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       ലിസ്റ്റ്  2  
                     പതിനാലാം  കേരള നിയമസഭ
 

   ഇരുപതാം സകമ്മേളനം 

     24.08.2020-ൽ ോര്യവിവരപ്പട്ിേയിലെ  ല  രണ്ടാാമലെ  രണ്ടാമത്തെ  ഇനമായി  
സഭയുലെ  ടെ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്ന േടെലാസുേളുലെ  ടെ പട്ിേ 

I. ശ്  .   പിണറായി  വിജയന   ,   മുഖ്യമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i. ചട്ം 166 (1) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 399/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 1/2019/ഇഎനവിറി 03.06.2019 അലെ  ത

2 565/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 25/2019/കഹാം 19.08.2019 അലെ  ത

3 843/2019 എസ്റ്റ്.സി3/102/2019/കഹാം 26.10.2019 അലെ  ത

4 877/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 9/2019/പി ആ്തിന്റെ്റ്റ് 
എആരരി

13.11.2019 അലെ  ത

5 127/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 487/2020/കഹാം 07.02.2020 അല

6 156/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 9/2020/കഹാം 24.02.2020 അല

7 171/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 12/2020/കഹാം 29.02.2020 അല

8 175/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം.51/2020/കഹാം 24.02.2020 അല

9 176/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം.51/2020/കഹാം 24.02.2020 അല

10 177/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം.51/2020/കഹാം 24.02.2020 അല

11 178/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 333/2020/കഹാം 30.01.2020 അല

12 179/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 376/2020/കഹാം 03.02.2020 അല

13 180/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 373/2020/കഹാം 03.02.2020 അല

14 191/2020 കഹാം-എസ്റ്റ്എസ്റ്റ്എ 2/66/2020-
കഹാം

07.03.2020 അല

15 192/2020 60903/എസ്റ്റ്എസ്റ്റ്എ 2/2016/ കഹാം 07.03.2020 അല

16 200/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 811/2020/കഹാം 11.03.2020 അല

17 247/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 16/2020/കഹാം 25.03.2020 അല

18 279/2020 കഹാം-എസ്റ്റ്എസ്റ്റ്എ 5/33/2020-
കഹാം

21.04.2020 അല
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19 300/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം.1048/2020/കഹാം 24.04.2020 അല

20 301/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം.   
90/2020/ജിഎരി

06.05.2020 അല

21 305/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 28/2020/കഹാം 09.05.2020 അല

22 306/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം.103/2020/കഹാം 07.05.2020 അല

23 307/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം.104/2020/കഹാം 07.05.2020 അല

24 308/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം.105/2020/കഹാം 07.05.2020 അല

25 309/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം.106/2020/കഹാം 07.05.2020 അല

26 310/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം.107/2020/കഹാം 07.05.2020 അല

27 311/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 27/2020/കഹാം 07.05.2020 അല

28 313/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 1133/2020/കഹാം 12.05.2020 അല

29 340/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം. 
112/2020/കഹാം

22.05.2020 അല

30 341/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 1142/2020/കഹാം 13.05.2020 അല

31 342/2020 60903/എസ്റ്റ്എസ്റ്റ്എ 2/2016/കഹാം 22.05.2020 അല

32 351/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം. 
117/2020/കഹാം

27.05.2020 അല

33 367/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം.1254/2020/കഹാം 29.05.2020 അല

34 386/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 35/2020/കഹാം 09.06.2020 അല

35 416/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം. 
121/2020/ജിഎരി

22.06.2020 അല

ii.വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ 

ക്രമ
നം. സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ
സഹിത

മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 
വർഷം     സ്വഭാവം 

1

ജഡജ്റ്റ് (റിട്) രി.ശ്വലഭന 
േമ്മേ്ഷന റികപ്പാരട്്റ്റ് (സിബി എന്ന
യുവാവിലെ  ്തിന്റെ േസരി മരണം 
സംബനിച്റ്റ്)

-

അകന്വഷണ
േമ്മേ്ഷന
റികപ്പാരട്ടും
സരസാര

അതിനകമല
സ്വ്േരിച

നടെപടെി
റികപ്പാരട്ടും

അല
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2

ജസിസ്റ്റ്(റിട്) 
പി.എസ്റ്റ്.കോാപിനാഥന േമ്മേ്ഷന 
റികപ്പാരട്്റ്റ് (പുറിങ്ങല 
ക ദേവ്കവീക്ഷേതരണ്ടാമത്തെിലെ  ല ലെ  വടെിലെ  സട്്റ്റ് 
ദുരനം സംബനിച്റ്റ് )

-

അകന്വഷണ
േമ്മേ്ഷന
റികപ്പാരട്ടും
സരസാര

അതിനകമല
സ്വ്േരിച

നടെപടെി
റികപ്പാരട്ടും

അലെ  ത

3

മുന്നാസ സമു ദോയങ്ങളിലെ  ല 
സാമ്പരണ്ടാമത്തെിേമായി പിന്നാസം 
നിലല്ക്കുന്ന വിഭാോങ്ങള്ക്കായുസായുള്ള 
കേരള സംസാന േമ്മേ്ഷന
(ലെ  േ.എസ്റ്റ്.സി.ഇ.ബി.സി.എഫ്റ്റ്.സി.)

