
2021-ലലെ  കകേരള റദദ്ദാക്കലലും ഒഴഴിവദ്ദാക്കലലും ബഴില

(നഴിയമസഭ പദ്ദാസദ്ദാക്കഴിയ പ്രകേദ്ദാരമുള്ളതത)

പ്രകയദ്ദാഗതഴിലെഴിലദ്ദാതതലും തടര്നത ആവശശ്യമഴിലദ്ദാതതലും 

ആയ ചഴിലെ നഴിയമങ്ങള് റദദ്ദാക്കുനതഴിനുളള  

ഒരു  

ബഴില

പപീഠഴികേ.― പ്രകയദ്ദാഗതഴിലെഴിലദ്ദാതതലും  തടര്നത  ആവശശ്യമഴിലദ്ദാതതലും  ആയ  ചഴിലെ

നഴിയമങ്ങള് റദദ്ദാകക്കണ്ടതത യുക്തമദ്ദായഴിരഴിക്കുകേയദ്ദാല;

ഭദ്ദാരത  റഴിപ്പബഴിക്കഴിലന്റെ  എഴുപതഴിമൂനദ്ദാലും  സലുംവത്സരതഴില  തദ്ദാലഴപ്പറയുലും  പ്രകേദ്ദാരലും

നഴിയമമുണ്ടദ്ദാക്കുന:―

1.  ചുരുക്കകപ്പരുലും  പ്രദ്ദാരലുംഭവലും.―(1)  ഈ  ആകഴിനത  2022-ലലെ  കകേരള  റദദ്ദാക്കലലും

ഒഴഴിവദ്ദാക്കലലും ആകത  എനത കപരത പറയദ്ദാലും.

(2) ഇതത ഉടന് പ്രദ്ദാബലെശ്യതഴില വരുനതദ്ദാണത.

2.  ചഴിലെ  നഴിയമങ്ങള്  റദദ്ദാക്കല.―ഈ  ആകഴിലന്റെ  പടഴികേയഴില  പറഞഴിട്ടുള്ള

നഴിയമങ്ങള് ഇതഴിനദ്ദാല റദദ്ദാക്കഴിയഴിരഴിക്കുന.

3.  ഒഴഴിവദ്ദാക്കല.―(1)  ഈ  ആകഴിലലെ  പടഴികേയഴില  പറഞഴിട്ടുള്ള  ഏലതങഴിലലും നഴിയമലും

റദദ്ദാക്കഴിയതത,  റദദ്ദാക്കലപ്പട  നഴിയമലും  ബദ്ദാധകേമദ്ദാക്കഴിയഴിട്ടുള്ളകതദ്ദാ  ഉള്ലപ്പടുതഴിയഴിട്ടുള്ളകതദ്ദാ

പരദ്ദാമര്ശഴിചഴിട്ടുള്ളകതദ്ദാ  ആയ  മകറ്റേലതങഴിലലും  നഴിയമലത  ബദ്ദാധഴിക്കുനതലദ്ദാതതലും,

ഈ ആകത  മൂലെലും  ഇതഴിനകേലും  ലചയ്തകതദ്ദാ  കനരഴിടകതദ്ദാ  ആയ ഏതഴിലന്റെലയങഴിലലും  സദ്ദാധുതലയകയദ്ദാ

സദ്ദാധുത  ഇലദ്ദായ്മലയകയദ്ദാ  പ്രഭദ്ദാവലതകയദ്ദാ  അനന്തരഫലെലതകയദ്ദാ  അഥവദ്ദാ  ഇതഴിനകേലും
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ആര്ജഴിചഴിട്ടുള്ളകതദ്ദാ പ്രദ്ദാപ്തമദ്ദായഴിട്ടുള്ളകതദ്ദാ കനരഴിടകതദ്ദാ ആയ ഏലതങഴിലലും അവകേദ്ദാശലതകയദ്ദാ

ഉടമസദ്ദാവകേദ്ദാശലതകയദ്ദാ,  കേര്തവശ്യലതകയദ്ദാ,  ബദ്ദാദശ്യതലയകയദ്ദാ  അഥവദ്ദാ  അവ

സലുംബനഴിച ഏലതങഴിലലും പരഴിഹദ്ദാരലതകയദ്ദാ നടപടഴിലയകയദ്ദാ അഥവദ്ദാ ഏലതങഴിലലും കേടലും,

