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ആമുഖന്റിം

മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെയന്റിം  അനുബന  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെയന്റിം  കക്ഷേമന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി  (2021-2023)  അദത്സ്യക്ഷേനഭായ  ഞഭാന,  സമനിതനി
അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ സമനിതനിയസടെ ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന.

പതനിന ഞഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയസടെ  മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെയന്റിം  അനുബന
സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെയന്റിം  കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി  (2021-2023),  2021  ജൂണ്  15-ാം
തതീയതനി രൂപതീകൃതമഭായനി.  ബഹ.  സതീകര് നഭാമനനിര്കദ്ദേശന്റിം സചയ്തതന്റിം സമനിതനി അദത്സ്യക്ഷേന
ഉളസപസടെ ഒനപതറ അന്റിംഗങ്ങള അടെങ്ങുനതമഭായ സമനിതനിയസടെ പഥമകയഭാഗന്റിം 13-7-2021-നറ
കചരുകേയണ്ടഭായനി.  1-1-2021  മുതല്  31-12-2021  വസരയള്ള  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലയളവനില്
സമനിതനി  8  കയഭാഗങ്ങള  കചരുകേയണ്ടഭായനി.   ഇവയനില്  6  കയഭാഗങ്ങള  സമനിതനിയറ
ലഭനിച്ച  പരഭാതനികേളുന്റിം  സര്കഭാരനില്  നനിനറ  ലഭനിച്ച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം  പരനിഗണനിയ്ക്കുനതനിനുന്റിം
2 കയഭാഗങ്ങള വനിവനിധ പരഭാതനികേളനികന്മേല് ബനസപട്ടേ ഉകദത്സ്യഭാഗസരനില് നനിനറ സതളനിസവടുപറ
നടെത്തുനതനിനുന്റിം  കവണ്ടനിയഭായനിരുന.  കകേഭാവനിഡറ  മഹഭാമഭാരനിയസടെ  ഭതീതനി
നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുനതനിനഭാല് ഈ കയഭാഗങ്ങള എലഭാന്റിം തസന കകേഭാവനിഡറ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിച്ചുസകേഭാണന്റിം  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിന്റിംഗറ  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുന്റിം  കൂടെനിയഭാണറ
നടെതനിയനിട്ടുള്ളതറ.  മതത്സ്യബനന  കമഖലയമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സമനിതനി  മുനപഭാസകേ  വന
വനിവനിധങ്ങളഭായ  പരഭാതനികേളുന്റിം  അവയറ  സര്കഭാരനില്  നനിനന്റിം  ലഭത്സ്യമഭായ  മറുപടെനികേളുന്റിം
പരനിഗണനിയ്ക്കുന  കവളയനില്  സമനിതനി  നടെതനിയ  നനിരതീക്ഷേണങ്ങളുന്റിം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം
അടെങ്ങനിയതഭാണറ  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ.  കൂടെഭാസത,  2021  ജനുവരനി  1  മുതല്  2021 ഡനിസന്റിംബര്  31
വസരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി  പരനിഗണനിച്ചതന്റിം  സമനിതനിയസടെ  ഇടെസപടെല്  മൂലന്റിം
പരനിഹരനികസപട്ടേതമഭായ  പരഭാതനികേളുസടെ  വനിവരങ്ങളുന്റിം  സമനിതനിയസടെ  പരനിഗണനയനിലുള്ളതന്റിം
ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടേറ  ലഭത്സ്യമഭാകഭാതതമഭായ  ഹര്ജനികേളുസടെ
വനിവരങ്ങളുന്റിം ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 11-3-2022-നറ കൂടെനിയ കയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

പനി. പനി. ചനിതരഞ്ജന,
അദത്സ്യക്ഷേന,

മതത്സ്യസതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെയന്റിം അനുബന  
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെയന്റിം കക്ഷേമന്റിം
2022, മഭാര്ച്ചറ 11.  സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

സുദദീർഘമപ്പോയ  കടൽതദീരവവും  വറിശപ്പോലമപ്പോയ  നറിരവധറി  ഉള്നപ്പോടന്  ജലപ്പോശയങ്ങളവും
കകമുതലപ്പോയുള്ള  പകരളവും  മപതതപ്പോത്പപ്പോദനവും  വർദറിപറിക്കുന്നതറിലവും  മതതസമ്പതട
പരറിരകറിക്കുന്നതറിലവും ഇനറിയുവും ഏററ മുപന്നപറണറിയറിരറിക്കുന. ജനങ്ങളറട ഭകണപ്പോവശതവും
നറിറപവറ്റുന്നതറിലവും വറിപദശ നപ്പോണതവും പനടറിതരുന്നതറിലവും നറിർണപ്പോയകമപ്പോയ പങ്കുവഹറിക്കുന്ന
നമ്മുറട  മതതപമഖല  പനരറിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങൾ  അനുദറിനവും  വർദറിച്ചുവരറികയപ്പോണട.
സമ്പദ്ഘടനയുറട  പ്രപ്പോഥമറിക  ഉലപ്പോദനപമഖലയറിൽ  കഠറിനപ്പോദദപ്പോനവും  റചെയ്യുകയുവും  എന്നപ്പോൽ
പ്രകൃതറിപകപ്പോഭങ്ങൾക്കുവും  മറ്റു  ദുരന്തങ്ങൾക്കുവും  വറിപധയരപ്പോപകണറി  വരറികയുവും  റചെയ്യുന്ന  ഒരു
ജനവറിഭപ്പോഗമപ്പോണട മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾ. പ്രകൃതറിദുരന്തങ്ങള് അവറര മുഴുപടറിണറിയറിപലകട
നയറിക്കുന്ന സപ്പോഹചെരതങ്ങളവും വറിരളമല.  നമ്മുറട സമ്പദ്ഘടനയുറട വളർച്ചയറിൽ സുപ്രധപ്പോന
പങ്കുവഹറിക്കുന്ന  മതതപമഖലയുറട  സമഗ്ര  വറികസനതറിനുവും  അതുവഴറി
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളറട ജദീവറിത/റതപ്പോഴറില്സുരകയുവും സപ്പോമ്പതറിക ഉന്നമനവവും ലകതമറിടട
മതതപമഖലയുമപ്പോയറി  ബന്ധറപട  വതവസപ്പോയങ്ങൾ  ആരവുംഭറിക്കുന്നതറിനുവും  കൂടുതൽ
റതപ്പോഴറിലവസരങ്ങൾ  സൃഷറിക്കുന്നതറിനുവും  പവണറി  ദദീർഘവദീകണപതപ്പോടുകൂടറിയ  ഒരു
മതതനയവവും  ബന്ധറപട  വകുപ്പുകളറടയുവും  സർകപ്പോർ  ഏജൻസറികളറടയുവും  പ്രവര്തനവും
ഏപകപ്പോപറിപറിപകണതുവും  ആവശതമപ്പോയറിതദീർന്നറിരറിക്കുന.  ഇഇൗ  സപ്പോഹചെരതതറില്
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്കപ്പോയുള്ള  വറിവറിധ  പദതറികള്  ഫലപ്രപ്പോപറിയറില്
എത്തുനപണപ്പോറയന്നട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനുവും  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള്  ചൂണറികപ്പോട്ടുന്നതറിനുവും
പരറിഹപ്പോരമപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നതറിനുവും  പവണറി  സമറിതറിക്കു  ലഭറിച്ച  പരപ്പോതറികളറിലവും
നറിപവദനങ്ങളറിലവും  ലഭറിച്ച  ഗവണ്റമനട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുവും  ബന്ധറപട
ഉപദതപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി ചെര്ച്ച നടത്തുകയുവും റചെയ്യുകയുണപ്പോയറി.  ആയതറിറന അടറിസ്ഥപ്പോനതറില്
തയപ്പോറപ്പോകറിയതപ്പോണട ഇഇൗ ററിപപപ്പോര്ടട.

2. രപ്പോജതപ്പോന്തര മതത ഉത്പപ്പോദനതറിറന 20 മുതൽ 25 ശതമപ്പോനവും വറര പകരളതറിറന
സവുംഭപ്പോവനയപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോൽ  നമ്മുറട  ആഭതന്തര  ഉപപഭപ്പോഗതറിനട
ഉപകരറിക്കുന്നതറിപനപ്പോറടപ്പോപവും  വറിപദശനപ്പോണതവും  പനടറിതരുന്നതറിനുവും  നമ്മുറട  മതതപമഖല
സുപ്രധപ്പോന പങട വഹറിക്കുന. 

3. രപ്പോജതതറിറന സമ്പദ്സ്ഥറിതറി റമച്ചറപടുത്തുന്നതറിൽ മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾ സുപ്രധപ്പോന
പങട  വഹറിക്കുനറണങറിലവും  സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയുവും  സപ്പോമൂഹതമപ്പോയുവും  അവർ  ഇനവും
പറിപന്നപ്പോകപ്പോവസ്ഥയറിലപ്പോണട.  അന്നന്നപതക്കുള്ള  അന്നതറിനപ്പോയറി  കടലറിറന  ആശ്രയറിക്കുന്ന
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളറട  ജദീവറിതറത  പ്രകൃതറി  പകപ്പോഭങ്ങൾ,  കപ്പോലപ്പോവസ്ഥപ്പോ
വതതറിയപ്പോനങ്ങൾ എന്നറിവ സപ്പോരമപ്പോയറി ബപ്പോധറിക്കുന. ഇതരവും സപ്പോഹചെരതങ്ങറള റവല്ലുവറിളറിച്ചട
നറിതതവൃതറികപ്പോയറി  അശ്രപ്പോന്ത  പരറിശ്രമവും  നടത്തുന്ന  ഈ  ജനവറിഭപ്പോഗതറിറന
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പകമതറിനപ്പോയറി  പകന/സവുംസ്ഥപ്പോന  സർകപ്പോരുകൾ  നറിരവധറി  പദതറികൾ
ആവറിഷ്ക്കരറിച്ചറിട്ടുറണങറിലവും അവ പൂർണമപ്പോയ രദീതറിയറിൽ ഫലപ്രപ്പോപറിയറിറലത്തുനപണപ്പോറയന്നട
സവുംശയറിപകണറിയറിരറിക്കുന.

4.  പകരളതറിറല പരമ്പരപ്പോഗത മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾ അവരുറട മുഖത റതപ്പോഴറിലപ്പോയ
മതതബന്ധനതറിൽ  പ്രപ്പോവദീണതവും  റതളറിയറിച്ചറിട്ടുള്ളവരപ്പോണട.  ആഞ്ഞുവദീശുന്ന  കപ്പോററിറനയുവും
അലററിയടുക്കുന്ന  തറിരമപ്പോലകറളയുവും  അതറിജദീവറിച്ചട  മതതബന്ധനയപ്പോനങ്ങൾ
നറിയനറിക്കുന്നതറിനുവും  മതതബന്ധപനപ്പോപകരണങ്ങൾ  നറിർമറിക്കുന്നതറിനുവും  കകകപ്പോരതവും
റചെയ്യുന്നതറിനുവും കടലറിറന ഓപരപ്പോ മപ്പോറവവും സസൂകവും പനപ്പോകറികണട കപ്പോലപ്പോവസ്ഥറയക്കുററിച്ചട
മുൻകൂടറി  മനസറിലപ്പോകറി  പ്രവർതറിക്കുന്നതറിനുവും  ഇതര  സവുംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറിറല
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികറളകപ്പോൾ  പകരളതറിലള്ളവർ  ഏററ  ററവദഗതവും  പനടറിയവരപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോൽ പകരളതറിറല മതതബന്ധനപമഖലയറിൽ പജപ്പോലറി  റചെയ്യുന്നവർ സവുംസ്ഥപ്പോന
ഖജനപ്പോവറിപലകട  വറിലറപട  സവുംഭപ്പോവനയപ്പോണട  നൽകുന്നതട.  രപ്പോജതതറിറന  സമ്പദ്സ്ഥറിതറി
റമച്ചറപടുത്തുന്നതറിനുവും  സദപദശത്തുവും  വറിപദശത്തുമുളളവരുറട  മുഖത  ഭകണപ്പോവശതതറിനുവും
പവണറി  അശ്രപ്പോന്തപരറിശ്രമവും  റചെയ്യുന്ന  ഈ  വറിഭപ്പോഗതറിറന  സപ്പോമ്പതറിക,  സപ്പോമൂഹറിക
ചുറ്റുപപ്പോടുകൾ വളറര  പറിപന്നപ്പോകപ്പോവസ്ഥയറിലപ്പോണട.  മതത പമഖലയറിൽ നറിന്നട  രപ്പോജതതറിനട
ലഭറിക്കുന്ന പനടവും വലതപ്പോയതറിനപ്പോൽ മതതപമഖലയറിറല ജനവറിഭപ്പോഗറത കൂടപ്പോറതയുള്ള ഏതു
വറികസനവവും അർത്ഥപൂർണമപ്പോകുന്നറില.

5.  പരമ്പരപ്പോഗതമതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾ  പനരറിടുന്ന  റവല്ലുവറിളറികൾ  നറിരവധറിയപ്പോണട.
കപ്പോലപ്പോവസ്ഥവതതറിയപ്പോനവും,  കുറഞ്ഞ  മതതലഭതത,  പ്രകൃതറി  പകപ്പോഭങ്ങൾ  തുടങ്ങറിയ
ഘടകങ്ങള് ഇവരുറട അതറിജദീവനതറിറന പപ്പോതയറിൽ വറിലങ്ങുതടറികളപ്പോയറി നറിലറകപ്പോള്ളുന.
ഭപ്പോവറിസുരകക്കു  പവണറിയുള്ള  കരുതലറിലപ്പോയ്മയുവും  മതതലഭതത  കുറയുപമ്പപ്പോൾ  നഷവും
നറികതപ്പോനുവും ജദീവറിത റചെലവകള്കപ്പോയറി കടറമടുക്കുന്നതുവും അവറര നറിതതദപ്പോരറിദതതറിപലകട
തള്ളറിവറിടുന.  കടലറിനുള്ളറിറല  സദപ്പോഭപ്പോവറിക  പപ്പോരുകളവും  അവ  പകനദീകരറിച്ചുറകപ്പോണ്ടുള്ള
മതതപ്രജനനതറിറന  നറിരക്കുവും  കുറഞ്ഞതട  മതതലഭതത  കുറയുന്നതറിനട  കപ്പോരണമപ്പോയറി.
പകരള തദീരങ്ങളറിൽ സുലഭമപ്പോയറി ലഭറിച്ചറിരുന്ന ഗുണപമന്മയുളള പല മതതങ്ങളവും വവുംശനപ്പോശ
ഭദീഷണറി  പനരറിടുകയപ്പോണട.  അനറിയനറിതവവും  തുറസപ്പോയതുമപ്പോയ  മതതബന്ധനവുംമൂലവും
പരമ്പരപ്പോഗത  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളറട  റതപ്പോഴറിൽ  പമഖലയുറട  വതപ്പോപറി  കുറഞ്ഞുവരുന.
കനത വരുമപ്പോനവും  ലകതമപ്പോകറി  വറിപദശപടപ്പോളറുകളവും  തപദ്ദേശദീയ പടപ്പോളറുകളവും  നറിപരപ്പോധറിത
വലകളവും  മറട  യപനപ്പോപകരണങ്ങളവും  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  കടലറിറന  അടറിതടറിൽ  നറിന്നട
റചെറുമതതങ്ങറളപപപ്പോലവും  പകപ്പോരറിറയടുക്കുപമ്പപ്പോൾ  അപരതപ്പോപതകളപ്പോല്  നടവും  തറിരറിയുന്ന,
പരമ്പരപ്പോഗത  രദീതറികൾ  അവലവുംബറിച്ചു  മദീൻ  പറിടറിക്കുന്ന  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾ
നറിസഹപ്പോയരപ്പോയറിപപപ്പോകുന.  കൂടപ്പോറത  പലതരതറിലളള  ചൂഷണങ്ങൾകപ്പോണട  ഈ  വറിഭപ്പോഗവും
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വറിപധയരപ്പോകുന്നതട.  മറണണ  കരറിഞ്ചന്തകപ്പോരുവും  മതതവറിപണനതറിറല  ഇടനറിലകപ്പോരുവും
ഈ നറിസഹപ്പോയപ്പോവസ്ഥയറില് സഹപ്പോയറികപ്പോറനന്ന വതപ്പോപജന എത്തുന്ന വടറിപലറിശകപ്പോരുവും
ഇക്കൂടറര  അമറിതമപ്പോയറി  ചൂഷണവും  റചെയ്യുന.  അമറിതലപ്പോഭതറിനുപവണറി  കടലറിൽ
യപ്പോനങ്ങളറിറക്കുന്നവരുവും ഉപജദീവനതറിനു പവണറി അധദപ്പോനറിക്കുന്നവരുവും തമറിലള്ള അന്തരവും
മതത  വറിപണറിയറിൽ  പ്രകടമപ്പോണട.  വള്ളവും,  വല,  മറ്റു  ഉപപ്പോധറികൾ  എന്നറിവയുറട  വറില
വൻപതപ്പോതറിൽ  വർദറിച്ചതുവും  സർകപ്പോർ  പമഖലയറിൽ  നറിന്നട  ലഭറിക്കുന്ന  ധനസഹപ്പോയവും
മതറിയപ്പോകപ്പോറത വരുന്നതുവും മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികറള വറിഷമ സന്ധറിയറിലപ്പോക്കുന.

6. വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പുതറന്ന  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുറകപ്പോണറിരറിക്കുന്ന  പല  മതതബന്ധന
തുറമുഖങ്ങളവും  നവദീകരറിപകണതട  അതതപ്പോവശതമപ്പോയറിരറിക്കുന.  പ്രകൃതറിപകപ്പോഭവും,  ഹപ്പോര്ബര്
ഉപപഭപ്പോകപ്പോകളറടയുവും  യപ്പോനങ്ങളറടയുവും  എണതറിറല  വർദനവട,  കപ്പോലപഴകവും  എന്നദീ
കപ്പോരണങ്ങളപ്പോലവും  റമച്ചറപട  സവുംവറിധപ്പോനങ്ങൾ  ഉൾറകപ്പോള്ളറിക്കുന്നതറിനുവും  പവണറിയപ്പോണട
തുറമുഖങ്ങൾ  നവദീകരറിക്കുന്നതട.  അതറിനട  കപ്പോലതപ്പോമസവും  പനരറിടുന്നതട  മതതകയറ്റുമതറി
പമഖലറയ  പ്രതറികൂലമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുന.  ഹപ്പോർബററിപലക്കുള്ള  ഗതപ്പോഗത  സഇൗകരതവും
വർദറിപറിക്കുന്നതുവും  വപ്പോർഫറിറന  നദീളവും  കൂട്ടുന്നതുവും  റബര്തറിവുംഗട  സഇൗകരതങ്ങൾ
ക്രമദീകരറിക്കുന്നതുവും  ഫറിഷട  ലപ്പോനറിവുംഗട  റസനറുകൾ  പരറിഷ്കരറിക്കുന്നതുവും  ഡ്രഡ്ജറിവുംഗട
യഥപ്പോസമയവും കപ്പോരതകമമപ്പോയറി നടപതണതുവും അനറിവപ്പോരതമപ്പോയറിരറിക്കുന. മതതപശഖരണവവും
സവുംസ്കരണവവും  തുറമുഖ  പ്രപദശങ്ങളറിൽ  തറന്നയപ്പോണട  നറിർവ്വഹറിക്കുന്നതട  എന്നതറിനപ്പോൽ
ഹപ്പോർബററിറന ശുചെറിതദവും സൂകറിപകണതട വളറര പ്രപ്പോധപ്പോനതമർഹറിക്കുന. വറികസനതറിനുവും
നവദീകരണതറിനുവും പവണറി സ്ഥലവും ഏററടുകൽ, മലറിന ജലവും റകടറികറിടക്കുന്ന ഓടകളറട
ശുചെദീകരണവും,  ഖരമപ്പോലറിനത സവുംസ്കരണവും,  പലലപ്പുരകളറട റമച്ചറപടുതൽ,  റപപ്പോടറിറപപ്പോളറിഞ്ഞ
പറപ്പോഡുകളറട  പുനരുദപ്പോരണവും  തുടങ്ങറിയ  സഇൗകരതങ്ങളവും  നവദീകരണ  പദതറിയറിൽ
ഉൾറപടുപതണറിയറിരറിക്കുന.

7. മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്കട  അവര്  അര്ഹറിക്കുന്ന  ആനുകൂലതവും  ലഭറിക്കുന്നതട
പകമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറിലള്ള  അവുംഗതദവും  അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറിയപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പകമനറിധറി  പബപ്പോർഡറിൽ  അവുംഗതദവും  ഉറപറിക്കുന്നതറിനട  നടപടറി
സദദീകരറികണറമന്നപ്പോവശതറപടട  സമർപറിച്ച  ഹർജറികൾ പരറിപശപ്പോധറികറവ അർഹതയുള്ള
പലർക്കുവും  പകമനറിധറി  പബപ്പോർഡറിൽ  അവുംഗതദവും  നറിപഷധറികറപടുന്നതപ്പോയുവും  അനർഹർ
അവുംഗങ്ങളപ്പോയറി  ഉൾറപടറിട്ടുള്ളതപ്പോയുവും  സമറിതറി  കറണതറി.  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾക്കുവും
അനുബന്ധ  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾക്കുവും  അവരുറട  മകൾക്കുവും  ഉൾറപറട  സർകപ്പോർ
പ്രഖതപ്പോപറിക്കുന്ന  പലവറിധ  സഹപ്പോയങ്ങളവും  പകമനറിധറി  പബപ്പോർഡറിൽ  അവുംഗങ്ങളപ്പോയവർകട
മപ്പോത്രപമ  ലഭറിക്കുകയുള്ളു  എന്ന ഒറ  കപ്പോരണതപ്പോൽ  കടലറിൽ  പണറിറയടുക്കുന്ന  യഥപ്പോർത്ഥ
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾകട ലഭറികപ്പോററില.  എന്നപ്പോൽ പ്രവപ്പോസറികൾ ഉൾറപറട അനർഹരപ്പോയ
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പലർക്കുവും  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലതവും  ലഭറിക്കുന.  ഇവ സമറിതറി  പനരറിടട  മനസറിലപ്പോകറിയ
വസ്തുതകളപ്പോകയപ്പോല് മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പകമനറിധറി  പബപ്പോർഡറിൽ അവുംഗതദവും  ലഭറിച്ചറിട്ടുള്ള
അനർഹറര കറണതറി അവരുറട അവുംഗതദവും നദീകവും റചെയ്യുന്നതറിനുവും അർഹതയുള്ളവരുറട
അവുംഗതദവും  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനുവും സമറിതറിയുറട ഇടറപടൽ അനറിവപ്പോരതമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത
പ്രശ് ന പരറിഹപ്പോരതറിനപ്പോയറി  മതതബന്ധനതുറമുഖ വകുപട  റസക്രടററി,  ഫറിഷറദീസട  വകുപട
ഡയറക്ടർ, മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പകമനറിധറി പബപ്പോർഡറിറന പ്രതറിനറിധറികൾ എന്നറിവരുമപ്പോയറി
ചെർച്ച  നടത്തുകയുവും  ഇതു  സവുംബന്ധറിച്ച  ഒരു  ററിപപപ്പോർടട  സഭയറില്  സമർപറിക്കുന്നതറിനുള്ള
പ്രവർതനങ്ങള് നടനവരറികയുമപ്പോണട.

