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മമേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലലാസ്സുകള് 

(1)  ലലിസസ്റ്റ്   I   പ്രകലാരര

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

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ്
നമ്പർ തശയതലി

1 497/2021 ജലി.ഒ. (പലി) നര. 50/2021/മഹലാര 02.07.2021 അഴത

2 197/2022 ജലി.ഒ. (പലി) നര. 18/2022/മഹലാര 28.02.2022 അല

3 212/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നര. 27/2022/മഹലാര 16.02.2022 അല

4 214/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) നര. 33/2022/മഹലാര 23.02.2022 അല

5 215/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) നര. 32/2022/മഹലാര 22.02.2022 അല

6 222/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നര. 40/2022/മഹലാര 07.03.2022 അല

7 223/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) നര. 41/2022/മഹലാര 07.03.2022 അല

8 224/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) നര. 42/2022/മഹലാര 07.03.2022 അല

9 225/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) നര. 43/2022/മഹലാര 07.03.2022 അല

10 226/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) നര. 44/2022/മഹലാര 07.03.2022 അല

11 234/2022 ജലി.ഒ. (ആര.ടലി.) നര. 435/2022/മഹലാര 18.02.2022 അല

12 235/2022 ജലി.ഒ. (ആര.ടലി.) നര. 395/2022/മഹലാര 14.02.2022 അല

13 236/2022 ജലി.ഒ. (പലി) നര. 81/2021/മഹലാര 28.12.2021 അല

14 237/2022 ജലി.ഒ. (ആര.ടലി.) നര. 3375/2021/മഹലാര 06.12.2021 അല

15 249/2022 സ.ഉ. (പലി) നര. 1/2022/മനലാരക 14.03.2022 അല

16 250/2022 സ.ഉ. (പലി) നര. 2/2022/മനലാരക 14.03.2022 അല

17 251/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നര. 47/2022/മഹലാര 14.03.2022 അല

18 258/2022 ജലി.ഒ. (ആര.ടലി.) നര. 727/2022/മഹലാര 17.03.2022 അല

19 261/2022 സ.ഉ. (കക) നമ്പര. 28/2022/ആഭഖ്യന്തരര 16.02.2022 അല
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20 265/2022 സ.ഉ.(പലി) നര.3/2022/മനലാരക 18.03.2022 അല

21 327/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.)നര.64/2022/മഹലാര 25.03.2022 അല

22 329/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്)നര.65/2022/മഹലാര. 25.03.2022 അല

23 330/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.31/2022/മഹലാര 31.03.2022 അല

24 331/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.32/2022/മഹലാര 31.03.2022 അല

25 332/2022 ജലി.ഒ.(ആര.ടലി.)നര. 851/2022/മഹലാര 25.03.2022 അല

26 335/2022 മഹലാര-എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.5/60/2022-മഹലാര 01.04.2022 അല

27 336/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്)നര.53/2022/മഹലാര 18.03.2022 അല

28 337/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്)നര.53/2022/മഹലാര 18.03.2022 അല

29 348/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്)നര.68/2022/മഹലാര 01.04.2022 അല

30 366/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്)നര.70/2022/മഹലാര 02.04.2022 അല

31 393/2022 ജലി.ഒ.(ആര.ടലി.)നര. 1133/2022/മഹലാര 22.04.2022 അല

32 394/2022 ജലി.ഒ.(ആര.ടലി.)നര.1140/2022/മഹലാര 22.04.2022 അല

33 395/2022 ജലി.ഒ.(ആര.ടലി.)നര.1081/2022/മഹലാര 18.04.2022 അല

34 405/2022 ജലി.ഒ.(ആര.ടലി.)നര.1196/2022/മഹലാര 27.04.2022 അല

35 413/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.35/2022/മഹലാര 27.04.2022 അല

36 415/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.36/2022/മഹലാര 29.04.2022 അല

37 418/2022 മഹലാര-എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.4/62/2022-മഹലാര 27.04.2022 അല

38 419/2022 മഹലാര-എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ 1/251/2022-മഹലാര 27.04.2022 അല

39 428/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.37/2022/മഹലാര 04.05.2022 അല

40 429/2022
ആഭഖ്യന്തരര-എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ 2/67/2021-
ആഭഖ്യന്തരര 06.05.2022 അല

41 430/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.38/2022/മഹലാര 07.05.2022 അല

42 433/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.)നര.54/2022/മഹലാര 21.03.2022 അല

43 441/2022 ജലി.ഒ.(ആര.ടലി.)നര.1295/2022/മഹലാര 07.05.2022 അല

44 442/2022 ജലി.ഒ.(ആര.ടലി.) നര.1304/2022/മഹലാര 09.05.2022 അല

45 452/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 30/2022/മഹലാര 31.03.2022 അല

46 496/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നര.83/2022/ജലി.എ.ഡലി 17.05.2022 അല

47 517/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) നര.100/2022/മഹലാര 17.05.2022 അല

48 525/2022 ജലി.ഒ.(ആര.ടലി.) നര. 1488/2022/മഹലാര 27.05.2022 അല

49 541/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.46/2022/മഹലാര 02.06.2022 അല
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50 546/2022 ജലി.ഒ.(ആര.ടലി.) നര. 1568/2022/മഹലാര 03.06.2022 അല

51 547/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 47/2022/മഹലാര 03.06.2022 അല

52 577/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.49/2022/മഹലാര 09.06.2022 അല

53 593/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.)നര.108/2022/മഹലാര 04.06.2022 അല

  വശണര മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:  18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 

നമ്പർ തശയതലി

1 68/2022 ജലി.ഒ. (പലി) നര. 2/2022/മഹലാര 15.01.2022
2 74/2022 ജലി.ഒ. (പലി) നര. 3/2022/മഹലാര 19.01.2022
3 150/2022 ജലി.ഒ. (ആര.ടലി.) നര.405/2022/മഹലാര 15.02.2022
4 151/2022 ജലി.ഒ. (ആര.ടലി) നര. 416/2022/മഹലാര 16.02.2022
5 152/2022 ജലി.ഒ. (പലി) നര.5/2022/മഹലാര 15.02.2022
6 153/2022 മഹലാര-എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.5/231/2021-മഹലാര 17.02.2022
7 169/2022 ജലി.ഒ. (ആര.ടലി.) നര. 310/2022/മഹലാര 07.02.2022
8 170/2022 ജലി.ഒ. (പലി) നര. 6/2022/മഹലാര 23.02.2022
9 176/2022 ജലി.ഒ. (പലി) നര. 10/2022/മഹലാര 26.02.2022
10 217/2022 ജലി.ഒ. (ആര.ടലി) നര. 590/2022/മഹലാര 03.03.2022

11 244/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) നര. 49/2022/മഹലാര 15.03.2022

         ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
മകരള ബുകസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് 
പബലിമകഷനസസ്റ്റ് 
ഴസലാകസറലി

2012-13 മുതല് 
2019-20

വഴര

വലാരഷലിക
കണക്കുകൾ അഴത

2
മകരള സരസലാന നന്യൂനപക്ഷ 
വലികസന ധനകലാരഖ്യ              
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2016-17 മുതല് 
2018-19 

വഴര

വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാർടര ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടര
അഴത

3
മകരള സരസലാന വലിമുക്തഭട 
വലികസന പുനരധലിവലാസ        
മകലാരപ്പമറഷന 

2014-15 മുതല്
2019-20 വഴര

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

4
മകരള സരസലാന മുന്നലാക 
സമുദലായ മക്ഷമേ 
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 

2015-16
2016-17

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര
അഴത
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5
മകരള സരസലാന ഷലിപ്പലിരഗസ്റ്റ് 
ആന്റെസ്റ്റ് ഇനലലാന്റെസ്റ്റ് നലാവലിമഗഷന
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2017-18
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര
അഴത

6
ഇനസലിറന്യൂടസ്റ്റ് ഒലാഫസ്റ്റ് 
മേലാമനജുഴമേന്റെസ്റ്റ് ഇന 
ഗവണ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 

2018-19 വലാർഷലിക റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ് അഴത

7
രലാജശവസ്റ്റ് ഗലാനലി അകലാദമേലി 
മഫലാര ഏവലിമയഷന 
ഴടമകലാളജലി

2018-19 വലാർഷലിക റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ് അഴത

8 ഴകലാച്ചലി ഇനമഫലാ പലാരകസ്റ്റ് 2019-20 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

9 മകരള പബലികസ്റ്റ് സരവശസസ്റ്റ് 
കമശഷന 2019-20

വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാർടര

ഴമേമമലാറലാണ്ടവര
അഴത

10
ഇന്തഖ്യന ഇനസലിറന്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്     
ഇനഫരമമേഷന ഴടമകലാളജലി 
ആന്റെസ്റ്റ് മേലാമനജുഴമേന്റെസ്റ്റ്-മകരള

2019-20
2020-21

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

11 മകരള സലാരടപ്പസ്റ്റ് മേലിഷന 2019-20
2020-21

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

12
മകരള പ്രവലാസലി മകരളശയ 
മക്ഷമേ മബലാരഡസ്റ്റ് 2020-21

വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാർടര ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടര
അഴത

13 ഴകലാച്ചലി ഴമേമടലാ ഴറയലിൽ 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2020-21 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

14 ഴടമകലാപലാരകസ്റ്റ് 2020-21 വലാർഷലിക റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ് അഴത

II.  തമദ്ദേശസസ്വയരഭരണര, ഗലാമേവലികസനര,  എകകസസ്റ്റ്  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    എര  .    വലി  .    മഗലാവലിന്ദന  മേലാസര  ):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസുകള്

ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള്

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് നമ്പർ തശയതലി

1. 283/2020 ജലി.ഒ.(പലി)നര.57/2020/റലി.ഡലി 21.04.2020 അഴത
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2. 239/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.20/2022/റലി.ഡലി 26.02.2022 അല

3. 285/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.30/2022/തസസ്വഭവ 24.03.2022 അല

4. 290/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.29/2022/തസസ്വഭവ 24.03.2022 അല

5. 328/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.33/2022/തസസ്വഭവ 30.03.2022 അല

6. 333/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.32/2022/തസസ്വഭവ 30.03.2022 അല

7. 341/2022 സ.ഉ(അച്ചടലി)നര.34/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 31.03.2022 അല

8. 342/2022 സ.ഉ(അച്ചടലി)നര.31/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 30.03.2022 അല