പഴിഴ,  കേര്തവശ്യലും,  ബദ്ദാദശ്യത,  അവകേദ്ദാശവദ്ദാദലും  അലലങഴില  ആവശശ്യലപ്പടല  എനഴിവലയ

സലുംബനഴികചദ്ദാ  അവയഴില  നഴിനലും  ഉള്ള  കമദ്ദാചനലതകയദ്ദാ  ബദ്ദാദശ്യതദ്ദാ  വഴിമുക്തഴിലയകയദ്ദാ

അഥവദ്ദാ ഇതഴിനകേലും നലകേഴിയഴിട്ടുള്ള ഏലതങഴിലലും  നകഷദ്ദാതരവദ്ദാദലതകയദ്ദാ അഥവദ്ദാ മുമത

ലചയ്തഴിട്ടുള്ള ഏലതങഴിലലും പ്രവ വൃതഴിലയകയദ്ദാ കേദ്ദാരശ്യലതകയദ്ദാ ബദ്ദാധഴിക്കുനതലദ്ദാതതമദ്ദാണത;

അതമല,  ഏലതങഴിലലും  നഴിയമലും  വഴഴികയദ്ദാ  നഴിയമതഴികലെദ്ദാ  നഴിയമതഴിലനഴികനദ്ദാ

പ്രദ്ദാമദ്ദാണപീകേരഴിചഴിട്ടുള്ളകതദ്ദാ അലുംഗപീകേദ്ദാരലും സഴിദഴിചഴിട്ടുള്ളകതദ്ദാ ഉരുതഴിരഴിഞഴിട്ടുള്ളകതദ്ദാ ആയ

ഏലതങഴിലലും തതത്വകമദ്ദാ നഴിയമപ്രമദ്ദാണകമദ്ദാ അഥവദ്ദാ വശ്യവസദ്ദാപഴിതമദ്ദായ അധഴികേദ്ദാരഴിതകയദ്ദാ,

അനശ്യദ്ദായ ഹര്ജഴിയുലട രൂപകമദ്ദാ, ഗതഴികയദ്ദാ, പതഴികവദ്ദാ, നടപടഴിക്രമകമദ്ദാ അഥവദ്ദാ നഴിലെവഴിലള്ള

വഴക്കകമദ്ദാ  ആചദ്ദാരകമദ്ദാ  വഴികശഷദ്ദാധഴികേദ്ദാരകമദ്ദാ  പരഴിമഴിതഴികയദ്ദാ  ഒഴഴിവദ്ദാക്കകലെദ്ദാ  ഉകദശ്യദ്ദാഗകമദ്ദാ

നഴിയമനകമദ്ദാ അവ ഏലതങഴിലലും വഴിധതഴില,  യഥദ്ദാക്രമലും,  ഇതഴിന്പ്രകേദ്ദാരലും റദദ്ദാക്കലപ്പടഴിട്ടുള്ള

നഴിയമങ്ങളദ്ദാല ആയഴിരുനദ്ദാല തലനയുലും, ഈ ആകത ബദ്ദാധഴിക്കുനതല;

അതമല,  ഈ ആകത പ്രകേദ്ദാരമുള്ള ഏലതങഴിലലും  നഴിയമതഴിലന്റെ റദദ്ദാക്കല,  ഇകപ്പദ്ദാള്

നഴിലെവഴിലെഴിലദ്ദാതകതദ്ദാ  പ്രദ്ദാബലെശ്യതഴിലെഴിലദ്ദാതകതദ്ദാ  ആയ  ഏലതങഴിലലും  അധഴികേദ്ദാരഴിത,

ഉകദശ്യദ്ദാഗലും,  ആചദ്ദാരലും,  ബദ്ദാദശ്യത,  അവകേദ്ദാശലും,  ഉടമസദ്ദാവകേദ്ദാശലും,  പ്രകതശ്യകേദ്ദാവകേദ്ദാശലും,

പരഴിമഴിതഴി,  ഒഴഴിവദ്ദാക്കല,  ആചരണലും,  പതഴിവത,  നടപടഴിക്രമലും എനഴിവലയകയദ്ദാ അഥവദ്ദാ മറ്റേത

സലുംഗതഴിലയകയദ്ദാ  കേദ്ദാരശ്യലതകയദ്ദാ  പുനരുജപീവഴിപ്പഴിക്കുകേകയദ്ദാ  പുനനഃസദ്ദാപഴിക്കുകേകയദ്ദാ

ലചയ്യുനതല. 

