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ആമുഖന്റിം

പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനിയുസട അദദ്ധ്യക്ഷേനഭായ ഞഭാന
സമനിതനി അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ സമനിതനിയുസട രണഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന. 

2020 ജനുവരനി 1 മുതല് ഡനിസന്റിംബര് 31 വസരയുള്ള സമനിതനിയുസട പവര്തനങ്ങസളയുന്റിം
ഈ  കേഭാലയളവനില്  പരനിഗണനിച്ച  റനികപഭാര്ട്ടുകേസളയുന്റിം  അടനിസഭാനമഭാകനി  തയഭാറഭാകനി
യനിട്ടുള്ളതഭാണറ  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ.  ഹര്ജനികേളുസട  പരനിഗണനഭാകവളയനില്  ആവശദ്ധ്യന്റിംകവണ
സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  ബനസപട്ടേ  വകുപറ  ഉകദദ്ധ്യഭാഗസരനില്നനിനന്റിം  സമനിതനി  സതളനിസവടുപറ
നടതനിയനിട്ടുണറ.  കൂടഭാസത  ഹര്ജനിയുസട  നനിജസനിതനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുന്റിം  കൂടുതല്
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  അനുബന  സലങ്ങള  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുന്റിം
സതളനിസവടുപറ  നടത്തുകേയുന്റിം  സചെയനിട്ടുണറ.  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി  ആസകേ
7 കയഭാഗങ്ങള കചെരുകേയുണഭായനി. 

2022  മഭാര്ച്ചറ മഭാസന്റിം  14-ാം തതീയതനി കചെര്ന കയഭാഗതനില് ഇഇൗ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച. 

ഒ. ആര്. കകേളു,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷേന,
2022 മഭാര്ച്ചറ 17. പട്ടേനികേജഭാതനി പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷേമന്റിം  

സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.

                                                  



ററിപപപ്പോര്ടട

ഒരു  രപ്പോജജ്യതറിനന്റെ  വളര്ച്ചയയും  വറികപ്പോസവയും  കണകപ്പോക്കുന്നതറില്  ആ  രപ്പോജജ്യനത
ജനവറിഭപ്പോഗങ്ങളുനടെ ജജീവറിതപ്പോവസ്ഥയറിനലെ തുലെജ്യതയയും സപ്പോമൂഹറിക, സപ്പോമ്പതറിക, വറിദജ്യപ്പോഭജ്യപ്പോസ,
സപ്പോയുംസപ്പോരറിക  രയുംഗങ്ങളറില്  ആര്ജറിക്കുന്ന  പുപരപ്പോഗതറിയറിനലെ  സമപ്പോനതകളുയും  പ്രധപ്പോന  പങട
വഹറിക്കുന.  ആയതട നകപ്പോണട തനന്ന നമ്മുനടെ സയുംസ്ഥപ്പോനതറിനലെ പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ
വറിഭപ്പോഗങ്ങളുനടെ സമസ്ത പമഖലെകളറിലുമുള്ള പുപരപ്പോഗതറി രപ്പോജജ്യവളര്ച്ചയറില് സസപ്പോധജീനമുണപ്പോക്കുന
എന്നതട വജ്യക്തമപ്പോണട.  വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി ടെറി വറിഭപ്പോഗകപ്പോര് പലെ പമഖലെകളറിലുയും പറിന്നപ്പോകപ്പോവസ്ഥയറില്
തുടെരുന്നതറില് മപ്പോറയും വരുപതണതറിനന്റെ ആവശജ്യകത ആയതറിനപ്പോല് പ്രസക്തവമപ്പോണട .

2.  ജപ്പോതറിപപരട വറിളറിച്ചപ്പോപക്ഷേപറികല്, പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന ഫണ്ടുകളുനടെ
ദുരുപപയപ്പോഗയും,  പമലെധറികപ്പോരറികളറില് നറിനള്ള പജീഡനയും,  പപപ്പോലെജീസറിനന്റെ പക്ഷേപ്പോപപ്പോതപരമപ്പോയ
സമജീപനയും,  ജപ്പോതറിസര്ടറിഫറികറട  ലെഭജ്യമപ്പോകല്,  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  സഹപ്പോയയും,  വറിവപ്പോഹ
ധനസഹപ്പോയയും,  ചറികറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയയും,  ജജീവനയും  സസതറിനയും  സയുംരക്ഷേണയും  ലെഭജ്യമപ്പോകല്,
പടയയും സയുംബനറിച്ച പ്രശ്നങ്ങള,  പകപ്പോളനറികളുനടെ വറികസന പ്രവര്തനങ്ങള,  വറിദജ്യപ്പോഭജ്യപ്പോസ
ആനകൂലെജ്യങ്ങള  യഥപ്പോസമയയും  ലെഭജ്യമപ്പോകല്,  സര്കപ്പോര്  ഫണട  യഥപ്പോസമയയും
ലെഭറികപ്പോനത വരറിക,  ഭൂമറി നനകപയറയും,  അതറിരുതര്കയും എന്നറിങ്ങനന നറിരവധറി വറിഷയങ്ങള
സയുംബനറിച്ചട ഇനയും സമറിതറി മുമ്പപ്പോനക ലെഭറിക്കുന്ന പരപ്പോതറികളുനടെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത
വറിഭപ്പോഗങ്ങളുനടെ  ജജീവറിതയും  ഇപപപ്പോഴയും  ദുരറിതപൂര്ണ്ണവയും  സങജീര്ണ്ണവമപ്പോനണന്നട  തനന്നയപ്പോണട
വറിലെയറിരുപതണതട .   എന്നപ്പോല് പ്രസ്തുത പരപ്പോതറികളറിലൂനടെ സമറിതറിയറിലെര്പറിക്കുന്ന പ്രതജീക്ഷേ
സമറിതറിയനടെ പ്രവര്തനതറിനട ആകയും കൂട്ടുനമുണട .

3.  സയുംസ്ഥപ്പോന  സര്കപ്പോരറിനന്റെ  നറിയന്ത്രണതറിന്  കജീഴറിലുള്ള  സര്വജീസുകളറിലുയും
തസ്തറികകളറിലുയും പടറികജപ്പോതറി-പടറികവര്ഗകപ്പോര്കട  മതറിയപ്പോയ പ്രപ്പോതറിനറിധജ്യയും  ഉറപ്പുവരുതപ്പോന്
എടുതറിട്ടുള്ള  നടെപടെറികള  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനയും  ടെറി  വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്കട  പവണറിയള്ള  പക്ഷേമ
പരറിപപ്പോടെറികളുനടെയയും അവരുനടെ ഉന്നതറികപ്പോയള്ള മറട  നടെപടെറികളുനടെയയും ഭരണഘടെന അനശപ്പോസറിക്കുന്ന
പ്രകപ്പോരമുള്ള രക്ഷേപ്പോവജ്യവസ്ഥകളുനടെയയും പുപരപ്പോഗതറിയയും നടെതറിപ്പുയും പ്രതജ്യവപലെപ്പോകനയും നചയ്യുന്നതറിനയും ടെറി
വറിഭപ്പോഗകപ്പോരുനടെ  അവസ്ഥയറില്  പുപരപ്പോഗതറി  കകവരുതപ്പോനള്ള  ഗവണ്നമന്റെട  നയതറിനന്റെ
ലെക്ഷേജ്യപ്രപ്പോപറികട പവണറിയള്ള മപ്പോര്ഗങ്ങളുയും ഉപപ്പോധറികളുയും നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നതറിനയും മറ്റുമപ്പോയറി 1972 നവയുംബര്
1-ാം തജീയതറിയപ്പോണട പകരള നറിയമസഭയനടെ പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ പക്ഷേമയും സയുംബനറിച്ച സമറിതറി
രൂപജീകൃതമപ്പോയതട.

4. പകരള നറിയമസഭയനടെ നടെപടെറിക്രമവയും കപ്പോരജ്യനറിര്വഹണവയും സയുംബനറിച്ച ചടങ്ങളറിനലെ ചടയും
180 അനസരറിച്ചട 2016 ജൂകലെ 25-ാം തജീയതറിയറിനലെ 49-ാം നമ്പര് ബുള്ളററിന് (ഭപ്പോഗയും 2) പ്രകപ്പോരയും
പതറിനപ്പോലെപ്പോയും  പകരള  നറിയമസഭയനടെ  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  പക്ഷേമയും  സയുംബനറിച്ച  സമറിതറി,
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(2016-2019)  രൂപറികൃതമപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത കമറിററിയനടെ കപ്പോലെപ്പോവധറി അവസപ്പോനറിച്ചതറിനന തുടെര്ന്നട 2019
ജനവരറി  25-നലെ   610-ാം  നമ്പര്  ബുള്ളററിന്  (ഭപ്പോഗയും  2)  പ്രകപ്പോരയും  2019-2021-നലെ  സമറിതറി
പുനനഃസയുംഘടെറിപറിക്കുകയയും നചയ്തു .  മുന് എയും . എല് . എ. ശജീ .ബറി .സതജ്യന് അദജ്യക്ഷേത വഹറിച്ചറിരുന്ന
പ്രസ്തുത സമറിതറിയറില് 11 അയുംഗങ്ങളപ്പോണുണപ്പോയറിരുന്നതട .

5.  ററിപപപ്പോര്ടട കപ്പോലെയളവറില് സമറിതറി നറിയമസഭപ്പോ സമുച്ചയതറില് 7 പയപ്പോഗങ്ങള പചരുകയണപ്പോ യറി.
ഇതറില് 22-1-2020-നലെ പയപ്പോഗതറിനട പശഷയും എസട .സറി ., എസട .ടെറി. വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്ക്കുള്ള വജ്യവസപ്പോയ
യൂണറിറ്റുകളുനടെ  പ്രവര്തനപതയയും അവറിടെനത പ്രശ്നങ്ങനളയയുംകുററിച്ചട  പഠനയും   നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
തറിരുവനന്തപുരയും ജറില്ലയറിനലെ പതപ്പോന്നയ്ക്കലെറിലുള്ള വജ്യവസപ്പോയ പപപ്പോട്ടുകള സന്ദര്ശറിക്കുകയയും ബനനപട
ഉപദജ്യപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയയും  യൂണറിറട  പ്രതറിനറിധറികളുമപ്പോയയും  സയുംരയുംഭകരുമപ്പോയയും  തപദ്ദേശസസയയുംഭരണ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിനലെ ജനപ്രതറിനറിധറികളുയും മറട വറിവറിധ വകുപ്പുകളറിനലെ ഉപദജ്യപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി  സമറിതറി ചര്ച്ച
നടെത്തുകയയും പുനരുജജീവനപപ്പോപകജട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട നടെപടെറി സസജീകരറികണനമന്നട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയ്യുകയമുണപ്പോയറി.

6.  സമറിതറികട ലെഭറിക്കുന്ന പരപ്പോതറികളറിപന്മേല് സര്കപ്പോരറില് നറിനയും ലെഭജ്യമപ്പോകുന്ന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള
സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയയും തുടെര്നടെപടെറികള സസജീകരറിക്കുകയയും നചയ്തു വരുന.  കൂടെപ്പോനത സമറിതറിയനടെ
വപ്പോര്ഷറിക  പ്രവര്തനയും  സയുംബനറിച്ച  ജനറല്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുയും  വറിഷയപ്പോധറിഷറിതമപ്പോയ  പ്രപതജ്യക
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുയും തയപ്പോറപ്പോക്കുകയയും നചയ്യുന.   ററിപപപ്പോര്ടട കപ്പോലെയളവറില് സമറിതറികട  59  പരപ്പോതറികള
ലെഭറിക്കുകയയും ആയതറിപന്മേല് തുടെര്നടെപടെറികള സസജീകരറിക്കുകയയും നചയവരുന .

7.  സമറിതറികട  ലെഭറിക്കുന്ന  പരപ്പോതറികളറില്  വകുപ്പുകളറില്  നറിനയും ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭജ്യമപ്പോകപ്പോനനടുക്കുന്ന കപ്പോലെതപ്പോമസയും  സയുംബനറിച്ചട  നറിരന്തരമപ്പോയറി  വറിവറിധ  വകുപട  പമധപ്പോവറികളുനടെ
ശദയറില്നപടുതറിയറിട്ടുയും ആയതറിനട പ്രകടെമപ്പോയ മപ്പോറമുണപ്പോകപ്പോതതറില് സമറിതറി കടുത അതൃപറി
പരഖനപടുത്തുകയയും  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദജ്യപ്പോഗസ്ഥര്നകതറിനര  കര്ശന  നടെപടെറി
സസജീകരറികണനമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയയും നചയ്യുന.

8.  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗകപ്പോര്കട  വജീടെട  വയ്ക്കുവപ്പോന്  അനവദറിക്കുന്ന  ഭൂമറി
വപ്പോസപയപ്പോഗജ്യമനല്ലന്ന  നറിരവധറി  പരപ്പോതറികള  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോനക  ലെഭറിക്കുനണട  .  ഭൂമറി
അനവദറിക്കുന്നതറില്  ഉപദജ്യപ്പോഗസ്ഥതലെതറിലുണപ്പോകുന്ന  പപ്പോളറിച്ചകളുയും  ആയതട  സയുംബനറിച്ച
ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭജ്യമപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദജ്യപ്പോഗസ്ഥന്  ററിടയര്  നചയ്യുന്നതുവനര
നടെപടെറി  സസജീകരറികപ്പോതറിരറിക്കുന്നതുയും  സമറിതറി  നറിരജീക്ഷേറിക്കുകയയും  പ്രസ്തുത പ്രവൃതറി
നജീതറികരറികപ്പോനപ്പോകപ്പോതതപ്പോനണന്നട  അഭറിപ്രപ്പോയനപടുകയയും ഇപ്രകപ്പോരമുള്ള  വറിഷയങ്ങളറില്
കുറകപ്പോരപ്പോയവരറില് നറിനതനന്ന  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയും  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറി
സസജീകരറികണനമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയയും നചയ്യുന.
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9. പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറിഭപ്പോഗകപ്പോരുനടെ പരപ്പോതറികള തപ്പോനഴതടറില് പ്രവര്തറിക്കുന്ന
അധറികപ്പോര  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില്  തനന്ന  നറിലെവറിലുള്ള  നറിയമവജ്യവസ്ഥകളകട  വറിപധയമപ്പോയറി
പരറിഹരറികപ്പോന്  കഴറിഞപ്പോല്  പ്രസ്തുത  വറിഭപ്പോഗങ്ങളുനടെ  പ്രയപ്പോസങ്ങളകട  ഒരു  പരറിധറിവനര
പരറിഹപ്പോരയും  കപ്പോണപ്പോന് കഴറിയനമന്നട  സമറിതറി  പ്രതജീക്ഷേറിക്കുന.  ആയതറിനള്ള സതസര  നടെപടെറി
സസജീകരറികണനമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

10. 2020 ജനവരറി 1 മുതല് ഡറിസയുംബര് 31 വനരയള്ള കപ്പോലെയളവറില് സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച
ഹര്ജറികള സയുംബനറിച്ച വറിവരങ്ങളുനടെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുള്ളതപ്പോണട  ഈ ററിപപപ്പോര്ടട  .  ഹര്ജറി
കപ്പോര്കട  അനകൂലെമപ്പോയറി  ലെഭറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുനടെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറിച്ച
ഫയലുകളുനടെ  ലെറിസട  അനബനയും  I-ലുയും  സര്കപ്പോരറില്നറിനയും  ലെഭറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറിച്ച  ഫയലുകളുനടെ  ലെറിസട  അനബനയും  II-ലുയും
സര്കപ്പോരറിനന്റെ  വറിവറിധ  വകുപ്പുകളറിപലെകട  പരപ്പോതറികള  അയച്ചട  മറുപടെറി  ലെഭറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
തജീര്പപ്പോകപ്പോനതയള്ള ഹര്ജറികളുനടെ ലെറിസട അനബനയും III-ലുയും പചര്തറിരറിക്കുന.

പ്രസ്തുത  കപ്പോലെയളവറില്  സമറിതറിയനടെ  ഇടെനപടെല്മൂലെയും  അനകൂലെ  നടെപടെറി  ഉണപ്പോയ  ചറിലെ
പ്രധപ്പോന ഹര്ജറികളുനടെ വറിശദപ്പോയുംശയും ചുവനടെ പചര്ക്കുന:

1.  എന്.എസട  .എഫട  .ഡറി.സറി.  വഴറി  അനവദറിച്ചു  കറിടറിയ  വപ്പോയ്പയറിനലെ  കുടെറിശറിക  തുക
തറിരറിച്ചടെവറില്  നറിനയും  ഒഴറിവപ്പോകറി  പരഖകള  തറിരറിച്ചുനല്കുന്നതറിനപ്പോവശജ്യമപ്പോയ  നടെപടെറി
സസജീകരറികണനമന്നപ്പോവശജ്യനപടട ശജീ. എന്. അപശപ്പോകന് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല് നമ്പര് 11063/എസട .സറി. എസട . ടെറി. എ 1/2011/നറി.നസ.)

ഗവ. റഫറന്സട നമ്പര്  1. 3715/ഇ 2/11/പജ.പവ.വറിവ. തജീയതറി 15-10-2011

 2. 21142/സറി1/2013/പജ.പവ.വറിവ.തജീയതറി 11-9-2013

 3. 23260/ബറി3/2014/പജ.പവ.വറിവ.തജീയതറി 23-7-2018

നറഡറിനമയ്ഡട ഗപ്പോര്നമന്റെട യൂണറിറട തുടെങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി എന്.എസട . എഫട .ഡറി.സറി.യറില്
നറിനയും  10  വര്ഷനത തറിരറിച്ചടെവട  കപ്പോലെപ്പോവധറിയള്ള വപ്പോയ്പപ്പോതുക  (Rs.  2,35,000)  നപ്പോലെട
ഘടങ്ങളപ്പോയറി  1998-ല്  നല്കറിനയനയും  വപ്പോയ്പപ്പോതുക  യഥപ്പോസമയയും  നല്കപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോല്
സസകപ്പോരജ്യവജ്യക്തറിയറില്  നറിനയും  പണയും  പലെറിശയ്ക്കട  എടുപകണറി  വനനവനയും,  ഉല്പപ്പോദനയും
തുടെങ്ങറി  6  മപ്പോസയും  കഴറിഞട  ആരയുംഭറിയ്പകണ  തറിരറിച്ചടെവട  3-ാം  മപ്പോസയും  മുതല്
ആരയുംഭറിച്ചുനവനയും  തറിരറിച്ചടെവട  കപ്പോലെപ്പോവധറി  10  വര്ഷനമന്നതട  5  വര്ഷമപ്പോയറി
കുറയ്ക്കുകയണപ്പോനയനയും  സബ്സറിഡറി  ഇനതറില്  ലെഭറിയ്പകണ  തുക  കറിടപ്പോതപ്പോകറിനയനയും
അയുംഗജീകൃത നടെപടെറികള പപ്പോലെറികപ്പോനതയയും  ഹര്ജറികപ്പോരനന അററിയറികപ്പോനതയ യും  ഗപ്പോര്നമന്റെട
നഷഡറില്  ഉണപ്പോയറിരുന്ന  സപ്പോധന  സപ്പോമഗറികളുയും  പരഖകളുയും  ജറില്ലപ്പോ  വജ്യവസപ്പോയ  പകനയും
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അധറികപ്പോരറികള കകവശനപടുതറിനയനയും  ഹര്ജറിയറില്  സൂചറിപറിച്ചറിരുന.  നപ്പോളറിതുവനര
₹ 2,52,038 അടെച്ചറിട്ടുനണനയും, 2010-നലെ ഒറതവണ തജീര്പപ്പോകല് പദതറിയറില് നമപ്പോതയും
അടെയ്പകണ തുക ₹2,41,454.05  ആനണന്നട  പരഖനപടുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയയും,  ഹ ഹൃപദപ്പോഗയും,
പ്രപമഹയും,   ക്ഷേയപരപ്പോഗയും  എന്നറിവ  പറിടെറിനപടട  കറിടെപപ്പോടെയും  പപപ്പോലുയും  നഷ്ടനപടട  ബുദറിമുട്ടുന്ന
ഹര്ജറികപ്പോരനന്റെ  ബപ്പോദജ്യത  ഒഴറിവപ്പോകറി,  പരഖകള  തറിരറിച്ചുനല്കുന്നതറിനപ്പോവശജ്യമപ്പോയ  നടെപടെറി
സസജീകരറികണനമന്നപ്പോയറിരുന 28-12-2010-നലെ ഹര്ജറിയറില് ആവശജ്യനപടറിരുന്നതട .  

പ്രസ്തുത ഹര്ജറി  ററിപപപ്പോര്ടറിനപ്പോയറി  8-2-2011-ല് പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ വറികസന
വകുപറിനയച്ചറിരുന.  പടറികജപ്പോതറി-പടറികവര്ഗ വറികസന വകുപറില് നറിനയും  15-10-2011-ല്
തപ്പോനഴപറയയും പ്രകപ്പോരമുള്ള ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭറിച്ചറിരുന.

"ഹര്ജറികപ്പോരനപ്പോയ  ശജീ.  അപശപ്പോകന്  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന്,  പദശജീയ പടറികജപ്പോതറി ധനകപ്പോരജ്യ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനമപ്പോയറി സഹകരറിച്ചട
നടെപറിലെപ്പോകറി  വന്നറിരുന്ന  വജ്യക്തറിഗത  വപ്പോയ്പപ്പോ  പദതറിയനസരറിച്ചട  പകപ്പോര്പപറഷനന്റെ
തറിരുവനന്തപുരയും പമഖലെപ്പോ കപ്പോരജ്യപ്പോലെയതറില് നറിനയും വപ്പോയ്പ എടുതറിട്ടുള്ള ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോവപ്പോണട .

1998-ല്  അനവദറിച്ച  2,83,565  രൂപ  വപ്പോയ്പ  പ്രപയപ്പോജനനപടുതറി  തറിരുവനന്തപുരയും
കുളത്തൂര് വജ്യവസപ്പോയ എപസററില് ഒരു നറഡറിനമയ്ഡട  ഗപ്പോര്നമന്റെടസട  യൂണറിറപ്പോണട  ടെറിയപ്പോന്
ആരയുംഭറിച്ചതട  .  ഈ വപ്പോയ്പപ്പോ കണകറില് സബ്സറിഡറിയയും  (6,000)  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ വറിഹറിതവയും
(15,000) കറിഴറിച്ചട ബപ്പോകറി വപ്പോയ്പപ്പോ തുക 2,62,265 രൂപയപ്പോണട . ഇതറില് എന്.എസട .എഫട .
ഡറി.സറി. വറിഹറിതയും 2,35,000 രൂപയപ്പോണട .

എന്.എസട  .എഫട  .ഡറി.സറി.-യ്ക്കട  സമര്പറികനപടെ ടുന്ന  പപ്രപ്പോജകട  നപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
വറിവറിധ  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങളകനസൃതമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  വപ്പോയ്പപ്പോതുക  നറിശ്ചയറിക്കുന്നതട  ടെറി
ഏജന്സറിയനടെ മപ്പോതയും അധറികപ്പോരപരറിധറിയറില്നപടതപ്പോണട.

എന്.എസട .എഫട .ഡറി.സറി. നറിഷടര്ഷറിക്കുന്ന വജ്യവസ്ഥകളകനസരറിച്ചപ്പോണട പകപ്പോര്പപറഷന്
അതറിനന്റെ  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോകനള  കനണതറി  വപ്പോയ്പ  അനവദറിക്കുന്നതുയും  തറിരറിച്ചടെവട  രജീതറി
അനവദറിച്ചു  നല്കുന്നതുയും.  പരറിഗണനയ്ക്കു  വറിപധയമപ്പോയ  ഈ  പകസറില്  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോവപ്പോയ
ശജീ.  എന്.  അപശപ്പോകനട  തറിരറിച്ചടെവട  കപ്പോലെപ്പോവധറി  60  തുലെജ്യമപ്പോസ  ഗഡുകളപ്പോയപ്പോണട
നറിജനപടുതറിയറിരുന്നതട .

പകപ്പോര്പപറഷന് വജ്യവസ്ഥകളകട വറിപധയമപ്പോയറി വപ്പോയ്പ നറിയമപ്പോനസൃതയും സസജീകരറികപ്പോന്
തപ്പോല്പരജ്യമുള്ള  പടറികവറിഭപ്പോഗതറില്നപട  അപപക്ഷേകരപ്പോണട  ആവശജ്യമപ്പോയ  എഗറിനമന്റെട
പരഖകള ഒപറിട്ടു തരുന്നതട .  പകപ്പോര്പപറഷന് നറിര്ബനമപ്പോയറി വപ്പോയ്പപ്പോകരപ്പോററില് ഏര്നപടെപ്പോന്
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ആരറിലുയും സമര്ദ്ദേയും നചലുതപ്പോററില്ല.  എഗറിനമന്റെറിനലെ വജ്യവസ്ഥകള മനസറിലെപ്പോകപ്പോനതയപ്പോണട
കരപ്പോററില്  ഏര്നപടതട  എന്നട  ഹര്ജറികപ്പോരനപ്പോയ  അപശപ്പോകന്  പറയപമ്പപ്പോഴയും,
വറിദജ്യപ്പോസമ്പന്നരുയും, സര്കപ്പോര് ഉപദജ്യപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയ ജപ്പോമജ്യകപ്പോര് അപത കരപ്പോററില് ഒപറിടറിട്ടുണട .

വപ്പോയ്പ അനവദറിച്ചു നല്കുന്നതറിനട  വജ്യവസ്ഥപ്പോപറിതമപ്പോയ നറിയമങ്ങള പകപ്പോര്പപറഷനറിലുണട  .
വപ്പോയ്പ വറിവറിധ ഘടങ്ങളറിലെപ്പോയറി മപ്പോതമപ്പോണട അനവദറിക്കുന്നതട . ഇവറിനടെ ഹര്ജറികപ്പോരനട വപ്പോയ്പ
അനവദറിച്ചു  കറിട്ടുന്നതറിനട  കപ്പോലെതപ്പോമസയും  ഉണപ്പോനയനയും  ആയതറിനപ്പോല്  1998-നലെ
ഓണതറിപനപ്പോടെട  അനബനറിച്ചട  ഉല്പന്നയും  വറിപണറിയറില്  ഇറകപ്പോനപ്പോകപ്പോതതട
വജ്യവസപ്പോയതറില്  നഷ്ടമുണപ്പോകറിനയനയും  ആപരപ്പോപറിക്കുന.  എന്നപ്പോല്  വസ്തുതകള
വജ്യതജ്യസ്തമപ്പോണട.  ശജീ.  അപശപ്പോകന് വപ്പോയ്പപ്പോ അപപക്ഷേ സമര്പറിച്ചതട  6-1-1997-ല് ആണട  .
എന്. എസട .എഫട .ഡറി. സറി. 9-2-1998-ല് വപ്പോയ്പപ്പോ തുക അനവദറിച്ചു. പകപ്പോര്പപറഷനമപ്പോയറി
30-5-1998-ല് നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട വപ്പോയ്പപ്പോകരപ്പോററില് ഏര്നപട്ടു. വപ്പോയ്പപ്പോതുക പലെ ഘടങ്ങളറിലെപ്പോയറി ആണട
നല്കറിയനതങറിലുയും തറികച്ചുയും ഒന്നര മപ്പോസതറിനള്ളറില് തപ്പോനഴ വറിവരറിക്കുന്ന പ്രകപ്പോരയും തുക
ടെറിയപ്പോനട അനവദറിച്ചു നല്കുകയണപ്പോയറി.

ആദജ്യ ഗഡു - 35,000 രൂപ തജീയതറി 4-7-1998

രണപ്പോയും ഗഡു - 75,265 രൂപ തജീയതറി 5-8-1998

മൂന്നപ്പോയും ഗഡു - 48,000 രൂപ തജീയതറി 12-8-1998

നപ്പോലെപ്പോയും ഗഡു - 1,25,000 രൂപ തജീയതറി 13-8-1998

വപ്പോയ്പപ്പോതുക  അനവദറിച്ചട  നല്കുന്നതറിനട  അനപ്പോവശജ്യമപ്പോയ  കപ്പോലെതപ്പോമസയും  പനരറിട്ടു
എനള്ള ഹര്ജറികപ്പോരനന്റെ വപ്പോദയും അടെറിസ്ഥപ്പോനരഹറിതമപ്പോനണനയും ഇപ്രകപ്പോരയും നതളറിയന.

നമപ്പോപറപ്പോപടപ്പോററിയമപ്പോയറി അനവദറിച്ച 6  മപ്പോസതറിന പശഷയും തറിരറിച്ചടെവട ആരയുംഭറികണനമന്നട
പരഖപ്പോമൂലെയും അററിയറിപട നല്കറിയപപപ്പോള അതനസരറികപ്പോനത,  വപ്പോയ്പപ്പോ തറിരറിച്ചടെവട നടെതപ്പോന്
സപ്പോവകപ്പോശയും  പവണനമന്ന  വപ്പോദവമപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിനന  സമജീപറിക്കുകയപ്പോയറിരുന  ടെറിയപ്പോന്
നചയ്തതട . എന്നപ്പോല് സര്കപ്പോര് ഈ കപ്പോരജ്യതറില് പകപ്പോര്പപറഷന് കകനകപ്പോണ നടെപടെറികള
ശരറിവയ്ക്കുകയപ്പോണുണപ്പോയതട  .  തുടെര്ന്നട  ടെറിയപ്പോന്  ബഹ.  പകരള  കഹപകപ്പോടെതറിയറിലുയും,
പകപ്പോര്പപറഷന്, എന്.എസട .എഫട . ഡറി.സറി. സ്ഥപ്പോപനങ്ങനള പ്രതറിയപ്പോകറി പകസട ഫയല്
നചയ്യുകയണപ്പോയറി.  വപ്പോയ്പപ്പോ തറിരറിച്ചടെവപ്പോയറി  10,000  രൂപ നറിശ്ചറിത തജീയതറിയ്ക്കകയും അടെയ്ക്കപ്പോന്
ബഹ.  പകപ്പോടെതറി ആവശജ്യനപടതു പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  ആദജ്യമപ്പോയറി  വപ്പോയ്പപ്പോ തറിരറിച്ചടെവട  നടെന്നതട  .
തുടെര്ന്നട  ഈ  പകസറില്  പകപ്പോര്പപറഷനട  അനകൂലെമപ്പോയ  വറിധറിയണപ്പോവകയയും  നചയ്തതപ്പോയറി
മപ്പോപനജറിയുംഗട ഡയറകര് അററിയറിച്ചറിരുന.
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സബ്സറിഡറി  ഇനതറില്  വജ്യവസപ്പോയ  വകുപറില്നറിനയും  കറിട്ടുവപ്പോനള്ള  30,000  രൂപ
നഷ്ടമപ്പോകറിനയന്ന ഹര്ജറികപ്പോരനന്റെ വപ്പോദയും  വസ്തുതകളകട വറിരുദമപ്പോണട  .  പകപ്പോര്പപറഷനന
സയുംബനറിച്ചറിടെപതപ്പോളയും  ഒരു  പ്രവര്തനരഹറിതമപ്പോയ  യൂണറിററിനപവണറി  വജ്യവസപ്പോയ
വകുപറില്  നറിന്നട  Investment  Subsidy  ലെഭറിക്കുന്നതറിനപവണറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയ്യുവപ്പോന്
നറിര്വപ്പോഹമറില്ല എനയും പകപ്പോര്പപറഷന് മപ്പോപനജറിയുംഗട ഡയറകര് അററിയറിച്ചറിട്ടുണട .

ഹര്ജറികപ്പോരനന്റെ  വപ്പോയ്പപ്പോ  കണകറിനന്റെ  ഇപപപ്പോഴനത  അവസ്ഥ  തപ്പോനഴപറയയും
പ്രകപ്പോരമപ്പോണട .

തറിരറിച്ചടെവട കപ്പോലെപ്പോവധറി ആരയുംഭറിച്ച തജീയതറി - 3/99

വപ്പോയ്പപ്പോതുക - 2,83,265

ഗുണപഭപ്പോക്ത ഹൃ വറിഹറിതയും (-) (-)15,000/- -

സബ്സറിഡറി (-) (-)  6,000/- -             21,000

ബപ്പോകറി വപ്പോയ്പപ്പോതുക -  2,62,265

പലെറിശ ( 3/11) 2,33,659.54

പറിഴപലെറിശ (4% മുതല് 2%)    26,179.72

-      5,22,104.26

തറിരറിച്ചടെച്ച തുക

പനരറിടട -       40,000

കഹപകപ്പോടെതറി നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയും          -        10,000

റവനന്യൂ ററികവററി പ്രകപ്പോരയും  -            1,80,698

                                                                      -            2,30,698

 -       2,91,406.26

ആര്.ആര്. കളക്ഷേന് ചപ്പോര്ജട (5%+Rs. 4/-)  -          14,574.00

 3,05,980.26

സര്കപ്പോരറിനന്റെ  2006-നലെ ഉതരവനസരറിച്ചട ഒറതവണ തജീര്പപ്പോകല് പദതറിയനടെ
ആനകൂലെജ്യയും  ടെറിയപ്പോനട  ലെഭജ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  അററിയറിപട  നല്കറിയറിരുനനവങറിലുയും
പ്രതറികരണമുണപ്പോയറില്ല.  2009-നലെ  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  അനസരറിച്ചുയും  ടെറി  ആനകൂലെജ്യയും
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കകപറപ്പോന് ടെറിയപ്പോനട  പലെതവണ അററിയറിപട  നല്കറിനയങറിലുയും  ടെറിയപ്പോന് സഹകരറിക്കുകയണപ്പോയറില്ല.
ശജീ.  അപശപ്പോകന്  ഹര്ജറിയറില്  ആവശജ്യനപടറിരറിക്കുന്ന  പ്രകപ്പോരയും  വപ്പോയ്പപ്പോ  കുടെറിശറിക
തറിരറിച്ചടെവറില്  നറിനയും  ഒഴറിവപ്പോകറി  ടെറിയപ്പോനട  പരഖകള  തറിരറിച്ചു  നല്കപ്പോന്  പരജ്യപ്പോപമപ്പോയ
സര്കപ്പോര്  ഉതരവകനളപ്പോനയും  ഇപപപ്പോള  നറിലെവറിലെറിനല്ലന്ന  വറിവരവയും  അററിയറിച്ചട
നകപ്പോള്ളുന.”