2016
മുതല
2019
വലെ  ര

േമ്മേ്ഷന
റികപ്പാരട്ടും
സരസാര

അതിനകമല
സ്വ്േരിച

നടെപടെി
റികപ്പാരട്ടും

അല

4
കേരള സംസാന മുന്നാസ 
സമു ദോയ കവീക്ഷേമ കോരപ്പകറഷന 
ലിമിറര്റ്റ് (സമുന്നതി)

2013-14
&

2014-15

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്ടും

േണല്ക്കുേളും
അലെ  ത

5
കേരള സംസാന വിവരാവോശ 
േമ്മേ്ഷന

2015-16
&

2016-17

വാരഷിേ
റിപ്പാകപാേരട്്റ്റ് അലെ  ത

6 ലെ  സ്തിന്റെര കഫാര ലെ  രവലപ്പ്റ്റ്ലെ  മ്തിന്റെ്റ്റ് 
സര്സ്റ്റ് 2017-18 ഭരണ  റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

7 കേരള പബിേ്റ്റ് സരസ്സ്റ്റ് 
േമ്മേ്ഷന 2017-18

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്ടും

ലെ  മകമ്മോറാണ്ടാവും��ം
അലെ  ത

8 ലെ  ടെക്ാപാരസ്റ്റ് 2018-19

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്ടും
വാരഷിേ
ആരിറ്റ്റ്

റികപ്പാരട്ടും

അലെ  ത

9 ലെ  ോചി ലെ  മകൊ ലെ  റയില ലിമിറര്റ്റ് 2018-19 വാരഷിേ
റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നം 03.03.2020-നം  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 991/2019 സ.ഉ.(കേ) നം. 23/2019/കനാർസ 17.12.2019
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2 995/2019 സ.ഉ.(കേ) നം. 19/2019/കനാർസ 01.11.2019

3 3/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 3738/2019/കഹാം 24.12.2019

4 18/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 1/2020/കഹാം 04.01.2020

5 37/2020 ജി.ഒ.(ആർറി) നം. 108/2020/കഹാം 16.01.2020

6 42/2020 കഹാം-എസ്റ്റ്എസ്റ്റ്എ 2/172/2019-കഹാം 17.01.2020

03.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 997/2019 ജി.ഒ(ആർറി) നം. 3526/2019/കഹാം 04.12.2019

2 35/2020 ജി.ഒ(ആർറി) നം. 15/2020/കഹാം 03.01.2020

3 76/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 4/2020/കഹാം 28.01.2020

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 74/2020 ജി.ഒ(എം.എസ്റ്റ്) നം.33/2020/കഹാം 28.01.2020

2 88/2020 ജി.ഒ(എം.എസ്റ്റ്) നം.34/2020/കഹാം 28.01.2020

3 90/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 5/2020/കഹാം 29.01.2020

4 124/2020 കഹാം-എസ്റ്റ്.എസ്റ്റ്.എ 2/278/2019-കഹാം 15.02.2020

5 153/2020 ജി.ഒ(എം.എസ്റ്റ്) നം.53/2020/കഹാം 25.02.2020

II. ശ്  .   ഇ  .  പി  .   ജയരാജന   ,    വ്യവസായവും��ം സകപാരോസും 
യുവജനോര്യവും��ം  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i ചട്ം 166 (1) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 56/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 32/2019/ഐരി 08.12.2019 അല
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ii.വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ 

ക്രമ
നം.

സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ
സഹിത

 മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 
വർഷം     സ്വഭാവം 

1 കേരള ആകട്ാലെ  മാകബലസ്റ്റ് 
ലിമിറര്റ്റ്

2014-15
മുതല 

2017-18
വലെ  ര 

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

2
കേരള ലെ  ്ലെയസ്റ്റ് ആ്തിന്റെ്റ്റ് സിറാമിേ്റ്റ് 
കപ്രാരക്റ്റ്സ്റ്റ് ലിമിറര്റ്റ് 2018-19

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

3 ആകട്ാോസ്റ്റ് ലിമിറര്റ്റ് 2018-19
വാരഷിേ
റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

4
ലെ  സയില -എസ്റ്റ് .സി .എല   കേരള 
ലിമിറര്റ്റ് 2018-19

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

5
കേരള മിനറലസ്റ്റ് ആ്തിന്റെ്റ്റ് ലെ  മറലസ്റ്റ് 
ലിമിറര്റ്റ്(ലെ  േ.എം.എം.എല ) 2018-19

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നം 03.03.2020-നം  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 5/2020 സ.ഉ.(അചടെി) നം. 1/2020/ോ.യു.വ 01.01.2020

