150

എന  നമ്പരലിലളള  നക്ഷതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യതലിലന്റെ  മേറപടലിയുനം  അതസ്റ്റ്

യഥലാസമേയനം  നലകലാന  സലാധലികലാതലിരുനതലിനളള  കലാരണനം  കലാണലികല

മസറസ്റ്റ്ലമേനനം.
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(2)  മേതഖ്യബന്ധനവനം  ഹലാരബര  എഞലിനശയറലിനംഗനം  കശുവണലി

വഖ്യവസലായവനം  വകുപ്പുമേനലികമവണലി  തമദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    എ  .    സലി  .    ലമേലായശന): സര, കലാരഖ്യവലിവരപ്പടലികയലിലല ഇനനം മൂനസ്റ്റ്, ലലിസസ്റ്റ്

4(2) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

കലാലതലാമേസപതലിക  സഹലിതനം  സമേരപ്പലികന  നലിയമേസഭലാ

മചലാമദഖ്യലാതരനം 

പതലിനലാലലാനം  മകരള  നലിയമേസഭയുലട  പതലിനലാലലാനം  സമമളനതലിലല

1420  എന നമ്പരലിലളള  നക്ഷതചലിഹ്നമേലിടലാത മചലാദഖ്യതലിലന്റെ മേറപടലിയുനം

അതസ്റ്റ്  യഥലാസമേയനം  നലകലാന  സലാധലികലാതലിരുനതലിനളള  കലാരണനം

കലാണലികല മസറസ്റ്റ്ലമേനനം.