9. 363/2022 സ.ഉ(അച്ചടലി)നര.35/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 02.04.2022 അല

10. 377/2022 സ.ഉ(അച്ചടലി)നര.38/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 16.04.2022 അല

11. 471/2022 സ.ഉ(അച്ചടലി)നര.41/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 06.05.2022 അല

12. 474/2022 സ.ഉ(അച്ചടലി)നര.40/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 05.05.2022 അല

13. 487/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 52/2022/റലി.ഡലി. 13.05.2022 അല

14. 488/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.43/2022/റലി.ഡലി. 05.05.2022 അല

15. 493/2022 സ.ഉ(അച്ചടലി)നര.44/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 17.05.2022 അല

16. 501/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.53/2022/റലി.ഡലി. 17.05.2022 അല

17. 530/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.54/2022/റലി.ഡലി. 18.05.2022 അല

18. 537/2022 സ.ഉ(അച്ചടലി)നര.47/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ 25.05.2022 അല

വശണര മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:   18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 

നമ്പർ തശയതലി

1 114/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 13/2022/റലി.ഡലി. 22.01.2022

2 128/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.9/2022/എല്എസ്ജലിഡലി 02.02.2022

3 133/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.12/2022/എല്എസ്ജലിഡലി 09.02.2022

4 147/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.16/2022/റലി.ഡലി. 09.02.2022

5 175/2022 സ.ഉ. (അച്ചടലി)നര.21/2022/തസസ്വഭവ 24.02.2022

6 200/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.23/2022/ത.സസ്വ.ഭ.വ. 26.02.2022

7 207/2022
ജലി.ഒ.(പലി)നര.26/2022/എല്.എസസ്റ്റ്.ജലി.ഡലി. 03.03.2022

ii.  ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
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ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 ഇനഫരമമേഷന മകരള മേലിഷന 2018-19 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2 മേലബലാര ഡലിസലറശസസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2020-21 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
കണക്കുകളര അഴത

III.  റവനന-ഭവനനലിരമലാണ  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    രലാജന):   സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

            i.   ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാഴയ
ന്നസ്റ്റ് 

നമ്പര തശയതലി

1 119/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.55/2022/ആര.ഡലി. 07.02.2022 അല

2 121/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.57/2022/ആര.ഡലി 07.02.2022 അല

3 142/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.68/2022/ആര.ഡലി. 14.02.2022 അല

4 143/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.67/2022/ആര.ഡലി. 14.02.2022 അല

5 158/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.65/2022/ആര.ഡലി. 11.02.2022 അല

6 172/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.74/2022/ആര.ഡലി 23.02.2022 അല

7 177/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 28/2022/ആര.ഡലി 13.01.2022 അല

8 178/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 66/2022/ആര.ഡലി 13.02.2022 അല

9 201/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 78/2022/ആര.ഡലി. 26.02.2022 അല

10 204/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 84/2022/ആര.ഡലി. 02.03.2022 അല

11 205/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 85/2022/ആര.ഡലി. 02.03.2022 അല

12 227/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 88/2022/ആര.ഡലി. 09.03.2022 അല

13 242/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) നര.5/2022/എച്ചസ്റ്റ്എസ്ജലി 15.03.2022 അല

14 255/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 97/2022/ആര.ഡലി. 17.03.2022 അല

15 259/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 98/2022/ആര.ഡലി. 17.03.2022 അല

16 263/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.100/2022/ആര.ഡലി. 18.03.2022 അല

17 264/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 101/2022/ആര.ഡലി. 18.03.2022 അല
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18 268/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.102/2022/ആര.ഡലി. 19.03.2022 അല

19 273/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 103/2022/ആര.ഡലി. 19.03.2022 അല

20 277/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.108/2022/ആര.ഡലി. 22.03.2022 അല

21 279/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.109/2022/ആര.ഡലി. 23.03.2022 അല

22 280/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.108/2022/ആര.ഡലി. 22.03.2022 അല

23 293/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 116/2022/ആര.ഡലി. 26.03.2022 അല

24 295/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 115/2022/ആര.ഡലി. 26.03.2022 അല

25 299/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.114/2022/ആര.ഡലി. 26.03.2022 അല

26 300/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 113/2022/ആര.ഡലി. 26.03.2022 അല

27 373/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.127/2022/ആര.ഡലി. 09.04.2022 അല

28 379/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.128/2022/ആര.ഡലി. 09.04.2022 അല

        വശണര മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്.

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 

നമ്പര തശയതലി
1 43/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.19/2022/ആരഡലി. 11.01.2022
2 46/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.20/2022/ആരഡലി 12.01.2022
3 63/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.30/2022/ആരഡലി 15.01.2022
4 69/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.32/2022/ആരഡലി 17.01.2022
5 86/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.40/2022/ആരഡലി 22.01.2022
6 102/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.43/2022/ആരഡലി 25.01.2022
7 103/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.42/2022/ആരഡലി 25.01.2022
8 104/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.45/2022/ആരഡലി 25.01.2022
9 179/2022 ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) നര. 4/2022/എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ജലി. 26.02.2022

10 190/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.1/2022/എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ജലി. 26.02.2022

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 
വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 ഇനസലിറന്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ലലാൻഡസ്റ്റ് 
ആൻഡസ്റ്റ് ഡലിസലാസര മേലാമനജുഴമേന്റെസ്റ്റ് 2020-21 വലാരഷലിക

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത
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IV.   കവദനതലി വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണ്ടലി ജലവലിഭവ വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .    മറലാഷലി

അഗസലിന):  സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

                i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
കലാലതലാമേസ 

പതലിക
സഹലിതമേലാമണലാഴയ

ന്നസ്റ്റ് നമ്പർ തശയതലി 

1 ---
നര .1122/ഡലി(എഫസ്റ്റ്&റലി)/2021/ 

ഴക.എസസ്റ്റ്.ഇ.ആര.സലി. 27.01.2022 അഴത

2 --
1204/ഡലി.(റലി)/2019/
ഴക.സസ്റ്റ്.ഇ.ആര.സലി. 07.02.2020 അഴത

3 351/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 1/2022/പവര 04.04.2022 അല

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന: 18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്.

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 

നമ്പർ തശയതലി 

1 ---
1234/സലിഒഎന 
ഇഎനജലിജലി/2021/ഴക.എസസ്റ്റ്.ഇ.ആര.സലി. 16.11.2021

2 -- 416/ഡലി(റലി)/2021/ഴക.എസസ്റ്റ്.ഇ.ആര.സലി. 27.05.2021

ii.  ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 എനരജലി മേലാമനജുഴമേന്റെസ്റ്റ് ഴസന്റെര - 
മകരള

 2019-20
2020-21

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2 മകരള മസറസ്റ്റ് ഇലകലിസലിറലി             
മബലാരഡസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2020-21 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

V. വനര-വനഖ്യജശവലി  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണ്ടലി  പടലികജലാതലി,  പടലികവരഗ,

പലിന്നലാകവലിഭലാഗ  മക്ഷമേ വര  മദവസസ്വവര  പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവര  വകുപ്പുമേനലി
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(ശശ  .   ഴക  .   രലാധലാകൃഷ്ണന  ): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

                  ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്ര
മേ

നര
.

എസസ്റ്റ്.
ആര.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ
മണലാഴയന്നസ്റ്റ്നമ്പർ തശയതലി 

1
428/202

1 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നമ്പര 9/2021/വനര 20.03.2021 അഴത

2
243/202

2
ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്) 
നര.12/2022/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി 14.03.2022 അല

3
246/202

2
ജലി.ഒ.(പലി) 
നര.8/2022/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി 15.03.2022 അല

4
254/202

2
ജലി.ഒ.(പലി) നര.9/2022/എഫസ്റ്റ്& 
ഡബനഎല്ഡലി 16.03.2022 അല

5
283/202

2

ജലി.ഒ.
(
പലി)നര.11/2022/എഫസ്റ്റ്എല്ഡബനഡലി

22.03.202
2 അല

6
344/202

2
ജലി.ഒ.(പലി)നര.12/2022/എഫസ്റ്റ്& 
ഡബനഎല്ഡലി

02.04.202
2 അല

7
374/202

2
ജലി.ഒ. (എര.എസസ്റ്റ്.) 
നര.18/2022/എഫസ്റ്റ്& ഡബനഎല്ഡലി

19.04.202
2 അല

8
380/202

2
ജലി.ഒ.(പലി) നര.15/2022/എഫസ്റ്റ്& 
ഡബനഎല്ഡലി

19.04.202
2 അല

9
382/202

2
ജലി.ഒ.(പലി) നര.14/2022/എഫസ്റ്റ്& 
ഡബനഎല്ഡലി

19.04.202
2 അല

10
461/202

2 ജലി.ഒ.(പലി)നര.13/2022/വനര
19.04.202

2 അല
11 475/202 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.17/2022/വനര 11.05.2022 അല
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2

12
597/202

2 ജലി.ഒ.(പലി) നര.16/2022/വനര 10.05.2022 അല

       വശണര മമേശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന:  18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്.
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ തശയതലി 

1 115/2022
ജലി.ഒ.
(പലി)നര.5/2022/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി

02.02.202
2

2 131/2022
ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
1/2022/എഫസ്റ്റ്&ഡബനഎല്ഡലി 07.01.2022

3 136/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.6/2022/വനര
07.02.202
2

4 219/2022
ജലി.ഒ.(പലി)നര. 
7/2022/എഫ്ഡബനഎല്ഡലി 07.03.2022

VI. പടലികജലാതലി, പടലികവരഗ, പലിന്നലാക  വലിഭലാഗ  മക്ഷമേ വര  മദവസസ്വവര

പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവര വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    രലാധലാകൃഷ്ണന  ): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i.  ചടര 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്
.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ
മണലാഴയ

ന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 238/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.93/2022/ആര.ഡലി. 11.03.2022 അല
2 245/2022 ജലി.ഒ. 15.03.202 അല
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(ആര.
ടലി.)നര.1076/2022/ആര.ഡലി.

2

3 260/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.95/2022/ആര.ഡലി. 15.03.202
2

അല

4 408/2022 ജലി.ഒ.
(ആര.
ടലി.)നര.1863/2022/ആര.ഡലി.

25.04.202
2

അല

5 416/2022 ജലി.ഒ.
(ആര.
ടലി.)നര.1949/2021/ആര.ഡലി.

