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മമേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലലാസ്സുകള് 

(1)  ലലിസസ്റ്റ്   I   പ്രകലാരര

I. മുഖഖ്യമേനലിക്കുമവണലി  പടലികജലാതലി,  പടലികവര്ഗ,  പലിനലാക്ക  വലിഭലാഗ

മക്ഷേമേ വര  മദേവസസ്വവര  പലാര്ലമമേന്ററലികലാരഖ്യവര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    മക  .

രലാധലാകൃഷ്ണന): സര്, തലാമഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

 i. ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക
മേ
നര
.

എസസ്റ്റ്.ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിമന്റ കലാലതലാമേ
സ 
പതലിക 
സഹലിത 
മേലാമണലാ
മയെനസ്റ്റ് 

നമ്പർ തശയെതലി

1 1229/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 11/2022/വലിജലി 17.12.2022 അല

2 115/2023 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.)നര.19/2023/മഹലാര 19.01.2023 അല

3 116/2023 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്)നര.21/2023/മഹലാര 20.01.2023 അല

4 147/2023 ജലി.ഒ.(ആര്.ടലി)നര. 221/2023/മഹലാര 28.01.2023 അല

5 148/2023 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.)നര.32/2023/മഹലാര 28.01.2023 അല

6 172/2023 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.)നര.34/2023/മഹലാര 02.02.2023 അല

7 173/2023 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.)നര.35/2023/മഹലാര 02.02.2023 അല

8 174/2023 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്)നര.36/2023/മഹലാര 02.02.2023 അല

9 211/2023
ജലി.ഒ 
(എര.എസസ്റ്റ്)നര.16/2023/ജലി.എ.ഡലി 08.02.2023 അല

10 212/2023 ജലി.ഒ.(ആര്.ടലി)നര.337/2023/മഹലാര 11.02.2023 അല

11 234/2023 ജലി.ഒ.(എര.എസസ്റ്റ്.)നര. 46/2023/മഹലാര 16.02.2023 അല
 
    ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

2

കമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിമന്റ കലാലതലാമേസ 
പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാമയെനസ്റ്റ് 
വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1 മകലാച്ചലി 
ഇൻമഫലാപലാർക്കസ്റ്റ്

2017-18 വലാർഷലിക റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ് അമത

2
മകരള പ്രവലാസലി 
മകരളശയെ മക്ഷേമേ 
മബലാർഡസ്റ്റ്

2021-22 വലാർഷലിക / ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ്

അമത

3

മകരള സരസലാന 
പടലികജലാതലി 
പടലികമഗലാതവർഗ 
കമശഷൻ

കമശഷന
ഉതരവലിമന്മേലുള്ള
നടപടലി വലിവരര

സരബനലിച്ച പ്രമതഖ്യക
റലിമപ്പലാര്ടസ്റ്റ്

ബലാധകമേല

II.   പടലികജലാതലി,  പടലികവര്ഗ,  പലിനലാക്ക വലിഭലാഗ മക്ഷേമേ വര മദേവസസ്വവര

പലാര്ലമമേന്ററലികലാരഖ്യവര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    മക  .    രലാധലാകൃഷ്ണന):  സര്,

തലാമഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

  ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

കമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിമന്റ കലാലതലാമേസ 
പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാമയെനസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1

മകരള 
സരസലാന 
പടലികജലാതലി 
പടലികമഗലാത 
വർഗ കമശഷന

2020-21 പ്രമതഖ്യക ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാര്ടസ്റ്റ്

അമത
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III.  റവനന-ഭവനനലിര്മലാണ  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  മപലാതുമേരലാമേതസ്റ്റ്-

വലിമനലാദേസഞലാരര  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    പലി  .    എ  .    മുഹമദേസ്റ്റ്  റലിയെലാസസ്റ്റ്):  സര്,

തലാമഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക
മേ
നര.