8. മതതകുഞ്ഞുങ്ങളറട  വറിതരണവമപ്പോയറി  ബന്ധറപടട  നറിരവധറി  ആപകപങ്ങള്
ഉയർനവരുനറണനവും പ്രമപ്പോണറിമപ്പോരപ്പോയ  മതതകൃഷറികപ്പോർകട  ഗുണനറിലവപ്പോരവും  കൂടറിയ
മതതകുഞ്ഞുങ്ങറള  പുറത്തുനറിനവും  റകപ്പോണ്ടുവന്നട  ഫറിഷറദീസട  വകുപറിനട  കദീഴറിലള്ള
ഏജൻസറികൾ  വറിതരണവും  റചെയ്യുനറണനമുള്ള  പരപ്പോതറികളവും  മതതകുഞ്ഞുങ്ങളറട
വറിതരണവമപ്പോയറി  ബന്ധറപടട  നറിലനറിൽക്കുന്ന  അവതകതകളവും  ഗുണപമന്മയറിലപ്പോയ്മയുവും
അവസപ്പോനറിപറിപച്ച  മതറിയപ്പോകൂറവനവും  ഫറിഷറദീസട  വകുപട  റസക്രടററി  കുറച്ചുകൂടറി
ഗഇൗരവപതപ്പോറട  ഇകപ്പോരതതറിൽ  ഇടറപടണറമനവും  സമറിതറി  കർശന  നറിര്പദ്ദേശവും
നൽകറിയതറിറന അടറിസ്ഥപ്പോനതറിൽ ഫറിഷറദീസട  സർവ്വകലപ്പോശപ്പോലയുമപ്പോയറി  പചെര്ന്നട  പഠനവും
നടതപ്പോറമന്നട വകുപട റസക്രടററി ഉറപട നൽകുകയുണപ്പോയറി.

9. 2021  ജനുവരറി  1  മുതല്  2021  ഡറിസവുംബർ  31  വറരയുള്ള  ററിപപപ്പോർടട  കപ്പോലഘടതറില്
സമറിതറി നല്കറിയ പ്രധപ്പോന ശറിപപ്പോർശകള് ചുവറട പചെർക്കുന .

(i)  സമറിതറിയുറട പരറിഗണനയുള്ള ചെറില പരപ്പോതറികളറില് ബന്ധറപട വകുപ്പുകള് ററിപപപ്പോർടട
ലഭതമപ്പോക്കുന്നതറില്  അകപ്പോരണമപ്പോയറി  വളറരയധറികവും  കപ്പോലതപ്പോമസവും  വരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറിയുറട
ശ്രദയറില്റപടറിട്ടുണട  .  ഇപ്രകപ്പോരവും റചെയ്യുന്നതട നറിയമസഭപ്പോസമറിതറിപയപ്പോടട റചെയ്യുന്ന അവപഹളനമപ്പോയറി
കണകപ്പോകറി നടപടറി സദദീകരറിപകണറി വരുറമന്നതറിനപ്പോല് ആയതട ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബന്ധറപട
വകുപട റസക്രടററിമപ്പോർ ശ്രദറിപകണതപ്പോണട.

(ii)  സമറിതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധറപടതുവും  കപ്പോലതപ്പോമസവും  പനരറിടുന്നതുമപ്പോയ  പരപ്പോതറികളറിപന്മല്
സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  തദീര്പ്പുണപ്പോകുന്നതറിനട  ഒരു  പനപ്പോഡല്  ഓഫദീസററ  ചുമതലറപടുപതണതുവും
പ്രസ്തുത നറിയമന ഉതരവറിറന പകര്പട സമറിതറിയട ലഭതമപ്പോപകണതുമപ്പോണട .

(iii)  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി/അനുബന്ധ  പമഖലകളറിറല  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളറട  പകമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡറില്,  അര്ഹതറപടവര്കട  അവുംഗതദവും  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഒരു  പബപ്പോധവത്കരണ
കതപ്പോമ്പയറിന്  നടത്തുന്നതറിനുവും  പ്രസ്തുത  പകമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറില്  ഉള്റപടറിട്ടുള്ള  അനര്ഹറര
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനുവും ആവശതമപ്പോയ നടപടറി സദദീകരറിക്കുക.
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(iv)  മപഞ്ചശദരതട ഒരു തദീരപദശ രകപ്പോപബപ്പോടട  അനുവദറിക്കുന്നതറിനുവും കഹമപ്പോസട കല റട
സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുവും നടപടറി സദദീകരറിക്കുക .

(v)  മതതബന്ധനതറില്  ഏര്റപടുന്നവറര  അപകടഘടങ്ങളറില്  രകറിക്കുന്നതറിനട
പകപ്പോടറികണകറിനട  രൂപ  റചെലവഴറിച്ചട  പല  സവുംവറിധപ്പോനങ്ങളവും  ഏര്റപടുതറിയറിട്ടുറണങറിലവും  ഇവ
അപകട  സമയങ്ങളറില്  പ്രവര്തറിക്കുന്നറിലപ്പോറയന്ന  ദുരവസ്ഥയപ്പോണട  റപപ്പോതുറവ  പകരളതറില്
ഉള്ളറതന്നതറിനപ്പോല് രകപ്പോദഇൗതതവും ശകറിറപടുത്തുന്നതറിനട  അടറിയന്തറിരമപ്പോയറി നടപടറി സദദീകരറിക്കുക .

(vi) ഫറിഷറദീസട  സ്കൂളകളറിറല സഇൗജനത ഭകതകറിറട വറിതരണവും പുനസ്ഥപ്പോപറിക്കുക .

(vii) മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി സഹകരണസവുംഘങ്ങളറട പ്രവര്തനവും റമച്ചറപടുതപ്പോനുവും എലപ്പോ
റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികറളയുവും  അതറില്  അവുംഗങ്ങളപ്പോകപ്പോനുവും  പരമ്പരപ്പോഗത  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്കട
ആവശതമപ്പോയ  റതപ്പോഴറിലപകരണങ്ങള്  ഉള്റപറട  സവുംഘങ്ങള്  മുഖപ്പോന്തറിരവും  നല്കപ്പോനുവും  നടപടറികള്
സദദീകരറിക്കുക .

(viii)  അര്ഹരപ്പോയ മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികറള  ബറി.പറി.എല്.  ലറിസറില് ഉള്റപടുത്തുന്നതറിനട
സറിവറില് സകപ്ലൈസട വകുപ്പുമപ്പോയറി ബന്ധറപടട നടപടറി സദദീകരറിക്കുക .

(ix)  നറിലവറില്  വകുപറിറന  ഫണറില്നറിനവും  ഭൂരറിഭപ്പോഗവും  തുകയുവും
മതതകൃഷറിക്കുപവണറി ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനപ്പോല് പരമ്പരപ്പോഗത മതത റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുള്ള
പകമ  പദതറികള്കപ്പോയുള്ള  തുക  കുറയുന.  ആയതറിനപ്പോല്  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളറട
ഉന്നമനതറിനുള്ള പദതറികള്കട കൂടുതല് പ്രപ്പോധപ്പോനതവും നല്കറി നടപറിലപ്പോക്കുക .

(x)  കലഫട പദതറിപ്രകപ്പോരവും വദീടട നറിര്മറിച്ചുനല്കുന്നതറില് മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുവും
അനുബന്ധ  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുവും  അര്ഹമപ്പോയ  പ്രപ്പോതറിനറിധതവും  ലഭറിക്കുനപണപ്പോറയന്നട
ഉറപപ്പോക്കുക.  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളറട ഉന്നമനതറിനപ്പോയറി ബന്ധറപട വറിവറിധ വകുപ്പുകള്
സഹകരണപതപ്പോറട പ്രവര്തറിക്കുറമന്നട സമറിതറി പ്രതതപ്പോശറിക്കുന .

പറി. പറി. ചെറിതരഞ്ജന്,
അദതകന്,

മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളറടയുവും
തറിരുവനന്തപുരവും, അനുബന്ധ റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളറടയുവും
2022 മപ്പോര്ച്ചട , 11. പകമവും സവുംബന്ധറിച്ച സമറിതറി .
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അനുബന്ധവും   I

സമറിതറിയുറട ഇടറപടല്മൂലവും പരറിഹരറിച്ച പരപ്പോതറികളറട വറിശദപ്പോവുംശവും

1.  വറിഷയവും:―ആധപ്പോരവും  തറിരറിറക  ലഭറിക്കുന്നതറിനട  നടപടറിയപ്പോവശതറപടട
     ശ്രദീ. ററവകതട പത്മനപ്പോഭന് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല് നമ്പര് 23096/എഫട.ഡബബ.സറി1/2017/നറി.റസ.)

സമറിതറിയുറട  14-9-2017-റല കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട സന്ദര്ശനതറില് ലഭറിച്ചതപ്പോണട പ്രസ്തുത
പരപ്പോതറി.  ഹര്ജറികപ്പോരന്  തൃകരറിപ്പൂര്  റൂറല്  പകപ്പോപപററദീവട  ഹഇൗസറിവുംഗട  റസപ്പോററസററിയറില്
നറിനവും എടുത 40,000  രൂപയുറട പലപ്പോണറിപന്മല്  80,000  രൂപപയപ്പോളവും  തറിരറിച്ചടറച്ചനവും
പലപ്പോണ്  എഴുതറിതള്ളുന്നതറിനട  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  കടപ്പോശദപ്പോസ കമദീഷന്  അവുംഗദീകപ്പോരവും
നല്കറിറയനവും  എന്നപ്പോല്  കുടറിശറിക  തദീര്തട  ആധപ്പോരവും  തറിരറിറക  ലഭറിക്കുന്നതറിനട
റസപ്പോററസററിയുറട  13-2-2017-റല  ഹറിയററിവുംഗറില്  ആവശതറപട  പ്രകപ്പോരവും
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറിയപ്പോറണന്നട  റതളറിയറിക്കുന്ന  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോകറിറയങറിലവും  ആധപ്പോരവും
തറിരറിറക  ലഭറിച്ചറിറലനവും,  ആയതറിനപ്പോല്  ആധപ്പോരവും  തറിരറിറക  ലഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശതമപ്പോയ
നടപടറി  സദദീകരറികണറമനമപ്പോണട  ഹര്ജറിയറിറല ആവശതവും.  ററിപപപ്പോര്ടട  ആവശതറപട്ടുറകപ്പോണട
ഹര്ജറി മതതബന്ധനതുറമുഖവും, സഹകരണവും എന്നദീ വകുപ്പുകള്കട അയച്ചുറകപ്പോടുത്തു. 

തൃകരറിപ്പൂർ  ഹഇൗസറിവുംഗട  റസപ്പോകസററിയറിൽ  നറിനവും  എടുത  പലപ്പോണ്,
കടപ്പോശദപ്പോസതറിലൾറപടുത്തുകയുവും പലപ്പോൺ എഴുതറിതള്ളുന്നതറിനട നടപടറി സദദീകരറിക്കുകയുവും
റചെയറിരുനറവങറിലവും ആധപ്പോരവും തറിരറിറക ലഭറിച്ചറിരുന്നറില.  സഹകരണ സവുംഘവും രജറിസപ്പോർ,
കപ്പോസർപഗപ്പോഡട  പജപ്പോയറിനട  രജറിസപ്പോര്  എന്നറിവരുറട  ഉതരവകൾ  പ്രകപ്പോരവും  കവകതട
പത്മനപ്പോഭന്  തൃകരറിപ്പൂര്  റൂറൽ  സഹകരണ  സവുംഘതറിൽ  നറിനറമടുത  വപ്പോയ്പയുറട
മുതലറിനതറിൽ 13,100 രൂപയുവും പലറിശയറിനതറിൽ 10,113 രൂപയുവും ഉൾറപറട 23,213 രൂപ
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  കടപ്പോശദപ്പോസമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുകയുവും  പ്രസ്തുത  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട
വപ്പോയ്പകണകട അവസപ്പോനറിപറിച്ചട  3-7-2019-നട സവുംഘതറിൽ നറിനവും ഈടപ്പോധപ്പോരവും ടറിയപ്പോനട
നല്കറിയറിട്ടുറണനവും  സഹകരണ സവുംഘവും രജറിസപ്പോർ  ററിപപപ്പോർടട  റചെയതപ്പോയ  സഹകരണ
(പറി.എസട.) വകുപട അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

2.  വറിഷയവും:―ഭവനവും  നല്കപ്പോന്  നടപടറി  സദദീകരറികണമറമന്നപ്പോവശതറപടട
     ശ്രദീമതറി പറപ്പോസമ ബപ്പോബു സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി സവുംബന്ധറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 20256/എഫട.ഡബബ.സറി1/2017/നറി.റസ.)

സമറിതറിയുറട  21-6-2017-റല  വറിഴറിഞ്ഞവും  സന്ദര്ശനതറില്  ലഭറിച്ചതപ്പോണട  പ്രസ്തുത
ഹര്ജറി.  ഹര്ജറികപ്പോരറിയുറട ഭര്തപ്പോവട മരറിച്ചറിടട  7  വര്ഷമപ്പോറയനവും ടറിയപ്പോള് കടപ്പുറതപ്പോണട
ഇപപപ്പോള്  തപ്പോമസറിക്കുന്നറതനവും  നറിലവറിലള്ള  വദീടട  തപ്പോമസപയപ്പോഗതമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഒരു
ഭവനവും  നല്കണറമന്നപ്പോണട  ഹര്ജറിയറിറല  ആവശതവും.  ഹര്ജറിയറിപന്മല്  ററിപപപ്പോര്ടട
ആവശതറപട്ടുറകപ്പോണട മതതബന്ധന തുറമുഖവും,  തപദ്ദേശസദയവുംഭരണവും എന്നദീ വകുപ്പുകള്കട
കതയച്ചറിരുന.
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തുടര്ന്നട  മതതബന്ധന  തുറമുഖ  (സറി)  വകുപട  ലഭതമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരവും
ഫറിഷറദീസട വകുപട മുപഖന ഭവനവും ലഭതമപ്പോകണറമന്നപ്പോവശതറപടട ശ്രദീമതറി പറപ്പോസമ ബപ്പോബു
സമര്പറിച്ച അപപകയറിപന്മല് ഫറിഷറദീസട ഡയറക്ടര് അപനദഷണവും നടതറിയതറില് നറിനവും,
ടറിയപ്പോള്കട  പകപ്പോട്ടുകപ്പോല്  പഞ്ചപ്പോയതറില്  നറിനവും   ററലഫട  പദതറി  പ്രകപ്പോരവും  ഭവന
നറിര്മപ്പോണതറിനട  ധനസഹപ്പോയവും  ലഭറിച്ചട  ഭവന  നറിര്മപ്പോണവും  പൂര്തറികരറിച്ചറിട്ടുറണനള്ള
വറിവരവും അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.

3.  വറിഷയവും:―മതതഗ്രപ്പോമവും  പദതറിയറില്  ഉള്റപടുതറി  തളറിക്കുളവും  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതറിറല  
        പ്രപ്പോഥമറികപ്പോപരപ്പോഗത  പകനതറിപനപ്പോടട  പചെര്ന്നട  ഐ.പറി.  വപ്പോര്ഡട
        അനുവദറികണറമന്നപ്പോവശതറപടട  തളറിക്കുളവും  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതട

                              പ്രസറിഡനട  ശ്രദീ.  പറി.  ഐ.  ഷഇൗകതലറി  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറി
                             സവുംബന്ധറിച്ചട.

(ഫയല് നവും. 21722/എഫട.ഡബബ.സറി1/2012/നറി.റസ.)

മതതഗ്രപ്പോമവും  പദതറിയറില്  ഉള്റപടുതറി  തളറിക്കുളവും  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതറിറല
പ്രപ്പോഥമറികപ്പോപരപ്പോഗതപകനതറിപനപ്പോടട  പചെര്ന്നട  ഐ.പറി.  വപ്പോര്ഡട  അനുവദറികണറമന്നപ്പോവശതറപടട
തളറിക്കുളവും ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതട പ്രസറിഡനട ശ്രദീ. പറി. ഐ. ഷഇൗകതലറി  സമറിതറി മുമ്പപ്പോറക സമര്പറിച്ച
ഹര്ജറി  ററിപപപ്പോര്ടറിനപ്പോയറി  മതതബന്ധന  തുറമുഖവും,  ആപരപ്പോഗതകുടുവുംബപകമവും  എന്നദീ  വകുപ്പുകള്കട
അയച്ചുറകപ്പോടുതറിരുന.   തുടര്ന്നട  മതതബന്ധന  തുറമുഖ  (സറി)  വകുപട  ലഭതമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറിയുറട  7-2-2017-റല  തൃശൂര് സന്ദര്ശന പയപ്പോഗതറില് പരറിഗണറിക്കുകയുവും,  2016  ഏപ്രറില്
മപ്പോസതറില് പണറി ആരവുംഭറിക്കുകയുവും  136  ലകവും രൂപയുറട പണറി പൂര്തറിയപ്പോകുകയുവും റചെയ
സപ്പോഹചെരതതറില്  സ്ഥലവും  എവും.എല്.എ..യുവും  പറങടുപറിച്ചുറകപ്പോണട  ഉദ്ഘപ്പോടനവും
നടത്തുന്നതറിനുള്ള നടപടറി  സദദീകരറികണറമനവും  സപ്പോഫുകളറടയുവും,  ഫര്ണറിച്ചററിറനയുവും  കുറവട
പരറിഹരറിക്കുവപ്പോന്  ബന്ധറപട  എലപ്പോ  വകുപ്പുകളമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച  റചെയട  അടറിയന്തര  നടപടറി
സദദീകരറികണറമനവും  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതറിറന  അടറിസ്ഥപ്പോനതറില്  അധറികവറിവരവും
ആരപ്പോഞ്ഞട  മതതബന്ധന തുറമുഖ വകുപറിനട കതയയ്ക്കുകയുവും റചെയ.

തളറിക്കുളവും ററപ്രമററി റഹല്തട റസനററിറല അവസ്ഥ ഉള്റപടുതറി മതതബന്ധന
തുറമുഖ (സറി) വകുപട ലഭതമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടട പ്രകപ്പോരവും നബപ്പോര്ഡറിറന അടറിസ്ഥപ്പോന സഇൗകരത
വറികസന  പദതറി  ടപ്പോറഞ്ച  XIX-ല്  ഉള്റപടുതറി  180  ലകവും  രൂപയുറട  ഭരണപ്പോനുമതറി
നല്കറിയ തൃശ്ശൂര്  ജറിലയറിറല  തളറിക്കുളവും  പറി.എച്ചട.സറി.യറില്  പുതറിയ റഎ.  പറി.  പബപ്പോകട
നറിര്മപ്പോണ പദതറി  ഭരണപ്പോനുമതറി  പ്രകപ്പോരമുള്ള എലപ്പോ  ഘടകങ്ങളവും  139.46954   ലകവും
രൂപയട  പൂര്തറികരറിക്കുകയുവും  ടറി റകടറിടവും  തളറിക്കുളവും  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതറിനട
ററകമപ്പോററിയറിട്ടുറണന്നട അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.
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4.  വറിഷയവും:―നഷപരറിഹപ്പോരവും  ലഭതമപ്പോകണറമന്നപ്പോവശതറപടട  ശ്രദീമതറി  ജപ്പോകദറിലറിന്,
         വറിഴറിഞ്ഞവും സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി സവുംബന്ധറിച്ചട.

(ഫയല് നവും. 20246/എഫട.ഡബബ.സറി1/2017/നറി.റസ.)

ഹർജറികപ്പോരറിയുറട  ഭർതപ്പോവട  മതതബന്ധനതറിപലർറപട്ടുറകപ്പോണറിരറികറവ  ഹപ്പോർടട
അറപ്പോകട  മുപഖന  മരണറപട്ടുറവനവും  മരണപ്പോനന്തര  സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി
ഫറിഷറദീസട  ഓഫദീസറിൽ  അപപക  റകപ്പോടുതപപപ്പോള്  നറിരസറിച്ചുറവനവും  ആയതറിനപ്പോൽ
ആവശതമപ്പോയ  നടപടറി  സദദീകരറികണറമനമപ്പോണട  ഹര്ജറിയറിറല  ആവശതവും.  സമറിതറിയുറട
വറിഴറിഞ്ഞവും   സന്ദർശന  പയപ്പോഗതറിൽ  ലഭറിച്ച  പരപ്പോതറി  ററിപപപ്പോർടറിനപ്പോയറി  മതതബന്ധന
തുറമുഖവും,  റവനന്യൂ  എന്നദീ  വകുപ്പുകൾകട  അയച്ചുറകപ്പോടുതറിരുന.  ശ്രദീമതറി  ജപ്പോകദറിലറിറന
ഭര്തപ്പോവപ്പോയ മണറിരപ്പോജുവറിറന മരണവും സദപ്പോഭപ്പോവറിക മരണമപ്പോയതറിനപ്പോല് പകരള സവുംസ്ഥപ്പോന
ഇന്ഷദറന്സട  വകുപട  ടറിയപ്പോളറട  അപപക  നറിരസറിച്ചറിട്ടുണട.  മതതബന്ധന  സമയപതപ്പോ
റതപ്പോട്ടുപറിന്നപ്പോറലപയപ്പോ  അപകടവുംമൂലമലപ്പോറത ആകസറിക കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല് മരണമടയുന്നവര്കട
ധനസഹപ്പോയവും  നല്കുന്ന  പദതറി  പ്രകപ്പോരവും  50,000  രൂപ  ടറിയപ്പോളറട  പപരറില്
അനുവദറിക്കുകയുവും  ടറിയപ്പോള്കട  മൂന്കൂറപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച  15,000  രൂപയറില്  നറിനവും  കുറവട
റചെയട  ബപ്പോകറി  തുകയപ്പോയ  35,000  രൂപ  ശ്രദീമതറി  ജപ്പോകദറിലറിനട  ററകമപ്പോററി
നല്കറിയറിട്ടുറണനമുള്ള വറിവരവും മതതബന്ധന തുറമുഖ വകുപട സമറിതറിറയ അററിയറിച്ചു.