പരപ്പോതറികപ്പോരന്  14-7-2011-ല്  മരണനപടതറിനനത്തുടെര്ന്നട  അപദ്ദേഹതറിനന്റെ  ഭപ്പോരജ്യ
ശജീമതറി  നസലെജീന  9-12-2011-ല്  പുനര്  ഹര്ജറി  നല്കുകയണപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത  പുനര്
ഹര്ജറിയറില്,  പലെരറില് നറിനയും വപ്പോയ്പയപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ തുക പചര്തട  3  ലെക്ഷേപതപ്പോളയും രൂപ
ഭര്തപ്പോവട  അപശപ്പോകന്  മരറിക്കുന്നതറിന  മുമ്പട  തറിരറിച്ചട  അടെച്ചറിരുനനവനയും  സസന്തമപ്പോയറി
കറിടെപപ്പോടെപമപ്പോ  മറ്റു  വരുമപ്പോന  മപ്പോര്ഗങ്ങപളപ്പോ  ഇല്ലപ്പോത  ആളുയും  നറിതജ്യപരപ്പോഗറിയമപ്പോയ  തനറികട
ഇനറിയള്ള  തറിരറിച്ചടെവട  നചയപ്പോന്  നറിവൃതറിയറിനല്ലനയും  ആയതറിനപ്പോല്  തനന്റെ  ദയനജീയ
സ്ഥറിതറിയയും യൂണറിററിനന്റെ പ്രവര്തനയും തടെസനപടട പപപ്പോകുന്നതറിനട ആധപ്പോരമപ്പോയ കപ്പോരണങ്ങളുയും
പകളകണനമനയും  അതറിനപവണറി  ബന്ധുവപ്പോയ  ശജീ.  സറി.  രപ്പോജനന  ബഹ.  സമറിതറി
പകളകണനമനയും  ശജീമതറി  നസലെജീന  അപപക്ഷേറിച്ചറിരറിക്കുന.  പ്രസ്തുത  പുനര്  ഹര്ജറിയയും
ഗവണ്നമന്റെട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുയും  22-2-2012-ല്  പരറിഗണറിച്ച സമറിതറി  എന്.എസട  .എഫട  .ഡറി.സറി.
എയും.ഡറി., ശജീമതറി നസലെജീന എന്നറിവരറില് നറിനയും നതളറിനവടുപട നടെതപ്പോന് തജീരുമപ്പോനറിച്ചു.

11-9-2013-നലെ  നതളറിനവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന(സറി)
വകുപറില് നറിന്നട ലെഭജ്യമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടറില് 31-12-2012-നലെ സ.ഉ.(കക) നയും.54/12/പജപവവറിവ.
പ്രകപ്പോരയും വപ്പോയ്പ എടുതറിട്ടുള്ള ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോകള മരറിച്ചുപപപ്പോയപ്പോല് അവരുനടെ അനന്തരവകപ്പോശറികള
നറിര്ദനരപ്പോനണങറില്  മരണനപട  വപ്പോയ്പപ്പോകപ്പോരനന്റെ  പപരറില്  നറിലെനറില്ക്കുന്ന  വപ്പോയ്പയറില്
പലെറിശയയും  പറിഴപലെറിശയയും  പൂര്ണ്ണമപ്പോയയും  25,000  രൂപ  വനര  മുതലുയും  ഒഴറിവപ്പോകറി  വപ്പോയ്പപ്പോ  തുക
അടെച്ചുതജീര്ക്കുന്നതറിനട  ചറിലെ  നറിബനനകപളപ്പോനടെ  ഉതരവട  പുറനപടുവറിച്ചറിരുന  എനയും  14-7-
2011-ല്  മരറിച്ചു  പപപ്പോയ  അപശപ്പോകനന്റെ  അനന്തരപ്പോവകപ്പോശറികള  സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി
കഴറിവള്ളവരപ്പോനണന്നട  കനണതറിയതറിനപ്പോല്  31-3-2012-നലെ  സര്കപ്പോര്  ഉതരവറിനന്റെ
ആനകൂലെജ്യയും  നല്കപ്പോന്  നറിര്വപ്പോഹമറിനല്ലനയും  പകരള  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന്  എയും.ഡറി.  ററിപപപ്പോര്ടട  നചയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോയയും  അററിയറിച്ചറിരുന.  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട
പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി,  ശജീമതറി  നസലെജീനപയപ്പോടെട  ,  ടെറിയപ്പോള  ബറി.പറി.എല്.  കപ്പോര്ഡറിനന്റെ
പരറിധറിയറില്  വരുന്നതപ്പോയതറിനപ്പോല് നറിലെവറിലുള്ള  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  അനസരറിച്ചട  ഇളവട
ലെഭറിയ്ക്കുന്നതറിനള്ള  അപപക്ഷേ  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്
എയും.  ഡറി.-കട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയണപ്പോയറി. അപതപ്പോപടെപ്പോപയും ഹര്ജറികപ്പോരറിയനടെ
അപപക്ഷേയറിപന്മേല്  സസജീകരറിച്ച  നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭജ്യമപ്പോകപ്പോന്  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ
വറികസന വകുപറിനയും സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയും നല്കുകയണപ്പോയറി.
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ഹര്ജറി  വറിഷയതറില്  9-4-2014-നട  പരപ്പോതറികപ്പോരറി  വജീണ്ടുയും  പരപ്പോതറി  സമര്പറിക്കുകയയും

പ്രസ്തുത  പുനനഃപരപ്പോതറിയറില്  അപശപ്പോകന്  14-7-2011-ല്  മരണനപടതറിനപ്പോല്  പടറികജപ്പോതറി

പടറികവര്ഗ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് മുപഖന അപദ്ദേഹയും സസയയുംനതപ്പോഴറില് വപ്പോയ്പയപ്പോയറി എടുത

2,83,265  രൂപയറില് ആനക അടെവപ്പോകറിയ  2,52,038  രൂപ ഒഴറിനക ബപ്പോകറി തുക അടെയ്ക്കുവപ്പോന്

നറിതജ്യപരപ്പോഗറിയയും  സ്ഥറിരവരുമപ്പോനവമറില്ലപ്പോത  ഹര്ജറികപ്പോരറിയ്ക്കട  നറിര്വപ്പോഹമറിനല്ലനയും  തനന്റെ  രണട

നപണ്മകനള സപ്പോമുദപ്പോയറിക ആചപ്പോര പ്രകപ്പോരയും  വറിവപ്പോഹയും  നചയ്തുനകപ്പോടുക്കുവപ്പോനള്ള  കഴറിവറില്ലപ്പോയ

നറിമറിതയും  അവര്  അനജ്യ  സമുദപ്പോയതറിലുള്ള  കൂലെറിപവലെകപ്പോരപ്പോയ  യവപ്പോകപളപ്പോനടെപ്പോപയും

കഴറിഞ്ഞുവരറികയപ്പോനണനയും   പഞപ്പോയതറില്  നറിനയും  അനവദറിച്ചട  കറിടറിയ  സ്ഥലെയും  ഈടെട

നല്കറി  നനല്ലപ്പോരു  തുക  വപ്പോയ്പയപ്പോയറി  എടുതപ്പോണട  ഭര്തപ്പോവപ്പോയ  അപശപ്പോകനന്റെ

ചറികറിതപ്പോനചലെവട  നടെതറിയനതനയും  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  വകുപറിനന്റെ

ററിപപപ്പോര്ടറില്  "മരറിച്ചുപപപ്പോയ  അപശപ്പോകനന്റെ  അനന്തരവകപ്പോശറികള  സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി

കഴറിവള്ളവരപ്പോനണന്നട  കനണതറിയറിട്ടുനണനള്ള" പരഖനപടുതല്  സതജ്യവറിരുദമപ്പോനണനയും

അററിയറിച്ചറിരുന.

ടെറി  പുനനഃപരപ്പോതറി  26-4-2014-നട  വകുപറിനയച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോവശജ്യനപടറിരുന.

ആയതറിപന്മേല്  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  (ബറി)  വകുപട  23-7-2018-നലെ

23260/ബറി3/14/പജപവവറിവ.  നമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയും ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില് ശജീമതറി

നസലെജീന  അപശപ്പോകനന്റെ  അപപക്ഷേ  പരറിഗണറിച്ചുനകപ്പോണട  13-7-2018-നലെ  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)

നമ്പര്.791/2018/പജ.പവ.വറിവ.  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയും  പകരള  സയുംസ്ഥപ്പോന  പടറികജപ്പോതറി

പടറികവര്ഗ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനന്റെ  തറിരുവനന്തപുരയും  ശപ്പോഖയറില്  നറിനയും  ടെറിയപ്പോളുനടെ

ഭര്തപ്പോവപ്പോയ  മരണനപട  എന്.  അപശപ്പോകന്  എടുത  വപ്പോയ്പയനടെ  ബപ്പോകറി  നറില്ക്കുന്ന

വപ്പോയ്പത്തുകയയും പലെറിശയയും പറിഴപലെറിശയയും ഉളനപനടെയള്ള കുടെറിശറിക തുകയപ്പോയ 2,71,491.34

രൂപ  ടെറിയപ്പോളുനടെ  നറിലെവറിനലെ  അവസ്ഥ  ഒരു  പ്രപതജ്യക  പകസപ്പോയറി  പരറിഗണറിച്ചട

എഴതറിതള്ളറിനകപ്പോണട  സര്കപ്പോര്  ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട  എന്ന  വറിവരയും  അററിയറിച്ചറിരുന.

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി  അയുംഗജീകരറിക്കുകയയും  ററിപപപ്പോര്ടട  വറിവരയും  ഹര്ജറികപ്പോരറിനയ

അററിയറിക്കുകയയും നചയ്തു.

28-12-2010-ല് സമറിതറി മുമ്പപ്പോനക സമര്പറികനപട പ്രസ്തുത ഹര്ജറിയറിപന്മേല് അന്തറിമ

ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭജ്യമപ്പോകപ്പോന്  ദജീര്ഘനപ്പോള  പവണറി  വന.  എന്നറിരുന്നപ്പോലുയും   സമറിതറിയനടെ

നറിരന്തരമപ്പോയ  ഇടെനപടെല്  മുഖപ്പോന്തരവയും  നതളറിനവടുപറിനന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലുയും  പരപ്പോതറി

പരറിഹരറികനപടതറില് സമറിതറി അതജീവ സന്തുഷ്ടറി പരഖനപടുത്തുന.
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2. തൂങ്ങല് നവള്ളരറിക്കുണട പടറികവര്ഗ പകപ്പോളനറിയറിനലെ കമന്യൂണറിററി ഹപ്പോളറിനട നകടറിടെയും
അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ശജീ.സറി.കുഞറികണ്ണന് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

(ഫയല് നമ്പര്. 18025/എസട.സറി.എസട.ടെറിഎ 2/2008/നറി.നസ)

(ഗവണ്നമന്റെട റഫറന്സട നമ്പര്. ഇ 1/277/2018/പജപവവറിവ. തജീയതറി 21-1-2019)

തൂങ്ങല് നവള്ളരറിക്കുണട പടറികവര്ഗ പകപ്പോളനറിയറിനലെ കമന്യൂണറിററി ഹപ്പോള കപ്പോലെപഴകയും
നകപ്പോണട  പചപ്പോര്നന്നപ്പോലെറിക്കുകയപ്പോനണനയും  നപപ്പോതുപരറിപപ്പോടെറികള  നടെക്കുപമ്പപ്പോള  ആളുകനള
ഉളനകപ്പോള്ളപ്പോനള്ള  സ്ഥലെപരറിമറിതറിയനണനയും  ധപ്പോരപ്പോളയും  വറിദജ്യപ്പോര്തറികള  ഉളനപടുന്ന
പകപ്പോളനറിയറില്  വപ്പോയനശപ്പോലെയറിനല്ലനയും  ആയതറിനപ്പോല്  പുതറിയ  കമന്യൂണറിററി  ഹപ്പോള
നറിര്മറിക്കുവപ്പോനള്ള  ഫണട  അനവദറികണനമന്നപ്പോയറിരുന  25-9-2008-ല്  സമര്പറിച്ച
ഹര്ജറിയറിനലെ ആവശജ്യയും.

ഹര്ജറിയറിപന്മേല്  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  വകുപട  7-11-2009-ാം
തജീയതറിയപ്പോയറി  ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനന്റെ  2009-10  വര്ഷനത
ടെറി.എസട.പറി.-യറില് പ്രസ്തുത പകപ്പോളനറിയറില് പുതറിയ കമന്യൂണറിററി ഹപ്പോള നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട
6.32  ലെക്ഷേയും  രൂപ  അടെങല്  വരുന്ന  പപ്രപ്പോജകറിനട  അയുംഗജീകപ്പോരയും  ലെഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി
അററിയറിച്ചറിരുന.  ടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  4-8-2010-നലെ  പയപ്പോഗതറില്  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി
പകപ്പോളനറിയറില് പുതറിയ കമന്യൂണറിററി ഹപ്പോളറിനന്റെ നറിര്മപ്പോണയും ആരയുംഭറിപച്ചപ്പോ എനയും ആയതറിനന്റെ
ഇപപപ്പോഴനത  അവസ്ഥ  എന്തപ്പോനണനയും  വകുപറിപനപ്പോടെട  ആരപ്പോയകയയും  നചയ്തു.  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയും  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ  വറികസന  വകുപട  ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില്
തൂങ്ങല് നവള്ളരറിക്കുണട പടറികവര്ഗ പകപ്പോളനറിയറില്  നകപ്പോപടെപ്പോയും  -  പബളൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനന്റെ
2009-10  വര്ഷനത  ടെറി.എസട.പറി.യറില്  ഉളനപടുതറി  6.32  ലെക്ഷേയും രൂപ  നചലെവഴറിച്ചട
പുതറിയ  കമന്യൂണറിററി  ഹപ്പോള  നറിര്മറിച്ചറിട്ടുനണനയും  ആയതറിനന്റെ  കവദദ്യുതജീകരണ
പ്രവൃതറികള മപ്പോതപമ ഇനറി പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോനള്ളു എനയും അററിയറിക്കുകയണപ്പോയറി .

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  14-11-2012-നലെ  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയയും
കമന്യൂണറിററി  ഹപ്പോള  കവദദ്യുതജീകരണ  പ്രവര്തറികള  പൂര്തജീകരറിപച്ചപ്പോനയന്നട
വകുപറിപനപ്പോടെപ്പോരപ്പോയപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയയും നചയ്തു.  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേല് പടറികജപ്പോതറി
പടറികവര്ഗ  വറികസന  വകുപട  21-1-2019-നലെ  കതട  മുപഖന  ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില്
നകപ്പോപടെപ്പോയും-പബളൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനലെ  നവള്ളരറിക്കുണട  പടറികവര്ഗ  പകപ്പോളനറിയറില്
പടറികവര്ഗ  വറികസന  വകുപട അനവദറിച്ച  കമന്യൂണറിററിഹപ്പോളറിനട  കവദദ്യുതറി  കണക്ഷേന്
ഉണപ്പോയറിരുനനവങറിലുയും  ചറിലെ  സപ്പോപങതറിക  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  കവദദ്യുതറിബനയും
വറിപച്ഛേദറിച്ചറിരുനനവനയും  എന്നപ്പോല്  പടറികവര്ഗ  വറികസന  വകുപട  2018-19  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയും  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്ന  സപ്പോമൂഹജ്യ  പഠന  മുററി  പദതറിയറില്  തൂങ്ങല്  നവള്ളരറിക്കുണട

276/2022.
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പകപ്പോളനറിനയ  നതരനഞടുതതറിനപ്പോല്  നറിലെവറിലുള്ള  കമന്യൂണറിററി  ഹപ്പോള  ററിപയര്  നചയ്തട
കവദദ്യുതറിബനയും  പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചറിട്ടുനണനയും  അററിയറിച്ചറിരുന.   പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട
15-5-2019-നലെ പയപ്പോഗതറില് പരറിഗണറിച്ച സമറിതറി പുതുതപ്പോയറി നകടറിടെ നറിര്മപ്പോണങ്ങളകട
അനമതറി  പതടുന്ന  അപപക്ഷേപയപ്പോനടെപ്പോപയും  കവദദ്യുതറി/വപ്പോടര്  കണക്ഷേന്  തുടെങ്ങറിയവയ്ക്കുള്ള
അയുംഗജീകപ്പോരയും  കൂടെറി  നല്കുന്ന തരതറില് എസറിപമറട  തയപ്പോറപ്പോകറി  സമര്പറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശജ്യമപ്പോയ
നറിര്പദ്ദേശയും അധറികൃതര്കട നല്കണനമന്നട ബനനപട വകുപറിനട നറിര്പദ്ദേശയും നല്കറി .

സമറിതറിയനടെ  ഇടെനപടെല്മൂലെയും  ഹര്ജറി  വറിഷയതറില്  പരറിഹപ്പോരയും  കപ്പോണപ്പോന്
കഴറിഞതറില് സമറിതറി സയുംതൃപറി പരഖനപടുത്തുന.

3. ജപ്പോതറി സര്ടറിഫറികറട ലെഭജ്യമപ്പോകണനമന്നട അപപക്ഷേറിച്ചുനകപ്പോണട ശജീമതറി സുമ അജജീഷട
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി സയുംബനറിച്ചട. 

(ഫയല് നമ്പര്. 20714/SC-ST B1/15/നറി.നസ.)

സര്കപ്പോര് റഫറന്സട നമ്പര്. 1) 63360/ററി2/15/R.D. dated 27-5-2016

             2) റവ-ററി2/327/2017/റവ. Dated 22-5-2018

പകപ്പോടയയും ജറില്ലയറിനലെ മജീനച്ചറില് തപ്പോലൂകറില് കുറവറിലെങ്ങപ്പോടെട പഞപ്പോയതട സസപദശറിനറിയപ്പോയ
ഹര്ജറികപ്പോരറിയയും  കുടുയുംബവയും  ഹറിന-മലെപവടെന്  (പടറികവര്ഗയും)  സമുദപ്പോയ  അയുംഗമപ്പോനണനയും
2014-15-ല് ജപ്പോതറി സര്ടറിഫറികററിനട അപപക്ഷേ നല്കറിയപപപ്പോള ബനനപട ഉപദജ്യപ്പോഗസ്ഥര്
അപപക്ഷേ  നറിപഷധറിനച്ചനയും  തന്മൂലെയും  മകളുനടെ  വറിദജ്യപ്പോഭജ്യപ്പോസ  ആവശജ്യങ്ങള
നറിപഷധറികനപടുകയണപ്പോനയന്നട  പരപ്പോതറിനപട്ടുനകപ്പോണ്ടുയും പടറികവര്ഗ ജപ്പോതറി  സര്ടറിഫറികറട
ലെഭജ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി നടെപടെറി ആവശജ്യനപട്ടുയും ശജീമതറി സുമ അജജീഷറില് നറിനയും  4-8-2015-നലെ
പകപ്പോടയയും ജറില്ലപ്പോ സന്ദര്ശനപവളയറില് സമറിതറിയ്ക്കട ഹര്ജറി ലെഭറിച്ചറിരുന.

പ്രസ്തുത ഹര്ജറിയറിന്പമല് റവനന്യൂ വകുപട  27-5-2016-ല് ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഹര്ജറികപ്പോരറിയനടെ  പരമ്പരപ്പോഗത  ജപ്പോതറി  സയുംബനറിച്ചട  വജ്യക്തതയറില്ലപ്പോതതപ്പോയറി
തഹസജീല്ദപ്പോര്  അററിയറിച്ചതറിനപ്പോല്  വറിഷയയും  കറിര്തപ്പോ ഡ്സറിനട  അയയ്ക്കുവപ്പോന്
തഹസജീല്ദപ്പോര്കട  നറിര്പദ്ദേശയും  നല്കറിയറിട്ടുനണന്നട  ലെപ്പോന്റെട  റവനന്യൂ  കമജീഷണര്
അററിയറിച്ചതപ്പോയ വറിവരയും അററിയറിച്ചറിരുന.  പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയയും ടെറി
വറിഷയതറില്  കറിര്തപ്പോഡ്സറിനലെ  ഉപദജ്യപ്പോഗസ്ഥരറില്  നറിനയും  നതളറിനവടുപട  നടെതപ്പോന്
തജീരുമപ്പോനറിക്കുകയയും  തുടെര്ന്നട  ഹര്ജറി  വറിഷയതറില്  കറിര്തപ്പോ ഡ്സറിനലെ  ഉപദജ്യപ്പോഗസ്ഥരറില്
നറിനയും സമറിതറി 14-2-2017 -നട നതളറിനവടുപട നടെത്തുകയയും നചയ്തറിരുന.  ടെറി വറിഷയതറില്
ഫജീല്ഡ്തലെ അപനസഷണയും നടെതറിയതറിനപശഷയും അന്തറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട  എതയയുംനപനടന്നട
സമറിതറിയ്ക്കട  ലെഭജ്യമപ്പോകപ്പോനമന്നട  ബനനപട  ഉപദജ്യപ്പോഗസ്ഥന്  സമറിതറിയ്ക്കട  പയപ്പോഗതറില്  ഉറപട
നല്കറിയറിരുന.
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ഹര്ജറികക്ഷേറിയനടെ മലെപവടെന്  (പടറികവര്ഗയും)  അവകപ്പോശ വപ്പോദയും  യഥപ്പോര്തമപ്പോനണന്നട
കറിര്തപ്പോഡ്സട  വറിജറിലെന്സട  ഓഫജീസര്  അററിയറിച്ചതറിനന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്
ഹര്ജറികപ്പോരറികട  മജീനച്ചറില്  തപ്പോലൂകട  തഹസജീല്ദപ്പോര്  ജപ്പോതറി  സര്ടറിഫറികറട  അനവദറിച്ചട
നല്കറിയതപ്പോയറി  ലെപ്പോന്ഡട  റവനന്യൂ  കമജീഷണര്  ററിപപപ്പോര്ടട  നചയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോയള്ള  ററിപപപ്പോര്ടട
റവനന്യൂ വകുപറില് നറിനയും  22-5-2018  തജീയതറിയപ്പോയറി  സമറിതറിയ്ക്കട  ലെഭജ്യമപ്പോക്കുകയയും പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടട  3-1-2019-നലെ  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയയും  അയുംഗജീകരറിക്കുകയയും
ററിപപപ്പോര്ടട വറിവരയും 25-3-2019-നലെ കതട മുപഖന ഹര്ജറികപ്പോരറിനയ അററിയറിക്കുകയയും നചയ്തു.

സമറിതറിയനടെ  നറിരന്തരമപ്പോയ  ഇടെനപടെല്മൂലെയും  ഹര്ജറി  വറിഷയതറില്  പരറിഹപ്പോരയും
കപ്പോണപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചതറില് സമറിതറികട അതജീവ സയുംതൃപറിയണട.

4.  പടയയും  റദ്ദേട  നചയ്ത  റവനന്യൂ  വകുപറിനന്റെ  നടെപടെറി  പുനനഃപരറിപശപ്പോധറികണനമന്നട
ആവശജ്യനപടട ശജീമതറി അകമ, കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട സമര്പറിച്ച പരപ്പോതറി.

(ഫയൽ നമ്പര് 15834/എസട .സറി.എസട .ടെറി.ബറി 1/2007/നറി.നസ.)

(സര്കപ്പോര് റഫ. നമ്പര് 14/എല്4/2018/റവ. തജീയതറി 1-8-2019)

ഹര്ജറികപ്പോരറിയനടെ നനകവശപ്പോവകപ്പോശതറിലുളള  10  നസന്റെട  സ്ഥലെതറിനട  (റജീ  സര്പവ
477/1) 1998-ല് റവനന്യൂ വകുപറില് നറിനയും പടയയും ലെഭറിച്ചതപ്പോനണനയും 2002 വനരയള്ള കരയും
തജീരുവ അടെച്ചട വരനവ, 29-3-2002-നലെ D.Dis. 3781/02 ഉതരവട പ്രകപ്പോരയും കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട
റവനന്യൂ ഡറിവറിഷണല് ഓഫജീസര്, പ്രസ്തടുത ഭൂമറി പഞപ്പോയതറിനന്റെ പുറപമ്പപ്പോകട ഭൂമറിയപ്പോനണന്ന
കപ്പോരണയും  പറഞട  പടയയും  റദ്ദേട  നചയ്തനതനയും  ആയതറിനപ്പോല്  മറ്റു  വസ്തുവകകളറില്ലപ്പോത
നറിര്ധനയപ്പോയ  ഹര്ജറികപ്പോരറികട  പടയയും  പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചട  നല്കണനമന്നപ്പോയറിരുന
15-10-2007-ല് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറിയറിനലെ ആവശജ്യയും.

ഹര്ജറി  വറിഷയതറിപന്മേല് റവനന്യൂ വകുപട  28-1-2010-ല് ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില്
ശജീമതറി  അകമയ്ക്കട  പതറിച്ചു  നല്കറിയ  കുമ്പഡപ്പോനജ  വറിപല്ലജറിനലെ  ററി.സ.നയും.477/1
പപ്പോര്ടറില്നപട  ഭൂമറി  റവനന്യൂ  നറപകപ്പോര്ഡുകള  പ്രകപ്പോരയും  കുമ്പഡപ്പോനജ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്
നറിക്ഷേറിപമപ്പോയ  പമച്ചറില്  പുറപമ്പപ്പോകട  ആനണന്നട  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ആര്.ഡറി.ഒ-യ്ക്കട
പബപ്പോധജ്യനപടുകയയും 1964-നലെ നക.എല്.എ. റൂളസറിനലെ റൂള 1 (എ) സബ്റൂള (VI) പ്രകപ്പോരയും
പഞപ്പോയതറില്  നറിക്ഷേറിപമപ്പോയ  പമച്ചറില്  പുറപമ്പപ്പോകട  പതറിവറിനര്ഹമല്ലപ്പോത
സപ്പോഹചരജ്യതറില് 29-3-2002-നലെ ഡറി.ഡറിസട .3781/02 നമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയും പ്രസ്തുത
പതറിവട  ഉതരവട  ആര്.ഡറി.ഒ  റദ്ദേപ്പോക്കുകയയും  ടെറിയപ്പോളുനടെ  പകസട  പരറിഗണറികണനമങറില്
ടെറിയപ്പോളുനടെ  പപരറിലുള്ള  ഒററിജറിനല്  പതറിവയും  പടയവയും  ടെറിയപ്പോള  സറണര്
നചപയണതപ്പോയറിട്ടുനണനയും  പ്രസ്തുത  ഭൂമറി  റവനന്യൂ  വകുപറില്  പുനനഃനറിക്ഷേറിപമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള
അനമതറിയ്ക്കപ്പോയറി  കുമ്പഡപ്പോനജ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  നസക്രടററിപയപ്പോടെട  അപപക്ഷേറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി
അററിയറിച്ചറിരുന.
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പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  4-8-2010-നലെ  പയപ്പോഗതറില്  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  ശജീമതറി
അകമയ്ക്കട  പതറിച്ചു  നല്കറിയ  കുമ്പഡപ്പോനജ  വറിപല്ലജറിനലെ  റജീസര്പവ  നമ്പര്  477/1
പപ്പോര്ടറില്നപട  ഭൂമറി  റവനന്യൂ  വകുപറില്  പുനനഃനറിക്ഷേറിപമപ്പോക്കുന്നതറിനളള  അനമതറിയ്ക്കപ്പോയറി
തഹസജീല്ദപ്പോര്  കുമ്പഡപ്പോനജ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  നസക്രടററികട  നല്കറിയ  അപപക്ഷേയറില്
നടെപടെറി  സസജീകരറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോനയന്നട  അപനസഷറിച്ചട  തുടെര്നടെപടെറികള  തസരറിതനപടുതറി
ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറികണനമന്നട റവനന്യൂ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശജ്യനപടുകയയും തുടെര്ന്നട ടെറി വകുപട
4-2-2012-ല്  ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ  ഇടെകപ്പോലെ  ററിപപപ്പോര്ടറില്,  പ്രസ്തുത  സ്ഥലെയും  പഞപ്പോയതറില്
നറിക്ഷേറിപമപ്പോയ സ്ഥലെമപ്പോയതറിനപ്പോല് തപദ്ദേശസസയയുംഭരണ വകുപട  പ്രസ്തുത സ്ഥലെയും ഡജീനവസട
നചയ്തട  വറിജപ്പോപനയും  പുറനപടുവറിനച്ചങറില്  മപ്പോതപമ  റവനന്യൂ  വകുപറിനട  തജീരുമപ്പോനയും
നനകനകപ്പോളളപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകയളളൂ എനയും ആയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത ഹര്ജറിയറിപന്മേല് നടെപടെറി
സസജീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസയയുംഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട  ആവശജ്യനപടറിട്ടുനണനയും
അററിയറിച്ചറിരുന. 5-12-2012-നലെ സമറിതറിപയപ്പോഗയും പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട പരറിഗണറിക്കുകയയും ടെറി
ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തപദ്ദേശസസയയുംഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട  അന്തറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട
ആവശജ്യനപടുകയയും നചയ്തു.  

തുടെര്ന്നട  റവനന്യൂ  (എല്)  വകുപട  21-11-2016-നലെ  കതട  മുപഖന  ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ
മറുപടെറിയറില്  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറില്ലയറിനലെ  കുമ്പഡപ്പോനജ  വറിപല്ലജട  റജീസര്പവ  നമ്പര്  477/1
എ-യറില്നപടതുയും  കുമ്പഡപ്പോനജ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  നറിക്ഷേറിപമപ്പോയതുമപ്പോയ  10  നസന്റെട
കനകപ്പോലെറി പമച്ചറില് പുറപമ്പപ്പോകട ഭൂമറി സര്കപ്പോരറിപലെകട പുനനഃനറിക്ഷേറിപമപ്പോകറി വറിജപ്പോപനയും
പുറനപടുവറിക്കുന്നതറിനളള നടെപടെറികള സസജീകരറിച്ചുവരുന്നതപ്പോയറി തപദ്ദേശസസയയുംഭരണ വകുപട
അററിയറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിവരയും  ററിപപപ്പോര്ടട  നചയ്തറിരുന.   പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  23-11-2016-നലെ
നതളറിനവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയയും  ഹര്ജറികപ്പോരറികട  പടയയും
നല്കറിയറിരുന്ന  10  നസന്റെട  സ്ഥലെയും  ടെറിയപ്പോളകട  തറിരറിച്ചു  നല്കപ്പോന് ആവശജ്യമപ്പോയ  നടെപടെറി
സസജീകരറികപ്പോന്  റവനന്യൂ വകുപറിപനപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയയും നചയ്തു.

തുടെര്ന്നട  ,  തപദ്ദേശസസയയുംഭരണ  വകുപറില്  നറിനയും  ലെഭറിച്ച  22-12-2017-നലെ
ആര്സറി4/12/2015/തസസഭവ.  നമ്പര്  കതട  മുപഖനയള്ള  ററിപപപ്പോര്ടറില്  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട
ജറില്ലയറിനലെ കുമ്പഡപ്പോനജ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില് നറിക്ഷേറിപമപ്പോയറിരുന്ന, കുമ്പഡപ്പോനജ വറിപല്ലജറിനലെ
റജീസ.നമ്പര്. 477/1 എ-യറില്നപട 10 നസന്റെട കനകപ്പോലെറി പമച്ചറില് പുറപമ്പപ്പോകട ഭൂമറി പകരള
പഞപ്പോയതട രപ്പോജട  ആകറിനന്റെ  പരറിധറിയറില്  നറിനയും  ഒഴറിവപ്പോകറിനകപ്പോണട  10-10-2017-നലെ
സ.ഉ.(അച്ചടെറി)  നമ്പര്.74/2017/തസസഭവ.  (എസട  .ആര്.ഒ.  നമ്പര്  633/2017)  പ്രകപ്പോരയും
വറിജപ്പോപനയും  പുറനപടുവറിച്ച  പശഷയും,  ഭൂമറി  പതറിച്ചട  നല്കുന്നതറിനള്ള  തുടെര്  നടെപടെറികള
സസജീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി വറിജപ്പോപനതറിനന്റെ പകര്പട സഹറിതയും 8431/എല്1/11/റവ. നമ്പര്
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ഫയല്  റവനന്യൂ  വകുപറിനട  തറിരറിനക  നല്കറിയറിട്ടുനണന്നട  അററിയറിക്കുകയയും  റവനന്യൂ  (എല്)
വകുപറില് നറിനള്ള  1-8-2019-നലെ കതട മുപഖന കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  തപ്പോലൂകട  ,  കുമ്പഡപ്പോനജ
വറിപല്ലജട റജീ സര്പവ നമ്പര് 477/1 എ-ല്നപട 0.10 ഏകര് ഭൂമറികട ശജീമതറി അകമ W/o.
പഗപ്പോപപ്പോലെ ഡറി.,  മപ്പോര്പനടുക എന്നവര്കട  31-12-2018-നട  പടയയും  നല്കറിയറിട്ടുനണനള്ള
അന്തറിമ മറുപടെറി  ലെഭജ്യമപ്പോക്കുകയയും നചയ്തറിരുന.  ഹര്ജറിയറിപന്മേല് റവനന്യൂ വകുപറില് നറിനയും
ലെഭറിച്ച  അന്തറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട  11-12-2019-നലെ  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  അയുംഗജീകരറിക്കുകയയും
ററിപപപ്പോര്ടട വറിവരയും ഹര്ജറികപ്പോരറിനയ അററിയറിക്കുകയയും നചയ്തു. 

