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മമേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലലാസ്സുകള് 

(1)  ലലിസസ്റ്റ്   1   പ്രകലാരര

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

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.
ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
പതലിക 
സഹലിതമേലാ
മണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ തശയതലി

1 132/2023
ജലി.ഒ.
(ആര.ടലി.)നര.194/2023/മഹലാര 25.01.2023 അല

2 133/2023
ജലി.ഒ.
(ആര.ടലി.)നര.200/2023/മഹലാര 25.01.2023 അല

3 136/2023
ജലി.ഒ.
(ആര.ടലി.)നര.202/2023/മഹലാര 25.01.2023 അല

4 155/2023

ജലി.ഒ.
(എര
.എസസ്റ്റ്.)നര.14/2023/ജലി.എ.ഡലി. 30.01.2023 അല

II. പടലികജലാതലി,  പടലികവരഗ,  പലിനലാക്ക  വലിഭലാഗ  മക്ഷേമേവര  മദേവസസ്വവര

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

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ
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ക്രമേ
നര.

സലാപനര 
റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസപതലിക

സഹലിതമേലാമണലാഴയനസ്റ്റ്വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 ഗുരുവലായൂർ മദേവസസ്വര 2019 ഭരണ റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

III. ധനകലാരഖ്യ  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബലാലമഗലാപലാല):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

.ആർ.ഒ.
നമ്പർ

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസപതലി
കനമ്പർ തശയതലി

1. 1133/202
2

നര.150/2022/ടലാക്സസസ്റ്റ് 25.11.2022 അല
2. 72/2023 (പലി)നര.5/2023/ടലാക്സസസ്റ്റ് 13.01.2023 അല
3. 73/2023 (പലി)നര.6/2023/ടലാക്സസസ്റ്റ് 13.01.2023 അല
4. 139/2023 (പലി)നര.12/2023/ടലാക്സസസ്റ്റ് 27.01.2023 അല
5. 162/2023 (പലി)നര.16/2023/ടലാക്സസസ്റ്റ് 31.01.2023 അല

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസപ
തലിക

സഹലിതമേലാമണലാ
ഴയനസ്റ്റ് 

വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1

കരപ് മടലാളർ 
ആന്റെസ്റ്റ് ആഡലിറ്റർ 
ജനറൽ ഓഫസ്റ്റ് 
ഇനഖ്യ

2019-21

മകരളതലിഴന്റെ റവനന്യു 
മമേഖലഴയ സരബനലിച്ച 
സരമയലാജലിത അനുവരതന
ആഡലിറ്റസ്റ്റ് റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ്

ബലാധകമേല

2 കരപ് മടലാളർ 2021-22 ഫലിനലാൻസസ്റ്റ് അക്കക്കൗണസ്റ്റ്സുര ബലാധകമേല
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ആന്റെസ്റ്റ് ആഡലിറ്റർ 
ജനറൽ ഓഫസ്റ്റ് 
ഇനഖ്യ

(vol. I & II) 
അമപ്രലാപ്രലിമയഷൻ 
അക്കക്കൗണസ്റ്റ്സുര 
സരബനലിച്ച റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

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

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
പതലിക

സഹലിതമേലാമണലാ
ഴയനസ്റ്റ് നമ്പർ തശയതലി 

1. 175/2023
ജലി.ഒ.
(പലി)നര.5/2023/മലലാ 30.01.2023 അല

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസപതലി
ക

സഹലിതമേലാമണലാ
ഴയനസ്റ്റ് 

വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
മകരള ഴചറുകലിട വഖ്യവസലായ
വലികസന മകലാർപ്പമറഷൻ 
ലലിമേലിറ്റഡസ്റ്റ്

2015-16
വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാർടര

കണക്കുകളര
അഴത

V. സഹകരണ-രജലിമസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   വലി  .   എന  .   വലാസവന): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

.ആർ.ഒ.
നമ്പർ

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസപ
തലിക

സഹലിതമേലാമണലാ
നമ്പർ  തശയതലി

1 52/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 10.01.202 അല
2 55/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 11.01.202

3
അല

3 92/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 16.01.202
3

അല
4 117/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 20.01.202

3
അല

5 118/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 20.01.202
3

അല
6 122/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 20.01.202

3
അല

7 125/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 23.01.202
3

അല
8 126/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 20.01.202

3
അല

9 127/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 23.01.202
3

അല
10 134/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 25.01.202

3
അല

11 141/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 27.01.202
3

അല
12 146/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 24.01.202

3
അല

13 149/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 28.01.202
3

അല
14 150/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 28.01.202

3
അല

15 151/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 29.01.202
3

അല
16 152/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 30.01.202

3
അല

17 157/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 30.01.202
3

അല
18 163/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 30.01.202

3
അല

19 164/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 30.01.202
3

അല
20 165/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 31.01.202

3
അല
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VI. ഉനതവലിദേഖ്യലാഭഖ്യലാസ-സലാമൂഹഖ്യനശതലി വകുപ്പുമേനലി (മഡലാ  .   ആര  .   ബലിന): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.
ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
പതലിക

സഹലിതമേലാ
മണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 140/2023
ജലി.ഒ.(എര. എസസ്റ്റ്.) 
നര.1/2023/എസസ്റ്റ്.ഴജ.ഡലി. 27.01.2023 അല

VII.ഴപലാതുവലിദേഖ്യലാഭഖ്യലാസ-ഴതലാഴെലില വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .    ശലിവനകുടലി):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

i.   ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള്

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്.
ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
പതലിക

സഹലിതമേലാ
മണലാഴയനസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയതലി 

1 94/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 
12/2023/എല.ബലി.ആര.