28.04.202
2

അല

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 
വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
ആറളര  ഫലാമേലിരഗസ്റ്റ്
മകലാരപ്പമറഷന  (മകരള)
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2010-11
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2

മകരള  സരസലാന
പടലികജലാതലി
പടലികമഗലാതവരഗ
കമശഷന

2019-20
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

3

മകരള  സരസലാന
പടലികജലാതലി  പടലികവരഗ
വലികസന  മകലാരപ്പമറഷന
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2019-20 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

VII.  ധനകലാരഖ്യ വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണ്ടലി പടലികജലാതലി,  പടലികവരഗ, പലിന്നലാക

വലിഭലാഗ മക്ഷമേ വര    മദവസസ്വവര        പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവര വകുപ്പുമേനലി
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(ശശ  .   ഴക  .   രലാധലാകൃഷ്ണന):  സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
പതലിക

സഹലിതമേലാ
മണലാഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 -- ഴക
.എഫസ്റ്റ്.സലി/എച്ചസ്റ്റ്.ആര/15/2021-
22

11.11.2021 അഴത

2 -- ഴക
.എഫസ്റ്റ്.സലി/എച്ചസ്റ്റ്.ആര/16/2021-
22

11.11.2021 അഴത

3 407/2021 ജലി.ഒ.(പലി)നര.39/2021/ടലാകസസ്റ്റ് 24.05.202
1

അഴത

4 247/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.21/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 11.03.2022 അല

5 248/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.22/2022/റലി.ഡലി 11.03.2022 അല

6 291/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 25/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 25.03.202
2

അല

7 297/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര. 26/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 26.03.202
2

അല

8 304/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര. 28/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 30.03.202
2

അല

9 305/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.29/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 30.03.202
2

അല

10 306/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.27/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 30.03.202 അല
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2
11 318/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.32/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 31.03.202

2
അല

12 323/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.33/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 31.03.202
2

അല

13 324/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര. 34/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 31.03.202
2

അല

14 325/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 35/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 31.03.202
2

അല

15 326/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.36/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 31.03.202
2

അല

16 376/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 38/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 19.04.202
2

അല

17 388/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 40/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 23.04.202
2

അല

18 414/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.41/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 28.04.202
2

അല

19 437/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.44/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 07.05.202
2

അല

20 443/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.46/2022/റലി.ഡലി. 09.05.202
2

അല

21 444/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.47/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 09.05.202
2

അല

22 472/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.51/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 13.05.202
2

അല

23 473/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.50/2022/റലി.ഡലി 13.05.202
2

അല

24 524/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.55/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 27.05.202
2

അല

25 580/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.61/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 09.06.202 അല
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2
26 598/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.62/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 13.06.202

2
അല

27 602/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.64/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 15.06.202
2

അല

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേ
പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാഴയ
ന്നസ്റ്റ് 

വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
കരപസ്റ്റ് മടലാളര ആന്റെസ്റ്റ്
ആഡലിറര ജനറല്

ഒലാഫസ്റ്റ് ഇനഡഖ്യ

2020-
21

മകരള  സരകലാരലിഴന
സരബനലിച്ച
അനുവരതന  ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

ബലാധകമേല

2
കരപസ്റ്റ് മടലാളര ആന്റെസ്റ്റ്
ആഡലിറര ജനറല്

ഒലാഫസ്റ്റ് ഇനഡഖ്യ
2022

മഭദഗതലി  നലിയമേതലിഴന്റെ
നടപ്പലലാകലലിഴന്റെ
കലാരഖ്യക്ഷമേത  സരബനലിച്ച
പ്രമതഖ്യക റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

ബലാധകമേല

VIII.  നലിയമേര,  വഖ്യവസലായര,  കയര വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    പലി  .    രലാജശവസ്റ്റ്): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

                i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ

നമ്പർ തശയതലി 
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1. 381/2022
ജലി.ഒ.
(പലി)നര.9/2022/ഐഡലി

16.04.202
2 അല

2. 396/2022

ജലി.ഒ.
(എര
.എസസ്റ്റ്)നര.24/2022/മലലാ

22.04.20
22 അല

3. 407/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.10/2022/മലലാ
26.04.202

2 അല

4. 417/2022
ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
1/2022/ഐ.ഡലി.

22.01.202
2 അല

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
     പതലിക

സഹലിത
മേലാമണലാഴയ

ന്നസ്റ്റ് 

വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 ഴപരമേനന്റെസ്റ്റ് മലലാകസ്റ്റ്
അദലാലതസ്റ്റ് മകലാഴെലിമകലാടസ്റ്റ്

2015-16 പ്രമതഖ്യക
ആഡലിറസ്റ്റ്റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

2
മകരള ഖലാദലി ഗലാമേ

വഖ്യവസലായ മബലാരഡസ്റ്റ് 2016-17
വലാരഷലിക

കണക്കുകൾ അഴത

3

മകരള മസറസ്റ്റ്
ഇനഡസലിയല്

എന്റെരകപ്രസസസ്റ്റ്
ലലിമേലിറ ഡസ്റ്റ്

2016-17
2017-18

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

4

മകരള ദലിമനശസ്റ്റ് ബശഡലി
ഴതലാഴെലിലലാളലി മകന

സഹകരണ സരഘര
കലിപര

2018-19
പ്രവരതന
റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര
അഴത

5 ഴപരമേനന്റെസ്റ്റ് മലലാകസ്റ്റ്
അദലാലതസ്റ്റ്, എറണലാകുളര

2018-19 പ്രമതഖ്യക ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത
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6

മകരള ഇന ഡസലിയല്
ഇനഫലാസക്ച്ചര
ഴഡവലപ്പസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്

മകലാരപ്പമറഷന(കലിനഫ)

2019-20
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

7
മകരള സരസലാന

കശുവണ്ടലി വലികസന
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2019-20

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടര

അഴത

8
മകരള സരസലാന

വഖ്യവസലായ വലികസന
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2019-20 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

9 മകരള മസറസ്റ്റ് കയര
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2019-20 കണക്കുകൾ അഴത

10 മകരള കലാഷന മബലാരഡസ്റ്റ്
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2019-20 റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

11
സശൽ ആന്റെസ്റ്റ്

ഇൻഡസലിയൽ
മഫലാരജലിരഗ്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2019-20
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര
അഴത

12
ദലി ടലാവനകൂര ഴകലാച്ചലിന
ഴകമേലികല്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2020-21

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

13 മകരള മേലിനറല്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് 
ഴമേറല്സസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2020-21 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

14
ഴകല്മടലാണ് ഇലമകലാ 
ഴസറലാമേലികസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2019-20

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

IX.  കൃഷലി  വകുപ്പുമേനലി   (  ശശ  .    പലി  .    പ്രസലാദസ്റ്റ്  ):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

            i. ചടര 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ എസസ്റ്റ് വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

17

നര.
.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

പതലിക
സഹലിതമേലാ

മണലാഴയന്നസ്റ്റ് നമ്പർ തശയതലി 

1. 294/2022
സ.ഉ.(അച്ചടലി) നര.

8/2022/കൃഷലി
25.03.202

2 അല

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

സലാപനര 
റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 

 പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1

മകരള മസറസ്റ്റ്
മഹലാരടലികള്ച്ചറല്

മപ്രലാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഴഡവലപ്പസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

(മഹലാരടലിമകലാരപ്പസ്റ്റ്)

2016-17
വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര അഴത

2 മകരള ലലാന്റെസ്റ്റ് ഴഡവലപ്പസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2017-18 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര അഴത

3
ദലി പലാമന്റെഷന

മകലാരപ്പമറഷന ഓഫസ്റ്റ് മകരള
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2019-20 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
കണക്കുകളര അഴത

4
മകരള മസറസ്റ്റ്

ഴവയരഹഹൗസലിരഗസ്റ്റ്
മകലാരപ്പമറഷന

2019-20 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
ഓഡലിറസ്റ്റ്  റലിമപ്പലാരടര

അഴത

5 ഓയലില് പലാര ഇന്തഖ്യ
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2020-21 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
കണക്കുകളര

അഴത

6 മകരള സരസലാന കരഷക
കടലാശസ്വലാസ കമശഷന 2020-21 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര അഴത

7
മസറസ്റ്റ് ഫലാമേലിരഗസ്റ്റ്

മകലാർപ്പമറഷൻ ഓഫസ്റ്റ് മകരള
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2020-21 വലാരഷലിക റലിമപ്പലാരടര
കണക്കുകളര അഴത

X.   തുറമുഖര,  മേന്യൂസലിയര,  പുരലാവസ്തു  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    അഹമദസ്റ്റ്
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മദവരമകലാവലില്):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

          i.  ചടര 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക

സഹലിതമേലാമണലാ
ഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 345/20
22

ജലി.ഒ. (പലി) 
നര.16/2022/മേ.തു.വ.

06.04.202
2

അല

XI. ഉന്നത വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ-സലാമൂഹഖ്യനശതലി  വകുപ്പുമേനലി (  മഡലാ  .   ആര  .   ബലിന): 

സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

            i. ചടര 166 (1 ) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ
മണലാഴയ

ന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ   തശയതലി 

1 262/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.19/2021/എസസ്റ്റ്.ഴജ.ഡലി

23.12.202
1

അല

2 426/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) 
നര.1/2022/എസസ്റ്റ്.ഴജ.ഡലി

03.05.20
22

അല

           
ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
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ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
    പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 
വർഷര     സസ്വഭലാവര

1. കണ്ണൂര സരവകലലാശലാല 2020
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2. കലാലലികറസ്റ്റ് സരവകലലാശലാല
2020-21

വലാരഷലിക
കണക്കുക

ൾ
അഴത

2021 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അല

3
മകരള സരസലാന ഉന്നത
വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ കഹൗണ്സലില് 2020-21

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

4 മകരള സരവകലലാശലാല 2020-21
വലാരഷലിക
കണക്കുക

ൾ
അഴത

XII.   സഹകരണ-രജലിമസഷന വകുപ്പുമേനലി  (  ശശ  .    വലി  .    എന  .    വലാസവന):

സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.
ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ
മണലാഴയ

ന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 253/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.29/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

16.03.202
2

അല
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2 267/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.30/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

17.03.202
2

അല

3 269/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.23/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 21.03.202
2

അല

4 270/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.24/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 21.03.202
2

അല

5 278/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.31/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

18.03.202
2

അല

6 281/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.27/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

15.03.202
2

അല

7 282/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.28/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

15.03.202
2

അല

8 284/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.32/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

25.03.202
2

അല

9 292/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.34/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

25.03.202
2

അല

10 301/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.5/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

06.01.202
2

അല

11 302/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.4/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

06.01.202
2

അല

12 303/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.144/2021/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്.