ഒരു  ദശപ്പോബ്ദകപ്പോലെതറിപലെനറ  സമയനമടുനതങറിലുയും  സമറിതറിയനടെ  നറിരന്തരമപ്പോയ
ഇടെനപടെലെറിലൂനടെ ഹര്ജറി ആവശജ്യയും പരറിഹരറികപ്പോന് കഴറിഞതറില് സമറിതറി സന്തുഷ്ടറി പരഖനപടുത്തുന.

5. പഠനയും  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന് എസട  .സറി  .പസപ്പോളര്ഷറിപട  ലെഭറിക്കുവപ്പോന്,  പവണനടെപടെറി
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സസജീകരറികണനമന്നപ്പോവശജ്യനപടട ശജീ.സുജറിതട എസട .എസട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി
സയുംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പര്  21664/എസട.സറി.എസട.ടെറി.ബറി2/2018/നറി.നസ.)

സര്കപ്പോര് റഫറന്സട  നമ്പര്  WW3/3087063/18/  Dated  3-1-2019  പജപവവറിവ.
 എ 2/58/18/പജപവവറിവ Dated 21-1-2019.

ഗവണ്നമന്റെട  ഏവറിപയഷന്  നട്രെയറിനറിയുംഗട  ഇന്സറിറന്യൂടട  ഭുവപനശസററില്(ഒറജീസ)
നകപ്പോപമര്സജ്യല്  കപലെറട  കലെസന്സട നട്രെയറിനറിയുംഗട  പകപ്പോഴറിനട  (CPL) 2016  നവയുംബര്
മപ്പോസതറില് പ്രപവശറിച്ച ഹര്ജറികപ്പോരന് എസട.സറി  .  വറിഭപ്പോഗതറിനള്ള പകന സര്കപ്പോററിനന്റെ
പപപ്പോസട നമട്രെറികട പസപ്പോളര്ഷറിപറിനപ്പോയറി 2016 ഡറിസയുംബററില് അപപക്ഷേ നലറിനയങറിലുയും പഫപ്പോയും
മപ്പോററിപപപ്പോയതറിനപ്പോല് വജീണ്ടുയും സമര്പറികപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശയും ലെഭറിച്ചതറിന് പ്രകപ്പോരയും  2017  ജൂണ്
മപ്പോസതറില്  അപപക്ഷേറിനച്ചനയും  എന്നപ്പോല്  1½ വര്ഷയും  ഫയല്  ധനകപ്പോരജ്യ  വകുപറില്
നപന്ഡറിയുംഗറില് ആകുകയയും 2018 ആഗസട മപ്പോസയും പകന സപ്പോമൂഹജ്യ നജീതറി വകുപറിനട ഫയല്
കകമപ്പോററിനയങറിലുയും  2018 ഏപ്രറില് മുതല് പ്രസ്തുത പസപ്പോളര്ഷറിപട നറിര്തലെപ്പോകറിയതറിനപ്പോല്
സര്കപ്പോരറിനന്റെ പസപ്പോളര്ഷറിപറിനട അപപക്ഷേറിനച്ചങറിലുയും ആയതട ലെഭജ്യമപ്പോയറിടറിനല്ലന്നതപ്പോയറിരുന
2018  -ല് സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിനലെ  വറിഷയയും.  സസന്തമപ്പോയറി  വജീടുപപപ്പോലുമറില്ലപ്പോത
ഹര്ജറികപ്പോരന്  ആനകയള്ള  സ്ഥലെയും  പലെപ്പോണ്  വച്ചറിടപ്പോണട  അഡറിഷന്  ഫജീസുയും  മറ്റുയും
നചലെവകളക്കുമപ്പോയറി  1,60,000  രൂപ കനണതറിയനതനയും പസപ്പോളര്ഷറിപട  ലെഭറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
പഠനയും  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത  സ്ഥറിതറിയപ്പോയതറിനപ്പോല്  എതയയും  നപനടന്നട
പസപ്പോളര്ഷറിപട  ലെഭറിക്കുവപ്പോന്  പവണ  നടെപടെറി  സസജീകരറികണനമനയും  ഹര്ജറിയറില്
അപപക്ഷേറിച്ചറിരുന.



14

ഹര്ജറി ററിപപപ്പോര്ടറിനപ്പോയറി പടറികജപ്പോതറി-പടറികവര്ഗ വറികസനയും,  ഉന്നതവറിദജ്യപ്പോഭജ്യപ്പോസയും,
ധനകപ്പോരജ്യയും വകുപ്പുകളറിപലെകട അയച്ചറിരുന.

പ്രസ്തുത  ഹര്ജറിയറിപന്മേല്  ധനകപ്പോരജ്യ(നവല്നഫയര്  വറിയുംഗട)  വകുപട  3-1-2019-ല്
ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഹര്ജറികപ്പോരനട   30,00,000  രൂപ  വറിദജ്യപ്പോഭജ്യപ്പോസപ്പോനകൂലെജ്യമപ്പോയറി
നല്കുന്നതറിനട  A2/58/2018-SC-ST DD  എന്ന  ഭരണവകുപട ഫയലെറില് ധനകപ്പോരജ്യ വകുപട
WW3/53/2018/Fin.  നമ്പര്  ററിമപ്പോര്കറിലൂനടെ  അയുംഗജീകപ്പോരയും  നലറി  തുടെര്നടെപടെറികളകപ്പോയറി
പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ വറികസന  വകുപറിപലെകട  29-12-2018  -ല്  നലറിയറിട്ടുണട  എന്നട
അററിയറിച്ചറിരുന.

തുടെര്ന്നട പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ വറികസന (എ) വകുപട 21-1-2019-ല് ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറില്, ഹര്ജറികപ്പോരനട പസപ്പോളര്ഷറിപട തുകയപ്പോയ 30,54,800 രൂപ സ.ഉ.സപ്പോധപ്പോ നമ്പര്
1262/2018  പജപവവറിവ.  തജീയതറി  19-12-2018  പ്രകപ്പോരയും  അനവദറിച്ചതപ്പോയറി
അററിയറിക്കുകയയും  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  26-6-2019-നലെ  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകയയും അയുംഗജീകരറിക്കുകയയും ററിപപപ്പോര്ടട  വറിവരയും  28-9-2019-നലെ കതട മുപഖന
ഹര്ജറികപ്പോരനന അററിയറിക്കുകയയും നചയ്തു.

സമറിതറിയനടെ  നറിരന്തരമപ്പോയ  ഇടെനപടെല്  മൂലെയും  ഹര്ജറി  വറിഷയതറില്  പരറിഹപ്പോരയും
കപ്പോണപ്പോന് കഴറിഞതട  മുപഖന സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി പ്രതറിസനറി പനരറിടറിരുന്ന പടറികജപ്പോതറി
വറിഭപ്പോഗ  വറിദജ്യപ്പോര്തറികട  ആഗഹറിച്ച  ഉന്നത  വറിഭജ്യപ്പോഭജ്യപ്പോസയും  പനടെപ്പോന്  വഴറിനയപ്പോരുകപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചതറില് സമറിതറി സയുംതൃപറി പരഖനപടുത്തുന.

6.  നകപ്പോല്ലയും  ടെറി.നക.എയും.  എഞറിനജീയററിയുംഗട  പകപ്പോപളജറിനലെ  പട്രെഡ്സ് മപ്പോന്  തസ്തറിക
അയുംഗജീകരറിച്ചട  ശമ്പളയും  നല്കുന്നതറിനളള  നടെപടെറി  സസജീകരറികണനമന്നപപക്ഷേറിച്ചട
ശജീ.  രപമശന് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി സയുംബനറിച്ചട .

(ഫയല് നമ്പര് 21042/എസട .സറി.എസട .ടെറി. ബറി2/2017/നറി.നസ.)

(സര്കപ്പോര് റഫറന്സട നമ്പര് നജ3/132/2017-ഉ.വറി.വ.dated 6-6-2019.)

നകപ്പോല്ലയും  ടെറി.നക.എയും.  എഞറിനജീയ ററിയുംഗട  പകപ്പോപളജറില്  പട്രെഡ്സപ്പോന്  (നപയറിന്റെര്)
തസ്തറികയറില്  1-6-2016-ല്  പജപ്പോലെറിയറില്  പ്രപവശറിച്ച   ഹറിന  കുറവ  സമുദപ്പോയതറില്നപട
ഹര്ജറികപ്പോരനന്റെ  നറിയമനയും  ഡയറകര്  ഓഫട  നടെകറികല്  എഡദ്യുപകഷന്
അയുംഗജീകരറികപ്പോതതറിനപ്പോല് പതട മപ്പോസമപ്പോയറി ശമ്പളയും  ലെഭറിച്ചറിടറിനല്ലനയും സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി
വളനരയധറികയും  ബുദറിമുടട  പനരറിടുനനവനയും  ആയതറിനപ്പോല്  ഹര്ജറികപ്പോരനന്റെ  നറിയമനയും
അയുംഗജീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശജ്യമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസജീകരറികണനമന്നതപ്പോയറിരുന  15-7-2017-ല്
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറിയറിനലെ ആവശജ്യയും.
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ഹര്ജറിയറിപന്മേല്  ഉന്നതവറിദജ്യപ്പോഭജ്യപ്പോസ  വകുപട  6-6-2019-ല്  ലെഭജ്യമപ്പോകറിയ
നജ3/132/2017-ഉ.വറി.വ. നമ്പര് ററിപപപ്പോര്ടട തപ്പോനഴ പറയയും പ്രകപ്പോരമപ്പോണട :

"നകപ്പോല്ലയും ടെറി.നക.എയും. എഞറിനജീയററിയുംഗട പകപ്പോപളജറില് നകമറികല് എഞറിയനജീയററിയുംഗട
വറിഭപ്പോഗതറില്  മപ്പോതമപ്പോണട  ഒരു  പട്രെഡ്സപ്പോന്  നപയറിന്റെര്  തസ്തറിക  അനവദറിച്ചറിരുന്നതട.
എന്നപ്പോല്,  പട്രെഡട  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോനത  പട്രെഡ്സപ്പോന്  നപയറിന്റെര്  തസ്തറികയറിപലെകട
മപ്പോപനജ്ന മന്റെട 2016-ല് 2 നറിയമനയും നടെതറിയറിരുന.  ആയതറിനപ്പോല്, ഒന്നപ്പോയും റപ്പോങ്കുകപ്പോരനന്റെ
നറിയമനയും  മപ്പോതമപ്പോണട  സപ്പോപങതറിക  വറിദജ്യപ്പോഭജ്യപ്പോസ  ഡയറകര്  അയുംഗജീകരറിച്ചറിരുന്നതട.
1-6-2016-ല്  പജപ്പോലെറിയറില്  പ്രപവശറിച്ച  രണപ്പോയും  റപ്പോങ്കുകപ്പോരനപ്പോയ  ശജീ.  രപമശനന്റെ  നറിയമനയും
അയുംഗജീകരറിച്ചറിരുന്നറില്ല.

ശജീ.  രപമശനന  ടെറിയപ്പോനന്റെ  പയപ്പോഗജ്യതയനടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  മപറനതങറിലുയും
പട്രെഡറിപലെപ്പോ  സൂപര്നന്യൂമറററി  തസ്തറികയറിപലെപ്പോ  നറിയമറിക്കുന്നതറിനട  അനമതറി  നല്കണനമന്നട
സപ്പോപങതറിക വറിദജ്യപ്പോഭജ്യപ്പോസ ഡയറകര് ആവശജ്യനപടറിരുന.  മപ്പോതമല്ല,  ശജീ.  രപമശനന കൂടെറി
ഉളനപടുതറിയപ്പോലുയും  ടെറി  തസ്തറികയറില്  ആള  അധറികമപ്പോവറില്ല  എനയും  സപ്പോപങതറിക
വറിദജ്യപ്പോഭജ്യപ്പോസ ഡയറകര് അററിയറിച്ചറിരുന.

നകപ്പോല്ലയും ടെറി.നക.എയും.  എഞറിനജീയററിയുംഗട  പകപ്പോപളജറിനലെ അനവദറികനപട പട്രെഡ്സപ്പോന്
തസ്തറികകള  അധറികരറികപ്പോന്  പപ്പോടെറില്ല  എന്ന  വജ്യവസ്ഥയറില്  ഒരു  പ്രപതജ്യക  പകസപ്പോയറി
പരറിഗണറിച്ചുനകപ്പോണട ടെറി.നക.എയും.  എഞറിനജീയററിയുംഗട പകപ്പോപളജറിനലെ പട്രെഡ്സപ്പോന് (നപയറിന്റെര്)
തസ്തറികയറില് പസവനമനഷ്ടറിക്കുന്ന ശജീ.  രപമശനന്റെ നറിയമനയും  19-9-2018-നലെ സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)
നമ്പര് 1736/18/ഉ.വറി.വ. പ്രകപ്പോരയും അയുംഗജീകരറിച്ചുനകപ്പോണട ഉതരവട പുറനപടുവറിച്ചറിട്ടുണട". 

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  4-9-2019-നലെ  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയയും
അയുംഗജീകരറിക്കുകയയും  ററിപപപ്പോര്ടട  വറിവരയും  11-11-2019-നലെ  കതട  മുപഖന  ഹര്ജറികപ്പോരനന
അററിയറിക്കുകയയും നചയ്തു.

സമറിതറിയനടെ  നറിരന്തരമപ്പോയ  ഇടെനപടെല്മൂലെയും  ഹര്ജറി  വറിഷയതറില്  പരറിഹപ്പോരയും
കപ്പോണപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചതറില് സമറിതറികട അതജീവ സയുംതൃപറിയണട.

ഒ. ആര്. പകളു,
തറിരുവനന്തപുരയും, അദജ്യക്ഷേന്,
2022 മപ്പോര്ച്ചട 17. പടറികജപ്പോതറി പടറികവര്ഗ പക്ഷേമയും  

സയുംബനറിച്ച സമറിതറി.
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അനുബനന്ധം   - I 

സര്കക്കാരരില് നരിനന്ധം ലഭരിച്ച അനുകൂല മറുപടരിയുടട അടരിസക്കാനതരില്
നടപടരി അവസക്കാനരിപരിച്ച ഫയലുകളുടട ലരിസസ

പടരികജക്കാതരി പടരികവര്ഗ്ഗ വരികസന വകുപസ

1. പടരികജക്കാതരികക്കാരുടട  ആനുകൂലല്യങ്ങള്  തടരിടയടുക്കുന്നതരിടനതരിടര  നടപടരി
സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  സജരിനരി  എടവലതസ,  കകക്കാഴരികകക്കാടസ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

            (ഫയല് നമ്പര് 20039/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.-എ 1/2014/നരി.ടസ)

2. ഏറ്റുമക്കാനൂര്  ഗവ.  കമക്കാഡല് റസരിഡന്ഷല്യല് കഗള്സസ ഹഹസ്കൂളരിടന്റെ അടരിസക്കാന
സസൗകരല്യങ്ങള് ടമച്ചടപടുതരി കുടരികള്കസ വരിദല്യക്കാഭല്യക്കാസവന്ധം തക്കാമസസസൗകരല്യങ്ങളുന്ധം
നല്കുന്നതരിനക്കാവശല്യമക്കായ  നടപടരികള്  സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ
ശസ്വീ. ബരികജക്കായസ, ഏറ്റുമക്കാനൂര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 23515/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. എ 2/2016/നരി.ടസ.)

3. ഭൂമരി  പതരിച്ചു  കരിട്ടുന്നതരിനുന്ധം  വസ്വീടസ  അനുവദരിച്ചസ  കരിട്ടുന്നതരിനുമക്കായരി  ശസ്വീമതരി  കവരിത
അഭരിലക്കാഷസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17183/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. എ 2/2015/നരി.ടസ.)

4. കകരള  സന്ധംസക്കാനതരിടല  പടരികവര്ഗ്ഗകക്കാരുടട  ഭവന  നരിര്മക്കാണഫണസ
വര്ദരിപരിക്കുന്നതരിനക്കായരി ശസ്വീ. പരി. സദക്കാശരിവന് കക്കാണരി  സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18591/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. എ 3/2015/നരി.ടസ.) 

5. പടരികജക്കാതരി  വരികസന  വകുപസ  സസയന്ധം  ടതക്കാഴരിലരിനക്കായരി  അനുവദരിക്കുന്ന  കലക്കാണ
വല്യവസകളരില്  ഇളവസ  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  അഭരിലക്കാഷസ  ടക.ജരി.,  അമ്പലന്ധംകുന്നസ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18951/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. എ 3/2013/നരി.ടസ.) 

6. വസ്വീടസ  വക്കാസകയക്കാഗല്യമക്കാക്കുന്നതരിനക്കാവശല്യമക്കായ  ധനസഹക്കായന്ധം  ആവശല്യടപടസ
ശസ്വീ.പരി.രഘുനക്കാഥന്, അച്ചന്കകക്കാവരില്  സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18815/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2013/നരി.ടസ.)

7. ഭവന  നരിര്മക്കാണതരിനക്കായുള്ള  ധനസഹക്കായന്ധം  ലഭല്യമക്കാക്കുന്നതരിനുള്ള
നടപടരിയക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി കലഖ, അച്ചന്കകക്കാവരില് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18803/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2013/നരി.ടസ.)

8. കുടരിടവള്ളന്ധം  ലഭരിക്കുന്നതരിനക്കായരി  ഫരില്റ്റര്  കപക്കായരിന്റെസ  ടവല്
സക്കാപരിക്കുന്നതരിനക്കാവശല്യമക്കായ  നരിയമപരരിരക്ഷ  ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ
ശസ്വീമതരി വരിമല എന്. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 16839/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2018/നരി.ടസ.)
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9. സസന്തമക്കായരി  വസ്തു  ഇലക്കാതതരിനക്കാല്  സര്കക്കാരരില്  നരിനന്ധം  വസ്വീടുന്ധം  സലവന്ധം
ലഭല്യമക്കാക്കുന്നതരിനസ ശസ്വീമതരി ലരിസരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21395/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2016/നരി.ടസ.)

 10. ഹട്രൈബല്  ഡരിപക്കാര്ടസടമന്റെസ  നരിര്മരിച്ച  വസ്വീടരിനസ  ആവശല്യമക്കായ  സസൗകരല്യങ്ങള്
ലഭല്യമക്കാക്കുന്നതരിനക്കായരി ശസ്വീ. നക്കാരക്കായണന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17877/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2008/നരി.ടസ.)

 11. മണക്കാര്കക്കാടസ  തക്കാലൂകരിടല  കകക്കാകടക്കാപക്കാടന്ധം  ഗക്കാമപഞക്കായതരിടല  ആദരിവക്കാസരി
കകക്കാളനരികളരില്  അടരിസക്കാന  സസൗകരല്യന്ധം  വരികസരിപരിക്കുന്നതരിനുന്ധം  മറ്റസ  വരികസന
പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതരിനുന്ധം കവണരി ശസ്വീ.  മനച്ചരിടതക്കാടരി  ഉമര് സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19539/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2012/നരി.ടസ.)

12. സര്കക്കാര്  ടമറരിറ്റസ  സസ്വീറ്റരില്  സസക്കാശയ  കകക്കാകളജരിടല  എന്ധം.ടടകസ  കകക്കാഴരിനസ
പ്രകവശനന്ധം  കനടരിയ  പടരികജക്കാതരി  വരിഭക്കാഗതരില്ടപട  വരിദല്യക്കാര്തരികള്കസ
വരിദല്യക്കാഭല്യക്കാസ  ആനുകൂലല്യന്ധം  നരികഷധരിക്കുന്നതു  സന്ധംബനരിച്ചസ  ശസ്വീ.  പ്രദസ്വീപ്കുമക്കാര്
എ.സരി., തൃശ്ശൂര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20529/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. എ 3/2015/നരി.ടസ.)

13. ഹവദദ്യുതരി  കണക്ഷന്  പുനനഃസക്കാപരിച്ചസ  നല്കണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ
ഇരരിങ്ങക്കാണരിക്കുന്നസ കകക്കാളനരി നരിവക്കാസരികള് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.    

(ഫയല് നമ്പര് 12678/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. ബരി 3/2012/നരി.ടസ.)

14. കകരള  ഗക്കാമസ്വീണ  ബക്കാങസ  പക്കാനൂര്  ശക്കാഖയരിടല  അനധരികൃത  ടസകക്യൂരരിറ്റരി
ടഡകപക്കാസരിറ്റരിടനതരിടര  നടപടരിയക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  ഹബജുരക്കാജസ  വരി.  സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20158/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി 3/2013/നരി.ടസ.) 

15. മകള്കസ  എന്ട്രൈന്സസ  പരരിശസ്വീലനതരിനുള്ള  ഫസ്വീസസ  അനുവദരികണടമന്നക്കാ
വശല്യടപടസ ശസ്വീ. മണരി ഐകക്കാടന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 

(ഫയല് നമ്പര് 11216/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി 3/2014/നരി.ടസ.)

16. തടഞ്ഞു  വച്ചരിരരിക്കുന്ന  റരിസര്ച്ചസ  ടഫകലക്കാഷരിപസ  തുടര്നന്ധം  ലഭല്യമക്കാകക്കാന്
സഹക്കായരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. കക്കാര്തരികസ കുമക്കാര്. എസസ. എസസ. സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18326/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി 3/2019/നരി.ടസ.)

276/2022.
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തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ വകുപസ

1. മക്കാലരിപ്പുറന്ധം  ചക്കാപ  കടപ്പുറന്ധം  ഹട്രൈബല്  കകക്കാളനരിയരിടല  വസ്വീടുകളുടട  അറ്റകുറ്റപണരി,
നടപക്കാതയുടട നരിര്മക്കാണന്ധം,  ടരി.എസസ.പരി.  ഫണസ വരിനരികയക്കാഗന്ധം എന്നരിവ സന്ധംബനരിച്ചസ
ശസ്വീ.ടക.കുഞ്ഞുകമക്കാന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫ.നമ്പര്. 16595/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2010/നരി.ടസ.)

2. ഗുണകഭക്കാക്തൃ വരിഹരിതന്ധം അടയ്ക്കുന്നതരില് ഇളവസ നല്കണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി
സരസസതരി, വയനക്കാടസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫ.നമ്പര്. 19099/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2018/നരി.ടസ.)

3. വരിധവക്കാ  ടപന്ഷന്  അനുവദരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  കമല  രവസ്വീന്ദ്രന്
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര്. 18645/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2013/നരി.ടസ.)

4. വസ്വീടസ  വക്കാസകയക്കാഗല്യമക്കാക്കുന്നതരിനക്കാവശല്യമക്കായ  ധനസഹക്കായന്ധം  ആവശല്യടപടസ
ശസ്വീ.പരി.രഘുനക്കാഥന്, അച്ചന്കകക്കാവരില്  സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18815/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2013/നരി.ടസ.)

5. ഭവന  നരിര്മക്കാണതരിനക്കായുള്ള  ധനസഹക്കായന്ധം  ലഭല്യമക്കാക്കുന്നതരിനുള്ള
നടപടരിയക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി കലഖ, അച്ചന്കകക്കാവരില് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18803/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2013/നരി.ടസ.)

6. അശക്കാസസ്വീയ  മരക്കാമത്തു  പണരികള്  തടഞ്ഞതരിനസ  മര്ദ്ദേനവന്ധം  ജക്കാതസ്വീയമക്കായ
അധരികക്ഷപവന്ധം  കനരരിടതുന്ധം  ടതറ്റക്കായ  സലമക്കാറ്റ  ഉതരവസ  റദ്ദേസ  ടചയ്യുന്നതുന്ധം
സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ.എസസ. സുകരഷസ കുമക്കാര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14631/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2016/നരി.ടസ.)

7. സസന്തമക്കായരി  വസ്തു  ഇലക്കാതതരിനക്കാല്  സര്കക്കാരരില്  നരിനന്ധം  വസ്വീടുന്ധം  സലവന്ധം
ലഭല്യമക്കാക്കുന്നതരിനസ ശസ്വീമതരി ലരിസരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21395/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2016/നരി.ടസ.)

8. ഹട്രൈബല്  ഡരിപക്കാര്ടസടമന്റെസ  നരിര്മരിച്ച  വസ്വീടരിനസ  ആവശല്യമക്കായ  സസൗകരല്യങ്ങള്
ലഭല്യമക്കാക്കുന്നതരിനക്കായരി ശസ്വീ. നക്കാരക്കായണന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17877/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2008/നരി.ടസ.)

9. കകരള സന്ധംസക്കാന പടരികജക്കാതരി പടരികവര്ഗ്ഗ വരികസന കകക്കാര്പകറഷടന്റെ ഇടുകരി
കമഖല ഓഫസ്വീസരില് നരിന്നസ കലക്കാണ ലഭരിക്കുന്നതരിനക്കായരി ശസ്വീ. സുകുമക്കാരന് സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14451/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2009/നരി.ടസ.)
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10. പടരികവര്ഗ്ഗകക്കാര്ക്കുള്ള ഗക്കാന്റെസ  ലഭല്യമക്കാക്കുന്നതരിനസ  നടപടരി  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി
ടക. പ്രസന്ന, സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര്. 13608/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2008/നരി.ടസ.)

11. ഹവദദ്യുതരി  കണക്ഷന്  പുന:സക്കാപരിച്ചസ  നല്കണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ
ഇരരിങ്ങക്കാണരിക്കുന്നസ കകക്കാളനരി നരിവക്കാസരികള് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.  

(ഫയല് നമ്പര് 12678/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2004/നരി.ടസ.)

റവനക്യൂ വകുപസ

1. ജക്കാതരി സര്ടരിഫരികറ്റസ ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി കലല്യക്കാണരി തങച്ചന്,
വയല സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20755/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2015/നരി.ടസ)

2. ഭൂമരി  പതരിച്ചു  കരിട്ടുന്നതരിനുന്ധം  വസ്വീടസ  അനുവദരിച്ചസ  കരിട്ടുന്നതരിനുമക്കായരി  ശസ്വീമതരി  കവരിത
അഭരിലക്കാഷസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17183/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2015/നരി.ടസ)

3. ഹരിന്ദുകവടന്  സമുദക്കായതരില്ടപടവടര  പടരികവര്ഗ്ഗതരില്  ഉള്ടപടുതണ
ടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ശക്കാരദ രക്കാജന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20725/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. എ 3/2015/നരി.ടസ.) 

4. കകരള സന്ധംസക്കാന പടരികജക്കാതരി പടരികവര്ഗ്ഗ വരികസന കകക്കാര്പകറഷടന്റെ ഇടുകരി
കമഖല ഓഫസ്വീസരില് നരിന്നസ കലക്കാണ ലഭരിക്കുന്നതരിനക്കായരി ശസ്വീ. സുകുമക്കാരന് സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14451/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2009/നരി.ടസ.)

5. പടയന്ധം  റദ്ദേസടചയ്ത  റവനക്യൂ  വകുപരിടന്റെ  നടപടരിയ്ടകതരിടര  ശസ്വീമതരി  അകമ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15834/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2007/നരി.ടസ.)

6. ജക്കാതരി  സര്ടരിഫരികറ്റസ  ലഭല്യമക്കാകണടമന്നസ  അകപക്ഷരിച്ചസ  ശസ്വീമതരി  സുമ  അകജഷസ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20714/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2015/നരി.ടസ.)

7. ഹകവശഭൂമരികസ  പടയന്ധം  ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  മക്കാധവന്,
കക്കാസര്കഗക്കാഡസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 13430/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2010/നരി.ടസ.)

8. പടയന്ധം  ലഭരിക്കുന്നതരിനസ  നടപടരി  സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  ടക.  വരി.
സുകുമക്കാരന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 

(ഫയല് നമ്പര് 18460/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2009/നരി.ടസ.) 
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ആഭല്യന്തര വകുപസ

1. കുടരിടവള്ളന്ധം  ലഭരിക്കുന്നതരിനക്കായരി  ഫരില്റ്റര്  കപക്കായരിന്റെസ  ടവല്
സക്കാപരിക്കുന്നതരിനക്കാവശല്യമക്കായ  നരിയമപരരിരക്ഷ  ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ
ശസ്വീമതരി വരിമല എന്. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 16839/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2018/നരി.ടസ.)

2. സകഹക്കാദരടന്റെ അതരിക്രമങ്ങള്ടകതരിടര നടപടരിയക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ഗസ്വീത വരി.,
തരിരുവനന്തപുരന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17835/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2017/നരി.ടസ.)

3. അശക്കാസസ്വീയ  മരക്കാമത്തു  പണരികള്  തടഞ്ഞതരിനസ  മര്ദ്ദേനവന്ധം  ജക്കാതസ്വീയമക്കായ
അധരികക്ഷപന്ധം,  കനരരിടതുന്ധം  ടതറ്റക്കായ  സലമക്കാറ്റ  ഉതരവസ  റദ്ദേസ  ടചയ്യുന്നതുന്ധം
സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ.എസസ. സുകരഷസ കുമക്കാര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14631/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2016/നരി.ടസ.)

4. ടകക്കാലടപടുതക്കാന് ശമരിച്ച  പ്രതരിടകതരിടരയുന്ധം  കകസരികന്മേല് നടപടരിടയടുകക്കാത
എസസ.ഐ-യ്ക്കുന്ധം,  എ.എസസ.ഐ-യ്ക്കുന്ധം  എതരിടര  നടപടരി  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.ഹസജു
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 25435/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2015/നരി.ടസ.)

5. എതരിര്കക്ഷരികള്  ജക്കാതസ്വീയമക്കായരി  ആകക്ഷപരിക്കുകയുന്ധം  ഭസ്വീഷണരിടപടുത്തുകയുന്ധം
ടചയ്യുന്നതരിടനതരിടര  നടപടരിയക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  ഹരിമ  മകനക്കാജസ  സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 24123/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2018/നരി.ടസ.)

6. ഹര്ജരികക്കാരരികയയുന്ധം  വസ്വീടരികനയുന്ധം  ആക്രമരിക്കുന്നതരിടനതരികരയുന്ധം  വസ്വീടരിനസ  മുന്നരില്
മദല്യപരിക്കുന്നതരിടനതരികരയുന്ധം  നടപടരി  സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി
രമണരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17388/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2019/നരി.ടസ.)

വനന്ധം-വനല്യജസ്വീവരി വകുപസ

1. മണക്കാര്കക്കാടസ  തക്കാലൂകരിടല  കകക്കാകടക്കാപക്കാടന്ധം  ഗക്കാമപഞക്കായതരിടല  ആദരിവക്കാസരി
കകക്കാളനരികളരില്  അടരിസക്കാന  സസൗകരല്യന്ധം  വരികസരിപരിക്കുന്നതരിനുന്ധം  മറ്റസ  വരികസന
പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതരിനുന്ധം കവണരി ശസ്വീ.  മനച്ചരിടതക്കാടരി  ഉമര് സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19539/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2012/നരി.ടസ.)
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വല്യവസക്കായ വകുപസ

1. സമരിതരി  (2014-2016)  യുടട  ഇരുപതരിനക്കാലക്കാമതസ  റരികപക്കാര്ടരിടല  തുടര്നടപടരി
സന്ധംബനരിച്ചസ.

(ഫയല് നമ്പര് 24129/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2015/നരി.ടസ.)

2. പദവരികനുസരരിച്ചുള്ള   സക്കാനമക്കാനങ്ങള്  നല്കക്കാടത  പസ്വീഡരിപരിക്കുന്നതസ
സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ. എന്ധം. എ. സുബ്രഹ്മണല്യന് സമര്പരിച്ച ഹര് ജരി. 

(ഫയല് നമ്പര് 20300/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2016/നരി.ടസ.)
സഹകരണ വകുപസ

1. വക്കായ്പ എഴുതരിതള്ളുന്നതരിനസ നടപടരിയക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി രക്കാധ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15584/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2018/നരി.ടസ.) 

ഊര്ജ്ജ വകുപസ

1. ഹവദദ്യുതരി  കണക്ഷന്  പുനനഃസക്കാപരിച്ചസ  നല്കണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ഇരരിങ്ങക്കാണരിക്കുന്നസ
കകക്കാളനരി നരിവക്കാസരികള് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 12678/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2004/നരി.ടസ.) 

കൃഷരി മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വകുപസ

1. പടരികജക്കാതരികക്കാരുടട  ആനുകൂലല്യങ്ങള്  തടരിടയടുക്കുന്നതരിടനതരിടര  നടപടരി
സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  സജരിനരി  എടവലതസ,  കകക്കാഴരികകക്കാടസ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20039/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2014/നരി.ടസ)
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അനുബനന്ധം   - II 

സര്കക്കാര് റരികപക്കാര്ടരിടന്റെ അടരിസക്കാനതരില് നടപടരി അവസക്കാനരിപരിച്ച
ഫയലുകളുടട ലരിസസ

പടരികജക്കാതരി പടരികവര്ഗ്ഗ വരികസന വകുപസ

1. ചരികരിതക്കാ  ധനസഹക്കായന്ധം  അനുവദരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.കബബരിലക്കാല്,
വര്കല സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22307/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2017/നരി.ടസ.)

