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കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലഭാസുകേള് സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി
(2021-2023)

സമനിതനിയുസട ഘടന

അദദ്ധ്യക്ഷന :

ശതീ. പനി. സനി. വനിഷ റണുനഭാഥറ.

അന്റിംഗങ്ങള്  :

ശതീ. പനി. അബ്ദുല് ഹമതീദറ

ശതീ. എന. സകേ. അക്ബര്
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ശതീ. കമഭാനസറ കജഭാസഫറ

ശതീ. എന്റിം. നനൗഷഭാദറ

ശതീ. ഇ. ടനി. സസടസണ് മഭാസ്റ്റര്

ശതീ. എന്റിം. വനിജനിന.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. കഗഭാഡ്ഫനി ഡനി. ഡനി., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി റതീന വനി. ആര്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി രജനി. ഡനി. ഒ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



മുഖവുര
കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലഭാസുകേള് സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി (2021-2023)-യുസട അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ

ഞഭാന,  സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ  സമനിതനിയുസട  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമര്പനിക്കുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2022  സഫബ്രുവരനി  21-ാം  തതീയതനി  കചേര്ന  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനിച.

പനി. സനി. വനിഷ്ണുനഭാഥറ ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന,
2022 മഭാര്ച്ചറ 14. കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലഭാസുകേള് സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ആമുഖന്റിം

കേടലഭാസുകേള്  സഭയുസട  കമശപ്പുറതറ  വയ്ക്കുനതനിനുന്റിം  അതനിനുണ്ടഭാകുന

കേഭാലതഭാമസതനിസന  കേഭാരണന്റിം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുന്റിം  കവണ്ടനി  കകേരള  നനിയമസഭയുസട

ചേട്ടേങ്ങള്  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനിയുസട  മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശയുസട

അടനിസഭാനതനില്  1995  എപനില്  28-ാം  തതീയതനി  കമശപ്പുറത്തുവച്ച  കേടലഭാസുകേള്

സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി രൂപതീകൃതമഭായനി.

പതനിനഞഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  കമശപ്പുറത്തുവച്ച  കേടലഭാസുകേള്  സന്റിംബനനിച്ച

സമനിതനി  (2021-2023) 2 021  ജുണ്  16-ാം തതീയതനി രൂപതീകൃതമഭായനി. 2021  ജുസസല  8-ാം

തതീയതനി  മുതല്  2021  ഡനിസന്റിംബര്  31  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിച്ച

വനിവനിധ സപഭാതുകമഖലഭാ സസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളസട വഭാര്ഷനികേ/ആഡനിററ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മേലന്റിം

ചേട്ടേങ്ങള്,  ഉപചേട്ടേങ്ങള്  മുതലഭായവയനികന്മേല്  ലഭനിച്ച  ഡനികല  കസ്റ്റററസമന്റുകേള്  സന്റിംബനനിച്ച

വനിവരങ്ങളന്റിം,  അകതഭാസടഭാപന്റിം  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  കമശപ്പുറത്തുവച്ച  കേടലഭാസുകേള്

സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി വനിഭഭാഗന്റിം വഴനി സഭയനില് സമര്പനിച്ച കേടലഭാസുകേളസടയുന്റിം വനിവരങ്ങള്

ഇനൗ റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉള്സപടുതനിയനിരനിക്കുന.
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ററിപപപ്പോര്ടട

ഭരണഘടനപയപ്പോ,  പപ്പോര്ലമമെനറിമന  ഒരു  ആകട  വഴറി  സസംസപ്പോന  സര്കപ്പോരറിപനപ്പോ
അമല്ലെങറില്  സഭ  ഒരു  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  അപതപ്പോററിററിപകപ്പോ  ഏല്പറിച്ചുമകപ്പോടുത്ത  നറിയമെ
നറിര്മപ്പോണപ്പോധറികപ്പോരസം ഉപപയപ്പോഗറിചട ഉണപ്പോകമപട റഗുപലഷനുകള,  ചടങ്ങള,  ഉപചടങ്ങള,
മമബപലപ്പോകള  മുതലപ്പോയവ  ഭരണഘടനയറിപലപ്പോ  ബന്ധമപട  ആകറിപലപ്പോ  നറിര്പദ്ദേശറികമപട
കപ്പോലയളവറിപലയസം  സസംസപ്പോന  സര്കപ്പോരറിമന  ധനസഹപ്പോയപത്തപ്പോമട  പ്രവര്ത്തറിക്കുന
മപപ്പോതുപമെഖലപ്പോ  സസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  അതറിമന  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടസം  ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടസം  നറിയമെപ്പോനുസൃതസം  നറിയമെസഭയുമട  പമെശപ്പുറത്തട  വയ്പകണതപ്പോണട.  ചടങ്ങള,
ഉപചടങ്ങള,  റഗുപലഷനുകള,  മമബപലപ്പോകള,  മപപ്പോതുപമെഖലപ്പോ,  സസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളുമട  വപ്പോര്ഷറിക  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടകള  യഥപ്പോസമെയസം  സമെയബന്ധറിതമെപ്പോയറി
സഭയുമട  പമെശപ്പുറത്തട  വയ്പകണതട  സര്കപ്പോരറിമന  നറിയമെപരമെപ്പോയ  ഉത്തരവപ്പോദറിതസ്വവസം,
ആയതട  യഥപ്പോസമെയസം  സഭയസം  സഭപ്പോസംഗങ്ങളക്കുസം  ലഭഭ്യമെപ്പോപകണതട  സഭയുമടയുസം
സഭപ്പോസംഗങ്ങളുമടയുസം അവകപ്പോശവമെപ്പോണട.

(2) പകരള  നറിയമെസഭയുമട  നടപടറിക്രമെവസം  കപ്പോരഭ്യനറിര്വ്വഹണവസം  സസംബന്ധറിച
ചടങ്ങളറിമല  ചടസം  166  പ്രകപ്പോരസം  സഭയുമട  പമെശപ്പുറത്തട  വയന  കടലപ്പോസുകള
ഭരണഘടനയസം  ചടങ്ങളക്കുസം  അനുസൃതമെപ്പോയപ്പോപണപ്പോ  സമെര്പറിചറിടള്ളതട  എനസം
സമെര്പണത്തറില്  അകപ്പോരണമെപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമെസസം  ഉണപ്പോയറിടപണപ്പോ  എനസം
കപ്പോലതപ്പോമെസമുണപ്പോയറിടമണങറില്  അതറിനുള്ള  കപ്പോരണസം  കപ്പോണറിക്കുന  പസ്റ്റേറടമമെനട  പമെശപ്പുറത്തട
വചറിടപണപ്പോ,  ആയതറില് സൂചറിപറിചറിരറിക്കുന കപ്പോരണങ്ങള തൃപറികരമെപ്പോപണപ്പോ എനസം,  സഭപ്പോ
അദഭ്യക്ഷനപ്പോര്  അതതു  കപ്പോലങ്ങളറില്  എല്പറിക്കുന  കപ്പോരഭ്യങ്ങള  നറിര്വഹറിക്കുക
എനതുമെപ്പോണട പമെശപ്പുറത്തട വച കടലപ്പോസ്സുകള സസംബന്ധറിച സമെറിതറിയുമട ചുമെതല.

(3)  പതറിനഞപ്പോസം  പകരള  നറിയമെസഭയുമട  9  അസംഗങ്ങള  ഉള്ള  പമെശപ്പുറത്തട  വച
കടലപ്പോസുകള സസംബന്ധറിച സമെറിതറി  (2021-2023), 2021  ജുണ് മെപ്പോസസം  16-ാം തതീയതറിയറിമല
42-ാം നമ്പര് ബുള്ളററിന് ഭപ്പോഗസം 2 പ്രകപ്പോരസം രൂപതീകൃതമെപ്പോയറി.  പതറിനഞപ്പോസം പകരള നറിയമെസഭയറില്
പമെശപ്പുറത്തട വച കടലപ്പോസുകള സസംബന്ധറിച സമെറിതറി രൂപതീകരറിച 2021 ജുണ് 16 മുതല് 2021
ഡറിസസംബര് 31  വമര പരറിഗണറിച വറിഷയങ്ങള ഉളമകപ്പോള്ളുനതപ്പോണട ഇഇൗ ററിപപപ്പോര്ടട.  ററിപപപ്പോര്ടട
കപ്പോലയളവറില് 6-7-2021,  14-7-2021,  8-9-2021,  22-9-2021,  28-9-2021,  8-11-2021,
29-11-2021,  8-12-2021,  22-12-2021,  29-12-2021  എനതീ  തതീയതറികളറിലപ്പോയറി  10
പയപ്പോഗങ്ങള  സമെറിതറി  പചരുകയുണപ്പോയറി  അതറില്  2  എണസം  മതളറിമവടുപട  പയപ്പോഗങ്ങള
ആയറിരുന.

(4) ഭരണപരമെപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമെസസം,  ചടങ്ങള/ററിപപപ്പോർടകള  അചടറിചട  ലഭഭ്യമെപ്പോകപ്പോന്
കപ്പോലതപ്പോമെസസം പനരറിട,  ററിപപപ്പോർടകള സഭയറില് സമെർപറികണമമെന അററിവട ഇല്ലെപ്പോയറിരുന
എനറിങ്ങമനയുള്ള  സറിരമെപ്പോയ  വപ്പോചകങ്ങള  പചർത്തട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന  വറിശദതീകരണസം
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ഉളമകപ്പോള്ളുന  കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകളപ്പോണട  സമെറിതറിയുമട  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭഭ്യമെപ്പോകറി
വരുനതട.  പ്രസ്തുത  വറിശദതീകരണങ്ങളറില്  അതൃപറി  പരഖമപടുത്തറിയുസം  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്
ബഹ.  സതീകർമെപ്പോർ  നല്കറിയറിടള്ള  റൂളറിസംഗുകള  ചൂണറികപ്പോടറിയുസം  ശരറിയപ്പോയ  കപ്പോരണങ്ങള 
വഭ്യക്തമെപ്പോകറി കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുനതറിനട വകുപ്പുകളകട സമെറിതറി നറിർപദ്ദേശസം
നല്കപ്പോറുണട.

(5)  റഗുപലഷനുകള,  ചടങ്ങള,  ബബപലപ്പോകള  മുതലപ്പോയവയുസം,  കമ്പനറികള/
സസ്വയസംഭരണപ്പോധറികപ്പോര സപ്പോപനങ്ങള/പബപ്പോര്ഡട/പകപ്പോര്പപറഷന് മുതലപ്പോയവയുമട വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടസം  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടസം  സഭയറില്  സമെര്പറിപകണതട  എങ്ങമനമയനതട
സസംബന്ധറിചട നറിരന്തരമെപ്പോയറി    ഓര്മമപടുത്തലുകളുസം  സമെറിതറി  (2019-2021)-മല മൂനപ്പോമെതട
ററിപപപ്പോര്ടറിലൂമട വകുപ്പുകളകട കര്ശന നറിര്പദ്ദേശവസം നല്കറിയറിടസം ആയതട കൃതഭ്യമെപ്പോകുനറിമല്ലെനട
പബപ്പോധഭ്യമപട  സമെറിതറി  നറിയമെസഭയറില്  പരഖകള  സമെര്പറിക്കുനതട  സസംബന്ധറിചട
വകുപ്പുതലവന്മെപ്പോര്കട  മെപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശസം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഒരു  സറിരസം  സസംവറിധപ്പോനസം
ഉണപ്പോകണമമെനട അഭറിപ്രപ്പോയമപടുകയുസം മചയ.  അതറിനപ്പോയറി പമെശപ്പുറത്തുവച കടലപ്പോസുകള
സസംബന്ധറിച സമെറിതറിയുമട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസം, സഭയറില് സമെര്പറിപകണ പരഖകള എങ്ങമന
ലഭഭ്യമെപ്പോകണമമെനതുസം,  ഏമതപ്പോമക  പരഖകളപ്പോണട  സഭയറില്  സമെര്പറിപകണമതനതുസം,
കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള  എങ്ങമന  ലഭഭ്യമെപ്പോകണമമെനതുസം  പരഖകള  പമെശപ്പുറത്തട
വയനതുമെപ്പോയറി   ബന്ധമപട  സര്ക്കുലറുകളുസം,  ബഹ.  സതീകര്മെപ്പോര്  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്
പുറമപടുവറിക്കുന  റൂളറിസംഗുകളുസം   മെപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം,  ഉളമകപ്പോള്ളറിച്ചു  മകപ്പോണ്ടുള്ള  ഒരു
ഹപ്പോന്ഡ്ബുകട തയപ്പോറപ്പോകറി വകുപ്പുതലവന്മെപ്പോര്കട അയച്ചുമകപ്പോടുക്കുവപ്പോന് തതീരുമെപ്പോനറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

(6)  സമെറിതറിയുമട  14-7-2021-മല  പയപ്പോഗത്തറില്  കൂടല്മെപ്പോണറികഭ്യസം  പദവസസ്വത്തറിമന
2014, 2017-മല ഭരണ ററിപപപ്പോർടകളറിപനലുള്ള കപ്പോലതപ്പോമെസപതറിക സമെറിതറി പരറിഗണറിച
അവസരത്തറില്,  കൂടല്മെപ്പോണറികഭ്യസം  പദവസസ്വസം  ഭരണ  ററിപപപ്പോർടകള  സമെർപറിക്കുനതറിമല
തുടർചയറില്ലെപ്പോയ്മ സമെറിതറിയുമട ശ്രദയറില്മപടുകയുസം,  ഭരണ ററിപപപ്പോർടകള തുടർചയറില്ലെപ്പോമത
സമെർപറിക്കുനതറില്  സമെറിതറി  അതൃപറി  പരഖമപടുത്തുകയുമുണപ്പോയറി.  തദവസരത്തറില്
തറിരുവറിതപ്പോസംകൂർ,  മകപ്പോചറി  പദവസസ്വസം  പബപ്പോർഡുകള  ററിപപപ്പോർടകള  സമെർപറികപ്പോത്തതുസം,
ററിപപപ്പോർടട  സമെർപണത്തറില് ഗുരുവപ്പോയൂർ പദവസസ്വസം  അനന്തമെപ്പോയറി  കുടറിശറിക വരുത്തറിയതുസം
സമെറിതറിയുമട  ശ്രദയറില്മപട.  ററിപപപ്പോർടട  സമെർപണത്തറില്  ഉണപ്പോയ  വതീഴ്ച  നറിയമെസഭപയപ്പോടുള്ള
അനപ്പോദരവപ്പോയറി  സമെറിതറി  വറിലയറിരുത്തുകയുസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തറില്  പദവസസ്വസം  വകുപട
ഉപദഭ്യപ്പോഗസരറില് നറിനസം മതളറിമവടുപട നടത്തുനതറിനുസം തതീരുമെപ്പോനറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

(7) വറിവറിധ വകുപ്പുകളറില് നറിനസം ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുന കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള ധനകപ്പോരഭ്യ
വകുപറിമന  21-12-2013-മല  105/13/ധന.  നമ്പർ  സർക്കുലർ  പ്രകപ്പോരമുള്ള  മെപ്പോതൃകയറില്
ആയറിരറികണമമെനട മുന്കപ്പോല സമെറിതറികളുമട ററിപപപ്പോർടകളറിലൂമട,  വകുപ്പുകളകട നറിർപദ്ദേശസം
നല്കറിയറിടസം  നറിലവറിലുസം  വകുപ്പുകള  മെപ്പോതൃകയറിലല്ലെപ്പോമത  തമന  കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള
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ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുനതപ്പോയറി  സമെറിതറിയട  പബപ്പോധഭ്യമപടുകയുണപ്പോയറി.  ആയതറിനപ്പോല്  ചടങ്ങള/
ററിപപപ്പോര്ടകള  എനറിവപയപ്പോമടപ്പോപസം ലഭഭ്യമെപ്പോക്കുന  കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള  നറിർദ്ദേറിഷ
മെപ്പോതൃകയറില് തമന ലഭഭ്യമെപ്പോകണമമെനട സമെറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.