24.09.202
1

അല

13 307/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.183/2021/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്.

09.12.202
1

അല

14 308/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.146/2021/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

27.09.202
1

അല

15 309/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.8/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

10.01.202
2

അല

16 310/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.6/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

06.01.202
2

അല
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17 311/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.35/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

26.03.202
2

അല

18 320/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.36/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

30.03.202
2

അല

19 338/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.37/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

01.04.202
2

അല

20 340/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.23/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

26.02.202
2

അല

21 343/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.50/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

05.04.202
2

അല

22 349/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.46/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

04.04.202
2

അല

23 350/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.51/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

06.04.202
2

അല

24 356/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.59/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

11.04.202
2

അല

25 357/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.56/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

08.04.202
2

അല

26 358/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.57/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

08.04.202
2

അല

27 359/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.58/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

08.04.202
2

അല

28 369/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.60/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

15.04.202
2

അല

29 383/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.47/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

05.04.202
2

അല

30 440/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.67/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

07.05.202
2

അല

31 464/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.68/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

10.05.202
2

അല
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32 465/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര. 69/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

10.05.202
2

അല

33 468/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.48/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 12.05.202
2

അല

34 469/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.49/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 12.05.202
2

അല

35 479/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.55/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

07.04.202
2

അല

36 480/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.70/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

13.05.202
2

അല

37 481/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.71/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

13.05.202
2

അല

38 489/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.38/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

02.04.202
2

അല

39 490/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.49/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

05.04.202
2

അല

40 491/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.61/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

20.04.202
2

അല

41 492/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.48/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

05.04.202
2

അല

42 498/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.75/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

18.05.202
2

അല

43 500/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.78/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

19.05.202
2

അല

44 503/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.76/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

18.05.202
2

അല

45 506/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.43/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

02.04.202
2

അല

46 508/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.39/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

02.04.202
2

അല
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47 511/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.40/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

02.04.202
2

അല

48 513/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.45/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

02.04.202
2

അല

49 518/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.87/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

26.05.202
2

അല

50 519/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര. 83/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

24.05.202
2

അല

51 520/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.63/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

25.04.202
2

അല

52 521/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.44/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

02.04.202
2

അല

53 522/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.42/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

02.04.202
2

അല

54 523/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.41/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

02.04.202
2

അല

55 526/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.90/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

27.05.202
2

അല

56 527/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.91/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

27.05.202
2

അല

57 533/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര. 57/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 30.05.202
2

അല

58 534/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.56/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 30.05.202
2

അല

59 540/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.93/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

01.06.202
2

അല

60 542/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.95/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

03.06.202
2

അല

61 544/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര. 89/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

27.05.202
2

അല
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62 556/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.97/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

04.06.202
2

അല

63 558/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.64/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

27.04.202
2

അല

64 565/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.141/2021/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

21.09.202
1

അല

65 566/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.73/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

18.05.202
2

അല

66 567/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.74/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

18.05.202
2

അല

67 568/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര. 88/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

27.05.202
2

അല

68 569/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.72/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

18.05.202
2

അല

69 570/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.100/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

08.06.202
2

അല

70 571/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.82/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

20.05.202
2

അല

71 572/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.92/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

28.05.202
2

അല

72 575/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.99/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

08.06.202
2

അല

73 585/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.85/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

25.05.202
2

അല

74 588/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.79/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

19.05.202
2

അല

75 589/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.80/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

19.05.202
2

അല

76 590/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.81/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

19.05.202
2

അല
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77 591/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.102/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

09.06.202
2

അല

78 603/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.103/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

13.06.202
2

അല

79 608/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.106/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

14.06.202
2

അല

80 609/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.105/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

14.06.202
2

അല

81 610/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര.107/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

14.06.202
2

അല

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്.
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ  തശയതലി 

1 44/2022 ജലി.ഒ .പലി.)നര.138/2021/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 21.09.2021
2 98/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.140/2021/സഹ 21.09.2021
3 125/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.181/2021/മകലാ-

ഓപ്പസ്റ്റ്
29.11.2021

4 126/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.199/2021/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

30.12.2021

5 140/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.18/2022/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 14.02.2022
6 141/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 14/2022/മകലാ-

ഓപ്പസ്റ്റ്
09.02.2022

7 145/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 16/2022/മകലാ-
ഓപ്പസ്റ്റ്

11.02.2022

8 154/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.19/2022/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 15.02.2022
9 155/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.20/2022/മകലാ-

ഓപ്പസ്റ്റ്
15.02.2022

10 159/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.21/2022/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 19.02.2022



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

26

11 164/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 17/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 22.02.2022
12 165/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.18/2022/ടലാകസസ്റ്റ് 22.02.2022
13 167/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.22/2022/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 22.02.2022
14 216/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.25/2022/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 05.03.2022
15 232/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.26/2022/മകലാ-

ഓപ്പസ്റ്റ്
10.03.2022

XIII.  മേതഖ്യബനനര,  സലാരസലാരലികര,  യുവജനമക്ഷമേ  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .   സജലി ഴചറലിയലാന ): സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

             i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ
മണലാഴയ

ന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 298/2022 ജലി.ഒ.(പലി) 
നര.12/2022/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

26.03.202
2

അല

2 353/2022 ജലി.ഒ.(പലി) 
നര.15/2022 /എഫസ്റ്റ്&പലി.

05.04.202
2

അല

3 409/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര. 
18/2022/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

28.04.202
2

അല

4 434/2022 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.19/2022/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

06.05.202
2

അല

5 463/2022 സ.ഉ.(പലി) നര. 
17/2022/എഫസ്റ്റ്&പലി

07.04.202
2

അല
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6 484/2022 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.22/2022/എഫസ്റ്റ്&പലിഡലി

16.05.202
2

അല

7 576/2022 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.24/2022/എഫസ്റ്റ്&പലി.ഡലി

09.06.202
2

അല

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്.
ക്ര
മേ

നര
.

എസസ്റ്റ്.ആർ. ഒ. നമ്പർ  വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ  തശയതലി 

1 447/2020 സ.ഉ(പലി)  നമ്പര
18/2020/മേതുവ

25.06.2020

XIV.   ഴപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ-ഴതലാഴെലില്  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .    ശലിവനകുടലി):

സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

            i.   ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള്
ക്ര
മേ

നര
.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ
മണലാഴയ

ന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 202/2022 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.16/2022/എല്ബലിആര

02.03.20
22

അല

2 206/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 
17/2022/എല്.ബലി.ആര

02.03.20
22

അല

3 208/2022 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.19/2022/എല്ബലിആര

04.03.20
22

അല

4 213/2022 സ.ഉ. 02.03.20 അല
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(അച്ചടലി)നര.18/2022/ഴതലാഴെലില് 22
5 230/2022 ജലി.ഒ.(പലി) 

നര.20/2022/എല്ബലിആര
09.03.20

22
അല

6 312/2022 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.22/2022/എല്ബലിആര

30.03.20
22

അല

7 370/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി) 
നര.24/2022/ഴതലാഴെലിൽ

18.04.202
2

അല

8 372/2022 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.25/2022/എല്.ബലി.ആര

18.04.202
2

അല

9 410/2022 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.29/2022/എല്ബലിആര

28.04.20
22

അല

10 447/2022 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.36/2022/എല്ബലിആര

05.05.20
22

അല

11 462/2022 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.31/2022/എല്.ബലി.ആര

05.05.20
22

അല

12 470/2022 ജലി.ഒ.
(
പലി)നര.30/2022/എല്.ബലി.ആര.

22.04.20
22

അല

13 476/2022 ജലി.ഒ.
(
പലി)നര.37/2022/എല്.ബലി.ആര.

11.05.202
2

അല

14 495/2022 സ.ഉ.
(അച്ചടലി)നര.41/2022/ഴതലാഴെലിൽ

19.05.202
2

അല

15 504/2022 ജലി.ഒ.(പലി) 
നര.40/2022/എല്.ബലി.ആര

17.05.202
2

അല

16 516/2022 സ.ഉ.
(അച്ചടലി)നര.42/2022/ഴതലാഴെലിൽ

21.05.202
2

അല

17 550/2022 ജലി.ഒ.(പലി) 
നര.45/2022/എല്.ബലി.ആര

03.06.20
22

അല
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വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:  18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്.
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ  തശയതലി 

1 41/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര. 1/2022/ഴതലാഴെലില് 02.01.2021
2 117/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.5/2022/എല്ബലിആര 05.02.2022
3 137/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.6/2022/എല്ബലിആര 10.02.2022
4 163/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.8/2022/ഴതലാഴെലില് 21.02.2022
5 168/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.10/2022/എല്.ബലി.ആര 22.02.2022
6 180/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.12/2022/ഴതലാഴെലില് 24.02.2022
7 191/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.13/2022/എല്.ബലി.ആര 24.02.2022
8 196/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നമ്പര 

14/2022/ഴതലാഴെലില്
24.02.2022

9 211/2022 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്)നര. 
7/2022/എല്.ബലി.ആര

02.03.2022

10 213/2022 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.18/2022/ഴതലാഴെലില് 02.03.2022

            

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര 
റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 

പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര

1

മകരള ഇനസലിറന്യൂടസ്റ്റ് 
ഓഫസ്റ്റ് മലബര ആന്റെസ്റ്റ് 
എരമപലായസ്റ്റ് ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
(കലിഴല)

2015-16
മുതല് 

2017-18
വഴര

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടര

അഴത

2 മകരള ഴകടലിട 
നലിർമലാണ 

2017-18 ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത
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ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷമേ 
മബലാർഡസ്റ്റ്

3

മകരള സരസലാന 
അസരഘടലിത 
ഴതലാഴെലിലലാളലി സലാമൂഹഖ്യ
സുരക്ഷലാ മബലാർഡസ്റ്റ്

2018-19
2019-20

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടര

അഴത

4

മകരള മഷലാപസ്റ്റ് സസ്റ്റ് & 
കമമേഴഖ്യൽ 
എസലാബലിഷസ്റ്റ് ഴമേന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷമേനലിധലി 
മബലാർഡസ്റ്റ്