എസസ്റ്റ്
.ആർ.ഒ. 
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിമന്റ കലാലതലാമേസ 
പതലിക 
സഹലിത 
മേലാമണലാമയെ
നസ്റ്റ് 

നമ്പര് തശയെതലി

1 196/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.39/2023/ആര്.ഡലി 09.02.2023 അല

2 235/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.53/2023/ആര്.ഡലി. 18.02.2023 അല

IV.  ധനകലാരഖ്യ വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    മക  .    എന  .     ബലാലമഗലാപലാല):  സര്,

തലാമഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

  ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

ക
മേ
നര
.

എസസ്റ്റ്
.ആർ.

ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിമന്റ കലാലതലാമേസ 
പതലിക സഹലിത
മേലാമണലാമയെനസ്റ്റ് നമ്പർ തശയെതലി

1 137/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.10/2023/ടലാക്സസസ്റ്റ് 27.01.2023 അല

2 138/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.11/2023/ടലാക്സസസ്റ്റ് 27.01.2023 അല

3 170/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.17/2023/ടലാക്സസസ്റ്റ് 01.02.2023 അല

4 171/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.18/2023/ടലാക്സസസ്റ്റ് 01.02.2023 അല
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V.  നലിയെമേര,  വഖ്യവസലായെര,  കയെര്  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  ധനകലാരഖ്യ

വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    മക  .    എന  .     ബലാലമഗലാപലാല):  സര്,  തലാമഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

 i.ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

കമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിമന്റ കലാലതലാമേസ 
പതലിക

സഹലിതമേലാ
മണലാ മയെനസ്റ്റ് 

നമ്പർ  തശയെതലി 

1 206/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര. 1/2023/വഖ്യവ 24.01.2023 അല

2 207/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.2/2023/വഖ്യവ. 27.01.2023 അല

3 213/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.3/2023/വഖ്യവ. 27.01.2023 അല

4 220/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.8/2023/വഖ്യവ. 07.02.2023 അല

5 222/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നമ്പര്.9/2023/വഖ്യവ. 07.02.2023 അല

6 228/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നമ്പര് 5/2023/വഖ്യവ. 07.02.2023 അല

7 229/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നമ്പര് 6/2023/വഖ്യവ. 07.02.2023 അല

8 230/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നമ്പര് 7/2023/വഖ്യവ. 07.02.2023 അല

9 243/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നമ്പര് 10/2023/വഖ്യവ. 13.02.2023 അല

ii. ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

കമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിമന്റ കലാലതലാമേസ
  പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാമയെ
നസ്റ്റ് 

വർഷര     സസ്വഭലാവര 
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1 മകരളലാ മസറസ്റ്റ് ഇലമകലാണലിക്സസ്റ്റ് 
മഡവലപ്പസ്റ്റ്മമേന്റസ്റ്റ് മകലാര്പ്പമറഷന 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് (മകലമടലാണ)

2017-18  വലാര്ഷലിക 
റലിമപ്പലാര്ടസ്റ്റ്

അമത

2 മകരള ഖലാദേലി ഗലാമേ വഖ്യവസലായെ മബലാര്ഡസ്റ്റ് 2017-18 വലാർഷലിക
കണക്കുകൾ

അമത

3 തലിരുവനന്തപുരര മപര്മേനന്റസ്റ്റ് മലലാകസ്റ്റ് 
അദേലാലതസ്റ്റ്

2018-19  പ്രമതഖ്യക
ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാര്ടസ്റ്റ്

അമത

4 മകരള മസറസ്റ്റ് ഇനഡസലിയെല 
എന്റര്പപ്രസസസ്റ്റ് ലലിമേലിറ ഡസ്റ്റ് 

2019-20 വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ്

അമത

5 ടലാമക്കലാ മകബലിള് കമ്പനലി ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 2020-21 വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ്

അമത

6 മകരള മസറസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് ആന്റസ്റ്റ് 
ഫലാര്മേസനടലിക്കലസസ്റ്റ് ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2020-21 വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ്

അമത

7 മകരള ഇലകലിക്കല ആന്റസ്റ്റ് അപലഡസ്റ്റ് 
എൻജലിനശയെറലിരഗസ്റ്റ് കമ്പനലി ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2020-21 വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാർടര

കണക്കുകളര

അമത

8 മകരള മേലിനറലസസ്റ്റ് ആന്റസ്റ്റ് മമേറലസസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ് 

2021-22 വലാർഷലിക
റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ് 

അമത

9 ടലാവനകൂര് മകലാച്ചലിന മകമേലിക്കലസസ്റ്റ് 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2021-22 വലാര്ഷലിക 
റലിമപ്പലാര്ടസ്റ്റ്

അമത

VI.  തമദ്ദേശസസ്വയെരഭരണര,  എപക്സസസ്റ്റ്  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  കൃഷലി

വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    പലി  .    പ്രസലാദേസ്റ്റ്):  സര്,  തലാമഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166(1) പ്രകലാരമുളള കടലലാസുകള്
കമേ
നര.

എസസ്റ്റ്
.ആർ.

ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിമന്റ കലാലതലാമേസ
പതലിക
സഹലിത

മേലാമണലാമയെ

നമ്പർ തശയെതലി
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നസ്റ്റ് 

1. 191/2023
ജലി.ഒ.
(പലി)നര.14/2023/എല.എസസ്റ്റ്.ജലി.ഡലി. 08.02.2023 അല

VII.  കൃഷലി  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    പലി  .    പ്രസലാദേസ്റ്റ്):  സര്,  തലാമഴെപ്പറയുന

കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

കമേ
നര.

സലാപനര 
റലിമപ്പലാർടലിമന്റ കലാലതലാമേസ 

  പതലിക  സഹലിത
മേലാമണലാമയെനസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
വലാഴെക്കുളര അമഗലാ & ഫ്രൂടസ്റ്റ് 
മപ്രലാസസലിരഗസ്റ്റ് കമ്പനലി 
ലലിമേലിറഡസ്റ്റ്

2019-20
 വലാർഷലിക

ആഡലിറസ്റ്റ്
റലിമപ്പലാർടസ്റ്റ്

അമത

VIII.  സഹകരണ-രജലിമസഷന  വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .    എന  .

വലാസവന): സര്, തലാമഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

കമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിമന്റ കലാലതലാമേസ
പതലിക

സഹലിതമേലാ
മണലാ മയെനസ്റ്റ്

നമ്പർ  തശയെതലി 

1 981/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.190/2022/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 12.10.2022 അമത

2 81/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര. 9/2023/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 13.01.2023 അല

3 188/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.32/2023/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 04.02.2023 അല

4 189/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.34/2023/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 07.02.2023 അല

5 200/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.35/2023/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 11.02.2023 അല

6 204/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.19/2023/ടലാക്സസസ്റ്റ് 07.02.2023 അല

7 208/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.36/2023/ടലാക്സസസ്റ്റ് 14.02.2023 അല
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8 216/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.37/2023/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 14.02.2023 അല

9 217/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.38/2023/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 14.02.2023 അല

10 218/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.39/2023/മകലാ-ഓപ്പസ്റ്റ് 15.02.2023 അല

11 219/2023 ഓപ്പസ്റ്റ് 20.12.2022 അല

IX.  മേതഖ്യബനനര,  സലാരസലാരലികര,  യുവജനകലാരഖ്യ  വകുപ്പുമേനലി

(ശശ  .    സജലി  മചറലിയെലാന):  സര്,  തലാമഴെപ്പറയുന  കടലലാസുകള്  ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

കമേ
നര.

എസസ്റ്റ് 
.ആർ. ഒ.
നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിമന്റ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ

മണലാ
മയെനസ്റ്റ് 

നമ്പർ

 

തശയെതലി 

1 49/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.24/2023/എഫസ്റ്റ്&പലി.ഡലി. 09.01.2023 അല

2 62/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.20/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

3 64/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.21/2023/മേതുവ. 07.01.2023 അല

4 65/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.23/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

5 66/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.16/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

6 67/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.15/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

7 75/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.3/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

8 76/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.14/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

9 77/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നര.5/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

10 78/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.19/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

8

11 79/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.18/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

12 84/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.10/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

13 85/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.17/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

14 86/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.13/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

15 87/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.22/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

16 88/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.9/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

17 96/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.11/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

18 97/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.6/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

19 99/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.12/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

20 104/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.7/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

21 105/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.4/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

22 109/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി)നര.8/2023/മേതുവ 07.01.2023 അല

X.  മപലാതുവലിദേഖ്യലാഭഖ്യലാസ-മതലാഴെലില വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    വലി  .    ശലിവനകുടലി):

സര്, തലാമഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ചടര 166 (1) പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

കമേ
നര.