(8)  സമെറിതറിയുമട 22-9-2021-മല പയപ്പോഗത്തറില്, പകരള സസംസപ്പോന വറികലപ്പോസംഗപക്ഷമെ
പകപ്പോർപപറഷമന  2013-14,  2014-15  എനതീ  വർഷങ്ങളറിമല  വപ്പോർഷറിക ററിപപപ്പോർടറിപനല്
ലഭഭ്യമെപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള  പരറിഗണറിച  അവസരത്തറില്   "വറികലപ്പോസംഗപക്ഷമെ
പകപ്പോർപപറഷന്”  എന  സപ്പോപനത്തറിമന  പപരട  ഇപപപ്പോഴസം  മെപ്പോറസം  കൂടപ്പോമത  അപതപടറി
തുടരുനതട ശരറിയല്ലെപ്പോമയനട വറിലയറിരുത്തറിയ സമെറിതറി വറികലപ്പോസംഗര് എന പദസം നറിലവറില്
ഭറിനപശഷറികപ്പോര്  എനട  മെപ്പോററിയതുപപപ്പോമല  വറികലപ്പോസംഗപക്ഷമെ  പകപ്പോര്പപറഷമന  പപരുസം
മെപ്പോറ്റുനതപ്പോയറിരറിക്കുസം  ഉചറിതമമെനട  അഭറിപ്രപ്പോയമപടുകയുണപ്പോയറി.   ആയതറിനപ്പോല്   'പകരള
സസംസപ്പോന  വറികലപ്പോസംഗപക്ഷമെ  പകപ്പോർപപറഷന്'  'പകരള  സസംസപ്പോന  ഭറിനപശഷറിപക്ഷമെ
പകപ്പോർപപറഷന്'  എപനപ്പോ  സമെപ്പോനമെപ്പോയ  രതീതറിയറിപലപ്പോ  പുനർനപ്പോമെകരണസം  മചയണമമെനട
സമെറിതറി ശറിപപ്പോർശ മചയ്യുന.

(9) സമെറിതറിയുമട 28-9-2021-മല പയപ്പോഗത്തറില്, പകരള ക്ഷതീര കർഷക പക്ഷമെനറിധറി
പബപ്പോർഡറിമന  2012-13  മുതല്  2016-17  വമരയുള്ള  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോർടറിപനല്  ലഭഭ്യമെപ്പോയ
കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള  പരറിഗണറിക്കുകയുസം  "നടപടറിക്രമെത്തറിമല  അററിവറില്ലെപ്പോയ്മമകപ്പോണപ്പോമണന”
കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികയറിമല  പരപ്പോമെർശത്തറില്  അത തൃപറി  പരഖമപടുത്തുക  മെപ്പോതമെല്ലെ
സപ്പോപനത്തറിമന  അതതട  വർഷങ്ങളറിമല  ഓഡറിറട  അതതട  വർഷസംതമന
പൂർത്തതീകരറിപകണതപ്പോമണനട സമെറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയമപടുകയുസം മചയ.  ആയതറിനപ്പോല് പകരള
ക്ഷതീര കർഷക പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോർഡറിമനതുളമപമടയുള്ള വറിവറിധ സപ്പോപനങ്ങളറിമല അതതട
വർഷങ്ങളറിമല  ഓഡറിറട  അതതട  വർഷസംതമന  പൂർത്തതീകരറിക്കുനതറിനട  ആവശഭ്യമെപ്പോയ
നടപടറികള  സസ്വതീകരറികപ്പോന്  പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  നറിർപദ്ദേശസം
നല്കണമമെനട ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിപനപ്പോടട ശറിപപ്പോര്ശ മചയപ്പോന് സമെറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

(10)  സമെറിതറിയുമട  8-11-2021-മല  പയപ്പോഗത്തറില്,  ശ്രതീ.  ടറി.  സറിദ്ദേറിഖട,  എസം.എല്.എ.
12-10-2021-നട  ഉനയറിച  ക്രമെപ്രശ്നത്തറിപനല്  ബഹ.  സതീകറുമട  25-10-2021-മല  റൂളറിസംഗട
വറിശദമെപ്പോയറി ചർച  മചയ്യുകയുസം  വപ്പോർഷറിക  ററിപപപ്പോർടകള  യഥപ്പോസമെയസം  സഭയറില്
അവതരറിപറിക്കുനതുമെപ്പോയറി  ബന്ധമപട സമെറിതറിയുമട നറിരതീക്ഷണസം ശക്തറിമപടുത്തുനതറിമന
ഭപ്പോഗമെപ്പോയറി,  കൂടുതല്  ററിപപപ്പോർടകള  കുടറിശറികയപ്പോയറിടള്ള  സപ്പോപനങ്ങമള
മുന്ഗണനപ്പോക്രമെത്തറില് ലറിസ്റ്റേട മചയട മതളറിമവടുപട നടത്തുനതറിനട തതീരുമെപ്പോനറിക്കുകയുസം മചയ.
ആയതറിമന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  നറിയമെസം,  മപപ്പോതുഭരണസം,  മപപ്പോതുമെരപ്പോമെത്തട,  ഗതപ്പോഗതസം,
റവനന(പദവസസ്വസം),  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം,  ഭക്ഷഭ്യ മപപ്പോതുവറിതരണസം,  ആപരപ്പോഗഭ്യ  കുടുസംബപക്ഷമെസം,
സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി,  വറിവരസപ്പോപങതറികവറിദഭ്യ,  നറികുതറി,  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ്ഗ  വറികസനസം,
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ടൂററിസസം,  മെതഭ്യബന്ധനസം,  തുറമുഖസം,  ജലവറിഭവസം,  ആഭഭ്യന്തരസം,  പരറിസറിതറി,  വഭ്യവസപ്പോയസം,
മതപ്പോഴറിലുസം മമനപുണഭ്യവസം, ഉനത വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസം, കൃഷറി, മൃഗസസംരക്ഷണസം, ഉഇൗര്ജസം എനതീ
വകുപ്പുകമള ലറിസ്റ്റേട മചയ്യുകയുസം തുടർനടപടറി സസ്വതീകരറിച്ചു വരറികയുസം മചയ വരുന.

(11)  പതറിനഞപ്പോസം  പകരള  നറിയമെസഭയുമട  ഒനട  മുതല്  മൂനട  വമരയുള്ള
സപമളനങ്ങളറിലപ്പോയറി സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച എസട.  ആര്.  ഒ.-കളുമട വറിവരസം സമെറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുണപ്പോയറി.അതറിന് പ്രകപ്പോരസം 2020-ല് 942 എസട. ആര്. ഒ-കളുസം 2021-ല്
1023 എസട. ആര്. ഒ-കളുസം പ്രസറിദതീകരറിചതപ്പോയുസം പ്രസറിദതീകരറികമപട പകുതറിയറില് കൂടുതല്
എസട.ആര്.ഒ.-കള  ഇനറിയുസം  സഭയുമട  പമെശപ്പുറത്തട  വയ്പകണതപ്പോയറിടള്ളതപ്പോയറി  സമെറിതറി
മെനസറിലപ്പോക്കുകയുണപ്പോയറി.  ഇനറിയുസം  സഭയുമട  പമെശപ്പുറത്തട  വയ്പകണ  എസട.ആര്.ഒ.-കള
എതയുസം  പവഗസം  സഭയുമട  പമെശപ്പുറത്തട  വയനതറിനുള്ള  നടപടറി  അതതട  വകുപ്പുകള
സസ്വതീകരറികണമമെനട സമെറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയമപട.

(12) 2021 ജുണ് 16 മുതല് 2021 ഡറിസസംബർ വമര സമെറിതറി പരറിഗണറിച കപ്പോലതപ്പോമെസ
പതറികകള  സസംബന്ധറിച  വറിവരങ്ങള  അനുബന്ധസം  I  ആയുസം  പ്രസ്തുത  കപ്പോലയളവറില്
പമെശപ്പുറത്തട വച കടലപ്പോസുകള സസംബന്ധറിച സമെറിതറി വറിഭപ്പോഗസം വഴറി സഭയുമട  പമെശപ്പുറത്തു
വച ഓര്ഡറിനന്സുകള, വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട എനറിവ ററിപപപ്പോർടറില് അനുബന്ധസം II ആയുസം
സഭയുമട   പമെശപ്പുറത്തുവച   എസട.ആര്.ഒ.-കളുമട  പടറിക  അനുബന്ധസം  III  ആയുസം
പചർത്തറിരറിക്കുന.

പറി. സറി. വറിഷ്ണുനപ്പോഥട ,
തറിരുവനന്തപുരസം, മചയര്മെപ്പോന്,
2022 മഫെബ്രുവരറി 25. പമെശപ്പുറത്തുവച കടലപ്പോസുകള സസംബന്ധറിച സമെറിതറി. 
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അനുബന്ധസം   I

മപപ്പോതുപമെഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങമള  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടറിപനല്  ലഭഭ്യമെപ്പോയ
കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള  സമെറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുസം  കപ്പോലതപ്പോമെസത്തറിപനലുള്ള
വറിശദതീകരണസം അസംഗതീകരറിക്കുകയുസം മചയതട സസംബന്ധറിചട

1 മെലബപ്പോര് സറിമെനടസട ലറിമെറിറഡറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

2 പകരള സറിറപ്പോമെറികട ലറിമെറിറഡറിമന 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

3 പകരള പസ്റ്റേറട കണ്സ്ട്രക്ഷന് പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന 2017-18-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

4 പകരള ടൂററിസസം ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര് ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം
കണക്കുകളുസം.

5 പകരള പസ്റ്റേറട മെറിനറല് മഡവലപ്മമെനട പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന  2018-2019
-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

6 പകരള അഡസ്വപകറടസട കപ്പോര്കടസട മവല്മഫെയര് ഫെണട കമറിററിയുമട  2019-2020
-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

7 പകരള  പസ്റ്റേറട  കയര്  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2017-2018-മല  വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള.

8 പകരള  കരകഇൗശല  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

9 ടപ്പോവന്കൂര്  മകപ്പോചറിന്  മകമെറികല്സട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

10 പകരള തയല് മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷമെനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിമന 2019-20-മല ഭരണ ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടകള.

11 പകരള കര്ഷക മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷമെനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിമന 2016-2017 -മല വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകളുസം പ്രവര്ത്തന ററിപപപ്പോര്ടകളുസം.

12 പകരള  ബകത്തററി  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിമന  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടകള.

13 പകരള  പഷപ്പോപട  ആനട  മകപ്പോപമെഴഭ്യല്  എസ്റ്റേപ്പോബറിഷ് മമെനട  വര്പകഴട
മവല്മഫെയര്  ഫെണട   പബപ്പോര്ഡറിമന  2017-2018-മല  വപ്പോര്ഷറിക  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടകള.

14 പകരള ഫെതീഡ്സട ലറിമെറിറഡറിമന 2016-2017 -മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.



6

15 പഫെപ്പോസം  മെപ്പോററിസംഗ്സട  (ഇന്തഭ്യ)  ലറിമെറിറഡറിമന  2017-2018-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

16 പകരള  പ്രവപ്പോസറി  പകരളതീയ  പക്ഷമെ  പബപ്പോര്ഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടസം ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

17 കപ്പോലറികറട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമട 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള.

18 പകരള സസംസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി പടറികപഗപ്പോത വര്ഗ്ഗ കമതീഷമന     2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

19 മെലബപ്പോര്  ഡറിസ്റ്റേറിലറതീസട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടസം
കണക്കുകളുസം.

20 ദറി ഫെപ്പോര്മെസനടറികല് പകപ്പോര്പപറഷന് (ഐ.എസം.) പകരള ലറിമെറിറഡട (ഔഷധറി)-യുമട
2018-2019 മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

21 പകരള  ടൂററിസസം  മഡവലപ്മമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2016-2017-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

22 പറപ്പോഡ്സട  &  ബറിഡ്ജസട  മഡവലപ്മമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഫെട  പകരള
ലറിമെറിറഡറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

23 വറിഴറിഞസം  അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  തുറമുഖ  കമ്പനറി  ലറിമെറിറഡറിമന  2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

24 മെലബപ്പോര്  ഇനര്നപ്പോഷണല്  പപപ്പോര്ടട  &  മസസട  ലറിമെറിറഡറിമന  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

25 പകരള  ബലവ്പസ്റ്റേപ്പോകട  മഡവലപ്മമെനട  പബപ്പോര്ഡട  ലറിമെറിറഡറിമന  2015-2016-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

26 ടപ്പോവന്കൂര്  ഷുപഗഴട  &  മകമെറികല്സട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടസം ഫെറിനപ്പോന്ഷഭ്യല് പസ്റ്റേറടമമെനസം.

27 പകരള  സസംസപ്പോന  ബവദദ്യുതറി  മറഗുപലറററി  കമതീഷമന  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

28 പകരള  ഇററിപഗഷന്  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര്  മഡവലപ്മമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്
ലറിമെറിറഡറിമന 2014-2015-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

29 പകരള   അഡസ്വപകറടസട  മവല്മഫെയര്  ഫെണട  ടസ്റ്റേറി  കമറിററിയുമട  2008-2009,
2009-2010,  2010-11  എനറി  വര്ഷങ്ങളറിമല  വപ്പോര്ഷറിക  ഭരണ
ററിപപപ്പോര്ടകള.

30 പകരള സസംസപ്പോന മെനുഷഭ്യപ്പോവകപ്പോശ കമതീഷമന 2016-2017-മല പ്രപതഭ്യക ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട.
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31 പകരള  പസപ്പോള  ഇന്ഡസ്ട്രതീസട  മഡവലപ്മമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡട  
(Sidco)-മന 2013-2014 മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

32 ഇന്സ്റ്റേറിറനടട  ഓഫെട  ലപ്പോന്ഡട  &   ഡറിസപ്പോസ്റ്റേര്  മെപ്പോപനജ് മമെനറിമന  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

33 ഇന്സ്റ്റേറിറനടട  ഓഫെട  മെപ്പോപനജ് മമെനട  ഇന്  ഗവണ്മമെനറിമന  2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

34 മെതീറട  പപ്രപ്പോഡകടസട  ഓഫെട  ഇന്തഭ്യ  ലറിമെറിറഡറിമന  2016-2017-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം

35 പകരള പസ്റ്റേറട  കയര് മമെഷനററി  മെപ്പോനുഫെപ്പോക്ചററിസംഗട  കമ്പറിനറി  ലറിമെറിറഡറിമന  2017-
2018-മല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള.

36 പകരള  സസംസപ്പോന  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷമന  2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

37 പകരള  സസംസപ്പോന  വറികലപ്പോസംഗപക്ഷമെ  പകപ്പോര്പപറഷമന  2013-2014,  2014-2015
എനതീ വര്ഷങ്ങളറിമല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

38 പകരള  ഇലകറികല്  ആനട  അബലഡട  എഞറിനതീയററിസംഗട  കമ്പനറി  ലറിമെറിറഡറിമന
(മകല്)-മന 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

39 പകരള  സസംസപ്പോന  പന  ഉത്പന  വറികസന  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെ
പകപ്പോര്പപറഷന്  (മകല്പപ്പോസം)-മന  2014-2015-മല  വപ്പോര്ഷറിക  ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട.