III. ശ്  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന   ,   റവന്യുവും��ം ഭവനനിരമ്മോണവും��ം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166 (1) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 123/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 14/2020/ആരരി 14.02.2020 അല

2 147/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 19/2020/ആരരി 24.02.2020 അല

3 166/2020 സ.ഉ(അചടെി) നം. 20/2020/റവ 02.03.2020 അല

4 231/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 26/2020/ആരരി 20.03.2020 അല
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5 232/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 28/2020/ആരരി 20.03.2020 അല

6 248/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 31/2020/ആരരി 23.03.2020 അല

7 272/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 32/2020/ആരരി 24.03.2020 അല

8 273/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 30/2020/ആരരി 20.03.2020 അല

9 278/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 27/2020/ആരരി 20.03.2020 അല

10 297/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 35/2020/ആരരി 03.05.2020 അല

11 375/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം. 
4/2020/എച്റ്റ്എസജി

08.06.2020 അല

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നം 03.03.2020-നം  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 996/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 92/2019/ആർരി 19.12.2019

2 100/2020 ജി.ഒ.(എംഎസ്റ്റ്) നം. 2/2020/എച്റ്റ്എസജി 02.02.2020

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 97/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 8/2020/ആരരി 04.02.2020

2 105/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 11/2020/ആരരി 10.02.2020

IV. ശ്  .   എ  .  ലെ  േ  .  ശശ്ന്ദ്രന   ,   ോതാോത   വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166 (1) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 208/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 10/2020/ൊന 16.03.2020 അല

2 244/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 8/2020/ൊനസ്റ്റ് 05.03.2020 അല

3 253/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 15/2020/ൊന 25.03.2020 അല

4 258/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 18/2020/ൊനസ്റ്റ് 31.03.2020 അല

5 259/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 19/2020/ൊനസ്റ്റ് 31.03.2020 അല

6 274/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 20/2020/ൊനസ്റ്റ് 15.04.2020 അല
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7 284/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 21/2020/ൊന 22.04.2020 അല

8 289/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 22/2020/ൊനസ്റ്റ് 23.04.2020 അല

9 294/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 23/2020/ൊനസ്റ്റ് 30.04.2020 അല

10 302/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 24/2020/ൊന 06.05.2020 അല

11 303/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 25/2020/ൊന 06.05.2020 അല

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നം 03.03.2020-നം  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 994/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 42/2019/ൊനസ്റ്റ് 06.12.2019

03.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 14/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 44/2019/ൊന 07.12.2019

V. ശ്  .   രാമചന്ദ്രന േടെന്നപ്പള്ളി  ,  തുറമുഖവും��ം പൂരാവസ്തുവും��ം പുരാകരഖയും 
മ്യൂസിയവും��ം   വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

03.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 527/2019 സ.ഉ(പി) നം. 31/2019/മതുവ 02.08.2019

2 13/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 44/2019/എഫ്റ്റ്&പിരി 06.12.2019

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 72/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 1/2020/എഫ്റ്റ്&പിരി 04.01.2020
VI. കരാ  .   ടെി  .  എം  .   കതാമസ്റ്റ് ഐസേ്റ്റ്  ,   ധനോര്യവും��ം േയറം വകുപ്പുമനി 
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കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i. ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള്ക്കായു

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 60/2005 ജി.ഒ.(പി) നം. 34/2005/ഫിന 18.01.2005 അലെ  ത

2 753/2005 ജി.ഒ.(പി) നം. 344/2005/ഫിന 25.07.2005 അലെ  ത

3 754/2005 ജി.ഒ.(പി) നം. 346/2005/ഫിന 26.07.2005 അലെ  ത

4 755/2005 ജി.ഒ.(പി) നം. 350/2005/ഫിന 27.07.2005 അലെ  ത

5 93/2006 ജി.ഒ.(പി) നം. 29/06/ഫിന 19.01.2006 അലെ  ത

6 94/2006 ജി.ഒ.(പി) നം. 34/06/ഫിന 20.01.2006 അലെ  ത

7 95/2006 ജി.ഒ.(പി) നം. 38/2006/ഫിന 21.01.2006 അലെ  ത

8 96/2006 ജി.ഒ.(പി) നം. 39/2006/ഫിന 23.01.2006 അലെ  ത

9 445/2006 ജി.ഒ.(പി) നം. 244/2006/ഫിന 05.06.2006 അലെ  ത

10 158/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 27/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 27.02.2020 അല

11 159/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 26/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 26.02.2020 അല

12 160/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 29/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 28.02.2020 അല

13 165/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 30/2020/ടെിരി 29.02.2020 അല

14 222/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 40/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 17.03.2020 അല

15 223/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 41/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 17.03.2020 അല

16 265/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 51/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 01.04.2020 അല

17 267/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 52/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 03.04.2020 അല

18 285/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 58/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 24.04.2020 അല

19 286/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 59/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 24.04.2020 അല

20 287/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 60/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 24.04.2020 അല