2018-19

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടര

അഴത

5

മകരള കരഷക 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷമേനലിധലി 
മബലാരഡസ്റ്റ്

2019-20

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര
കണക്കുക

ളര

അഴത

6
മകരള അകലാദമേലി 
മഫലാര സലില്സസ്റ്റ് 
എകലനസസ്റ്റ് 

2019-20 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

7

മകരള 
ആമടലാഴമേലാകബല്   
വരകസ്റ്റ്മഷലാപ്പസ്റ്റ് 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷമേനലിധലി പദ്ധതലി

2020-21

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടര

അഴത

8

ഓവരസശസസ്റ്റ് 
ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
ആന്റെസ്റ്റ് 
എരമപലായ് ഴമേന്റെസ്റ്റ് 
ഴപ്രലാമമേലാഷന 
കൺസള്ടന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2020-21 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത
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9
മകരള ആമടലാറലിക്ഷലാ 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷമേനലിധലി പദ്ധതലി

2020-21

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടര

അഴത

10

മകരള മമേലാമടലാര 
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷമേനലിധലി 
മബലാരഡസ്റ്റ്

2020-21

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര
ആഡലിറസ്റ്റ്

റലിമപ്പലാരടര

അഴത

11
റലിഹലാബലിലലിമറഷൻ 
പലാമന്റെഷൻസസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2020-21 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

XV. ഴപലാതുമേരലാമേത്തുര  വലിമനലാദസഞലാരവര  വകുപ്പുമേനലി  ശശ  .    പലി  .    എ  .

മുഹമദസ്റ്റ്        റലിയലാസസ്റ്റ്:  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന   കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

     ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
 പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 
വർഷര

    സസ്വഭലാ
വര 

1. മകരള റലാപ്പലിഡസ്റ്റ് ടലാനസലിറസ്റ്റ്
മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2014-15
മുതല്

 2016-17 
വഴര

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

2.
പ്രതശക്ഷ ബസസ്റ്റ്

ഴഷല്മറഴസ്റ്റ് മകരള
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2016-17 വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

3. ആശസ്വലാസസ്റ്റ് പബലികസ്റ്റ് 2016-17 വലാരഷലിക അഴത
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അമേലിനലിറശസസ്റ്റ് മകരള
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

XVI. മൃഗസരരക്ഷണ-ക്ഷശരവലികസന  വകുപ്പുമേനലി    (ശശമേതലി     ഴജ  .

ചലിഞ്ചുറലാണലി): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന: 18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്.
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ. ഒ. നമ്പർ വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ  തശയതലി 

1 138/2022 ജലി.ഒ.(പലി)
നര.4/2022/ഡലിഡലി

11.02.2022

   ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര 
റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 

 പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1

മകരള
കലവ്മസലാകസ്റ്റ്
ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്

മബലാർഡസ്റ്റ്

2016-17
വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടര

കണക്കുകളര
അഴത

XVII.  ഗതലാഗത വകുപ്പുമേനലി  (  ശശ  .    ആന്റെണലി രലാജു):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

             i. ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള്
ക്ര എസസ്റ്റ് . വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
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മേ
നര
.

ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

പതലിക
സഹലിതമേലാമണലാ

ഴയന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 296/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.9/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

26.03.202
2

അല

2 321/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.10/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

31.03.2022 അല

3 334/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.11/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

01.04.202
2

അല

4 361/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.12/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

12.04.202
2

അല

5 399/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.14/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

26.04.202
2

അല

6 400/20
22

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.13/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

26.04.202
2

അല

7 420/20
22

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.17/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

30.04.202
2

അല

8 423/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.15/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

29.04.202
2

അല

9 424/20
22

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.16/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

29.04.202
2

അല

10 483/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) 
നര.18/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

17.05.2022 അല

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:  18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .
ആർ. ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ  തശയതലി 

1 87/2022 ജലി.ഒ(പലി) നര.1/2022/ടലാനസസ്റ്റ്. 22.01.2022
2 132/2022 ജലി.ഒ.

(പലി)നര.2/2022/ടലാനസസ്റ്റ്.
07.02.2022
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3 144/2022 ജലി.ഒ.(പലി) 
നര.3/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

15.02.2022

4 166/2022 ജലി.ഒ.(പലി) 
നര.5/2022/ടലാനസസ്റ്റ്

22.02.2022

5 171/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.7/2022/ടലാനസസ്റ്റ് 24.02.2022
          ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര 
റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 

പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
മകരള മസറസ്റ്റ് മറലാഡസ്റ്റ്

ടലാനമസലാരടസ്റ്റ്
മകലാരപ്പമറഷന

2015-16

വലാരഷലിക
കണക്കുകളര

ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാരടര

അഴത

XVIII.   ആമരലാഗഖ്യ- വനലിത- ശലിശു വലികസന വകുപ്പസ്റ്റ് മേനലി (ശശമേതലി വശണലാ

മജലാരജസ്റ്റ്): സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന   കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

             1. ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള്
ക്ര
മേ

നര
.

എസസ്റ്റ് .
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ
മണലാഴയ

ന്നസ്റ്റ്

നമ്പർ  തശയതലി 

1 293/202
0

ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്) 
നര.47/20/എച്ചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബനഡലി

06.03.202
0

അഴത

2 425/202
0

ജലി.ഒ.(പലി)നര.8/2020/എസസ്റ്റ്.ഴജ.ഡലി. 26.06.202
0

അഴത

3 210/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.2/2022/ഡബനസലിഡലിഡലി

04.03.202
2

അല
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4 378/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) നര.14/2022/എച്ചസ്റ്റ്& 
എഫ്ഡബനഡലി

06.04.202
2

അല

5 384/202
2

ജലി.ഒ.(പലി) 
നര.5/2022/ഡബന.സലി.ഡലി.ഡലി

08.04.202
2

അല

6 512/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.7/2022/ഡബന.സലി.ഡലി.ഡലി

24.05.202
2

അല

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന: 18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്:
ക്ര
മേ

നര
.

എസസ്റ്റ്.
ആർ.ഒ. നമ്പർ

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ  തശയതലി 

1 6/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.1/2022/ 
എച്ചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബനഡലി

01.01.2022

2 26/2022 ജലി.ഒ.
(
പലി)നര.58/2021/എച്ചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബനഡലി

23.12.2021

3 27/2022 ജലി.ഒ.(പലി) നര.3/2022/ 
എച്ചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബനഡലി

04.01.2022

 

    ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 
വർഷര     സസ്വഭലാ

വര 

1 മകരള വനലിതലാ കമശഷന 2018-19
വലാരഷലിക 
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

XIX. ഭക്ഷഖ്യര- ഴപലാതുവലിതരണ വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .   ജലി  .   ആര  .   അനലില്): സര,
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തലാഴഴെപ്പറയുന്ന   കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള്
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ
മണലാഴയന്നസ്റ്റ്

നമ്പർ  തശയതലി 

1 274/202
2

ജലി.ഒ.(പലി)നര. 
1/2022/സലി.എ.ഡലി.

19.03.202
2

അല

2 275/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.2/2022/സലി.എ.ഡലി.

19.03.202
2

അല

3 276/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.3/2022/സലി.എ.ഡലി.

19.03.202
2

അല

വശണര മമേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:  18-03-2022-നസ്റ്റ്  മമേശപ്പുറത്തുവച്ചതസ്റ്റ്:
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്
.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ 
നമ്പർ  തശയതലി 

1 1009/2021 ജലി.ഒ.
(പലി)നര.21/21/എഫസ്റ്റ്&സലിഎസ്ഡലി

30.12.2021

                   ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 
 പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് 
വർഷര     സസ്വഭലാവര

1

മകരള മസറസ്റ്റ് സലിവലില്
സകപസസ്റ്റ്

മകലാരപ്പമറഷന ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്
(സകപമകലാ)

2016-
17

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത
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XX.  കലായലികര,    വഖഫസ്റ്റ്,    ഹജസ്റ്റ്    തശരതലാടന     വകുപ്പുമേനലി

(  ശശ  .    വലി  .    അബ്ദുറഹലിമേലാന):  സര,   തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

               i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള്
ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .
ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാഴയ
ന്നസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 633/202
1

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.118/2021/ആര.ഡലി.

17.08.202
1

അഴത

2 322/20
22

ജലി.ഒ.(പലി)നര. 
123/2022/ആര.ഡലി.

31.03.202
2

അല

3 339/202
2

ജലി.ഒ.
(പലി)നര.11/2022/ജലി.എ.ഡലി

30.03.202
2

അല

4 360/20
22

ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്)നര. 
100/2022/ആര.ഡലി.

12.04.202
2

അല

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര 
റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ 

 പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാഴയന്നസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 മകരള മസറസ്റ്റ്
വഖഫസ്റ്റ് മബലാർഡസ്റ്റ് 

2020-
21

വലാരഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

XXI. ശശമേതലി  കവലിത  ഉണലിതലാന  ,    ഴസക്രടറലി    (  ഇന  ചലാരജസ്റ്റ്):  സര,
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തലാഴഴെപ്പറയുന്ന   കടലലാസുകള്   ഞലാന   മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ക്രമേ
നര.