40 പകരള സസംസപ്പോന യുവജന കമതീഷമന 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

41 പകരള  സസംസപ്പോന  യുവജനപക്ഷമെ  പബപ്പോര്ഡറിമന  2015-2016-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

42 പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമട 2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

43 റതീ-ഹപ്പോബറിലറിപറഷന്  പപ്പോപനഷന്സട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

44 പകരള വനറിതപ്പോ കമതീഷമന 2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

45 പകരള കപ്പോഷദ്യു പബപ്പോര്ഡറിമന 2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

46 പകരള  ഖപ്പോദറി  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെ  പബപ്പോര്ഡറിമന  2016-2017-മല  പ്രവര്ത്തന
ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.
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47 മകപ്പോങണ് മറയറില്പവയുമട 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

48 ഇന്ഫെര്പമെഷന്  പകരള  മെറിഷമന  2016-2017,  2017-2018  എനതീ
വര്ഷങ്ങളറിമല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

49 പകരള ക്ഷതീര കര്ഷക പക്ഷമെനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിമന  2012-2013  മുതല്  2016-2017
വമരയുള്ള ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട.

50 പകരള  മചറുകറിട  പതപ്പോടസം  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിമന  2019-20-മല
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം പ്രവര്ത്തന ററിപപപ്പോര്ടസം.

51 ജസ്റ്റേറിസട  (ററിട.)  പറി.എ.  മുഹമദട ജൂഡതീഷഭ്യല് അപനസ്വഷണ കമതീഷന് ററിപപപ്പോര്ടസം
സര്കപ്പോര് അതറിപനല് സസ്വതീകരറിച നടപടറി ററിപപപ്പോര്ടസം.

52 പകരള  പബറികട  സര്വ്വതീസട  കമതീഷമന  2016-2017-മല  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടസം
മമെപമപ്പോറപ്പോണവസം.

53 പകരള  സസംസപ്പോന  ബപ്പോസംബ ബൂ  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2014-2015-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

54 പകരള  ബഹസതീഡട  മറയറില്  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

55 യുബണറഡട  ഇലകറികല്  ഇന്ഡസ്ട്രതീസട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

56 ടപ്പോപകപ്പോ പകബറിള കമ്പനറി ലറിമെറിറഡറിമന 2018-19-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

57 പബകല് ററിപസപ്പോര്ടടസട മഡവലപ്മമെനട പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന 2014-2015-
മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

58 പകരള  സസംസപ്പോന  ഉനത  വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ  കഇൗണ്സറിലറിമന  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

59 പകരള  അപഗപ്പോ  മമെഷറിനററി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

60 പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമട 2018-2019 -മല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള.

61 പകരള ഫെതീഡ്സട ലറിമെറിറഡറിമന  2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.
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മപപ്പോതുപമെഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങമള സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടറിപനല് ലഭഭ്യമെപ്പോയ 
കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള സമെറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുസം കപ്പോലതപ്പോമെസത്തറിപനലുള്ള

വറിശദതീകരണത്തറിപനല് അധറികവറിവരസം ആവശഭ്യമപടതട സസംബന്ധറിചട

1 കൂടല് മെപ്പോണറികഭ്യസം പദവസസ്വത്തറിമന 2014, 2019-മല ഭരണ ററിപപപ്പോര്ടട.

2 വപ്പോഴക്കുളസം  അപഗപ്പോ  &  ഫ്രൂടട  പപ്രപ്പോസസറിസംഗട  കമ്പറിനറി  ലറിമെറിറഡറിമന  2015-
2016-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

3 പകരള കശുവണറി മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി ആശസ്വപ്പോസ പക്ഷമെനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിമന  2016-
2017,  2017-2018  വര്ഷങ്ങളറിമല  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടസം  ഓഡറിറട  &
ഫെറിനപ്പോന്ഷഭ്യല് പസ്റ്റേറടമമെനസം.

4 പകരള ബതീഡറി,  ചുരുടട മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിമന  2017-2018-
മല വപ്പോര്ഷറിക ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടകള.

5 പകരള  ബപ്പോര്ബര്  ആനട  ബനടറിഷന്സട  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്  സതീമെറിമന
2011-2012 -മല വപ്പോര്ഷറിക ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടകള.

6 ഇന്തഭ്യന്  ഇന്സ്റ്റേറിറനടട  ഓഫെട  ഇന്ഫെര്പമെഷന്  മടപകപ്പോളജറി  &  മെപ്പോപനജ് മമെനട
പകരളയുമട 2018-2019 -മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

7 പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ബസബര് പപ്പോര്കറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

8 മകപ്പോചറി ഇന്പഫെപ്പോ പപ്പോര്കറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

9 പകരള  സസംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി-പടറികവര്ഗ്ഗ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്
ലറിമെറിറഡറിമന 2015-2016-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

10 പകരള  പസ്റ്റേറട  പഹപ്പോര്ടറികളചറല്  പപ്രപ്പോഡകടസട  മഡവലപടമമെനട
പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന  (പഹപ്പോര്ടറിപകപ്പോര്പട) 2014-2015-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം. 

11 പകരള സസംസപ്പോന ഭരണ നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിമന 2018-2019-മല ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര് ടട.

12 ഇന്സ്റ്റേറിറനടട ഓഫെട ലപ്പോന്ഡട & ഡറിസപ്പോസ്റ്റേര് മെപ്പോപനജ് മമെനറിമന 2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ഭരണ ററിപപപ്പോര്ടട.

13 സതീതപ്പോറപ്പോസം മടബകല്സട ലറിമെറിറഡറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട

457/2022.
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14 പകരള സസംസപ്പോന പരറിവര്ത്തറിത ബക്രസ്തവ ശറിപപ്പോര്ശറിത വറിഭപ്പോഗ വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന 2016-2017, 2017-2018 എനതീ വര്ഷങ്ങളറിമല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

15 പകരള സസംസപ്പോന ബജവ ബവവറിദഭ്യ പബപ്പോര്ഡറിമന  2018-2019-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

16 പകരള സസംസപ്പോന മെലറിനതീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിമന  2014-2015-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

17 പകരള സസംസപ്പോന പറിനപ്പോക വറികസന കമതീഷമന 2016-2017, 2018-2019
എനതീ വര്ഷങ്ങളറിമല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടകള.

18 പകരള  സസംസപ്പോന  കശുവണറി  വറികസന പകപ്പോര്പപറഷമന  2014-15  മുതല്
2016-2017 വമരയുള്ള വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

19 പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുമട 2014-2015-മല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള

മപപ്പോതുപമെഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങളുമട വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടറിപനലുള്ള കപ്പോലതപ്പോമെസ
പതറികയറിമല വറിശദതീകരണത്തറിപനല് സമെറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക 

വറിവരത്തറിനട ലഭഭ്യമെപ്പോയ മെറുപടറി സമെറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുസം 
പറിമനയുസം അധറിക വറിവരസം ആവശഭ്യമപടട സസംബന്ധറിചട

1. ഏജന്സറി  പഫെപ്പോര്  മഡവലപ്മമെനട  ഓഫെട  അകസ്വപ്പോകളചര്  (അഡപ്പോകട)-മന  
2014-2015-മല സ്റ്റേപ്പോറനടററി ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട.

ചടങ്ങള, ഉപചടങ്ങള എനറിവയറിപനല് ലഭഭ്യമെപ്പോയ കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികയറിമല
വറിശദതീകരണത്തറില് സമെറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവറിവരത്തറിപനല് ലഭഭ്യമെപ്പോയ

മെറുപടറികള പരറിഗണറിക്കുകയുസം അസംഗതീകരറിക്കുകയുസം മചയവ  

472/2019

കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള സമെറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുസം, കപ്പോലതപ്പോമെസസം
പനരറിടതറിനുള്ള വറിശദതീകരണസം അസംഗതീകരറിച SRO-കള സസംബന്ധറിചട

400/2019 978/2019 148/20 385/20

406/2019 981/2019 212/20 387/20

440/2019 1002/2019 213/20 388/20
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471/2019 1023/2019 225/20 390/20

514/2019 10/20 266/20 392/20

567/2019 29/20 269/20 393/20

585/2019 65/20 292/20 401/20

630/2019 71/20 296/20 405/20

663/2019 73/20 327/20 410/20 

664/2019 80/20 330/20 415/20

667/2019 99/20 331/20 423/20

716/2019 102/20 440/20 445/20

758/2019 113/20 359/20 446/20

767/2019 116/20 361/20 449/20

770/2019 119/20 362/20 450/20

825/2019 126/20 365/20

853/2019 128/20 377/20

975/2019 604/20       384/20

977/2019 717/20 454/20

460/20 732/20 459/20

469/20 768/20 140/20

479/20 790/20 143/20

517/20 793/20 875/20

522/20 794/20 909/20

548/20 795/20 5/21

567/20 797/20 52/21

581/20 378/20 368/20

418/20 414/20 801/20

803/20 347/20 431/20
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SRO-കളറിപനല് ലഭഭ്യമെപ്പോകറിയ കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള സമെറിതറി

പരറിഗണറിക്കുകയുസം അധറികവറിവരസം ആവശഭ്യമപടതട സസംബന്ധറിചട

1 677/2016 9 511/2019

2 155/2018 10 514/2019

3 932/2018 11 516/2019

4 174/2019 12 719/2019

5 203/2019 13 21/20

6 345/2019 14 68/20

7 438/2019 15 69/20

8 482/2019 16 70/20

17 270/20

വറിജപ്പോപനങ്ങളറില് ലഭഭ്യമെപ്പോയ കപ്പോലതപ്പോമെസപതറികകള സമെറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുസം

അസംഗതീകരറിക്കുകയുസം മചയവ

1. വറിജപ്പോപനസം നസം. 609/ഡറി(ററി)/2018/മക.എസട. ഇ. ആര്. സറി. തതീയതറി 22-1-2020

2. വറിജപ്പോപനസം നസം. 76/മക.ആര്.ഇ.ആര്.എ/2020  തതീയതറി 19-3-2020.

3. വറിജപ്പോപനസം നസം.മക.എഫെട.സറി./എഫെട.ആനട.എസം./1518/2019-20 തതീയതറി.6-2-2020.

4. വറിജപ്പോപനസം നസം. 1734/എഡറി.എസം.എല്./മക.എസട.ഇ.ആര്.സറി/2013; തതീയതറി 18-6-20

5. വറിജപ്പോപനസം നസം. 659/ഡറി(ററി)/2019/മക.എസട.ഇ.ആര്.ടറി.സറി. 
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അനുബന്ധസം   II

31-5-2021-ല് സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തുവച ഓര്ഡറിനന്സുകള

(ഒനപ്പോസം സപമളനസം)

1 ദറി പകരള പദവസസ്വസം ററിക്രൂടടമമെനട പബപ്പോര്ഡട  (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
(2021-മല 1-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

2 ദറി  പകരള  പബറികട  സര്വ്വതീസട  കമതീഷന്  (അഡതീഷണല്  ഫെങ്ഷന്സട  ആനട
മറമസകട  ദറി  സര്വ്വതീസട  അണര്  ദറി  വഖഫെട  പബപ്പോര്ഡട)  ഓര്ഡറിനന്സട,  2021.
(2021-മല 2-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

3 ദറി  പകരള  ബടലററിസംഗട  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്  ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.  (2021-മല 3-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

4 ദറി പകരള എഡനപകഷന് (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട ,2021.
                                       (2021-മല 4-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

5 ദറി  പകരള  ജൂവലററി  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്  ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.          (2021-മല 5-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

6 ദറി  പകരള  പഷപ്പോപട  ആനട  മകപ്പോപമെഴഭ്യല്  എസ്റ്റേപ്പോബറിമഷ്മെനട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.           (2021-മല 6-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

7 ദറി പകരള പലബര് മവല്മഫെയര് ഫെണട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                         (2021-മല 7-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട). 

8 ദറി പകരള കപ്പോഷദ്യു വര്പകഴട  ററിലതീഫെട ആനട മവല്മഫെയര് ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട,  2021.                   
                                          (2021-മല 8-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

9 ദറി പകരള അഗറികളചറല് വര്പകഴട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                          (2021-മല 9-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

10 ദറി പകരള ബമെപക്രപ്പോ പസപ്പോള ആനട മെതീഡറിയസം എനര്ബപ്രസസട മഫെസറിലറിപറഷന്
(അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                          (2021-മല 10-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

11 ദറി പകരള മെറിനറല്സട (മവസ്റ്റേറിസംഗട ഓഫെട ബററടസട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                          (2021-മല 11-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

12 ദറി  പകരള  സപ്പോള  പപ്പോപനഷന്  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്  ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                         (2021-മല 12-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).
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13 ദറി പകരള മുനറിസറിപപ്പോലറിററി (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                         (2021-മല 13-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

14 ദറി പകരള പഞപ്പോയത്തട രപ്പോജട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                         (2021-മല 14-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

15 ദറി പകരള മഹഡട പലപ്പോഡട വര്പകഴട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                        (2021-മല 15-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

16 ദറി  പകരള  ബപ്പോസംബു,  കപ്പോടവള്ളറി  ആനട  പനപ്പോനസട   ലതീഫെട   വര്പകഴട
മവല്മഫെയര് ഫെണട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                          (2021-മല 16-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

17 ദറി  പകരള  പസ്റ്റേറട  ഗുഡ്സട  ആനട  സര്വ്വതീസസട  ടപ്പോകട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.            (2021-മല 17-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

18 ദറി പകരള ജനറല്  മസയറില്സട ടപ്പോകട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                          (2021-മല 18-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

19 ദറി  പകരള  മപ്രപ്പോവറിഷണല്  കളക്ഷന്  ഓഫെട  റവനനസട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.             (2021-മല 19-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

20 ദറി  പകരള  ഡറിസപ്പോസ്റ്റേര്  ആനട  പബറികട  മഹല്ത്തട  എമെര്ജന്സറി  (മസഷഭ്യല്
മപ്രപ്പോവറിഷന്സട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.   
                                        (2021-മല 20-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

21 ദറി  പകരള  ഫെറിസറികല്  മറപസപ്പോണ്സറിബറിലറിററി  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.       (2021-മല 21-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

22 ദറി പകരള എപറിമഡമെറികട ഡറിസതീസസട ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                       (2021-മല 22-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

23 ദറി  പകരള  കറിനറികല്  എസ്റ്റേപ്പോബറിഷ് മമെനടസട  (രജറിപസ്ട്രഷന്  ആനട  മറഗുപലഷന്)
അമമെനടമമെനട ഓര്ഡറിനന്സട, 2021. 
                                      (2021-മല 23-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

24 ദറി  പകരള  പകപ്പോ-ഓപപററതീവട  മസപ്പോബസറതീസട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.     (2021-മല 24-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

25 ദറി  പകരള  മെബറന്  ഫെറിഷറിസംഗട  മറഗുപലഷന്  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.       (2021-മല 25-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

26 ദറി  പപമമെനട  ഓഫെട  സപ്പോലറതീസട  ആനട  അലവന്സട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.           (2021-മല 26-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).
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27 ദറി  പകരള  യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫെട  ഡറിജറിറല്  സയന്സസട  ഇപനപ്പോപവഷന്  ആനട
മടക ടപനപ്പോളജറി ഓര്ഡറിനന്സട, 2021. 
                                         (2021-മല 27-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

28 ദറി പകരള ഫെറിഷട ഓഷനറിസംഗട,  മെപ്പോര്കററിസംഗട ആനട മമെയറിനനന്സട ഓഫെട കസ്വപ്പോളറിററി
ഓര്ഡറിനന്സട,  2021.                           
                                          (2021-മല 28-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

29 ദറി  പകരള  ഇന്ലപ്പോനട  ഫെറിഷറതീസട  ആനട  അകസ്വപ്പോകളചര്  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.         (2021-മല 29-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