21 288/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 61/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 24.04.2020 അല

22 314/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 64/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 14.05.2020 അല

23 315/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 65/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 14.05.2020 അല

24 316/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 66/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 14.05.2020 അല

25 317/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 67/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 14.05.2020 അല

26 318/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 68/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 14.05.2020 അല

27 319/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 69/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 14.05.2020 അല
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28 320/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 70/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 14.05.2020 അല

29 321/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 71/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 14.05.2020 അല

30 322/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 72/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 14.05.2020 അല

31 329/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 74/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 19.05.2020 അല

32 349/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 78/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 28.05.2020 അല

33 353/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 79/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 29.05.2020 അല

34 354/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 80/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 29.05.2020 അല

35 355/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 81/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 29.05.2020 അല

36 356/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 82/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 29.05.2020 അല

37 357/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 83/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 29.05.2020 അല

38 - ലെ  േഎഫ്റ്റ് സി/എച്റ്റ്ആർ/ 
1519/2019-20

23.01.2020 അല

39 - ലെ  േഎഫ്റ്റ് സി/എച്റ്റ്ആർ/ 
1520/2019-20

05.02.2020 അല

ii. വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ

ക്രമ
നം.

സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
  പതിേ  

സഹിതമാകണാ
കണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

വർഷം     സ്വഭാവം 

1 കേരള േയര ലെ  താഴിലാളി 
കവീക്ഷേമനിധി കബാരര്റ്റ്

2018-19 വാരഷിേ റികപ്പാരട്ടും
േണല്ക്കുേളും

അലെ  ത

2 േംപ്റ്റ് കൊളര & ഒപാോരിറര 
ജനറല  ഒപാോഫ്റ്റ് ഇന്യ

2017-18 ലെ  പാതുകമഖലാ
സാപനങ്ങലെ  ളല്ക്കുറി

ച്ചുള്ള  റികപ്പാരട്്റ്റ്
ബാധേമല

3 േംപ്റ്റ് കൊളര & ഒപാോരിറര 
ജനറല  ഒപാോഫ്റ്റ് ഇന്യ

2017-18 ഇസകണാമിക്സ്റ്റ്
ലെ  സകറിലെ  ന

കുറിച്ചുള്ള റികപ്പാരട്്റ്റ്

ബാധേമല

4 േംപ്റ്റ് കൊളര & ഒപാോരിറര 
ജനറല  ഒപാോഫ്റ്റ് ഇന്യ

2018-19

കേരള സരസാരിലെ  ന
സംബനിച
ഫിനാനസ്റ്റ്

അസഅക്കൗണ്ടാ്റ്റ്സും
(വാല്യം  I&II)

അകപ്രാപ്രികയഷന
അസഅക്കൗണ്ടാ്റ്റ്സും 

ബാധേമല

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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12.02.2020-നം 03.03.2020-നം  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 51/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 3/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 21.01.2020

03.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 52/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 4/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 22.01.2020

2 53/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 5/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 22.01.2020

3 63/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 7/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 28.01.2020

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 89/2020 ജി.ഒ(പി) നം.12/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 01.02.2020

2 91/2020 ജി.ഒ(പി) നം.14/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 01.02.2020

3 92/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 16/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 01.02.2020

4 93/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 18/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 01.02.2020

5 94/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 15/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 01.02.2020

6 95/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 17/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 01.02.2020

7 96/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 13/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 01.02.2020

8 106/2020 സ.ഉ(പി) നം. 22/2020/നി.വ. 06.02.2020

9 108/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 20/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 06.02.2020

10 109/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 21/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 06.02.2020

VII. ശ്  .  വി  .  എസ്റ്റ്  .  സുനിലകുമാര   ,   കൃഷി വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
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i. ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 304/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 6/2020/അഗി 05.05.2020 അല

ii. വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ

ക്രമ
നം. സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
 പതിേ  സഹിത 

മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് വർഷം     സ്വഭാവം 

1 കേരള അകഗാ ഇനരസ്ട്സ്റ്റ് 
കോരപ്പകറഷന ലിമിറര്റ്റ് 2013-14

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്ടും

േണല്ക്കുേളും
അലെ  ത

2 കേരള ലാ്തിന്റെ്റ്റ് ലെ  രവലപ്പ്റ്റ്ലെ  മ്തിന്റെ്റ്റ് 
കോരപ്പകറഷന ലിമിറര്റ്റ് 2014-15

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്ടും

േണല്ക്കുേളും
അലെ  ത

3 കേരള അകഗാ ലെ  മഷിനറി 
കോരപ്പകറഷന ലിമിറര്റ്റ് 2018-19

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്ടും

േണല്ക്കുേളും
അലെ  ത

4 ഒപാോയില പാം ഇന്യ ലിമിറര്റ്റ് 2018-19
വാരഷിേ
റികപ്പാരട്ടും

േണല്ക്കുേളും
അലെ  ത

VIII. ശ്  .  എ  .  ലെ  േ  .   ബാലന   ,   പട്ിേജാതി പട്ിേവരികവര്ഗ്ഗ പികന്നാസ സമു ദോയകവീക്ഷേമവും��ം
നിയമവും��ം സാംസാരിേവും��ം പാരലലെ  മ്തിന്റെറിോര്യവും��ം വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന  :

i.ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 263/2020 ജി.ഒ(എംഎസ്റ്റ്) നം. 34/2020/നിയമം 01.04.2020 അല

2 338/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 3/2020/ 
എസ്റ്റ് സിഎസ്റ്റ് റിരിരി

14.05.2020 അല

ii. വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ

ക്രമ
നം.