2. ജസ്വീവനുന്ധം  സസതരിനുന്ധം  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  നല്കണടമനന്ധം  നഷ്ടടപട  ഭൂമരി  തരിരരിച്ചു
നല്കണടമനന്ധം ആവശല്യടപടസ ശസ്വീ.ഒ.ജരി.ചന്ദ്രന്, വയനക്കാടസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14899/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2013/നരി.ടസ.)

3. വരിവരിധ ആവശല്യങ്ങള് ഉന്നയരിച്ചുടകക്കാണസ കകരള തണക്കാന് മഹക്കാസഭ ടകക്കാടക്കാരകര
തക്കാലൂകസ യൂണരിയന് ടസക്രടറരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18903/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2013/നരി.ടസ.)

4. വക്കായ്പ  തുകയരില്  വര്ദനവസ  വരുതണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.റ്റരി.ടചറരിയക്കാന്
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21135/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2012/നരി.ടസ.)

5. ചസ്വീയന്ധംബന്ധം  73-ടല  കക്കാപരികതക്കാടന്ധം  ഭൂമരി  വരിതരണ  പദതരിയരില്
ഉള്ടപടുത്തുന്നതരിനക്കായരി ശസ്വീ. അപരി മുതല്കപര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി

(ഫയല് നമ്പര് 16223/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2003/നരി.ടസ.)

6. പടരികജക്കാതരി പടരികവര്ഗ്ഗ വരിഭക്കാഗതരില്ടപടവരുടട ഉന്നമനതരിനുതകുന്ന വരിവരിധ
നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുമക്കായരി ശസ്വീ. ആര്.പരി.അറുമുഖന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 13875/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2012/നരി.ടസ.)

7. ജക്കാതരി  വരികവചനതരില്  നരിനന്ധം  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.ടരി.സരി.
സതല്യപക്കാലന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14949/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2013/നരി.ടസ.)

8. പഠനമുറരി നരിര്മരിക്കുന്നതരിനസ ധനസഹക്കായന്ധം ആവശല്യടപടസ മക്കാസര് അഫരിന്.എസസ,
തരിരുവനന്തപുരന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15969/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2018/നരി.ടസ.)

9. നരിര്ബനരിത  മതപരരിവര്തനന്ധം  സന്ധംബനരിച്ചസ  ശസ്വീ.  സുകരഷസ  ബക്കാബ.  പരി.സരി,
വയനക്കാടസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19075/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2018/നരി.ടസ.)
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10. വയനക്കാടസ  ജരിലയരിടല  വരിവരിധ  കകക്കാളനരികളരിടല  ഭവന  നരിര്മക്കാണതരിടല
അഴരിമതരിടയക്കുറരിച്ചസ ശസ്വീ. ബക്കാബ വരി.ആര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 12875/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2004/നരി.ടസ.)

11. ഭവന  നരിര്മക്കാണതരിനസ  ധനസഹക്കായന്ധം  ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ
ശസ്വീ.കഗക്കാപരിനക്കാഥന്, ഹവകന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20693/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2015/നരി.ടസ.)

12. ഹസൗസരിന്ധംഗസ  സഹകരണ  സന്ധംഘതരില്  നരിനടമടുത  വക്കായ്പ
എഴുതരിതള്ളണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ഓമന സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17101/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2015/നരി.ടസ.)

13. പടരികജക്കാതരി  വരികസന  വകുപരിടന്റെ  ഐ.റ്റരി.സരി.-കളരില്  ഡരികപക്കാമ  സര്ടരിഫരികറ്റുകള്
ഇലക്കാത  കട്രൈഡുകളരിടലങരിലുന്ധം  ഐ.ടരി.ഐ.-കക്കാടര  ഇന്സ്ട്രക്ടര്  തസരികയരികലകസ
നരിയമരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  സരരിത  വയകര,  കണ്ണൂര്  സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20397/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2012/നരി.ടസ.)

14. കൃതരിമമക്കായരി  ഉണക്കാകരിയ  ആധക്കാരന്ധം  റദ്ദേസ  ടചയ്തു  ഭൂമരി  തരിരരിടക
ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ.ലക്കാല്കുമക്കാര് മുതല്കപര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15763/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2011/നരി.ടസ.)

15. നസ്വീതരിയുന്ധം സന്ധംരക്ഷണവന്ധം ലഭല്യമക്കാകരി വസ്വീടസ വയക്കാനുന്ധം ഹസസരമക്കായരി ജസ്വീവരികക്കാനുമുള്ള
സക്കാഹചരല്യമുണക്കാകരി  തരണടമന്നകപക്ഷരിച്ചുടകക്കാണസ  ശസ്വീമതരി  ടക.വരി.രക്കാധക്കാമണരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി സന്ധംബനരിച്ചസ.

(ഫയല് നമ്പര് 14837/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2012/നരി.ടസ.)

16. കനക്കാര്തസ  മലബക്കാര്  ബക്കാങരില്  നരിനന്ധം  എടുത  കലക്കാണ  എഴുതരിതള്ളുന്നതസ
സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീമതരി ഗരിരരിജ, കക്കാസര്കഗക്കാഡസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15237/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2012/നരി.ടസ.)

17. 2003-ല്  അനുവദരിച്ച  ഭവനവക്കായ്പയുടട  അധരികതുക  അനുവദരികക്കാതതസ
സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ.സരി.എസസ.കുമക്കാര് മുതല്കപര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17183/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2012/നരി.ടസ.)

18. പടരികജക്കാതരി പടരികവര്ഗ്ഗ സമുദക്കായങ്ങളുടട വക്കായ്പ തരിരരിച്ചടവസ കക്കാലക്കാവധരി കഴരിഞ്ഞസ
കുടരിശരികയക്കായരിട്ടുള്ള കലക്കാണുകള് എഴുതരിതള്ളരിടകക്കാണ്ടുള്ള ഉതരവസ കക്കാലപരരിധരി
ദസ്വീര്ഘരിപരികല്, തുക വര്ദരിപരികല് എന്നരിവ സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ.എന്.രക്കാജന് (മുന്
എന്ധം.എല്.എ.) സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21353/എസസ.സരി. എസസ.ടരി. എ 3/2017/നരി.ടസ.)
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19. വല്യക്കാജ ജക്കാതരി  സര്ടരിഫരികറ്റസ  കരസമക്കാക്കുന്നതരിടനതരിടര  ശസ്വീമതരി  ഗരിരരിജ  ശശരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 13940/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2004/നരി.ടസ.)

20. വസ്വീടസ  പണരി  പൂര്തരിയക്കാക്കുന്നതരിനുള്ള  ധനസഹക്കായന്ധം  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി
പുഷ്പലത സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15052/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2012/നരി.ടസ.)

21. ശ്മശക്കാന  ഭൂമരി  സന്ധംരക്ഷരികണടമന്നസ  ആവശല്യടപട്ടുടകക്കാണസ  ശസ്വീ.  ബക്കാബ  എന്ധം.എ.
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22116/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2012/നരി.ടസ.)

22. ജക്കാതരികപരസ  വരിളരിച്ചസ  ആകക്ഷപരിക്കുകയുന്ധം  ഭൂമരികകയ്യേറ്റന്ധം  ടചയ്യേക്കാന്  ശമരിക്കുകയുന്ധം
ടചയ്തുടവന്നസ പരക്കാതരിടപടസ ശസ്വീമതരി ഓമന സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21674/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2016/നരി.ടസ.)

23. മകടന  കസഡരിയരിടലടുതസ  മര്ദ്ദേരിച്ചവര്ടകതരിടര  ശരിക്ഷ  നടപക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ
ശസ്വീമതരി ഇനരിര സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22982/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2016/നരി.ടസ.)

24. ഭൂമരി  കകയ്യേറരിയതരിടനതരിടര  നടപടരിടയടുകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി   പരി.
പ്രഭക്കാവതരി  സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22212/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി 1/2017/നരി.ടസ.)

25. മധുവരിടന്റെ  മരണന്ധം  സന്ധംബനരിച്ചസ  വന്ന  പതവക്കാര്തകളുടട  അടരിസക്കാനതരില്
സസകമധയക്കാ സമരിതരി സസസ്വീകരരിച്ച പരക്കാതരി.

(ഫയല് നമ്പര് 16758/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി 1/2018/നരി.ടസ.)

26. പടരികജക്കാതരി  വരികസന  വകുപരിടന്റെ  ഭവന  നരിര്മക്കാണപദതരി  ഭൂരഹരിത  കര്ഷക
ടതക്കാഴരിലക്കാളരികള്കസ  കൃഷരി  ഭൂമരി  നല്കുന്നതസ  സന്ധംബനരിച്ചസ  ശസ്വീ.  വര്കല  രവരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15426/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2007/നരി.ടസ.)

27. എസസ.സരി.പരി.  ഫണസ വരിനരികയക്കാഗതരിടല ക്രമകകടസ സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ.  വരിജയന്
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19558/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2012/നരി.ടസ.)

28. അങണവക്കാടരികളരിലൂടട  വരിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്ന  ഭക്ഷല്യ  ധക്കാനല്യങ്ങള്  വക്കാങ്ങുന്നതുമക്കായരി
ബനടപട ഇടപക്കാടുകളരിടല ക്രമകകടുകള് അകനസഷരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ.
ഷരിബ സരിറരിയകസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19744/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2012/നരി.ടസ.)
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29. വസ്വീടസ  പണരി  പൂര്തസ്വീകരരിക്കുന്നതരിനസ  ധനസഹക്കായന്ധം  ലഭല്യമക്കാക്കുന്നതരിനുള്ള നടപടരി
സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. സരി. ടക. കവലക്കായുധന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22110/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2012/നരി.ടസ.)

30. ബദരിയടുക  പഞക്കായതരിടല  ടകക്കാറഗ  കകക്കാളനരിയുടട  ദുരവസ  സന്ധംബനരിച്ചസ  
ശസ്വീ.  പരി.  കൃഷ്ണന്,  കജക്കായരിന്റെസ  ടസക്രടറരി,  ജരിലക്കാപരരിസരിതരി  സമരിതരി  സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22150/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2012/നരി.ടസ.)

31. ഭവന നരിര്മക്കാണതരിടന്റെ മുഴുവന് തുകയുന്ധം ലഭരിച്ചരിടരിടലന്നസ  പരക്കാതരിടപടസ  ശസ്വീമതരി
പ്രസന്ന സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18804/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2013/നരി.ടസ.)

32. എസസ.സരി.എസസ.ടരി.  ആനുകൂലല്യങ്ങള്ക്കുള്ള  വരുമക്കാന  പരരിധരി
ഉയര്തണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. കതരരികുഞ്ഞരികരരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 11264/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2014/നരി.ടസ.)

33. കകരള പണരിയന് സമക്കാജന്ധം വയനക്കാടസ ജരിലക്കാകമരിറ്റരിയുടട അന്ധംഗന്ധം ശസ്വീ. ബക്കാലകൃഷ്ണന്
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20926/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2014/നരി.ടസ.)

34. കലക്കാണ  കുടരിശരിക  എഴുതരിതള്ളണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  രക്കാജരി  ടക.സരി.,
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര്  22602/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2017/നരി.ടസ.)

35. പഠനമുറരി  നരിര്മരിക്കുവക്കാന്  ധനസഹക്കായന്ധം  അനുവദരികണടമന്നകപക്ഷരിച്ചസ  കുമക്കാരരി
കക്കാവല്യ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15964/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

36. സക്കാമ്പതരിക  സഹക്കായന്ധം  നല്കണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  ഗകണശന്  സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19050/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

37. ഉകദല്യക്കാഗസരുടട  നരിരന്തര  ശലല്യതരില്  നരിനന്ധം  സന്ധംഘടത
രക്ഷരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി പ്രഭ പ്രസക്കാദസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22934/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

38. കുനമന്ധംഗലന്ധം നരികയക്കാജകമണ്ഡലതരിടല പടരികജക്കാതരി കകക്കാളനരിയരിടല ആവശല്യങ്ങള്
സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീമതരി എന്ധം. പതക്കാവതരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.    

(ഫയല് നമ്പര് 5806/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2004/നരി.ടസ.) 

276/2022.
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39. വയനക്കാടസ  ഇനരികഷല്യറ്റസ്വീവസ  റരികപക്കാര്ടസ  നടപരിലക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  'നസ്വീതരികവദരി'
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 8742/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2007/നരി.ടസ.) 

40. തൂങ്ങല്,  ടവള്ളരരിക്കുണസ  പടരികവര്ഗ്ഗ  കകക്കാളനരിയരില്  പുതരിയ  വസ്വീടുകള്
അനുവദരിക്കുന്നതസ സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ. സരി. കുഞ്ഞരികണന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി . 

(ഫയല് നമ്പര് 17808/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2008/നരി.ടസ.) 

41. കുഴല്മനന്ധം  ഐ.എച്ചസ.ആര്.ഡരി.  കപക്കാളരിടടകരികരിടല  വരിവരിധ  ആവശല്യങ്ങള്
സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ. എന്ധം. സുബ്രഹ്മണല്യന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19548/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2012/നരി.ടസ.) 

42. പടരികജക്കാതരി  പടരികവര്ഗ്ഗ  വരിഭക്കാഗകക്കാരുടട  വരിവരിധ  ആവശല്യങ്ങള്  സന്ധംബനരിച്ചസ
ശസ്വീ. ടക. സരി. കവലക്കായുധന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22126/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2012/നരി.ടസ.) 

43. കണ്ണൂര്  ജരിലയരില്  വനക്കാവകക്കാശ  നരിയമന്ധം  പൂര്ണമക്കായരി  നടപരിലക്കാകണ
ടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. എ. രക്കാമചന്ദ്രന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 

(ഫയല് നമ്പര് 20170/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2013/നരി.ടസ.)

44. പടരികജക്കാതരി  പടരികവര്ഗ്ഗ  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങടള  സന്ധംരക്ഷരികണ
ടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. എന്ധം. ടക. വരിജയന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21840/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2015/നരി.ടസ.)

45. എല്.  ഡരി.  ഹടപരിസസ  തസരികയരില്  നരിയമനന്ധം  ലഭരികക്കാതതസ  സന്ധംബനരിച്ചസ
ശസ്വീമതരി ദസ്വീപ എസസ.എസസ. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21476/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2016/നരി.ടസ.)

46. സക്കാമ്പതരിക  സഹക്കായന്ധം  ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  മക്കാതരി,
കരുമ്പുമല്, പനമരന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19044/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

47. കലക്കാണ എഴുതരിതള്ളുന്ന പദതരിയരില് ഉള്ടപടുതണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ        ശസ്വീ.
സനല് കുമക്കാര് റ്റരി. എല്., തരിരുവനന്തപുരന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22364/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

48. വരിവക്കാഹ  ധനസഹക്കായ  തുക  ഉയര്ത്തുന്നതരിനുന്ധം  ആയതസ  കുടുന്ധംബതരിടല  എലക്കാ
ടപണകുടരികള്ക്കുന്ധം ലഭരിക്കുന്നതരിനുന്ധം  നടപടരിയക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  അപ്പു  ജപമണരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 25896/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

49. കകരളതരിടല  പടരികവരിഭക്കാഗന്ധം  വരിദല്യക്കാര്തരികള്കസ  വരിദല്യക്കാഭല്യക്കാസക്കാനുകൂലല്യന്ധം
നല്കുന്നതരിനസ  വരുമക്കാന  പരരിധരി  നരിശ്ചയരിക്കുന്ന  നടപടരി
പരിന്വലരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. ലക്ഷ്മണന് എന്ധം. എ. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20328/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2019/നരി.ടസ.)
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തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ വകുപസ

1. പടരികജക്കാതരി പടരികവര്ഗ്ഗ വരിഭക്കാഗതരില്ടപടവരുടട ഉന്നമനതരിനുതകുന്ന വരിവരിധ
നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുമക്കായരി ശസ്വീ. ആര്.പരി.അറുമുഖന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 13875/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2012/നരി.ടസ)

2. വഴരി  തടസ്സടപടുത്തുന്നതസ  തടയണടമനന്ധം  ജസ്വീവനുന്ധം  സസതരിനുന്ധം  സന്ധംരക്ഷണന്ധം
നല്കണടമനന്ധം ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ഉഷ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21531/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2013/നരി.ടസ)

3. പഞക്കായതരില്  നരിനന്ധം  കരിണര്  നരിര്മരികക്കാന്   അനുവദരിച്ച  തുക  തടരിടയടുത
ഉകദല്യക്കാഗസടനതരിടര  നടപടരി  സസസ്വീകരരികണടമനന്ധം  നസ്വീതരി  നടപരിലക്കാകണടമനന്ധം
ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി വരിലക്കാസരിനരി, മക്കാകവലരികര സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19633/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2017/നരി.ടസ)

4. വയനക്കാടസ  ജരിലയരിടല  വരിവരിധ  കകക്കാളനരികളരിടല  ഭവന  നരിര്മക്കാണതരിടല
അഴരിമതരിടയക്കുറരിച്ചസ ശസ്വീ. ബക്കാബ വരി.ആര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 12875/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2004/നരി.ടസ)

5. വസ്വീടസ  നരിര്മരിക്കുന്നതരിനക്കായുള്ള  അകപക്ഷയരില്  തസ്വീരുമക്കാനന്ധം  ഹവകുന്നതരിടനതരിടര
നടപടരി ആവശല്യടപടസ ശസ്വീ. വരിപരിന് എന്.വരി. എറണക്കാകുളന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20153/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2017/നരി.ടസ.)

6. മക്കാനന്തവക്കാടരി  ഗക്കാമപഞക്കായതസ  13-ാം  വക്കാര്ഡരില്  നടന്ന  എ.ഡരി.എസസ.
തരിരടഞ്ഞടുപരില്  നടന്ന  അപക്കാകത  പരരിഹരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി
അനരിത സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര്  12033/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2012/നരി.ടസ.)

7. 2003-ല്  അനുവദരിച്ച  ഭവനവക്കായ്പയുടട  അധരികതുക  അനുവദരികക്കാതതസ
സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ.സരി.എസസ.കുമക്കാര് മുതല്കപര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17183/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2012/നരി.ടസ.)

8. ശ്മശക്കാന  ഭൂമരി  സന്ധംരക്ഷരികണടമന്നസ  ആവശല്യടപട്ടുടകക്കാണസ  ശസ്വീ.  ബക്കാബ  എന്ധം.എ.
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22116/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2012/നരി.ടസ.)

9. ഉടമസക്കാവകക്കാശ  സര്ടരിഫരികറ്റസ  ലഭരികക്കാതതസ  സന്ധംബനരിച്ചസ  ശസ്വീ.  എസസ.
സതസ്വീശന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 16660/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2015/നരി.ടസ.)
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10. വയനക്കാടസ  ജരിലയരിടല  പടരികജക്കാതരി  ജനവരിഭക്കാഗങ്ങളുടട  വരിവരിധ  ആവശല്യങ്ങള്
ഉന്നയരിച്ചുടകക്കാണസ ശസ്വീ. ടക. സുഗതന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22738/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2016/നരി.ടസ.)

11. CRZ (കകക്കാസല് ടറഗുകലഷന് കസക്കാണ) കരിയറന്സസ ലഭല്യമക്കാക്കുന്നതസ സന്ധംബനരിച്ചസ
പ്രസരിഡന്റെസ, സദ്ഗമയ പുലയ സമക്കാജന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19520/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2017/നരി.ടസ.)

12. എല്.ഡരി.ഹടപരിസസ തസരികകളുടട ടപ്രക്കാകമക്കാഷന് തസരികയക്കായ ടസലക്ഷന് കഗഡസ
ഹടപരിസസ  തസരിക ലഭരിക്കുന്നതസ  സന്ധംബനരിച്ചസ  ശസ്വീമതരി രമ പരി.ആര്.  സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18276/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2019/നരി.ടസ.)

13. ടരി.എസസ.പരി.  പദതരി  ഉലക്കാദന  കമഖലയരില്  നടപരിലക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ
ശസ്വീ.  എന്ധം.ടക.  രക്കാമനക്കാഥന്,  പ്രസരിഡന്റെസ  കകരള  ഗരിരരിവര്ഗ്ഗ  സന്ധംരക്ഷണ  സമരിതരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 12514/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2008/നരി.ടസ.)

14. അങണവക്കാടരികളരിലൂടട  വരിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്ന  ഭക്ഷല്യധക്കാനല്യങ്ങള്  വക്കാങ്ങുന്നതുമക്കായരി
ബനടപട ഇടപക്കാടുകളരിടല ക്രമകകടുകള് അകനസഷരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ.
ഷരിബ സരിറരിയകസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19744/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2012/നരി.ടസ.)

15. വസ്വീടസ  പണരി  പൂര്തസ്വീകരരിക്കുന്നതരിനസ  ധനസഹക്കായന്ധം  ലഭല്യമക്കാക്കുന്നതരിനുള്ള നടപടരി
സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. സരി.ടക. കവലക്കായുധന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22110/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2012/നരി.ടസ.)

16. ഭവന  നരിര്മക്കാണതരിടന്റെ  മുഴുവന്  തുകയുന്ധം  ലഭരിച്ചരിടലന്നസ  പരക്കാതരിടപടസ  ശസ്വീമതരി
പ്രസന്ന സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18804/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2013/നരി.ടസ.)

17. അയല്കക്കാരടന്റെ  വൃക്ഷങ്ങള്  വസ്വീടരിനസ  ഭസ്വീഷണരിയക്കായതരിനക്കാല്  മുറരിച്ചു  മക്കാറ്റണടമന്നസ
ആവശല്യടപടസ ശസ്വീ. ടക.ജരി. ഷക്കാബ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20586/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

18. സന്ധംവരണ  അനുപക്കാതന്ധം  പക്കാലരിച്ചസ  തസരികമക്കാറ്റന്ധം  വഴരി  ടപ്രക്കാകമക്കാഷന്  നല്കുന്നതസ
സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ. പരി.ജരി. മധുരക്കാജസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18278/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2019/നരി.ടസ.)
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19. വസ്തു  തടരിടയടുക്കുന്നതരിനക്കായരി  എതരിര്കക്ഷരി  നടത്തുന്ന  ഉപദ്രവങ്ങള്ടകതരിടര
നടപടരി സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ലതരിക ജയന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18574/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2016/നരി.ടസ.)

20. വസ്വീടരിനുന്ധം വസ്തുവരിനുന്ധം സര്കക്കാര് ആനുകൂലല്യന്ധം ആവശല്യടപട്ടുടകക്കാണസ ശസ്വീമതരി കുമക്കാരരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20510/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2016/നരി.ടസ.)

റവനക്യൂ വകുപസ

1. ആദരിവക്കാസരി  കുടുന്ധംബങ്ങളുടട  ഭൂമരി  സസകക്കാരല്യ  വല്യകരികള്  ഹകകയറരിയതുമക്കായരി
ബനടപടസ ശസ്വീമതരി ടചലരി D/o മരുതരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18641/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2010/നരി.ടസ.)

2. വഴരി  തടസ്സടപടുത്തുന്നതസ  തടയണടമനന്ധം  ജസ്വീവനുന്ധം  സസതരിനുന്ധം  സന്ധംരക്ഷണന്ധം
നല്കണടമനന്ധം ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ഉഷ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21531/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2013/നരി.ടസ.)

3. വഴരി ടകടരിയടച്ചതസ സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ.സരി.രക്കാമചന്ദ്രന്  സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14941/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2015/നരി.ടസ.)

4. വസ്തു  തരിരരിടക  ലഭരികക്കാന്  നടപടരി  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  വരിക്രമന്,  ടകക്കാലന്ധം
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

 (ഫയല് നമ്പര് 18449/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2014/നരി.ടസ.)

5. തൃശ്ശൂര്  ജരിലയരിടല  അച്ചന്കുന്നസ  -  ഞക്കാറക്കൂറ  കകക്കാളനരി  നരിവക്കാസരികളുടട  വരിവരിധ
ആവശല്യങ്ങള് സന്ധംബനരിച്ചസ അച്ചന്കുന്നസ ആദരിവക്കാസരി കര്ഷക സമരിതരി പ്രസരിഡന്റെസ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 5843/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 3/2006/നരി.ടസ.)

6. ആര്.ഒ.ബരി. അടരിസക്കാനതരില് കമല്പക്കാല നരിര്മക്കാണതരിനക്കായരി ഏടറ്റടുത വസ്വീടുന്ധം
സലവന്ധം തരിരരിടക ലഭരിക്കുവക്കാനക്കാവശല്യമക്കായ നടപടരിയക്കായരി ശസ്വീ. കുഞ്ഞരിരക്കാമന് എന്ധം.,
കവങ്ങര സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19893/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2013/നരി.ടസ.)

7. വസ്തു  എതരിര്കക്ഷരികള്  ഹകകയറരിയതരിടനതരിടരയുന്ധം  ഉകദല്യക്കാഗസരരില്  നരിനന്ധം
നസ്വീതരി നരികഷധരിച്ചതരിടനതരിടരയുന്ധം നടപടരി ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി തങമണരി ജരി.,
ടകക്കാലന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി സന്ധംബനരിച്ചസ.

(ഫയല് നമ്പര് 19731/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2016/നരി.ടസ.)
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8. നസ്വീതരിയുന്ധം സന്ധംരക്ഷണവന്ധം ലഭല്യമക്കാകരി വസ്വീടസ വയക്കാനുന്ധം ഹസസരമക്കായരി ജസ്വീവരികക്കാനുമുള്ള
സക്കാഹചരല്യമുണക്കാകരി  തരണടമന്നകപക്ഷരിച്ചുടകക്കാണസ  ശസ്വീമതരി  ടക.വരി.രക്കാധക്കാമണരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി സന്ധംബനരിച്ചസ.

(ഫയല് നമ്പര് 14837/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2012/നരി.ടസ.)

9. വല്യക്കാജ ജക്കാതരി  സര്ടരിഫരികറ്റസ  കരസമക്കാക്കുന്നതരിടനതരിടര  ശസ്വീമതരി  ഗരിരരിജ  ശശരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 13940/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി 1/2004/നരി.ടസ.)

10. ജക്കാതരികപരസ   വരിളരിച്ചസ  ആകക്ഷപരിക്കുകയുന്ധം ഭൂമരിടടകകയറ്റന്ധം ടചയ്യേക്കാന് ശമരിക്കുകയുന്ധം
ടചയ്തുടവന്നസ പരക്കാതരിടപടസ ശസ്വീമതരി ഓമന സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21674/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി 1/2016/നരി.ടസ.)

11. വയനക്കാടസ  ജരിലയരിടല  പടരികജക്കാതരി  ജനവരിഭക്കാഗങ്ങളുടട  വരിവരിധ  ആവശല്യങ്ങള്
ഉന്നയരിച്ചുടകക്കാണസ ശസ്വീ. ടക. സുഗതന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22738/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി 1/2016/നരി.ടസ.)

12. ഭൂമരി  ടടകകയറരിയതരിടനതരിടര നടപടരിടയടുകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  പരി.
പ്രഭക്കാവതരി  സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22212/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി 1/2017/നരി.ടസ.)

13. 109/08  പടരികജക്കാതരി  പടരികവര്ഗ്ഗവരികസന  വകുപസ  ഉതരവസ  വരികവചനകതക്കാടട
നടപരിലക്കാക്കുന്നതരിനക്കാല്  പടരിക  സമുദക്കായ  സര്ടരിഫരികറ്റസ  ലഭരിക്കുന്നതരിനുള്ള
തടസ്സങ്ങള് പരരിഹരരിക്കുന്നതസ സന്ധംബനരിച്ചസ മക്കാനുഷമരിശ വരിവക്കാഹരിതരുടട കൂടക്കായ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി സന്ധംബനരിച്ചസ.

(ഫയല് നമ്പര് 13398/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2012/നരി.ടസ.)

14. ഭസ്വീഷണരിടപടുത്തുകയുന്ധം  വസ്തുവകകള്  അതരിക്രമരിച്ചസ  ഹകവശടപടുത്തുകയുന്ധം
ടചയ്തവര്ടകതരിടര നടപടരി ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി വതല സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 23232/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2014/നരി.ടസ.)

15. പടയന്ധം ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. വരി.എന്ധം. കുമകരശന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നന്ധം.22740/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2016/നരി.ടസ.)

16. വസ്തുവരിടല  അനധരികൃത  ടടകകയറ്റന്ധം  ഒഴരിപരിച്ചു  നല്കണടമന്നസ  അകപക്ഷരിച്ചസ
ശസ്വീ. പരി.എസസ. കുമക്കാരന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22244/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2017/നരി.ടസ.)
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17. ടചങ്ങറ  ഭൂസമരകക്കാരക്കായ  പകതക്കാളന്ധം  കുടുന്ധംബങ്ങള്കസ  25  ടസന്റെസ  ഭൂമരി
അനുവദരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ലതരിക സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 25022/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

18. കുനമന്ധംഗലന്ധം നരികയക്കാജകമണ്ഡലതരിടല പടരികജക്കാതരി കകക്കാളനരിയരിടല ആവശല്യങ്ങള്
സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീമതരി എന്ധം. പതക്കാവതരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി 

(ഫയല് നമ്പര് 5806/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2004/നരി.ടസ.) 

19. സലന്ധം ഇടരിച്ചു  നരിരതരി  കറക്കാഡസ  നരിര്മരിച്ചതരിടനതരിടര  ശസ്വീമതരി  കക്കാര്തരിയക്കാനരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22098/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2012/നരി.ടസ.) 

20. ഭൂമരിയരിലക്കാത പക്കാവടപടവര്കസ കൃഷരി ടചയ്യേക്കാന് ഭൂമരി ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ
ഹരരിശസ്വീ  പുരുഷ  സസയന്ധം  സഹക്കായ  സന്ധംഘന്ധം  ടസക്രടറരി  ശസ്വീ.  സരി.  സുകരന്ദ്രന്
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18912/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2013/നരി.ടസ.) 

21. കണ്ണൂര്  ജരിലയരില്  വനക്കാവകക്കാശ  നരിയമന്ധം  പൂര്ണമക്കായരി  നടപരിലക്കാകണടമന്നക്കാ
വശല്യടപടസ ശസ്വീ. എ. രക്കാമചന്ദ്രന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20170/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2013/നരി.ടസ.) 

22. ജസ്വീവനുന്ധം  സസതരിനുന്ധം  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  നല്കണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  ഇ.ടരി.
ഉണരികൃഷ്ണന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22262/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2016/നരി.ടസ.)
ആഭല്യന്തരന്ധം

1. ജസ്വീവനുന്ധം  സസതരിനുന്ധം  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  നല്കണടമനന്ധം  നഷ്ടടപട  ഭൂമരി  തരിരരിച്ചു
നല്കണടമനന്ധം ആവശല്യടപടസ ശസ്വീ.ഒ.ജരി.ചന്ദ്രന്, വയനക്കാടസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14899/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2013/നരി.ടസ.)

2. വഴരി  തടസ്സടപടുത്തുന്നതസ  തടയണടമനന്ധം  ജസ്വീവനുന്ധം  സസതരിനുന്ധം  സന്ധംരക്ഷണന്ധം
നല്കണടമനന്ധം ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ഉഷ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21531/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2013/നരി.ടസ.)

3. ജക്കാതരി  വരിളരിച്ചസ  ആകക്ഷപരിക്കുകയുന്ധം  ഭസ്വീഷണരിടപടുത്തുകയുന്ധം  ടചയ്യുന്ന
എതരിര്കക്ഷരികള്ടകതരിടര നടപടരി ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ബരിന്ദുകലഖ സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20927/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2018/നരി.ടസ.)
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4. പഞക്കായതരില്  നരിനന്ധം  കരിണര്  നരിര്മരികക്കാന്   അനുവദരിച്ച  തുക  തടരിടയടുത
ഉകദല്യക്കാഗസടനതരിടര നടപടരി സസസ്വീകരരികണടമനന്ധം നസ്വീതരി നടപരിലക്കാകണടമനന്ധം
ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി വരിലക്കാസരിനരി, മക്കാകവലരികര സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19633/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2017/നരി.ടസ)

5. ജക്കാതരി  വരികവചനതരില്  നരിനന്ധം  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.ടരി.സരി.
സതല്യപക്കാലന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14949/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2013/നരി.ടസ)

6. നരിര്ബനരിത  മതപരരിവര്തനന്ധം  സന്ധംബനരിച്ചസ  ശസ്വീ.  സുകരഷസ  ബക്കാബ.  പരി.സരി,
വയനക്കാടസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19075/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2018/നരി.ടസ)

7. വരിലയസ  വക്കാങ്ങരിയ  വസ്തുവരില്  പ്രകവശരിക്കുന്നതസ  തടഞ്ഞുടകക്കാണ്ടുള്ള  കക്കാടക്കാകട
എസസ.ടഎ-യുടട ഭസ്വീഷണരിയ്ടകതരിടര ശസ്വീ. ബക്കാബ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 27593/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2017/നരി.ടസ)

8. വഴരി ടകടരിയടച്ചതസ സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ.സരി.രക്കാമചന്ദ്രന്  സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14941/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2015/നരി.ടസ)

9. എതരിര്കക്ഷരികള്ടകതരിടര  നരിയമനടപടരി  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  ഇ.ജയചന്ദ്രന്
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15447/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2019/നരി.ടസ)

10. മകടന്റെ  കപരരില്   ചുമതരിയരിരരിക്കുന്ന  കള്ളകകസസ  അവസക്കാനരിപരികണടമന്നക്കാ
വശല്യടപടസ  ശസ്വീ.വരി.ആനനന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 

(ഫയല് നമ്പര് 25875/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2018/നരി.ടസ) 

11. വസ്തു തരിരരിടക ലഭരികക്കാന് നടപടരി ആവശല്യടപടസ ശസ്വീ. വരിക്രമന്, ടകക്കാലന്ധം സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18449/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2014/നരി.ടസ)

12. എതരിര്കക്ഷരിയുടട  അധരികക്ഷപതരില്  നരിനന്ധം  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.
അജരിതസ ലക്കാല് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 23258/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2017/നരി.ടസ.)