30 ദറി  പകരള  ബപ്രവറട  പഫെപ്പോറസ്റ്റേസട  (മവസ്റ്റേറിസംഗട  ആനട  അബസന്മമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.         (2021-മല 30-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

31 ദറി യൂണറിപവഴറിററി പലപ്പോസട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                (2021-മല 31-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

32 ദറി  പകരള  പകപ്പോ-ഓപപററതീവട  മസപ്പോബസറതീസട  (മസകന്ഡട  അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.        (2021-മല 32-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

33 ദറി പകരള പഞപ്പോയത്തട (മസകന്ഡട അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                      (2021-മല 33-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

34 ദറി പകരള മുനറിസറിപപ്പോലറിററി (മസകന്ഡട അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                       (2021-മല 34-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

35 ദറി  പകരള  ബലവ്പസ്റ്റേപ്പോകട  ആനട  പഇൗളടറി  ഫെതീഡട  ആനട  മെറിനറല്  മെറികടചര്
(മറഗുപലഷന്  ഓഫെട  മെപ്പോനുഫെപ്പോക്ചര്  ആനട  മസയറില്)
ഓര് ഡറിനന്സട, 2021.         (2021-മല 35-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

36 ദറി  പകരള  എസംപപപ്പോയ്മമെനട  ഗപ്പോരനറി  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്  ഫെണട
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.         (2021-മല 36-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

37 ദറി  പകരള  കയര്  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്  ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.          (2021-മല 37-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

38 ദറി  പകരള  മസല്ഫെട  ഫെറിനപ്പോ സറിസംഗട  പകപ്പോപളജട  ടതീചറിസംഗട  ആനട  പനപ്പോണ്  ടതീചറിസംഗട
എസംപപപ്പോയതീസട  (അപപപ്പോയ്മമെനട  ആനട  കണക്ഷന്സട  ഓഫെട  സര്വ്വതീസട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.          (2021-മല 38-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

39 ദറി എ.പറി.മജ.  അബ്ദുള കലപ്പോസം മടപകപ്പോളജറികല് യൂണറിപവഴ് സറിററി  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട,2021.            (2021-മല 39-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).
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40 ദറി പകരള പടപ്പോഡറി ഇന്ഡസ്ട്രറി മഡവലപടമമെനട പബപ്പോര്ഡട ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                        (2021-മല 40-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

41 ദറി  പകരള  പഷപ്പോപട  ആനട  മകപ്പോപമെഴഭ്യല്  എസ്റ്റേപ്പോബറിഷ് മമെനട  വര്പകഴട
മവല്മഫെയര് ഫെണട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                          (2021-മല 41-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട). 

42 ദറി പകരള ടഇൗണ് ആനട കണ്ടറി പപ്പോനറിസംഗട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                          (2021-മല 42-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

43 ദറി പകരള പസ്റ്റേറട മമെഡറികല് പ്രപ്പോകതീഷപണഴട ഓര്ഡറിനന്സട, 2021
                                           (2021-മല 43-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

44 ദറി പകരള പബറികട മഹല്ത്തട ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                           (2021-മല 44-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

45 ദറി  ശ്രതീ  ശങരപ്പോചപ്പോരഭ്യ  യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫെട  സപ്പോന്സ് ക്രറിറട   (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.             (2021-മല 45-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

46 ദറി  പകരള  യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫെട  ഫെറിഷറതീസട  ആനട  ഓഷഭ്യന്  സ്റ്റേഡതീസട
(അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021. (2021-മല 46-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

47 ദറി  പകരള  പകപ്പോ-ഓപപററതീവട  മസപ്പോബസറതീസട  (Third  Amendment)
ഓര് ഡറിനനന്സട, 2021.           (2021-മല 47-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

48 ദറി യൂണറിപവഴറിററി പലപ്പോസട (അമമെനടമെനട) നമ്പര് 2 ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                            (2021-മല 48-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

49 ദറി യൂണറിപവഴറിററി (അമമെനടമമെനട) (നമ്പര് 3) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                           (2021-മല 49-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

22-7-2021-  ല് സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തുവച ഓര്ഡറിനന്സുകള  
(  രണപ്പോസം  സപമളനസം  )

50 ദറി എ. പറി.  മജ. അബ്ദുളകലപ്പോസം മടപകപ്പോളജറികല് യൂണറിപവഴ് സറിററി (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.       (2021-മല 50-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

51 ദറി  പകരള മസല്ഫെട ഫെറിനപ്പോന്സറിസംഗട  പകപ്പോപളജട  ടതീചറിസംഗട  ആനട പനപ്പോണ് ടതീചറിസംഗട
എസംപപപ്പോയതീസട  (അപപപ്പോയ് മമെനട  ആനട  കണതീഷന്സട  ഓഫെട  സര്വ്വതീസസട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.        (2021-മല 51-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

52 ദറി പകരള ബപ്രവറട പഫെപ്പോറസ്റ്റേസട (മവസ്റ്റേറിസംഗട ആനട അബസനടമമെനട) അമമെനടമമെനട
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.         (2021-മല 52-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).
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53 ദറി പകരള എസംപപപ്പോയ് മമെനട ഗപ്പോരനറി വര്പകഴട മവല്മഫെയര് ഫെണട ഓര്ഡറിനന്സട,
2021.                              (2021-മല 53-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

54 ദറി പകരള കപ്പോഷന വര്പകഴട ററിലതീഫെട ആനട മവല്മഫെയര് ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.         (2021-മല 54-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

55 ദറി പകരള അഗറികളചറല് വര്പകഴട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                       (2021-മല 55-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

56 ദറി പകരള പഞപ്പോയത്തട രപ്പോജട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                      (2021-മല 56-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

57 ദറി പകരള പലബര് മവല്മഫെയര് ഫെണട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                      (2021-മല 57-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

58 ദറി  പകരള  പബറികട  സര്വ്വതീസട  കമതീഷന്  (അഡതീഷണല്  ഫെങ്ഷന്സട  ആസട
മറമസകസട ദറി സര്വ്വതീസസട അണര് ദറി വഖഫെട പബപ്പോര് ഡട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                       (2021-മല 58-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

59 ദറി പകരള പസ്റ്റേറട ഗുഡ്സട ആനട സര്വ്വതീസസട ടപ്പോകട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട,
2021.                              (2021-മല 59-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

60 ദറി പകരള ജനറല് മസയറില്സട ടപ്പോകട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                       (2021-മല 60-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

61 ദറി  പകരള  മപ്രപ്പോവറിഷണല്  കളക്ഷന്  ഓഫെട  റവനനസട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.          (2021-മല 61-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

62 ദറി  പകരള  ഫെറിസറികല്  മറപസപ്പോണ്സറിബറിലറിററി  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.         (2021-മല 62-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

63 ദറി പകരള പബറികട മഹല്ത്തട ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                            (2021-മല 63-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

64 ദറി പകരള ഫെറിഷട ഓഷനറിസംഗട മെപ്പോര്കററിസംഗട ആനട മമെയറിനനന്സട ഓഫെട കസ്വപ്പോളറിററി
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.               (2021-മല 64-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

65 ദറി  പകരള  ബലവ്പസ്റ്റേപ്പോകട  ആനട  പഇൗളടറി  ഫെതീഡട  ആനട  മെറിനറല്  മെറിക ടസ്ചര്
(മറഗുപലഷന് ഓഫെട മെപ്പോനുഫെക്ചര് ആനട മസയറില്) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.   
                                             (2021-മല 65-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

457/2022.
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66 ദറി  പകരള  യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫെട  ഫെറിഷറതീസട  ആനട  ഓഷഭ്യന്  സ്റ്റേഡതീസട
(അമമെനടമമെനട), 2021.               (2021-മല 66-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

67 ദറി  ശ്രതീ.  ശങരപ്പോചപ്പോരഭ്യ  യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫെട  സപ്പോന്സറിറട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                (2021-മല 67-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

68 ദറി  യൂണറിപവഴറിററി  പലപ്പോസട  (അമമെനടമമെനട)  ഓര്ഡറിനന്സട,  2021.
                                              (2021-മല 68-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

69 ദറി യൂണറിപവഴറിററി പലപ്പോസട (അമമെനടമമെനട) (നമ്പര് 2) ഓര്ഡറിനന്സട , 2021.
                                              (2021-മല 69-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

70 ദറി യൂണറിപവഴറിററി പലപ്പോസട (അമമെനടമമെനട) (നമ്പര് 3) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                              (2021-മല 70-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

71 ദറി  പകരള  ഡറിസപ്പോസ്റ്റേര്  ആനട  പബറികട  മഹല്ത്തട  എമെര്ജന്സറി  (മസഷഭ്യല്
മപ്രപ്പോവറിഷന്സട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                (2021-മല 71-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

72 ദറി  പകരള  എഡനപകഷന്  (അമമെനടമമെനട)  ഓര്ഡറിനന്സട,  2021.
                                                (2021-മല 72-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

73 ദറി  പകരള  പസ്റ്റേറട  മമെഡറികല്  പ്രപ്പോകതീഷപണഴട  ഓര്ഡറിനന്സട,  2021.
                                                (2021-മല 73-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

74 ദറി  പകരള  ബടലററിസംഗട  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്  ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                   (2021-മല 74-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

75 ദറി  പകരള ബപ്പോസംബു,  കപ്പോടവള്ളറി ആനട  പനപ്പോനസട  ലതീഫെട  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്
ഫെണട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട , 2021.
                                                 (2021-മല 75-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

76 ദറി  പകരള  കയര്  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്  ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട , 2021.                      (2021-മല 76-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

77 ദറി പകരള പഷപ്പോപട ആനട കപമെഴഭ്യല് എസ്റ്റേപ്പോബറിഷ് മമെനട വര്പകഴട മവല്ഫെയര് ഫെണട
(അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട ,2021.   (2021-മല 77-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

78 ദറി  പകരള  കറിനറികല്  എസ്റ്റേപ്പോബറിഷ് മമെനട  (രജറിപസ്ട്രഷന്  ആനട  മറഗുപലഷന്)
(അമമെനടമമെനട ) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                      (2021-മല 78-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).
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79 ദറി പകരള ജൂവലററി വര്പകഴട മവല്മഫെയര് ഫെണട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട,
2021.                                             (2021-മല 79-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

80 ദറി  പകരള  യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫെട  ഡറിജറിറല്  സയന്സട,ഇപനപ്പോപവഷന്  ആനട
മടപകപ്പോളജറി ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.        (2021-മല 80-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

81 ദറി  പകരള  മെബറന്  ഫെറിഷറിസംഗട  മറഗുപലഷന്  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                        (2021-മല 81-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

82 ദറി  പകരള  ഇന്ലപ്പോനട  ഫെറിഷറതീസട  ആനട  അകസ്വപ്പോകളചര്  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                       (2021-മല 82-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

83 ദറി  പകരള  ടഇൗണ്  ആനട  കണ്ടറി  പപ്പോനറിസംഗട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                       (2021-മല 83-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

84 ദറി  പകരള  സപ്പോള  പപ്പോപനഷന്  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്  ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                       (2021-മല 84-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

85 ദറി പകരള ബമെപക്രപ്പോ പസപ്പോള ആനട മെതീഡറിയസം എമനര്ബപ്രസസട മഫെസറിലറിപറഷന്
(അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.  (2021-മല 85-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

86 ദറി പകരള പടപ്പോഡറി ഇന്ഡസ്ട്രറി മഡവലപ്മമെനട പബപ്പോര്ഡട ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                     (2021-മല 86-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

87 ദറി  പകരള  പദവസസ്വസം  ററിക്രൂടടമമെനട  പബപ്പോര്ഡട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                        (2021-മല 87-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

88 ദറി പകരള മുനറിസറിപപ്പോലറിററി (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                    (2021-മല 88-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

89 ദറി  പകരള  പഷപ്പോപട  ആനട  കപമെഴഭ്യല്  എസ്റ്റേപ്പോബറിമഷ്മെനടസട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                        (2021-മല 89-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

90 ദറി പകരള മഹഡട പലപ്പോഡട വര്പകഴട (അമമെനടമമെനട)ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                     (2021-മല 90-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

91 ദറി പകരള മെറിനറല്സട (മവസ്റ്റേറിസംഗട ഓഫെട ബററടസട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                      (2021-മല 91-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

92 ദറി  പകരള  പകപ്പോ-ഓപപററതീവട  മസപ്പോബസറതീസട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                        (2021-മല 92-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

93 ദറി  പകരള  പകപ്പോ-ഓപപററതീവട  മസപ്പോബസറതീസട  (മസകനട  അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                        (2021-മല 93-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).
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4-10-2021-ല് സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച ഓര്ഡറിനന്സുകള
(മൂനപ്പോസം  സപമളനസം)

94 ദറി  എ.പറി.മജ.  അബ്ദുളകലപ്പോസം  മടപകപ്പോളജറികല്  യൂണറിപവഴറിററി  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                (2021-മല 94-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).
75(2) പ്രകപ്പോരമുള്ള പതറിക 11-10-2021-ല് സഭയറില് സമെര്പറിച്ചു.                     

95 ദറി പകരള മസല്ഫെട ഫെറിനപ്പോ ന്സറിസംഗട  പകപ്പോപളജട  ടതീചറിസംഗട  ആനട പനപ്പോണ് ടതീചറിസംഗട
എസംപപ്പോയതീസട  (അപപപ്പോയ്മമെനട  ആനട  കണതീഷന്സട  ഓഫെട  സര്വ്വതീസട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                        (2021-മല 95-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

96 ദറി  ശ്രതീ.  ശങരപ്പോചപ്പോരഭ്യ  യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫെട  സപ്പോന്സ് ക്രറിറട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                        (2021-മല 96-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

97 ദറി യൂണറിപവഴറിററി പലപ്പോസട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                     (2021-മല 97-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

98 ദറി  പകരള  ബപ്രവറട  പഫെപ്പോറസ്റ്റേസട  (മവസ്റ്റേറിസംഗട  ആനട  അബസ ന്മമെനട)  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.   (2021-മല 98-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട). 