5.  വറിഷയവും:―വദീടട  നറിര്മപ്പോണതറിനട പരമപ്പോവധറി ധനസഹപ്പോയവും അനുവദറികണറമന്നട
                            ആവശതറപടട  ശ്രദീമതറി  കലപ്പോവതറി  W/o  (Late)  ശ്രദീജറിതട,
                            കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി സവുംബന്ധറിച്ചട.

(ഫയല് നവും. 19819/എഫട.ഡബന്യൂ.സറി2/2018/നറി.റസ.)

ശ്രദീമതറി  കലപ്പോവതറി  W/o  (Late)  ശ്രദീജറിതട,  അഡ്കതട  ബയല്  പറി.ഒ.,
കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  5-6-2018-ല് സമറിതറി മുമ്പപ്പോറക സമര്പറിച്ച ഹര്ജറിയറില് ഹര്ജറികപ്പോരറിയുറട
ഭര്തപ്പോവപ്പോയ  ശ്രദീജറിതട  27-3-2018-നട  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  വച്ചട  മതതബന്ധനതറിനറിറട
അപകടതറില്റപടട മരറിച്ചുറവനവും 5, 3  എന്നദീ കപ്പോസുകളറില് പഠറിക്കുന്ന 2 റപണ്കുടറികളവും
4  വയസട  പ്രപ്പോയമുള്ള  ഒരു  മകനുമപ്പോണുള്ളറതനവും  ഭര്തപ്പോവട  മരണറപടതറിനു  പശഷവും
വരുമപ്പോനമപ്പോര്ഗമറിലപ്പോറത  ജദീവറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോത  അവസ്ഥയറിലപ്പോറണനവും  സര്കപ്പോരറില്
നറിന്നട സദീപറപ്പോലപ്പോനട പദതറിപ്രകപ്പോരവും അനുവദറിച്ചട കറിടറിയ  3  റസനട സ്ഥലതട ഫറിഷറദീസട
ഡറിപപ്പോര്ടടറമനറിറന സഹപ്പോയപതപ്പോടുകൂടറി ഒരു റചെററിയവദീടട നറിര്മറികപ്പോന് തുടങ്ങറിറയങറിലവും
വദീടട നറിര്മപ്പോണവും പൂര്തദീകരറികപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത അവസ്ഥയറിലപ്പോറണനവും ആയതറിനപ്പോല്
തറന  ദയനദീയ  സ്ഥറിതറി  കണകറിറലടുതട  പരമപ്പോവധറി  ധനസഹപ്പോയവും  ലഭതമപ്പോക്കുന്നതറിനട
നടപടറി സദദീകരറികണറമനവും അപപകറിച്ചറിരുന.



9

ഹര്ജറി ററിപപപ്പോര്ടറിനപ്പോയറി  14-6-2018-ല് മതതബന്ധന തുറമുഖ വകുപറിനയച്ചറിരുന.
ഹര്ജറിയറിപന്മല്  മതതബന്ധന  തുറമുഖ  (സറി)  വകുപട   ലഭതമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരവും
ഹർജറികപ്പോരറിയപ്പോയ ശ്രദീമതറി കലപ്പോവതറിയുറട ഭർതപ്പോവട ശ്രദീ. ശ്രദീജറിതട എന്നയപ്പോൾ കടലറിൽ
മതതബന്ധനവും നടത്തുപമ്പപ്പോൾ കടലറിൽ വദീണു  27-3-2018-നട മരണറപട്ടു.  കപ്പോസർപഗപ്പോഡട
മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയറിൽ തപ്പോമസറിച്ചു വരുന്ന ഇവർകട ഭൂരഹറിതർകട ഭൂമറി നൽകുന്ന പദതറിയറിൽ
ഭൂമറി  നൽകറിയറിരുന.  പ്രസ്തുത  ഭൂമറിയറിൽ  വദീടട  നറിർമറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  കപ്പോസർപഗപ്പോഡട
മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയറിൽനറിനവും  PMAY  പദതറിയറിൽ  ഉൾറപടുതറി  2,50,000  രൂപ
അനുവദറിക്കുകയുവും  ടറിയപ്പോൾ  തുക  കകപറ്റുകയുവും  റചെയറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട
പമൽക്കൂരയുറട  പണറി  പൂർതദീകരറിച്ചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോൽ  വദീടറിനട  കടറിള,  ജനൽ  എന്നറിവ
സ്ഥപ്പോപറിച്ചറിടറില.  ഇനറിയുവും ഏകപദശവും രണട ലകപതപ്പോളവും രൂപ ഉറണങറിൽ മപ്പോത്രപമ വദീടട
പണറി പൂർതറിയപ്പോവകയുള. 

ശ്രദീ.  ശ്രദീജറിതറിറന അപകട മരണതറിനട പകരള മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പകമനറിധറി
പബപ്പോർഡറിൽ  നറിനളള  ഇൻഷുറൻസട  തുകയപ്പോയ  10,00,000  രൂപ  ലഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ശ്രദീമതറി  കലപ്പോവതറി  സമർപറിച്ച  അപപക  1-8-2018-നട  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  റദീജറിയണൽ
എകറികന്യൂടദീവട  ഓററിയനൽ  ഇൻഷദറൻസട  കമ്പനറികട  സമർപറിച്ചറിട്ടുണട  എന്നട  പകരള
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പകമനറിധറി പബപ്പോർഡട  കമദീഷണർ അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.  പകമനറിധറി
പബപ്പോർഡറിൽ  നറിനവും  അടറിയന്തറിര  ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി  10,000  രൂപ  അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.
ഇൻഷുറൻസട  തുക  ശ്രദീമതറി  കലപ്പോവതറികട  ഉടൻ  ലഭതമപ്പോകപ്പോനുള്ള  നടപടറികൾ
സദദീകരറികപ്പോൻ കമദീഷണർ,  പകമനറിധറി  പബപ്പോർഡറിനട  ഫറിഷറദീസട  ഡയറക്ടർ നറിർപദ്ദേശവും
നൽകറിയറിട്ടുണട .

6.  വറിഷയവും:―തണല് പദതറി,  പഞ്ഞമപ്പോസ പദതറികള് പ്രകപ്പോരവും  ധനസഹപ്പോയവും  
ലഭറിക്കുന്നറില എനവും പ്രസ്തുത ധനസഹപ്പോയവും അനുവദറികണറമനവും  
ആവശതറപടട  ശ്രദീ.  കസമണ്  &  റസല്വറി  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറി  
സവുംബന്ധറിച്ചട.

(ഫ.നവും. 20237/എഫട.ഡബന്യൂ.സറി2/2017/നറി.റസ.)

ശ്രദീ.  കസമൺ  &  റസൽവറി  പകമനറിധറി  പബപ്പോർഡറിറന  പള്ളവും  ഫറിഷറദീസറിറന
പരറിധറിയറിറല  അടറിമലത്തുറ  മതതഗ്രപ്പോമതറിൽ  ഉൾറപട  അവുംഗതദമുളളവരപ്പോണട.  പളളവും
ഫറിഷറദീസട  ഓഫദീസറിറല പരഖകൾ പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിൽ ശ്രദീ.  കസമൺ  &  റസൽവറികട
തണൽ  പദതറി  2019-ൽ  ഉൾറപടുതറി  ആനുകൂലതതറിനട  പരറിഗണറിക്കുന്നതറിനട
ആവശതമപ്പോയ  നടപടറികൾ  സദദീകരറിച്ചറിട്ടുണട.  അപപകകർകട  സമ്പപ്പോദത  സമപ്പോശദപ്പോസ
പദതറിയുറട ആനുകൂലതവും ലഭറിച്ചറിട്ടുറണന്നട ഫറിഷറദീസട ഡയറക്ടർ ററിപപപ്പോർടട റചെയറിട്ടുറണന്നട
മതതബന്ധന തുറമുഖ വകുപട അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.

466/2022.
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7.  വറിഷയവും:―ചെറികറിത  ധനസഹപ്പോയവവും  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  ധനസഹപ്പോയവവും  
 ലഭതമപ്പോകണറമന്നപ്പോവശതറപടട  ശ്രദീ.  സറി.  പറി.  ആനണറി  പദീറര്,  
 ചെറിങ്കുതറ,  റതപക  റചെലപ്പോനവും,  റകപ്പോച്ചറി  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറി  
 സവുംബന്ധറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 23203/എഫട.ഡബബ.സറി.2/2016/നറി.റസ.)

ചെറികറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയവവും  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  ധനസഹപ്പോയവവും  ലഭതമപ്പോകണ
റമന്നപ്പോവശതറപടട  ശ്രദീ.  സറി.  പറി.  ആനണറിപദീറര്,  ചെറിങ്കുതറ,  റതപക റചെലപ്പോനവും,  റകപ്പോച്ചറി
സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിപന്മല്  റവനന്യൂ,  തപദ്ദേശസദയവുംഭരണ  (ഡറി.ബറി)  എന്നദീ  വകുപ്പുകള്
ലഭതമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് ഇപതപ്പോറടപ്പോപവും പചെര്ക്കുന.

ഭവനനറിർമപ്പോണവമപ്പോയറി  ബന്ധറപട  വറിഷയതറിപന്മൽ  തുടർ  നടപടറി
സദദീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അപപകയുറട  പകർപട  തപദ്ദേശസദയവുംഭരണവകുപറിനട
കകമപ്പോററിയറിട്ടുറണനവും  മുഖതമനറിയുറട  ദുരറിതപ്പോശദപ്പോസ  നറിധറിയറിൽ  നറിന്നട  ചെറികറിതപ്പോ
ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി  അപപക  നൽകുന്നതറിനട  അപപകകനട  എറണപ്പോകുളവും  ജറിലപ്പോ
കളക്ടർ  നറിർപദ്ദേശവും  നൽകറിയറിരുനറവനവും  ശ്രദീ.സറി.പറി.ആനണറി  പദീറർ  നൽകറിയ
അപപകയുറട  അടറിസ്ഥപ്പോനതറിൽ  22-12-2017-റല  റകപ്പോച്ചറി  തഹസറിൽദപ്പോരുറട
എവും5.15262/17  നമ്പർ  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരവും  10,000  രൂപയുവും  22-3-2018-റല
സ.ഉ(സപ്പോധപ്പോ)നവും.1051/2018/റവ.  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരവും  15,000  രൂപയുവും
അനുവദറിച്ചറിട്ടുറണനവും റവനന്യൂ വകുപട അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.

റചെലപ്പോനവും പഞ്ചപ്പോയതറിറല ശ്രദീ. സറി.പറി. ആനണറി പദീറര്, ചെറിങ്കുതറ വദീടട,  റചെലപ്പോനവും
എന്നയപ്പോള്കട 2019-20 കപ്പോലഘടതറില് വപ്പോസപയപ്പോഗതമലപ്പോത വദീടട വപ്പോസപയപ്പോഗതമപ്പോകല്
എന്ന  പദതറിയറില്  ഉള്റപടുതറി  റചെലപ്പോനവും  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതട  ധനസഹപ്പോയവും
അനുവദറിച്ചറിട്ടുള്ളതുവും  ടറിയപ്പോറന  വദീടട  വപ്പോസപയപ്പോഗതമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോറണന്ന  വറിവരവും
തപദ്ദേശസദയവുംഭരണ വകുപട അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന. 

8.  വറിഷയവും:―കടല്  പകപ്പോഭതറില്  വദീടുവും  സ്ഥവവും  നഷറപടതറിനട  നഷപരറിഹപ്പോരവും  
ആവശതറപടട ശ്രദീ.ഹരറിദപ്പോസന്, വപ്പോടപ്പോനപള്ളറി, തൃശൂര് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല് നമ്പര് 15460/എഫട.ഡബബ.സറി 2/2017/നറി.റസ.)

കടല് പകപ്പോഭതറില് വദീടുവും സ്ഥലവവും നഷറപടതറിനട  നഷപരറിഹപ്പോരവും ആവശതറപടട
ശ്രദീ. ഹരറിദപ്പോസന്, തൃശൂര് 7-2-2017-ല് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി ററിപപപ്പോര്ടറിനപ്പോയറി 28-2-2017-ല്
മതതബന്ധന  തുറമുഖവും,  തപദ്ദേശസദയവുംഭരണവും,  സപ്പോമൂഹതനദീതറി,  റവനന്യൂ  എന്നദീ
വകുപ്പുകള്കയച്ചറിരുന.  ഹര്ജറിയറിപന്മല്  മതതബന്ധന  തുറമുഖ  വകുപട  ലഭതമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടട ചുവറട പചെര്ക്കുന.
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''ശ്രദീ. ഹരറിദപ്പോസന്, വപ്പോടപ്പോനപള്ളറി, തൃശൂരറിനട പകരള മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പകമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡറില്  അനുബന്ധ  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  അവുംഗതദമപ്പോണുള്ളതട.  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി
പകമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറില്  അവുംഗതദമുള്ള  സജദീവ  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികറള  മപ്പോത്രറമ
നറിലവറിറല  വതവസ്ഥകള്  അനുസരറിച്ചട  ഫറിഷറദീസട  വകുപട  മുപഖന  നടപറിലപ്പോക്കുന്ന
കടല്പകപ്പോഭതറില്  വദീടട  നഷറപടവര്കട  ഭൂമറിയുവും  വദീടുവും  നല്കുന്ന  പദതറിയുറട
ധനസഹപ്പോയതറിനട പരറിഗണറികപ്പോന് കഴറിയുകയുള്ളു.''

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  22-11-2017-റല  സമറിതറിപയപ്പോഗവും  പരറിഗണറിക്കുകയുവും  ററിപപപ്പോര്ടട
വറിവരവും  ഹര്ജറികപ്പോരറന  അററിയറിക്കുവപ്പോന്  തദീരുമപ്പോനറിക്കുകയുവും  റചെയ.  ററിപപപ്പോര്ടട  വറിവരവും
അററിയറിച്ചതറിറന  തുടര്ന്നട  ഹര്ജറികപ്പോരന്  24-4-2018-ല്  പുനനഃപരപ്പോതറി  സമര്പറിച്ചറിരുന.
പ്രസ്തുത പുനനഃപരപ്പോതറി  4-7-2018-റല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറിയുറട ശ്രദയറില്റപടുത്തുകയുവും
റവനന്യൂ  വകുപറില്  നറിനള്ള  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകൂടറി  ലഭറിച്ച  പശഷവും  പരറിഗണറിക്കുന്നതറിനട
തദീരുമപ്പോനറിക്കുകയുവും റചെയറിരുന.

ഹര്ജറിയറിപന്മല്  തപദ്ദേശസദയവുംഭരണ  (ഡറി.ബറി.)  വകുപട  ലഭതമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട
പ്രകപ്പോരവും  തൃശ്ശൂർ  ജറിലയറിറല  എങ്ങണറിയൂർ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതറിറല  13-ാംവപ്പോർഡറിൽ
തപ്പോമസറിക്കുന്ന ശ്രദീ ഹരറിദപ്പോസൻ, വപ്പോടപ്പോനപള്ളറി കലഫട ഭൂരഹറിത ഭവനരഹറിത ഗുണപഭപ്പോക
പടറികയറിറല  56-ാം  നമ്പറപ്പോയറി  ഉൾറപടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഇതറിനു  പുററമ  തദീരപ്രപദശതട
എച്ചട.ടറി.എൽ  50  മദീറററിനുള്ളറിൽ തപ്പോമസറിക്കുന്ന വതകറികറള പുനരധറിവസറിപറിക്കുന്നതറിനട
ഫറിഷറദീസട വകുപട നടപറിലപ്പോകറിവരുന്ന പുനർപഗഹവും പദതറിയറിലവും ഉൾറപടറിട്ടുറണനവും ടറി
പദതറി  പ്രകപ്പോരവും  ഭൂമറിയുവും  വദീടുവും  അനുവദറിച്ചട  നൽകുന്നതറിനുള്ള  അവസപ്പോന
ഘടതറിലപ്പോറണനമുള്ള  വറിവരവും  അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.  13-7-2021-റല  പയപ്പോഗവും  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോർടട  പരറിഗണറിയ്ക്കുകയുവും  പ്രശ്ന  പരറിഹപ്പോരമുണപ്പോയതറിനപ്പോല്  മറട  വകുപ്പുകളറില്  നറിനവും
ററിപപപ്പോർടട ആവശതറപപടണതറിലപ്പോറയന്നട നറിർപദ്ദേശറിച്ചു.

9.വറിഷയവും:―പറഷൻ  കപ്പോർഡട  ബറി.പറി.എൽ.  വറിഭപ്പോഗതറിപലകട  മപ്പോറ്റുന്നതറിനുളള
നടപടറി  സദദീകരറികണറമന്നപ്പോവശതറപടട  ശ്രദീ.  ഗറിൽബർടട  പദീറർ,
ശ്രദീമതറി സുസമ പശശയൻ, ശ്രദീ. ആനണറി എ. എന്നറിവ സമർപറിച്ച 
ഹർജറി.

(ഫയല് നമ്പര് 20358/എഫട.ഡബബ.സറി.2/2017/നറി.റസ.)

പദശദീയ  ഭകത  ഭദതപ്പോ  നറിയമവും,  2013  സവുംസ്ഥപ്പോനതട  നടപറിലപ്പോകറിയപതപ്പോറട
റപപ്പോതുവറിതരണ  സമ്പ്രദപ്പോയതറിൽ  ബറി.പറി.എൽ./എ.പറി.എൽ.  വറിഭപ്പോഗങ്ങൾക്കു  പകരവും
മുൻഗണനപ്പോ/  മുൻഗണപനതര  വറിഭപ്പോഗങ്ങളപ്പോണട  നറിലവറിലളളതട.  ശ്രദീ.  ഗറിൽബർടട  പദീറർ
ഉൾറപടുന്ന  1103064162-ാം  നമ്പർ  പറഷൻ  കപ്പോർഡുവും,  ശ്രദീമതറി  സൂസമ  പശശയൻ
കപ്പോർഡുടമയപ്പോയറിട്ടുളള  1106038826-ാം   നമ്പർ  പറഷൻ  കപ്പോർഡുവും  ശ്രദീ.  ആനണറി  എ.
അവുംഗമപ്പോയറിട്ടുളള  1106064209-ാം നമ്പർ പറഷൻ കപ്പോർഡുവും മുൻഗണനപ്പോ വറിഭപ്പോഗതറിപലകട
മപ്പോററിയറിട്ടുറണന്നട ഭകതസറിവറില് സകപ്ലൈസട വകുപട  അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.
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10.  വറിഷയവും:―നറടലറിനട  കതപമറ  കറിടപ്പുപരപ്പോഗറിയപ്പോയ  ഭർതപ്പോവറിറന  തുടർ
ചെറികറിതയട സപ്പോമ്പതറിക സഹപ്പോയവും നൽകണറമന്നട ആവശതറപടട
ശ്രദീമതറി സദീമ പവറിത്രൻ സമർപറിച്ച ഹർജറി.

(ഫയല് നമ്പര് 19881/എഫട.ഡബബ.സറി.2/2018/നറി.റസ.)

ശ്രദീ.  പവറിത്രനട  ഇൻഷുറൻസട  ധനസഹപ്പോയവും  അനുവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പകരള
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പകമനറിധറി  പബപ്പോർഡറിൽ  നറിന്നട  യുകണറഡട  ഇന്തത  ഇൻഷുറൻസട
കമ്പനറിയട  കതട  നൽകറിയതറിറന  അടറിസ്ഥപ്പോനതറിൽ  ടറിയപ്പോനട  സ്ഥറിരവവും  ഭപ്പോഗറികവമപ്പോയ
അവശതയട  18-8-2021-റല  679515  നമ്പർ  റചെകട  പ്രകപ്പോരവും  3  ലകവും  രൂപ  തൃശ്ശൂർ
യുകണറഡട  ഇന്തത  ഇൻഷുറൻസട  കമ്പനറി  അനുവദറിച്ചു  നൽകറിയറിട്ടുറണനള്ള  വറിവരവും
മതതബന്ധന തുറമുഖ വകുപട അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന. 

11.  വറിഷയവും:―അവുംഗന്വപ്പോടറി  റകടറിടവും  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  സ്ഥലവും
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോവശതമപ്പോയ  ഫണട  അനുവദറികണറമന്നപ്പോവശതറപടട  
ശ്രദീമതറി സുജപ്പോത വറി.വറി. സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല് നമ്പര് 17858/എഫട.ഡബബ.സറി 2/2013/നറി.റസ.)

അവുംഗന്വപ്പോടറി  റകടറിടവും  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  സ്ഥലവും വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോവശതമപ്പോയ ഫണട
അനുവദറികണറമന്നപ്പോവശതറപടട  ശ്രദീമതറി സുജപ്പോത വറി.വറി.,  കഇൗണ്സറിലര്,  റകപ്പോയറിലപ്പോണറി
നഗരസഭ 1-8-2013-ല് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി ററിപപപ്പോര്ടറിനപ്പോയറി 20-12-2013-ല് സപ്പോമൂഹതനദീതറി
വകുപറിനയച്ചറിരുന.  സപ്പോമൂഹതനദീതറി  വകുപട  8-8-2014-റല  18367/ബറി1/2013/സപ്പോനദീവ.
നമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരവും  ലഭതമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറിറന  അടറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഹര്ജറി
ററിപപപ്പോര്ടറിനപ്പോയറി തപദ്ദേശസദയവുംഭരണ വകുപറിനയച്ചറിരുന. ററിപപപ്പോര്ടട ലഭതമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്
സമറിതറിയുറട  31-10-2017-റല  റതളറിറവടുപറില്  ഫയല്  ഉള്റപടുതറിയതറിറനത്തുടര്ന്നട
തപദ്ദേശസദയവുംഭരണ  (ആര്.സറി)  വകുപട  27-10-2017-റല  ആര്.സറി.1/204/16/തസദഭവ.
നമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരവും  ലഭതമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  31-10-2017-റല  സമറിതറിപയപ്പോഗവും
പരറിഗണറിക്കുകയുവും  സര്കപ്പോര്  ഭൂമറി  ലഭതമറലങറില്  റകപ്പോയറിലപ്പോണറി  നഗരസഭയുറട  34 -ാം
വപ്പോര്ഡറില്  സര്കപ്പോര്  ഉടമസ്ഥതയറിലള്ള  ഏറതങറിലവും  റകടറിടവും  ഒഴറിഞ്ഞുകറിടപ്പുറണങറില്
ആയതട  അവുംഗന്വപ്പോടറിയട  അപലപ്പോടട  റചെയപ്പോറമനവും  അറലങറില്  ഭൂമറി  വപ്പോങ്ങറി  നല്കപ്പോന്
നടപടറി  സദദീകരറികപ്പോറമനവും  ഉപദതപ്പോഗസ്ഥര്  ഉറപട  നല്കുകയുവും  റചെയറിരുന.  ആയതട
സവുംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭതമപ്പോകണറമന്നട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന.  പ്രസ്തുത
അധറികവറിവരതറിപന്മല് തപദ്ദേശസദയവുംഭരണ  (ആര്.സറി)  വകുപട   ലഭതമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടട
പ്രകപ്പോരവും  റകപ്പോയറിലപ്പോണറി  നഗരസഭയറിൽ  34-ാം  വപ്പോർഡറിൽ  അവുംഗൻവപ്പോടറി  നറിർമറിക്കുവപ്പോൻ
ആവശതമപ്പോയ  ഭൂമറി,  നഗരസഭയുറട  ഉടമസ്ഥതയറിൽ  ഇലപ്പോതതറിനപ്പോൽ  അവുംഗൻവപ്പോടറി
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നറിര്മറിക്കുവപ്പോന്  പദതറിയറിൽ  ഫണട  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോറയന്നട  നഗരകപ്പോരത  ഡയറക്ടർ
അററിയറിച്ചതപ്പോയുവും  അവുംഗൻവപ്പോടറി  റകടറിടവും നറിർമറിക്കുന്നതറിനട  ഒരു സദകപ്പോരത വതകറിയുറട  2  റസനട
സ്ഥലവും  നഗര  സഭയട  വറിടട  നലറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോറണനവും  അവുംഗൻവപ്പോടറി  റകടറിടവും  നറിർമറിക്കുന്നതറിനട
2019-20  വപ്പോർഷറിക  പദതറിയറിൽ  ഉൾറപടുതറി  തുക  വകയറിരുതറി  റകടറിടവും  നറിർമറിക്കുന്നറിനുള്ള
നടപടറി സദദീകരറിച്ചട വരുന്നതപ്പോറണനവും റകപ്പോയറിലപ്പോണറി നഗരസഭപ്പോ റസക്രടററി അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

12.  വറിഷയവും:―പജപ്പോലറി  സ്ഥറിരറപടുത്തുന്നതറിനുവും  പകമനറിധറി  വറിഹറിതവും
ലഭറിക്കുന്നതറിനുവും  നടപടറി  സദദീകരറികണറമന്നപ്പോവശതറപടട  നദീണകര  ഫറിഷറിവുംഗട
ഹപ്പോര്ബര് നറിര്മപ്പോണ റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി സവുംബന്ധറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 20715/എഫട.ഡബബ.സറി2/2013/നറി.റസ.)