13. വസ്തു എതരിര്കക്ഷരികള് കകയ്യേറരിയതരിടനതരിടരയുന്ധം ഉകദല്യക്കാഗസരരില് നരിനന്ധം നസ്വീതരി
നരികഷധരിച്ചതരിടനതരിടരയുന്ധം നടപടരി ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി തങമണരി ജരി., ടകക്കാലന്ധം
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി സന്ധംബനരിച്ചസ.

(ഫയല് നമ്പര് 19731/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2016/നരി.ടസ.)
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14. കൃതരിമമക്കായരി  ഉണക്കാകരിയ  ആധക്കാരന്ധം  റദ്ദേസ  ടചയ്തു  ഭൂമരി  തരിരരിടക
ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ.ലക്കാല്കുമക്കാര് മുതല്കപര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15763/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2011/നരി.ടസ.)

15. നസ്വീതരിയുന്ധം സന്ധംരക്ഷണവന്ധം ലഭല്യമക്കാകരി വസ്വീടസ വയക്കാനുന്ധം ഹസസരമക്കായരി ജസ്വീവരികക്കാനുമുള്ള
സക്കാഹചരല്യമുണക്കാകരി  തരണടമന്നകപക്ഷരിച്ചുടകക്കാണസ  ശസ്വീമതരി  ടക.വരി.രക്കാധക്കാമണരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി സന്ധംബനരിച്ചസ.

(ഫയല് നമ്പര് 14837/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2012/നരി.ടസ.)

16. എതരിര്കക്ഷരികള്ടകതരിടര  പസ്വീഡനതരിനസ  നടപടരിടയടുകക്കാത  തരിരുവലന്ധം
എസസ.ഐ.യ്ടകതരിടര നടപടരി ആവശല്യടപടസ ശസ്വീ. ജയകുമക്കാര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 24248   /എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി1/2015/നരി.ടസ.)

17. ജക്കാതരികപരസ  വരിളരിച്ചസ  ആകക്ഷപരിക്കുകയുന്ധം  ഭുമരികകയ്യേറ്റന്ധം  ടചയ്യേക്കാന്  ശമരിക്കുകയുന്ധം
ടചയ്തുടവന്നസ പരക്കാതരിടപടസ ശസ്വീമതരി ഓമന സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21674/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2016/നരി.ടസ.)

18. മകടന  കസഡരിയരിടലടുതസ  മര്ദ്ദേരിച്ചവര്ടകതരിടര  ശരിക്ഷ  നടപക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ
ശസ്വീമതരി ഇനരിര സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22982/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2016/നരി.ടസ.)

19. ഭൂമരി  കകയ്യേറരിയതരിടനതരിടര  നടപടരിടയടുകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി   പരി.
പ്രഭക്കാവതരി  സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22212/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി 1/2017/നരി.ടസ.)

20. തനരിടകതരിടര  നല്കരിയ  വല്യക്കാജപരക്കാതരി  അകനസഷരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.
ടക. ദക്കാകമക്കാദരന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15848/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2018/നരി.ടസ.)

21. ഭസ്വീഷണരിടപടുത്തുകയുന്ധം  വസ്തുവകകള്  അതരിക്രമരിച്ചസ  ഹകവശടപടുത്തുകയുന്ധം
ടചയ്തവര്ടകതരിടര നടപടരി ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി വതല സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 23232/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2014/നരി.ടസ.)

22. കപക്കാലസ്വീസസ  അതരിക്രമതരിടനതരിടര  നടപടരി  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  സസൗമല്യ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22546/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2016/നരി.ടസ.)
23. വസ്തുവരിടല അനധരികൃത ടടകകയറ്റന്ധം ഒഴരിപരിച്ചു നല്കണടമന്നസ  അകപക്ഷരിച്ചസ  ശസ്വീ.

പരി.എസസ. കുമക്കാരന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22244/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2017/നരി.ടസ.)

276/2022.
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24. കലക്കാണ  കുടരിശരിക  എഴുതരിതള്ളണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  രക്കാജരി.  ടക.സരി.
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22602/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2017/നരി.ടസ.)

25. ജസ്വീവനുന്ധം സസതരിനുന്ധം സന്ധംരക്ഷണന്ധം നല്കണടമന്നക്കാവശല്യടപട്ടുന്ധം കുറ്റകക്കാര്ടകതരിടര
നടപടരി സസസ്വീകരരികണടമനമക്കാവശല്യടപട്ടുന്ധം ശസ്വീമതരി ആതരിര. ടക.എസസ. സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 14012/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

26. വക്കാടര്  അകതക്കാറരിറ്റരിയരില്  കജക്കാലരി  നല്കക്കാടമന്നസ  വക്കാഗ സദക്കാനന്ധം  നല്കരി
കബളരിപരിച്ചതരിനുന്ധം ഭസ്വീഷണരിടപടുതരിയതരിനുടമതരിടര  നടപടരി  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.
ടക. രക്കാധക്കാകൃഷ്ണന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17102/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

27. വസ്വീടരില്  അതരിക്രമരിച്ചു  കയറുകയുന്ധം  കദകഹക്കാപദ്രവന്ധം  ഏല്പരിക്കുവക്കാന്  ശമരിക്കുകയുന്ധം
ടചയ്തവര്ടകതരിടര നടപടരി ആവശല്യടപടസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18124/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

28. തനരിക്കുന്ധം വൃദയക്കായ മക്കാതക്കാവരിനുന്ധം നസ്വീതരി ലഭരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. നക്കാകഗഷസ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര്18648/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

29. ഹര്ജരികക്കാരരികയയുന്ധം  വസ്വീടരികനയുന്ധം  ആക്രമരിക്കുന്നതരിടനതരികരയുന്ധം  വസ്വീടരിനസ  മുന്നരില്
മദല്യപരിക്കുന്നതരിടനതരിടരയുന്ധം  നടപടരി  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  രമണരി  സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17388/എസ് .സരി.എസ് .ടരി. ബരി2/2019/നരി.ടസ.)

30. ഉന്നത ഉകദല്യക്കാഗസര്കസ വല്യക്കാജ റരികപക്കാര്ടസ നല്കരി ഭര്തക്കാവരിടന സടസ്പെന്റെസ ടചയ്ത
നടപടരിയരികന്മേല് അകനസഷണന്ധം ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ജയശസ്വീ രക്കാജന് സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 13430/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2015/നരി.ടസ.)

31. വസ്തു  തടരിടയടുക്കുന്നതരിനക്കായരി  എതരിര്കക്ഷരി  നടത്തുന്ന  ഉപദ്രവങ്ങള്ടകതരിടര
നടപടരി സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ലതരിക ജയന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18574/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2016/നരി.ടസ.)

32. ജസ്വീവനുന്ധം  സസതരിനുന്ധം  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  നല്കണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  ഇ.ടരി.
ഉണരികൃഷ്ണന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22262/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2016/നരി.ടസ.)
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33. പടരികജക്കാതരികക്കാര്  തക്കാമസരിക്കുന്ന  കകക്കാളനരിയരികലയ്ക്കുള്ള  വഴരി  പുനനഃസക്കാപരിച്ചു
കരിട്ടുന്നതരിനുന്ധം  കള്ളകകസസ  പരിന്വലരിക്കുന്നതരിനുന്ധം  നടപടരിയക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി
സുഗനരി മുതല്കപര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 16362/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

34. വസ്തു  അതരിക്രമരിച്ചസ  ഹകവശടപടുതരിയതരിനുന്ധം  മണരിടസ  കറക്കാഡസ
നരികതരിയതരിനുടമതരിടര  ശസ്വീമതരി  വരി.  കശക്കാഭന  കുമക്കാരരി,  ടകക്കാലന്ധം  സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17222/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

35. ജക്കാതരി  പറഞ്ഞസ  ആകക്ഷപരിക്കുകയുന്ധം  കജക്കാലരിയരില്  നരിന്നസ  പരിരരിച്ചുവരിടക്കാന്
ശമരിക്കുകയുന്ധം ടചയ്തതരിടനതരിടര ശസ്വീമതരി ലസ്വീലക്കാമ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19832/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

36. എതരിര്കക്ഷരികളുടട  ആക്രമണങ്ങളരില്  നരിനന്ധം  ജസ്വീവനസ  സന്ധംരക്ഷണമക്കാവശല്യടപടസ
ശസ്വീ. റ്റരി. സുദര്ശനന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21042/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

37. കസക്കാമന്  കക്കാണരിക്കുന്ധം  കുടുന്ധംബതരിനുന്ധം  നസ്വീതരി  ലഭരിക്കുന്നതരിനുള്ള  നടപടരി
സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. പരി. സദക്കാശരിവന് കക്കാണരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21614/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

ഉന്നതവരിദല്യക്കാഭല്യക്കാസ വകുപസ

1. എയ്ഡഡസ  വരിദല്യക്കാഭല്യക്കാസ  കമഖലയരിടല  നരിയമനങ്ങള്  പരി.എസസ.സരി.-കസ
വരിടണടമനന്ധം  സന്ധംവരണന്ധം  ഏര്ടപടുതണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.  സരി.  ടക.
രവസ്വീന്ദ്രന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15222/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2017/നരി.ടസ.)

സഹകരണ വകുപസ

1. കടുത്തുരുതരി പടരികജക്കാതരി സര്വസ്വീസസ സഹകരണ സന്ധംഘതരിടന്റെ ജപരി ടചയ്ത ഭൂമരി
തരിരരിടക ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ സഹകരണ സന്ധംഘന്ധം ടസക്രടറരി സമര്പരിച്ച
ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20697/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. എ 1/2015/നരി.ടസ)

2. സര്വസ്വീസസ  സഹകരണ  ബക്കാങരില്  നരിനന്ധം  എടുത  വക്കായ്പ
എഴുതരിതള്ളണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ടക.രക്കാധമ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15243/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2017/നരി.ടസ.)
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3. കലക്കാണ  എഴുതരിതള്ളുന്ന പദതരിയരില്  ഉള്ടപടുത്തുന്നതരിനസ  ആവശല്യടപട്ടുടകക്കാണസ
ശസ്വീ. രക്കാജു ടജ. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 25470/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2018/നരി.ടസ.)

4. ഉകദല്യക്കാഗസരുടട  നരിരന്തര  ശലല്യതരില്  നരിനന്ധം  സന്ധംഘടത
രക്ഷരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി പ്രഭപ്രസക്കാദസ സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22934/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)
വല്യവസക്കായ വകുപസ

1. കലക്കാണ  കുടരിശരിക  എഴുതരിതളളണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  രക്കാജരി  ടക.  സരി.
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 22602/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2017/നരി.ടസ.)

2. പടരികജക്കാതരി  പടരികവര്ഗ്ഗ  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങടള  സന്ധംരക്ഷരികണ
ടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. എന്ധം. ടക. വരിജയന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21840/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2015/നരി.ടസ.)

ഉകദല്യക്കാഗസ ഭരണ പരരിഷക്കാര വകുപസ

1. ടക.എ.എസസ.  ടസ്പെഷല്യല് റൂള് കഭദഗതരി ടചയ്തസ  പടരികജക്കാതരി പടരികവര്ഗ്ഗകക്കാര്കസ
സന്ധംവരണന്ധം ലഭല്യമക്കാക്കുവക്കാന് നടപടരി സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. എന്ധം. എ.
ലക്ഷ്മണന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 25878/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

2. പടരികജക്കാതരി  പടരികവര്ഗ്ഗ  വരിഭക്കാഗകക്കാരുടട  വരിവരിധ  ആവശല്യങ്ങള്  സന്ധംബനരിച്ചസ
ശസ്വീ. ടക. സരി. കവലക്കായുധന് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി. 

(ഫയല് നമ്പര് 22126/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി3/2012/നരി.ടസ.)

3. എല്.  ഡരി.  ഹടപരിസസ  തസരികയരില്  നരിയമനന്ധം  ലഭരികക്കാതതസ  സന്ധംബനരിച്ചസ
ശസ്വീമതരി ദസ്വീപ എസസ.എസസ. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21476/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2016/നരി.ടസ.)

4. ലക്കാസസ  കഗഡസ  സര്വന്റെസസസ  തരിരുവനന്തപുരന്ധം  ജരില  റക്കാങസ  പടരികയരില്
ഉള്ടപടുന്നതരിനസ വയസ്സരിളവസ അനുവദരിക്കുന്നതസ സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീമതരി ആശ ടക.
ആര്. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 21788/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2016/നരി.ടസ.)
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കൃഷരി വകുപസ

1. വല്യക്കാജ ജക്കാതരി  സര്ടരിഫരികറ്റസ  കരസമക്കാക്കുന്നതരിടനതരിടര  ശസ്വീമതരി  ഗരിരരിജ  ശശരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 13940/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2004/നരി.ടസ.)

ടപക്കാതുഭരണ വകുപസ

1. ടക.എഫസ.എഫസ.  ഫക്കാമരിലരി  ടപന്ഷന് ലഭരിക്കുന്നതരിനസ  ആവശല്യമക്കായ നടപടരികള്
സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി ജരി.ഓമന സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 17961/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2018/നരി.ടസ.)

2. സന്ധംസക്കാനതസ  പടരികവരിഭക്കാഗന്ധം  ടസ്പെഷല്യല്  റരിക്രൂടസടമന്റെസ  അടരിയന്തരമക്കായരി
നടപരിലക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ. വരി. ബരി. ഹഷന്,  ശസ്വീ. ടക. സരി. സുകരഷസ
കുമക്കാര് എന്നരിവര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 26210/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

പരരിസരിതരി വകുപസ

1. വസ്വീടസ  നരിര്മരിക്കുന്നതരിനക്കായുള്ള  അകപക്ഷയരില്  തസ്വീരുമക്കാനന്ധം  ഹവകുന്നതരിടനതരിടര
നടപടരി ആവശല്യടപടസ ശസ്വീ. വരിപരിന് എന്.വരി. എറണക്കാകുളന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 20153/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2017/നരി.ടസ.)
ജലവരിഭവ വകുപസ

1. കകരള വക്കാടര് അകതക്കാറരിറ്റരി  എച്ചസ.ആര്.വര്കറുടട സരിരനരിയമനതരിനക്കാവശല്യമക്കായ
പ്രകതല്യക  ഉതരവസ  ലഭല്യമക്കാകണടമന്നസ  ആവശല്യടപടസ  ശസ്വീ.എന്.  ഹരരിദക്കാസസ
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 15233/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2017/നരി.ടസ.)

ഊര്ജ്ജ വകുപസ

1. അനുവക്കാദമരിലക്കാടത വസ്തുവരില്ക്കൂടരി വഴരിടവടരിയതരിടനതരിടരയുന്ധം  ഹവദദ്യുതരി ഹലന്

വലരിച്ചതരിടനതരിടരയുന്ധം  മര്ദ്ദേരിച്ചതരിടനതരിടരയുന്ധം  നടപടരി  ആവശല്യടപടസ

ശസ്വീ.കജക്കാസഫസ ശരിവകുമക്കാര് സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18877/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 3/2012/നരി.ടസ.)
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നരികുതരി വകുപസ

1. വരിവരിധ ആവശല്യങ്ങള് ഉന്നയരിച്ചുടകക്കാണസ കകരള തണക്കാന് മഹക്കാസഭ ടകക്കാടക്കാരകര
തക്കാലൂകസ യൂണരിയന് ടസക്രടറരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18903/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.എ 1/2013/നരി.ടസ.)

ഭക്ഷല്യടപക്കാതുവരിതരണ വകുപസ

1.
പഞക്കായതരില്  നരിനന്ധം  കരിണര്  നരിര്മരികക്കാന്   അനുവദരിച്ച  തുക  തടരിടയടുത
ഉകദല്യക്കാഗസടനതരിടര  നടപടരി  സസസ്വീകരരികണടമനന്ധം  നസ്വീതരി  നടപരിലക്കാകണടമനന്ധം
ആവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി വരിലക്കാസരിനരി, മക്കാകവലരികര സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19633/എസസ.സരി.എസസ.ടരി എ 2/2017/നരി.ടസ.)

സക്കാമൂഹല്യനസ്വീതരി വകുപസ

1.
സക്കാമ്പതരിക സഹക്കായന്ധം ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീമതരി മക്കാതരി, കരുമ്പുമല്,

പനമരന്ധം സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 19044/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

ടതക്കാഴരിലുന്ധം ഹനപുണല്യവന്ധം വകുപസ

1. വരിവരിധ ആവശല്യങ്ങള് ഉന്നയരിച്ചുടകക്കാണസ കകരള തണക്കാന് മഹക്കാസഭ ടകക്കാടക്കാരകര
തക്കാലൂകസ യൂണരിയന് ടസക്രടറരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18903/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2013/നരി.ടസ.)

2. വല്യക്കാജ ജക്കാതരി  സര്ടരിഫരികറ്റസ  കരസമക്കാക്കുന്നതരിടനതരിടര  ശസ്വീമതരി  ഗരിരരിജ  ശശരി
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നന്ധം. 13940/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി1/2004/നരി.ടസ.)

3. ടനയ്യേക്കാറ്റരിന്കര  ടസൗണ  എന്ധംകപക്കായ്ടമന്റെരില്  നരിനന്ധം  കജക്കാലരികക്കായസ  കക്കാര്ഡസ
അയയക്കാതതസ സന്ധംബനരിച്ചസ ശസ്വീ. ഷക്കാജരി ബരി. എസസ. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നന്ധം. 23562/എസസ.സരി.എസസ.ടരി. ബരി2/2018/നരി.ടസ.)

4. എന്ധംകപക്കായസ ടമന്റെസ എകസകചഞസ മുകഖന ടതക്കാഴരില് ലഭല്യമക്കാകണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ ശസ്വീ.
വരി. നക്കാരക്കായണന് കുടരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 24802/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)



39

5. റദ്ദേക്കായ എന്ധംകപക്കായ്ടമന്റെസ  രജരികസ്ട്രഷനുന്ധം ടതക്കാഴരില്രഹരിതകവതനവന്ധം പുനനഃസക്കാപരിച്ചസ
കരിട്ടുന്നതരിനസ  നടപടരി  സസസ്വീകരരികണടമന്നക്കാവശല്യടപടസ  ശസ്വീമതരി  ബരിന്ദു  ജരി.
സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 25532/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

6. എന്ധംകപക്കായസ ടമന്റെരില് നരിനന്ധം  കജക്കാലരികക്കായരി  കക്കാര്ഡസ  അയകക്കാതതസ  സന്ധംബനരിച്ചസ
ശസ്വീ. മധുകുമക്കാര് ആര്. പരി. സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 25800/എസസ.സരി.എസസ.ടരി.ബരി3/2018/നരി.ടസ.)

നരികുതരി വകുപസ

1. വരിവരിധ ആവശല്യങ്ങള് ഉന്നയരിച്ചുടകക്കാണസ കകരള തണക്കാന് മഹക്കാസഭ ടകക്കാടക്കാരകര
തക്കാലൂകസ യൂണരിയന് ടസക്രടറരി സമര്പരിച്ച ഹര്ജരി.

(ഫയല് നമ്പര് 18903/എസസ.സരി.എസസ.ടരി-എ 1/2013/നരി.ടസ.)
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അനുബനന്ധം   III

ഗവണ്മമെനന്റില് നന്റിനന്ധം അനന്റിമെ റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് ലഭന്റികപ്പോത്തതന്റിനപ്പോല് 
തതീര്പപ്പോകപ്പോനുളള ഫയലുകളുമടെ  ലന്റിസട്ട്  

I പടന്റികജപ്പോതന്റി പടന്റികവര്ഗ്ഗ വന്റികസനന്ധം

ക്രമെ
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് വന്റിഷയവന്ധം
ഹര്ജന്റികപ്പോരമന

പപരന്ധം

സര്കപ്പോരന്റി
പലയട്ട് അയച

തതീയതന്റി

ഗവണ്മമെനട്ട്
റഫറന്സട്ട്

നമ്പര്

റന്റിമെപ്പോര്കട്ട്

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 9693/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.എ 1/2007/

നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
സന്ധംബനന്റിചട്ട്   

ശതീ. വന്റി ഗുരസസപ്പോമെന്റി
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

13 -2-2007 1286349/ബന്റി2/
2017/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

30-5-2019

15, 20
എനതീ

ആവശശ്യ
ങ്ങളന്റിപന്മേല്
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

2 15417/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.എ 1/2007/

നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
സന്ധംബനന്റിചട്ട്  

ശതീ. മക. ശന്റിവന്കുടന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

31-10-2007 എ 1/44/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
4-5-2019

3, 4, 5
എനതീ

ആവശശ്യ
ങ്ങളന്റിപന്മേല്
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

3 16445/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.എ 1/2008/

നന്റി.മസ.

ചന്റിനകനപ്പോലന്റില്
ആദന്റിവപ്പോസന്റികളുമടെ

വതീടന്ധം കൃഷന്റിയന്ധം
നശന്റിപന്റിചതട്ട്

സന്ധംബനന്റിചട്ട്  
ശതീ. മെണന്റി സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി സന്ധംബനന്റിചട്ട്

19-11-2018 28289/ഡന്റി2/
2011/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

20-4-2018

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

37
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4 16627/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2010/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി പകപ്പോളനന്റി
ഭൂമെന്റി മമകപയറന്റിയതട്ട്
ഒഴന്റിപന്റികണമമെനന്ധം

ഭൂമെന്റി അളനട്ട്
തന്റിരന്റിയ്ക്കുനതുവമര

പറപ്പോഡട്ട്, മെതന്റില്മകടട്ട്
തുടെങ്ങന്റിയ നന്റിര്മപ്പോണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തടെയണമമെനന്ധം

ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.
പന്റി. സന്റി. ശശന്റി

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

 15-9-2017 ബന്റി1/80/2017
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
28-12-2020

അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

5 12679/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2011/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട് പകരള

ജനപകന്ധം
സന്ധംസപ്പോന മസക്രടറന്റി

ശതീ. തടെപ്പോയന്റില്
അയ്യപന് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

 20-1-2014 എ 3/41/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
18-10-2019

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

6 12381/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2012/നന്റി.മസ.

KSIDC-യന്റില്
പടന്റികജപ്പോതന്റി
/പടന്റികവര്ഗ്ഗ

ജതീവനകപ്പോര്കട്ട്
മപ്രപ്പോപമെപ്പോഷന് നല്കന്റി

ജനറല് മെപ്പോപനജര്
എകന്റികക്യൂടന്റിവട്ട്

ഡയറക്ടര് ആയന്റി
പുറത്തട്ട് നന്റിനന്ധം

നന്റിയമെനന്ധം
നടെത്തുനതട്ട് തടെയണ

മമെനപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
ശതീ. രപ്പോമെന്കുടന്റി,
തന്റിരവനനപുരന്ധം

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

16-10-2012 1.
24108/ജന്റി1/15/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ.
തതീയതന്റി:

 28-10-2015
2.

1952463/ജന്റി1/
2017/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി: 
14-11-2017

 
അനന്റിമെ

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

38

276/2022.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7 19547/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2012/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട്  
ശതീ. സന്റി.

പപ്രന്ധംനവപ്പോസട്ട്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

15-1-2013 21932 ജന്റി1/14/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
10-9-2015

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

8 19747/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 1/2012/നന്റി.മസ.

ഭൂമെന്റിയന്ധം വതീടന്ധം
ലഭന്റിക്കുനതന്റിനപ്പോയന്റി
ശതീമെതന്റി ബന്റിനന്റി 

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

11-1-2013
828/ഇ 1/2013/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
6-7-2018

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

9 22127/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 1/2012/നന്റി.മസ.

പുഴന്ധംകുനട്ട്
തരശന്റിയന്റില്

പടന്റികജപ്പോതന്റി പകപ്പോളനന്റി
നന്റിവപ്പോസന്റികള വന്റിവന്റിധ

ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട് 

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

12-2-2013
3890/സന്റി2/13/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
7-3-2013

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

10 22187/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2012/നന്റി.മസ.

ചതീനന്റിവന്റിള
പകപ്പോളനന്റിയമടെ സമെഗ
വന്റികസന പദ്ധതന്റിയട്ട്
ജന്റിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തട്ട്
അനുവദന്റിച ഫണട്ട്

വകമെപ്പോറന്റി
മചലവഴന്റിചതട്ട്

സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീമെതന്റി
കുഞ്ഞുമപണട്ട്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

20-4-2013 10662/സന്റി2/13/ 
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
27-4-2013

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

11 22411/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2012/നന്റി.മസ.

മെന്റിനന്റി ഓഫട്ട് മസറട്ട്
പ്രസട്ട്

സപ്പോപന്റിക്കുനതന്റിനട്ട്
അനുവദന്റിച തുക

ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട്  

ശതീ. പന്റി. എന്ധം.
മെപ്പോധവന് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

17-10-2018 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
എ 3/219/

2020
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
28-12-2020

അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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12 18643/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2013/നന്റി.മസ.

ളപ്പോഹ രപ്പോജപ്പോന്ധംപപ്പോറ
ഗന്റിരന്റിജന്

പകപ്പോളനന്റിയന്റിമല
ആദന്റിവപ്പോസന്റികളുമടെ

ജപ്പോതന്റി സര്ടന്റിഫന്റികറട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്  
ശതീ. വന്റി. എസട്ട്.

ഉത്തമെന് സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

25-10-2013 9/ജന്റി1/2018
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
28-12-2020

അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

13 20973/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2013/നന്റി.മസ.

ഇടകന്റി ജന്റിലയന്റില്
പടന്റികജപ്പോതന്റി

പടന്റികവര്ഗ്ഗ ജന്റിലപ്പോ
ഓഫതീസുകള

ഒറപകപ്പോന്ധംമ്പമ്പൗണന്റില്
മകപ്പോലുമ്പന്
സപ്പോരകമെപ്പോയന്റി

നന്റിര്മന്റികപ്പോന് പവണ
നടെപടെന്റി

സസതീകരന്റികണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.
സന്റി.മക. പഗപ്പോവന്റിനന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

17-12-2013 496550/സന്റി2/
2016/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

23-8-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

14 11145/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2014/നന്റി.മസ.

ശ്മശപ്പോനഭൂമെന്റിയന്റിപലയ്ക്കുള
വഴന്റി

സഞപ്പോരപയപ്പോഗശ്യമെപ്പോക്കു
വപ്പോന് നടെപടെന്റി

സസതീകരന്റികണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട്   
ശതീ. പന്റി. സന്റി.
പവലപ്പോയധന്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി  

22-3-2017 468/ഡന്റിസന്റി3/
2016/

ത.സസ.ഭ.വ.
 തതീയതന്റി: 
1-11-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

15 13247/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2014/നന്റി.മസ.

വന്റിവപ്പോഹ ധനസഹപ്പോയ
ഫണട്ട്

അനുവദന്റിയണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട്

ശതീമെതന്റി പരവന്റി. മക
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

22-12-2018 8867/എഫട്ട്
2/14/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
9-10-18

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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16 20903/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2014/നന്റി.മസ.

വതീടെട്ട്, പറഷന്കപ്പോര്ഡട്ട്,
വവദദ്യുതന്റി തുടെങ്ങന്റി

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട്

ശതീ.മക.എസട്ട്.
ബപ്പോബു സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

1-10-2014 31652/
പന്റി.എസട്ട്./16
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ. 
തതീയതന്റി: 

7-12-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

17 22067/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2014/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റികപ്പോരമടെ
ഫണട്ട് വകമെപ്പോറന്റി
മചലവഴന്റിചതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ശതീ.  രപ്പോജു  കൃഷ്ണന് 
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

28-9-2019 26508/ബന്റി2/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.  

തതീയതന്റി: 
7-1-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

18 13973/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2015/നന്റി.മസ.

കൃതന്റിമെപരഖകള
ചമെചട്ട് പറപ്പോഡട്ട് ടെപ്പോര്

മചയ്യുനതന്റിമനതന്റിമര 
ശതീ. പന്റി.  റന്റി. സുഭപ്പോഷട്ട്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

12-2-2015 -- ഹര്ജന്റി
വകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

19 14535/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2016/നന്റി.മസ.

സമെന്റിതന്റി (2014-2016)
-യമടെ 21-ാാ മെതട്ട്

റന്റിപപപ്പോര്ടന്റിപന്മേലുളള
ആകന് പടെകണ്

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 

3-6-2016  പന്റിഎസട്ട്1/16/
2016

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
18-6-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

20 20823/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2016/നന്റി.മസ.

പവടെര്
സമുദപ്പോയത്തന്റിമന

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട് പകരള
പവടെര് സമെപ്പോജന്ധം

പ്രസന്റിഡനട്ട്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

28-9-2016 893045/സന്റി2/
16/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി:
19-12-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

21 22475/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2016/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവര്ഗ്ഗ

മെന്റിശവന്റിവപ്പോഹന്റിതരമടെ
കുടന്റികളുമടെ ജപ്പോതന്റി

നന്റിര്ണയന്ധം
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.

വന്റിപനപ്പോദട്ട്  സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി   

1-12-2016 1052213/ജന്റി1/
16/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.  തതീയതന്റി:
20-1-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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22 15225/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2017/നന്റി.മസ.

പടയന്ധം പതന്റിച
നല്കണമമെനപ്പോവശശ്യ

മപടട്ട് മകപ്പോലന്ധം
കപലണന്റിമുകട്ട്

പടന്റികജപ്പോതന്റി പകപ്പോളനന്റി
നന്റിവപ്പോസന്റിയപ്പോയ

ശതീ. പഗപ്പോപപ്പോലന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

18-3-2017 68/സന്റി2/17/
 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി: 
12-5-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

23 15235/എസട്ട്.സന്റി. 
എസട്ട്. ടെന്റി. 

എ 1/2017/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട്

ജനപ്പോധന്റിപതശ്യ
രപ്പോഷതീയസഭപ്പോ ജന്റിലപ്പോ

പ്രസന്റിഡനട്ട് ശതീ.
സബര്മെതന്റി
ജയശങ്കര്,

കരനപ്പോഗപളന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

14-3-2017 1.1019455/ജന്റി1/
17/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
30-3-2017 
2. 107/സന്റി

2/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി: 
2-6-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

24 15501/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2017/നന്റി.മസ.

എതന്റിര്കകന്റികളന്റില്
നന്റിനന്ധം

നഷ്ടപരന്റിഹപ്പോരന്ധം
ആവശശ്യമപടന്ധം

പടന്റികജപ്പോതന്റി പതീഡന
നന്റിപരപ്പോധന

നന്റിയമെപ്രകപ്പോരന്ധം
പകമസടകണമെന
തുന്ധം സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ശതീമെതന്റി 
റന്റി.റന്റി. വന്റിജയലകന്റി,

കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

18-3-2017 21/എഫട്ട് 2/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി: 
12-1-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

25 18635/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2017/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട്        ശതീ.
ഡന്റി. പമെപ്പോഹന്ദപ്പോസട്ട്,
തന്റിരവനനപുരന്ധം

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

12-5-2017 എ 3/128/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ.
തതീയതന്റി: 

16-4-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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26 21399/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2017/നന്റി.മസ.

എരവ സമുദപ്പോയമത്ത
പടന്റികവര്ഗ്ഗ ലന്റിസന്റില്
ഉളമപടത്തുനതന്റിനുന്ധം

ആനുകൂലശ്യങ്ങള
ലഭശ്യമെപ്പോക്കുനതന്റിനുമെപ്പോ
യന്റി ശതീ. സതതീഷട്ട്

ചന്ദ്രന് പുറപ്പോടട്ട്,
വയനപ്പോടെട്ട് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

5-8-2017 40/ജന്റി1/17/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ.
തതീയതന്റി: 
8-11-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

27 25643/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2017/നന്റി.മസ.

ജപ്പോതന്റി സര്ടന്റിഫന്റികറട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ

ശശ്യമപടട്ട്
ശതീ.മക.എന്.
രപ്പോജന്, മൂനപ്പോര്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

13-11-2017 68/ജന്റി1/17/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.  തതീയതന്റി:
 6-1-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

28 15185/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2018/നന്റി.മസ.

മതപ്പോഴന്റില്
നന്റിയമെനങ്ങളന്റില്

അവസരന്ധം
ലഭന്റിയ്ക്കുനന്റിമലനതട്ട്

സന്ധംബനന്റിചട്ട്
ശതീ. രപ്പോപജന്ദ്രന് ജന്റി.,
വയനപ്പോടെട്ട് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

8-2-2018 28/ജന്റി1/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി:
22-2-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

29 19051/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2018/നന്റി.മസ.

ഭൂമെന്റി
നല്കണമമെനപ്പോവശശ്യ

മപടട്ട് ശതീ.
നപ്പോരപ്പോയണന്,

വയനപ്പോടെട്ട് സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

 31-5-2018 123/ഡന്റി 2/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ.
തതീയതന്റി: 

29-6-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

30 19057/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2018/നന്റി.മസ.

പണന്റിയ
സമുദപ്പോയകപ്പോരമടെ

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.
ഉണന്റി, വയനപ്പോടെട്ട്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

 31 -5 -2018 ഇ 1/19/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ.
തതീയതന്റി: 
13 -6-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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31 19073/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2018/നന്റി.മസ.

ഭവനനന്റിര്മപ്പോണത്തന്റി
നട്ട് ധനസഹപ്പോയന്ധം

ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട്          ശതീ.
മെണന്റിയന്, വയനപ്പോടെട്ട്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

3-5-2018 സന്റി 2/282/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി: 
12-6-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

32 19083/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2018/നന്റി.മസ.