16.01.2023 അല

2 124/2023
സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര. 
15/2023/ഴതലാഴെലില 23.01.2023 അല
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ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
പതലിക

സഹലിതമേലാമണലാ
ഴയനസ്റ്റ് 

വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
റശഹലാബലിലലിമറ്റഷൻ 
പലാമന്റെഷൻസസ്റ്റ് ലലിമേലിറ്റഡസ്റ്റ് 2021-22

 വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

VIII.  ഴപലാതുമേരലാമേതസ്റ്റ്-വലിമനലാദേസഞലാരര  വകുപ്പുമേനലി  ചുമേതലഴപ്പടുതലിയതു

പ്രകലാരര  പടലികജലാതലി,  പടലികവരഗ,  പലിനലാക്ക  വലിഭലാഗ  മക്ഷേമേ വര

മദേവസസ്വവര  പലാരലഴമേന്റെറലികലാരഖ്യവര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .

രലാധലാകൃഷ്ണന):  സര, തലാഴഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
പതലിക

സഹലിതമേലാമണലാ
ഴയനസ്റ്റ് 

വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
മകരള ടൂറലിസര 
ഇനഫലാസ്ട്രേക്ചർ 
ലലിമേലിറ്റഡസ്റ്റ്

2020-21
 വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാർടര

കണക്കുകളര
അഴത

IX. ആമരലാഗഖ്യ-വനലിത-ശലിശുവലികസന വകുപ്പുമേനലി (ശശമേതലി വശണലാ മജലാരജസ്റ്റ്):

സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 



Uncorrected/Not for Publication
09.02.2023

7

i. ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള്

ക്രമേ
നര.

എസസ്റ്റ്
.ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിഴന്റെ കലാലതലാമേസപ
തലിക

സഹലിതമേലാ
മണലാഴയനസ്റ്റ്

നമ്പർ  തശയതലി 

1 71/2023
സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര. 
1/2023/ആ.കു.വ. 12.01.2023 അല

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക്രമേ
നര.

സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിഴന്റെ കലാലതലാമേസ
പതലിക

സഹലിതമേലാമണലാ
ഴയനസ്റ്റ് 

വർഷര     സസ്വഭലാവര

1
മകരള സരസലാന വനലിതലാ 
വലികസന മകലാരപ്പമറഷന 
ലലിമേലിറ്റഡസ്റ്റ്

2019-20   വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ്

അഴത

2
മകരള മസറ്റസ്റ്റ് കക്കൗൺസലിൽ 
മഫലാർ കലിനലിക്കൽ 
എസലാബലിഷ് ഴമേന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

2019-20   വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാരടസ്റ്റ് അഴത

2020-21

X. നലിയമേസഭ ഴസക്രടറലി  (ശശ  .    എ  .    എര  .    ബഷശര):  സര,  തലാഴഴെപ്പറയുന 

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ക്രമേ
നര.

ആകലിഴന്റെ

വരഷര നമ്പര മപരസ്റ്റ്

1 2023 5 2021-ഴല മകരള ഭൂപരലിഷ്കരണ (മഭദേഗതലി) ആകസ്റ്റ്

2 2023 6 2022-ഴല  മകരള  നദേശതശര  സരരക്ഷേണവര
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മേണലവലാരല നലിയനണവര (മഭദേഗതലി) ആകസ്റ്റ്

3 2023 7 2021-ഴല മകരള മതലാടര ഭൂമേലി നലികുതലി  (റദലാക്കല)
ആകസ്റ്റ്

ലലിസസ്റ്റ്  -2   പ്രകലാരമുള്ളതസ്റ്റ്

ചടര   47(2)   അനുസരലിച്ചുള്ള കടലലാസുകള്

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

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനലാലലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട  അഞലാര സമമ്മേളനതലിഴല 5508,

പതലിനഞലാര സമമ്മേളനതലിഴല  3551,  പതലിനഞലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട

നലാലലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  2075,  2079,  2084,  2088  അഞലാര

സമമ്മേളനതലിഴല  2043  എനശ  നമ്പരുകളലിലുള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത

മചലാദേഖ്യങ്ങളഴട  മേറുപടലികളര  അവ  യഥലാസമേയര  നലകുവലാന

സലാധലിക്കലാതലിരുനതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല മസറ്റസ്റ്റ് ഴമേന്റുകളര.