(2) 1125-ലലെ കകേരള വശ്യദ്ദാഖശ്യദ്ദാനവലും സദ്ദാമദ്ദാനശ്യഖണ്ഡങ്ങളലും ആകഴിലന്റെ (1125-ലലെ VII)

4-ാം  വകുപ്പഴിലലെ  വശ്യവസകേള്,  ഈ  ആകത  പ്രകേദ്ദാരമുള്ള,  ഒരു  നഴിയമതഴിലന്റെ  റദദ്ദാക്കല

സലുംബനഴിചത, ബദ്ദാധകേമദ്ദായഴിരഴിക്കുനതദ്ദാണത.
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പടഴികേ

(2-ാം വകുപ്പത കേദ്ദാണുകേ)

ക്രമ
നമര്

വര്ഷവലും ആകഴിലന്റെ/
റഗുകലെഷലന്റെ നമരുലും

      ചുരുക്കകപ്പരത

(1) (2)            (3)

തഴിരുവഴിതദ്ദാലുംകൂര് ആക്റ്റുകേള്

1   1040 1040-ലലെ  എന്ഫദ്ദാഞഞ്ചൈലസ്മെന്റെത  ഓഫത
സര്ക്കദ്ദാര്  പദ്ദാടലും  ലെദ്ദാന്റെതസത  ലപ്രദ്ദാക്ലകമഷന്
(ടദ്ദാവന്കൂര്)

2   1061
1061-ലലെ  റവനന്യൂ  ലസറ്റേഴിലലമന്റെത  ലപ്രദ്ദാക്ലകമഷന്
(ടദ്ദാവന്കൂര്)

ലകേദ്ദാചഴി ആക്റ്റുകേള്

3 1118 XII 1118-ലലെ  ദഴി  പള്ളഴിപ്പുറതത  പദ്ദാഴൂര്  ഇലലും  അസലുംപ്ഷന്
ഓഫത മദ്ദാകനജ് ലമന്റെത  ലപ്രദ്ദാക്ലകമഷന് (ലകേദ്ദാചഴി)

4                പദ്ദാലെഴിയലും വഴിളലുംബരലും (ലകേദ്ദാചഴിയഴില മദ്ദാതലും)

5 1095 XVIII 1095-ലലെ  ദഴി  പ്രഴിലവന്ഷന് ഓഫത  ക്രൂവലറ്റേഴി  റ
ആനഴിമലസത ആകത (ലകേദ്ദാചഴി)

6 1109 I 1109-ലലെ ദഴി ലകേദ്ദാചഴിന് അലമന്റെഴിലുംഗത ആകത

7 1111 XXVI 1111-ലലെ ദഴി പ്രഴിലവന്ഷന് ഓഫത ലഡെഡെഴികക്കഷന് ആകത

8 1112 XXVI 1112-ലലെ  ദഴി  ലകേദ്ദാചഴിന്  ലഡെബ്റ്റേത  കേണ്സപീലെഴികയഷന്
ആകത

9 1118 XV 1118-ലലെ അലമന്റെഴിലുംഗത ലപ്രദ്ദാക്ലകമഷന്

10 1123 I 1123—ലലെ ലപ്രദ്ദാക്ലകമഷന് എകതലറ്റേന്ഡെഴിലുംഗത  ദഴി
പഴിരപീയഡെത ഓഫത മദ്ദാകനജ് ലമന്റെത ഓവര് പദ്ദാലെഴിയലും
എകസ്റ്റേറ്റേത (ലകേദ്ദാചഴി)

11 1124 VIII 1124-ലലെ പദ്ദാലെഴിയലും ലപ്രദ്ദാക്ലകമഷന്
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തഴിരുവഴിതദ്ദാലുംകൂര്-ലകേദ്ദാചഴി  ആകത