ചന്റികന്റിതപ്പോ
ധനസഹപ്പോയന്ധം

ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട്          ശതീ.
മെണന്റിയന്, വയനപ്പോടെട്ട്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

5-6-2018

--

ഹര്ജന്റി
വകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

33 25089/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2019/നന്റി.മസ.

വനന്ധം വകുപന്റിനട്ട്
കതീഴന്റിലുളള

ഓഫതീസുകളന്റില്
പജപ്പോലന്റി

ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട്          ശന്റി.
മെപനപ്പോജട്ട് സന്റി. മക.
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

21-12-2019 19/ഡന്റി1/2020/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ. 
തതീയതന്റി: 
5-2-2020

ഹര്ജന്റി
വകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

34 14001/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2020/നന്റി.മസ.

വപ്പോയ
എഴുതന്റിത്തളണമമെ
നപ്പോവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.
മെപനപ്പോഹരന് എന്ധം.
തന്റിരവനനപുരന്ധം

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

29-7-2020 33/ബന്റി
3/2020/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
6-5-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

35 15653/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2020/നന്റി.മസ.

മെകളകട്ട്
വന്റിദശ്യപ്പോഭശ്യപ്പോസവപ്പോയ

ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട് ശതീ.

പവലപ്പോയധന്, തൃശ്ശൂര്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

7-12-2020 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

36 22491/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 1/2020/നന്റി.മസ.

ജപ്പോതന്റി സര്ടന്റിഫന്റികറട്ട്
റദ്ദുമചയ്യപ്പോന്

നടെപടെന്റിയപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
ശതീ. ജയധര്മന്,
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

23-12-2020 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

44



48

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

37 16263/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2003/നന്റി.മസ.

കപ്പോരപ്പുഴ പദ്ധതന്റി
പ്രപദശത്തട്ട്

തപ്പോമെസന്റിക്കുന
ആദന്റിവപ്പോസന്റികളുമടെ

ജതീവനുന്ധം സസത്തന്റിനുന്ധം
സന്ധംരകണമെപ്പോവശശ്യ

മപടട്ട്  ശതീ. മവളന്,
മനലറ സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

4-10-2019 181/ഡന്റി2/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ. 
തതീയതന്റി: 

9-10-2018

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

38 12677/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2004/നന്റി.മസ.

ഭവന
നന്റിർമപ്പോണത്തന്റിമല

കപ്പോലതപ്പോമെസന്ധം
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.
വന്റി. ബപ്പോലകൃഷ്ണൻ

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

12-5-2015
23814/ഇ 1/

2010/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ.  
തതീയതന്റി:

 24-11-2010

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

39 12859/എസട്ട്.സന്റി
എസട്ട്.ടെന്റി  

എ 2/2004/നന്റി.മസ.

വയനപ്പോടെട്ട് ജന്റിലയന്റിമല
പഗപ്പോവന്റിനൻപപ്പോറ

മവളമകടട്ട്, ഇടെഞ
പകപ്പോളനന്റി,

പപങ്ങപചപ്പോല എനതീ
പകപ്പോളനന്റികളന്റിമല

വന്റികസനന്ധം
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.

രഘുനനൻ, വയനപ്പോടെട്ട്
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

11-7-2017 9105/ഇ 1/
2010/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.

തതീയതന്റി: 
22 -11-2010

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

40 6395/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2005/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
നടെപന്റിലപ്പോകണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട് പകരള
പടന്റികജപ്പോതന്റി

പടന്റികവര്ഗ്ഗ മെഹന്റിളപ്പോ
മഫഡപറഷന്

പ്രസന്റിഡനട്ട് ശതീമെതന്റി
എന്ധം.ഡന്റി. രപ്പോജമ

സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

25-7-2019 78/പന്റി.എസട്ട്1/
2019/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
6-8-2019

17-ാാമെമത്ത
ആവശശ്യത്തന്റി

പന്മേല്
റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

41 9369/എസട്ട്.സന്റി
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2005/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
ഉനയന്റിചട്ട് 

ശതീ. വന്റി. മക.
പുരപഷപ്പോത്തമെൻ

സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

20-7-2012 1760/എ 3/
2012/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.

തതീയതന്റി: 
10-4-2012

 റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

45
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42 5849/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2006/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
നടെപന്റിലപ്പോകണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീ മക.

മക. അയ്യപൻ
സമെർപന്റിച ഹർജന്റി
അധന്റിക വന്റിവരന്ധം

19-9-2009 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ
എ 3/294/18 -
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ.  
തതീയതന്റി: 

24-11-2020

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

43 11403/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2008/നന്റി.മസ.

പപ്പോറവന്റിള
പകപ്പോളനന്റിയന്റിമല

വന്റിവന്റിധ പ്രശ്നങ്ങൾ
പരന്റിഹരന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി
എന്ധം. വന്റിജയകുമെപ്പോരന്റി,

തന്റിരവനനപുരന്ധം
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

 20-6-2014 27468/ഇ 1/
2009/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
28-3-2011

അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

44 12035/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2008/നന്റി.മസ.

പടന്റികവന്റിഭപ്പോഗ
വന്റിദശ്യപ്പോർതന്റികൾകപ്പോ
യന്റി പപ്പോരപ്പോമമെഡന്റികൽ

ഇൻസന്റിറക്യൂടകൾ
അനുവദന്റിക്കുനതന്റിനപ്പോ
യന്റി      ശതീ.എൻ.വന്റി.

ശശതീന്ദ്രൻ,
പകപ്പോഴന്റിപകപ്പോടെട്ട്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

 23-12-2013 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.-

എ 3/292/2018
-

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
3-6-2019

  

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

45 11235/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2011/നന്റി.മസ.

കുടെന്റിമവളന്ധം
യപ്പോതപ്പോസമ്പൗകരശ്യന്ധം

എനന്റിവ
ലഭന്റിക്കുനതന്റിനപ്പോയന്റി

മുദപ്പോകൽ
പഞപ്പോയത്തട്ട്

കടന്റിയപ്പോടെട്ട് 13-ാ
വപ്പോർഡട്ട് നന്റിവപ്പോസന്റികൾ
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

 10 -2-2011 3979/ഇ 1/
2011/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി:
28-2-2011

 റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

46 11289/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2012/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
ഉനയന്റിചട്ട്       ശതീ.
സുകുമെപ്പോരൻ, ശതീ.

രപ്പോമെൻകുടന്റി മുതൽപപർ
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

28-10-2019 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.-

എ 3/174/2019
-

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
27-9-2019

 റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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47 12507/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2012/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
വന്റിഭപ്പോഗകപ്പോരമടെ

നശ്യപ്പോയമെപ്പോയ
ആവശശ്യങ്ങൾ

അടെന്റിയനരമെപ്പോയന്റി
പരന്റിഹരന്റികണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട് 
ശതീ. എ. മക. രപ്പോജൻ
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

23-3-2012 8998/എ 3/
2012/പ.ജ.പ.

വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

21-7-2014

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

48 15045/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2012/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
നടെപന്റിലപ്പോകണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട്         ശതീ.
പന്റി. എന്ധം. സുകുമെപ്പോരന്
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

20-7-2019 ബന്റി 1/7/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി:
22-12-2020

 റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

49 19549/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി . 

എ 2/2012/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
ഉനയന്റിചട്ട്  

ശതീ. രപ്പോപജന്ദ്രപ്രസപ്പോദട്ട്
മുതൽപപർ സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

 10-4-2017 1340/ഇ 1/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി:
 17-6-2013

 റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

50 19627/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2012/നന്റി.മസ.

പ്രതീ-മമെടന്റികട്ട്
പഹപ്പോസൽ

നന്റിർമന്റികപ്പോനുള
സലന്ധം

ലഭശ്യമെപ്പോക്കുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്
ശതീ.മക.ആർ.

കുമെപ്പോരൻ, പപ്പോലകപ്പോടെട്ട്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

4-12-2012 12401/ഇ 1/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
20-7-2013

 റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

51 19671/എസട്ട്.സന്റി
എസട്ട്.ടെന്റി 

എ 2/2012/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
നടെപന്റിലപ്പോകണ

മമെനപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
ശതീ. കപ്പോളന്റിമുത്തു

മുതൽപപർ, മുതലമെടെ
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

28-5-2019 31974/സന്റി2/
2012/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
7-1-2013

 റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

52 19753/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2012/നന്റി.മസ.

മപപ്പോതുശ്മശപ്പോനന്ധം
അനുവദന്റിചട്ട്

നൽകണമമെനപ്പോവശശ്യ
മപടട്ട്  ശതീ.മക.മക.

നപ്പോരപ്പോയണൻ,
കപ്പോസർപഗപ്പോഡട്ട്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

31-1-2019 163/ഡന്റി
2/2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി: 
4-9-2018

 അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി
യന്റിടന്റില.
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53 21127/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2012/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
നടെപന്റിലപ്പോകണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട് 
ശതീ. ഡന്റി. എസട്ട്.
രപ്പോജട്ട് സമെർപന്റിച

ഹർജന്റി 

25-8-2016 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.-

എ 1/222/2019
-

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
9-10-2019

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

54 22103/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2012/നന്റി.മസ.

പകതന്ധം
പുനനഃസപ്പോപന്റിചട്ട്
കന്റിടനതന്റിനുന്ധം
സുഗമെമെപ്പോയന്റി

പ്രവർത്തന്റിക്കുനതന്റി
നുന്ധം നടെപടെന്റി

സസതീകരന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട്

ശതീ. എ. പഗപ്പോപപ്പോലൻ
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

14-2-2013 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.

എ 1/22/2020-
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ.
തതീയതന്റി: 

27-7-2020

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

55 22129/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2012/നന്റി.മസ.

ശങ്കരന്ധംപറമ്പട്ട്
പടന്റികജപ്പോതന്റി

പകപ്പോളനന്റിയമടെ വന്റിവന്റിധ
ആവശശ്യങ്ങൾ

സന്ധംബനന്റിചട്ട്  ശതീ.
ഹരന്റിദപ്പോസൻ,
പകപ്പോഴന്റിപകപ്പോടെട്ട്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

27-12-2016 3891/സന്റി2/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
7-3-2013

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

56 11179/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

എസട്ട്.സന്റി  എസട്ട്.ടെന്റി
വന്റിഭപ്പോഗന്ധം

വന്റിദശ്യപ്പോർതന്റികമള
ചൂഷണത്തന്റിനട്ട്

വന്റിപധയമെപ്പോക്കുനവർ
മകതന്റിമര

നടെപടെന്റിയപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
ശതീ.എന്ധം.എ.

ലകണൻ സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

28-10-2019 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.-എ 2/339/

2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ. 
തതീയതന്റി: 

19-9-2020

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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57 18795/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

ആദന്റിവപ്പോസന്റികളുമടെ
ഭൂമെന്റി

കപയ്യറന്റിയവര്മകതന്റി
മര നന്റിയമെനടെപടെന്റി

സസതീകരന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട്

ശതീ. പപ്പോലപ്പോചന്ദ്രന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

28-10-2013 23959/ഡന്റി2/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
1-11-2013

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

58 18813/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
ഉനയന്റിചട്ട്

അചൻപകപ്പോവന്റിൽ
ആദന്റിവപ്പോസന്റി

ഊരമൂപൻ ശതീ. വന്റി.
രപ്പോപജന്ദ്രൻ സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

24-10-2013 ഇ 1/156/2020/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ.
തതീയതന്റി : 
6-10-2020

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

59 18905/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

മടെലന്റിഫന്റിലന്റിന്ധം
നന്റിർമപ്പോണത്തന്റിലുണപ്പോ

യ സപ്പോമ്പത്തന്റിക
നഷ്ടന്ധം

പരന്റിഹരന്റിക്കുനതന്റിനട്ട്
പവണ നടെപടെന്റികൾ

സസതീകരന്റികണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.

ബപ്പോലചന്ദ്രൻ,
പുലന്റിക്കുഴന്റി സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

26-2-2015 എ 3/291/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ. 
തതീയതന്റി: 
2 -11-2018

 

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

60 18957/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

രപ്പോമെചന്ദ്രപ്പോ
മമെപമപ്പോറന്റിയൽ

മടെയന്റിലറന്റിന്ധംഗട്ട് പടഡട്ട്
സ്കൂളന്റിമല പടന്റികജപ്പോതന്റി
വന്റിദശ്യപ്പോർതന്റികൾകട്ട്

വന്റിദശ്യപ്പോഭശ്യപ്പോസപ്പോനുകൂലശ്യന്ധം
ലഭന്റിക്കുനതന്റിനപ്പോയന്റി
ഭപ്പോരതതീയ പവലൻ

മസപ്പോവസറന്റി മകപ്പോലന്ധം
ജന്റിലപ്പോ പ്രസന്റിഡനട്ട്
ശതീ. സന്റി. മക.

രവതീന്ദ്രൻ സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

28-6-2017 എ 1/152/
2020/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
21-12-2020

  

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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61 18963/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
ഉനയന്റിചട്ട്  

ശതീ. ജന്റി. ആർ.
രഘുനപ്പോഥൻ

സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

5-2-2016 25737/എ 2/
2015/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
23-11-2015

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

62 19429/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
ഉനയന്റിചട്ട്         ശതീ.
സബര്മെതന്റി ജയശങ്കര്
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

1-4-2014 758/ബന്റി
2/2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.  

തതീയതന്റി: 
31-3-2014

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

63 19735/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

അനുവദന്റിചനൽകന്റിയ
മെന്റിചഭൂമെന്റി  അളനട്ട്

നൽകണമമെനപ്പോവശശ്യ
മപടട്ട് അഖന്റില പകരള

പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവർഗ്ഗ സമെപ്പോജന്ധം
ജന്റിലപ്പോ മസക്രടറന്റി ശതീ.

പന്റി. ഗന്ധംഗപ്പോധരൻ
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

24-2-2015 5557/എഫട്ട്
2/15/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.

തതീയതന്റി: 
22-6-2015

  

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

64 20119/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

പകരന്ധം ഭൂമെന്റി
ലഭന്റിക്കുനതന്റിനപ്പോയന്റി 
ശതീ. അനന്റില് കുമെപ്പോര്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

29-11-2016 26971/സന്റി
2/13/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി:
23-11-2015

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

65 20127/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
ഉനയന്റിചട്ട് കുറന്റിചശ്യ
മുപനറ സമെന്റിതന്റി
കണ്ണൂർ ജന്റിലപ്പോ

മസക്രടറന്റി ശതീ.വന്റി.
പകളപൻ സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

4-12-2013 26993/ഡന്റി2/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.

തതീയതന്റി: 
19-12-2013

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

66 20159/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

മപ്രപമെപ്പോഷനട്ട്
അര്ഹതമപട
സന്ധംവരണന്ധം

ലഭന്റികപ്പോന് നടെപടെന്റി
സസതീകരന്റികണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട്
ശതീ.മമബജുരപ്പോജട്ട്,
പറവൂര് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

23-8-2016 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.-

എ 3/31/2019-
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. തതീയതന്റി:
27-8-2020

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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67 20969/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

ഭൂമെന്റിയന്ധം
മമകവശഭൂമെന്റിയട്ട്

പടയവന്ധം
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ

ശശ്യമപടട്ട്
ശതീ.പന്റി.മക. ശശന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

9-12-2014
480/ഡന്റി2/

2014/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ. 
തതീയതന്റി: 

24-5-2014

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

68 20983/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2013/നന്റി.മസ.

ഇടെമെലക്കുടെന്റി
ഗപ്പോമെപഞപ്പോയത്തന്റിമല

അടെന്റിസപ്പോന
വന്റികസന

പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സന്ധംബനന്റിചട്ട് മുതുവൻ

സമുദപ്പോയ സന്ധംഘന്ധം
പ്രസന്റിഡനട്ട് ശതീ.എ.
ജയൻ സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

16-7-2014 508/ഇ 1/2014/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ. 
തതീയതന്റി: 
7-1-2014

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

69
11141/എസട്ട്.സന്റി.

എസട്ട്.ടെന്റി. 
എ 2/2014/നന്റി.മസ.

കുടെന്റിമവളന്ധം
ലഭശ്യമെപ്പോകപ്പോൻ നടെപടെന്റി
ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.
പപലരന്റി അറുമുഖൻ
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

15-12-2014 സന്റി2/232/
2019/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
21-10-2020

അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

70
13543/എസട്ട്.സന്റി.

എസട്ട്.ടെന്റി. 
എ 2/2014/നന്റി.മസ.

വതീടന്ധം സലവന്ധം
അനുവദന്റിയണ

മമെനപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
ശതീമെതന്റി കുമെപ്പോരന്റി

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

21-3-2014
--
  

ഹർജന്റി
വകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

71

19425/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2014/നന്റി.മസ.

വപ്പോഴപത്തപ്പോപട്ട് പ്രതീ-
മമെടന്റികട്ട് പഹപ്പോസലുന്ധം

സലവന്ധം
കപയ്യറന്റിയതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ശതീ.സന്റി.പന്റി. കൃഷ്ണന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

1-10-2014 23300 ഇ 1/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. 

തതീയതന്റി: 
13-10-2014

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

72 14967/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2015/നന്റി.മസ.

വസപനട്ട്,
ലന്ധംപന്ധംഗപ്പോനട്ട് എനന്റിവ

മുടെങ്ങന്റിയതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്  
ശതീ. വന്റി. എന്.

ശശന്റികുമെപ്പോര്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

4-3-2015 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.-

എ 2/18/2019-
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.

വ. 
തതീയതന്റി: 

30-1-2019

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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73 20791/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2015/നന്റി.മസ.

ജപന്റി നടെപടെന്റി
നന്റിര്ത്തന്റി വയപ്പോന്

നടെപടെന്റിയപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
ശതീമെതന്റി സുമെ

പുരപഷപ്പോത്തമെന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

 1-9-2015 21727/ബന്റി3/
2015/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

6-10-2015

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

74 14449/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.   

എ 2/2016/നന്റി.മസ.

പലപ്പോണ് കുടെന്റിശന്റിക
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ശതീ. മക.
സജന്റികുമെപ്പോര്,

തന്റിരവനനപുരന്ധം
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

 30-9-2019
22/ബന്റി3/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
15-2-2019

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

75 20581/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2016/നന്റി.മസ.

തപദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളകട്ട്
നല്കുന 50%
പടന്റികജപ്പോതന്റി
വന്റികസന

ഫണ്ടുപപയപ്പോഗന്റിചട്ട്
നന്റിര്മന്റിചന്റിടള

കമെക്യൂണന്റിറന്റി ഹപ്പോള,
വര്കട്ട് മഷഡുകള,
പഠന പകന്ദ്രങ്ങള

തുടെങ്ങന്റിയവ
പടന്റികജപ്പോതന്റികപ്പോര്കട്ട്

നല്കുനതന്റിനട്ട്
പ്രപയപ്പോറന്റിറന്റിയന്ധം

സമ്പൗജനശ്യ
വശ്യവസയന്ധം

നടെപന്റിലപ്പോകപ്പോന്
പവണ പപപ്പോളന്റിസന്റി

നടെപന്റിലപ്പോകണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട്  

ശതീ. എന്ധം. മക.
ശന്റിവന്കുടന്റി,
എറണപ്പോകുളന്ധം

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

 3-10-2017 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ. -ബന്റി2/214/

2020-
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
21-12-2020

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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76 22743/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2016/നന്റി.മസ.

പൂപകപ്പോടെട്ട് ഡയറന്റി
പപ്രപ്പോജക്ടന്റിമല സന്റിര

തപ്പോമെസകപ്പോര്കട്ട്
മവറന്റിനറന്റി

പകപ്പോപളജന്റിമല
മതപ്പോഴന്റിലപ്പോളന്റികളുമെപ്പോയ

തങ്ങളുമടെ
അവകപ്പോശങ്ങളുന്ധം
സുരകന്റിതതസവന്ധം

ഉറപപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി
അന്ധംബന്റിക ഇ.മക.

മുതല്പപര് സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി

19-1-2021 ഡന്റി3/221/
2017-

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
 തതീയതന്റി: 

24-12-2019

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

77 23516/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2016/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവര്ഗ്ഗ

വന്റിഭപ്പോഗത്തന്റില്മപട
വന്റിദശ്യപ്പോര്തന്റികളക്കു

പവണന്റി പണന്റി
കഴന്റിപന്റിച പഹപ്പോസല്
ഉദ്ഘപ്പോടെനന്ധം നടെത്തന്റി

പ്രവര്ത്തനന്ധം
ആരന്ധംഭന്റികണമമെനട്ട്

ആവശശ്യമപടട്ട്
ശതീ. പന്റി. എസട്ട്.

വന്റിപനപ്പോദട്ട്, ഏറ്റുമെപ്പോനൂര്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

19-12-2019 ഇ/280/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

 തതീയതന്റി: 
9-10-2018

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

78 15265/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2017/നന്റി.മസ.

സസനമെപ്പോയന്റി വതീടന്ധം
പുരയന്റിടെവന്ധം

ലഭശ്യമെപ്പോകപ്പോന് നടെപടെന്റി
ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.

ശന്റിവപ്രസപ്പോദട്ട്, മകപ്പോലന്ധം
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

18-3-2017 1313953/സന്റി2/
2017/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി :

24-3-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

79 16091/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2017/നന്റി.മസ.

പടന്റികവര്ഗ്ഗ
മപ്രപ്പോപമെപ്പോടര്മെപ്പോമരയന്ധം

മഹല്ത്തട്ട്
മപ്രപമെപ്പോര്ടര്മെപ്പോമരയന്ധം

സര്കപ്പോര്
ജതീവനകപ്പോരപ്പോയന്റി

അന്ധംഗതീകരന്റികണമമെ
നട്ട് ആവശശ്യമപടട്ട്

ശതീ. വതീപരന്ദ്രകുമെപ്പോര്
മുതല് പപര്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

20 -3-2017 21/പന്റി എസട്ട്.
1/2020/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി : 
18-2-2020
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80 20969/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2017/നന്റി.മസ.

വതീടകളകട്ട്
സന്ധംരകണഭന്റിത്തന്റി

നന്റിര്മന്റിച
നല്കണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട്

ശതീ.രവന്റി സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി

22-5-2019 സന്റി2/231/17/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി:
2-8-2017

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

81 21128/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.   

എ 2/2017/നന്റി.മസ.

ജപ്പോതന്റിപപരട്ട് വന്റിളന്റിചട്ട്
ആപകപന്റിച

എതന്റിര്കകന്റികളക്കുന്ധം
അതട്ട് സന്ധംബനന്റിച

പരപ്പോതന്റിയന്റില്
ഉചന്റിതമെപ്പോയ നടെപടെന്റി

സസതീകരന്റികപ്പോത്ത
എസട്ട്.സന്റി. എസട്ട്.ടെന്റി

കമതീഷന്
അന്ധംഗത്തന്റിനുന്ധം

എതന്റിമര നടെപടെന്റി
ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.
ശന്റിവരപ്പോജു, ശതീമെതന്റി
സമ്പൗമെശ്യ എനന്റിവര്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

7-8-2017 23/എഫട്ട്2/
2018/ 

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

16-1-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

82 21497/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2017/നന്റി.മസ.

ആശന്റിത നന്റിയമെനന്ധം
നല്കണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട്

ശതീമെതന്റി എ. മെഞ്ജുഷ
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

7-8-2017 1724922/എ 3/
2017/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ. 
തതീയതന്റി: 

20-11-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

83 22609/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2017/നന്റി.മസ.

മവളപ്പോയണന്റി ശതീ.
അയ്യന്കപ്പോളന്റി

മമെപമപ്പോറന്റിയല്
ഗവണ്മമെനട്ട് പമെപ്പോഡല്

റസന്റിഡന്ഷശ്യല്
പസപ്പോര്ട്സട്ട്

ഹയര്മസകണറന്റി
സ്കൂളന്റില് ആയമെപ്പോരമടെ
എണന്ധം വര്ദ്ധന്റിപന്റിചട്ട്

തനന്റികട്ട്
പുനര്നന്റിയമെനന്ധം
നല്കണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട്

ശതീമെതന്റി മജ.വന്റി.
സുരജ സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

15-9-2017 ബന്റി1/90/2017/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി :
 25-9-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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84 25973/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2017/നന്റി.മസ.

വഴന്റി പുനനഃസപ്പോപന്റിചട്ട്
കന്റിടനതന്റിനുന്ധം ജപ്പോതന്റി

വന്റിളന്റിചട്ട്
ഭതീഷണന്റിമപടത്തുന

തന്റിനുന്ധം എതന്റിമര
നടെപടെന്റി ആവശശ്യമപടട്ട്

ശതീമെതന്റി സപ്പോവന്റിതന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

22-7-2019 എഫട്ട് 3/123/
2019/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
6-8-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

85 17007/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2018/നന്റി.മസ.

മെന്റിചഭൂമെന്റി
ലഭന്റിക്കുനതന്റിനട്ട്

നടെപടെന്റി
സസതീകരന്റികണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട്
ശതീ. മെപഹഷട്ട്,

മകപ്പോലന്ധം സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി

21-11-2019 സന്റി2/217/
2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി : 

29-10-2018

അധന്റികവന്റിവ
രറന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

86 19059/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2018/നന്റി.മസ.

വതീടെന്റിനട്ട് ധനസഹപ്പോയന്ധം
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ

ശശ്യമപടട്ട് ശതീ.
വന്റിപന്റിന്, വയനപ്പോടെട്ട്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

2-6-2018 സന്റി2/290/
2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി : 

24-2-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

87 19101/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2018/നന്റി.മസ.

വസ്തുവന്ധം വതീടന്ധം
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ

ശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി
പമെപ്പോളന്റി മുതല്പപര്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

31-5-2018 സന്റി2/283/
2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി : 
12-6-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

88 21661/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 2/2018/നന്റി.മസ.

പകരള കുറവ സമുദപ്പോയ
മസപ്പോവസറന്റി

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

2-8-2018 63/പന്റി.എസട്ട്.1/
2020/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി : 

28-12-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

89
21667/എസട്ട്.സന്റി.

എസട്ട്.ടെന്റി.   
എ 2/2018/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട്         ശതീ.
അമൃതരപ്പോജട്ട്, ആലപ്പുഴ

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

31-7-2018 278/ഡന്റി1/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി :
 22-12-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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90 24449/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.   

എ 2/2018/നന്റി.മസ.

വസ്തുവന്ധം വതീടന്ധം
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ

ശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി
ആര്. മെന്റിനന്റി,

തന്റിരവനനപുരന്ധം
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

30-10-2018 സന്റി
2/600/2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി : 

15-12-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

91 16759/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2018/നന്റി.മസ.

മതങ്ങന്റില് നന്റിനട്ട്
വതീണ ആദന്റിവപ്പോസന്റി
ചന്റികന്റിത കന്റിടപ്പോമത

മെരന്റിചതട്ട് സന്ധംബനന്റിച
പതവപ്പോര്ത്തമയ

അടെന്റിസപ്പോനമെപ്പോകന്റി
സമെന്റിതന്റി സസപമെധയപ്പോ
സസതീകരന്റിച പരപ്പോതന്റി

22-2-2020 104/ഡന്റി1/
2019-

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി : 
1-10-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

92 14243/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2019/നന്റി.മസ.

ഐ.റന്റി.ഡന്റി.പന്റി.
ഇടകന്റി ജന്റിലപ്പോ

ഓഫതീസര്മകതന്റിമര
നടെപടെന്റി ആവശശ്യമപടട്ട്

ശതീമെതന്റി സപ്പോറപ്പോമ
പജപ്പോസഫട്ട് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

3-7-2019 ഡന്റി3/9/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി 
11-2-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

93 14685/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2019/നന്റി.മസ.

അടെന്റിയനര
ചന്റികന്റിതപ്പോ

ധനസഹപ്പോയന്ധം
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ

ശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി
രപ്പോധ, മകപ്പോലന്ധം

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

25-1-2019 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.
വ.-എ 1/21/19-
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി 
13-2-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

94 19239/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2019/നന്റി.മസ.

പ്രതീമമെടന്റികട്ട്
പഹപ്പോസലുകളന്റില്
മതപ്പോഴന്റിലധന്റിഷന്റിത

പകപ്പോഴ്സുകള
നടെത്തണമമെനപ്പോവശശ്യ

മപടട്ട്
ശതീമെതന്റി

അല്പഫപ്പോണ്സ വന്റി.
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

22-6-2020 ബന്റി 1/81/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി :
5-1-2020

ഹര്ജന്റി
വകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റി
ചന്റിടന്റില
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95 22471/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2019/നന്റി.മസ.

എന്ടന്സട്ട്
പരന്റിശതീലന

പദ്ധതന്റികളകട്ട്
അന്ധംഗതീകപ്പോരന്ധം

നല്കുനതന്റിനട്ട്
നടെപടെന്റി

സസതീകരന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട്

ശതീ. സപനപ്പോഷട്ട് എ.
ടെന്റി. സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

15-10-2019 92/പന്റി
.എസട്ട്1/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി 
1-11-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

96 22921/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 2/2019/നന്റി.മസ.

പടന്റികവന്റിഭപ്പോഗന്ധം
വന്റിദശ്യപ്പോര്തന്റികമള
ചൂഷണത്തന്റിനട്ട്

വന്റിപധയരപ്പോക്കുനവര്
മകതന്റിമര നടെപടെന്റി
ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.

എന്ധം. എ. ലകട്ട് മെണന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

18-10-2019 453/പന്റി.എന്ധം/19/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി 
21-11-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

97 25091/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2019/നന്റി.മസ.

പകപ്പോടയന്ധം ഏറ്റുമെപ്പോനൂര്
ഗവ. പമെപ്പോഡല്
റസന്റിഡന്ഷശ്യല്

സ്കൂളന്റിമല സന്ധംഗതീത
അധശ്യപ്പോപകന്

വന്റിദശ്യപ്പോര്തന്റിനന്റികള
കട്ട് പനമര വലന്ധംഗന്റിക

അതന്റിക്രമെന്ധം
നടെത്തന്റിയതട്ട്
സന്ധംബനന്റിച

പതവപ്പോര്ത്തമയ
അടെന്റിസപ്പോനമെപ്പോകന്റിയന്ധം

സമെന്റിതന്റി അന്ധംഗന്ധം
ശതീമെതന്റി സന്റി. മക.

ആശ എന്ധം.എല്.എ.-
യമടെ ആവശശ്യ

പ്രകപ്പോരവന്ധം സമെന്റിതന്റി
സസപമെധയപ്പോ

സസതീകരന്റിച പരപ്പോതന്റി

4-12-2019 118/പന്റി.എസട്ട്1/
2019/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി 

16-12-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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98 15303/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2020/നന്റി.മസ.

കടെബപ്പോധശ്യത
തതീര്ക്കുനതന്റിനട്ട്
ധനസഹപ്പോയന്ധം
ആവശശ്യമപടട്ട്

ശതീമെതന്റി സുധ എസട്ട്.
അഡസ. ഡന്റി.മക.

മുരളന്റി എന്ധം.എല്.എ.
മുപഖന സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

28-9-2020 എ 1/113/2020/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി 
17-11-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

99 18305/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 2/2020/നന്റി.മസ.

വന്റിദശ്യപ്പോഭശ്യപ്പോസ
ആനുകൂലശ്യങ്ങള
ലഭശ്യമെപ്പോക്കുനതട്ട്

സന്ധംബനന്റിചട്ട് കുമെപ്പോരന്റി
സുഭന്റിഷ യ.മക.

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

4-8-2020 43/പന്റിഎസട്ട്1/
2020/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി 

18-9-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

100 9697/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2007/ നന്റി.മസ.

അടപപ്പോടെന്റിയന്റിമല
ആദന്റിവപ്പോസന്റികളുമടെ
വന്റിവന്റിധ പ്രശ്നങ്ങൾ

സന്ധംബനന്റിചട്ട് 
ശതീ. പന്റി. രപ്പോജന്,

പപ്പോലകപ്പോടെട്ട് സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

3-5-2017 194/ ഡന്റി2/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
11-10-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

101 12529/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2008/ നന്റി.മസ.

കരന്റിമ്പപ്പോലന്
സമുദപ്പോയകപ്പോരമടെ
ഉനമെനത്തന്റിനപ്പോയന്റി

നടെപടെന്റി സന്ധംബനന്റിചട്ട്
കരന്റിമ്പപ്പോലന് സമുദപ്പോയ

സന്ധംഘടെനപ്പോ
മസക്രടറന്റി സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

28-3-2015 202/
ഡന്റി1/2019/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

 11-10-2019

ഹര്ജന്റി
വകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

102 18227/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2009/ നന്റി.മസ.

ഇടകന്റി ജന്റിലയന്റിമല
കണന്ധംപടെന്റി
ആദന്റിവപ്പോസന്റി
പമെഖലയന്റിമല

വന്റികസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സന്ധംബനന്റിചട്ട്
ശതീ. പഗപ്പോപപ്പോലന്,
ഇടകന്റി സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

9-10-2019 87/ പന്റിഎസട്ട്1/
2019/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

30-10-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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103 12249/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2014/ നന്റി.മസ.

മപപ്പോതുശ്മശപ്പോനന്ധം
നന്റിര്മന്റികണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.
എ. മക. മെപ്പോധവന്,

എറണപ്പോകുളന്ധം
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

28-2-2014 --- റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

104 13477/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. എ 3/2015/

നന്റി.മസ.

എതന്റിര്കകന്റികള
മമകവശമപടത്തന്റിയന്റി
രന്റിക്കുന വസ്തുവകകള

തന്റിരന്റിമക
ലഭന്റിക്കുനതന്റിനപ്പോയന്റി
ശതീ. ലളന്റിതപ്പോന്ധംബന്റിക,

തന്റിരവനനപുരന്ധം
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

31-10-2019 74/ബന്റി3/16/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
15-2-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

105 23769/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. എ 3/2015/

നന്റി.മസ.