2. റവനന-ഭവനനലിരമ്മേലാണ  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    രലാജന): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനലാലലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  രണലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  2317

എന നമ്പരലിലുള്ള നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത മചലാദേഖ്യതലിഴന്റെ മേറുപടലിയുര ആയതസ്റ്റ്
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യഥലാസമേയര നലകുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുനതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല

മസറ്റസ്റ്റ് ഴമേന്റുര.

3. ധനകലാരഖ്യ  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബലാലമഗലാപലാല):  സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനഞലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട രണലാര സമമ്മേളനതലിഴല  3424,

5193  മൂനലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  4155,  നലാലലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  523,

അഞലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  2341,  ആറലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  524,  ഏഴെലാര

സമമ്മേളനതലിഴല 472, 473, 474, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 487,

488,  489,  490,  493,  494,  495,  497,  498,  506,  507,  578  എനശ

നമ്പരുകളലിലുള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദേഖ്യങ്ങളഴട  മേറുപടലികളര  അവ

യഥലാസമേയര നലകുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുനതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല

മസറ്റസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര.

4. തമദശസസ്വയരഭരണര-എഴഴക്സസസ്റ്റ് വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   എര  .   ബലി  .   രലാമജഷസ്റ്റ്):

സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിമൂനലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  എടലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  3243,

പതലിനഞലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട ആറലാര സമമ്മേളനതലിഴല 2231  എനശ
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നമ്പരുകളലിലുള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദേഖ്യങ്ങളഴട  മേറുപടലികളര  അവ

യഥലാസമേയര നലകുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുനതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല

മസറ്റസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര.

5. മേതഖ്യബനനര,  സലാരസലാരലികര,  യുവജനകലാരഖ്യ  വകുപ്പുമേനലി

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

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനഞലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  ആറലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  1327

എന നമ്പരലിലുള്ള നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത മചലാദേഖ്യതലിഴന്റെ മേറുപടലിയുര ആയതസ്റ്റ്

യഥലാസമേയര നലകുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുനതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല

മസറ്റസ്റ്റ്ഴമേന്റുര.

6. ഴപലാതുവലിദേഖ്യലാഭഖ്യലാസ-ഴതലാഴെലില വകുപ്പുമേനലി (ശശ  .   വലി  .   ശലിവനകുടലി): സര,

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനലാലലാര  മകരള  നലിയമേസഭയുഴട  പതലിനലാറലാര  സമമ്മേളനതലിഴല

3082, പതലിനഞലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട നലാലലാര സമമ്മേളനതലിഴല 1377,

അഞലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  4957,  ഏഴെലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  1468  എനശ

നമ്പരുകളലിലുള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദേഖ്യങ്ങളഴട  മേറുപടലികളര  അവ
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യഥലാസമേയര നലകുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുനതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല

മസറ്റസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര.

7. ഴപലാതുമേരലാമേതസ്റ്റ്-വലിമനലാദേസഞലാരര  വകുപ്പുമേനലി  ചുമേതലഴപ്പടുതലിയതു

പ്രകലാരര പടലികജലാതലി,  പടലികവരഗ,  പലിനലാക്ക വലിഭലാഗ മക്ഷേമേ വര മദേവസസ്വവര

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

തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനഞലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട നലാലലാര സമമ്മേളനതലിഴല  1285,

അഞലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  1221,  ആറലാര  സമമ്മേളനതലിഴല  1189,  ഏഴെലാര

സമമ്മേളനതലിഴല  1403  എനശ  നമ്പരുകളലിലുള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത

മചലാദേഖ്യങ്ങളഴട  മേറുപടലികളര  അവ  യഥലാസമേയര  നലകുവലാന

സലാധലിക്കലാതലിരുനതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല മസറ്റസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര.

8. ആമരലാഗഖ്യ-വനലിത-ശലിശുവലികസന  വകുപ്പുമേനലി  (ശശമേതലി  വശണലാ

മജലാരജസ്റ്റ്): സര, തലാഴഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതലിനഞലാര മകരള നലിയമേസഭയുഴട അഞലാര സമമ്മേളനതലിഴല  3911,

ആറലാര സമമ്മേളനതലിഴല 2125, ഏഴെലാര സമമ്മേളനതലിഴല 285, 2355 എനശ

നമ്പരുകളലിലുള്ള  നക്ഷേതചലിഹ്നമേലിടലാത  മചലാദേഖ്യങ്ങളഴട  മേറുപടലികളര  അവ
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യഥലാസമേയര നലകുവലാന സലാധലിക്കലാതലിരുനതലിനുള്ള കലാരണര കലാണലിക്കല

മസറ്റസ്റ്റ്ഴമേന്റുകളര.