എസസ്റ്റ് .ആർ.
ഒ. നമ്പർ  

വലിജലാപനതലിമന്റ കലാലതലാമേ
സ 

പതലിക
സഹലിതമേലാ
മണലാമയെ

നസ്റ്റ് 

നമ്പർ

 

തശയെതലി 

1 1223/2022 ജലി.ഒ.(പലി)നര.98/2022/എല.ബലി.ആര്. 01.10.2022 അല

2 145/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.18/2023/എല.ബലി.ആര്. 25.01.2023 അല

3 158/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.9/2023/എല.ബലി.ആര് 11.01.2023 അല

4 159/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.9/2023/എല.ബലി.ആര് 11.01.2023 അല
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5 160/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.9/2023/എല.ബലി.ആര് 11.01.2023 അല

6 166/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.10/2023/എല.ബലി.ആര് 11.01.2023 അല

7 167/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.10/2023/എല.ബലി.ആര് 11.01.2023 അല

8 168/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.10/2023/എല.ബലി.ആര് 11.01.2023 അല

9 169/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.10/2023/എല.ബലി.ആര് 11.01.2023 അല

10 178/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.17/2023/എല.ബലി.ആര്. 25.01.2023 അല

11 179/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.17/2023/എല.ബലി.ആര്. 25.01.2023 അല

12 182/2023 ജലി.ഒ.(പലി)നര.20/2023/എല.ബലി.ആര് 04.02.2023 അല

13 214/2023 സ.ഉ.(അച്ചടലി) നര. 24/2023/മതലാഴെലില 14.02.2023 അല

XI.  ആമരലാഗഖ്യ-വനലിത-ശലിശുവലികസന  വകുപ്പുമേനലിക്കുമവണലി  കൃഷലി

വകുപ്പുമേനലി  (ശശ  .    പലി  .    പ്രസലാദേസ്റ്റ്):  സര്,  തലാമഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന

മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ചടര 166 ബലി പ്രകലാരമുള്ള കടലലാസുകൾ

കമേ
നര. സലാപനര 

റലിമപ്പലാർടലിമന്റ കലാലതലാമേസ 
  പതലിക  സഹലിത

മേലാമണലാമയെനസ്റ്റ് വർഷര     സസ്വഭലാവര 

1
മകരള ആമരലാഗഖ്യ ശലാസ്ത്ര 
സര്വ്വകലലാശലാല

2019-20
 വലാര്ഷലിക
കണക്കുകള് അമത

ആഡലിറസ്റ്റ് റലിമപ്പലാര്ടസ്റ്റ്

2020-21 
വലാർഷലിക 
റലിമപ്പലാര്ടസ്റ്റ് അമത

XII.  നലിയെമേസഭ  മസകടറലി  (  ശശ  .    എ  .    എര  .    ബഷശര്  ):  സര്,

തലാമഴെപ്പറയുന കടലലാസുകള് ഞലാന മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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നലിയെമേസഭ  പലാസലാക്കലിയെ  ബലില്ലുകളലില  ഗവര്ണ്ണറുമട  അരഗശകലാരര   ലഭലിച്ച
തലാമഴെപ്പറയുന ആകസ്റ്റ്  

കമേ
നര.

ആകലിമന്റ

വര്ഷര നമ്പര് മപരസ്റ്റ്

1 2023 12 ദേലി മകരള പഹമക്കലാര്ടസ്റ്റ് സര്വ്വശസസസ്റ്റ്  (ഡലിറര്മേലിമനഷന
ഓഫസ്റ്റ് റലിടയെര്മമേന്റസ്റ്റ് ഏജസ്റ്റ്) അമമേന്റസ്റ്റ്മമേന്റസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ്, 2022