സാപനം റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
 പതിേ  സഹിത മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

  ോലതാമസ 
  പതിേ  
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സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്വർഷം     സ്വഭാവം 

1 കേരള സംസാന ചലചിത 
അസാ ദേമി 

2011-12
മുതല

2017-18
വലെ  ര

വാരഷിേ റികപ്പാരട്ടും
േണല്ക്കുേളും അലെ  ത

2
കേരള സംസാന ചലചിത 
വിേസന കോരപ്പകറഷന 
ലിമിറര്റ്റ്

2015-16 വാരഷിേ റികപ്പാരട്ടും
േണല്ക്കുേളും അലെ  ത

3 ഇടുസി ജിലാ ല്ോല 
സരവ്സസ്റ്റ് അകതാറിറി

2015-16
2016-17

പ്രകത്യേ ഓരിറ്റ്റ്
റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

4 മാരികവര്ഗ്ഗി േഥേളി കേന്ദ്രം

2015-16
മുതല

2018-19
വലെ  ര

വാരഷിേ റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

5

അര്വകസറ്റ്റ് ജനറലിലെ  ്തിന്റെയും 
അഡ്ിനിസ്റ്റ് കെറര ജനറല &
ഒഫിഷ്യല െസി യുലെ  ടെയും 
ോര്യാലയം

2016-17 ഭരണ റികപ്പാരട്്റ്റ് അല

6 കേരള സംസാന പിന്നാസ 
വിഭാോ േമ്മേ്ഷന

2017-18 ആരിറ്റ്റ് റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

7 ഉണായിവാര്യര സ്മാാരേ 
േലാനിലയം 2018-19 വാരഷിേ റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

03.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 410/2019 ജി.ഒ(പി) നം. 18/2019/കലാ 24.06.2019

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ എസ്റ്റ് വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 
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നം. .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

നമ്പർ     ത്യതി 

1 85/2020 ജി.ഒ(ആര .റി) നം. 26/2020/കലാ 06.01.2020

2 110/2020 ജി.ഒ(ആര .റി) നം. 25/2020/കലാ 06.01.2020

IX . ശ്മതി ലെ  േ  .  ലെ  േ  .   കശലജ ടെ്ചര   ,   ആകരാോ്യവും��ം സാമൂഹ്യന്തിയും 
വനിത  -  ശിശു വിേസനവും��ം വകുപ്പുമനി     കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i.ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ
പതിേ 
സഹിതമാ
കണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 261/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 2/2020/എസലെ  ജ രി 22.03.2020 അല

2 262/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 3/2020/എസലെ  ജ രി 28.03.2020 അല

ii. വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ

ക്രമ
നം.

സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ   ോലതാമസ 
പതിേ സഹിത
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്  
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

വർഷം     സ്വഭാവം 

1
കേരള സംസാന 
വിേലാംോകവീക്ഷേമ കോരപ്പകറഷന
ലിമിറര്റ്റ്

2012-13 വാരഷിേ റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

2
 ദേി ഫാരമസ്യൂട്ിസല 
കോരപ്പകറഷന (ഐ.എം)കേരള
ലിമിറര്റ്റ് (ഔഷധി)

2017 വാരഷിേ റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

03.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ എസ്റ്റ് വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 
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നം. .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

നമ്പർ     ത്യതി 

1 1012/2019 ജി.ഒ(പി) നം. 13/2019/എസലെ  ജ രി 02.11.2019

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 33/2020 സ.ഉ(അചടെി)) നം. 1/2020/സാ.ന്.വ 06.01.2020

X. ശ്  .   ജി  .   സുധാേരന   ,   ലെ  പാതുമരാമത്തും രജികസ്ടഷനം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ
പതിേ 
സഹിതമാ
കണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 84/2020 ജി. ഒ(പി) നം. 09/2020/ടെിരി 30.01.2020 അല

2 86/2020 ജി. ഒ(പി) നം. 10/2020/ടെിരി 30.01.2020 അല

3 120/2020 ജി. ഒ(പി) നം. 19/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 03.02.2020 അല

4 198/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 33/2020/ടെിരി 11.03.2020 അല

5 199/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 34/2020/ടെിരി 11.03.2020 അല

6 260/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 48/2020/നിവ 31.03.2020 അല

7 312/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 62/2020/ടെിരി 30.04.2020 അല