ഫതീസപ്പോനുകൂലശ്യന്ധം
അനുവദന്റിചകന്റിടനതന്റി

നപ്പോയന്റി ശതീ. ജന്റിഷ
സന്റി, മെലപ്പുറന്ധം

സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

1-1-2019 28755/എ 2/
15/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

18-12-2015

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

106 22329/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2016/ നന്റി.മസ.

ഭവനപുനരദ്ധപ്പോരണ
പദ്ധതന്റി പ്രകപ്പോരന്ധം

ലഭന്റിപകണ മുഴുവന്
തുകയന്ധം ലഭന്റികപ്പോന്

നടെപടെന്റി
സസതീകരന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി

കപലന് വസന
വന്റിജയന് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

25-1-2020 സന്റി2/14/2020/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ. 

തതീയതന്റി: 
21-1-2020

107 18113/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2010/ നന്റി.മസ.

പുതുപരന്റിയപ്പോരന്ധം
ഗപ്പോമെപഞപ്പോയത്തന്റിമല

1-ാ വപ്പോർഡട്ട്
പുളന്റിയന്ധംപുളന്റി,

ആനവപ്പോരന്റി, ചതീക്കുഴന്റി
പമെപപ്പോടെന്ധം ആദന്റിവപ്പോസന്റി

പകപ്പോളനന്റി
നന്റിവപ്പോസന്റികൾ

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

24-12-2013 24435/ഇ 1/
2010/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

12-3-2012

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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108 13089/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. എ 3/2011/

നന്റി.മസ.

പഹപ്പോമെന്റിപയപ്പോപതന്റി
മമടബൽ

മമെപ്പോവബൽ
യൂണന്റിറന്റിമന
പ്രവർത്തനന്ധം
കപ്പോരശ്യകമെ

മെപ്പോക്കുനതന്റിനപ്പോയന്റി
മെറയൂർ

പഞപ്പോയത്തന്റിമല
എസട്ട്. ടെന്റി.

മപ്രപ്പോപമെപ്പോടർമെപ്പോർ 
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

1-12-2016 213/ഡന്റി1/2017/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
25-1-2018

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

109 11371/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2012/ നന്റി.മസ.

മെഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനന്റി
സർവതീസട്ട്

ഫമ്പൗപണഷനട്ട്
അനുവദന്റിച
തുകയന്റിൽ,

തന്റിരന്റിചടെയപ്പോനുള തുക
ഗപ്പോനപ്പോയന്റി

മെപ്പോറണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട്  ശതീ.

ജന്റി.  അർജുനൻ,
തന്റിരവനനപുരന്ധം

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

12-1-2012  15679/ബന്റി2/
15/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

 13-1-2015
  

 റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

110 19745/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2012/ നന്റി.മസ.

പപ്പോലകപ്പോടെട്ട് പഷപ്പോളയൂര്
പഞപ്പോയത്തട്ട്

പബപ്പോഡന്റിചപ്പോള ഊരന്റില്
ലന്റിഫട്ട് ഇറന്റിപഗഷന്

പമ്പട്ട്മസറട്ട്
പ്രവര്ത്തന്റിപന്റിക്കുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ഊരട്ട്

നന്റിവപ്പോസന്റികള
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

 29 -3-2017
 --

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

111 18875/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. എ 3/2013/

നന്റി.മസ.

സസനമെപ്പോയന്റി ഭൂമെന്റി
ലഭശ്യമെപ്പോക്കുനതന്റിനുള
നടെപടെന്റി ആവശശ്യമപടട്ട്
ശതീ.സന്റി. സുപരന്ദ്രൻ,
മകപ്പോലന്ധം സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

 15-10-2013  23376/സന്റി2/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

12-11-2013

 അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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112 20135/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. എ 3/2013/

നന്റി.മസ.

കണ്ണൂർ ജന്റിലയന്റിമല
പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവർഗ്ഗ

പകപ്പോളനന്റികളന്റിമല
വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങൾ

സന്ധംബനന്റിചട്ട്
ശതീ.മക.റന്റി. പജപ്പോസട്ട്,
കണ്ണൂർ സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

6-1-2020  17106/സന്റി2/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

 18-9-2014

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

113 20145/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/2013/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവർഗ്ഗകപ്പോരമടെ

ആനുകൂലശ്യങ്ങൾ
ലഭശ്യമെപ്പോക്കുനതന്റിനുന്ധം

മതയ്യന്ധം
ജനകതീയവത്കരന്റിക്കു

നതു 
തടെയനതന്റിനുമെപ്പോയന്റി

ശതീ. പ്രപഭപ്പോഷട്ട്
മക.വന്റി.  സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

 24-4-2015 എ 1/365/19/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
16-7-2020

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

114 20897/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2013/നന്റി.മസ.

മെന്റിചഭൂമെന്റി
പതന്റിചനൽകണ
മമെനപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
ശതീ. രഘുനപ്പോഥൻ,

മകപ്പോലന്ധം  സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

10-3-2015 27481/ഡന്റി
2/2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

30-1-2014

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

115 20971/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 3/2013/നന്റി.മസ.

ഇടകന്റി ജന്റിലയന്റിൽ
ആദന്റിവപ്പോസന്റികളുമടെ

പ്രശ്നങ്ങൾകട്ട്
പരന്റിഹപ്പോരന്ധം

ആവശശ്യമപടട്ട്
ശതീ.പന്റി.മക. ശശന്റി
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

11-12-2013 10121/ഇ 1/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

12-5-2014

ഹര്ജന്റിയന്റി
മല 4, 5

ആവശശ്യങ്ങ
ളന്റിപന്മേല്

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

116 11219/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2014/നന്റി.മസ

ശ്മശപ്പോനന്ധം
സന്ധംരകന്റികണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.
കൃഷ്ണൻ, മെലപ്പുറന്ധം

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

14-2-2014 4902/സന്റി2/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
7-3-2014

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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117 19427/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/2014/നന്റി.മസ.

ഇടകന്റി ജന്റിലയന്റിൽ
ആദന്റിവപ്പോസന്റികൾകട്ട്

ഉപപ്പോധന്റിരഹന്റിത
പടയന്ധം നൽകുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.
സന്റി. പന്റി. കൃഷ്ണൻ,

ഇടകന്റി സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

25-9-2014 22877/ഡന്റി2/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

 14-10-2014

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

118 19875/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്. ടെന്റി.  

എ 3/2014/നന്റി.മസ.

പകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനട്ട്
വന്റിദശ്യപ്പോഭശ്യപ്പോസ

സപ്പോപനമെപ്പോയ
മസന്ടല് സ്കൂളന്റിമല

പടന്റികവര്ഗ്ഗ
വന്റിദശ്യപ്പോര്തന്റികളകട്ട്
മുഴുവന് ഫതീസട്ട് ഇളവട്ട്

നല്കുനതന്റിനട്ട്
നടെപടെന്റിയപ്പോവശശ്യമപടട്ട്

ശതീ. സന്റി. മക.
പവലപ്പോയധന് 

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

31-3-2017  24969/പന്റി.
എന്ധം./14/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:
8-4-2016

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

119 15817/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/2016/നന്റി.മസ.

എന്ധം.എല്.എ.
ഫണന്റില് നന്റിനന്ധം

അനുവദന്റിച
സപ്പോമ്പത്തന്റിക

സഹപ്പോയന്ധം കന്റിടപ്പോത്തതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീമെതന്റി
സന്റി.ശപ്പോന സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

23-12-2019 -- റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

120 20711/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2016/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവര്ഗ്ഗകപ്പോരമടെ

ശ്മശപ്പോനങ്ങളുന്ധം
ആരപ്പോധനപ്പോ
മെനന്റിരങ്ങളുന്ധം

സന്ധംരകന്റിക്കുനതന്റിനു
പവണന്റി ശതീ. തമ്പന്റി

പടപശരന്റില്, പകപ്പോടയന്ധം
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

 23-12-2019  548555/സന്റി2/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
23-8-2016

 റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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121 22729/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

എ 3/2016/നന്റി.മസ.

കമ്പക്യൂടര് ഇന്സ്ട്രക്ടര്
തസന്റികയന്റിമല ദന്റിവസ

പവതനന്ധം
വര്ദ്ധന്റിപന്റികണമമെനട്ട്

ആവശശ്യമപടട്ട്
ശതീമെതന്റി അജന്റിത സന്റി.
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

22-12-2016 3/ഡന്റി1/17/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി:
 10-6-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

122 22749/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2016/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട്    

ശതീ.പന്റി. വപ്പോസുപദവന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

24-12-2016 -- ഹര്ജന്റി
വകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

123 23531/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/2016/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റികപ്പോര്ക്കുള
ആനുകൂലശ്യങ്ങളകട്ട്
വരമെപ്പോന പരന്റിധന്റി
ഒഴന്റിവപ്പോക്കുനതു
സന്ധംബനന്റിചട്ട്
ശതീ. എന്.വന്റി.

ശശന്റിധരന് സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

6-2-2017 എ 3/145/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
27-8-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

124 15245/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/2017/നന്റി.മസ.

 വന്റിവന്റിധ
ആവശശ്യങ്ങള

സന്ധംബനന്റിചട്ട്   ശതീ.
എന്. രപ്പോമെചന്ദ്രന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

14-3-2017 എ 3/24/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
24-11-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

125 20159/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/2017/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട് 

ശതീ.  സന്റി. മക.
കൃഷ്ണന്കുടന്റി 

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

19-7-2017 എ 3/276/17/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
7-12-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭന്റിചന്റിടന്റില

126 20971/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/ 2017/നന്റി.മസ.

കരനപ്പോഗപളളന്റി
കപ്പോര്ഷന്റിക വന്റികസന

ബപ്പോങ്കന്റിമന
പടന്റികജപ്പോതന്റി വന്റിഭപ്പോഗ

പത്തപ്പോടള
അവഗണനയ്ക്കുന്ധം

വന്റിശസപ്പോസവഞനയ്ക്കുന്ധം
എതന്റിമര നടെപടെന്റി

ആവശശ്യമപടട്ട്
ശതീമെതന്റി സുശതീല.

എന്ധം.മക. സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

4-8-2017
22/പന്റിഎസട്ട്1/

2020/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
18-2-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

63



67

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

127 22311/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

എ 3/2017/ നന്റി.മസ.

വതീടെന്റിമന
അറകുറപണന്റികളകട്ട്

സപ്പോമ്പത്തന്റിക
സഹപ്പോയന്ധം

അനുവദന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി

രമെണന്റി, മകപ്പോലന്ധം
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

9-1-2019 സന്റി2/275/17/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി:
 1-11-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

128 15123/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/ 2018/നന്റി.മസ.

ഭൂമെന്റി, വതീടെട്ട് എനന്റിവ
ആവശശ്യമപടട്ട്
ശതീ. സുനന്റി വന്റി.

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

27-2-2018 സന്റി2/149/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
7-11-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

129 19049/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/2018/നന്റി.മസ.

കരഭൂമെന്റി അനുവദന്റിചട്ട്
നല്കണമമെനട്ട്

അപപകന്റിചട്ട് ശതീമെതന്റി
മൂകന്റി മെപ്പോധവന്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

4-10-2019 133/ഡന്റി2/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി : 
29-6-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

130 19055/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/ 2018/നന്റി.മസ.

പണന്റിയര്
സമുദപ്പോയത്തന്റിമന

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ശതീ. ബപ്പോലറപ്പോന്ധം മക.
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

6-6-2018 ഡന്റി
3/142/2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി : 
23-1-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

131 19061/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. എ 3/2018/

നന്റി.മസ.

അടപപ്പോടെന്റിയന്റിമല
ആദന്റിവപ്പോസന്റികളുമടെ
വന്റിവന്റിധ പ്രശ്നങ്ങൾ

സന്ധംബനന്റിചട്ട് 
ശതീ. പന്റി. രപ്പോജന്,

പപ്പോലകപ്പോടെട്ട് സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

3-5-2017 194/ ഡന്റി2/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
11-10-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

132 24803/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/ 2018/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവര്ഗ

വന്റിഭപ്പോഗത്തന്റില്മപട
സപ്പോമൂഹശ്യ

പ്രവര്ത്തകര്കട്ട്
ഡന്റി.എ.

അനുവദന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട്         ശതീ.
സന്റി. സുബ്രഹ്മണശ്യന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

19-11-2018 194/എഫട്ട്
2/18/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

7-12-2018

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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133 25879/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. എ 3/2018/

നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
കുടന്ധംബങ്ങളകട്ട്
പ്രളയപ്പോനനര
ധനസഹപ്പോയന്ധം

ലഭശ്യമെപ്പോയന്റില എനട്ട്
പരപ്പോതന്റിമപടട്ട് ശതീ.

എന്ധം. എ. ലകണന്,
തൃശ്ശൂര് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

17-2-2020 എ 3/329/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
15-6-2019

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

134 14385/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/2019/നന്റി.മസ.

ജപന്റി നടെപടെന്റികളന്റില്
നന്റിനന്ധം

ഒഴന്റിവപ്പോകണമമെനട്ട്
അപപകന്റിചട്ട്

ശതീ. ദപ്പോപമെപ്പോദരന്
എന്.സന്റി.,

പകപ്പോഴന്റിപകപ്പോടെട്ട്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

31-1-2019 30/ബന്റി3/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി 
14-1-2020

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

135 18973/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/2019/നന്റി.മസ.

സസയന്ധംമതപ്പോഴന്റിലന്റിനട്ട്
ധനസഹപ്പോയന്ധം

ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി
കവന്റിത, മകപ്പോലന്ധം

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

22-6-2019 ബന്റി2/205/
2019/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി 

4-12-2019

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

136 19587/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/ 2019/നന്റി.മസ.

ഭൂരഹന്റിതരപ്പോയ ഹന്റിന
പവടെര്

സമുദപ്പോയങ്ങളകട്ട്
വതീടെട്ട് നന്റിര്മന്റിചട്ട്
സല്കുനതന്റിനുന്ധം

കുടെന്റിമവളന്ധം
ലഭശ്യമെപ്പോക്കുനതന്റിനുന്ധം
പവണന്റി ശതീ. അജന്റി

എ., തന്റിരവനനപുരന്ധം
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

16-7-2019 -  ഹര്ജന്റി
മമകപറന്റിയ
വന്റിവരപമെപ്പോ

റന്റിപപപ്പോര്പടപ്പോ
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

137 14109/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/ 2020/നന്റി.മസ.

പ്രളയപ്പോനനര
ധനസഹപ്പോയന്ധം

അടെന്റിയനരമെപ്പോയന്റി
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട് ശതീ. എന്ധം.

എ. ലകണന്, തൃശ്ശൂര്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

26-10-2019  ഹര്ജന്റി
മമകപറന്റിയ
വന്റിവരപമെപ്പോ

റന്റിപപപ്പോര്പടപ്പോ
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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138 16729/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

എ 3/ 2020/നന്റി.മസ.

എസട്ട്.ടെന്റി.
പകപ്പോളനന്റിയന്റിമല

പറപ്പോഡട്ട് നന്റിര്മപ്പോണ
നടെപടെന്റി

ആരന്ധംഭന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീ.

രപ്പോജന്, ഊരമൂപന്,
പത്തനന്ധംതന്റിട

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

27-5-2020 33/പന്റി. എസട്ട്.1/
2020/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

 12-6-2020 

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

139 8808/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2007/നന്റി.മസ

പപ്പോര്പന്റിടെ സമ്പൗകരശ്യന്ധം
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ

ശശ്യമപടട്ട്
ശതീ.കപ്പോളന്റിമൂപന്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

28-11-2006 ഇ 1/210/2020/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി:
 16-12-2020

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

140 10026/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2007/നന്റി.മസ.

ചന്റിപങ്ങരന്റി
എകട്ട്മറന്ഷന് സതീന്ധം

വക കൃഷന്റി ഫപ്പോന്ധം
സന്ധംരകന്റിക്കുകയന്ധം
മമകവശഭൂമെന്റിയട്ട്

പടയന്ധം നല്കുകയന്ധം
മചയ്യുനതന്റിനപ്പോയന്റി

ശതീ. പകളു സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

26-2-2006 15440/ഡന്റി2/
2012/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
5-3-2013

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

141 10034/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2007/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവര്ഗ്ഗ വന്റികസന

പകപ്പോര്പപറഷനന്റില്
നന്റിനന്ധം 95-96

കപ്പോലഘടത്തന്റില്
എടത്തന്റിടള ഭവന

വപ്പോയ എഴുതന്റി
തള്ളുനതന്റിനപ്പോയന്റി

ശതീ. എ. വന്റി.
രപ്പോഘവന് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

27-2-2007 ഇ 2/155/2020
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
28-12-2020

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

142 10046/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2007/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട് ഗന്റിരന്റിവര്ഗ്ഗ

ഹന്റിന മെലപവടെന്
സമുദപ്പോയന്ധം സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

9-3-2007 855348/ജന്റി1/
2016/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

23-10-2016

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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143 13234/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2009/നന്റി.മസ.

ചന്റിപങ്ങരന്റി
എകട്ട്മറന്ഷന്

സതീമെന്റിമല
മതപ്പോഴന്റിലപ്പോളന്റികളുമടെ

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.

എന്ധം. ബപ്പോബു
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

20-3-2009 ഡന്റി2/197/2018
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
29-12-2020

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

144 18640/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.  

ബന്റി1/2009/നന്റി.മസ.

കതീപമെപ്പോമതറപ്പോപന്റികട്ട്
ചന്റികന്റിതപ്പോ

ധനസഹപ്പോയന്ധം
അനുവദന്റികണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട് 
ശതീ. പന്റി. സുജനന്റി

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

27-10-2009 10870/സന്റി2/
2010/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

24-5-2011

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

145 16142/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2010/നന്റി.മസ.

കളപ്പോടെന്റി
സമുദപ്പോയത്തന്റിമന

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
സന്ധംബനന്റിചട്ട്  

ശതീ. ടെന്റി. പന്റി. ഭപ്പോസരന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

29-1-2011 എ 3/295/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

 13-11-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

146 15242/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2011/നന്റി.മസ.

വശ്യപ്പോജ ജപ്പോതന്റി
സര്ടന്റിഫന്റികറന്റിമന
പന്റിന്ബലത്തന്റില്

പജപ്പോലന്റി
കരസമെപ്പോകന്റിയവര്

മകതന്റിമര ശതീ.
വന്റി.മക.ശശന്റികുമെപ്പോര്
സര്പന്റിച പരപ്പോതന്റി

12-6-2012 159929/ജന്റി3/
2017

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

 17-7-2020

അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

147 15046/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2012/നന്റി.മസ.

വയനപ്പോടെട്ട് ജന്റിലയന്റിമല
പടന്റികജപ്പോതന്റികപ്പോരമടെ
വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട് ഭപ്പോരതതീയ
പടന്റികജനസമെപ്പോജന്ധം

വയനപ്പോടെട്ട് ജന്റിലപ്പോ
കമന്റിറന്റി മസക്രടറന്റി

ശതീ. പന്റി. ശന്റിവ
ശങ്കരന് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

12-6-2012 17097/സന്റി1/
2012/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
3-7-2012

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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148 22128/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2012/നന്റി.മസ.

ദപ്പോനഗപ്പോന്ധം ഹരന്റിജന്
പകപ്പോളനന്റികപ്പോരമടെ

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
സന്ധംബനന്റിചട്ട്    ശതീ.
വന്റി.എന്ധം. വന്റിപനപ്പോദന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

7-1-2013 533/സന്റി2/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
6-2-2013

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

149 15366/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2013/നന്റി.മസ.

ജതീവനുന്ധം സസത്തന്റിനുന്ധം
സന്ധംരകണന്ധം

നല്കണ
മമെനപ്പോവശശ്യമപടട്ട്

ശതീ. പസപ്പോമെന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

17-6-2013 24899/എഫട്ട്2/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

11-7-2016 

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

150 18426/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2013/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട്  ശതീമെതന്റി
ഗതീതപ്പോ അപശപ്പോകന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

19-9-2013 22740/എഫട്ട്2/13
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
16-9-2014

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

151 18824/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2013/നന്റി.മസ.

മമടബല്
പഹപ്പോസലന്റില്

ആയമയ
നന്റിയമെന്റികണ

മമെനപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
ശതീമെതന്റി വസന
കുമെപ്പോരന്റിയന്ധം മെറ്റു

രകകര്ത്തപ്പോകളുന്ധം
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

3-10-2013 103/ഡന്റി1/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി :
 19-7-2018

അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

152 18904/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2013/നന്റി.മസ.

നഴ്സറന്റി സ്കൂള
അനുവദന്റികണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട് 
പഡപ്പോ. അന്ധംപബദ്കര്

മമെപമപ്പോറന്റിയല്
ചപ്പോരന്റിറബന്റിള
മസപ്പോമമസറന്റി

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

3-10-2013 55188/സന്റി3/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

18-10-2013 

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

153 18964/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2013/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട്  

ശതീ. മെയ്യനപ്പോടെട്ട്
മെണന്റിലപ്പോല് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

15-10-2013 57210/എ
2/16/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
8-2-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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154 11258/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2014/നന്റി.മസ.

ശ്മശപ്പോനത്തന്റിനുള
സലന്ധം

അനുവദന്റിക്കുനതന്റിനു
ള നടെപടെന്റി

സസതീകരന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട്

ശതീ. പപ്പോലമ്പര
സുനരന് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

27-1-2014 3426/സന്റി2/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

23-11-2015

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

155 11260/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2014/നന്റി.മസ.

പറപ്പോഡട്ട്
ഗതപ്പോഗതപയപ്പോഗശ്യമെപ്പോ

ക്കുനതന്റിനുന്ധം
ശ്മശപ്പോനത്തന്റിനു

ചുറ്റുമെതന്റില്
നന്റിര്മന്റിക്കുന

തന്റിനുമുള നടെപടെന്റി
സസതീകരന്റികണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട്  ശതീ.
പപ്പോലമ്പര സുനരന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

25-1-2014 579757/സന്റി2/
2015/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

23-8-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

156 12536/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2014/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റികപ്പോരമടെ
ശ്മശപ്പോനങ്ങളന്റിപലകട്ട്

പറപ്പോഡുന്ധം മമവദദ്യുതന്റിയന്ധം
എത്തന്റിക്കുനതന്റിനുള
പദ്ധതന്റി തയ്യപ്പോറപ്പോകന്റി
പടന്റികജപ്പോതന്റി ഫണട്ട്

വന്റിനന്റിപയപ്പോഗന്റിക്കുനതന്റി
നട്ട് നന്റിര്പദ്ദേശന്ധം
നല്കുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ശതീ. ഇ. വന്റിജയന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

20-2-2014 582944/സന്റി2/
2016/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

 23-8-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

157 17526/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2014/നന്റി.മസ.

പടന്റികവര്ഗ്ഗകപ്പോരമടെ
മയലപ്പോന്ധം പറഷന്

കപ്പോര്ഡട്ട് ബന്റി.പന്റി.എല്.
ആക്കുനതട്ട്

സന്ധംബനന്റിചട്ട്
കളന്റികപ്പോടെട്ട് പന്റി.

സദപ്പോശന്റിവന് കപ്പോണന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

23-7-2014 18073/ഡന്റി1/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

12-11-2014

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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158 19872/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2014/നന്റി.മസ.

പടന്റികവര്ഗ്ഗകപ്പോരമടെ
വപ്പോയ കുടെന്റിശന്റിക

എഴുതന്റിത്തള്ളുനതന്റിനട്ട്
ഫലപ്രദമെപ്പോയ

നടെപടെന്റിക്രമെങ്ങള
ഉണപ്പോകണ

മമെനപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
ശതീ. ഒ. വന്റി.

രപ്പോമെന്കുടന്റി സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

26-9-2014 23510/ഇ 2/
2015/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
16-3-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

159 20924/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2014/നന്റി.മസ.

വയനപ്പോടന്റിമല
ഭൂരഹന്റിതരപ്പോയ
ആദന്റിവപ്പോസന്റി

കുടന്ധംബങ്ങളകട്ട്
സര്കപ്പോര് ഭൂമെന്റി വപ്പോങ്ങന്റി

നല്കുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്  
ശതീ. അനനന്,

ചുളന്റിപയപ്പോടെട്ട്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

23-10-2014 24625/ഡന്റി2/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

 11-7-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

160 20590/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2016/നന്റി.മസ.

ജപ്പോതന്റിപപരട്ട്
വന്റിളന്റിചപ്പോപകപന്റിചമവ

നട്ട് പരപ്പോതന്റിമപടട്ട്
ശതീമെതന്റി ബതീന ജന്റി.
എസട്ട്.  സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

22-9-2016 878083/എഫട്ട്
2/2016/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

14-10-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

161 20976/എസട്ട്.
സന്റി.എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2016/നന്റി.മസ.

സസനമെപ്പോയന്റി വസ്തുവന്ധം
വതീടമെന്റിമലനട്ട്

പരപ്പോതന്റിമപടട്ട് ശതീമെതന്റി
അമന്റിണന്റി  സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

22-9-2016 സന്റി2/23/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
4-9-2018

അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് 
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

162 22744/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2016/നന്റി.മസ.

അടെന്റിയ, പണന്റിയ,
ഉമ്പൗരപ്പോളന്റി

വന്റിഭപ്പോഗങ്ങമളക്കൂടെന്റി
പന്റി.വന്റി.റന്റി.ജന്റി.
പദ്ധതന്റിയന്റില്

ഉളമപടത്തണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി

സതീതപ്പോ ബപ്പോലന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

21-12-2016 1093355/ഡന്റി3/
2016/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
9-1-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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163 15246/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2017/നന്റി.മസ.

പവടെന്
സമുദപ്പോയകപ്പോരമടെ

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചമകപ്പോണട്ട്  
ശതീ. എ. രപ്പോമെചന്ദ്രന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

15-2-2017 1229784/എ 3/
17/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
1-3-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

164 20500/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2017/നന്റി.മസ.

വതീടെട്ട് പണന്റി
പൂര്ത്തതീകരന്റിക്കുനതന്റി
നട്ട് ഒര ലകന്ധം രൂപ

അനുവദന്റികണമമെനട്ട്
ആവശശ്യമപടട്ട്

ശതീമെതന്റി കവന്റിത,
ചടെയമെന്ധംഗലന്ധം

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

3-7-2017 സന്റി2/310/2018
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി:
25-11-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

165 20970/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2017/നന്റി.മസ.

പകപ്പോഴന്റിപകപ്പോടെട്ട്
ജന്റിലയന്റിമല

പടന്റികജപ്പോതന്റിയന്റില്
മപട ചകന്റിലന്റിയന്

സമുദപ്പോയത്തന്റില്മപട
വര്കട്ട്

സന്ധംവരണപ്പോനുകൂലശ്യന്ധം
നന്റിപഷധന്റിക്കുനതട്ട്

സന്ധംബനന്റിചട്ട് പകരള
ചകന്റിലന്റിയപ്പോര് സമെന്റിതന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

26-7-2017 95/ജന്റി1/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി:
 22-5-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

166 22212/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2017/നന്റി.മസ.

ഭൂമെന്റി
മമകപയ്യറന്റിയതന്റിമന

തന്റിമര നടെപടെന്റി
എടകണമമെനപ്പോവശശ്യ

മപടട്ട് ശതീമെതന്റി
പ്രഭപ്പോവതന്റി സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

 എഫട്ട്2/82/
2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

22-10-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

167 22476/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2017/നന്റി.മസ.

മെണന്ധം വതീടന്ധം
പദ്ധതന്റിയമടെ
ആനുകൂലശ്യന്ധം

ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപപ
കന്റിചമകപ്പോണട്ട് 

ശതീ. ശന്റിവരപ്പോജന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

 26-8-2017 എ 2/274/
2017/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

 19-9-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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168 22610/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2017/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചമകപ്പോണട്ട്

പഡപ്പോ. ആര്.
അന്ധംപബദ്കര്
മസപ്പോമമസറന്റി

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

 8-9-2017 -- ഹര്ജന്റി
മമകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

169 16758/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/ 2018/നന്റി.മസ.

ശതീ. മെധുവന്റിമന
മെരണന്ധം സന്ധംബനന്റിചട്ട്

വന
പതവപ്പോര്ത്തയമടെ
അടെന്റിസപ്പോനത്തന്റില്

സസപമെധയപ്പോ  പരപ്പോതന്റി
സസതീകരന്റിചതട്ട്

 17-3-2018 95/ഡന്റി1/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി : 
 12-3-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

170 17852/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2018/നന്റി.മസ.

ദളന്റിതട്ട് പതീഡനന്ധം
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ശതീ. നവജതീവന്,
മപരന്റിനല്മെണ

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

20-4-2018 -- ഹര്ജന്റി
വകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

171 19048/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2018/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചമകപ്പോണട്ട്

ആദന്റിവപ്പോസന്റി
പകപ്പോണ്ഗസട്ട് ജന്റിലപ്പോ

പ്രസന്റിഡനട്ട്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

1-6-2018 ഡന്റി3/149/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി : 
30-8-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

172 20472/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി1/2018/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
വശ്യവസപ്പോയന്റികട്ട്

സര്കപ്പോര് അനുവദന്റിചട്ട്
നല്കന്റിയ മഷഡന്റിനട്ട്

മസപ്പോവസറന്റി
ഈടെപ്പോകന്റിയ വപ്പോടെക

തന്റിരന്റിമക
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട് തൃശ്ശൂര് ജന്റിലപ്പോ

പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവര്ഗ്ഗ മചറുകന്റിടെ
വശ്യവസപ്പോയ കചവടെ
അപസപ്പോസന്റിപയഷന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

10-7-2018 ബന്റി2/137/
2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി :

 20-7-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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173 24672/എസ് .സന്റി.
എസ് .ടെന്റി.

ബന്റി1/2015/നന്റി.മസ.

മുപത്തന്റി ഒനപ്പോമെതട്ട്
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് സമെന്റിതന്റി
(2009-2011) യമടെ

നപ്പോലപ്പോമെതട്ട്
റന്റിപപപ്പോര്ടന്റിപന്മേലുള
ആകന് പടെകണ് 

9-2-2016 2376/പന്റി.
എസട്ട്./ 2016/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:
3-3-2016

അദ്ധശ്യപ്പോയന്ധം
III പന്മേലുളള
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

174 25640/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി1/2019/നന്റി.മസ.

വതീടെന്റിമന അറകുറപണന്റി
പൂര്ത്തന്റിയപ്പോക്കുനതന്റി
നപ്പോയന്റി ധനസഹപ്പോയന്ധം
ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.
മക. പന്റി. അയ്യപന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

1-1-2020 --- ഹര്ജന്റി
മമകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

175 18101/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി1/2020/നന്റി.മസ.

പതപ്പോനയല്
പടന്റികജപ്പോതന്റി

പകപ്പോളനന്റിയന്റിമല
കപ്പോര്ഷന്റിക

അനുബന വന്റികസന
പദ്ധതന്റി

TARECART-
പുനലൂര് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

27-1-2020 എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.റന്റി.ഡന്റി

ഡന്റി.ബന്റി2/192/
എസട്ട്.

സന്റി.എസട്ട്.റന്റി.
 ഡന്റി ഡന്റി 
തതീയതന്റി: 

8-11-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

176 20444/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി1/2020/നന്റി.മസ.

നന്റിസസപ്പോര്തമെപ്പോയ
സപ്പോമൂഹശ്യ മപപ്പോതു
പ്രവര്ത്തനങ്ങമള

തടെസമപടത്തുനമവ
നട്ട് ആപരപ്പോപന്റിചട്ട് ശതീ.

പതമ്പപ്പോമൂടെട്ട്
സഹപദവന്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

3-5-2020 -- റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

177 12916/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2004/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട് വയനപ്പോടെട്ട്

ആദന്റിവപ്പോസന്റി
മഫഡ പറഷന്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

7-12-2004 15058/ഡന്റി2/
2011/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

22-10-2016

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

178 17152/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2011/നന്റി.മസ.

29-11-2011-മല
സമെന്റിതന്റി പയപ്പോഗത്തന്റില്

സമെന്റിതന്റിയനയന്റിച
വന്റിഷയങ്ങളന്റിപന്മേല്

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോക്കുനതട്ട് 

13-12-2011 720/എ 2/12/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
28-1-2012

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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179 15054/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2012/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ഭപ്പോരതതീയ
പടന്റികജനസമെപ്പോജന്ധം
മെഹന്റിളപ്പോവന്റിഭപ്പോഗന്ധം

വയനപ്പോടെട്ട്
ജന്റിലപ്പോകമന്റിറന്റി

എകന്റികക്യൂടതീവട്ട് അന്ധംഗന്ധം
ശതീമെതന്റി ലകന്റിക്കുടന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

5-6-2012 എ 3/77/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
3-6-2019

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

180 19704/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2012/നന്റി.മസ.

പപ്പോലകപ്പോടെട്ട്
ജന്റിലയന്റിമല
പടന്റികജപ്പോതന്റി

പടന്റികവര്ഗ്ഗകപ്പോരമടെ
വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള

സന്ധംബനന്റിചട്ട് 
ശതീ. മക. വന്റി.
പപ്രമെദപ്പോസന് 
6-9-2012-ല്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

26-11-2012 എഫട്ട്3/164/19
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി:
 19-12-2019

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

181 18644/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2013/നന്റി.മസ.