പജപ്പോലറി  സ്ഥറിരറപടുത്തുന്നതറിനുവും,  നറിര്മപ്പോണ  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളറട  പകമനറിധറി
വറിഹറിതവും  എലപ്പോ  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുവും  ലഭറിക്കുന്നതറിനുവും  നടപടറി  സദദീകരറികണറമന്നട
ആവശതറപടട  നദീണകര  ഫറിഷറിവുംഗട  ഹപ്പോര്ബര്  നറിര്മപ്പോണ  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്  സമറിതറി
മുമ്പപ്പോറക  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിപന്മല്  മതതബന്ധന  തുറമുഖ  വകുപറിപനപ്പോടുവും,  റതപ്പോഴറിലവും
പുനരധറിവപ്പോസവവും വകുപറിപനപ്പോടുവും, ററിപപപ്പോര്ടട ആവശതറപടുകയുണപ്പോയറി.  

റതപ്പോഴറിലവും കനപുണതവവും വകുപട 13-3-2017-റല 20606/ഡറി2/2011/റതപ്പോഴറില് നമ്പര്
കതട പ്രകപ്പോരവും ലഭതമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവറട പചെർക്കുന.

''ശകറികളങ്ങര  ഫറിഷറിവുംഗട  ഹപ്പോർബർ  1988-ൽ  കമദീഷൻ  റചെയതറിനു  പശഷവും
ഹപ്പോർബർ  കദീനറിവുംഗട,  യൂസർ  ചെപ്പോര്ജട  കളകൻ  തുടങ്ങറിയ  പജപ്പോലറികൾ  റചെയവന്ന
ദറിവസപവതനകപ്പോർ,  ഇവറര  സ്ഥറിരറപടുതണറമന്നപ്പോവശതറപടട  ഇൻഡസറിയൽ
കടബന്യൂണലറിൽ  73/2003  പകസട  ഫയൽ  റചെയ്യുകയുവും  പ്രസ്തുത  പകസട  7-2-2004-ൽ
വറിധറിയപ്പോയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  ടറി  വറിധറി  പ്രകപ്പോരവും  കപ്പോഷദൽ  വർപകഴറിനട  മപ്പോപനജ് റമനട
റതപ്പോഴറിലവസരവും  നറിപഷധറിച്ചതറിനപ്പോൽ അവർകട  പ്രതറിമപ്പോസവും  15  ദറിവസറത കൂലറി  1987
മുതൽ  നഷപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി  നൽകണറമനവും  ടറി  കപ്പോഷദൽ   റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾകട  പജപ്പോലറി
സ്ഥറിരതയട  അർഹതയുള്ളതറിനപ്പോൽ  1987  മപ്പോർച്ചട  മുതൽ  എലപ്പോ  ആനുകൂലതങ്ങപളപ്പോടുവും  കൂടറി
മപ്പോപനജ് റമനട ഇവറര സ്ഥറിരറപടുതണവും എന്നപ്പോണട നറിർപദ്ദേശവും നൽകറിയറിട്ടുള്ളതട. 

എന്നപ്പോൽ  ഈ  വറിധറിറകതറിറര  നദീണകര  ഫറിഷറിവുംഗട  ഹപ്പോർബർ  ഡറിവറിഷൻ
എകറികന്യൂടദീവട എഞ്ചറിനദീയർ ബഹ.  കഹപകപ്പോടതറിയറിൽ WP(C) 11856/2004  നമ്പർ ററിടട
റപറദീഷൻ  ഫയൽ  റചെയറിരുന.  എന്നപ്പോൽ  ബഹ.  കഹപകപ്പോടതറിയുറട  2-6-2016-റല
ഉതരവട പ്രകപ്പോരവും ടറി ററിടട റപറദീഷൻ തള്ളറി ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട. 
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WP(C)11856/2004  നമ്പർ  ററിടട  റപറദീഷറന  2-6-2016-റല  ഉതരവറിറനതറിറര
ഹപ്പോര്ബര്  എഞ്ചറിനദീററിവുംഗട  വകുപട  അപദീൽ  നൽകുന്നതറിനട  ആപലപ്പോചെറിക്കുനറണനവും
ആയതറിനപ്പോൽ  പകപ്പോടതറി  നടപടറികൾക്കു  പശഷവും  മപ്പോത്രപമ  ടറി  വറിഷയതറിൽ  തദീരുമപ്പോനവും
കകറകപ്പോള്ളുവപ്പോൻ  കഴറിയുകയുള്ളുറവന്നട  ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  പരപ്പോതറികപ്പോറര
അററിയറിച്ചറിട്ടുറണനവും ജറിലപ്പോ പലബർ ഓഫദീസർ ററിപപപ്പോർടട റചെയറിട്ടുണട. 

ഹപ്പോർബററിൽ  നടന്ന  നറിർമപ്പോണ  പ്രവർതനങ്ങളമപ്പോയറി  ബന്ധറപടട  പകരള  റകടറിട
നറിർമപ്പോണ റതപ്പോഴറിലപ്പോളറി പകമ റസസട ആക്ടട  1996  പ്രകപ്പോരവും റസസട അടച്ചറിരുനറവനവും
എന്നപ്പോൽ  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾകട  പകമനറിധറി  വറിഹറിതതറിൽ  ഒരു  രൂപ  പപപ്പോലവും  റകടറിട
നറിർമപ്പോണ  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പകമനറിധറി  പബപ്പോർഡറിൽ  നറിനവും  ലഭതമപ്പോയറിടറിലപ്പോറയനവും  ടറി
വറിഷയവും  സവുംബന്ധറിച്ചട  ഹപ്പോർബററിൽ  നടതറിയ  അപനദഷണതറിൽ  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾ
അററിയറിച്ചു. 

എന്നപ്പോൽ ജറിലപ്പോ പലബർ ഓഫദീസർ നടതറിയ അപനദഷണതറിൽ റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾ
ആരുവും  തറന്ന  റകടറിട  നറിർമപ്പോണ  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പകമനറിധറി  പബപ്പോർഡറിൽ
അവുംഗങ്ങളലപ്പോറയനവും  മറിക  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളവും  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പകമനറിധറി
അവുംഗങ്ങളപ്പോറണനവും ആയതറിനപ്പോൽ ടറി റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികൾകട റകടറിട നറിർമപ്പോണ റതപ്പോഴറിലപ്പോളറി
പകമനറിധറി പബപ്പോർഡറിൽ നറിനവും ആനുകൂലതവും ലഭറിക്കുന്നതറിനട അർഹതയറിലപ്പോറയനവും ജറിലപ്പോ
പലബർ  ഓഫദീസർ  ററിപപപ്പോർടട  റചെയറിട്ടുണട.  തൽസ്ഥറിതറി  തറന്നയപ്പോണട  ഇപപപ്പോഴുവും
തുടരുന്നറതനവും പലബർ കമദീഷണര് ററിപപപ്പോർടട റചെയറിട്ടുള്ള വറിവരവും അററിയറിക്കുന.''

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോർടട  2-8-2017-റല  സമറിതറിപയപ്പോഗവും  പരറിഗണറിക്കുകയുവും,
അവുംഗദീകരറിക്കുകയുവും ററിപപപ്പോര്ടട  വറിവരവും ഹര്ജറികപ്പോരറന അററിയറിക്കുകയുവും റചെയറിട്ടുണട. 

പ്രസ്തുത  ഹര്ജറിയറിപന്മല് മതതബന്ധന തുറമുഖ  (ബറി)  വകുപട  27-10-2018-റല
90/ബറി2/2016/മതുവ.  നമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരവും  ലഭതമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  26-12-2018-റല
സമറിതറിപയപ്പോഗവും പരറിഗണറിക്കുകയുവും ശകറിക്കുളങ്ങര ഫറിഷറിവുംഗട ഹപ്പോര്ബററില് പജപ്പോലറി റചെയ
വരുന്ന ദറിവസ  ജദീവനകപ്പോറര  സ്ഥറിരറപടുത്തുന്നതറിറനതറിറര  ബഹ.  ററഹപകപ്പോടതറിയറില്
ഫയല്  റചെയ  WP(C)11856/2004  നമ്പര്  ററിടട  റപറദീഷന്  തള്ളറി  ഉതരവപ്പോയ
പശപ്പോതലതറില്  ദറിവസ  ജദീവനകപ്പോറര  സ്ഥറിരറപടുത്തുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധറപടട  എന്തട
നടപടറി  സദദീകരറിച്ചുറവനവും, ശകറിക്കുളങ്ങര  ഫറിഷറിവുംഗട  ഹപ്പോര്ബററിറല  ക്രമസപ്പോധപ്പോന
പരറിപപ്പോലനതറിനപ്പോയറി  പപപ്പോലദീസട  ഒഇൗടട  പപപ്പോസറിറന  പ്രവര്തനവും  പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിക്കു
ന്നതറിനപ്പോവശതമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശവും  നല്കറിയറിട്ടുപണപ്പോറയനവും  വകുപറിപനപ്പോടട  ആരപ്പോയുവപ്പോന്
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന. പ്രസ്തുത സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മല് മതതബന്ധന തുറമുഖ (ബറി) വകുപട
ലഭതമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരവും  നദീണകര  ഫറിഷറിവുംഗട  ഹപ്പോര്ബററില്  19-5-1983
തദീയതറി  അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറി  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  സറി.എല്.ആര്.  സദീനറിപയപ്പോററിററി  പടറികയറില്
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198  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്  ഉള്റപടറിരുന.  തുടര്ന്നട  31-3-2017  അടറിസ്ഥപ്പോനമപ്പോകറി  ലറിസട
പുനനഃക്രമദീകരറിച്ചപപപ്പോള്  94  പപരുവും ഉള്റപടറിട്ടുണട.  ആയതറില്നറിനവും അര്ഹതയനുസരറിച്ചട
ടറി  റതപ്പോഴറിലപ്പോളറികറള  എസട.എല്.ആര്.  ആയുവും  തുടര്ന്നട  ഒഴറിവവരുന്ന  മുറയട  സവുംവരണവും
റചെയറിട്ടുള്ള എസപ്പോബറിറഷ്മെനട തസറികയറിപലയട ആഗറിരണവും റചെയട നറിയമറിച്ചു വരുന.

ശകറികുളങ്ങര ഹപ്പോര്ബററിറല ക്രമസമപ്പോധപ്പോന പപ്പോലനതറിനപ്പോയറി പപപ്പോലദീസട ഒഇൗടട പപപ്പോസറിറന പ്രവര്തനവും
പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട ആവശതമപ്പോയ നടപടറികള് സദദീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

13. വറിഷയവും:―കടല് പണറി കഴറിഞ്ഞു മടങ്ങറി വരുന്ന സമയത്തു ഹ ഹൃദയപ്പോഘപ്പോതതറില്
ഭര്തപ്പോവട മരറിച്ചതറിനട ധനസഹപ്പോയവും ലഭതമപ്പോകണറമന്നപ്പോവശതറപടട 
ശ്രദീമതറി റഡയ്സറി യു., സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

(ഫയല് നവും : 20255/എഫട.ഡബന്യൂ.സറി2/2017/നറി.റസ.)

മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറിയപ്പോയറിരുന്ന ശ്രദീ.  രപ്പോജൂ ഹൃദയപ്പോഘപ്പോതവും കപ്പോരണവും മരണറപടതറിനപ്പോല്
യപ്പോറതപ്പോരു  ധനസഹപ്പോയവവും  ആനുകൂലതങ്ങളവും  ലഭറിച്ചറിറലനവും  ധനസഹപ്പോയവും
അനുവദറികണറമനവും ആവശതറപടട ഭപ്പോരത ശ്രദീമതറി റഡയ്സറി യു. സമറിതറി മുമ്പപ്പോറക ഹര്ജറി
സമര്പറിച്ചറിരുന.  തറിരുവനന്തപുരവും പൂവപ്പോര് മതതഗ്രപ്പോമതറിറല  1231-ാം നമ്പര് അവുംഗമപ്പോയ
ശ്രദീ. രപ്പോജൂ മരണറപടതറിനട സമര്പറിച്ച ഇന്ഷുറന്സട അപപക പരപ്പോഗവുംമൂലമുള്ള മരണതറിനട
ഇന്ഷുറന്സട ആനുകൂലതതറിനട അര്ഹതയറിലപ്പോറയന്ന കപ്പോരണതപ്പോല് യുകണറഡട ഇന്തത
ഇന്ഷുറന്സട  കമ്പനറി  നറിരസറിച്ചറിട്ടുളളതപ്പോണട.   ഹൃദയപ്പോഘപ്പോതവും  മൂലമുളള  ശ്രദീ.  രപ്പോജുവറിറന
മരണതറിനട  മതതബന്ധന  സമയപതപ്പോ  റതപ്പോട്ടുപറിന്നപ്പോറലപയപ്പോ  അപകടവും  റകപ്പോണലപ്പോറത
ആകസറിക കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല് ഉണപ്പോകുന്ന മരണതറിനട ആശ്രറിതര്കട ധനസഹപ്പോയവും നല്കുന്ന
പകമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിറന പദതറിയറില് ഉള്റപടുതറി ശ്രദീമതറി  റഡയ്സറികട 18-5-2018-ല്
20,000  രൂപ പകമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട അനുവദറിച്ചറിട്ടുറണന്ന വറിവരവും  മതതബന്ധന തുറമുഖ
വകുപട അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.

14.  വറിഷയവും:―റകടറിട നറിര്മപ്പോണപ്പോനുമതറി നല്കണറമന്നപ്പോവശതറപടട ശ്രദീ.  ശറിവജറി
 റക. സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല് നവും: 21486/എഫട.ഡബബ.സറി3/2017/നറി.റസ.)

മുടപ്പോടറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതട  റസക്രടററി  മുഖപ്പോന്തരവും  12-7-2016  തദീയതറിയറില്
ശ്രദീ.  ശറിവജറി  റക.  വദീടട  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  CRZ ക്ളറിയറന്സറിനുളള  അപപകയുവും
അനുബന്ധപരഖകളവും  പകരള  തദീരപദശ  പരറിപപ്പോലന  അപതപ്പോററിററിയറില്  സമര്പറിച്ചറിരുന.
പ്രസ്തുത അപപക പകരള തദീരപദശ പരറിപപ്പോലന അപതപ്പോററിററി  പരറിഗണറിക്കുകയുവും പ്രസ്തുത
നറിര്മപ്പോണവും  CRZ III  പമഖലയറില് കടലറിറന പവലറിപയറ  പരഖയറില് നറിനവും  50  മദീറര്
മപ്പോത്രവും  അകലമപ്പോയതറിനപ്പോല്  നറിരസറിക്കുകയുവും  റചെയറിരുന.  നറിരസറിച്ചു  റകപ്പോണ്ടുളള  കതട
മുടപ്പോടറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതട  റസക്രടററിക്കുവും  ശ്രദീ.  ശറിവജറി റക.യ്ക്കുവും  അയച്ചു  റകപ്പോടുക്കുകയുവും
റചെയറിരുന.
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എന്നപ്പോല്,  ശ്രദീ.  ശറിവജറി  റക.  വദീടട  നറിര്മറികപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിച്ച  റകടറിടവും  പവലറിപയറ
പരഖയറില്  നറിനവും  50  മദീറര്  അകലവും  എന്നതട  റതറപ്പോയറി  പരഖറപടുതറിയതട  കററികല്
പറിശകട  കപ്പോരണവും  സവുംഭവറിച്ചതപ്പോറണനവും  യഥപ്പോര്ത്ഥതറില്  റകടറിടവും  നറിര്മറികപ്പോന്
ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന സ്ഥലവും പവലറിപയറ പരഖയറില് നറിനവും 150 മദീറര് അകലവും ആറണനവും വദീണ്ടുവും
മുടപ്പോടറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതട റസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട റചെയ. അതറിറന അടറിസ്ഥപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത
അപപക വദീണ്ടുവും തദീരപദശ പരറിപപ്പോലന അപതപ്പോററിററി പരറിഗണറിക്കുകയുവും CRZ കറിയറന്സട
നല്കപ്പോന്  തദീരുമപ്പോനറിക്കുകയുവും  കറിയറന്സറിറന  പകര്പട  അപപകകനുവും  മുടപ്പോടറി
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതട  റസക്രടററിക്കുവും  അയച്ചു  റകപ്പോടുക്കുകയുവും  റചെയറിട്ടുറണനള്ള  വറിവരവും
പരറിസ്ഥറിതറി വകുപട അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.

15.  വറിഷയവും:―റകപ്പോയറിലപ്പോണറി  നഗരസഭ  CRZ  III-ല്  നറിന്നട  CRZ  II-ല്
ഉള്റപടുത്തുന്നതറിനട  നടപടറിയപ്പോവശതറപടട  റകപ്പോയറിലപ്പോണറി
നഗരസഭപ്പോ കഇൗണ്സറിലര് ശ്രദീ. ഇബപ്പോഹറിവുംകുടറി സമര്പറിച്ച ഹർജറി

(ഫയല് നവും: 21490/എഫട.ഡബബ.സറി3/2017/നറി.റസ.)

റകപ്പോയറിലപ്പോണറി നഗരസഭറയ  CRZ III-ല് നറിന്നട  CRZ II.ല് ഉള്റപടുത്തുന്നതറിനട
നടപടറിയപ്പോവശതറപടട  നഗരസഭപ്പോ  കഇൗണ്സറിലര്  ശ്രദീ.  ഇബപ്പോഹറിവുംകുടറി
മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളപടയുവും  അനുബന്ധറതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളപടയുവും  പകമവും  സവുംബന്ധറിച്ച
സമറിതറി മുമ്പപ്പോറക സമര്പറിച്ച നറിപവദനതറിപന്മല് ആയതറിനുളള  2011-റല കരടട  Coastal
Zone  Management  പ്ലൈപ്പോനുകള്  പക്രന  വനവും  പരറിസ്ഥറിതറി  മനപ്പോലയതറിനട
അയയ്ക്കുന്നതറിനുളള നടപടറികള് സദദീകരറിച്ചറിട്ടുറണന്നട തപദ്ദേശ സദയവുംഭരണ വകുപട സമറിതറി
മുമ്പപ്പോറക  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച്ചറിരുന.  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോർടട  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി
നടപടറികളറട  പുപരപ്പോഗതറി  ആരപ്പോയുന്നതറിനുവും  ആയതറിനട  അവുംഗദീകരവും  ലഭറിക്കുന്ന  മുറയട
വറിശദപ്പോവുംശങ്ങള്  ഉള്റപടുതറിയ  അന്തറിമ  മറുപടറി  കൂടറി  ലഭതമപ്പോക്കുന്നതറിനുവും
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന.

2011-റല  CRZ  വറിജപ്പോപനതറിറന  അടറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയ
കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട, കണ്ണൂര്, പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട, മലപ്പുറവും, തൃശ്ശൂര്, എറണപ്പോകുളവും, പകപ്പോടയവും, ആലപ്പുഴ,
റകപ്പോലവും, തറിരുവനന്തപുരവും എന്നദീ തദീരപദശ ജറിലകളറട തദീരപദശ പരറിപപ്പോലന പ്ലൈപ്പോന്, പകന
വനവും പരറിസ്ഥറിതറി  മനപ്പോലയവും അവുംഗദീകരറിച്ചതപ്പോയറി  പരറിസ്ഥറിതറി  കപ്പോലപ്പോവസ്ഥ വതതറിയപ്പോന
വകുപട  ഡയറക്ടര്  ററിപപപ്പോര്ടട  റചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  തപദ്ദേശ  സദയവുംഭരണ  വകുപട
അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.

16.  വറിഷയവും:―മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറിയപ്പോയ തനറികട പറഷന്കപ്പോര്ഡട അനുവദറികണറമന്നട  
     ശ്രദീ. പുഷ്ക്കരന്, വടകര സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല് നവും: 21508/എഫട.ഡബബ.സറി3/2017/നറി.റസ.)
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വടകര  തപ്പോലൂകറില്  ശ്രദീമതറി  സതതവതറിയുറട  ഉടമസ്ഥതയറിലളള  216102646-ാം
നമ്പര്  മുന്ഗണനപ്പോ  പറഷന്കപ്പോര്ഡറില്  ശ്രദീ.  പുഷ്ക്കരന്  ഉള്റപടറിട്ടുറണന്നട
ഭകതറപപ്പോതുവറിതരണ വകുപട ററിപപപ്പോര്ടട റചെയറിരറിക്കുന.