12 1955 XXVI 1955-ലലെ  ദഴി  ടദ്ദാവന്കൂര്  ലകേദ്ദാചഴിന്  എന്റെര്ലടയഴിന്ലമന്റെതസത
ടദ്ദാകത   (വദ്ദാലെഴികഡെഷന് ഓഫത ലലെവഴി ആന്റെത കേളക്ഷന്)
ആകത  

മലെബദ്ദാര് പ്രകദശതത ബദ്ദാധകേമദ്ദായഴിട്ടുള്ള മദദ്ദാസത ആക്റ്റുകേളലും റഗുകലെഷനുകേളലും

13 1802 III 1802-ലലെ  ദഴി  മദദ്ദാസത  അഡഴിനഴികസ്ട്രേഷന്  ഓഫത
എകസ്റ്റേറ്റേതസത റഗുകലെഷന്

14 1862 IV 1862-ലലെ  ദഴി  മദദ്ദാസത  എന്ഫദ്ദാഞഞ്ചൈസ്ഡെത
ഇനദ്ദാലുംസത ആകത 

15 1867 I 1867-ലലെ ദഴി മദദ്ദാസത ജനറല കക്ലദ്ദാസസത ആകത

16 1891 I 1891-ലലെ ദഴി മദദ്ദാസത ജനറല കക്ലദ്ദാസസത ആകത

17 1914 VIII 1914-ലലെ  ദഴി  മദദ്ദാസത  ഡെഴിലസന്ടഞലെകസഷന്
ആകത

18 1947 XIV 1947-ലലെ ദഴി മദദ്ദാസത എകസ്റ്റേറ്റേതസത  ,  കേമന്യൂണല,
കഫദ്ദാറസ്റ്റേത  ആന്റെത  ഞപ്രവറ്റേത  ലെദ്ദാന്റെതസത  (ലപ്രദ്ദാഹഴിബഴിഷന്
ഓഫത ഏലെഴിയകനഷന്) ആകത

19 1947 XXXI 1947-ലലെ  ദഴി  മദദ്ദാസത  കദവദദ്ദാസപീസത
(പ്രഴിലവന്ഷന് ഓഫത ലഡെഡെഴികക്കഷന്) ആകത

20 1948 VII 1948-ലലെ  ദഴി  മദദ്ദാസത  റപീ  ഇനദ്ദാകഴിലുംഗത  ആന്റെത
റഴിപ്പപീലെഴിലുംഗത (നമര് 1) ആകത

21 1948 VIII 1948-ലലെ ദഴി മദദ്ദാസത റപീ ഇനദ്ദാകഴിലുംഗത (നമര് II) ആകത

22 1948    IX 1948-ലലെ  ദഴി  മദദ്ദാസത  റപീ  ഇനദ്ദാകഴിലുംഗത  (നമര്  III)  
ആകത

23 1949 X 1949-ലലെ ദഴി മദദ്ദാസത റപീ ഇനദ്ദാകഴിലുംഗത ആകത

24 1949 XXIX 1949-ലലെ ദഴി  മദദ്ദാസത  എസന്ഷശ്യല ആര്ടഴിക്കഴിള്സത
കേണ്കടദ്ദാള്  ആന്റെത  റഴികേത്വസഷനഴിലുംഗത  (ലടമററഴി
പകവഴത ) ആകത

25 1950 III 1950-ലലെ ദഴി മദദ്ദാസത റപീ ഇനദ്ദാകഴിലുംഗത ആകത
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26 1951 XIV 1951-ലലെ  ദഴി  മദദ്ദാസത  റഴിപ്പപീലെഴിലുംഗത  ആന്റെത
അലമന്ഡെഴിലുംഗത ആകത

27 1952 XI 1952-ലലെ  ദഴി  മദദ്ദാസത  റഴിപ്പപീലെഴിലുംഗത  ആന്റെത
അലമന്ഡെഴിലുംഗത ആകത

28 1954 XXIX 1954-ലലെ  ദഴി  മദദ്ദാസത  ഇലെകഴിസഴിറ്റേഴി  സഞപ
അണ്ടര്കടക്കഴിലുംഗ്സത (അകേത്വസഴിഷന്) ആകത

29 1955 XXXVI 1955-ലലെ ദഴി  മദദ്ദാസത  റഴിപ്പപീലെഴിലുംഗത  ആന്റെത  അലമന്ഡെഴിലുംഗത
ആകത