ആകലിഴന്റെ

വരഷര നമ്പ
ര

മപരസ്റ്റ്

1 2022 1 2022-ഴല മകരള ധനവലിനലിമയലാഗ ആകസ്റ്റ്

2 2022 2 2022-ഴല മകരള ധനവലിനലിമയലാഗ (2-ാം നമ്പര) 
ആകസ്റ്റ്

3 2022 3 2022-ഴല മകരള ധനവലിനലിമയലാഗ (3-ാം നമ്പര) 
ആകസ്റ്റ്

4 2022 4 2022-ഴല മകരള ധനവലിനലിമയലാഗ (4-ാം നമ്പര) 
ആകസ്റ്റ്

5 2022 5 2022-ഴല മകരള ധനവലിനലിമയലാഗ (5-ാം നമ്പര) 
ആകസ്റ്റ്

6 2022 6 2022-ഴല മകരള ധനവലിനലിമയലാഗ (6-ാം നമ്പര) 
ആകസ്റ്റ്

7 2022 7 2022-ഴല മകരള ധനവലിനലിമയലാഗ(മവലാടസ്റ്റ് ഓണ് 
അകഹൗണ്ടസ്റ്റ്) ആകസ്റ്റ്

ചടര   47(2)   അനുസരലിച്ചുള്ള ലലിസസ്റ്റ്  -2   പ്രകലാരമുള്ളതസ്റ്റ്

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

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനലാലലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട  ഏഴെലാര സമമളനതലിഴല  3288,

പതലാര  സമമളനതലിഴല  137,  1624,  4355,  5818,  പതലിമൂന്നലാര
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സമമളനതലിഴല  3809,  പതലിനലാറലാര  സമമളനതലിഴല  88,  188,

പതലിഴനടലാര സമമളനതലിഴല 84, 161, പഴതലാനപതലാര സമമളനതലിഴല

1668,  ഇരുപതലിരണ്ടലാര സമമളനതലിഴല 110, 1913, 1968, 2037, 2042,

2049,  2051,  2074,  പതലിനഞലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  ഒന്നലാര

സമമളനതലിഴല  10,  86,  രണ്ടലാര സമമളനതലിഴല  1458,  3025,  4821,

മൂന്നലാര സമമളനതലിഴല  20,  നലാലലാര സമമളനതലിഴല  68, 85,  92, 99,

102,  109  എന്നശ  നമ്പരുകളലിലുള്ള  നക്ഷതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യങ്ങളഴട

മേറുപടലികളര  അവ  യഥലാസമേയര  നല്കുവലാന  സലാധലികലാതലിരുന്നതലിനുള്ള

കലാരണര കലാണലികല് മസറ്റുഴമേന്റുകളര.

2.  പടലികജലാതലി, പടലികവരഗ, പലിന്നലാക  വലിഭലാഗ  മക്ഷമേ വര

മദവസസ്വവര  പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    രലാധലാകൃഷ്ണന  ):

സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

പതലിനഞലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  മൂന്നലാര  സമമളനതലിഴല  5986

എന്ന  നമ്പരലിലുള്ള  നക്ഷതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യതലിഴന്റെ  മേറുപടലിയുര  അവ

യഥലാസമേയര നല്കുവലാന സലാധലികലാതലിരുന്നതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലികല്

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുര.
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3. ധനകലാരഖ്യ വകുപ്പുമേനലിയ്ക്കുമവണ്ടലി പടലികജലാതലി, പടലികവരഗ, പലിന്നലാക

വലിഭലാഗ മക്ഷമേവര മദവസസ്വവര പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവര വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .    ഴക  .

രലാധലാകൃഷ്ണന  ): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനലാലലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട നലാലലാര സമമളനതലിഴല  3799,

പതലാര  സമമളനതലിഴല 1928,  പതലിഴനലാന്നലാര സമമളനതലിഴല 3724,

പതലിമൂന്നലാര സമമളനതലിഴല  461,  പതലിനലാലലാര  സമമളനതലിഴല  2326,

പതലിനഞലാര  സമമളനതലിഴല  500,  505,  2277,  പതലിഴനടലാര

സമമളനതലിഴല  444,  451,  പഴതലാനപതലാര  സമമളനതലിഴല  442,

പതലിനഞലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട ഒന്നലാര സമമളനതലിഴല  324,  രണ്ടലാര

സമമളനതലിഴല  16,  60,  1795,  1842,   മൂന്നലാര  സമമളനതലിഴല  445,

466, 2307, 2309, 2311, 2385, 2395, 2404, 2412, 5661, 5667, 5675,

5680, 5731,  നലാലലാര സമമളനതലിഴല  232, 391, 398, 460, 467, 476,

480,  493,  2418,  2476,  2487,  2498  എന്നശ  നമ്പരുകളലിലുള്ള

നക്ഷതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യങ്ങളഴട  മേറുപടലികളര  അവ  യഥലാസമേയര

നല്കുവലാന  സലാധലികലാതലിരുന്നതലിനുള്ള  കലാരണര  കലാണലികല്

മസറ്റുഴമേന്റുകളര.
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4.  ഴപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ-ഴതലാഴെലില് വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .    ശലിവനകുടലി):

സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനഞലാര  മകരള നലിയമേസഭയുഴട നലാലലാര  സമമളനതലിഴല  1377

എന്ന  നമ്പരലിലുള്ള  നക്ഷതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യതലിഴന്റെ  മേറുപടലിയുര  അവ

യഥലാസമേയര നല്കുവലാന സലാധലികലാതലിരുന്നതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലികല്

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുര

5.   ആമരലാഗഖ്യ-വനലിത-ശലിശു വലികസന വകുപ്പുമേനലി  (ശശമേതലി വശണലാ

മജലാരജസ്റ്റ്): സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന   കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനഞലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട നലാലലാര സമമളനതലിഴല  2237

എന്ന  നമ്പരലിലുള്ള  നക്ഷതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദഖ്യതലിഴന്റെ  മേറുപടലിയുര  അവ

യഥലാസമേയര നല്കുവലാന സലാധലികലാതലിരുന്നതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലികല്

മസറസ്റ്റ്ഴമേന്റുര

ചടര   236(5)   അനുസരലിച്ചുള്ള ലലിസസ്റ്റ്   -3   പ്രകലാരമുള്ളതസ്റ്റ് 

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

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി കലാലതലാമേസപതലികകളഴട വലിശദലാരശര
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സലാമ്പതലി
ക വരഷര

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണലിക
 നമ്പര

XIV –
ആഭഖ്യന്തരകലാരഖ്യങ്ങള് 2019-20 4 91-95

2. ധനകലാരഖ്യ  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബലാലമഗലാപലാല്):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി

കലാലതലാമേസപതലികകളഴട വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലി
ക വരഷര

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
നമ്പര

ഖണലിക
നമ്പര

IX-
തമദ്ദേശസസ്വയരഭരണവര

ഗലാമേവലികസനവര
ഭവനനലിർമേലാണവര

2017-18 2
ഴപലാതുശലിപലാർശ

നമ്പര 1

3. നലിയമേര,  വഖ്യവസലായര,  കയര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    പലി  .    രലാജശവസ്റ്റ്): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി

കലാലതലാമേസപതലികകളഴട വലിശദലാരശര
സലാമ്പതലി

ക
വരഷര

റലിമപ്പലാര
ടസ്റ്റ് 

നമ്പര

ഖണലിക
 നമ്പര

IV –
വഖ്യവസലായവര

2018-19 3 27-29, 33-38, 45
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ധലാതുകളര

'' 2019-20 4 25-27

'' 2020-21 5
4-7, 30, 31, 33, 35-

37,
42-44

4. തുറമുഖര,  മേന്യൂസലിയര,  പുരലാവസ്തു  വകുപ്പുമേനലി   (ശശ  .    അഹമദസ്റ്റ്

മദവരമകലാവലില്):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി

കലാലതലാമേസപതലികകളഴട വലിശദലാരശര
സലാമ്പതലി

ക
വരഷര

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണലിക
 നമ്പര

I- കൃഷലിയുര
മൃഗസരരക്ഷണവര
മേതഖ്യബനനവര 

2019 -20 4 97 

5.  ഉന്നത വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ-സലാമൂഹഖ്യനശതലി  വകുപ്പുമേനലി  (  മഡലാ  .    ആര  .    ബലിന):

സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി

കലാലതലാമേസപതലികകളഴട വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലി
ക

വരഷര

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണലിക
 നമ്പര
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VI–വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസര 2020-21 5 61

XIII-
സലാമൂഹഖ്യമസവനര 2019-20 4 17,18,24,29,30

6.  സഹകരണ-രജലിമസഷന വകുപ്പുമേനലി (  ശശ  .   വലി  .   എന  .   വലാസവന): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി

കലാലതലാമേസപതലികകളഴട വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലി
ക

വരഷര

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണലിക
 നമ്പര

VIII–
സലാമ്പതലിക
കലാരഖ്യങ്ങള്

2019-20 4 17-19

7.  മേതഖ്യബനനര,  സലാരസലാരലികര,  യുവജനമക്ഷമേ  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .   സജലി ഴചറലിയലാന ): സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി കലാലതലാമേസപതലികകളഴട വലിശദലാരശര
സലാമ്പതലി റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് ഖണലിക
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ക
വരഷര

നമ്പര  നമ്പര

 I –കൃഷലിയുര
മൃഗസരരക്ഷണ

വര
മേതഖ്യബനന

വര

2019-20 4 70, 71, 78-80, 91,
92,  98-109

8.  ഴപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ-ഴതലാഴെലില് വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   വലി  .   ശലിവനകുടലി): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി

കലാലതലാമേസപതലികകളഴട വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലി
ക

വരഷര

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്
നമ്പര

ഖണലിക
 നമ്പര

VI-
വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസര 

2020-21 5 1-23, 66-72

VII-
വലിദനച്ഛക്തലിയുര

ഴതലാഴെലിലുര
ഴതലാഴെലിലലാളലിമക്ഷ

മേവര 

2019-20 4
8, 11, 14, 19, 22,
37, 38, 39, 42,

43

9. മൃഗസരരക്ഷണ-ക്ഷശരവലികസനവകുപ്പുമേനലി  (ശശമേതലി  ഴജ  .