17.  വറിഷയവും:―സഹകരണ സവുംഘതറില് നറിന്നട  ആധപ്പോരവും  തറിരറിറക ലഭറിക്കുവപ്പോന്
                               നടപടറി  ആവശതറപടട  ശ്രദീ.  ഫല്ഗുണന്,  പചെപ്പോമ്പപ്പോല  സമര്പറിച്ച
                               ഹര്ജറി.

(ഫയല് നവും : 21673/എഫട.ഡബബ.സറി3/2017/നറി.റസ.)

സഹകരണ  സവുംഘതറില്  നറിന്നട  ആധപ്പോരവും  തറിരറിറക  ലഭറിക്കുവപ്പോന്  നടപടറി
ആവശതറപടട  ശ്രദീ.  ഫല്ഗുണന്,  പചെപ്പോമ്പപ്പോല  ഹര്ജറി  സമര്പറിച്ചറിരുന.   അഴറിയൂര്  റൂറല്
സഹകരണ ഹഇൗസറിങട സവുംഘതറില് നറിനവും ശ്രദീ.  ഫല്ഗുണന്, പചെപ്പോമ്പപ്പോല എടുത ഭവന
നറിര്മപ്പോണ വപ്പോയ്പയറില്  ടറിയപ്പോനട  കടപ്പോശദപ്പോസവും  അനുവദറിച്ചട  ആയതട  തദീര്പപ്പോകറി  ടറിയപ്പോറന
ഈടപ്പോധപ്പോരവും  25-2-2018-നട  തറിരറിറക നലറിയറിട്ടുളളതപ്പോയറി  സഹകരണ സവുംഘവും രജറിസപ്പോര്
ററിപപപ്പോര്ടട റചെയറിട്ടുളള വറിവരവും സഹകരണ വകുപടഅററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.

18.  വറിഷയവും:―കടപ്പോശദപ്പോസ കമദീഷന് അനുവദറിച്ച തുക സവുംഘതറിനട നല്കറി കടവും
                              എഴുതറി  തള്ളണറമന്നപ്പോവശതറപടട  ശ്രദീ.  ഗവുംഗപ്പോധരന്,  വടകര
                              സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല് നവും : 21678/എഫട.ഡബബ.സറി3/2017/നറി.റസ.)

ശ്രദീ.  ഗവുംഗപ്പോധരന്  മടപളളറി  അഴറിയൂര്  മതതറതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  വറികസന  പകമ
സഹകരണ  സവുംഘതറില്  നറിനവും  2-5-2007-നട  വര്കറിവുംഗട  കതപ്പോപറിറല്  ഇനതറില്
അനുവദറിച്ചു  നല്കറിയ  1,00,000  രൂപയുറട  വപ്പോയ്പ  കടപ്പോശദപ്പോസതറിറന  പദതറിയറില്
ഉള്റപടുതറി അനുവദറിച്ചറിരുനറവങറിലവും സവുംഘതറിനട ഇതുവറര തുക ലഭറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
ടറിയപ്പോന്  ഇപപപ്പോഴുവും  കടകപ്പോരനപ്പോയറിരറിക്കുന  എനവും  ആകയപ്പോല്  ടറിയപ്പോളറട  കടവും
എഴുതറിതളളറി സവുംഘതറിനട തുക നല്കണറമന്നപ്പോണട ആവശതറപടറിരുന്നതട.

ശ്രദീ.  ഗവുംഗപ്പോധരനട  വര്കറിവുംഗട  കതപ്പോപറിറല്  ഇനതറില്  അനുവദറിച്ചു  നല്കറിയ  തുക
സവുംബന്ധറിച്ച  സപ്പോകതപത്രവും  27-2-2017-റല  കടപ്പോശദപ്പോസ  കമദീഷറന  സറിററിവുംഗറില്
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയതറില് വര്കറിവുംഗട കതപ്പോപറിറല് ഇനതറില് നല്കറിയ വപ്പോയ്പകള്കട മതതറഫഡട
മുപഖന  കടപ്പോശദപ്പോസ  കമദീഷന്  റചെയര്പപഴറന  അദതകതയറില്  9-3-2018-ല്  കൂടറിയ
85-ാാമതട  സമ്പൂര്ണ കമദീഷന് പയപ്പോഗ തദീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരവും കടപ്പോശദപ്പോസവും ലഭറിച്ച സ്ഥറിതറികട
തുടര്നടപടറികള്  അവസപ്പോനറിപറിച്ചതപ്പോയറി  കമദീഷന്  അററിയറിച്ചറിട്ടുറണന്നട  മതതബന്ധന
തുറമുഖ വകുപട ററിപപപ്പോര്ടട റചെയറിരറിക്കുന.

466/2022.



അനുബനന്ധം    II

സര്കക്കാരരില് നരിനന്ധം ലഭഭ്യമക്കായ മറുപടരികള് പരരിഗണരിചച്ച് തതീര്പക്കാകരിയ ഫയലുകള്

മതഭ്യബനന തുറമുഖ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട
പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം
ഫയല് നമ്പര്

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

1 ശതീ. ഷഷൗകത്തലരി, പ്രസരിഡനച്ച്, 
തളരിക്കുളന്ധം ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, തൃശ്ശൂര്.

തളരിക്കുളന്ധം ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച് PHC-യരില് IP
വക്കാര്ഡച്ച് അനുവദരികണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച്
ശതീ. ഷഷൗകത്തലരി സമര്പരിച ഹര്ജരി.

21722/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2012/നരി.ടസ.

2 ശതീ. അനരില് പുളരികല്,
ടചെയര്മക്കാന, വരികസന സക്കാനഡരിന്ധംഗച്ച് 
കമരിറരി, നക്കാടരിക, തൃശ്ശൂര്.

നക്കാടരിക മതഭ്യഗക്കാമടത്ത മക്കാതൃക മതഭ്യഗക്കാമ
പദ്ധതരിയരില് ഉള്ടപടുത്തണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച്

സമര്പരിച ഹര്ജരി.

21723/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2012/നരി.ടസ.

3 ശതീ. ചെനക്കാന്ധംഗതന
അമൃതപബക്കാധരിനരി പക്ഷേമ സഭ, 
തളരിക്കുളന്ധം, തൃശ്ശൂര്.

അപകടന്ധം സന്ധംഭവരിക്കുപമ്പക്കാള് മതഭ്യബനന
ഉപകരണങ്ങള്കച്ച് കൂടരി ഇനഷുറനസച്ച്

ഏര്ടപടുത്തണടമനക്കാവശഭ്യന്ധം

23498/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2016/നരി.ടസ.

4 ശതീ. പരി. ആര്. കറപന
വവസച്ച് പ്രസരിഡനച്ച്, പകരള 
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി ടഫഡപറഷന 
(CITU), നക്കാടരിക, തൃശ്ശൂര്.

തൃശ്ശൂര് ജരില്ലയരിടല നക്കാടരികയരില് ഹക്കാര്ബര്
നരിര്മരികണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി

15466/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.
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5 ശതീ. രക്കാപജഷച്ച്  കരിണറന്ധംമൂടരില്
തറയരില്കടവച്ച്, ആറക്കാട്ടുപുഴ, 
ആലപ്പുഴ.

കടല്പക്ഷേക്കാഭത്തരില് വള്ളവന്ധം മതഭ്യ ബനന
ഉപകരണങ്ങളന്ധം പൂര്ണ്ണമക്കായുന്ധം നഷ്ടടപടുകയുന്ധം

മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരികള്കച്ച് പരരിപകല്
ക്കുകയുന്ധം ടചെയ്ത സന്ധംഭവത്തരില് ധന സഹക്കായന്ധം

അഭഭ്യര്തരിചച്ച് സമര്പരിച ഹര്ജരി.

15644/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

6 ശതീമതരി ശക്കാലരിനരി ബക്കാബ, 
പ്രസരിഡനച്ച്, കടമക്കുടരി 
ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, എറണക്കാകുളന്ധം.

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് ഉനയരിചച്ച് സമര്പരിച
ഹര്ജരി.

18490/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

7 ശതീമതരി റതീന സക്കാനസരിലസച്ച്, ചെരിന 
ഹഷൗസച്ച്, ചെരുവരിള പകക്കാളനരി, 
പകക്കാടപ്പുറന്ധം പരി.ഒ., വരിഴരിഞന്ധം.

പക്ഷേമനരിധരി പക്കാസ്ബകച്ച്  ലഭരിക്കുനതരിനച്ച്
നടപടരി സസതീകരരികണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച്

സമര്പരിച ഹര്ജരി.

20081/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

8 ശതീ. നഹക്കാസച്ച്, ടസക്രടറരി, 
തരിരുവനന്തപുരന്ധം മതഭ്യ അനുബന 
ടതക്കാഴരിലക്കാളരി യൂണരിയന (CITU).

വരിഴരിഞന്ധം അന്തക്കാരക്കാഷ്ട്ര തുറമുഖ നരിര്മക്കാണവമക്കായരി
ബനടപടച്ച് അനുബന ടതക്കാഴരിലക്കാളരികളടട
പുനരധരിവക്കാസത്തരിനച്ച് നടപടരിയക്കാവശഭ്യടപടച്ച്

സമര്പരിച ഹര്ജരി.

20087/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

9 ശതീ. വമകരിള് ടചെറരിയമുടറ, 
T.C.47/505, പൂന്തുറ, തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

പലക്കാണരിടന പലരിശയരില് ഇളവച്ച്
അനുവദരികക്കാന നടപടരി

സസതീകരരികണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച
ഹര്ജരി.

20125/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.
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(1) (2) (3) (4)

10 ശതീമതരി റതീത്തമ
പമപലവരിളക്കാകന്ധം, പുതരിയതുറ, 
തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

ഭവനന്ധം നരിര്മരിക്കുനതരിനച്ച് സഹക്കായന്ധം
നല്കണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി.

20128/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

11 ശതീമതരി ബതീന
ക്രരിസഫര് ശക്കാരതീ ഹഷൗസച്ച്, പുതരിയതുറ,
പുല്ലുവരിള, തരിരുവനന്തപുരന്ധം

ഭവന വക്കായ്പ അനുവദരികണ
ടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച ഹര്ജരി.

20218/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

12 ശതീമതരി ജക്കാകസരിലരിന കരുന്ധംകുളന്ധം, 
പുതരിയതുറ, തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

നഷ്ടപരരിഹക്കാരന്ധം നല്കണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച്
സമര്പരിച ഹര്ജരി

20246/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

13 ശതീമതരി പറക്കാസമ ബക്കാബ 
അമ്പലത്തുമൂല, അടരിമലത്തുറ, 
ടചെക്കാവ്വര, തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

ഭവനന്ധം നല്കക്കാന നടപടരി
സസതീകരരികണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി.

20256/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

14 ശതീ. ബരിജു എന്ധം. ടഫര്ണക്കാണ്ടസച്ച്
പുതുവല് പുരയരിടന്ധം, തുമ്പ, കരിനഫ്ര 
ഈസച്ച്.

മരണക്കാനന്തര ആനുകൂലഭ്യന്ധം
ലഭഭ്യമക്കാകണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി.

20292/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

15 ശതീമതരി ഫരിപലക്കാമരിന പലക്കാപസച്ച്, 
പുതരിയതുറ പുരയരിടന്ധം, പുല്ലുവരിള.

ഭവനന്ധം ലഭഭ്യമക്കാകണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച്
സമര്പരിച ഹര്ജരി.

20362/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

16 ശതീമതരി രതക്കാവതരി
പരന്തനമക്കാടച്ച് തുരുത്തരി, ടചെറുവത്തൂര്.

കുറരിവല വലസനസച്ച് തടന പപരരില് മക്കാറരി
കരിട്ടുനതരിനച്ച് നടപടരി ആവശഭ്യടപടച്ച്

സമര്പരിച ഹര്ജരി.

23092/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.
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17 ശതീ. ആര്. ഗന്ധംഗക്കാധരന
മനു നരിവക്കാസച്ച്, അഡ്കത്തച്ച് ബയല് 
ബതീചച്ച്, കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച്.

മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി കടക്കാശസക്കാസ കമതീഷന
അനുവദരിച തുക മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരികള്കച്ച്
ലഭഭ്യമക്കാകണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി.

23093/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1 /

2017/ നരി.ടസ.

18 ശതീ. വവകത്തച്ച് പത്മനക്കാഭന
ഇടയരിറലകക്കാടച്ച്, വലരിയപറമ്പച്ച്, 
കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച്.

ആധക്കാരന്ധം തരിരരിടക ലഭരിക്കുനതരിനച്ച്
നടപടരിയക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച ഹര്ജരി.

23096/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1 /

2017/നരി.ടസ.

19 ശതീ. വബജു എന്ധം. വരി.
മണ്ണുവളപരില്, ഐസച്ച് പക്കാനച്ച് പറക്കാഡച്ച്, 
ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി, പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്.

ബക്കാങച്ച് വക്കായ്പ മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി കടക്കാശസക്കാസ
പദ്ധതരിയരില് ഉള്ടപടുത്തരി ജപരി

നടപടരിയരില് നരിനച്ച് ഒഴരിവക്കാകണടമനക്കാ
വശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച ഹര്ജരി.

24857/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1 /

2017/നരി.ടസ.

20 ശതീ. യൂദക്കാത പദവൂസച്ച് 
സപന്തക്കാഷക്കാലയന്ധം, മുകക്കാടച്ച്, കക്കാവനക്കാടച്ച്, 
ടകക്കാല്ലന്ധം.

ബക്കാങച്ച് വക്കായ്പ കുടരിശരിക മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി
കടക്കാശസക്കാസത്തരില്

ഉള്ടപടുത്തണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച്.

19824/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1 /

2018/നരി.ടസ.

21 ശതീ. തരിപലക്കാചെനന,
ശതീ. സുകുമക്കാരന, നതീണ്ടകര 
ഫരിഷരിന്ധംഗച്ച് ഹക്കാര്ബര് നരിര്മക്കാണ 
ടതക്കാഴരിലക്കാളരികള്

പജക്കാലരി സരിരടപടുത്തുനതരിനുന്ധം പക്ഷേമനരിധരി
വരിഹരിതന്ധം ലഭരിക്കുനതരിനുന്ധം നടപടരി

സസതീകരരികണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

20715/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2013/നരി.ടസ
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22 ശതീ.മുഹമദച്ച് പരി. എസച്ച്., മുനയ്ക്കകടവച്ച് 
ഫരിഷച്ച് ലക്കാനരിന്ധംഗച്ച് ടസനര്, പലബര് 
പകക്കാ-ഓര്ഡരിപനഷന കമരിറരി.

മുനയ്ക്കകടവച്ച് ഫരിഷ് ലക്കാനരിന്ധംഗച്ച് ടസനറരിടന
വരികസനന്ധം.

21756/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2013/നരി.ടസ

23 ശതീമതരി മര്സഭ്യ റൂസ് ടവല്റച്ച്, 
ടപക്കായ്പള്ളരിവരിളക്കാകന്ധം, തത്തപരിള്ളരി 
പതക്കാപച്ച്, ടപക്കാഴരിയൂര് പരി.ഒ.

വതീടച്ച് വയ്ക്കുനതരിനച്ച് സലന്ധം
അനുവദരിക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി

സസതീകരരികണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

22702/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2014/നരി.ടസ

24 ശതീ. ഹനതീഫ, S/o കു ഞരിമുഹമദച്ച്, 
ടതങ്ങരിലകത്തച്ച് പന്തയ്ക്കല് കസക്കാര്പടഴച്ച്, 
ദസക്കാള് കടപ്പുറന്ധം, തക്കാനൂര്.

സഹകരണ ബക്കാങരില് നരിനന്ധം എടുത്ത
വക്കായ്പയരില് ഇളവച്ച് അനുവദരിക്കുനതരിനച്ച്

നടപടരി.

22645/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2014/നരി.ടസ

25 ടപ്രക്കാഫ. ടക.ടക. മഹമ്മൂദച്ച്, 
പ്രസരിഡനച്ച്, ഇന്തഭ്യന യൂണരിയന 
മുസതീന്ധം ലതീഗച്ച്, വടകര.

അഴരിത്തല ഫരിഷ് ലക്കാനരിന്ധംഗച്ച് ടസനറരിടന
നരിര്മക്കാണത്തരിനക്കാവശഭ്യമക്കായ തുക

വകയരിരുത്തുനതരിനച്ച് നടപടരി.

15291/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2015/നരി.ടസ.

26 ടവള്ളയരില് ബതീചച്ച് ടഷഡച്ച് ഓപണഴച്ച് 
അപസക്കാസരിപയഷന, നടകക്കാവച്ച് പരി.ഒ.,
ഗക്കാനരിപറക്കാ  ഡച്ച്.

ടവള്ളയരില് മതഭ്യബനന തുറമുഖ
നരിര്മക്കാണവമക്കായരി ബനടപടച്ച്

ടപക്കാളരിച്ചുനതീകരിയ ടഷഡുകളടട ഉടമകള്കച്ച്
ബദല് സന്ധംവരിധക്കാനത്തരിനച്ച് നടപടരി.

15301/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2015/നരി.ടസ.

27 ശതീ. എസച്ച്.ടക. കുഞ്ഞുപമക്കാന, ജനതക്കാ
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി യൂണരിയന, 
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്.

ടവടരിക്കുറച മടണ്ണണ്ണ വരിഹരിതന്ധം
പുനനഃസക്കാപരിക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി
സസതീകരരികണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

15307/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2015/നരി.ടസ.
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28 ശതീ. പ്രദതീപന, ശതീമതരി വഷമ 

വരി.ടക., പടരിഞക്കാടറ വടകണ്ടരി, 

പള്ളരികല്, പുതരിയങ്ങക്കാടരി, 

പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്.

പടയന്ധം അനുവദരിക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി

സസതീകരരികണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

15359/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2015/നരി.ടസ.

29 ശതീ.വരി.പരി. ഇബക്കാഹരിന്ധംകുടരി, 

കഷൗണ്സരിലര്, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി.

തതീരപദശ പറക്കാഡരിടന പണരി

പൂര്ത്തരിയക്കാക്കുനതച്ച് സന്ധംബനരിചച്ച്.

15361/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2015/നരി.ടസ.

30 പബകലന്ധം ശതീ. കുറുന്ധംബ ഭഗവതരി 

പക്ഷേത ഭരണ സമരിതരി

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങളരിപന്മേല് നടപടരി

ആവശഭ്യടപടച്ച്.

22559/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2015/നരി.ടസ.

31 ശതീ. മണരിയന ടക., 

ടചെമ്പകരക്കാമനതുറ, പുരയരിടന്ധം, 

പുല്ലുവരിള.

മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി പക്ഷേമനരിധരി

പബക്കാര്ഡരില് അന്ധംഗതസന്ധം ഉറപക്കാകണടമന

ആവശഭ്യന്ധം.

20091/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.

32 ശതീ. മക്കാര്ടരിന ആനണരി മുതല്പപര്, 

സുധ ഹഷൗസച്ച്, അടരിമലത്തുറ, ടചെക്കാവ്വര 

ടതക്കാഴരില് ആഘക്കാത പക്കാപകജരില്

ഉള്ടപടുത്തണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

20092/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.

33 ശതീ. വസമണ് & ശതീമതരി ടസല്വരി,

സരിജരിന ഹഷൗസച്ച്, അടരിമലത്തുറ, 

ടചെക്കാവ്വര.

പഞമക്കാസ പദ്ധതരി തുകയുന്ധം തണല് പദ്ധതരി

തുകയുന്ധം അനുവദരിക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി

സസതീകരരികണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

20237/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.
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34 ശതീ. പജക്കായരി വര്ഗതീസച്ച്, പ്രസക്കാദച്ച് 
ഹഷൗസച്ച്, അടരിമലത്തുറ.

പമക്കാഷണന്ധം പപക്കായ എനജരിന
വതീടണ്ടടുക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി.

20238/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

35 ശതീമതരി പഫക്കാറ ടഫര്ണക്കാണ്ടസച്ച്, 
ആറവലന ഹഷൗസച്ച്, പുതരിയതുറ പരി. ഒ.

വക്കാഹനക്കാപകടത്തരില് ഭര്ത്തക്കാവച്ച് മരരിചതരിനച്ച്
ധനസഹക്കായന്ധം ലഭഭ്യമക്കാകണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

20254/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

36 ശതീ. പലക്കാര്പദക്കാന, പുറപമ്പക്കാകച്ച് 
പുരയരിടന്ധം, അടരിമലത്തുറ, ടചെക്കാവ്വര, 
തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

വതീടച്ച് ലഭഭ്യമക്കാകണടമന ആവശഭ്യന്ധം. 20349/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

37 ടഹഡരിസ്ട്രസച്ച്, ജരി.എഫച്ച്.യു.പരി. സ്കൂള്, 
അടുകത്തച്ച് ബയല്, കസബ കടപ്പുറന്ധം,
കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച്.

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് ഉനയരിചച്ച് സമര്പരിച
ഹര്ജരി സന്ധംബനരിചച്ച്.

23083/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

38 ശതീമതരി കലക്കാവതരി W/o Late 
ശതീജരിത്തച്ച്, പനക്കാര്ത്തച്ച് ബതീചച്ച്, വക്കാര്ഡച്ച് 
നന്ധം. 1, അടുകത്തച്ച് ബയല് പരി.ഒ., 
കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച്.

വതീടച്ച് നരിര്മക്കാണത്തരിനച്ച് പരമക്കാവധരി
ധനസഹക്കായന്ധം അനുവദരികണടമന

ആവശഭ്യന്ധം.

19189/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2018/നരി.ടസ.

39 ശതീമതരി സതീമ
പവരിതന, പപക്കായരിചരിനകത്തച്ച്, 
അരകരിണര് പരി.ഒ., മക്കാറക്കാടച്ച് ബതീചച്ച്, 
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്.

നടടല്ലരിനച്ച് ക്ഷേതപമറച്ച് കരിടപച്ച് പരക്കാഗരിയക്കായ
ഭര്ത്തക്കാവരിടന തുടര്ചെരികരിതയ്ക്കച്ച് സക്കാമ്പത്തരിക

സഹക്കായന്ധം നല്കണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

19881/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2018/നരി.ടസ
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40 അഡസ. യു.എസച്ച്. ബക്കാലന, 
സന്ധംസക്കാന വവസച്ച് പ്രസരിഡനച്ച്, 
അഖരിലപകരള ധതീവര സഭ.

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങളരിപന്മേല് നടപടരി. 25209/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2018/നരി.ടസ.

41 ശതീമതരി ശക്കാന്തരി,  W/o Late 
മറരിയക്കാദക്കാസന, കസബക്കാ ബതീചച്ച്, 
അടുകത്തച്ച് ബയല്, കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച്.