കകേന്ദ്ര ആക്റ്റുകേള്

30 1863 XXIII 1863-ലലെ ദഴി കവസ്റ്റേത ലെദ്ദാന്ഡ്സത (ലക്ലയഴിലുംസത ) ആകത

31 1867 XXII 1867-ലലെ ദഴി സലറയഴിസത ആകത
32 1871 IV 1871-ലലെ ദഴി ലകേദ്ദാകറദ്ദാകണഴത ആകത

33 1874 XV 1874-ലലെ ദഴി ലെദ്ദാസത കലെദ്ദാക്കല എകതറ്റേന്റെത ആകത

34 1981 53 1981-ലലെ ദഴി കകേരള അകപ്രദ്ദാപ്രഴികയഷന് (നമര് 4) ആകത

35 1982 9 1982-ലലെ ദഴി കകേരള അകപ്രദ്ദാപ്രഴികയഷന്  (കവദ്ദാടത
ഓണ് അക്കക്കൗണ്ടത ) ആകത

36 1982 10 1982-ലലെ ദഴി കകേരള അകപ്രദ്ദാപ്രഴികയഷന് ആകത 

കകേരള ആക്റ്റുകേള്

37 1963 9 1963-ലലെ ഞകേവശദ്ദാവകേദ്ദാശതഴിനുലും,  നഴികരദ്ദാധന
കേലപ്പനയലും  കവണ്ടഴിയുള്ള  വശ്യവഹദ്ദാരങ്ങള്
(വപീണലും ഉള്ള ഞകേമദ്ദാറ്റേലും) ആകത

38 1969 19 1969-ലലെ തഴിരുപ്പ പ്പുവദ്ദാരലും ലകേദ്ദാടുക്കല  (നഴിര്തലെദ്ദാക്കല)
കഭദഗതഴി ആകത

39 1975 30 1975-ലലെ കകേരള അധമര്ണ്ണ (തദ്ദാലക്കദ്ദാലെഴികേദ്ദാശത്വദ്ദാസ)
ആകത

40 1976 9 1976-ലലെ  കകേരള  മുനഴിസഴിപ്പല  കേക്കൗണ്സഴിലസത
(കേക്കൗണ്സഴിലെര്മദ്ദാരുലട  ഉകദശ്യദ്ദാഗ  കേദ്ദാലെദ്ദാവധഴി
നപീടല) ആകത
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41 1976 31 1976-ലലെ  തഴിരുവഴിതദ്ദാലുംകൂര്  ലകേദ്ദാടദ്ദാരതഴികലെക്കത
ലനലലും  അരഴിയുലും  നലകുനതത  സലുംബനഴിച
(അവകേദ്ദാശങ്ങളലും ബദ്ദാദശ്യതകേളലും നഴിര്തലെദ്ദാക്കല)
ആകത

   42       1977 3 1976-ലലെ കകേദ്ദാഴഴികക്കദ്ദാടത മുനഴിസഴിപ്പല കകേദ്ദാര്പ്പകറഷന് 
(പുനനഃസലുംഘടഴിപ്പഴിക്കുനതഴിനുള്ള സമയലും നപീടല) 
ആകത

43 1988 13 1988-ലലെ ഗദ്ദാനഴിജഴി സര്വ്വകേലെദ്ദാശദ്ദാലെ (ലസനറലും
സഴിന്ഡെഴികക്കറലും പഴിരഴിച്ചുവഴിടല) ആകത

44 2001 19 2001-ലലെ കകേരള കേദ്ദാര്ഷഴികേ കേടക്കദ്ദാര് (തദ്ദാലക്കദ്ദാ
ലെഴികേദ്ദാശത്വദ്ദാസ) ആകത

45 2004 3 2004-ലലെ  കകേരള  ഓകടദ്ദാലമദ്ദാഞബലസത
ലെഴിമഴിറ്റേ ഡെത  (ജഴിവനക്കദ്ദാരുലട  നഴിയമനലും
സദ്ദാധൂകേരഴിക്കല) ആകത