ചലിഞ്ചുറലാണലി): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി

കലാലതലാമേസപതലികകളഴട വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലി
ക

വരഷര

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണലിക
 നമ്പര

II- ഭൂനലികുതലിയുര
മദവസസ്വവര 

2019-20 4 ഴപലാതുശലിപലാർശ
നമ്പര 21, 22 

10.  ഗതലാഗത  വകുപ്പുമേനലി  (  ശശ  .    ആന്റെണലി  രലാജു):  സര,   തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കമലിറലി
കലാലതലാമേസപതലികകളഴട വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക
വരഷര

റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണലിക
 നമ്പര

V- മേരലാമേത്തുര
ഗതലാഗതവര

വലാർതലാവലിനലിമേയവര 
2019-20 4 1-10,  107

ചടര    236(6)    അനുസരലിച്ചുള്ള ലലിസസ്റ്റ്  -4   പ്രകലാരമുള്ളതസ്റ്റ്

1. മുഖഖ്യമേനലി (ശശ  .   പലിണറലായലി വലിജയന  ): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള്
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ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര

വലാരഷലിക പ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ
വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക
വരഷര

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

II  –  സരസലാന
ഭരണതലവനലാര,  മേനലിമേലാര,
ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനലാര &

 XXXVII –വഖ്യവസലായങ്ങള്

2019-20
 (കലാലതലാമേസ

പതലിക
സഹലിതര)

ഇലമകലാണലികസ്റ്റ് & വലിവര
സലാമങ്കേതലിക വലിദഖ്യലാ വകുപ്പസ്റ്റ്

(ഇന്തഖ്യൻ ഇൻസലിറന്യൂടസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമമേഷൻ

ഴടമകലാളജലി
 ആന്റെസ്റ്റ് മേലാമനജസ്റ്റ് ഴമേന്റെസ്റ്റ്

-മകരള )

XXXVII –വഖ്യവസലായങ്ങള്
2020-21

(കലാലതലാമേസ
പതലിക

സഹലിതര)

 ഇലമകലാണലികസ്റ്റ് & വലിവര
സലാമങ്കേതലിക വലിദഖ്യലാ വകുപ്പസ്റ്റ്
 
(ഴടകസ്റ്റ് മനലാപലാർകസ്റ്റ്
,തലിരുവനന്തപുരര)

II  –  സരസലാന
ഭരണതലവനലാര,  മേനലിമേലാര,
ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനലാര

          &
 XXXVII –വഖ്യവസലായങ്ങള്

,,

ഇലമകലാണലികസ്റ്റ് & വലിവര
സലാമങ്കേതലിക വലിദഖ്യലാ വകുപ്പസ്റ്റ്

(ഇന്തഖ്യൻ ഇൻസലിറന്യൂടസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ്

 ഇൻഫർമമേഷൻ
ഴടമകലാളജലി

ആന്റെസ്റ്റ് മേലാമനജസ്റ്റ് ഴമേന്റെസ്റ്റ്
-മകരള )
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II  –  സരസലാന
ഭരണതലവനലാര,  മേനലിമേലാര,
ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനലാര

2021-22
ആസൂതണ

സലാമ്പതലികകലാരഖ്യ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(സരസലാന ആസൂതണ

മബലാർഡസ്റ്റ് ) 

II  –  സരസലാന
ഭരണതലവനലാര,  മേനലിമേലാര,
ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനലാര

2021-22
ആസൂതണ

സലാമ്പതലികകലാരഖ്യ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(ബന്യൂമറലാ ഓഫസ്റ്റ് പബലികസ്റ്റ്

എന്റെർകപ്രസസസ്റ്റ് ) 

,, ,,
പദ്ധതലി നലിർവഹണ

വലിലയലിരുതൽ
നലിരശക്ഷണ വകുപ്പസ്റ്റ് 

,, ,,
ഉമദഖ്യലാഗസ

ഭരണപരലിഷലാര
(എ.ആർ.11 )വകുപ്പസ്റ്റ് 

,, ,,
ഴപലാതുഭരണ (ബഡ്ജറസ്റ്റ്

വലിരഗസ്റ്റ്) വകുപ്പസ്റ്റ് 

 XII- മപലാലശസസ്റ്റ് ,,
ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പസ്റ്റ് 

              ( മപലാലശസസ്റ്റ് )

XIV - മസഷനറലിയുര
അച്ചടലിയുര മേറസ്റ്റ് ഭരണപരമേലായ

സർവശസുകളര 
   

,,
ഴപലാതുഭരണ

(സർവശസസസ്റ്റ്) വകുപ്പസ്റ്റ് 

,, ,,

ഉമദഖ്യലാഗസ
ഭരണപരലിഷസ്റ്റ് കലാര

(ഔമദഖ്യലാഗലിക ഭലാഷ )
വകുപ്പസ്റ്റ് 

,, ,,
ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പസ്റ്റ്  
(ഫയർ & ഴറസന്യൂ )

XVI-ഴപൻഷനുര പലവകയുര ,, കസനലിക  മക്ഷമേ (എ )
വകുപ്പസ്റ്റ് 

XVII-വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസര ,
കലായലികവലിമനലാദര, കല,

സരസലാരര 
2021-22 ഴപലാതുഭരണ (സർവശസസസ്റ്റ്)

വകുപ്പസ്റ്റ് 
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XXI-ഭവന നലിർമലാണര ,, കസനലിക  മക്ഷമേ  (എ )
വകുപ്പസ്റ്റ് 

XXIII - വലാർതലാ
വലിതരണവര   പ്രചരണവര ,, വലിവര ഴപലാതുജന സമ്പർക

വകുപ്പസ്റ്റ് 

XXVIII  -  പലവക
സലാമ്പതലിക
സർവശസുകൾ 

,,

ആസൂതണ
സലാമ്പതലികകലാരഖ്യ വകുപ്പസ്റ്റ് 

 (വലിഷൻ വർകല
ഇൻഫലാസസ്റ്റ് ടകസ്റ്റ് ച്ചർ

ഴഡവലപ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്
മകലാർപ്പമറഷൻ  ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് )

XXIX-കൃഷലി ,,
ആസൂതണ

സലാമ്പതലികകലാരഖ്യ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള സരസലാന

ഭൂവലിനലിമയലാഗ മബലാർഡസ്റ്റ് ) 

,, ,,

ആസൂതണ
സലാമ്പതലികകലാരഖ്യ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള സരസലാന  വലിദൂര
സരമവദന പരലിസലിതലി

മകനര 

XXXVII –
വഖ്യവസലായങ്ങള് ,,

ആസൂതണ
സലാമ്പതലികകലാരഖ്യ വകുപ്പസ്റ്റ് 
 (ബന്യൂമറലാ ഓഫസ്റ്റ് പബലികസ്റ്റ്

എന്റെർകപ്രസസസ്റ്റ് )
XLVI- സലാമൂഹഖ്യ 
സുരക്ഷലിതതസ്വവര 
മക്ഷമേവര 

,, ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പസ്റ്റ്  

2. ജലവലിഭവ വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   മറലാഷലി അഗസലിന) :  സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.   

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര
വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക വരഷര വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര
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       XXIX– കൃഷലി
(ഴചറുകലിട ജലമസചനര)

2018 -19  
(കലാലതലാമേസ പതലിക

സഹലിതര )

മകരള സരസലാന
ഭൂജലവകുപ്പസ്റ്റ് 

,,
2020 -21

(കലാലതലാമേസ പതലിക
സഹലിതര )

,,

3.  കവദനതലി വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    കൃഷ്ണൻകുടലി):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.   

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര

വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ
വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക വരഷര വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

V-ചരക്കുമസവന
നലികുതലിയുര

കലാർഷലികലാദലായ
നലികുതലിയുര വലില്പന

നലികുതലിയുര 

2020-21
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതര )

ഊർജ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(ഇലകലികൽ

ഇൻഴസകമററസ്റ്റ് )

XXXIX  -  കവദനത
പദ്ധതലികൾ 

2020-21
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതര )

ഊർജ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(ഇലകലികൽ

ഇൻഴസകമററസ്റ്റ് )

XXXIX  -  കവദനത
പദ്ധതലികൾ 

2021-22
ഊർജ വകുപ്പസ്റ്റ് 

(എനർജലി
മേലാമനജുഴമേന്റെസ്റ്റ്

ഴസന്റെർ -മകരള )

4.  വനര  -  വനഖ്യജശവലി   വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    എ  .    ഴക  .    ശശശനൻ):  സര,
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തലാഴഴെപ്പറയുന്ന   കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര
വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക വരഷര വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

XXXIV - വനര 2021-22
വനര - വനഖ്യജശവലി

വകുപ്പസ്റ്റ് 

5.  പടലികജലാതലി,   പടലികവരഗ, പലിന്നലാക  വലിഭലാഗ  മക്ഷമേ വര  മദവസസ്വവര

പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവര വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    രലാധലാകൃഷ്ണന  ): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ധനലാഭഖ്യരതന
നമ്പര

വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക വരഷര വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

II–സരസലാന
ഭരണതലവനലാര,
മേനലിമേലാര,  ആസലാന
ഉമദഖ്യലാഗസനലാര

2021-22
പലാർലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യ

വകുപ്പസ്റ്റ് 

6. നലിയമേര,  വഖ്യവസലായര,  കയര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    പലി  .    രലാജശവസ്റ്റ്): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര

വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക
വരഷര വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

52

XXXVII –
വഖ്യവസലായങ്ങള്

2012 – 13 
വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 

 [ഴകൽമടലാൺ
കരമപലാണന്റെസ്റ്റ് മകലാരപസസ്റ്റ്

ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 
(ഴക.സലി.സലി.എൽ.)]

2014 -15  

,,         2014-15

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
[മകരള സരസലാന

വഖ്യവസലായ വലികസന
മകലാർപ്പമറഷൻ ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 

( ഴക.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡലി.
സലി. )]

,,

XXXVII –
വഖ്യവസലായങ്ങള്

       

2017-18

2017-18

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള ഖലാദലി ഗലാമേ

വഖ്യവസലായ മബലാർഡസ്റ്റ് )

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(കലാപ്പകസ്റ്റ്) 

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള സരസലാന

ബലാരബൂ  മകലാർപ്പമറഷൻ
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് )

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള കലാഷന്യൂ  മബലാർഡസ്റ്റ്

ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് )

വഖ്യവസലായ വലാണലിജഖ്യ
വകുപ്പസ്റ്റ് 

XXXVII –
വഖ്യവസലായങ്ങള്

2018-19
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതര

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള ഖലാദലി ഗലാമേ

വഖ്യവസലായ മബലാർഡസ്റ്റ് )
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)

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(കലാപ്പകസ്റ്റ് )

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള സരസലാന

ബലാരബൂ  മകലാർപ്പമറഷൻ
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്)

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള കലാഷന്യൂ മബലാർഡസ്റ്റ്

ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്)

XXXVII –
വഖ്യവസലായങ്ങള്

XXXVII –
വഖ്യവസലായങ്ങൾ 

   
   2019-20
(കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതര )

     

           
2019-20

    (കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതര )

     

     

          

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള ഖലാദലി ഗലാമേ

വഖ്യവസലായ മബലാർഡസ്റ്റ് )

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(കലാപ്പകസ്റ്റ് )

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള സരസലാന

ബലാരബൂ  മകലാർപ്പമറഷൻ
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്)

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള കലാഷന്യൂ  മബലാർഡസ്റ്റ്

ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്)

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
[ഴകൽമടലാൺ കരമപലാണന്റെസ്റ്റ്

മകലാരപസസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 
(ഴക.സലി.സലി.എൽ.)]