ഭര്ത്തക്കാവച്ച് മരണടപടതരിനക്കാല് ധനസഹക്കായന്ധം
ലഭഭ്യമക്കാകണടമനക്കാവശഭ്യന്ധം

15383/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2018/നരി.ടസ.

42 ശതീ. റഫതീകച്ച്
S/o ഹന്ധംസ, വളപരില്, പുതരിയന്ധം 
പുരയരില്, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി.

ഭവന നരിര്മക്കാണ പദ്ധതരിയുടട
അര്ഹതക്കാലരിസരില് ഉള്ടപടുത്തുനതരിനച്ച്

നടപടരി.

20647/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

43 ശതീ. ഷണ്മുഖന വക്കായ്പയരില് ഇളവച്ച് ലഭഭ്യമക്കാകണടമന
ആവശഭ്യന്ധം.

21464/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

44 ശതീ. പ്രപമക്കാദച്ച്.പരി.ടക.
ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി.

വക്കായ്പ തുക ഒഴരിവക്കാകരി
തരണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് നല്കരിയ

അപപക്ഷേ.

21465/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

45 ശതീ. ശരിവജരി. ടക.
കണ്ണചല് കണ്ടരിപറമ്പച്ച്, ടവസച്ച് ഹരില്,
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്.

ടകടരിട നരിര്മക്കാണത്തരിനച്ച് അനുമതരി
ലഭഭ്യമക്കാകണടമനക്കാവശഭ്യടപട്ടുള്ള ഹര്ജരി.

21486/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.
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46 ശതീ. പരി.വരി.ഇബക്കാഹരിന്ധം കുടരി, 
ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി.

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി നഗരസഭ CRZ III-യരില്
നരിനന്ധം CRZ II-വരില് ഉള്ടപടുത്തുനതരിനച്ച്

നടപടരി.

21490/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

47 ശതീ. അബ്ദു റഹരിമക്കാന, 
പവപങ്ങക്കാടച്ച്

മതഭ്യകൃഷരികക്കാവശഭ്യമക്കായ സഹക്കായന്ധം
ലഭഭ്യമക്കാകണടമന ആവശഭ്യന്ധം

21504/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

48 ടസക്രടറരി മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി
യൂണരിയന(CITU) ഒഞരിയന്ധം 
ഏരഭ്യക്കാകമരിറരി

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് 21512/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

49 ശതീമതരി ശക്കാന്ത ടക. ടക.,
വടകര

തണല് പദ്ധതരി പ്രകക്കാരമുള്ള തുക
ലഭഭ്യമക്കാകണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

21514/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

50 ശതീ. ഷക്കാജരി ടക. ടക.,
ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി.

തണല് പദ്ധതരി പ്രകക്കാരമുള്ള തുക
ലഭഭ്യമക്കാകണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

21515/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

51 ശതീ. ലക്കാല്ജരി കടത്തരിനച്ച് ഇളവച്ച് നല്കരി വല വക്കായ്പ
ലഭഭ്യമക്കാക്കുവക്കാന നടപടരി.

21520/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

52 ശതീ. പ്രസക്കാദച്ച് ,ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി കടബക്കാധഭ്യത ഒഴരിവക്കാകരിത്തരണ
ടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് ശതീ. പ്രസക്കാദച്ച്

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി സമര്പരിച ഹര്ജരി.

21521/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.
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53 ശതീമതരി സുശതീല വക്കായ്പ തുക കടക്കാശസക്കാസത്തരില്
ഉള്ടപടുത്തണടമനക്കാവശഭ്യന്ധം

21526/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

54 ശതീ. രക്കാജന ചെരികരിതക്കാ സഹക്കായന്ധം ലഭഭ്യമക്കാകണടമന
ആവശഭ്യന്ധം.

21528/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

55 ശതീ. ബക്കാബ കടബക്കാധഭ്യത ഒഴരിവക്കാകരിത്തരണടമന
ആവശഭ്യന്ധം. 

21542/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

56 ശതീ. തടക്കാടനവരിട ടടഫസല് വക്കായ്പ തരിരരിചടവരിനക്കാവശഭ്യമക്കായ
ആനുകൂലഭ്യങ്ങള് നല്കണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

21544/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

57 ശതീ. റരി.ടക.മുഹമദച്ച് തണല് പദ്ധതരി പ്രകക്കാരന്ധം ലഭരിക്കുവക്കാനുള്ള തുക
ലഭഭ്യമക്കാക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി

21565/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

58 ശതീമതരി പശക്കാഭന വക്കായ്പയ്ക്കച്ച് ഇഷൗടച്ച് നല്കരിയ ആധക്കാരന്ധം തരിരരിടക
ലഭരിക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി

21567/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

59 ശതീ. സുപരഷച്ച് വക്കായ്പയ്ക്കച്ച് ജക്കാമഭ്യന്ധം നരിനതരിനച്ച് നരിയമ നടപടരി
സസതീകരരിക്കുവക്കാനുള്ള സഹകരണ

സന്ധംഘത്തരിടന നടപടരികള് നരിര്ത്തരി
വയ്ക്കണടമനക്കാവശഭ്യന്ധം.

21569/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.
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60 ശതീ. ഫല്ഗുനന സഹകരണ സന്ധംഘത്തരില് നരിനന്ധം ആധക്കാരന്ധം
തരിരരിടക ലഭരിക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി.

21673/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

61 ശതീ. ഗന്ധംഗക്കാധരന കടക്കാശസക്കാസ കമതീഷന അനുവദരിച തുക
സന്ധംഘത്തരിനച്ച് നല്കരി കടന്ധം

എഴുതരിത്തള്ളണടമന ആവശഭ്യന്ധം.

21678/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

62 ശതീ.സരി.പരി. ശതീനരിവക്കാസന

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി

ബക്കാങച്ച് പലക്കാണ് തുക തരിരരിചടയ്ക്കക്കാത്തതരിടന
തുടര്നണ്ടക്കായ പകസച്ച് നടപടരികളരില്

സഹക്കായന്ധം.

21801/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

63 ശതീമതരി സരിഞ വതീടച്ച് നരിര്മരിക്കുനതരിനച്ച് സക്കാമ്പത്തരിക
സഹക്കായന്ധം

21802/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

64 ശതീമതരി പറക്കാഷ്നരി സക്കാമ്പത്തരിക സഹക്കായന്ധം അനുവദരികണടമന
ആവശഭ്യന്ധം

21803/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

65 ശതീ. സുപരഷച്ച് പപയക്കാളരി കടക്കാശസക്കാസ കമതീഷനരില് നരിനന്ധം റതീഫണ്ടച്ച്
ലഭരിക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി

21817/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

66 ശതീ. രജനതീഷച്ച് എസച്ച്.

കണ്ണൂര്

ഓഖരി ദുരന്തത്തരില്ടപട തനരികച്ച്
അര്ഹതടപട ആനുകൂലഭ്യന്ധം
ലഭഭ്യമക്കാക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി

സസതീകരരികണടമന ആവശഭ്യന്ധം

25687/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2018/നരി.ടസ.
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67 ശതീ. ടക. രവതീനന ഭൂരഹരിത മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരികള്ക്കുള്ള
പദ്ധതരിയരില് ഗുണപഭക്കാകക്കാവക്കായരി

തരിരടഞടുകടപട തടന
ടകടരിടനരിര്മക്കാണക്കാനുമതരി 

പരരിഗണരിക്കുനതരിനക്കാവശഭ്യമക്കായ നടപടരി

25688/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2018/നരി.ടസ.

റവനന്യൂ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട
പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

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

1 ശതീ.രക്കാപജഷച്ച് കരിണറന്ധംമൂടരില്

തറയരില്കടവച്ച്, ആറക്കാട്ടുപുഴ, ആലപ്പുഴ

കടല്പക്ഷേക്കാഭത്തരില് വള്ളവന്ധം മതഭ്യബനന
ഉപകരണങ്ങളന്ധം പൂര്ണ്ണമക്കായുന്ധം നഷ്ടടപടുകയുന്ധം

മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരികള്കച്ച്
പരരിപകല്ക്കുകയുന്ധം ടചെയ്ത സന്ധംഭവത്തരില്
ധനസഹക്കായന്ധം അഭഭ്യര്തരിചച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി

15644/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

2 ശതീമതരി ബതീന ക്രരിസഫര് ശക്കാരതീ ഹഷൗസച്ച്,
പുതരിയതുറ, പുല്ലുവരിള,
തരിരുവനന്തപുരന്ധം

ഭവന വക്കായ്പ അനുവദരികണടമനക്കാ
വശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച ഹര്ജരി

20218/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

3 ശതീമതരി ജക്കാകസരിലരിന
കരുന്ധംകുളന്ധം, പുതരിയതുറ, 
തരിരുവനന്തപുരന്ധം

നഷ്ടപരരിഹക്കാരന്ധം നല്കണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച്
സമര്പരിച ഹര്ജരി

20246/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

29



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

4 ശതീമതരി പറക്കാസമ ബക്കാബ 
അമ്പലത്തുമൂല, അടരിമലത്തുറ, 
ടചെക്കാവ്വര, തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

ഭവനന്ധം നല്കക്കാന നടപടരി
സസതീകരരികണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി.

20256/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

5 ശതീമതരി ഫരിപലക്കാമരിന പലക്കാപസച്ച് 
പുതരിയതുറ
പുരയരിടന്ധം, പുല്ലുവരിള.

ഭവനന്ധം ലഭഭ്യമക്കാകണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച്
സമര്പരിച ഹര്ജരി.

20362/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

6 ശതീ. പപ്രമന, 
ശതീ.എന.എ. ടനല്ലരിക്കുനച്ച് 
എന്ധം.എല്.എ. മുഖക്കാന്തരന്ധം സമര്പരിചതച്ച്

ഭൂരഹരിതരരില്ലക്കാത്ത പകരളന്ധം പദ്ധതരി പ്രകക്കാരന്ധം
ഭൂമരി അനുവദരിചതരിടല അപക്കാകതകള്

സന്ധംബനരിചച്ച്.

19467/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

7 സക്കാഗരതതീരന്ധം റസരിഡനച്ച്സച്ച് 
അപസക്കാസരിപയഷന

തക്കാനരിമുകച്ച് സുനക്കാമരി ഫക്കാറകളരിടല വരിവരിധ
പ്രശ്നങ്ങളരിപന്മേല് നടപടരി ആവശഭ്യടപടച്ച്

സമര്പരിച ഹര്ജരി.

22541/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2016/നരി.ടസ.

8 പബകലന്ധം ശതീകുറുന്ധംബ ഭഗവതരി 
പക്ഷേത ഭരണ സമരിതരി 

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് ഉനയരിചച്ച് സമര്പരിച
ഹര്ജരി സന്ധംബനരിചച്ച്.

23833/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

9 ശതീ. ശരിവജരി. ടക.
കണ്ണചല് കണ്ടരിപറമ്പച്ച്, ടവസച്ച് ഹരില്,
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

ടകടരിട നരിര്മക്കാണത്തരിനച്ച് അനുമതരി
ലഭഭ്യമക്കാകണടമനക്കാവശഭ്യടപട്ടുള്ള ഹര്ജരി.

21486/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.
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തപദശസസയന്ധംഭരണ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട
പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

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

1 ശതീമതരി ശക്കാലരിനരി ബക്കാബ പ്രസരിഡനച്ച്, 
കടമക്കുടരി ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, 
എറണക്കാകുളന്ധം

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് ഉനയരിചച്ച് സമര്പരിച
ഹര്ജരി

18490/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

2 ശതീമതരി പമരരി, ചെരുവരിള പകക്കാളനരി, 
പകക്കാടപ്പുറന്ധം പരി.ഒ.,വരിഴരിഞന്ധം

APL പറഷന കക്കാര്ഡരിടന BPL
ആകണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി

20084/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

3 ശതീമതരി ബതീനക്രരിസഫര്, 
ശക്കാരതീ ഹഷൗസച്ച്, പുതരിയതുറ, പുല്ലുവരിള, 
തരിരുവനന്തപുരന്ധം

ഭവന വക്കായ്പ അനുവദരികണ
ടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച ഹര്ജരി.

20218/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

4 ശതീമതരി പറക്കാസമ ബക്കാബ 
അമ്പലത്തുമൂല, അടരിമലത്തുറ, ടചെക്കാവ്വര, 
തരിരുവനന്തപുരന്ധം

ഭവനന്ധം നല്കക്കാന നടപടരി
സസതീകരരികണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി

20256/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

5 ശതീ. രക്കാജന, രക്കാപജഷച്ച് ഭവനന്ധം, 
ആലപക്കാടച്ച്

ആലപക്കാടച്ച് പഞക്കായത്തച്ച് സുനക്കാമരി ടസ്പെഷഭ്യല്
പക്കാപകജരിലുള്ടപടുത്തരി ഭവന

നരിര്മക്കാണത്തരിനച്ച് 3 ലക്ഷേന്ധം രൂപ
അനുവദരികണടമന ആവശഭ്യന്ധം

13203/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2012/നരി.ടസ.
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(1) (2) (3) (4)

6 ശതീമതരി സുജക്കാത വരി.വരി., 
കഷൗണ്സരിലര്, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി 
നഗരസഭ. 

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി നഗരസഭയരിടല 34-ാ
വക്കാര്ഡരില് അന്ധംഗനവക്കാടരി ടകടരിടന്ധം

നരിര്മരിക്കുനതരിനച്ച് സലന്ധം വക്കാങ്ങുനതരിനച്ച്
ഫണ്ടച്ച് അനുവദരിക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി

17858/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2013/നരി.ടസ.

7 സക്കാഗരതതീരന്ധം റസരിഡനച്ച്സച്ച് 
അപസക്കാസരിപയഷന.

തക്കാനരിമുകച്ച് സുനക്കാമരി ഫക്കാറകളരിടല വരിവരിധ
പ്രശ്നങ്ങളരിപന്മേല് നടപടരി ആവശഭ്യടപടച്ച്

സമര്പരിച ഹര്ജരി

22541/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2016/നരി.ടസ.

8 ശതീ. സരി.പരി. ആനണരി പതീറര്, 
ചെരിങ്കുതറ, ടതപക ടചെല്ലക്കാനന്ധം, ടകക്കാചരി.

ചെരികരിതക്കാ ധനസഹക്കായവന്ധം ഭവന
നരിര്മക്കാണ ധനസഹക്കായവന്ധം

ലഭഭ്യമക്കാകണടമനക്കാവശഭ്യടപട്ടുള്ള ഹര്ജരി

23203/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2016/നരി.ടസ.

9 ശതീ. ഹരരിദക്കാസന, S/o ടകക്കാചകന. കടല്പക്ഷേക്കാഭത്തരില് വതീടുന്ധം സലവന്ധം
നഷ്ടടപടതരിനച്ച് നഷ്ടപരരിഹക്കാരന്ധം

ആവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച ഹര്ജരി.

15460/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

10 ശതീ.റഫതീകച്ച് S/o ഹന്ധംസ, വളപരില്, 
പുതരിയന്ധം പുരയരില്,  ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി.

ഭവന നരിര്മക്കാണ പദ്ധതരിയുടട
അര്ഹതക്കാലരിസരില് ഉള്ടപടുത്തുനതരിനച്ച്

നടപടരി.

20647/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

11 ശതീ. ശരിവജരി. ടക.

കണ്ണചല് കണ്ടരിപറമ്പച്ച്, ടവസച്ച്ഹരില്, 
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

ടകടരിട നരിര്മക്കാണത്തരിനച്ച് അനുമതരി
ലഭഭ്യമക്കാകണടമനക്കാവശഭ്യടപട്ടുള്ള ഹര്ജരി.

21486/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.
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12 ശതീ. പരി.വരി.ഇബക്കാഹരിന്ധം കുടരി, 

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി നഗരസഭ CRZ III-യരില്

നരിനന്ധം CRZ II-വരില് ഉള്ടപടുത്തുനതരിനച്ച്

നടപടരി.

21490/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

13 ശതീ. പുഷ്കരന ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി പറഷനകക്കാര്ഡച്ച് അനുവദരിക്കുനതരിനച്ച്

നടപടരി

21508/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

14 ടസക്രടറരി, മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി

യൂണരിയന (CITU)

ഒഞരിയന്ധം ഏരഭ്യക്കാകമരിറരി

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് 21512/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

15 ശതീമതരി സരിഞ വതീടച്ച് നരിര്മരിക്കുനതരിനച്ച് സക്കാമ്പത്തരിക

സഹക്കായന്ധം

21802/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

16 ശതീ. ടക.രവതീനന ഭൂരഹരിത മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരികള്ക്കുള്ള

പദ്ധതരിയരില് ഗുണപഭക്കാകക്കാവക്കായരി

തരിരടഞടുകടപട തടന ടകടരിട

നരിര്മക്കാണക്കാനുമതരി പരരിഗണരി

ക്കുനതരിനക്കാവശഭ്യമക്കായ നടപടരി.

25688/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2018/നരി.ടസ.
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കര്ഷക കടക്കാശസക്കാസ കമതീഷന

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട
പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

1 ശതീ.ശരിവപ്രസക്കാദച്ച്, കുടനപറമ്പത്തച്ച്,

തളരിക്കുളന്ധം.

വക്കായ്പ തുക കടക്കാശസക്കാസത്തരില് 

ഉള്ടപടുത്തുനതരിനച്ച് നടപടരി

15461/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

ഭക്ഷേഭ്യടപക്കാതുവരിതരണ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട
പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

1 ശതീമതരി  പമരരി,  ചെരുവരിള  പകക്കാളനരി,
പകക്കാടപ്പുറന്ധം പരി.ഒ.,വരിഴരിഞന്ധം.

APL പറഷന കക്കാര്ഡരിടന BPL
ആകണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച ഹര്ജരി

20084/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

2 ശതീ. ഗരില്ബർടച്ച് പതീറർ, ശതീ. ആനണരി
എ., ശതീമതരി സൂസമ പശശയന 

APL പറഷന കക്കാര്ഡരിടന BPL 
ആകണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച ഹര്ജരി

20358/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.2/
2017/നരി.ടസ.

3 ശതീ. പുഷ്കരന ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി പറഷനകക്കാര്ഡച്ച് അനുവദരിക്കുനതരിനച്ച്
നടപടരി

21508/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

4 ടസക്രടറരി, മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി യൂണരിയന
(CITU) ഒഞരിയന്ധം ഏരഭ്യക്കാ കമരിറരി

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് 21512/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.
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സഹകരണ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട
പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

1 ശതീ. വമകരിള് ,ടചെറരിയമുടറ,

TC. /47/505, പൂന്തുറ, 
തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

പലക്കാണരിടന പലരിശയരില് ഇളവച്ച്
അനുവദരികക്കാന നടപടരി

സസതീകരരികണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച് സമര്പരിച
ഹര്ജരി.

20125/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

2 ശതീ. ഫല്ഗുനന സഹകരണ സന്ധംഘത്തരില് നരിനന്ധം ആധക്കാരന്ധം
തരിരരിടക ലഭരിക്കുനതരിനച്ച് നടപടരി.

21673/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

ആപരക്കാഗഭ്യകുടുന്ധംബപക്ഷേമ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട
പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

1 ശതീ. ഷഷൗകത്തലരി
പ്രസരിഡനച്ച്, തളരിക്കുളന്ധം 
ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, തൃശ്ശൂര്.

തളരിക്കുളന്ധം ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച് PHC-യരില് IP
വക്കാര്ഡച്ച് അനുവദരികണടമനക്കാവശഭ്യടപടച്ച്

ശതീ. ഷഷൗകത്തലരി സമര്പരിച ഹര്ജരി

21722/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2012/നരി.ടസ.

2 ശതീ. രക്കാപജഷച്ച് കരിണറന്ധംമൂടരില്

തറയരില്കടവച്ച്, ആറക്കാട്ടുപുഴ, ആലപ്പുഴ.

കടല്പക്ഷേക്കാഭത്തരില് വള്ളവന്ധം മതഭ്യബനന
ഉപകരണങ്ങളന്ധം പൂര്ണ്ണമക്കായുന്ധം നഷ്ടടപടുകയുന്ധം
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരികള്കച്ച് പരരിപകല്ക്കുകയുന്ധം

ടചെയ്ത സന്ധംഭവത്തരില് ധനസഹക്കായന്ധം
അഭഭ്യര്തരിചച്ച് സമര്പരിച ഹര്ജരി

15644/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.
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സക്കാമൂഹഭ്യനതീതരി വകുപച്ച്

ക്രമ

നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട

പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

1 ശതീ. രക്കാപജഷച്ച് കരിണറന്ധംമൂടരില്

തറയരില്കടവച്ച്, ആറക്കാട്ടുപുഴ, ആലപ്പുഴ.

കടല്പക്ഷേക്കാഭത്തരില് വള്ളവന്ധം മതഭ്യബനന

ഉപകരണങ്ങളന്ധം പൂര്ണ്ണമക്കായുന്ധം

നഷ്ടടപടുകയുന്ധം മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരികള്കച്ച്

പരരിപകല്ക്കുകയുന്ധം ടചെയ്ത സന്ധംഭവത്തരില്

ധനസഹക്കായന്ധം അഭഭ്യര്തരിചച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി.

15644/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/

2017/നരി.ടസ.

ജലവരിഭവ വകുപച്ച്

ക്രമ

നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട

പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

1 ശതീമതരി ശക്കാലരിനരി ബക്കാബ പ്രസരിഡനച്ച്, 

കടമക്കുടരി ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, 

എറണക്കാകുളന്ധം.

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് ഉനയരിചച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി.

18490/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/

2017/നരി.ടസ.
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ഗതക്കാഗത വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട
പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

1 ശതീമതരി ശക്കാലരിനരി ബക്കാബ

പ്രസരിഡനച്ച്, കടമക്കുടരി 
ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, എറണക്കാകുളന്ധം.

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് ഉനയരിചച്ച് സമര്പരിച
ഹര്ജരി.

18490/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

പരരിസരിതരി വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട
പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

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

1 ശതീമതരി ശക്കാലരിനരി ബക്കാബ പ്രസരിഡനച്ച്, 
കടമക്കുടരി ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, 
എറണക്കാകുളന്ധം.

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് ഉനയരിചച്ച് സമര്പരിച
ഹര്ജരി.

18490/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി.1/
2017/നരി.ടസ.

2 ശതീ. ശരിവജരി. ടക. കണ്ണചല് 
കണ്ടരിപറമ്പച്ച്, ടവസച്ച് ഹരില്, 
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്.

ടകടരിട നരിര്മക്കാണത്തരിനച്ച് അനുമതരി
ലഭഭ്യമക്കാകണടമനക്കാവശഭ്യടപട്ടുള്ള ഹര്ജരി.