46 2005 8 2005-ലലെ  കകേരള  വഴികനദ്ദാദസഞ്ചൈദ്ദാര  (കമഖലെകേളലട
സലുംരക്ഷണവലും പരഴിപദ്ദാലെനവലും) ആകത

കഭദഗതഴി ആക്റ്റുകേള്

47 2002 4 2002-ലലെ കകേരള ലപദ്ദാതവഴിലപ്പന നഴികുതഴി 
(കഭദഗതഴി) ആകത

48 2002 5 2002-ലലെ  കകേരള  അടഴിസദ്ദാന  സക്കൗകേരശ്യ
നഴികക്ഷപനഴിധഴി (കഭദഗതഴി) ആകത

49 2002 6 2002-ലലെ കകേരള വനഴിതദ്ദാ കേമപീഷന് (കഭദഗതഴി)
ആകത

50 2003 1 2003-ലലെ  അബ്കേദ്ദാരഴി (കഭദഗതഴി) ആകത

51 2003 2 2003-ലലെ കകേരള  കകേദ്ദാര്ടത  ഫപീസലും  വശ്യവഹദ്ദാരസലെയുലും
(കഭദഗതഴി) ആകത

52 2003 3 2003-ലലെ  കകേരള  ലപദ്ദാതവഴിലപ്പന  നഴികുതഴി
(കഭദഗതഴി) ആകത
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53 2003 4 2003-ലലെ  ശപീ  ശങരദ്ദാചദ്ദാരശ്യ  സലുംസ്കൃത

സര്വ്വകേലെദ്ദാശദ്ദാലെ (കഭദഗതഴി) ആകത

54 2003 7 2003-ലലെ  കകേരള  ലപദ്ദാതവഴിലപ്പന  നഴികുതഴി

(മൂനദ്ദാലും കഭദഗതഴി) ആകത

55 2003 8 2003-ലലെ  കകേരള  ഒഴഴിപ്പഴിക്കല  നടപടഴികേള്

നഴിര്തഴിവയ്ക്കല (കഭദഗതഴി) ആകത

56 2003 9 2003-ലലെ കകേരള പഞ്ചൈദ്ദായതത രദ്ദാജത  (കഭദഗതഴി)

ആകത

57 2003 10 2003-ലലെ  കകേരള  മുനഴിസഴിപ്പദ്ദാലെഴിറ്റേഴി  (കഭദഗതഴി)

ആകത

58 2003 11 2003-ലലെ  കകേരള  ലപദ്ദാതവഴിലപ്പന  നഴികുതഴി

(രണ്ടദ്ദാലും കഭദഗതഴി) ആകത

59 2003 16 2003-ലലെ  കകേരള  കേശുവണ്ടഴിലതദ്ദാഴഴിലെദ്ദാളഴി

ആശത്വദ്ദാസ കക്ഷമനഴിധഴി (കഭദഗതഴി) ആകത

60 2003 28 2003-ലലെ  കകേരള  വൃക്ഷസലുംരക്ഷണ  (കഭദഗതഴി)

ആകത

61 2004 1 2004-ലലെ കകേരള മുദപ്പത (കഭദഗതഴി) ആകത

62 2004 4 2004-ലലെ കകേരള കടദ്ദാള് (കഭദഗതഴി) ആകത

63 2004 16 2004-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  നഴിയമങ്ങള്

(കഭദഗതഴി) ആകത

64 2005 1 2005-ലലെ  ശപീ  ശങരദ്ദാചദ്ദാരശ്യ  സലുംസ്കൃത

സര്വ്വകേലെദ്ദാശദ്ദാലെ (കഭദഗതഴി) ആകത 

65 2005 2 2005-ലലെ സര്വ്വകേലെദ്ദാശദ്ദാലെ നഴിയമങ്ങള്  (കഭദഗതഴി)

ആകത

66 2005 3 2005-ലലെ കകേരള പഞ്ചൈദ്ദായതത രദ്ദാജത (കഭദഗതഴി) ആകത

67 2005 4 2005-ലലെ  കകേരള  മുനഴിസഴിപ്പദ്ദാലെഴിറ്റേഴി  (കഭദഗതഴി)

ആകത
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68 2005 5 2005-ലലെ  കകേരള  പഞ്ചൈദ്ദായതത  രദ്ദാജത  (രണ്ടദ്ദാലും