99 ദറി യൂണറിപവഴറിററി പലപ്പോസട (അമമെനടമമെനട) (നമ്പര്.2) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                     (2021-മല 99-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

100 ദറി യൂണറിപവഴറിററി പലപ്പോസട (അമമെനടമമെനട) (നമ്പര്.3) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                    (2021-മല 100-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

101 ദറി പകരള എഡനപകഷന് (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                    (2021-മല 101-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

102 ദറി  പകരള  ഫെറിസറികല്  മറപസപ്പോണ്സറിബറിലറിററി  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                       (2021-മല 102-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

103 ദറി  പകരള  പടപ്പോഡറി  ഇന്ഡസ്ട്രതീസട  മഡവലപ്മമെനട  പബപ്പോര്ഡട
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                      (2021-മല 103-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

104 ദറി  പകരള  ഡറിസപ്പോസ്റ്റേര്  ആനട  പബറികട  മഹല്ത്തട  എമെര്ജന്സറി  (മസഷഭ്യല്
മപ്രപ്പോവറിഷന്സട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 104-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

105 ദറി പകരള ജനറല് മസയറില്സട ടപ്പോകട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.  
                                                   (2021-മല 105-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).
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106 ദറി പകരള പസ്റ്റേറട ഗുഡ്സട ആനട സര്വ്വതീസസട ടപ്പോകട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട,
2021.                                          (2021-മല 106-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

107 ദറി  പകരള  മപ്രപ്പോവറിഷണല്  കളക്ഷന്  ഓഫെട  റവനനസട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                     (2021-മല 107-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

108 ദറി  പകരള  ഇന്ലപ്പോനട  ഫെറിഷറതീസട  ആനട  അകസ്വപ്പോകളചര്  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                     (2021-മല 108-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

109 ദറി  പകരള  യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫെട  ഫെറിഷറതീസട  ആനട  ഓഷഭ്യന്  സ്റ്റേഡതീസട
(അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 109-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

110 ദറി പകരള മെബറന് ഫെറിഷറതീസട മറഗുപലഷന് (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 110-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

111 ദറി  പകരള  ബലവട  പസ്റ്റേപ്പോകട  ആനട  പഇൗളടറി  ഫെതീഡട  ആനട  മെറിനറല്  മെറികചര്
(മറഗുപലഷന് ഓഫെട മെപ്പോനുഫെപ്പോക്ചര് ആനട മസയറില്) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 111-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

112 ദറി പകരള ഫെറിഷട ഓഷറിനറിസംഗട മെപ്പോര്കററിസംഗട ആനട മമെയറിനനന്സട ഓഫെട കസ്വപ്പോളറിററി
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                      (2021-മല 112-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

113 ദറി  പകരള  യൂണറിപവഴറിററി  ഓഫെട  ഡറിജറിറല്  സയന്സസട,  ഇപനപ്പോപവഷന്  ആനട
മടപകപ്പോളജറി ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.      (2021-മല 113-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

114 ദറി  പകരള  കറിനറികല്  എസ്റ്റേപ്പോബറിഷ് മമെനടസട  (രജറിപസ്ട്രഷന്  ആനട  മറഗുപലഷന്)
അമമെനടമമെനട ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.    (2021-മല 114-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

115 ദറി പകരള പസ്റ്റേറട മമെഡറികല് പ്രപ്പോക ടടതീഷപണഴട ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 115-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

116 ദറി പകരള പബറികട മഹല്ത്തട ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 116-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

117 ദറി  പകരള  പകപ്പോ-ഓപപററതീവട  മസപ്പോബസറതീസട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                       (2021-മല 117-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

118 ദറി  പകരള  പബറികട  സര്വ്വതീസട  കമതീഷന്  (അഡതീഷണല്  ഫെങ്ഷന്സട  ആസട
മറമസകസട ദറി സര്വ്വതീസസട അണര് ദറി വഖഫെട പബപ്പോര്ഡട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                     (2021-മല 118-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

119 ദറി  പകരള  പദവസസ്വസം  ററിക്രൂടടമമെനട  പബപ്പോര്ഡട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.     (2021-മല 119-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).
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120 ദറി പകരള പലബര് മവല്മഫെയര് ഫെണട (അമമെനടമമെനട)ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                    (2021-മല 120-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

121 ദറി  പകരള  പഷപ്പോപട  ആനട  കപമെഴഭ്യല്  എസ്റ്റേപ്പോബറിഷ് മമെനട  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര്
ഫെണട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                    (2021-മല 121-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

122 ദറി  പകരള  ടഇൗണ്  ആനട  കണ്ടറി  പപ്പോനറിസംഗട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                       (2021-മല 122-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

123 ദറി  പകരള  പഷപ്പോപട  ആനട  കപമെഴഭ്യല്  എസ്റ്റേപ്പോബറിഷ് മമെനട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                       (2021-മല 123-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

124 ദറി പകരള മെറിനറല്സട (മവസ്റ്റേറിസംഗട ഓഫെട ബററടസട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                    (2021-മല 124-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

125 ദറി  പകരള  എസംപപപ്പോയ്മമെനട  ഗപ്പോരനറി  വര്പകഴട  മവല്ഫെയര്  ഫെണട
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                       (2021-മല 125-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

126 ദറി പകരള മുനറിസറിപപ്പോലറിററി (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 126-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

127 ദറി പകരള മഹഡട പലപ്പോഡട വര്പകഴട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 127-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

128 ദറി  പകരള  കപ്പോഷദ്യു  വര്പകഴട  ററിലതീഫെട  ആനട  മവല്ഫെയര് ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                       (2021-മല 128-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

129 ദറി  പകരള  ബപ്പോസംബു,  കപ്പോടവള്ളറി  ആനട  പനപ്പോനസട  ലതീഫെട  വര്പകഴട  മവല്ഫെയര്
ഫെണട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 129-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

130 ദറി  പകരള  സപ്പോള  പപ്പോപനഷന്  വര്പകഴട  മവല്ഫെയര്  ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                      (2021-മല 130-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

131 ദറി പകരള ജൂവലററി വര്പകഴട മവല്ഫെയര് ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)  ഓര്ഡറിനന്സട,
2021.                                          (2021-മല 131-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

132 ദറി  പകരള  ബടലററിസംഗട  വര്പകഴട  മവല്ഫെയര്  ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                     (2021-മല 132-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

133 ദറി പകരള അഗറികളചറല് വര്പകഴട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 133-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).
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134 ദറി പകരള പഞപ്പോയത്തട രപ്പോജട (അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.
                                                   (2021-മല 134-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

135 ദറി  പകരള  കയര്  വര്പകഴട  മവല്ഫെയര്  ഫെണട  (അമമെനടമമെനട)
ഓര്ഡറിനന്സട, 2021.                      (2021-മല 135-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

136 ദറി  പകരള ബമെപക്രപ്പോ സപ്പോള ആനട  മെതീഡറിയസം  എനര്ബപ്രസസട മഫെസറിലറിപറഷന്
(അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിന്സട, 2021.    (2021-മല 136-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

137 ദറി  പകരള  ഇന്ഡസ്ട്രറിയല്  സറിസംഗറില്  വറിന്പഡപ്പോ  കറിയറന്സട
പബപ്പോര്ഡ്സട  ആനട  ഇന്ഡസ്ട്രറിയല്  ടഇൗണ്ഷറിപട  ഏരറിയ  മഡവലപടമമെനട
(അമമെനടമമെനട) ഓര്ഡറിനന്സട, 2021. (2021-മല 137-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

138 ദറി  പകരള  പബറികട  സര്വ്വതീസട  കമതീഷന്  (അഡതീഷണല്  ഫെങ്ഷന്സട  ആസട
മറമസകസട  മസര്മടയറിന്  പകപ്പോര്പപറഷന്സട  ആനട  കമ്പനതീസട)  
(അമമെനടമമെനട)ഓര്ഡറിന്സട, 2021.      (2021-മല 138-ാം നമ്പര് ഓര്ഡറിനന്സട).

1-6-2021-നട സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടകമള സസംബന്ധറിച
വറിവരസം    

 (ഒനപ്പോസം സപമളനസം)

1 പകരള  സസംസപ്പോന  മെലറിനതീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിമന  2014-2015-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

2 അകപ്പോഡമെറി  ഓഫെട  പ്രറിസണ്സട  &  കറപ്ഷണല്  അഡറിനറിപസ്ട്രഷമന  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

3 പബറികട  സര്വ്വതീസട  കമതീഷമന  2016-17-മല  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടകളുസം
മമെപമപ്പോറപ്പോണവസം.

4 ഇന്ഫെര്പമെഷന്  പകരള  മെറിഷമന  2016-2017,  2017-2018-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

5 മകപ്പോചറി ഇന്പഫെപ്പോ പപ്പോര്കറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

6 പകരള സസംസപ്പോന ബജവ ബവവറിധഭ്യ പബപ്പോര്ഡറിമന  2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

7 പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ബസബര് പപ്പോര്കറിമന 2018-2019- മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

8 ഇന്തഭ്യന്  ഇന്സ്റ്റേറിറനടട  ഓഫെട  ഇന്ഫെര്പമെഷന്  മടപകപ്പോളജറി  ആനട  മെപ്പോപനജ് മമെനട
പകരളയുമട 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.
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9 പകരള  പ്രവപ്പോസറി  പകരളതീയ  പക്ഷമെ  പബപ്പോര്ഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

10 ടപ്പോവന്കൂര്  ഷുപഗഴട  &  മകമെറികല്സട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടസം ഫെറിനപ്പോന്ഷഭ്യല് പസ്റ്റേറടമമെനസം.

11 പകരള  സസംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിമന  2018-2019-മല  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട.

12 ഇന്സ്റ്റേറിറനടട   ഓഫെട   ലപ്പോനട  ആനട  ഡറിസപ്പോസ്റ്റേര്  മെപ്പോപനജ് മമെനറിമന  2018-19-മല
വപ്പോര്ഷറിക ഭരണ ററിപപപ്പോര്ടട.

13 പകരള  ഇററിപഗഷന്  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര്  മഡവലപ്മമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്
ലറിമെറിറഡറിമന 2014-15-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

14 പകരള  സസംസപ്പോന  ബവദദ്യുതറി  മറഗുപലറററി  കമതീഷമന  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

15 പകരള  സസംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി   പടറികവര്ഗ്ഗ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്
ലറിമെറിറഡറിമന 2015-16-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

16 പകരള  സസംസപ്പോന  പരറിവര്ത്തറിത  ബക്രസ്തവ  ശുപപ്പോര്ശറിത  വറിഭപ്പോഗ  വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന 2016-2017, 2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം
കണക്കുകളുസം.

17 പകരള സസംസപ്പോന പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗ കമതീഷമന  2016-2017,  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട. 

18 പകരള സസംസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി പടറികപഗപ്പോത വര്ഗ്ഗ കമതീഷമന  2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

19 പകരള അഡസ്വപകറടസട മവല്ഫെയര് ഫെണട ടസ്റ്റേറി കമറിററിയുമട 2008-2009, 2009-
2010-മല വപ്പോര്ഷറിക ഭരണ ററിപപപ്പോര്ടട.

20 പകരള സസംസപ്പോന കശുവണറി വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന 2014-2015
മുതല് 2016-2017 വമരയുള്ള വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം. 

21 പകരള ഖപ്പോദറി മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷമെനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിമന 2016-2017-മല പ്രവര്ത്തന
ററിപപപ്പോര്ടസം വരവട മചലവട കണക്കുസം.

22 പകരള കപ്പോഷന പബപ്പോര്ഡട ലറിമെറിറഡറിമന 2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.
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23 പഫെപ്പോസം മെപ്പോററിസംഗ്സട  (ഇന്തഭ്യ)  ലറിമെറിറഡറിമന  2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം
കണക്കുകളുസം.

24 പകരള പസ്റ്റേറട കയര് മമെഷറിനററി മെപ്പോനുഫെപ്പോക്ചററിസംഗട കമ്പനറി ലറിമെറിറഡട, 2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

25 പകരള  പസ്റ്റേറട  കയര്  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള.

26 സതീതപ്പോറപ്പോസം മടബകല്സട ലറിമെറിറഡറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

27 മെലബപ്പോര് സറിമെനടസട ലറിമെറിറഡറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

28 പകരള പസ്റ്റേറട  മെറിനറല് മഡവലപടമമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

29 പകരള  കരകഇൗശല  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

30 പകരള  സറിറപ്പോമെറികട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടസം
ഫെറിനപ്പോന്ഷഭ്യല് പസ്റ്റേറടമമെനസം.

31 ടപ്പോവന്കൂര്  മകപ്പോചറിന്  മകമെറികല്സട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

32 പകരള അഡസ്വപകറടസട കപ്പോര്കടസട മവല്മഫെയര് ഫെണട കമറിററിയുമട 2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

33 പകരള  പസ്റ്റേറട  പഹപ്പോര്ടറികളചറല്  മപ്രപ്പോ  ഡകടസട  മഡവലപടമമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്
ലറിമെറിറഡട (പഹപ്പോര്ടറിപകപ്പോര്പട) 2014-2015-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

34 വപ്പോഴക്കുളസം അപഗപ്പോ ആനട ഫുഡട പപ്രപ്പോസസറിസംഗട കമ്പനറി ലറിമെറിറഡട    2015-2016-
മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

35 വറിഴറിഞസം അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര തുറമുഖ കമ്പനറി ലറിമെറിറഡറിമന 2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

36 മെലബപ്പോര്  ഇനര്നപ്പോഷണല്  പപപ്പോര്ട്സട  &  മസസട  ലറിമെറിറഡട  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

37 പകരള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമട 2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

38 പകരള സസംസപ്പോന യുവജന കമതീഷമന 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

457/2022.
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39 പകരള ബപ്പോര്ബര്  &  ബനടറിഷന്സട  വര്പകഴട  മവല്മഫെയര് സതീസം  2011-12  മല
വപ്പോര്ഷറിക / ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട.

40 പകരള  കശുവണറി  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  ആശസ്വപ്പോസ  പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡട  2016-2017,
2017-2018  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടസം,  2016-2017  -മല  ആഡറിറട  ഫെറിനപ്പോന്ഷഭ്യല്
പസ്റ്റേറടമമെനസം, 2017-2018-മല ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം ഫെറിനപ്പോന്ഷഭ്യല് പസ്റ്റേറടമമെനസം.

41 പകരള  ബതീഡറി  ചുരുട  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിമന  2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക /ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട.

42 പകരള  പഷപ്പോപട  &  മകപ്പോപമെഴഭ്യല്  എസ്റ്റേപ്പോബറിമഷ്മെനടസട  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെനറിധറി
പബപ്പോര്ഡറിമന 2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

43 പകരള  ബകത്തററി  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിമന  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

44 പകരള  കര്ഷക  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിമന  2018-2019-മന
വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകളുസം പ്രവര്ത്തന (ഭരണ) ററിപപപ്പോര്ടസം.

45 പകരള  തചന്  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിമന  2019-20-മല  ഭരണ
ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

46 റതീഹപ്പോബറിലറിപറഷന്  പപ്പോപനഷന്സട  ലറിമെറിറഡട  2019-2020-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

47 പകരള  ടൂററിസസം  മഡവലപടമമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡട  2016-2017-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

48 പകരള പസ്റ്റേറട കണ്സ്ട്രക്ഷന് പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡട  2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

49 പറപ്പോഡ്സട  &  ബറിഡ്ജസട  മഡവലപടമമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഫെട  പകരള
ലറിമെറിറഡറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

50 പകരള ടൂററിസസം ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര് ലറിമെറിറഡറിമന 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം
കണക്കുകളുസം.

51 പകരള ബലവട പസ്റ്റേപ്പോകട മഡവലപടമമെനട പബപ്പോര്ഡട ലറിമെറിറഡറിമന 2015-2016 -മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

52 മെതീറട പപ്രപ്പോഡകടസട ഓഫെട ഇന്തഭ്യപ്പോ ലറിമെറിറഡട  2016-2017-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം
കണക്കുകളുസം.
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53 പകരള ഫെതീഡ്സട ലറിമെറിറഡറിമന 2016-2017-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

54 പകരള വനറിതപ്പോ കമതീഷമന 2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട .

55 മകപ്പോങണ്  മറയറില്പവ  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

10-6-2021-നട സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടകമള സസംബന്ധറിച
വറിവരസം    

 (ഒനപ്പോസം സപമളനസം)

56 കൂടല്മെപ്പോണറികഭ്യസം പദവസസ്വത്തറിമന 2014, 2017 കപ്പോലയളവറിമല ഭരണ ററിപപപ്പോര്ടട.

57 പകരള സസംസപ്പോന മെനുഷഭ്യപ്പോവകപ്പോശ കമതീഷമന 2016-2017-മല പ്രപതഭ്യക ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട.

58 പകരള  ഖപ്പോദറി  ഗപ്പോമെ  വഭ്യവസപ്പോയ  പബപ്പോര്ഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക  ഭരണ
ററിപപപ്പോര്ടട.