21486/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.
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(1) (2) (3) (4)

3 ശതീ. പരി. വരി. ഇബക്കാഹരിന്ധം കുടരി, 

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി.

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി നഗരസഭ CRZ III -യരില്

നരിനന്ധം CRZ II -ല് ഉള്ടപടുത്തുനതരിനച്ച്

നടപടരി.

21490/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

4 ടസക്രടറരി, മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി 

യൂണരിയന(CITU)

ഒഞരിയന്ധം ഏരഭ്യക്കാകമരിറരി

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് 21512/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

വരിപനക്കാദസഞക്കാര വകുപച്ച്

ക്രമ

നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/ ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട

പപരച്ച്

ഹര്ജരി വരിഷയന്ധം ഫയല് നമ്പര്

1 ശതീമതരി ശക്കാലരിനരി ബക്കാബ

പ്രസരിഡനച്ച്, കടമക്കുടരി 

ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, എറണക്കാകുളന്ധം.

വരിവരിധ ആവശഭ്യങ്ങള് ഉനയരിചച്ച് സമര്പരിച

ഹര്ജരി.

18490/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി.1 /

2017/നരി.ടസ.
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അനുബനന്ധം    III

സര്കക്കാരരില് നരിനന്ധം മറുപടരി ലഭഭ്യമക്കാകക്കാത്തതരിനക്കാല് പരരിഹൃതമക്കാകക്കാത്ത ഹര്ജരികടള സന്ധംബനരിച പസറച്ച്ടമനച്ച്

മതഭ്യബനന തുറമുഖ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/
ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്
അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

(1) (2) (3) (4) (5)

1 ശതീമതരി നജ് മ മുസ്തഫ

ടമമ്പര് മപഞശസരന്ധം

ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, 

വക്കാര്ഡച്ച് നന്ധം.16, കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച്.

11101/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2013/നരി.ടസ.

2-8-13 3677/സരി2/13/മതുവ. തതീയതരി
2-8-13

2 ശതീ. ടക. ശന്ധംഭ ഭ, ടസക്രടറരി,

അഖരില പകരള ധതീവരസഭ,

പബകല്.

11106/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/

2013/നരി.ടസ.

25-2-13 3678/സരി2/13/മതുവ.

തതീയതരി 10-4-13

3 ശതീമതരി അനരിത റരി.സരി.

കഷൗണ്സരിലര്, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി.

17898/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2013/ നരി.ടസ.

22-2-14 3922/സരി2/14/മതുവ.

തതീയതരി 3-3-2014

4 ശതീമതരി ലരിപബക്കായച്ച് 
പശക്കാഭ,വതവരിളക്കാകന്ധം, 
വലരിയപവളരി

19392/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2013/ നരി.ടസ.

17-5-18 ബരി1/192/18/മതുവ.

തതീയതരി 4-9-20
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5 ശതീ. K.N. രക്കാജപഗക്കാപക്കാലന

ടസക്രടറരി, മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി

ടഫഡപറഷന (AITUC),

ടകക്കാല്ലന്ധം ജരില്ലക്കാ കമരിറരി

20706/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2013/നരി.ടസ.

9-6-20 ബരി2/85/16/മതുവ.

തതീയതരി 23-6-20

6 ശതീ. എ.എന്ധം. അലക്കാവദതീന

തൃശ ബര്.

21691/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2013/നരി.ടസ.

2-12-19 ബരി2/85/16/മതുവ.

തതീയതരി 23-6-20

7 അഡസ. K.P. ടസയ്തലവരി

മലപ്പുറന്ധം,

22705/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2014/ നരി.ടസ.

10-12-14 18835/സരി2/14/മതുവ.

തതീയതരി 23-12-2014

8 ശതീ. രവതീനന ടക.

S/o  കുമക്കാരന അഡ്കത്തച്ച്

ബയല് ബതീചച്ച്, കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച്

18798/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2015/നരി.ടസ.

23-6-15 8005/ബരി3/15/മതുവ.

തതീയതരി 4-9-2015

 9 ശതീ.കുഞരികൃഷ്ണന

പ്രസരിഡനച്ച്, കുറുന്ധംബ ഭഗവതരി 
പക്ഷേതന്ധം ഭരണ സമരിതരി

22659/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2015/ നരി.ടസ.

28-10-15 13422/സരി2/15/മതുവ.

തതീയതരി 31-3-2016
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 10 ശതീ. എന. എസച്ച്. വരിജയന

പ്രസരിഡനച്ച്, ടക.റരി.യു.സരി. (ബരി)

22535/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2016/നരി.ടസ. - -

   11 ശതീമതരി പരി.ടസലതീന

പ്രസരിഡനച്ച് ആലപക്കാടച്ച് 
ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്

22537/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2016/നരി.ടസ.

19-12-16 ബരി2/150/2020/മതുവ.

തതീയതരി 14-6-2021

12 ശതീ. എന്ധം. ടക. ഷന്ധംസുദതീന

പ്രസരിഡനച്ച് നക്കാഷണലരിസച്ച് 
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി പകക്കാണ്ഗസച്ച്,
തൃശ്ശൂര് ജരില്ലക്കാ കമരിറരി

15465/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

9-9-21 .

13 ശതീ. അടരിമലത്തുറ P.ഫ്രക്കാനസരിസച്ച്

പ്രസരിഡനച്ച് , പകരള പ്രപദശച്ച് 
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി പകക്കാണ്ഗസച്ച്, 
പകക്കാവളന്ധം

20083/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

8-11-19 187/ഇ 1/2019/മതുവ. 
തതീയതരി 14-7-20

14 ശതീമതരി ജനരി മക്കാര്ടരിന 
സുധ ഹഷൗസച്ച്, അടരിമലത്തുറ.

ടചെക്കാവ്വര, തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

20086/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

19-3-21 ബരി3/170/17/മതുവ.  
തതീയതരി 31-3-21
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(1) (2) (3) (4) (5)

15 ശതീമതരി ശരിലുവമ അരുളമക്കാള്,

അമ്പലത്തുമൂല, അടരിമലത്തുറ, 
ടചെക്കാവ്വര

20234/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

29-7-17 534/സരി2/2017/മതുവ.
തതീയതരി 18-8-17

16 ശതീ. ഇ. ടകനഡരി

ജനറല് ടസക്രടറരി,

മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി യൂണരിയന 
(CITU), തരിരു.,ജരില്ലക്കാ കമരിറരി.

20242/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

19-2-22 .

17 ശതീ. അനരില് എസച്ച്.

ധനഭ്യഭവന, പകക്കാടക്കുഴരി വരിള, 
ടചെക്കാവ്വര പരി. ഒ.

20290/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/ നരി.ടസ.

8-11-19 186/ഇ 1/2019/മതുവ. 
തതീയതരി 31-12-19

18 ശതീ. ടലപയക്കാണ് വരില്ബര്ടച്ച്

ടപക്കാനസരിലരിന വരില്ല,

കടയ് ക്കുളന്ധം, പകക്കാടപ്പുറന്ധം പരി.ഒ., 
തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

20342/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

22-9-21 ബരി3/318/21/മതുവ.  
തതീയതരി 8-10-21

19 ശതീമതരി പതസഭ്യദക്കാസച്ച്

ഷക്കാപലക്കാ നരിവക്കാസച്ച്, 
അടരിമലത്തുറ,ടചെക്കാവ്വര

20347/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

19-7-21 333/ബരി1/17/മതുവ.

തതീയതരി 26-9-17
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20 ശതീമതരി ലകരി
കസബ ബതീചച്ച്, കക്കാസര്പഗക്കാ ഡച്ച്.

23094/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/ നരി.ടസ.

24-9-21 435/സരി2/21/മതുവ.

തതീയതരി 1-12-21

21 ടസക്രടറരി, കതീഴൂര് കരില്ടനറച്ച് 
അപസക്കാസരിപയഷന.

23099/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/ നരി.ടസ.

4-10-17 140/ബരി2/17/മതുവ.

തതീയതരി 4-11-17

22 ശതീ. A.R. രക്കാമകൃഷ്ണന
പ്രസരിഡനച്ച്, ശതീ കുറുന്ധംബ പക്ഷേത
ഭരണ സമരിതരി, അജക്കാനൂര് 
കടപ്പുറന്ധം

18505/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

12-11-19 ബരി2/183/19/മതുവ.  
തതീയതരി 6-1-20

23 ശതീ രപമശന V.K.
S/o പ്രകക്കാശന,
ചെക്കാലരില് പറമ്പരില് രക്കാപഗന, 
ടചെറരിയമങ്ങക്കാടച്ച്, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി.

20357/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/ നരി.ടസ.

12-1-22 33/സരി2/22/മതുവ.

തതീയതരി 3-2-22

24 ശതീ. ആര്. രക്കാജപ്രരിയന,

പ്രസരിഡനച്ച്,

ആലപക്കാടച്ച് ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്,

ടചെറരിയഴതീകല്.

11015/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2012/നരി.ടസ.

11-7-2017 348/സരി2/20/മതുവ., 

തതീയതരി : 3-8-2020
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25 സന്ധംസക്കാന ഫരിഷറതീസച്ച് 
സ്കൂളകളടട പ്രവര്ത്തനന്ധം 
സന്ധംബനരിചച്ച്

13978/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2012/നരി.ടസ.

12-1-2013 14853/സരി2/2015/മതുവ.,
തതീയതരി : 3-1-2016

26 ശതീ. പമക്കാഹനന,
നക്കാടരിക ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച് 
ടമമ്പര്

21728/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2012/നരി.ടസ.

10-1-2013 സരി2/789/2019/ മതുവ., 
തതീയതരി : 20-12-2021

27 ശതീമതരി അനരിത,
മതരിലരിപചരരി, പ്രസരിഡനച്ച്, 
പചെമപഞരരി ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്

17885/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2013/നരി.ടസ.

12-12-2013 2829/സരി2/14/മതുവ., 
തതീയതരി : 13-2-2014

28 ശതീ. പരി.ആര്. ശതീധരന, 
പ്രസരിഡനച്ച്, വകനകര ഗക്കാമ 
പഞക്കായത്തച്ച്, ഉള്നക്കാടന 
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി വരികസന 
പക്ഷേമ സഹകരണ സന്ധംഘന്ധം, 
കുടമന്ധംഗലന്ധം.

13148/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2013/നരി.ടസ.

20-1-2015 1048/സരി2/2015/മതുവ. 
തതീയതരി : 30-1-2015

29 സസതന്ത്ര മതഭ്യവരിതരണ 
ടതക്കാഴരിലക്കാളരി ടഫഡപറഷന 
(STU) സന്ധംസക്കാന കമരിറരി, 
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

15295/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2015/നരി.ടസ.

21-4-2015 ബരി3/243/2018/മതുവ.  
തതീയതരി : 14-10-2020
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30 ശതീ. ഷക്കാജരി,

പുതരിയങ്ങക്കാടരി, പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

15325/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2015/നരി.ടസ.

22-4-2015 5253/ബരി3/15/മതുവ., 

തതീയതരി : 17-8-2015

31 അഖരില പകരള ധതീവര സഭ, 

കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച് 

22546/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2015/നരി.ടസ.

28-10-2015 ബരി2/14/2019/മതുവ.,

തതീയതരി : 23-12-2021

32 ശതീ. വരി. ഒ. പജക്കാണരി,

ടസക്രടറരി, മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി 

ടഫഡപറഷന

23199/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2016/നരി.ടസ.

15-6-2017 275/ബരി1/2019/മതുവ., 

തതീയതരി : 3-7-2020

33 ശതീമതരി പമഴരി പജക്കാസരി &

ശതീ. ടക. ഡരി. പ്രസക്കാദച്ച്

23202/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2016/നരി.ടസ.

11-1-2017 148594/ബരി1/17/മതുവ., 

തതീയതരി : 19-1-2017

34 ആനക്കാപ്പുഴ കക്കാട്ടൂര് ഉള്നക്കാടന

മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി വരികസന 

പക്ഷേമ സഹകരണ സന്ധംഘന്ധം.

15459/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.

28-2-2017 1297885/ബരി1/17/മതുവ., 

തതീയതരി: 17-3-2017

35 ശതീ. സുഭക്കാഷച്ച് ബരി.,

മന്ധംഗലപശരരില്, അഴതീകല് പരി. ഒ.,

അഴതീകല്

18067/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.

28-4-2017  ബരി3/108/2017/മതുവ., 

തതീയതരി : 15-12-2020
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36 പ്രസരിഡനച്ച്/ ടസക്രടറരി,

തതീരപദശ മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി 

യൂണരിയന, പുതവവപച്ച്

18488/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.

15-5-2017 ബരി1/139/2020/മതുവ.,

തതീയതരി : 7-12-2021

37 ശതീ. ടക. ടക. ശശതീനന,

കറുപത്തരരില് പറമ്പരില്വതീടച്ച്,

ചെക്കാത്തനക്കാടച്ച്, ഏഴരികര പരി. ഒ., 

പനക്കാര്ത്തച്ച് പറവൂര്, എറണക്കാകുളന്ധം

18489/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.

15-5-2017 ബരി1/162/2017/മതുവ., 

തതീയതരി : 1-6-2021

38 വരിഴരിഞന്ധം ടതക്കുന്ധംഭക്കാഗന്ധം 

ജമക്കാഅത്തച്ച് പ്രസരിഡനച്ച്,

ടസക്രടറരി എനരിവര്

20094/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.

1-7-2017 ബരി2/249/2021/മതുവ.,

തതീയതരി : 8-12-2021

39 ശതീമതരി തങമണരി,

W/o. (L) രക്കാപജനന,

ടചെക്കാവ്വര, ഹരരിജന പകക്കാളനരി

20134/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.

10-7-2017 195/ഇ 1/2019/മതുവ., 

തതീയതരി : 14-5-2021

40 ശതീ. പതസഭ്യക്കാദക്കാസച്ച്,

അടരിമലത്തുറ, വക്കാര്ഡച്ച് ടമമ്പര്

20136/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.

10-7-2017 283/ബരി1/17/മതുവ.,

തതീയതരി:26-8-2017
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41 ശതീമതരി പമബരിള് എന്ധം.

നരിഷ ഹഷൗസച്ച്, അമ്പലത്തുമൂല,

ടചെക്കാവ്വര പരി. ഒ.

20233/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

10-7-2017 477/സരി2/17/മതുവ., 

തതീയതരി:3-8-2017

42 ശതീ. വരിപനക്കാദന എന.

ടചെക്കാവ്വര

20247/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

3-8-2017 ബരി1/296/2017/മതുവ.,

തതീയതരി : 14-7-2021

43 ശതീ. വടറന കക്കാറല്മക്കാന,

അടരിമലത്തുറ, ടചെക്കാവ്വര പരി.ഒ.

20249/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

31-7-2017 ബരി3/299/2020/മതുവ.,

തതീയതരി : 27-10-2020

44 ശതീ. ബനഡരികച്ച്, ഇടത്തുറ 
പുരയരിടന്ധം, ടകക്കാച്ചുതുറ, പുതരിയതുറ

20252/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

31-7-2017 186/ബരി3/2017/മതുവ.

തതീയതരി : 18-8-2017

45 ശതീ. സപന്തക്കാഷച്ച് എസച്ച്.

എസച്ച്.എസച്ച്. ഭവന, പകക്കാടക്കുഴരി 
വരിള, ടചെക്കാവ്വര പരി. ഒ.

20253/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

31-7-2017 ബരി3/203/2017/മതുവ.

തതീയതരി : 15-12-2020

46 ശതീ. ടക. രക്കാജയന, 

S/o. പകശവന നക്കാടക്കാര്,

ശതീ. ചെനന,  S/o. പകശവന 
നക്കാടക്കാര്

20294/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

31-7-2017 ബരി1/294/2017/മതുവ.,

തതീയതരി : 21-12-2020
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47 ശതീ. പജക്കാണ് പറക്കാബര്ടച്ച്,
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി ജരില്ലക്കാ 
പ്രസരിഡനച്ച്, 
ഐകഭ്യപട്രേഡച്ച് യൂണരിയന 
ജനറല് കണ്വതീനര്,
ജതീസസച്ച് ഭവന, പകക്കാടപ്പുറന്ധം

20359/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

3-8-2017 ബരി1/295/2017/മതുവ.,

തതീയതരി : 30-12-2021

48 ശതീ. ആര്. ഗന്ധംഗക്കാധരന,
അപസക്കാസരിപയഷന ടസക്രടറരി,
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി വരികസന 
പക്ഷേമസഹകരണ സന്ധംഘന്ധം.

23101/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

5-10-2017 428/ബരി1/2017/മതുവ.,

തതീയതരി : 16-12-2017

49 ശതീ. ഇ. ഡരി. രക്കാമചെനന, 
പ്രസരിഡനച്ച്,
ശതീ. കുറുന്ധംബ ഭഗവതരി 
പക്ഷേതഭരണ സമരിതരി

23106/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

6-10-2017 582/ബരി2/2018/മതുവ.,

തതീയതരി : 15-5-2019

50 അഡസ. യു.എസച്ച്. ബക്കാലന, 
പസറച്ച് വവസച്ച് പ്രസരിഡനച്ച്, 
അഖരില പകരള ധതീവരസഭ, 
കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച്

23107/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

9-10-2017 151/ബരി2/2017/മതുവ.

തതീയതരി : 4-11-2017
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51 ടചെയര്മക്കാന, ഹക്കാര്ബര് 
സന്ധംയുക ആക്ഷേന കമരിറരി, 
കടപ്പുറന്ധം, കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച്

23134/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

9-10-2017 ബരി2/49/2019/മതുവ.

തതീയതരി : 4-3-2021

52 ശതീമതരി ലകരി,

W/o. അരവരിന്ദന,

പുതുവല് നരികര്ത്തച്ച്, 
തരിരുനല്ലൂര്,പള്ളരിപ്പുറന്ധം പരി. ഒ., 
പചെര്ത്തല, ആലപ്പുഴ

27291/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

5-1-2018 .

53 ശതീ. ടജയരിന്ധംസച്ച് എ.

S/o. ആപരക്കാഗഭ്യന്ധം, 

പുതരിയതുറ പുരയരിടന്ധം,

പുല്ലുവരിള പരി. ഒ.

തരിരുവനന്തപുരന്ധം -695526

20529/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2018/നരി.ടസ.

5-7-2018 203/ബരി3/2018/മതുവ.

തതീയതരി : 27-7-2018

54 ശതീമതരി ടഹയ്സന, 

D/o. ആനണരി,

പുതുവല്, TC 77/993, 
ടചെറരിയതുറ, തരിരുവനന്തപുരന്ധം

16155/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2020/നരി.ടസ.

18-5-2020 303/സരി2/2020/മതുവ.,

തതീയതരി : 12-6-2020

49

466/2022.



(1) (2) (3) (4) (5)

55 ശതീമതരി എലരിസബത്തച്ച്,
ആലുവരിള പുത്തനവതീടച്ച്,
കക്കാവനക്കാടച്ച്, ടകക്കാല്ലന്ധം

18933/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2020/നരി.ടസ.

24-9-2020 4623684/സരി2/2020

തതീയതരി : 23-10-2020

56 ശതീമതരി അമരിണരി
ജൂലരിയന, 17-ാ വക്കാര്ഡച്ച്, 
കരുന്ധംകുളന്ധം ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്,
ടനയക്കാറരിനകര

3171/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2021/നരി.ടസ.

23-2-2021 ബരി3/61/2021/മതുവ.

തതീയതരി : 8-3-2021

57 ശതീ.എ. ടടസതലവരി, ആപരക്കാടരി
ഹഷൗസച്ച്, ടകക്കാളത്തറ പരി. ഒ., 
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച് -673 655

21489/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

9-9-2021 ബരി3/296/2021/മതുവ.

തതീയതരി :29-9-2021 

58 ശതീമതരി പരി. ജയലകരി,
മടപള്ളരി.അഴരിയൂര് 
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി വരികസന 
പക്ഷേമ സഹകരണ സന്ധംഘന്ധം,
പചെക്കാമ്പക്കാല പരി. ഒ., 673 308

21509/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

30-11-2021 ബരി1/234/2021/മതുവ.

തതീയതരി : 14-12-2021

59 ശതീ. ടരി. വരി. മനുകുമക്കാര്, 
പതക്കാട്ടുന്ധം വളപരില്, വരിരുനകണ്ടരി,
ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി ബസക്കാര്
പരിന-673 620

21554/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

30-1-2020 300/ബരി3/2017/മതുവ.

തതീയതരി : 6-5-2019
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60 ശതീമതരി ഉഷ, പചെനചക്കാര് 

മക്കാടത്തച്ച് തുരുത്തരി, തലക്കുളത്തൂര്

പരി.ഒ., പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

21603/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

29-9-2021 ബരി3/343/2021/മതുവ.

തതീയതരി : 18-9-2020

61 ശതീമതരി പരി. കുല്സു, 

ടചെയര്പപഴണ്, പപയക്കാളരി 

നഗരസഭ, പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

21679/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

10-8-2017 595/സരി2/17/മതുവ.

തതീയതരി : 14-11-2020

62 ശതീമതരി പുഷ്പ എന്ധം.

പക്ഷേമകക്കാരഭ്യ സക്കാനഡരിന്ധംഗച്ച് 

കമരിറരി ടചെയര്പപഴണ്,

പചെപങ്ങക്കാട്ടുകക്കാവച്ച് ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, 

പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

21684/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ. 11-8-2017 .

63 ടപ്രക്കാഫ. ടക. ടക. മഹമ്മൂദച്ച്, 

പ്രസരിഡനച്ച്

ടഎ.യു.എന്ധം.എല്, വടകര

21689/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

10-11-2021 ബരി2/294/2021/മതുവ.

തതീയതരി : 20-11-2021

64 ശതീ. ശരിവന. ടരി. വരി., 

ടടതവളപരില്, ഏലത്തൂര്. പരി.ഒ.,

പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

21697/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

19-8-2017 400/ബരി1/2017/മതുവ.

തതീയതരി : 5-12-2017
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65 ശതീമതരി ബഷറ കുപനക്കാത്തച്ച്, 
കഷൗണ്സരിലര്, വക്കാര്ഡച്ച്.43, 
ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി നഗരസഭ

21814/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

14-9-2017 .

66 ശതീമതരി ടറഹ്മത്തച്ച് ടക. ടരി. വരി., 
കഷൗണ്സരിലര്, വക്കാര്ഡച്ച് 37, 
ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി മുനരിസരിപക്കാലരിറരി,
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

21815/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

11-8-2017 592/സരി2/2017/മ.തു.വ

തതീയതരി : 5-5-2021

67 ശതീ. രക്കാപജഷച്ച്, ടറസസ്ക്യു ഗക്കാര്ഡച്ച്, 
മടടറന എനപഫക്കാഴച്ച്ടമനച്ച് & 
വരിജരിലനസച്ച് ഫരിഷറതീസച്ച് പസഷന, 
കണ്ണൂര്

25678/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

30-11-2018 എഫച്ച് & പരി എ 2/116/2018

തതീയതരി : 24-5-2019

68 ശതീ. പരി. വരിപനക്കാദച്ച്, 
പജക്കായരിനച്ച് ടസക്രടറരി,
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി യൂണരിയന 
പക്കാപരിനരിപശരരി ഏരരിയ കമരിറരി, 
കണ്ണൂര്

25681/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ. 6-12-2018

 

ബരി1/189/2020/മതുവ.