വഖ്യവസലായ (എഫസ്റ്റ്  )വകുപ്പസ്റ്റ് 

[മകരള ഴചറുകലിട
വഖ്യവസലായ വലികസന
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മകലാർപ്പമറഷൻ
(സലിഡസ്റ്റ് മകലാ )]

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരളലാ മസറസ്റ്റ്

ഴടകസ്റ്റ്കറൽ
മകലാർപ്പമറഷൻ ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

)

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ്  
(സശതലാറലാര ഴടകസ്റ്റ്കറൽസസ്റ്റ്

ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്  )

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(ടലിവലാൻഡര സലിന്നലിരഗസ്റ്റ് 

മേലിൽസസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്  )

II–  സരസലാന
ഭരണതലവനലാര, മേനലിമേലാര,
ആസലാന ഉമദഖ്യലാഗസനലാർ,
 III-നശതലിനഖ്യലായ
നലിർവഹണര ,            
XIV-മസഷനറലിയുര
അച്ചടലിയുര മേറസ്റ്റ് ഭരണപരമേലായ
സർവശസുകളര 
   

    

2020-21
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതര
)

നലിയമേ (പലാർല)വകുപ്പസ്റ്റ് 

XXXVII –
വഖ്യവസലായങ്ങള്

 

2020-21
(കലാലതലാമേസ)

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള ഖലാദലി ഗലാമേ

വഖ്യവസലായ മബലാർഡസ്റ്റ് )

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള ഖലാദലി

ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷമേനലിധലി
മബലാർഡസ്റ്റ്) 

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
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XXXVII –
വഖ്യവസലായങ്ങൾ

2020-21
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതര
)

(കലാപ്പകസ്റ്റ് )

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള സരസലാന

ബലാരബൂ  മകലാർപ്പമറഷൻ
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്)

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 

(മകരള കലാഷന്യൂ  മബലാർഡസ്റ്റ്
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്)

വഖ്യവസലായ  വലാണലിജഖ്യ
വകുപ്പസ്റ്റ് 

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 

(മകരള ഇലകലികൽ ആന്റെസ്റ്റ്
അകലഡസ്റ്റ്

എൻജലിനശയറലിരഗസ്റ്റ് കമ്പനലി
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് )

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 

[ഴകൽമടലാൺ കരമപലാണന്റെസ്റ്റ്
മകലാരപസസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 
(ഴക.സലി.സലി.എൽ.)]

XXXVII – 
വഖ്യവസലായങ്ങള്

2021-22 വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ്

(മകരള ഇനഡസലിയല് 
ഇനഫലാസക്ചര
ഡവലപ്പസ്റ്റ്ഴമേന്റെസ്റ്റ്

മകലാരപ്പമറഷന)
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വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ്
(മകരള സരസലാന കശുമേലാവസ്റ്റ്
കൃഷലി വലികസന ഏജനസലി)

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള സരസലാന

കശുവണ്ടലി വലികസന
മകലാരപ്പമറഷന)

വഖ്യവസലായ വകുപ്പസ്റ്റ്
(കലാപ്പകസ്റ്റ്)

7.    കൃഷലി  വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   പലി  .   പ്രസലാദസ്റ്റ്): സര,     തലാഴഴെപ്പറയുന്ന

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര
വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക
വരഷര

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

XXIX –കൃഷലി
 

2015-16
മേണസ്റ്റ് പരഖ്യമവക്ഷണ മേണസ്റ്റ്

സരരക്ഷണ വകുപ്പസ്റ്റ് 
(പശലിമേഘടഴസൽ )

XXIX –കൃഷലി
 

2021 – 22 മകരള കലാർഷലിക
സർവകലലാശലാല 

8.  തുറമുഖര,  മേന്യൂസലിയര,  പുരലാവസ്തു  വകുപ്പുമേനലി   (ശശ  .    അഹമദസ്റ്റ്
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മദവരമകലാവലില്):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന്ന  കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന
നമ്പര

വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക
വരഷര

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

  XL- തുറമുഖങ്ങൾ 
2020 – 21
(കലാലതലാമേസ

പതലിക
സഹലിതര)

തുറമുഖ  വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മേലാരലികടര  മബലാർഡസ്റ്റ് ,

ഹലാർബർ എഞലിനശയറലിരഗസ്റ്റ്
വകുപ്പസ്റ്റ്, കഹമഡലാഗലാഫലികസ്റ്റ്

സർഴവ വലിരഗസ്റ്റ് )

9.    ഴപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ- ഴതലാഴെലില് വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   വലി  .   ശലിവനകുടലി): സര,   

തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര

വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ
വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക
വരഷര

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

XXI-ഭവന
നലിർമലാണര 

2017-18 ഴപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ വകുപ്പസ്റ്റ് 

XXIV-ഴതലാഴെലിലുര
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷമേവര  പ്രവലാസലി
മക്ഷമേവര 

2018-19
(കലാലതലാമേസ

പതലിക സഹലിതര
)

ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്
(മകരള കശുവണ്ടലി ഴതലാഴെലിലലാളലി

ആശസ്വലാസ മക്ഷമേനലിധലി
മബലാർഡസ്റ്റ് )

XVII-വലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസര,
കലായലികവലിമനലാദര, കല,

2020-21
(കലാലതലാമേസ

ഴപലാതുവലിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ വകുപ്പസ്റ്റ് 
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സരസലാരര പതലിക സഹലിതര)

XVIII-
കവദഖ്യസഹലായരരഗവര
ഴപലാതുജനലാമരലാഗഖ്യവര 

,,
ഇൻഷുറൻസസ്റ്റ് ഴമേഡലികൽ

സർവശസസസ്റ്റ് വകുപ്പസ്റ്റ് 

XXIV-ഴതലാഴെലിലുര
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷമേവര  പ്രവലാസലി
മക്ഷമേവര 

2020-21  വഖ്യലാവസലായലിക പരലിശശലന
വകുപ്പസ്റ്റ്

,,
2020-21

(കലാലതലാമേസ
പതലിക സഹലിതര

)

ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്
(മകരള  ഴചറുകലിട മതലാടര
ഴതലാഴെലിലലാളലി  മക്ഷമേനലിധലി

മബലാർഡസ്റ്റ് , മകരള ആഭരണ
ഴതലാഴെലിലലാളലി  മക്ഷമേനലിധലി

മബലാർഡസ്റ്റ് )

,, ,,

ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്
[വഖ്യലാവസലായലിക ടലിബന്യൂണലുകൾ

, ഴതലാഴെലിൽ മകലാടതലികൾ,
കലിഴല, ഒഴഡഴപകസ്റ്റ് ,

നലാഷണൽ എരമപലായസ്റ്റ് ഴമേന്റെസ്റ്റ്
സർവശസസ്റ്റ്  (മകരള)]

,,
2021-22 ഫലാകറശസസ്റ്റ്  ആൻറസ്റ്റ് &

മബലായലിമലഴസ്റ്റ്  വകുപ്പസ്റ്റ് 

,,
,, ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്

 ( കലിഴല  & ഒഴഡഴപകസ്റ്റ് )

,, ,, ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്
(മകരള സരസലാന

അസരഘടലിത ഴതഴെലിലലാളലി
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സലാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷലാ മബലാർഡസ്റ്റ്
,മകരള കള്ളസ്റ്റ് വഖ്യവസലായ
ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷമേനലിധലി

മബലാർഡസ്റ്റ് )

,,
,,

ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്

(മകരള കകതറലി
ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷമേനലിധലി

മബലാർഡസ്റ്റ് )

,,
,,

ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്

(മകരള മഷലാപസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കമമേഴഖ്യൽ
എസലാബലിഴഷ്മെന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷമേനലിധലി
മബലാർഡസ്റ്റ്)

,,
,,

ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്

(മകരള കർഷക   ഴതലാഴെലിലലാളലി
മക്ഷമേനലിധലി മബലാർഡസ്റ്റ് )

XXIV-
ഴതലാഴെലിലുര
ഴതലാഴെലിലലാളലി 
മക്ഷമേവര
പ്രവലാസലി
മക്ഷമേവര 

2021-22 നലാഷണൽ എരമപലായസ്റ്റ് ഴമേന്റെസ്റ്റ്
സർവശസസ്റ്റ്  (മകരളര)  വകുപ്പസ്റ്റ് 

,, 2021-22 ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്
(മകരള ചുമേടസ്റ്റ്  ഴതലാഴെലിലലാളലി
മക്ഷമേ മബലാർഡസ്റ്റ്, മകരള

മമേലാമടലാർ ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷമേ
നലിധലി മബലാർഡസ്റ്റ് , മകരള തയ്യൽ

ഴതലാഴെലിലലാളലി മക്ഷമേ നലിധലി
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മബലാർഡസ്റ്റ്)

,,
,, ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്

(വഖ്യലാവസലായലിക ടലിബന്യൂണലുകൾ
, ഴതലാഴെലിൽ മകലാടതലികൾ )

,,
,,

ഴതലാഴെലിലുര കനപുണഖ്യവര വകുപ്പസ്റ്റ്

(മകരള കശുവണ്ടലി
ഴതലാഴെലിലലാളലി ആശസ്വലാസ
മക്ഷമേനലിധലി മബലാർഡസ്റ്റ്)

,,
,, വഖ്യലാവസലായലിക പരലിശശലന

വകുപ്പസ്റ്റ് [ഴടയലിനലിരഗസ്റ്റ്
ഡയറകമററസ്റ്റ്  (പലാനലിരഗസ്റ്റ്)]

10.   കലായലികര,  വഖഫസ്റ്റ്,  ഹജസ്റ്റ്  തശർതലാടന വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .      വലി  .

അബ്ദുറഹലിമേലാൻ): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന്ന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനലാഭഖ്യരതന നമ്പര
വലാരഷലികപ്രവരതന റലിമപ്പലാരടലിഴന്റെ

വലിശദലാരശര

സലാമ്പതലിക
വരഷര

വകുപ്പസ്റ്റ്/സലാപനര

 XVI-ഴപൻഷനുര
പലവകയുര

2021-22
നന്യൂനപക്ഷ മക്ഷമേ

വകുപ്പസ്റ്റ് 
(മകരള സരസലാന
ഹജസ്റ്റ് കമലിറലി )