23-7-2021-നട സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടകമള സസംബന്ധറിച
വറിവരസം    

 (രണപ്പോസം സപമളനസം)

59 ഇന്സ്റ്റേറിറനടട ഓഫെട മെപ്പോപനജ് മമെനട ഇന് ഗവണ്മമെനറിമന 2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

60 അകപ്പോഡമെറി പഫെപ്പോര് പ്രറിസണ്സട  ആനട കറപ്ഷണല് അഡറിനറിപസ്ട്രഷമന 2017-
2018-മല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകളുസം ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

61 പകരള അപഡസ്വപകറടസട  മവല്ഫെയര് ഫെണട  ടസ്റ്റേറി കമറിററിയുമട  2010-2011-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

62 പകരള  പസപ്പോള  ഇന്ഡസ്ട്രതീസട  മഡവലപടമമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡട
(സറിഡ്പകപ്പോ) മന 2013-2014-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

63 പപ്പോപനഷന് പകപ്പോര്പപറഷന് ഓഫെട പകരള ലറിമെറിറഡറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

64 പകരള  സസംസപ്പോന  യുവജനപക്ഷമെ  പബപ്പോര്ഡറിമന  2015-2016-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

65 പകരള  ക്ഷതീര  കര്ഷക  പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിമന  2012-13  മുതല്  2016-2017
വമരയുള്ള ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട.

66 പകരള സസംസപ്പോന വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന  2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.
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29-7-2021-നട സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടകമള സസംബന്ധറിച
വറിവരസം    

 (രണപ്പോസം സപമളനസം)

67 ഇന്സ്റ്റേറിറനടട ഓഫെട ലപ്പോനട & ഡറിസപ്പോസ്റ്റേര് മെപ്പോപനജ് മമെനറിമന 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

68 പകരള  സസംസപ്പോന  സര്വ്വവറിജപ്പോനപകപ്പോശസം  ഇന്സ്റ്റേറിറനടറിമന  2020-21-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

69 ഔഷധറിയുമട 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

12-8-2021-നട സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടകമള സസംബന്ധറിച
വറിവരസം    

 (രണപ്പോസം സപമളനസം)

70 മെലബപ്പോര്  ഡറിസ്റ്റേലറതീസട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടസം
കണക്കുകളുസം.

71 പകരള സസംസപ്പോന പന ഉല്പന വറികസന മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷമെ പകപ്പോര്പപറഷന്
ലറിമെറിറഡറിമന (മകല്പപ്പോസം) 2014-2015-മല വപ്പോര്ഷറിക ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട.

72 പകരള  ഇലകറികല്  ആനട  അബലഡട  എഞതീനറിയററിസംഗട  കമ്പനറി  ലറിമെറിറഡറിമന
(മകല്) 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

73 കപ്പോലറികറട സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമട 2019-2020-മല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള.

74 മെഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോന്ധറി സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമട 2020-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട  (വപ്പോലഭ്യസം I
&  II)

75 പകരള മചറുകറിട പതപ്പോടസം മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷമെനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിമന     2019-20-മല
ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം പ്രവര്ത്തന ററിപപപ്പോര്ടസം.

5-10-2021-നട സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടകമള സസംബന്ധറിച
വറിവരസം    

 (മൂനപ്പോസം സപമളനസം)

76 പകരള  സസംസപ്പോന  ബജവ  ബവവറിദഭ്യ  പബപ്പോര്ഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

77 മസനര് പഫെപ്പോര് മഡവലപടമമെനട സ്റ്റേഡതീസട 2020-21-മല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള
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78 പകരള  ഇന്സ്റ്റേറിറന ടട  ഓഫെട  പലപ്പോകല്  അഡറിനറിപസ്ട്രഷന്  (കറില)  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

79 പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുമട 2014-2015-മല വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള.

80 കൂടല് മെപ്പോണറികഭ്യസം പദവസസ്വത്തറിമന 2015-മല ഭരണ ററിപപപ്പോര്ടട.

81 ഗുരുവപ്പോയൂര് പദവസസ്വത്തറിമന 2015-മല ഭരണ ററിപപപ്പോര്ടട.

82 പകരള  സസംസപ്പോന  ബപ്പോസംബൂ  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2014-2015-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

83 ടപ്പോവന്കൂര്  സറിമമെനടസട  ലറിമെറിറഡറിമന  2016-2017-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

84 ടപ്പോവന്കൂര്  ബടറപ്പോനറിയസം  പപ്രപ്പോഡകടസട  ലറിമെറിറഡറിമന  2016-2017-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

85 തറിരുവനന്തപുരസം മപര്മെനനട പലപ്പോകട അദപ്പോലത്തറിമന 2016-2017,     2017-18-മല
പ്രപതഭ്യക ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട.

86 പകരള  സസംസപ്പോന  ലതീഗല്  സര്വ്വതീസസട  അപതപ്പോററിററിയുമട  2016-2017,  2017-
2018-മല പ്രപതഭ്യക ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട.

87 പകരള  സസംസപ്പോന  കശുവണറി  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2017-
2018, 2018-2019 -മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

88 പകരള  ഇന്ഡസ്ട്രറിയല്  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചല്  മഡവലപടമമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്
(കറിന്ഫപ്പോ) 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

89 പകരള  സസംസപ്പോന  വഭ്യവസപ്പോയ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2018-
2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

90 മസയറില്  എസട.സറി.എന്  പകരള  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

91 പകരള  മകയ്സട  ആനട  മസറപ്പോമെറികട  പപ്രപ്പോഡകടസട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

92 പകരള  മെറിനറല്സട  ആനട  മമെറല്സട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.
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93 പകരള  പസ്റ്റേറട  പഹപ്പോര്ടറികളചറല്  മപ്രപ്പോഡകടസട  മഡവലപ്മമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്
ലറിമെറിറഡറിമന  (പഹപ്പോര്ടറിപകപ്പോര്പട)  2015-2016-മല  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടസം
കണക്കുകളുസം.

94 പകരള  ലപ്പോനട  മഡവലപടമമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2015-2016-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

95 പകരള കപ്പോര്ഷറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമട 2020-21-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

96 പകരള  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമട  2018-2019-മല  വപ്പോര്ഷറിക  വരവട  മചലവട
കണക്കുകള.

97 പകരള സസംസപ്പോന ചലചറിത വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന 2016-2017-
മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

98 ബപതൃക പഠന പകന്ദ്രത്തറിമന 2018-2019-മല വപ്പോര്ഷറിക ഭരണ ററിപപപ്പോര്ടട.

99 പകരള  കള്ളട  വഭ്യവസപ്പോയ  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിമന  2014-2015,
2015-2016-മല ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട.

100 പകരള ബക മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി വറിദഗ്ദ്ധ മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷമെ പദതറിയുമട 2015-2016-മന
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

101 പകരള  ആഭരണ  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിമന  2017-2018-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

102 ഓവര്സതീസട മഡവലപടമമെനട ആനട എസംപപപ്പോയ്മമെനട പ്രപമെപ്പോഷന് കണ്സളടന്സട
ലറിമെറിറഡട (ODEPC)മന 2018-2019, 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട. 

103 പകരള  ആപടപ്പോററിക്ഷപ്പോ  മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമെനറിധറി  പദതറിയുമട  2019-2020-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

104 പകരള ആപടപ്പോ മമെപ്പോബബല് വര്കട പഷപ്പോപട മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷമെനറിധറി പദതറിയുമട
2019-2020-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

105 പകരള പമെപ്പോപടപ്പോര് മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷമെനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിമന 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

106 പസ്റ്റേറട  ഇന്സ്റ്റേറിറനടട  ഓഫെട  പഹപ്പോസറിറപ്പോലറിററി മെപ്പോപനജ് മമെനറിമന  2018-2019,  2019-
20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

107 പകരള ഫെതീഡ്സട ലറിമെറിറഡറിമന 2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.
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11-10-2021-നട സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടകമള സസംബന്ധറിച
വറിവരസം    

 (മൂനപ്പോസം സപമളനസം)

108 പകരള  സസംസപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ്ഗ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്
ലറിമെറിറഡറിമന 2018-2019-മന വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

109 ടപ്പോപകപ്പോ പകബറിള കമ്പറിനറി ലറിമെറിറഡറിമന 2018-19-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

110 യുബണറഡട  ഇലകറികല്  ഇന്ഡസ്ട്രതീസട  ലറിമെറിറഡറിമന  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.

28-10-2021-നട സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടകമള സസംബന്ധറിച
വറിവരസം    

 (മൂനപ്പോസം സപമളനസം)

111 സസംസപ്പോന വറിവരപ്പോവകപ്പോശ കമതീഷമന 2017-2018-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

112 പകരള ഡപ്പോസം സുരക്ഷ അപതപ്പോററിററിയുമട 2020-21-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

113 പകരള  പസ്റ്റേറട  ഇന്ഡസ്ട്രറിയല്  എനര്ബപ്രസസട  ലറിമെറിറഡറിമന  2015-2016-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

114 ടപ്പോന്പസപ്പോര്പമെഴട  &  ഇലകറികല്സട   പകരള  ലറിമെറിറഡറിമന  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

115 പകരള അഡസ്വപകറടസട കപ്പോര്കടസട മവല്മഫെയര് ഫെണട കമറിററിയുമട 2020-21-മല
ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട.

116 പകരള അപഗപ്പോ മമെഷറിനററി പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമെറിറഡറിമന 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

117 പകരള സസംസപ്പോന ഉനത വറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസ കഇൗണ്സറിലറിമന 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട.

118 പകരള  സസംസപ്പോന  യുവജനപക്ഷമെ  പബപ്പോര്ഡറിമന  2018-2019,  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

119 പകരള മതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പക്ഷമെനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിമന 2019-20-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം
ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

120 പബകല്  ററിപസപ്പോര്ടടസട  മഡവലപടമമെനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2014-
2015-മല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം കണക്കുകളുസം.
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11-11-2021-നട സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടകമള സസംബന്ധറിച
വറിവരസം    

 (മൂനപ്പോസം സപമളനസം)

121 പകരള പലപ്പോകപ്പോയുക്തയുമട 2018-മല വപ്പോര്ഷറിക സമെപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടട.

122 ടറിവപ്പോന്ഡസം  സറിനറിസംഗട  മെറില്സട  ലറിമെറിറഡറിമന  2007-2008,  2008-2009-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

123 പകരള സസംസപ്പോന മെനുഷഭ്യപ്പോവകപ്പോശ കമതീഷമന  2008-2009  മുതല്  2015-2016
വമരയുള്ള വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

124 പകരള  അഡസ്വപകറടസട  മവല്മഫെയര്  ഫെണട  ടസ്റ്റേറി  കമറിററിയുമട  2011-12-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടസം ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടസം.

125 പകരള  ബഹസതീഡട  മറയറില്  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമെറിറഡറിമന  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

126 മകല്പടപ്പോണ്  ഇലപകപ്പോ  മസറപ്പോമെറികട  ലറിമെറിറഡറിമന  2018-2019-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

127 പകരള സസംസപ്പോന ബപ്പോലപ്പോവകപ്പോശ സസംരക്ഷണ കമതീഷമന  2018-2019,  2019-20-മല
വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട.

സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച അപനസ്വഷണ കമതീഷന് ററിപപപ്പോര്ടകമള സസംബന്ധറിചതട
1-6-2021-നട പമെശപ്പുറത്തട വചതട

(ഒനപ്പോസം സപമളനസം)

1 ജ  ഡ്ജറി  (ററിട)  മക.  നപ്പോരപ്പോയണകുറുപട  ജുഡതീഷഭ്യല്  അപനസ്വഷണ  കമതീഷമന
(രപ്പോജ്കുമെപ്പോററിമന  കസ്റ്റേഡറി  മെരണവമെപ്പോയറി  ബന്ധമപടട)  അപനസ്വഷണ  കമതീഷന്
ററിപപപ്പോര്ടസം ആക്ഷന്പടകണ ണസം മമെപമപ്പോറപ്പോണവസം.

12-8-2021-ല് സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വചതട
(രണപ്പോസം സപമളനസം)

2 ജസ്റ്റേറിസട  (ററിട)  പറി.എ.  മുഹമദട  ജുഡതീഷഭ്യല്  അപനസ്വഷണ  കമതീഷമന
(അഭറിഭപ്പോഷക-മെപ്പോധഭ്യമെ  സസംഘര്ഷസം  സസംബന്ധറിചട)  അപനസ്വഷണ  കമതീഷന്
ററിപപപ്പോര്ടസം (വപ്പോലഭ്യസം 1 & 11) ആക്ഷന്പടകണ ണസം മമെപമപ്പോറപ്പോണവസം.
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സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വച C&AG, Local Fund Audit എനറിവയുമട
ററിപപപ്പോര്ടകള സസംബന്ധറിചട

1-6-2021-നട സഭയറില് സമെര്പറിചതട

(ഒനപ്പോസം സപമളനസം)

1 പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിമന  2017-2018-മല  സമെപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ടറിപനലുള്ള തറിരുത്തല് പസ്റ്റേറടമമെനട

2 C&AG  യുമട  2018-19-മല  പകരള  സര്കപ്പോരറിമന  ജനറല്  &  പസപ്പോഷഭ്യല്

മസകററിമന സസംബന്ധറിചതട

10-6-2021 സഭയറില് സമെര്പറിചതട

(ഒനപ്പോസം സപമളനസം) 

3 C&AG യുമട  2018-19-മല  പകരള  സര്കപ്പോരറിമന  ഇകപണപ്പോമെറികട  മസകററിമന

സസംബന്ധറിചട.

4 C&AG യുമട  2018-19-മല  പകരള  സര്കപ്പോരറിമന  റവനന  മസകററിമന

സസംബന്ധറിചട.

5 C&AG യുമട  2018-19-മല  പകരള  സര്കപ്പോരറിമന  കതീഴറിലുള്ള  മപപ്പോതുപമെഖലപ്പോ

സപ്പോപനങ്ങമള സസംബന്ധറിചട.

12-8-2021-ല് സഭയറില് സമെര്പറിചതട

(രണപ്പോസം സപമളനസം)

6 C&AG യുമട  2019-20-മല  പകരള  സര്കപ്പോരറിമന  ഫെറിനപ്പോന്സട  അകഇൗണടസുസം

(വപ്പോലഭ്യസം 1 & 11) അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് അകഇൗണ്ടുസം സസംബന്ധറിചട.

11-11-2021-ല് സഭയറില് സമെര്പറിചതട

(മൂനപ്പോസം സപമളനസം)

7 C&AG യുമട 2019-20-മല സസംസപ്പോന സമ്പദട വഭ്യവസമയ സസംബന്ധറിചട.

8 C&AG യുമട 2021-മല പകരളത്തറിമല പ്രളയങ്ങള- മുമനപ്പോരുകവസം പ്രതറിപരപ്പോധവസം

സസംബന്ധറിചട.