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
12.02.2020-നം 03.03.2020-നം  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 968/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 199/2019/ടൊക്സസ്റ്റ് 10.12.2019

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ എസ്റ്റ് വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 
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നം. .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

നമ്പർ     ത്യതി 

1 67/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 06/2020/റി.രി 23.01.2020

XI. ശ്  .   റി  .  പി  .   രാമകൃഷ്ണന   ,   ലെ  താഴിലം എകകസസും വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i. ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള്ക്കായു
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 547/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 129/2019/ടെിരി 17.08.2019 അലെ  ത

2 812/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 167/2019/ടെിരി 06.11.2019 അലെ  ത

3 114/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
20/2020/എലബിആര

03.02.2020 അല

4 132/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
23/2020/എലബിആര

12.02.2020 അലെ  ത

5 133/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
23/2020/എലബിആര

12.02.2020 അലെ  ത

6 134/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
23/2020/എലബിആര

12.02.2020 അലെ  ത

7 135/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
23/2020/എലബിആര

12.02.2020 അലെ  ത

8 136/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
23/2020/എലബിആര

12.02.2020 അലെ  ത

9 157/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
27/2020/എലബിആര

24.02.2020 അലെ  ത

10 163/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
30/2020/എലബിആര

27.02.2020 അല

11 164/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
29/2020/എലബിആര

27.02.2020 അല

12 184/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
35/2020/എലബിആര

06.03.2020 അല

13 203/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 38/2020/ടെിരി 12.03.2020 അല

14 216/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
34/2020/എലബിആര

06.03.2020 അല

15 217/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 07.03.2020 അല
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36/2020/എലബിആര

16 218/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
37/2020/എലബിആര

10.03.2020 അല

17 358/2020 സ.ഉ.(അചടെി) നം. 44/2020/ലെ  താഴില 26.05.2020 അല

18 371/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
45/2020/എലബിആര

26.05.2020 അല

19 383/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
49/2020/എലബിആര

03.06.2020 അല

20 409/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
54/2020/എലബിആര

17.06.2020 അല

21 411/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
52/2020/എലബിആര

09.06.2020 അല

22 422/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
58/2020/എലബിആര

24.06.2020 അല

ii. വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ

ക്രമ
നം.

സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ   ോലതാമസ 
പതിേ സഹിത
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്  
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

വർഷം     സ്വഭാവം 

1 കേരള ോാരഹിേ ലെ  താഴിലാളി 
കവീക്ഷേമനിധി പദ്ധതി

2012-13 വാരഷിേ റികപ്പാരട്ടും
ഓരിറ്റ്റ് റികപ്പാരട്ടും

അലെ  ത

2
കേരള ബ്രി, ചുരുട്്റ്റ് 
ലെ  താഴിലാളി കവീക്ഷേമനിധി 
കബാരര്റ്റ്

2016-17 വാരഷിേ റികപ്പാരട്ടും
ഓരിറ്റ്റ് റികപ്പാരട്ടും അലെ  ത

3
കേരള ലെ  ചറേിടെ കതാട്ം 
ലെ  താഴിലാളി കവീക്ഷേമനിധി 
കബാരര്റ്റ്

2018-19 പ്രവരരണ്ടാമത്തെന ഓരിറ്റ്റ്
റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

4 മലബാര രിസിലറ്സ്റ്റ് ലിമിറര്റ്റ് 2018-19 വാരഷിേ റികപ്പാരട്ടും
േണല്ക്കുേളും അലെ  ത

5
ൊവനവന്കൂര ഷുകോഴ്സ് ആന്റ്റ് ആ്തിന്റെ്റ്റ് 
ലെ  േമിസലസ്റ്റ് ലിമിറര്റ്റ് 2018-19

വാരഷിേ റികപ്പാരട്ടും
ഫിനാനഷ്യല
കസറ്റ്റ്ലെ  മന്റും�尉�ം

അലെ  ത

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നം 03.03.2020-നം  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
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ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 963/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 121/2019/എലബിആർ 25.11.2019

2 964/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 121/2019/എലബിആർ 25.11.2019

3 965/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 121/2019/എലബിആർ 25.11.2019

4 966/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 121/2019/എലബിആർ 25.11.2019

5 1021/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 139/2019/എലബിആർ 24.12.2019

6 34/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 143/2019/എലബിആർ 30.12.2019

7 75/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 9/2020/എലബിആർ 23.01.2020

8 82/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 137/2019/എലബിആർ 23.12.2019

03.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 426/2019 ജി.ഒ(പി) നം. 94/2019/ടെിരി 29.06.2019

2 1/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 1/2020/ടെിരി 01.01.2020

3 44/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 8/2020/എലബിആർ 16.01.2020

4 60/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 12/2020/എലബിആർ 24.01.2020

5 61/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 13/2020/എലബിആർ 24.01.2020

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 471/2019 ജി.ഒ(പി) നം. 63/2019/എലബിആർ 22.06.2019

