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       ലിസ്റ്റ് 1   
                     പതിനാലാം  കേരള നിയമസഭ
 

   പത്ാനപതാം സക്മേളനം 

     13.03.2020-ൽ ോര്യവിവരപ്പട്ിേയിതല  മൂന്നാമാമത്  ഇനമായി  
സഭയുതടെ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നാമ േടെലാസുേളുതടെ പട്ിേ 

I. ശ്  .   പിണറായി  വിജയന   ,   മുഖ്യമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

 ചട്ം 166 (1) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ്

നമ്പർ     ത്യതി 

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

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

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

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

15.02.2020 അല

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

II. ശ്  .   ഇ  .  പി  .   ജയരാജന   ,    വ്യവസായവം സകപാരോസും 
യുവജനോര്യവം  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

 വിവിധ സാപനങ്ങളുതടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ 

ക്രമ
നം. സാപനം 

റികപ്പാർട്്റ്റ് ോലതാമസ 
പതിേ
സഹിത

മാകണാതയന്നാമ്റ്റ്
വർഷം     സ്വഭാവം 

1
കേരള സംസാന കേ്റി 
വിേസന കോരപ്പകറഷന ലിമിറ്റഡ്�  ���്റ്റ്
(ഹാനവ്വ്റ്റ്)

2018-19

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്ടും

ഫിനാനഷ്യല
കസറ്റ്റ്റ്തമന്റുംࡨ�斠ം

അതത
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III. ശ്  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന   ,   റവന്യുവം ഭവനനിര്മോണവം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166 (1) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ്

നമ്പർ     ത്യതി 

1 97/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 8/2020/ആരഡ്�  ���ി 04.02.2020 അല

2 105/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 11/2020/ആരഡ്�  ���ി 10.02.2020 അല

IV. ശ്  .   രാമചന്ദ്രന േടെന്നാമപ്പള്ളി  ,  തുറമുഖവം പുരാവസ്തുവം പുരാകരഖയും 
മ്യൂസിയവം   വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166 (1) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 72/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 1/2020/എഫ്റ്റ്&പിഡ്�  ���ി 04.01.2020 അല

V. കഡ്�  ���ാ  .   ടെി  .  എം  .   കതാമസ്റ്റ് ഐസേ്റ്റ്  ,   ധനോര്യവം േയറം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 109/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 21/2020/ടൊക്സസ്റ്റ് 06.02.2020 അല
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VI. ശ്  .  എ  .  തേ  .   ബാലന   ,   പട്ിേജാതി പട്ിേവരികവര്ഗ്ഗ പികന്നാമാക്ക സമുദായകക്ഷേമവം
നിയമവം സാംസാരിേവം പാരലതമന്ററിോര്യവം വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന  :

i.ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

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

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

ii. വിവിധ സാപനങ്ങളുതടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ 

ക്രമ
നം. സാപനം 

റികപ്പാർട്്റ്റ്   ോലതാമസ 
  പതിേ  

സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ്

വർഷം     സ്വഭാവം 

1

കേരള കസറ്റ്റ്റ് തഡ്�  ���വലപ്പ്റ്റ്തമന്റ്റ്റ്
കോരപ്പകറഷന കഫാര തഷഡ്�  ���്യൂളഡ്�  ���്റ്റ്
ോസ്റ്റ്സ്റ്റ് &  തഷഡ്�  ���്യൂളഡ്�  ���്റ്റ് കഡ് ട്രൈബ്സ് സ്റ്റ്
ലിമിറ്റഡ്�  ���്റ്റ്

2016-17
2017-18

വാരഷിേ
റികപ്പാരട്്റ്റ്

അതത

VII . ശ്മതി തേ  .  തേ  .   കശലജ ടെ്ച്ചര   ,   ആകരാഗ്യവം സാമൂഹ്യന്തിയും 
വനിത  -  ശിശു വിേസനവം വകുപ്പുമനി     കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ
ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ
പതിേ 
സഹിതമാ
കണാതയന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

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

VIII. ശ്  .   ജി  .   സുധാേരന   ,   തപാതുമരാമത്തും രജികരജിസ്ട്രേഷനും 		വം 
വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
ചട്ം 166 (1 ) പ്രോരമുള്ള േടെലാസുേൾ

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 67/2020 ജി.ഒ(പി) നം. 06/2020/റ്റി.ഡ്�  ���ി 23.01.2020 അല

IX. ശ്  .   റ്റി  .  പി  .   രാമകൃഷ്ണന   ,   തതാഴിലം എകകസസും വകുപ്പുമനി 
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കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

i. ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

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

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

ii. വിവിധ സാപനങ്ങളുതടെ റികപ്പാർട്ടുേൾ

ക്രമ
നം. സാപനം 

റികപ്പാർട്്റ്റ്   ോലതാമസ 
  പതിേ  

സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ്

വർഷം     സ്വഭാവം 

1 കേരള േള്ള്റ്റ് വ്യവസായ തതാഴിലാളി
കക്ഷേമനിധി കബാരഡ്�  ���്റ്റ്

2016-17 ഭരണ റികപ്പാരട്്റ്റ് അതത

X. ശ്  .   േടെേംപളളി  സുകരന്ദ്രന   ,   സഹേരണവം വികനാദസഞാരവം 
കദവസ്വവം  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

 ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

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

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

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

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

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

XI. ശ്  .   തേ  .   രാജ  ,   വനവം മൃഗസംരക്ഷേണവം  മൃഗശാലേളും വകുപ്പുമനി  
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :
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ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

1 585/2019 ജി.ഒ.(പി) 
നം.10/2019/എഫ്റ്റ്&ഡ്�  ���ബ്യുഎലഡ്�  ���ി

27.08.2019 അതത

XII. ശ്  .   എം  .  എം  .   മണി  ,   കവദ്യുതി വകുപ്പുമനി  
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ചട്ം 166(1) പ്രോരമുളള േടെലാസുേള

ക്രമ
നം.

എസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വിജാപനം ോലതാമസ 
പതിേ 
സഹിത 
മാകണാതയന്നാമ്റ്റ് 

നമ്പർ     ത്യതി 

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

XIII. നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുേളില ഗവരളില് ഗവര്ണ്ണറതടെ  അംഗ്ോരം  
ലഭിച്ച താതഴപ്പറയുന്നാമ ആ  ക്റ്റുേള   തസക്രട്റി 

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നം.

ആക്റ്റ്

വരഷം നമ്പര കപര്റ്റ്

1 2020 1 2020-തല കേരള ക്രിസ്യന (മലങ്കര ഓര്കഡ്�  ���ാക്സ്റ്റ്-
യാകക്കാബായ)  തസമിക്രിേളില മൃതകദഹം അടെക്കം
തചയ്യുന്നാമതിനും 		വള്ള അവോശം ആക്റ്റ്

2 2020 2 2020-തല കേരള പഞായ്്റ്റ് രാജ്റ്റ് (കഭദഗതി) ആക്റ്റ്

3 2020 3 2020-തല കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കഭദഗതി) ആക്റ്റ്

കേരള  നിയമസഭാ തസക്രകട്റിയറ്റ്റ്റ് ,               എസ്റ്റ്.വി. ഉളില് ഗവര്ണ്ണികൃഷ്ണന നായര
തിരുവനന്തപുരം,                                                            തസക്രട്റി.            
2020  മാരച്ച്റ്റ് 12