457/2022.
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നറിയമെസഭ പപ്പോസപ്പോകറിയ ബറില്ലുകളറിള ഗവര്ണറുമട അസംഗതീകപ്പോരസം ലഭറിച ആക്ടുകള
മസക്രടററി പമെശപ്പുറത്തട വചതട സസംബന്ധറിചതട 

  1-6-2021-നട സഭയുമട പമെശപ്പുറത്തട വചതട

(ഒനപ്പോസം സപമളനസം)

1 ദറി ശ്രതീ നപ്പോരപ്പോയണ ഗുരു ഓപണ് യൂണറിപവഴറിററി ആകട 2021   
                                                                            (2021-മല 1-ാം ആകട)  

2 ദറി പകരള അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് ആകട 2021                     (2021-മല 2-ാം ആകട)

3 ദറി പകരള അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് ( പവപ്പോടട ഓണ് അകഇൗണട) ആകട 2021 
                                                                    (2021-മല 3-ാം ആകട)

 10-6-2021 - ല് സഭയറില് സമെര്പറിചതട
(ഒനപ്പോസം സപമളനസം)

4 പരറിസറിതറി സസംബന്ധറിച (2019-2021)-യുമട ഇരുപത്തറി ഏഴപ്പോമെതട ററിപപപ്പോര്ടട

23-7-2021- ല് സഭയറില് സമെര്പറിചതട
(രണപ്പോസം സപമളനസം)

5 ദറി പകരള എപറിമഡമെറികട ഡറിസതീസസട ആകട 2021
                                                                    (2021-മല 4-ാം ആകട) 

29-7-2021-ല്  സഭയറില് സമെര്പറിചതട
(രണപ്പോസം സപമളനസം)

6 ദറി പകരള അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന് (പവപ്പോടട ഓണ് അകഇൗണട നസം. 2, ആകട 2021
                                                                   (2021-മല 5-ാം ആകട)

5-10-2021-ല് സഭയറില് സമെര്പറിചതട
(മൂനപ്പോസം സപമളനസം)

7 2021-മല പകരള  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ (2-ാം നമ്പര്)  ആകട   
                                                            (2021-മല 6-ാം നമ്പര് ആകട)

8 2021-മല പകരള  ധനവറിനറിപയപ്പോഗ (3-ാം നമ്പര്) ആകട   
                                                                    (2021-മല 7-ാംനമ്പര് ആകട)

9 ദറി പകരള ഫെറിനപ്പോന്സട ആകട 2021                       (2021-മല 8-ാംനമ്പര് ആകട)

10 2021-മല പകരള  ധനകപ്പോരഭ്യ  (2-ാം നമ്പര്) ആകട    
                                                                   (2021-മല 9-ാം നമ്പര് ആകട)
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സഭയറില് സമെര്പറിച വറിജപ്പോപനങ്ങള

1-6-2021- ാം തതീയതറി സമെര്പറിചതട 

 (ഒനപ്പോസം സപമളനസം)

1 22-1-2021-മല ജറിഎസട5-241/2021

2 19-3-2020-മല 76/മക.ആര്.ഇ.ആര്.എ/2020

3 22-1-2020-മല 609/ഡറി(2)/2018/മക.എസട.ഇ.ആര്.സറി

4 18-6-2020-മല 1734/എഡറി.എസം.എന്/മക.എസട.ഇ.ആര്.സറി/2013

5 13-5-2020-മല 659/ഡറി(ററി)/2019/മക.എസട.ഇ.ആര്.സറി

6 21-7-2020-മല 955/എഡറി.എസം.എന്/2013/മക.എസട.ഇ.ആര്.സറി

7 8-7-2019-മല 560/ഡറിസറി(ടറി)/2018/മക.എസട.ഇ.ആര്.സറി

8 27-11-2019-മല മക.എഫെട.സറി/എഫെട & എസം/1214/2019-20

9 6-2-2020-മല മക.എഫെട.സറി/എഫെട & എ/1518/2019-20

10 23-1-2020-മല മക.എഫെട.സറി1/എചട ആര്/1519/2019-20

11 5-2-2020-മല മക. എഫെട.സറി/എചട ആര്/1520/2019-20

12 20-3-2020-മല ജറി.ഒ. (എസം.എസട) നസം. 112/2020/ആര്.സറി.

 (ഒനപ്പോസം സപമളനസം) 10-06-2021-ാം തതീയതറി സമെര്പറിചതട

13 4-5-2021-മല 3366/ഇ.എന്3/2020/ഇലകട.

 (രണപ്പോസം സപമളനസം) 29-07-2021-ാം തതീയതറി സമെര്പറിചതട

14 3-6-2021-മല സ.ഉ.(എസം.എസട)നസം. 114/2021/മപപ്പോ.ഭ.വ.

15 5-7-2021-മല സ.ഉ.(ബക) നസം. 129/2021/മപപ്പോ.ഭ.വ.

 (മൂനപ്പോസം സപമളനസം) 11-11-2021-ാം തതീയതറി സമെര്പറിചതട

16 10-2-2021-മല ജറി.ഒ.(പറി)നസം. 13/2021/എചട & എഫെട ഡബനസറി
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അനുബന്ധസം-III

പതറിനഞപ്പോസം പകരള നറിയമെസഭയറിമല ഒനട മുതല് മൂനട വമരയുള്ള
സപമളനങ്ങളറിലപ്പോയറി സഭയറില് സമെര്പറികമപട SRO-കളുമട വറിശദപ്പോസംശങ്ങള

SRO No വകുപട സഭയറില്
Lay മചയ
തതീയതറി

സപമളനസം

(1) (2) (3) (4)

60/2005 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

753/2005 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

754/2005 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

755/2005 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

1033/2005 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

93/2006 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

94/2006 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

95/2006 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

96/2006 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

455/2006 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

932/2018 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

366/2019 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

399/2019 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

400/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

405/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

406/2019 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

419/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

422/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

438/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

440/2019 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

446/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 
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(1) (2) (3) (4)

471/2019 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

482/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

506/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

511/2019 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

514/2019 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

516/2019 ഭക്ഷഭ്യമപപ്പോതുവറിതരണസം 1 -6 -2021 1st 

530/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

547/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

565/2019 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

567/2019 റവനന 1 -6 -2021 1st 

584/2019 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

585/2019 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 1 -6 -2021 1st 

618/2019 സഹകരണസം 12-8-2021 2nd 

630/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

663/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

664/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 10-6 -2021 1st 

666/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

667/2019 റവനന 1 -6 -2021 1st 

716/2019 റവനന 1 -6 -2021 1st 

719/2019 ഭക്ഷഭ്യമപപ്പോതുവറിതരണസം 1 0-6 -2021 1st 

742/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

758/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

766/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

767/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 0-6 -2021 1st 

770/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

784/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

812/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 
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(1) (2) (3) (4)

825/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 29-7-2021 2nd

843/2019 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

852/2019 റവനന 1 -6 -2021 1st 

853/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

854/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

877/2019 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

973/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

975/2019 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

978/2019 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 0-6 -2021 1st 

981/2019 റവനന 1 -6 -2021 1st 

985/2019 റവനന 1 -6 -2021 1st 

1002/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

1023/2019 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

10/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

19/2020 സഹകരണസം 5-10-2021 3rd  

20/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

21/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

25/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

29/2020 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 1 -6 -2021 1st 

33/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

38/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

55/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

56/2020 വഭ്യവസപ്പോയസം 1 -6 -2021 1st 

65/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

66/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

67/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

68/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 
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(1) (2) (3) (4)

69/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

70/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

71/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

72/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

73/2020 പറി&എആര്ഡറി 1 -6 -2021 1st 

74/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

79/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

80/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

81/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

84/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

85/2020 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

86/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

88/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

89/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

90/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

91/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

92/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

93/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

94/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

95/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

96/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

97/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

99/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

102/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

104/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

105/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

106/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 
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(1) (2) (3) (4)

107/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

108/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

109/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

110/2020 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

112/2020 ഊര്ജസം 1 -6 -2021 1st 

113/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

114/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

116/2020 പസപ്പോര്ട്സുസം
യുവജനകപ്പോരഭ്യവസം

1 -6 -2021 1st 

119/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

120/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

121/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

123/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

124/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

126/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

127/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

128/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

130/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

132/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

133/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

134/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

135/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

136/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

139/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

140/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

143/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

147/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 
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(1) (2) (3) (4)

148/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 23-7-2021 2nd  

149/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

150/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

152/2020 ഉനതവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസം 1 -6 -2021 1st 

153/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

156/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

157/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

158/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

159/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

160/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

161/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

163/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

164/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

165/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

166/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

168/2020 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 1 -6 -2021 1st 

171/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

172/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

173/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

174/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

175/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

176/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

177/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

178/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

179/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

180/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

183/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

457/2022.
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184/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

187/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

188/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

189/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

191/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

192/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

194/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

195/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

197/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

198/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

199/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

200/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

203/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

206/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

207/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

208/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

211/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

212/2020 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 1 -6 -2021 1st 

213/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

214/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

216/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

217/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

218/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

219/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

222/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

223/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

225/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 
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226/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

227/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

228/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

229/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

231/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

232/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

233/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

237/2020 ഭക്ഷഭ്യ
മപപ്പോതുവറിതരണസം

1 -6 -2021 1st 

244/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

245/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

246/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

247/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

248/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

251/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

253/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

256/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

258/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

259/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

260/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

261/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

262/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

263/2020 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

265/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

266/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

267/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

269/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 
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270/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

271/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

272/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

274/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

275/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

276/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

277/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

278/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

279/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

284/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

285/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

286/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

287/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

288/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

289/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

290/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

291/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

292/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

294/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

296/2020 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

297/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

300/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

301/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

302/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

303/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

304/2020 കൃഷറി 1 -6 -2021 1st 

306/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 
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307/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

308/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

309/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

310/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

311/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

312/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

313/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

314/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

315/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

316/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

317/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

318/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

319/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

320/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

321/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

322/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

323/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

325/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

327/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

328/2020 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 1 -6 -2021 1st 

329/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

330/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

331/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

332/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

334/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

336/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

338/2020 എസട.സറി.എസട.ടറി. 1 -6 -2021 1st 
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339/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

340/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

341/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

342/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

345/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 28-10-2021 3rd

347/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

349/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

351/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

353/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

354/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

355/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

356/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

357/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

358/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

359/2020 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

361/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

365/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

367/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

368/2020 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

371/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

374/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

375/2020 ഭവന നറിര്മപ്പോണസം 1 -6 -2021 1st 

376/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

377/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

378/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

380/2020 സഹകരണസം 12-8-2021 2nd

383/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 
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384/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

385/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

386/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

387/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

388/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

389/2020 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

390/2020 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

392/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

393/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

394/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

397/2020 പസപ്പോര്ട്സുസം
യുവജനകപ്പോരഭ്യവസം

1 -6 -2021 1st 

398/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 11 -11 -2021 3rd

400/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

401/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

402/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

405/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 10 -6 -2021 1st 

407/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

409/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

410/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

411/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

412/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

414/2020 ഭക്ഷഭ്യമപപ്പോതുവറിതരണസം 1 -6 -2021 1st 

415/2020 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

416/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

417/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

418/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 
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422/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

423/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

424/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

426/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

427/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

428/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

429/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

430/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

431/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

434/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

435/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

440/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

441/2020 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 28-10-2021 3rd

443/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

445/2020 പനപ്പോര്ക 1 -6 -2021 1st 

446/2020 പനപ്പോര്ക 1 -6 -2021 1st 

449/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

450/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

454/2020 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 1 -6 -2021 1st 

455/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1-6-2021 1st 

457/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

458/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

459/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

460/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

462/2020 വഭ്യവസപ്പോയസം 1 -6 -2021 1st 

464/2020 വറിജറിലന്സട 1 -6 -2021 1st 

465/2020 വറിജറിലന്സട 1 -6 -2021 1st 
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466/2020 വറിജറിലന്സട 1 -6 -2021 1st 

467/2020 വറിജറിലന്സട 1 -6 -2021 1st 

468/2020 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

469/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

470/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

471/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

472/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

473/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

474/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

475/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

476/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

477/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

484/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

485/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

489/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

490/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

491/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

492/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

494/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

495/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

496/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

497/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

498/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

499/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

501/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

502/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

507/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

457/2022.
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508/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

509/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

511/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

512/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

514/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

515/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

516/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

517/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

518/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

519/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

522/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

523/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

524/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

525/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

527/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

529/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

530/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

531/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

532/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

533/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

534/2020 ഊര്ജസം 1 -6 -2021 1st 

535/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

536/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

537/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

538/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

539/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

540/2020 ആപരപ്പോഗഭ്യ
കുടുസംബപക്ഷമെസം

1 -6 -2021 1st 
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543/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

544/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

545/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

550/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

551/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

552/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

553/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

554/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

555/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

556/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

558/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

559/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

560/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

561/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

562/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

563/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

564/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

565/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

566/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

567/2020 വഭ്യവസപ്പോയസം 1 -6 -2021 1st 

568/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

569/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

573/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

576/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

578/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

579/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

580/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 
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581/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

583/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

584/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

585/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

587/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

588/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

589/2020 പറി&എ.ആര്.ഡറി 1 -6 -2021 1st 

590/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

591/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

592/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

594/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

595/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

596/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

597/2020 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

598/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

601/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

602/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

604/2020 മപപ്പോതുമെരപ്പോമെത്തട 1 -6 -2021 1st 

605/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

607/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

608/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

609/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

610/2020 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

612/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

613/2020 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

614/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

615/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 
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616/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

618/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

619/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

620/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

621/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

622/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 5-10-2021 3rd

625/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

626/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

627/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

628/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

629/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

630/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

631/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

632/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

633/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

634/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

635/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

636/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

637/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

640/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

641/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

642/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

643/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

645/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

646/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

648/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

649/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 
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650/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

651/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

652/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

653/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

654/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

655/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

656/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

657/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

658/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

660/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

661/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

662/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

663/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

664/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

665/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

666/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

667/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

668/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

669/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

670/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

671/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

672/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

673/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

674/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

676/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

677/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

679/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 
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680/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

681/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

682/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

683/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

685/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

686/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

688/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

689/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

690/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

691/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

694/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

695/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

696/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

697/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

698/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

700/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

701/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

702/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

703/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

704/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

705/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

706/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

707/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

709/2020 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

710/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

712/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

713/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 
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714/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

715/2020 പറി &എആര്ഡറി 1 -6 -2021 1st 

716/2020 എസട & ററി.ഡറി 1 -6 -2021 1st 

717/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

720/2020 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

721/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

722/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

723/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

724/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

727/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

728/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

729/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

730/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

731/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

732/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

738/2020 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

739/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

740/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

741/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

742/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

743/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

744/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

745/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

746/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

748/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

749/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

750/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 
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751/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

752/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

753/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

754/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

755/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

756/2020 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

758/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

759/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

760/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

761/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

762/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

763/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

764/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

765/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

766/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

767/2020 പസപ്പോര്ട്സുസം
യുവജനകപ്പോരഭ്യവസം

1 -6 -2021 1st 

768/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

769/2020 മപപ്പോതുഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

770/2020 മപപ്പോതുഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

771/2020 മപപ്പോതുഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

772/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

773/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

774/2020 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

775/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

777/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

778/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

457/2022.
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779/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

781/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

782/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

783/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

784/2020 സഹകരണസം 12 -8 -2021 2nd 

785/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

786/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

789/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

790/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

791/2020 സഹകരണസം 12 -8 -2021 2nd

793/2020 ഊര്ജസം 1 -6 -2021 1st 

794/2020 സഹകരണസം 10 -6 -2021 1st 

795/2020 സഹകരണസം 10 -6 -2021 1st 

797/2020 സഹകരണസം 10 -6 -2021 1st 

798/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

799/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

800/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

801/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

802/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

803/2020 സഹകരണസം 10 -6 -2021 1st 

804/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

805/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

806/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

807/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

810/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

811/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

812/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 



59

(1) (2) (3) (4)

813/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

815/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

816/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

817/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

818/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

819/2020 ജല വറിഭവസം 1 -6 -2021 1st 

825/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

826/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

827/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

831/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

832/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

833/2020 സഹകരണസം 12 -8 -2021 2nd

835/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

836/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

838/2020 വഭ്യവസപ്പോയസം 5 -10 -2021 3rd 

841/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

843/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

844/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

845/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

849/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

850/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

851/2020 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

854/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

855/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

858/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

859/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

860/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 
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861/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

862/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

863/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

864/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

865/2020 ആപരപ്പോഗഭ്യ
കുടുസംബപക്ഷമെസം

1 -6 -2021 1st 

866/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

867/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

868/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

870/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

873/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

875/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

876/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

879/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

880/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

881/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

883/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

884/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

885/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

886/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

887/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

888/2020 റവനന 1 -6 -2021 1st 

890/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

891/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

892/2020 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

893/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

894/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 
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895/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

896/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

897/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

899/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

900/2020 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

901/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

902/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

904/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

906/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

907/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

908/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

909/2020 ആഭഭ്യന്തരസം 10 -6 -2021 1st 

913/2020 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

914/2020 ക്ഷതീര വറികസനസം 1 -6 -2021 1st 

915/2020 ജലവറിഭവസം 1 -6 -2021 1st 

916/2020 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

917/2020 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

918/2020 എസട.സറി.എസട.ടറി. 1 -6 -2021 1st 

924/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

925/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

926/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

927/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

928/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

929/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

930/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

931/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

932/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 
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933/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