കഭദഗതഴി) ആകത

69 2005 6 2005-ലലെ  കകേരള  മുനഴിസഴിപ്പദ്ദാലെഴിറ്റേഴി  (രണ്ടദ്ദാലും

കഭദഗതഴി) ആകത

70 2005 7 2005-ലലെ  കകേരള  കേണ്ടഴിജന്സഴി  ഫണ്ടത

(കഭദഗതഴി) ആകത

71 2005 19 2005-ലലെ കകേരള ചൂതദ്ദാട (കഭദഗതഴി) ആകത

72 2005 22 2005-ലലെ  കകേരള  ഭൂജലെലും  (നഴിയന്ത്രണവലും

ക്രമപീകേരണവലും) കഭദഗതഴി ആകത

73 2005 23 2005-ലലെ  കകേരള  കമദ്ദാകടദ്ദാര്  ടദ്ദാന്കസദ്ദാര്ടത

ലതദ്ദാഴഴിലെദ്ദാളഴി കക്ഷമനഴിധഴി (കഭദഗതഴി) ആകത

74 2005 24 2005-ലലെ  കകേരള  കമദ്ദാകടദ്ദാര്  വദ്ദാഹന  നഴികുതഴി

ചുമതല (കഭദഗതഴി) ആകത

75 2005 26 2005-ലലെ കകേരള തകദശദ്ദാധഴികേദ്ദാരസദ്ദാന വഴികനദ്ദാദ

നഴികുതഴി (കഭദഗതഴി) ആകത

76 2005 28 2005-ലലെ  കകേരള  സത്വദ്ദാശയ  ലപ്രദ്ദാഫഷണല

കകേദ്ദാകളജുകേള്  (കേശ്യദ്ദാപഴികറ്റേഷന് ഫപീസത നഴികരദ്ദാധഴിക്കലലും

പ്രകവശനതഴിനുള്ള  നടപടഴിക്രമവലും  ഫപീസത

നഴിശ്ചയഴിക്കലലും) കഭദഗതഴി ആകത

77 2005 29 2005-ലലെ  സര്വ്വകേലെദ്ദാശദ്ദാലെ  നഴിയമങ്ങള്

(കഭദഗതഴി) കഭദഗതഴി ലചയ്യല ആകത

78 2005 30 2005-ലലെ  കകേരള  പഞ്ചൈദ്ദായതത  രദ്ദാജത  (അഞ്ചൈദ്ദാലും

കഭദഗതഴി) ആകത

79 2005 31 2005-ലലെ  കകേരള  പഞ്ചൈദ്ദായതത  രദ്ദാജത  (മൂനദ്ദാലും

കഭദഗതഴി) ആകത

80 2005 33 2005-ലലെ കകേരള മുനഴിസഴിപ്പദ്ദാലെഴിറ്റേഴി (മൂനദ്ദാലും കഭദഗതഴി) ആകത

81 2005 34 2005-ലലെ  കകേരള  മുനഴിസഴിപ്പദ്ദാലെഴിറ്റേഴി  (നദ്ദാലെദ്ദാലും

കഭദഗതഴി) ആകത
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82 2005 35 2005-ലലെ  കകേരള  മുനഴിസഴിപ്പദ്ദാലെഴിറ്റേഴി  (അഞ്ചൈദ്ദാലും

കഭദഗതഴി) ആകത

83 2005 36 2005-ലലെ  കകേരള  മുനഴിസഴിപ്പദ്ദാലെഴിറ്റേഴി  (ആറദ്ദാലും

കഭദഗതഴി) ആകത

84 2005 37 2005-ലലെ  കകേരള  മുനഴിസഴിപ്പദ്ദാലെഴിറ്റേഴി  (ഏഴദ്ദാലും

കഭദഗതഴി) ആകത

85 2005 40 2005-ലലെ  കകേരള  ലപദ്ദാതവഴിലപ്പന  നഴികുതഴി

(കഭദഗതഴി) ആകത

86 2005 41 2005-ലലെ  കകേരള  ആഡെലുംബര നഴികുതഴി  (കഭദഗതഴി)