തതീയതരി : 3-9-2019

69 ശതീ. യു. പുഷ്പരക്കാജച്ച്, 
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി യൂണരിയന 
ടചെറുകരിട പബക്കാടച്ച് 
അപസക്കാസരിപയഷന, കണ്ണൂര്

25685/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2018/നരി.ടസ.

7-12-2018 ബരി2/161/2019/മതുവ.

തതീയതരി : 6-1-2020
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70 പ്രസരിഡനച്ച്, പരമ്പരക്കാഗത 
ഉള്നക്കാടന മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി 
അവകക്കാശ സന്ധംരക്ഷേണ സമരിതരി,
ടപക്കാനക്കാരരിമന്ധംഗലന്ധം

മുളവ്കക്കാടച്ച്. പരി. ഒ., എറണക്കാകുളന്ധം

25805/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2018/നരി.ടസ.

12-12-2018 411/സരി1/18/മതുവ.

തതീയതരി : 9-1-2019

71 ശതീ. എന. പരി. കനകന,

നടുക്കുടരി വതീടച്ച്, ടകക്കാച്ചുപുരയ്ക്കല്, 
പവങ്ങൂര്, എറണക്കാകുളന്ധം

15395/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2020/നരി.ടസ.

24-2-2020 ബരി3/150/2020/മതുവ.

തതീയതരി : 7-3-2020

തപദശസസയന്ധംഭരണ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/
ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്
അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

(1) (2) (3) (4) (5)

1 അഡസ.  ടക.  പരി.  ടസയ് തലവരി
മലപ്പുറന്ധം

22705/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2014/നരി.ടസ.

10-12-14 ഡരിസരി3/240/15/തസസഭവ.
തതീയതരി 3-7-2015

2 ശതീ. എസച്ച്. ഗന്ധംഗക്കാദത്തച്ച്

ഓന്ധംപചെരരി  മഠന്ധം,  സുനക്കാമരി  ഫക്കാറച്ച്,
കനരിപമല്പചെരരി, ടകക്കാല്ലന്ധം.

22534/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2015/ നരി.ടസ.

17-12-16 1098/ഡരിസരി3/17/ തസസഭവ. 

തതീയതരി 27-6-17
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(1) (2) (3) (4) (5)

3 ശതീ. സുപരഷച്ച് ബക്കാബ
പ്രസരിഡനച്ച്, ടറസരിഡനസച്ച് 
അപസക്കാസരിപയഷന, 
സുനക്കാമരി ഫക്കാറച്ച്, വലരിയവരിള.

22536/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2016/ നരി.ടസ.

1-11-2021 .

4 ശതീ. പതീറര് ടസബക്കാസഭ്യന
പ്രസരിഡനച്ച്, മതഭ്യ 
ടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി പഫക്കാറന്ധം, 
തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

19567/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

22-10-2020 ആര്സരി3/1721/

2021/തസസഭവ.      
 തതീയതരി 18-7-2021

5 ശതീ.പജക്കാണ് ഇസക്കാകച്ച്
അവര് പലഡരി ഓഫച്ച് ഗുഡച്ച് 
പവക്കാപയജച്ച് ചെര്ചച്ച്, ഇടവക 
ടസക്രടറരി.

20085/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ,

7-5-2019 548/ഡരിസരി1/17/തസസഭവ.
തതീയതരി 9-1-2020

6 ശതീ.ജരി. ടഹസരിന
പ്രസരി ഡനച്ച്, 
കരുന്ധംകുളന്ധം ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്

20120/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

1-7-2017 പരിഎസച്ച്1/119/18/ തസസഭവ. 

തതീയതരി 31-5-2018

7 ശതീമതരി ശരിലുവമ അരുളമക്കാള്
അമ്പലത്തുമൂല, അടരിമലത്തുറ.
ടചെക്കാവ്വര.

20234/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

29-7-2017 321/ഡരിബരി1/17/തസസഭവ.
തതീയതരി 25-10-2017
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8 ശതീ.ആനഡ്രൂസച്ച് ബരി.  തങചന, 
മഞ ഹഷൗസച്ച്, അടരിമലത്തുറ.

ടചെക്കാവ്വര.

20245/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

16-9-2021 ഡരിബരി4/114/21/തസസഭവ.
തതീയതരി 4-12-2021

9 ശതീമതരി പതസഭ്യദക്കാസച്ച്

ഷക്കാപലക്കാന്ധം നരിവക്കാസച്ച്,

അടരിമലത്തുറ, ടചെക്കാവ്വര.

20347/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

19-7-2017 ഡരിസരി3/224/17/തസസഭവ.
തതീയതരി 22-7-2020

10 ശതീ. പ്രതക്കാപച്ച് തയരില്

പ്രസരിഡനച്ച്, സക്കാഗര സന്ധംസ്കൃതരി

കക്കാസര്പഗക്കാഡച്ച് ജരില്ലക്കാ കമരിറരി, 

മഹക്കാത്മ കതീഴൂര് കടപ്പുറന്ധം,

23088/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

17-6-2020 ഡരിഎ 3/77/2021/ തസസഭവ. 

 തതീയതരി 3-7-2021

11 ധവളകുഴരി സുനക്കാമരി ഫക്കാറച്ച് 
നരിവക്കാസരികള്

22542/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2016/നരി.ടസ.

8-12-2016 .

12 വരിഴരിഞന്ധം ടതക്കുന്ധം ഭക്കാഗന്ധം 
ജമക്കാഅത്തച്ച് പ്രസരിഡനച്ച്, 
ടസക്രടറരി എനരിവര്

20094/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

1-7-2017 പരി.എസച്ച്1/25/2022/റവ.,

തതീയതരി : 25-1-2022

13 ശതീമതരി വരിനസരി എസച്ച്.

ടചെമ്പകരക്കാമന തുറ പുരയരിടന്ധം,

പുല്ലുവരിള പരി. ഒ.

20135/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

10-7-2017 ഡരിബരി4/141/2021/ തസസഭവ. 

തതീയതരി : 21-12-2021
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(1) (2) (3) (4) (5)

14 ശതീ. തദയൂസച്ച് എന്ധം. ടസക്രടറരി, 
ഫക്കാത്തരിമ മക്കാതക്കാ ചെര്ചച്ച്, 
അടരിമലത്തുറ, ടചെക്കാവ്വര പരി. ഒ.

20361/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

12-12-2017 പരി.എസച്ച്1/453/2017/

തസസഭവ. തതീയതരി : 3-1-2018

15 ശതീ. അബ്ദുള് ലത്തതീഫച്ച്,
മണ്ണക്കാര്കണ്ടരി വതീടച്ച്,
പചെമപഞരരി, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി,
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

23130/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2017/നരി.ടസ.

9-10-2019 ഡരിബരി4/237/2020

തതീയതരി : 28-10-2021

16 ശതീ. അബ്ദുള് ഖക്കാദര് പരി. വരി., 
ഫരിഷര്ടമന പകക്കാളനരി,
ടചെറരിയമങ്ങക്കാടച്ച്, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി

17985/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2021/നരി.ടസ.

22-11-2021 .

17 ശതീ. പരി. വരി. സചെതീനന, 
ടസക്രടറരി സരി.ടഎ.ടരി.യു., 
പപയക്കാളരി

21507/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

18-9-2017 372/ഡരി.സരി.3/2019/ തസസഭവ.

തതീയതരി : 18-1-2022

18 ശതീമതരി പരി. കുല്സു, 
ടചെയര്പപഴണ്, പപയക്കാളരി 
നഗരസഭ, പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

21679/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

19-2-2022 .
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19 ശതീ.പരി. വരി. രക്കാമചെനന, 
ടസക്രടറരി, സരി.പരി.ടഎ.എന്ധം., 
പപയക്കാളരി പലക്കാകല് കമരിറരി 
ടസക്രടറരി

21680/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

10-8-2017 14/ഡരി.സരി.1/2022/തസസഭവ.

തതീയതരി : 18-1-2022

20 ശതീ. ടക. വരി. സപന്തക്കാഷച്ച്, 
കഷൗണ്സരിലര്, വക്കാര്ഡച്ച് 34, 
ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി നഗരസഭ

21683/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

14-9-2017 ഡരിബരി4/78/2021/തസസഭവ.

തതീയതരി : 20-1-2022

21 ശതീമതരി പുഷ്പ എന്ധം.
പക്ഷേമകക്കാരഭ്യ സക്കാനഡരിന്ധംഗച്ച് 
കമരിറരി ടചെയര്പപഴണ്,
പചെപങ്ങക്കാട്ടുകക്കാവച്ച് 
ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

21684/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

11-8-2017 ഡരിബരി3/58/2019/തസസഭവ.

തതീയതരി : 17-1-2022

റവനന്യൂ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/
ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്
അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

(1) (2) (3) (4) (5)

1 ശതീ. പയശുദക്കാസന
പള്ളരിടകടരിയ പുരയരിടന്ധം, 
പുല്ലുവരിള, തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

20080/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

26-2-2022
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(1) (2) (3) (4) (5)

2 ശതീ.ജരി. ടഹസരിന
പ്രസരി ഡനച്ച്, കരുന്ധംകുളന്ധം 
ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്

20120/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ,

1-7-2017 യു3/307/2018/റവനന്യൂ 
തതീയതരി 15-10-2018

3 ശതീമതരി പതസഭ്യദക്കാസച്ച്
ഷക്കാപലക്കാന്ധം നരിവക്കാസച്ച്,
അടരിമലത്തുറ, ടചെക്കാവ്വര.

20137/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

5-7-2017 പരി.എസച്ച്.1/155/17/

റവനന്യൂ,  തതീയതരി 19-8-2017

4 ശതീ. ഔപസഫച്ച് ക്രസരിരക്കാജന്ധം, 
വക്രസച്ച് ഭവന, പുതരിയതുറ, 
പുല്ലുവരിള, തരിരുവനന്തപുരന്ധം

20250/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

1-7-2017 പരി.എസച്ച്.1/122/17/

റവനന്യൂ, തതീയതരി 29-7-2017

5 ശതീമതരി പതസഭ്യദക്കാസച്ച്
ഷക്കാപലക്കാന്ധം നരിവക്കാസച്ച്,
അടരിമലത്തുറ, ടചെക്കാവ്വര.

20347/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ,

5-5-2020 റവ യു1/96/17/റവനന്യൂ

തതീയതരി 3-8-2020

6 ശതീ. യൂസഫച്ച് ടക. വരി.
മറവരിളരിചരികണ്ടരി, മക്കാടക്കാകര, 
എടക്കുളന്ധം, പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

16329/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2021/നരി.ടസ.

13-10-2021

7 ശതീ. ലത്തതീഫച്ച്
ടകക്കായക്കാന വളപരില്, 
ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി

17877/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2013/നരി.ടസ.

13-8-2019 72335/എല്2/2014/റവ

തതീയതരി : 20-1-2019
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8 ടകക്കാല്ലന്ധം ജരില്ലക്കാ 

മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി യൂണരിയന

22540/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2016/നരി.ടസ.

8-12-2016 60453/പരി.എസച്ച്/2016/

ആര്.ഡരി. തതീയതരി : 18-3-2017

9 ശതീമതരി പമഴരി പജക്കാസരി &

ശതീ. ടക.ഡരി. പ്രസക്കാദച്ച്

23202/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2016/നരി.ടസ.

11-1-2017 എ 4/93/2020/റവ.

തതീയതരി : 19-8-2020

10 ശതീ. തദയൂസച്ച് എന്ധം.,

ടസക്രടറരി, 

ഫക്കാത്തരിമ മക്കാതക്കാ ചെര്ചച്ച്

20361/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2017/നരി.ടസ.

12-12-2017 പരി.എസച്ച്.1/339/17/റവ.

തതീയതരി : 30-12-2017

11 ശതീ. അബ്ദള് ഖക്കാദര് പരി. വരി., 

ഫരിഷര്ടമന പകക്കാളനരി,

ടചെറരിയമങ്ങക്കാടച്ച്,

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി

17985/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2021/നരി.ടസ.

22-11-2021 .

12 ശതീ.പരി. വരിപനക്കാദച്ച്, പജക്കായരിനച്ച് 

ടസക്രടറരി,

മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി യൂണരിയന 

പക്കാപരിനരിപശരരി ഏരരിയ കമരിറരി, 

കണ്ണൂര്

25681/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2018/നരി.ടസ.

6-12-2018 REV.P3/48/2019

തതീയതരി : 7-3-2019
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ജലവരിഭവ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/
ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്
അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

(1) (2) (3) (4) (5)

1 ടപ്രക്കാഫ.  ടക.  എന്ധം,  മഹമ്മൂദച്ച്,
IUML,  വടകര ടഷൗണ് കമരിറരി

15296/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2015/നരി.ടസ.

8-4-2021 ഐ.ആര്2/523/17/ ജവരിവ.

തതീയതരി 23-9-2019

2 ശതീ.  ബക്കാലന  ഇത്തരികക്കാടച്ച്
അമൃത  പബക്കാധരിനരി  പക്ഷേമസഭ,
വക്കാടക്കാനപരിള്ളരി, തൃശ്ശൂര്.

23499/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2016/നരി.ടസ.

 

30-12-2016 ഐ.ആര്2/203/17/ ജവരിവ.

തതീയതരി 17-4-2019

3 ശതീ. എന.എ. ജയരിന,

നരികത്തരിത്തറ
നക്കായരമ്പലന്ധം, എറണക്കാകുളന്ധം

18491/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

- .

4 ശതീ. ജരി. ടഹസരിന

പ്രസരിഡനച്ച്,  
കരുന്ധംകുളന്ധം പഞക്കായത്തച്ച്

20120/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

19-2-2022 .

5 ശതീമതരി പരി. രതവല്ലരി,

കഷൗണ്സരിലര്,

വക്കാര്ഡച്ച് . 10, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി

17855/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2013/നരി.ടസ.

20-12-2013 ഐ.ആര്2/2017/ ജവരിവ.

തതീയതരി : 28-9-2019
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6 ടപ്രക്കാഫ.  ടക.  ടക.  മഹമ്മൂദച്ച്,

പ്രസരിഡനച്ച്,

ഇനഡഭ്യന  യൂണരിയന  മുസതീന്ധം

ലതീഗച്ച് വടകര ടഷൗണ് കമരിറരി

15297/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2015/നരി.ടസ.

24-4-2015 8832/ഐ.ആര്2/15/ ജവരിവ.

തതീയതരി : 2-5-2015

7 ശതീമതരി പമഴരി പജക്കാസരി,

ശതീ. ടക.ഡരി. പ്രസക്കാദച്ച്

23202/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2016/നരി.ടസ.

25-4-2019 .

8 ശതീ . ടക. വരി. സുപരഷച്ച്, 

കഷൗണ്സരിലര്, വക്കാര്ഡച്ച് 41, 

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി

21466/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

16-8-2017 ടഎ. ആര്.2/479/ 2017/

ജ.വരി.വ. തതീയതരി : 14-4-2019

9 ശതീമതരി പരി. കുല്സു, 

ടചെയര്പപഴണ്, പപയക്കാളരി 

നഗരസഭ, പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

21679/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

10-8-2017 ഐ.ആര്2/482/2017/ ജ.വരി.വ.

തതീയതരി : 19-11-2019

10 ശതീമതരി ബഷറ കുപനക്കാത്തച്ച്, 

കഷൗണ്സരിലര്, വക്കാര്ഡച്ച് 43, 

ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി നഗരസഭ

21814/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

22-2-2022 ടഎ.ആര്.2/505/2017/ ജ.വരി.വ.

തതീയതരി : 20-4-2021
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(1) (2) (3) (4) (5)

11 ശതീമതരി സുമ. ടക. ടരി., 
കഷൗണ്സരിലര്, വക്കാര്ഡച്ച് 42, 
ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി നഗരസഭ, 
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

21816/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

13-8-2019
 ടഎ.ആര്2/456/2019/ ജ.വരി.വ.

തതീയതരി : 22-8-2019

12 ശതീ. ടക. ടക. മഹമ്മൂദച്ച്,
പ്രസരിഡനച്ച്, ടഎ.യു.എന്ധം.എല്,
വടകര ടഷൗണ് കമരിറരി, 
പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്

22192/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

19-8-2017 ടഎ. ആര്2/480/17 ജ.വരി.വ.

തതീയതരി : 9-11-2017

ടപക്കാതുവരിദഭ്യക്കാഭഭ്യക്കാസ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/
ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്
അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

(1) (2) (3) (4) (5)

1 ശതീ. വരി പരി. ഇബക്കാഹതീന്ധം കുടരി, 
കഷൗണ്സരിലര്, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി 
നഗരസഭ

15388/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2015/നരി.ടസ.

 

8-9-2021 എസച്ച്.സരി3/66/ 19/ടപക്കാ.വരി.വ.

തതീയതരി 26-11-2019

2 ശതീ. ടരി. വരി. ദക്കാപമക്കാദരന,
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി യൂണരിയന, 
CITU, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി ഏരരിയക്കാ 
കമരിറരി

17871/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/
2013/നരി.ടസ.

14-11-2017 2000660/പരി.എസച്ച്.1/
ടപക്കാ.വരി.വ.

തതീയതരി : 30-11-2017
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3 ഐകഭ്യപകരള 

മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി 

ടഫഡപറഷന, ടകക്കാല്ലന്ധം ജരില്ലക്കാ 

കമരിറരി

20702/എഫച്ച്.ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2013/നരി.ടസ.

6-1-2018 .

4 ശതീ.എന്ധം. ടക. പവലക്കായുധന, 

ടചെയര്മക്കാന എസച്ച്.എസച്ച്.ജരി., 

ഗവ.യു.പരി. സ്കൂള്, ആന്തട

21695/എഫച്ച്.   ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

11-8-2017 പരി2/515/2021/ടപക്കാ.വരി.വ

തതീയതരി : 9-11-2021

വരിപനക്കാദസഞക്കാര വകുപച്ച്

ക്രമ

നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/

ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്

അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

1 ശതീ. പരി. ആര്. ശതീധരന, 

പ്രസരിഡനച്ച്, വകനകരരി  

ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച് ഉള്നക്കാടന 

മതഭ്യ ടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി വരികസന 

പക്ഷേമസന്ധംഘന്ധം, കുടമന്ധംഗലന്ധം

13148/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി2/

2015/നരി.ടസ.

20-1-2015 3350/8 സരി3/ 2015/ടൂറരിസന്ധം,

തതീയതരി : 21-1-2017
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പടരികജക്കാതരി/പടരികവര്ഗ വരികസന വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/

ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്
അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

1 ശതീ. പരി. പരി. ബക്കാബ, 
ഉപക്കാലകണ്ടരി, ടഎസ്  പക്കാനച്ച് 
പറക്കാഡച്ച്, ടകക്കായരിലക്കാണ്ടരി, 673620

21470/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി3/
2017/നരി.ടസ.

21-1-2021 .

ആപരക്കാഗഭ്യകുടുന്ധംബപക്ഷേമ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/
ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്
അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

(1) (2) (3) (4) (5)

1 ശതീ.പതീറര് ടസബക്കാസഭ്യന

പ്രസരിഡനച്ച്, മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി 
പഫക്കാറന്ധം, തരിരുവനന്തപുരന്ധം.

19567/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/ നരി.ടസ.

1-11-2021 .

2 ശതീ. അടരിമലത്തുറ 
പരി.ഫ്രക്കാനസരിസച്ച്, പ്രസരിഡനച്ച്  
പകരള പ്രപദശച്ച് മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി 
പകക്കാണ്ഗസച്ച്, പകക്കാവളന്ധം

20083/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2017/നരി.ടസ.

29-6-2017 .
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3 ശതീ. സരി. ഹനതീഫ മക്കാസര്, 

പ്രസരിഡനച്ച്,തരിപകക്കാടരി 

ഗക്കാമപഞക്കായത്തച്ച്, പകക്കാഴരിപകക്കാടച്ച്,

'റഫ', പുറകക്കാടച്ച്. പരി. ഒ.

21530/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ.

4-12-2021 .

4 ശതീ.പരി. വരി. രക്കാമചെനന, 

ടസക്രടറരി, സരി.പരി.ടഎ.എന്ധം., 

പപയക്കാളരി പലക്കാകല് കമരിറരി 

ടസക്രടറരി

21680/എഫച്ച്.  ഡബഭ്യ ബ.സരി3/

2017/നരി.ടസ. 5-2-2019

FW1/484/2017/ HEALTH

തതീയതരി: 27-9-2021

പരരിസരിതരി വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/

ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്
അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

1 ശതീ. ടനയ് തതീന വരിനടസനച്ച്, 
പ്രസരിഡനച്ച്, ഐകഭ്യ പകരള 
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി 
ടഫ    ഡപറഷന AITUC(B),  
ടകക്കാല്ലന്ധം ജരില്ലക്കാ കമരിറരി

20707/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2013/നരി.ടസ.

19-2-2014 .
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ടപക്കാതുമരക്കാമത്തച്ച് വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/

ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്
അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

1 ശതീ. ടനയ് തതീന വരിനടസനച്ച്, 
പ്രസരിഡനച്ച്, ഐകഭ്യ പകരള 
മതഭ്യടത്തക്കാഴരിലക്കാളരി 
ടഫ    ഡപറഷന AITUC(B),  
ടകക്കാല്ലന്ധം ജരില്ലക്കാ കമരിറരി

20707/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2013/നരി.ടസ.

19-2-2014 6944/ജരി3/ 2014/ടപക്കാ.മ.വ.

തതീയതരി 9-7-2014

ഉനത വരിദഭ്യക്കാഭഭ്യക്കാസ വകുപച്ച്

ക്രമ
നമ്പര്

ഹര്ജരികക്കാരന/

ഹര്ജരികക്കാരരിയുടട പപരച്ച്

ഫയല് നമ്പര് സര്കക്കാരരിപലയ്ക്കച്ച്
അയച തതീയതരി

റഫറനസച്ച് നമ്പര്

1 അഡസ.  ടക.  പരി.  ടസയ് തലവരി,
മലപ്പുറന്ധം

22705/എഫച്ച്. ഡബഭ്യ ബ.സരി1/
2014/നരി.ടസ.

10-12-2014 34183/15/ടജ3/ടപക്കാ.വരി.വ.

തതീയതരി 21-7-2016
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