934/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

935/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

936/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

937/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

938/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

939/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

940/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

941/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

942/2020 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

05/2021 ആപരപ്പോഗഭ്യ
കുടുസംബപക്ഷമെസം

23 -7 -2021 2nd

06/2021 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

07/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

08/2021 ആപരപ്പോഗഭ്യ
കുടുസംബപക്ഷമെസം

5 -10 -2021 3rd

09/2021 ക്ഷതീരവറികസനസം 1 -6 -2021 1st 

10/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

11/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

13/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

14/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

15/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 5 -10 -2021 3rd

16/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 5 -10 -2021 3rd

17/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 5 -10 -2021 3rd

19/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 5 -10 -2021 3rd

20/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 5 -10 -2021 3rd

21/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 
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22/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

23/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

24/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 5 -10 -2021 3rd

25/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 5 -10 -2021 3rd

26/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 5 -10 -2021 3rd

27/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

28/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

29/2021 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

33/2021 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

34/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

36/2021 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

39/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

40/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

43/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

44/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

45/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

46/2021 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

47/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

49/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

50/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

54/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

55/2021 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

56/2021 ക്ഷതീരവറികസനസം 1 -6 -2021 1st 

57/2021 ക്ഷതീരവറികസനസം 1 -6 -2021 1st 

58/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

60/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

61/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 
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62/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

63/2021 എസട.സറി.എസട.ടറി. 1 -6 -2021 1st 

64/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

65/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

69/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

70/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

71/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

72/2021 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

73/2021 ക്ഷതീരവറികസനസം 1 -6 -2021 1st 

75/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

76/2021 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

77/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

78/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

79/2021 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

80/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

81/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

82/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

83/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

84/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

85/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

86/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

87/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

89/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

90/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

91/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

92/2021 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

93/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 
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94/2021 പസപ്പോര്ട്സുസം
യുവജനകപ്പോരഭ്യവസം

1 -6 -2021 1st 

95/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

96/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

97/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

98/2021 ക്ഷതീരവറികസനസം 1 -6 -2021 1st 

100/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

101/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

102/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

103/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

104/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

107/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

108/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

109/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

110/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

111/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd 

112/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

113/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

114/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

115/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

116/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

117/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

118/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

119/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

120/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

121/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

122/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

457/2022.
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123/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

124/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

125/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

126/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

127/2021 പസപ്പോര്ട്സട
യുവജനകപ്പോരഭ്യസം

1 -6 -2021 1st 

128/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

130/2021 പറി.എ.ഡറി 1 -6 -2021 1st 

132/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

133/2021 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

134/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

137/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

138/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

139/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

140/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

141/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

142/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

143/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

144/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

145/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

146/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

147/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

148/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

149/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

153/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

154/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

156/2021 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 
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160/2021 കൃഷറി 1 -6 -2021 1st 

161/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

162/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd 

163/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

168/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

169/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

170/2021 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 1 -6 -2021 1st 

172/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

173/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

174/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

175/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

176/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

177/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

178/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

179/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

180/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

181/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

182/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

183/2021 മതപ്പോഴറില് 5 -10 -2021 3rd 

184/2021 പസപ്പോര്ട്സട
യുവജനകപ്പോരഭ്യസം

1 -6 -2021 1st 

185/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

186/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

187/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

188/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

189/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

190/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 
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191/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

192/2021 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

193/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

194/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

195/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

196/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

197/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

198/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

199/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

204/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

205/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

206/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

207/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

209/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

210/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

211/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

212/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

213/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

214/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

215/2021 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

216/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

218/2021 ഫെറിഷറതീസട 1 -6 -2021 1st 

219/2021 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

220/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

221/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

222/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

223/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 
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224/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

225/2021 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 1 -6 -2021 1st 

226/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd

227/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

228/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

229/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

230/2021 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

231/2021 ഗതപ്പോഗതസം 1 -6 -2021 1st 

232/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

233/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

234/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

238/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

239/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

240/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

241/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

242/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

243/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

244/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

245/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

248/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

249/2021 മപപ്പോതുമെരപ്പോമെത്തട 1 -6 -2021 1st 

250/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

251/2021 മതപ്പോഴറില് 12 -8 -2021 2nd

252/2021 ഭക്ഷഭ്യമപപ്പോതുവറിതരണസം 5 -10 -2021 3rd  

257/2021 ജലവറിഭവസം 1 -6 -2021 1st 

259/2021 നറിയമെസം 1 -6 -2021 1st 

260/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 
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261/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

262/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

263/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

264/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

265/2021 ഫെറിനപ്പോന്സട 1 -6 -2021 1st 

266/2021 സഹകരണസം 1 -6 -2021 1st 

267/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

269/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

271/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

272/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

274/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

275/2021 റവനന 1 -6 -2021 1st 

276/2021 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 28 -10 -2021 3rd 

278/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

279/2021 മപപ്പോതുമെരപ്പോമെത്തട 1 -6 -2021 1st 

280/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

283/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

285/2021 മതപ്പോഴറില് 1 -6 -2021 1st 

292/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

296/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd 

300/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

301/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

302/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

303/2021 വറിജറിലന്സട 1 -6 -2021 1st 

304/2021 വറിജറിലന്സട 1 -6 -2021 1st 

305/2021 വറിജറിലന്സട 1 -6 -2021 1st 

306/2021 വറിജറിലന്സട 1 -6 -2021 1st 
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309/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

313/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

314/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 1 -6 -2021 1st 

317/2021 നറികുതറി 11 -11 -2021 3rd

318/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd

319/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd

320/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd

321/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 28 -10 -2021 3rd

322/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 28 -10 -2021 3rd

323/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 11 -11 -2021 3rd

324/2021 വനസം വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd

325/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

326/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd

327/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 11 -11 -2021 3rd

350/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

351/2021 നറികുതറി 1 -6 -2021 1st 

352/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 11 -11 -2021 3rd

355/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

356/2021 ഫെറിനപ്പോന്സട 10 -6 -2021 1st 

361/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

362/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

364/2021 വഭ്യവസപ്പോയസം 1 -6 -2021 1st 

365/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

366/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

368/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

370/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

372/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd
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373/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd

374/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd

375/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 11 -11 -2021 3rd

376/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 10 -6 -2021 1st 

377/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

378/2021 സഹകരണസം 23 -7 -2021 2nd

383/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 1 -6 -2021 1st 

386/2021 നറികുതറി 23 -7 -2021 2nd

387/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

388/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

389/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

390/2021 ഗതപ്പോഗതസം 23 -7 -2021 2nd

397/2021 മതപ്പോഴറില് 23 -7 -2021 2nd

399/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

405/2021 നറികുതറി 29 -7 -2021 2nd

406/2021 നറികുതറി 29 -7 -2021 2nd

408/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

409/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

410/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

411/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

412/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

413/2021 റവനന 5 -10 -2021 3rd

420/2021 ആ.കു.വ 23 -7 -2021 2nd

422/2021 മതപ്പോഴറില് 23 -7 -2021 2nd

424/2021 മതപ്പോഴറില് 23 -7 -2021 2nd

426/2021 പറി.എ.ഡറി. 10 -6 -2021 1st

430/2021 ഫെറിഷറതീസട 23 -7 -2021 2nd
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431/2021 മതപ്പോഴറില് 23 -7 -2021 2nd

434/2021 മതപ്പോഴറില് 23 -7 -2021 2nd

435/2021 മതപ്പോഴറില് 23 -7 -2021 2nd

437/2021 നറിയമെസം 23 -7 -2021 2nd

438/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

441/2021 നറികുതറി 23 -7 -2021 2nd

444/2021 മപപ്പോതുഭരണസം 12 -8 -2021 2nd

445/2021 മതപ്പോഴറില് 12 -8 -2021 2nd

446/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

447/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

451/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

453/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

456/2021 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 12 -8 -2021 2nd

457/2021 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 12 -8 -2021 2nd

458/2021 ഫെറിഷറതീസട 11 -11 -2021 3rd

459/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

460/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

461/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

462/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

463/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

465/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 12 -8 -2021 2nd

466/2021 നറികുതറി 29 -7 -2021 2nd

468/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 29 -7 -2021 2nd

473/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 29 -7-2021 2nd

474/2021 സഹകരണസം 12 -8 -2021 2nd

476/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 23 -7 -2021 2nd

481/2021 മതപ്പോഴറില് 12 -8 -2021 2nd

457/2022.
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484/2021 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 12 -8 -2021 2nd

485/2021 ആപരപ്പോഗഭ്യ
കുടുസംബപക്ഷമെസം

12 -8 -2021 2nd

487/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

490/2021 സഹകരണസം 12 -8 -2021 2nd

498/2021 ഭവന നറിര്മപ്പോണസം 29 -7 -2021 2nd

499/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

500/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

501/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

502/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

503/2021 നറികുതറി 29 -7 -2021 2nd

504/2021 വഭ്യവസപ്പോയസം 5 -10 -2021 3rd

507/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

508/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

509/2021 റവനന 29 -7 -2021 2nd

511/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

512/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

513/2021 ഫെറിഷറതീസട 12 -8 -2021 2nd

515/2021 വനസം വനഭ്യജതീവറി 5 -10 -2021 3rd

516/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 29 -7 -2021 2nd

517/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

519/2021 നറികുതറി 12 -08 -2021 2nd

520/2021 സപ്പോമൂഹഭ്യനതീതറി 5 -10 -2021 3rd

521/2021 മപപ്പോതുഭരണസം 12 -08 -2021 2nd

522/2021 വനസം വനഭ്യജതീവറി 5 -10 -2021 3rd

525/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

526/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd
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527/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

528/2021 സഹകരണസം 12 -8 -2021 2nd

529/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

530/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

531/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

532/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

533/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

534/2021 നറികുതറി 12 -8 -2021 2nd

535/2021 നറികുതറി 12 -8 -2021 2nd

536/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

537/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

539/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

541/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

543/2021 മതപ്പോഴറില് 5 -10 -2021 3rd

546/2021 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 12 -8 -2021 2nd

547/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

548/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

549/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

550/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 12 -8 -2021 2nd

551/2021 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 12 -8 -2021 2nd

554/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 5 -10 -2021 3rd

557/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

558/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

562/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

563/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

564/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

565/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd
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566/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

567/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

575/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

576/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

577/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

578/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

579/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

580/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

581/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

586/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 5 -10 -2021 3rd

587/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

590/2021 ഉനതവറിദഭ്യപ്പോഭഭ്യപ്പോസസം 5 -10 -2021 3rd

591/2021 ഗതപ്പോഗതസം 5 -10 -2021 3rd

592/2021 ഭവന നറിര്മപ്പോണസം 5 -10 -2021 3rd

593/2021 മതപ്പോഴറില് 5 -10 -2021 3rd

597/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 11 -10 -2021 3rd

598/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

602/2021 പകപ്പോസ്റ്റേല് ഷറിപറിസംഗട
ആനട ഇന്ലപ്പോനട
നപ്പോവറിപഗഷന്

5 -10 -2021 3rd

605/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

606/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

607/2021 റവനന 5 -10 -2021 3rd

608/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

610/2021 റവനന 11 -10 -2021 3rd

611/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

614/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd
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615/2021 പസപ്പോര്ട്സുസം
യുവജനകപ്പോരഭ്യവസം

11 -11 -2021 3rd

616/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

617/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

621/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

623/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

624/2021 മതപ്പോഴറില് 5 -10 -2021 3rd

625/2021 സഹകരണസം 5 -10 -2021 3rd

627/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

629/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

630/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

631/2021 റവനന 28 -10 -2021 3rd

632/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

634/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

635/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

636/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

637/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

638/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

639/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

640/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

641/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

642/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

643/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

644/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

645/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

647/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

648/2021 ഗതപ്പോഗതസം 28 -10 -2021 3rd



78

(1) (2) (3) (4)

649/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 5 -10 -2021 3rd

650/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

651/2021 മതപ്പോഴറില് 5 -10 -2021 3rd

652/2021 മതപ്പോഴറില് 5 -10 -2021 3rd

654/2021 ഫെറിനപ്പോന്സട 5 -10 -2021 3rd

655/2021 മതപ്പോഴറില് 5 -10 -2021 3rd

656/2021 റവനന 11 -11 -2021 3rd

657/2021 റവനന 11 -11 -2021 3rd

658/2021 റവനന 11 -11 -2021 3rd

662/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

663/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

664/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

665/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

666/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

667/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

668/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

669/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

670/2021 നറികുതറി 5 -10 -2021 3rd

672/2021 ഗതപ്പോഗതസം 5 -10 -2021 3rd

674/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

675/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

680/2021 വനസം-വനഭ്യജതീവറി 5 -10 -2021 3rd

683/2021 മതപ്പോഴറില് 11 -11 -2021 3rd

684/2021 ആപരപ്പോഗഭ്യ
കുടുസംബപക്ഷമെസം

28 -10 -2021 3rd

685/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

686/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd
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687/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

688/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

689/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

690/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

691/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

692/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

694/2021 മതപ്പോഴറില് 11 -10 -2021 3rd

697/2021 മതപ്പോഴറില് 28 -10 -2021 3rd

701/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

702/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

703/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

704/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 28 -10 -2021 3rd

705/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 28 -10 -2021 3rd

706/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 11 -11 -2021 3rd

707/2021 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം 28 -10 -2021 3rd

709/2021 ആപരപ്പോഗഭ്യ
കുടുസംബപക്ഷമെസം

28 -10 -2021 3rd

711/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

712/2021 മതപ്പോഴറില് 11 -11 -2021 3rd

714/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

715/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

716/2021 ആപരപ്പോഗഭ്യ
കുടുസംബപക്ഷമെസം

28 -10 -2021 3rd

718/2021 ഗതപ്പോഗതസം 11 -11 -2021 3rd

719/2021 റവനന 11 -11 -2021 3rd

721/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

722/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd
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723/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

724/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

725/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

726/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

727/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

733/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

734/2021 നറികുതറി 28 -10 -2021 3rd

735/2021 മതപ്പോഴറില് 11 -11 -2021 3rd

736/2021 റവനന 11 -11 -2021 3rd

738/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

739/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 28 -10 -2021 3rd

740/2021 മപപ്പോതുഭരണസം 11 -11 -2021 3rd

741/2021 സപ്പോസംസപ്പോരറികസം 28 -10 -2021 3rd

742/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 28 -10 -2021 3rd

743/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 28 -10 -2021 3rd

744/2021 നറികുതറി 11 -11 -2021 3rd

745/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 28 -10 -2021 3rd

746/2021 മപപ്പോതുഭരണസം 11 -11 -2021 3rd

749/2021 ഫെറിഷറതീസട 11 -11 -2021 3rd

750/2021 സഹകരണസം 28 -10 -2021 3rd

751/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 28 -10 -2021 3rd

752/2021 നറികുതറി 11 -11 -2021 3rd

753/2021 നറികുതറി 11 -11 -2021 3rd

754/2021 നറികുതറി 11 -11 -2021 3rd

758/2021 നറികുതറി 11 -11 -2021 3rd

763/2021 മതപ്പോഴറില് 11 -11 -2021 3rd

764/2021 നറികുതറി 11 -11 -2021 3rd
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765/2021 നറികുതറി 11 -11 -2021 3rd

769/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

770/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

771/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

772/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

782/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 11 -11 -2021 3rd

784/2021 ആഭഭ്യന്തരസം 11 -11 -2021 3rd

793/2021 നറികുതറി 11 -11 -2021 3rd

796/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

797/2021 നറികുതറി 11 -11 -2021 3rd

798/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

799/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

807/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

808/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

809/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

810/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

811/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

812/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

813/2021 സഹകരണസം 11 -11 -2021 3rd

457/2022.