2 130/2020 ജി.ഒ(പി) നം.22/2020/എലബിആർ 07.02.2020

XII. ശ്  .   പി  .   തികലാരണ്ടാമത്തെമന   ,   ഭവീക്ഷേ്യവും��ം സിവില സകല് സപ്ലൈസും വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
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ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

നമ്പർ     ത്യതി 

1 168/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 3/2020/സിഎരി 29.02.2020 അല

2 237/2020 സ.ഉ(അചടെി) നം. 5/2020/ഭ.ലെ  പാ.വി.വ 17.03.2020 അല

3 271/2020 സ.ഉ(പി) നം. 6/2020/ഭ.ലെ  പാ.വി.വ 04.03.2020 അല

XIII. ശ്  .   േടെേംപളളി  സുകരന്ദ്രന   ,   സഹേരണവും��ം  വികനാ ദേസഞാരവും��ം 
ക ദേവസ്വവും��ം  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

 ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള്ക്കായു

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 405/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 62/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 30.05.2019 അലെ  ത

2 419/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 59/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 27.05.2019 അലെ  ത

3 422/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 65/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 06.06.2019 അലെ  ത

4 446/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 53/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 21.05.2019 അലെ  ത

5 854/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 114/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 10.10.2019 അലെ  ത

6 150/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 11/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 14.02.2020 അല

7 172/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 14/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 24.02.2020 അല

8 173/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 15/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 26.02.2020 അല

9 174/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 20/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 03.03.2020 അല

10 183/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 19/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 03.03.2020 അല

11 187/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 81/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 22.07.2019 അല

12 188/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 23/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 04.03.2020 അല

13 189/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 26/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 07.03.2020 അല

14 194/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 21/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 04.03.2020 അല

15 195/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 115/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 10.10.2019 അല

16 206/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 16/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 02.03.2020 അല

17 207/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 17/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 02.03.2020 അല
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18 214/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 27/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 10.03.2020 അല

19 219/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 24/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 06.03.2020 അല

20 227/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 18/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 02.03.2020 അല

21 228/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 29/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 16.03.2020 അല

22 229/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 7/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 23.01.2020 അല

23 246/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 32/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 25.03.2020 അല

24 290/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 36/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 23.04.2020 അല

25 291/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 35/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 23.04.2020 അല

26 323/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 40/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 14.05.2020 അല

27 332/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 41/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 14.05.2020 അല

28 334/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 10/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 13.02.2020 അല

29 336/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 42/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 14.05.2020 അല

30 347/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 44/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 25.05.2020 അല

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നം 03.03.2020-നം  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 402/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 61/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 30.05.2019

2 579/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 86/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 30.07.2019

3 17/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 134/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 19.12.2019

03.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 526/2019 ജി.ഒ(പി) നം. 71/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 22.06.2019

2 577/2019 ജി.ഒ(പി) നം. 82/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 25.07.2019

3 638/2019 ജി.ഒ(പി) നം. 87/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 06.08.2019

4 11/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 1/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 04.01.2020

5 46/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 117/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 26.10.2019

6 47/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 125/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 04.12.2019

7 48/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 126/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 07.12.2019



20

8 49/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 128/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 10.12.2019

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 400/2019 ജി.ഒ(പി) നം. 56/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 24.05.2019

2 38/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 105/2019/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 01.10.2019

3 55/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 02/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 13.01.2020

4 79/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 3/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 14.01.2020

5 81/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 6/2020/കോ-ഓപ്പ്റ്റ് 21.01.2020

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

 ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള്ക്കായു

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 666/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 
56/2019/എലഎസജിരി

05.09.2019 അലെ  ത

2 139/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
11/2020/എലഎസജിരി

30.01.2020 അല

3 276/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
35/2020/എലഎസജിരി

17.04.2020 അല

4 277/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
36/2020/എലഎസജിരി

17.04.2020 അല

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നം 03.03.2020-നം  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:
ക്രമ എസ്റ്റ് വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 
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നം. .ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

നമ്പർ     ത്യതി 

1 951/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 86/2019/എലഎസജിരി 02.12.2019

2 1011/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 87/2019/എലഎസജിരി 06.12.2019

3 32/2020 സ.ഉ.(അ) നം. 5/2020/തസ്വഭവ 10.01.2020

XV. ശ്മതി  ലെ  ജ  .   കമഴ്സ് ആനില്ക്കുട്ി അമ്മേ  ,   മത്യബനനവും��ം ഹാരബര 
എഞിന്യറിംഗം  േശുവണ്ടാി  വ്യവസായവും��ം വകുപ്പുമനി  
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i. ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള്ക്കായു
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 197/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 3/2020/എഫ്റ്റ്&പിരി 10.03.2020 അല

2 233/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 5/2020/എഫ്റ്റ്&പിരി 20.03.2020 അല

3 407/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 8/2020/എഫ്റ്റ്&പിരി 15.06.2020 അല