ആകത

87 2005 42 2005-ലലെ  കകേരള  തകദശ  പ്രകദശങ്ങളഴികലെക്കത

സദ്ദാധനങ്ങള്  പ്രകവശഴിക്കുനതഴിന്കമലള്ള

നഴികുതഴി (കഭദഗതഴി) ആകത

88 2005 43 2005-ലലെ  കകേരള  കേദ്ദാര്ഷഴികേദ്ദാദദ്ദായ  നഴികുതഴി

(കഭദഗതഴി) ആകത

89 2005 45 2005-ലലെ കകേരള ജലെവഴിതരണവലും അഴുക്കുചദ്ദാലലും

(കഭദഗതഴി) ആകത

90 2006 1 2005-ലലെ  കകേരള  ഭൂപരഴിഷ്കരണ  (മൂനദ്ദാലും

കഭദഗതഴി) ആകത

91 2006 4 2006-ലലെ കകേരള ജലെകസചനവലും ജലെസലുംരക്ഷണവലും

(കഭദഗതഴി) ആകത

92 2006 21 2005-ലലെ  കകേരള  ഭൂപരഴിഷ്കരണ  (കഭദഗതഴി)

ആകത

93 2007 5 2007-ലലെ  തഴിരുവഴിതദ്ദാലുംകൂര്-ലകേദ്ദാചഴി  ഹഴിന്ദുമത

സദ്ദാപനങ്ങള് (കഭദഗതഴി) ആകത

94 2007 11 2007-ലലെ കകേരള പഞ്ചൈദ്ദായതത രദ്ദാജത  (കഭദഗതഴി)

ആകത
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95 2007 12 2007-ലലെ  കകേരള  മുനഴിസഴിപ്പദ്ദാലെഴിറ്റേഴി  (കഭദഗതഴി)

ആകത

96 2007 19 2007-ലലെ  കകേരള  വകനതര  പ്രകദശങ്ങളഴില

വൃക്ഷലും  വളര്തല  കപ്രദ്ദാലസദ്ദാഹന  (കഭദഗതഴി)

ആകത

97 2007 21 2007-ലലെ കകേരള കപദ്ദാലെപീസത (കഭദഗതഴി) ആകത

98 2007 23 2007-ലലെ  മഹദ്ദാതദ്ദാഗദ്ദാനഴി  സര്വ്വകേലെദ്ദാശദ്ദാലെ

(കഭദഗതഴി) ആകത

99 2007 24 2007-ലലെ  സര്വ്വകേലെദ്ദാശദ്ദാലെ  നഴിയമങ്ങള്

(കഭദഗതഴി) ആകത

100 2007 25 2007-ലലെ  ലകേദ്ദാചഴി  ശദ്ദാസ-സദ്ദാകങതഴികേ  ശദ്ദാസ

സര്വ്വകേലെദ്ദാശദ്ദാലെ (കഭദഗതഴി) ആകത

101 2007 26 2007-ലലെ കകേരള കസദ്ദാര്ട്സത (കഭദഗതഴി) ആകത

102 2007 27 2007-ലലെ കകേരള വനഴിതദ്ദാ കേമപീഷന് (കഭദഗതഴി)

ആകത

103 2007 29 2007-ലലെ  കകേരള  സര്കവ്വ-അതഴിരടയദ്ദാള

(കഭദഗതഴി) ആകത

104 2007 31 2007-ലലെ  കകേരള  നഴികുതഴി  വസൂലെദ്ദാക്കല

(കഭദഗതഴി) ആകത
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105 2007 33 2007-ലലെ  കകേരള  ലപ്രദ്ദാഫഷണല  കകേദ്ദാകളജുകേളലും

അലലങഴില  സദ്ദാപനങ്ങളലും  (കേശ്യദ്ദാപ്പഴികറ്റേഷന്

ഫപീസത നഴികരദ്ദാധഴിക്കലലും പ്രകവശനലും നഴിയന്ത്രഴിക്കലലും,

ചൂഷണരഹഴിത ഫപീസത നഴിശ്ചയഴിക്കലലും ലപ്രദ്ദാഫഷണല

വഴിദശ്യദ്ദാഭശ്യദ്ദാസതഴില  നപീതഴിയുലും  മഴികേവലും  ഉറപ്പുവരുത

നതഴിനുള്ള മറ്റേത നടപടഴികേളലും) കഭദഗതഴി ആകത.