XVI. ശ്  .   ലെ  േ  .   രാജ  ,   വനവും��ം മൃോസംരവീക്ഷേണവും��ം  മൃോശാലേളും വകുപ്പുമനി  
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i.ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള്ക്കായു

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ്
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 328/2020 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം. 
10/2020/എഫ്റ്റ്&രബ്യുഎലരി

14.05.2020 അല

  

ii.വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ

ക്രമ സാപനം റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
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നം. പതിേ  സഹിത
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് വർഷം     സ്വഭാവം 

1
മ്റ്റ്റ് കപ്രാരക്റ്റ്സ്റ്റ് ഒപാോഫ്റ്റ് ഇന്യാ 
ലിമിറര്റ്റ് 2015-16

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്ടും

േണല്ക്കുേളും
അലെ  ത

വ്ണം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

12.02.2020-നം 03.03.2020-നം  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 973/2019 ജി.ഒ.(പി) നം. 9/2019/എഫ്റ്റ്&രബ്യുഎലരി 17.08.2019

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 585/2019 ജി.ഒ.(പി) നം.10/2019/എഫ്റ്റ്&രബ്യുഎലരി 27.08.2019

XVII. കരാ  .   ലെ  േ  .  ടെി  .   ജല്ല   ,   ഉന്നത വി ദേ്യാഭ്യാസവും��ം ന്യൂനപവീക്ഷേകവീക്ഷേമവും��ം 
വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള്ക്കായു

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ്
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 985/2019 ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം. 
379/2019/ആർരി

18.12.2019 അലെ  ത

2 107/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 10/2020/ആർരി 06.02.2020 അല

3 152/2020 ജി.ഒ.(പി) നം. 
9/2020/എച്റ്റ്ഇരിഎന

10.02.2020 അല

4 - ജി.ഒ.(എം.എസ്റ്റ്) നം. 
112/2020/ആർരി

20.03.2020 അല

ii.വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ
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ക്രമ
നം. സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ  സഹിത

മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് വർഷം     സ്വഭാവം 

1 കേരള സംസാന ന്യൂനപവീക്ഷേ 
േമ്മേ്ഷന

2018-19 വാരഷിേ
റികപ്പാരട്്റ്റ്

അലെ  ത

2 കേരള സംസാന ഉന്നത 
വി ദേ്യാഭ്യാസ േഅക്കൗണ്സില 2018-19 വാരഷിേ

റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

3 എം.ജി. സരസേലാശാല 2019
വാരഷിേ
റികപ്പാരട്്റ്റ്

(വാല്യം I &II)
അല

4 ോലിസറ്റ്റ് സരസേലാശാല 2019 വാരഷിേ
റികപ്പാരട്്റ്റ്

അല

03.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്ര
മ
നം
.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 18/2019 ജി.ഒ(എംഎസ്റ്റ്) നം. 8/2019/ആർരി 07.01.2019

XVIII. ശ്  .   എം  .  എം  .   മണി  ,   കവ ദേ്യുതി വകുപ്പുമനി  
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i.ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള്ക്കായു

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ്
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 - 560/രിരി(ടെി)/2018/ലെ  േഎസ്റ്റ്ഇആർ
സി

08.07.2019 അലെ  ത

ii.വിവിധ സാപനങ്ങളുലെ  ടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ
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ക്രമ
നം. സാപനം 

റികപ്പാർട്ിലെ  ്തിന്റെ ോലതാമസ 
പതിേ  സഹിത

മാകണാലെ  യന്ന്റ്റ് വർഷം     സ്വഭാവം 

1 എനരജി മാകനജ്റ്റ് ലെ  മ്തിന്റെ്റ്റ് ലെ  സ്തിന്റെര -
കേരള 2017-18 വാരഷിേ

റികപ്പാരട്്റ്റ് അലെ  ത

13.03.2020-ന്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തു വചത്റ്റ്:

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനരണ്ടാമത്തെിലെ  ്തിന്റെ 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 112/2020 ജി.ഒ.(പി) നം.3/2020/പവര 05.02.2020

XIX. നിയമസഭ പാസാസിയ ബില്ലുേളില ോവരണറലെ  ടെ  അംോ്ോരം  
ലഭിച താലെ  ഴപ്പറയുന്ന ആ  ക്റ്റുേള്ക്കായു   ലെ  സക്രട്റി 

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നം.

ആകിലെ  ്തിന്റെ

വരഷം നമ്പര കപര്റ്റ്

1 2020 4 2020-ലെ  ല കേരള ധനവിനികയാോ ആക്റ്റ്

2 2020 5 2020-ലെ  ല കേരള ധനവിനികയാോ(2-പാോപാേംനമ്പർ) ആക്റ്റ്

കേരള  നിയമസഭാ ലെ  സക്രകട്റിയറ്റ്റ് ,               എസ്റ്റ്.വി. ഉണികൃഷ്ണന നായര
തിരുവനനപുരം,                                                            ലെ  സക്രട്റി.            
2020  ആോസ്റ്റ് 21 