ശബരന്റിമെല-മൂഴന്റിയപ്പോര്
വനപ്പോനരങ്ങളന്റിമല
ആദന്റിവപ്പോസന്റികളുമടെ
പുനരധന്റിവപ്പോസന്ധം

സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.
പന്റി. എസട്ട്. ഉത്തമെന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

19-10-2013 24089/ഡന്റി2/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

14-9-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

182 18656/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2013/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട് ഓള
പകരള വര്ണവ
മസപ്പോവസറന്റി
സന്ധംസപ്പോന

പ്രസന്റിഡനട്ട് ശതീ. പന്റി.
ഇ. പവണുപഗപ്പോപപ്പോല്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

17-10-2013 23368/ബന്റി2/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

22-4-2013

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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183 20118/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2013/നന്റി.മസ.

ഭൂരഹന്റിത ഭവനരഹന്റിത
പുനരധന്റിവപ്പോസ

പദ്ധതന്റി പ്രകപ്പോരന്ധം
വപ്പോങ്ങന്റിയ ഭൂമെന്റിയന്റില്
ഭവന നന്റിര്മപ്പോണന്ധം
അനുവദന്റികപ്പോത്തതു

സന്ധംബനന്റിചട്ട്
ശതീ.അനന്റില് കുമെപ്പോര്

മുതല്പപര് സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

12-11-2013 25295/എ 2/
2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

13-4-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

184 20146/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2013/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട് 

ശതീ. ടെന്റി. വന്റി. മെപനപ്പോജട്ട്
കുമെപ്പോര് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

3-2-2014 3846/പന്റിഎസട്ട്/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

 11-2-2014

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

185 20156/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/ 2013/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട്

പടന്റികജപ്പോതന്റി
പകമെസമെന്റിതന്റി കണ്ണൂര്

ജന്റിലപ്പോ മസക്രടറന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

12-11-2013 25348/പന്റിഎസട്ട്
/2013/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

22-11-2013

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

186 19426/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2014/നന്റി.മസ.

ഇടകന്റി ജന്റിലയന്റില്
ആദന്റിവപ്പോസന്റി

പകപ്പോളനന്റികളന്റില്
വനപ്പോവകപ്പോശ പരഖ

നല്കപ്പോത്തതു
സന്ധംബനന്റിചട്ട് പകരള

ആദന്റിവപ്പോസന്റി
പകപ്പോണ്ഗസട്ട് ഇടകന്റി

ജന്റില കമന്റിറന്റി
പ്രസന്റിഡനട്ട് ശതീ. സന്റി.

പന്റി. കൃഷ്ണന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

20-9-2014 22271/ഇ 1/14/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
29-9-2014

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

187 20694/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2015/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയന്റിചട്ട്

ശതീ. പന്റി.മക.
പകശവന് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

22-8-2015  20688/എ 3/
2015/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

11-9-2015 

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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188 20776/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2015/നന്റി.മസ.

ശ്മശപ്പോന സന്ധംരകണന്ധം
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ശതീ.സജന്റിപമെപ്പോന്. മക.
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

22-8-2015 20839/സന്റി1/
2015/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
19-1-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

189 21376/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2015/നന്റി.മസ.

നന്റിയമെവന്റിരദ്ധമെപ്പോയന്റി
മെമണടത്തട്ട് വതീടെന്റിനു
കതന്ധം വരത്തന്റിയതു

സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീമെതന്റി
ശപ്പോലന്റിനന്റി സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

7-9-2015 21246/സന്റി2/
2015/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

28-1-2016

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

190 22954/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2015/നന്റി.മസ.

ഭൂരഹന്റിത ഭവനരഹന്റിത
ധനസഹപ്പോയന്ധം

ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപപ
കന്റിചട്ട്  ശതീമെതന്റി
സുജപ്പോത. മക.

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

21-10-2015  248481/സന്റി2/
2015/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി:

31-12-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

191 24050/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2015/നന്റി.മസ.

ചന്ദ്രന്കുഴന്റി പവടെര്
പകപ്പോളനന്റിയമടെ സമെഗ

വന്റികസനന്ധം
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

പകപ്പോളനന്റി
നന്റിവപ്പോസന്റികള

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

30-11-2015 സന്റി2/598/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
14-12-2015

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

192 22734/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2016/നന്റി.മസ.

ജപ്പോതന്റി സര്ടന്റിഫന്റികറട്ട്
അനുവദന്റികണമമെന

പപകന്റിചട്ട്
ശതീ.പവലുസസപ്പോമെന്റി

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

17-12-2016 1085233/ജന്റി
1/2016/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
4-4-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

193 23524/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/ 2016/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ
ആവശശ്യങ്ങളുനയന്റിചട്ട്
ശതീ. പന്റി. ബന്റി. ശശന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

31-12-2016 1166232/ജന്റി1/
17/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
13-7-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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194 20142/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/2017/നന്റി.മസ.

പടന്റികവര്ഗ്ഗകപ്പോര്കപ്പോ
യള ജപ്പോതന്റി

സര്ടന്റിഫന്റികറന്റിമന
ഘടെനയന്റില് മെപ്പോറന്ധം

വരത്തണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട് പകരള

ഉളപ്പോടെന് മെഹപ്പോസഭ,
എറണപ്പോകുളന്ധം ജന്റിലപ്പോ

കമ്പൗണ്സന്റില്
മസക്രടറന്റി ശതീ.
ശശ്യപ്പോന്ധം. പന്റി.എന്ധം.

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

3-7-2017 33/ജന്റി1/17/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
24-7-2017

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

195 20624/എസട്ട്.
സന്റി.എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/ 2017/നന്റി.മസ.

കരവട്ടൂര് വന്റിപലജന്റിമല
പടന്റികജപ്പോതന്റി

പകപ്പോളനന്റിയന്റിമല
വന്റികസനന്ധം

സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.
പന്റി. മക. പവലപ്പോയധന്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

6-7-2017 സന്റി2/316/
2019/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 
3-8-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

196 15428/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/ 2018/നന്റി.മസ.

പന്റിതപ്പോവന്റില് നന്റിനന്ധം
ജതീവനപ്പോന്ധംശന്ധം
ലഭന്റിക്കുവപ്പോന്

സഹപ്പോയന്റികണമമെന
പപകന്റിചട്ട് കുമെപ്പോരന്റി
കപ്പോവശ്യ സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

8-2-2018 എ 3/191/18/ 
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി :
 1-8-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

197 19056/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/ 2018/നന്റി.മസ.

ആരശ്യണക്യൂര് അടെന്റിയന്
പകപ്പോളനന്റിയമടെ
അടെന്റിസപ്പോന

വന്റികസന പദ്ധതന്റി
പൂര്ത്തന്റിയപ്പോകണമമെ

നപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
ശതീമെതന്റി പശപ്പോഭ

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

31-5-2018 ഇ 1/190/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി : 
24-9-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

198 19078/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/ 2018/നന്റി.മസ.

തന്റിരമനലന്റി
ഗപ്പോമെപഞപ്പോയത്തന്റിമല

എസട്ട്.റന്റി.
മപ്രപ്പോപമെപ്പോടര്മെപ്പോര്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

12-7-2018 56/ഡന്റി1/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി : 
19-10-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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199 19100/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/ 2018/നന്റി.മസ.

ഭവന
നന്റിര്മപ്പോണത്തന്റിനട്ട്

സലന്ധം
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ

ശശ്യമപടട്ട്  
 ശതീ. സുനന്റില്കുമെപ്പോര്
മക. മക. സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

28-5-2018 124/ഡന്റി2/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി : 
4-1-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

200 16168/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/ 2019/നന്റി.മസ.

പത്തട്ട് വർഷന്ധം മുമ്പട്ട്
സർകപ്പോർ

ധനസഹപ്പോയത്തപ്പോൽ
നന്റിർമന്റിച വതീടെട്ട്

വപ്പോർക്കുനതന്റിനുന്ധം
കന്റിണർ കക്കൂസട്ട്

എനന്റിവ
നന്റിർ മന്റിക്കുനതന്റിനുന്ധം

സഹപ്പോയന്ധം
അഭശ്യര്തന്റിചട്ട്  ശതീ.
അപശപ്പോകൻ എന്ധം.

സമെർപന്റിച ഹർജന്റി.

25-3-2019 പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവർഗ്ഗ

വന്റികസന (സന്റി)
വകുപട്ട്

സന്റി1/220/19/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
12-4-2019

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോ
യന്റിടന്റില

201 20662/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/ 2019/നന്റി.മസ.

വതീടെന്റിമന
അറകുറപണന്റികൾകട്ട്

ധനസഹപ്പോയന്ധം
അനുവദന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി
കവന്റിത സമെർപന്റിച

ഹർജന്റി.

29-7-2019 പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവർഗ്ഗ

വന്റികസന (സന്റി)
വകുപട്ട്

സന്റി2/343/19/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
30-8-2019

റന്റിപപപ്പോർടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോ
യന്റിടന്റില

202 24584/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി2/ 2019/നന്റി.മസ.

വന്റിദശ്യപ്പോഭശ്യപ്പോസ
പയപ്പോഗശ്യത കുറഞ
എസട്ട്.സന്റി.എസട്ട്.ടെന്റി.
വന്റിഭപ്പോഗകപ്പോർകട്ട് മക.
എസട്ട്. ഇ. ബന്റി. യന്റിൽ
നന്റിയമെനന്ധം നൽകുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീമെതന്റി

കവന്റിത സമെർപന്റിച
ഹർജന്റി.

7-12-2019 ഹർജന്റി.
വകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റി
ചന്റിടന്റില
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203 21855/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി2/2020/
നന്റി.മസ.

 വയനപ്പോടെട്ട് ജന്റിലയന്റിമല
ആദന്റിവപ്പോസന്റികളകട്ട്
പ്രപതശ്യക പദ്ധതന്റി

പ്രകപ്പോരന്ധം ഭൂമെന്റി വപ്പോങ്ങന്റി
പുനരധന്റിവപ്പോസന്ധം

നടെത്തുനതന്റിനട്ട് 10
ലകന്ധം രൂപ

അനുവദന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി
ശപ്പോന  സമെർപന്റിച

ഹർജന്റി.

27-11-2020 പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
/ഡന്റി3/ 2020 

തതീയതന്റി: 
10-12-2020

204 12621/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/98/നന്റി.മസ.

നന്റിലമ്പൂര് വമെലപ്പോടെന്റി
പകപ്പോളനന്റിയന്റിമല ഭവന
നന്റിര്മപ്പോണത്തന്റിമല

ക്രമെപകടെട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.

രവന്റി വലമ്പുഴ
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

7-1-1999 ഡന്റി3/14/2017-
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
29-12-2020

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

205 8920/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/04/നന്റി.മസ.

സമെന്റിതന്റി (2014-
2016) യമടെ 19-ാാ മെതട്ട്

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട് സമെന്റിതന്റി
(2004-2006) യമടെ

4-ാാ മെതട്ട്
റന്റിപപപ്പോര്ടന്റിപന്മേലുള
ആകന്പടെകണ്

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്.

4-9-2015 68/ഡന്റി2/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
2-5-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

206 8946/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2004/നന്റി.മസ.

കുടെന്റിമവളന്ധം,
സമ്പൗജനശ്യ പറഷന്

എനന്റിവ
അനുവദന്റികണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട്
ശതീ
എന്ധം.

മക.കുഞന്റികണന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

29-5-2004 ഇ 2/155/2020/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
28-12-2020

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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207 11308/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2004/നന്റി.മസ.

വയനപ്പോടെട്ട് ജന്റിലയന്റിമല
ഗന്റിരന്റിധപ്പോര

പദ്ധതന്റിയമടെ
നടെത്തന്റിപന്റിമനക്കുറന്റിചട്ട്

അപനസഷന്റിക്കുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ശതീ. എന്. രപ്പോജന്
എന്ധം.എല്.എ. (മുന്
അന്ധംഗന്ധം) സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

4-8-2004 13435/പന്റി.
എന്ധം./2004/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

29-12-2020

അനന്റിമെ
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

208 15176/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2005/നന്റി.മസ.

പപ്പോലകപ്പോടെട്ട്
ജന്റിലയന്റിമല
ഒറവമ്പപ്പോടെന്റി
ആദന്റിവപ്പോസന്റി

പകപ്പോളനന്റിയന്റില്
സമ്പൗപരപ്പോര്ജ
വന്റിളക്കുകള

സപ്പോപന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട്

ശതീ.വബജു
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി

25-11-2005 25282/ഇ 1/05/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
20-11-2008

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

209 8724/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2007/നന്റി.മസ.

സുഗനഗന്റിരന്റിയന്റില്
ആദന്റിവപ്പോസന്റി

കുടന്ധംബങ്ങളകട്ട് വതീടെട്ട്
നന്റിര്മന്റിചട്ട്

നല്കണമമെനപ്പോവശശ്യ
മപടട്ട്

ശതീ.മക.വന്റി.രപ്പോമെന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

2-3-2007 9704/ഇ 1/10/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
11-10-2010

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

210 20048/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/08/നന്റി.മസ.

25-9-2008-മല
കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട് ജന്റിലപ്പോ

സനര്ശനന്ധം -
അനനര നടെപടെന്റി
സസതീകരന്റിക്കുനതട്ട്

സന്ധംബനന്റിചട്ട്

9-1-2009 14486/ഇ 1/
2014/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

23-7-2018

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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211 11296/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2012/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റിയന്റില്മപ
ട ഭൂരഹന്റിത/ഭവന

രഹന്റിതര്കട്ട്
വന്റിതരണന്ധം മചയ

ഭൂമെന്റിയന്റില്
ലകകണകന്റിനട്ട്

രൂപയമടെ അഴന്റിമെതന്റി
നടെത്തന്റിയവര്മകതന്റി

മര നടെപടെന്റി
ആവശശ്യമപടട്ട് ശതീ.

വന്റി. മക. കുഞ്ഞുപമെപ്പോന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

29-2-2012 -- ഹര്ജന്റി
മമകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

212 13874/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2012/നന്റി.മസ.

വതീടകളുമടെ അടെന്റിത്തറ
കരന്റിങ്കല്മകടന്റി

ഉറപന്റിക്കുനതന്റിനുള
നടെപടെന്റി ആവശശ്യമപടട്ട്
മെലപ്പുറന്ധം ജന്റിലയന്റിമല

അരവപ്പോപകപ്പോടെട്ട്
നന്റിവപ്പോസന്റികള

സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

22-5-2012 13844/സന്റി2/12/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി:
 16-6-2012

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

213 13880/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2012/നന്റി.മസ.

പമെയട്ട് 14, 15
തതീയതന്റികളന്റിമല
വയനപ്പോടെട്ട് ജന്റിലപ്പോ

സനര്ശനത്തന്റിമന
ഭപ്പോഗമെപ്പോയന്റി സമെന്റിതന്റി

നല്കന്റിയ
ശന്റിപപ്പോര്ശകളന്റിപന്മേല്

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോക്കുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട് 

25-10-2012 എഫട്ട്3/146/
2019/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

21-7-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

214 17774/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2012/നന്റി.മസ.

പഡപ്പോ.അന്ധംപബദ്കര്
വന്റിദശ്യപ്പോനന്റിപകതന്

ഞപ്പോറനതീലന്റി - വന്റിവന്റിധ
ആവശശ്യങ്ങള

ഉനയന്റിചട്ട് പന്റി.ടെന്റി.എ.
ഭപ്പോരവപ്പോഹന്റികള

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

6-9-2012 831/ഇ 1/13/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
24-4-2013

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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215 19746/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2012/നന്റി.മസ.

അഗളന്റി IHRD
പകപ്പോപളജട്ട് മമടബല്
അപസപ്പോസന്റിപയഷന്

പ്രതന്റിനന്റിധന്റികള
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

സന്ധംബനന്റിചട്ട് 

31-10-2012 29289/ഇ 1/12/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
28-5-2018

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

216 12204/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2013/നന്റി.മസ.

 പടന്റികജപ്പോതന്റി
വന്റിഭപ്പോഗത്തന്റില്മപട
വന്റിവപ്പോഹന്റിതരപ്പോയ
സതീകളുമടെ ജപ്പോതന്റി
സര്ടന്റിഫന്റികറട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട് 

ശതീ. സുധപ്പോകരന്
സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

3-4-2013 2836/ജന്റി1/15/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
19-11-2015

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

217 18378/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2013/നന്റി.മസ.

വപ്പോഴക്കുളന്ധം പബപ്പോകട്ട്
പടന്റികജപ്പോതന്റി

ഓഫതീസട്ട് മുപഖന
നല്കന്റിയ  സലവന്ധം
വതീടന്ധം സന്ധംബനന്റിചട്ട്

ശതീ. മക. എ.
കൃഷ്ണന് കുടന്റി

സമെര്പന്റിച  ഹര്ജന്റി 

2-9-2013 20472/ഡന്റി2/
13/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

2-12-2013

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

218 18652/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2013/നന്റി.മസ.

വതീടെട്ട്
പുതുകന്റിപണന്റിയനതന്റി

നട്ട് ധനസഹപ്പോയന്ധം
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ

ശശ്യമപടട്ട്  ശതീമെതന്റി
അമ്പന്റിളന്റി സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

21-10-2013 23477/ഇ 1/13/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
24-6-2015

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

219 18950/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2013/നന്റി.മസ.

പ്രതീ-എകപ്പോമെന്റിപനഷന്
മസനര് മകപ്പോലത്തട്ട്

സപ്പോപന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട്

ശതീ. അഭന്റിലപ്പോഷട്ട് മക.
ജന്റി. സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

24-10-2013 23749/എ 1/13/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
16-5-2019

അധന്റികവന്റിവ
ര റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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220 20150/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2013/നന്റി.മസ.

ആരശ്യപങ്കപ്പോടെട്ട് പണന്റിയ
പകപ്പോളനന്റി പറപ്പോഡട്ട്

ടെപ്പോറന്റിന്ധംഗട്ട്
നടെത്തണമമെനപ്പോവശശ്യ

മപടട്ട്
ശതീ. പന്റി. മക.
സുധപ്പോകരന്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

23-11-2013 26053/ഇ 1/13/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
27-6-2014

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

221 11228/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2014/നന്റി.മസ.

വതീടെട്ട്
നന്റിര്മപ്പോണത്തന്റിനുള

ബപ്പോകന്റി തുക
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ

ശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി
കറശ്യപ്പോടെന് ലകന്റി

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

27-1-2014 സന്റി2/606/
2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

9-10-2019

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

222 19884/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2014/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
പടന്റികവര്ഗ്ഗ

വന്റിഭപ്പോഗകപ്പോരമടെ
വന്റിവന്റിധ

ആവശശ്യങ്ങള കട്ട്
പരന്റിഹപ്പോരമെപ്പോവശശ്യമപ
ടട്ട് ശതീ. പകപ്പോയപ്പോലന്റി
പറമ്പത്തട്ട് പകപ്പോരന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

1-10-2014 26039/ഇ 2/15/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
18-2-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

223 20696/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2015/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ
ആവശശ്യങ്ങളുനയന്റിചട്ട്

പവടെര്
പഗപ്പോതമെഹപ്പോസഭ

പകപ്പോടയന്ധം
ജന്റിലപ്പോകമന്റിറന്റി

പ്രസന്റിഡനട്ട് ശതീ.
വന്റിജയന് മക.  മക.
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

25-8-2015 21444/ജന്റി 1/15
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
8-2-2015

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

224 23010/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2015/നന്റി.മസ.

ഒ.ഇ.സന്റി.
വന്റിഭപ്പോഗത്തന്റില്മപട
വന്റിദശ്യപ്പോര്തന്റികളകട്ട്

വന്റിദശ്യപ്പോഭശ്യപ്പോസ
ധനസഹപ്പോയന്ധം

ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട് 

ശതീ. ഡന്റി. ജപമെണന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

21-10-2015 പന്റി.വന്റി.വന്റി.വ.
എ 2/20/2018/

തതീയതന്റി:
 6-2-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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225 17180/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/ 2016/നന്റി.മസ.

മെന്റിചഭൂമെന്റിയപ്പോയന്റി 5
മസനന്ധം വതീടന്ധം

അനുവദന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീ.ശശന്റി
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

21-5-2016 സന്റി2/32/2019/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
17-6-2020

 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

226 23530/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2016/നന്റി.മസ.

എസട്ട്.സന്റി.എസട്ട്.ടെന്റി. -
കപ്പോര്കട്ട്

പകരളത്തന്റിമല
യൂണന്റിപവഴ്സന്റിറന്റികളന്റിലുന്ധം

പദവസസന്ധം
പബപ്പോര്ഡന്റിമന

പകപ്പോപളജുകളന്റിലുന്ധം
അദ്ധശ്യപ്പോപക/അനദ്ധശ്യപ്പോ
പക നന്റിയമെനങ്ങളന്റില്
സന്ധംവരണത്തന്റിനപ്പോയന്റി
നന്റിയമെനന്റിര്മപ്പോണന്ധം

നടെത്തുനതന്റിനട്ട് പഡപ്പോ.
എന്.വന്റി. ശശന്റിധരന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

10-1-2017 -- ഹര്ജന്റി
മമകപറന്റിയ

വന്റിവരന്ധം
അറന്റിയന്റിചന്റിടന്റി

ല

227 15224/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2017/നന്റി.മസ.

ചകന്റിലന്റിയന്/
അരനതന്റിയപ്പോര്
സമുദപ്പോയകപ്പോര്കട്ട്

ജപ്പോതന്റി സര്ടന്റിഫന്റികറട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട് 
ശതീ. മക. എന്ധം.
സസപ്പോമെന്റിനപ്പോഥന്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

27-10-2018 95/ജന്റി 1/18/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
28-12-2020

അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

228 15238/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2017/നന്റി.മസ.

വന്റിവന്റിധ
ആവശശ്യങ്ങളുനയന്റിചട്ട്

ഗന്റിരന്റിവര്ഗ്ഗ പവടെര്
മെഹപ്പോസഭ സന്ധംസപ്പോന
പ്രസന്റിഡനട്ട് ശതീ.ആര്.
തങ്കപന് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി 

13-3-2017 ജന്റി 1/27/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
19-3-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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229 20144/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2017/നന്റി.മസ.

ജന്റിലപ്പോവന്റികസന
സമെന്റിതന്റിയന്റില്

സപ്പോമുദപ്പോയന്റിക സഭ
പ്രതന്റിനന്റിധന്റികമള

ഉളമപടത്തണമമെന
ആവശശ്യന്ധം

സന്ധംബനന്റിചട്ട്
ശതീ. ശശ്യപ്പോന്ധം പന്റി. എന്ധം.
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

3-7-2017 31/എഫട്ട്
2/2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

24-1-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

230 19046/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2018/നന്റി.മസ.

വതീടന്ധം സലവന്ധം
മകപ്പോടക്കുന
പദ്ധതന്റിയന്റില്

പറഷന്കപ്പോര്ഡട്ട്
പവണമമെന
നന്റിബനന

ഒഴന്റിവപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട് 
ശതീമെതന്റി

വര്ഷപ്പോഞ്ജലന്റി ബന്റി.
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി 

1-6-2018 സന്റി
2/313/2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

27-6-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

231 19062/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2018/നന്റി.മസ.

പണന്റിയപകപ്പോളനന്റി
കളുമടെ വതീടെട്ട്

നന്റിര്മപ്പോണത്തന്റിനുന്ധം
പകപ്പോളനന്റികളുമടെ

നവതീകരണത്തന്റിനുമെപ്പോ
യന്റി ആവന്റിഷ്കരന്റിചന്റിടള
പദ്ധതന്റികളുമടെ തുടെര്

നടെപടെന്റി
ആരന്ധംഭന്റികണമമെനപ്പോ

വശശ്യമപടട്ട്
ശതീ. ബപ്പോബു

മുതല്പപര് സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

1-6-2018 ഇ 1/224/2018/
പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.

തതീയതന്റി: 
3-7-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

85



89

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

232 19090/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2018/നന്റി.മസ.

വതീടന്റിപലക്കുള
മെലന്റിനജല പ്രവപ്പോഹന്ധം

തടെയനതന്റിനട്ട്
വതീടെന്റിനുചുറ്റുന്ധം കരന്റിങ്കല്

ചന്റിറമകടന്റി
സന്ധംരകന്റിക്കുവപ്പോന്

നടെപടെന്റി
സസതീകരന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീമെതന്റി

ഗതീത സമെര്പന്റിച
ഹര്ജന്റി 

 21-6-2018 സന്റി
2/317/2018/

പ.ജ.പ.വ.വന്റി.വ.
തതീയതന്റി: 

29-6-2018

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

233 14244/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി. 

ബന്റി3/2019/നന്റി.മസ.

പകപ്പോപടെപ്പോന്ധംപബളൂര്
ഗപ്പോമെപഞപ്പോയത്തന്റിമല

പകപ്പോളനന്റിയന്റിമല
വതീടകള

പുനരദ്ധരന്റിക്കുനതന്റിനട്ട്
പകപ്പോര്പസട്ട് ഫണട്ട്

ലഭശ്യമെപ്പോകണമമെനപ്പോവ
ശശ്യമപടട്ട്            ശതീ.
സന്റി. കുഞന്റികണന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

6-2-2019 പന്റി.
എന്ധം1/57/2019/

പജപവന്റിവ.
തതീയതന്റി: 
13-2-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

234 17526/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2019/നന്റി.മസ.

സമെന്റിതന്റി (2016-
19)യമടെ രണപ്പോമെതട്ട്

റന്റിപപപ്പോര്ടന്റിമല
(പണന്റിയന്

സമുദപ്പോയത്തന്റിമന
ഉനമെനത്തന്റിനപ്പോയന്റി
സമെന്റിതന്റി നടെത്തന്റിയ

പഠനത്തന്റിമന
അടെന്റിസപ്പോനത്തന്റില്

തയ്യപ്പോറപ്പോകന്റിയ
റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്)

ശന്റിപപ്പോര്ശകളന്റിപന്മേല്
തുടെര്നടെപടെന്റി

സസതീകരന്റിക്കുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

29-4-2019 88/ഡന്റി1/2019-
പജപവന്റിവ.
തതീയതന്റി: 

28-1-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

86
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235 17528/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2019/നന്റി.മസ.

സമെന്റിതന്റി (2016-
19)യമടെ മൂനപ്പോമെതട്ട്

റന്റിപപപ്പോര്ടന്റിമല
(മെണനലയന്റിമല

ഇന്സന്റിറക്യൂറ്റ്യൂൂടട്ട് പഫപ്പോര്
സന്റിവന്റില് സര്വതീസസട്ട്

എകപ്പോമെന്റിപനഷന്
മടയന്റിനന്റിന്ധംഗട്ട്

മസപ്പോവസറന്റിമയ
സന്ധംബനന്റിചട്ട്)

ശന്റിപപ്പോര്ശകളന്റിപന്മേല്
തുടെര്നടെപടെന്റി

സസതീകരന്റിക്കുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

29-4-2019 24/പന്റി.
എസട്ട്1/2019-
പജപവന്റിവ.
തതീയതന്റി:

 9-4-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

236 17918/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2019/നന്റി.മസ.

പടന്റികജപ്പോതന്റി
/പടന്റികവര്ഗ്ഗ

വന്റിഭപ്പോഗങ്ങളുമടെ
വന്റിവന്റിധ ആവശശ്യങ്ങള

ഉനയന്റിചട്ട്
ശതീ. മക. മക.
പസപ്പോമെരപ്പോജന്

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

13-5-2019 പജപവന്റിവ-
എ 1/103/19-
പജപവവന്റിവ.

തതീയതന്റി: 
16-7-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

237 21970/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2019/നന്റി.മസ.

സമെന്റിതന്റി(2016-
19)യമടെ 4-ാാമെതട്ട്

റന്റിപപപ്പോര്ടന്റിമല (ശതീ.
അയ്യങ്കപ്പോളന്റി

മമെപമപ്പോറന്റിയല്
റസന്റിഡന്ഷശ്യല്

പസപ്പോര്ട്സട്ട് സ്കൂളന്റിമന
സന്ധംബനന്റിചട്ട്)

ശന്റിപപ്പോര്ശകളന്റിപന്മേല്
തുടെര്നടെപടെന്റി

സസതീകരന്റിക്കുനതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട്

2-9-2019 ബന്റി1/51/2019/
പജപവവന്റിവ.

തതീയതന്റി :
 25-10-2019

  അധന്റിക
വന്റിവര

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

238 24198/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2019/നന്റി.മസ.

മെകളകട്ട്
എന്ധം.ബന്റി.ബന്റി.എസട്ട്.

ഫതീസട്ട്
അടെയപ്പോത്തതന്റിനപ്പോല്
റന്റി.സന്റി. കന്റിടപ്പോത്തതട്ട്
സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.

മജ. കപ്പോര്ത്തന്റിപകയന്
മുതല്പപര് സമെര്പന്റിച

ഹര്ജന്റി

8-11-2019 110/പന്റി.
എസട്ട്1/2019/
പജപവവന്റിവ.

 തതീയതന്റി 
19-11-2019

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില
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239 16027/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2020/നന്റി.മസ.

ദുര്ബല വന്റിഭപ്പോഗ
പുനരധന്റിവപ്പോസ

പദ്ധതന്റിയന്റിമല (2019-
20) അഴന്റിമെതന്റിയന്ധം

ഉപദശ്യപ്പോഗസ
സസജനപകപപ്പോതപര
മെപ്പോയ നന്റി യമെവന്റിരദ്ധ

നന്റിലപപ്പോടകളുന്ധം
ഉണപ്പോയതു

സന്ധംബനന്റിചട്ട് ശതീ.
ദന്റിലതീപട്ട് മക. വന്റി.

സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

3-3-2020 റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

240 18436/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2020/നന്റി.മസ.

പുലമ്പപ്പോറ
ഗപ്പോമെപഞപ്പോയത്തന്റില്

പടന്റികജപ്പോതന്റി
കപ്പോപരപ്പോടെട്ട്

കപ്പോണന്റിക്കുന
ക്രൂരതകളക്കുന്ധം
അവഗണനയ്ക്കുന്ധം
അയന്റിത്തത്തന്റിനു

മമെതന്റിമര
നന്റിയമെപ്പോനുസൃതമെപ്പോയ

നടെപടെന്റി
സസതീകരന്റികണ

മമെനപ്പോവശശ്യമപടട്ട്
പഡപ്പോ. പതമ്പപ്പോന്ധംമൂടെട്ട്

സഹപദവന്
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

17-8-2020 എഫട്ട്3/92/
2020/

പജപവവന്റിവ.
 തതീയതന്റി: 
2-12-2020

റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

241 20785/എസട്ട്.സന്റി.
എസട്ട്.ടെന്റി.

ബന്റി3/2020/നന്റി.മസ.

പകരളത്തന്റിനട്ട് പുറത്തട്ട്
ഇനശ്യയട്ട് അകത്തട്ട്

MBBS-നട്ട് പഠന്റിക്കുന
എസട്ട്.സന്റി/എസട്ട്.ടെന്റി.
കുടന്റികളകട്ട് ഗപ്പോനട്ട്

അനുവദന്റികണമമെനപ്പോ
വശശ്യമപടട്ട് ശതീ.

ജയധര്മന് ഡന്റി.
സമെര്പന്റിച ഹര്ജന്റി

2-11-2020 57/പന്റി.
എസട്ട്1/2020/
പജപവവന്റിവ.

 തതീയതന്റി: 
1-12-2020

  റന്റിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലഭശ്യമെപ്പോകന്റി

യന്റിടന്റില

88
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II റവനന്യൂ വകുപപ      

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവവ
ഹർജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സർകക്കാരവിപല
കപ അയച
തതീയതവി

ഗവൺനമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപസപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   1 8233/
എസപ സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/
2003/

നവി.നസ.

ജതീവനവ സസ്വതവിനവ
സവരക്ഷണവ

നല്കണനമനക്കാ
വശശ്യനപടപ ശതീ. എ.

പജക്കാണ്സണ് സമർപവിച
ഹരജവി 

3-7-2019 യ1/60688/
16/റവ.

തതീയതവി: 
16-8-2018

അധവികവവിവര
റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   2 16627/
എസപ സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2010
/നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവി
പകക്കാളനവിവക ഭൂമവി

കപയ്യേറവിയതപ
ഒഴവിപവികണനമനവ

നവിർമക്കാണ
പ്രവർതനങ്ങൾ
തടയണനമനവ
ആവശശ്യനപടപ

ശതീ.പേവി.സവി. ശശവി
സമർപവിച ഹരജവി 

30-9-2019 എ 3/478/
2018 റവ.
തതീയതവി:
24-12-
2020

അനവിമ
റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   3 12923/എ
സപ സവി.
എസപ.ടവി.
എ 1/2013
/നവി.നസ.

പേടയവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീ. നക. നക.
നക്കാരക്കായണന് സമർപവിച

പുനനഃഹരജവി 

20-7-2019 ആര1/125/
2019/റവ.
തതീയതവി: 

15-10-2020

പുനനഃഹരജവി
യവിപന്മേല്
റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   4 24675/എ
സപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2015
/നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവി പേടവികവരഗ
പക്ഷമ സമവിതവി (2011-

2014)-യനട വലക്കാരപേക്കാടവ
പേനമ്പുകക്കാടപ അവപബേദ്കര
വവിപലജവിനന്റെ അടവിസക്കാന

സസൗകരശ്യ വവികസനവ
സവബേനവിച ഒനക്കാമതപ

റവിപപക്കാരടവിപന്മേലുളള
ആക്ഷന് പടകണ്

റവിപപക്കാരടപ സമവിതവി (2014-
2016)-യനട 32-ാംമതപ

റവിപപക്കാരടപ  

12-2-2016 17857/പേവിഎ
സപ/16/

ആര.ഡവി. 
തതീയതവി: 
16-3-2016

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

37
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   5 20811/എ
സപ.സവി.

എസപ.ടവി. 
എ 1/2016
/നവി.നസ.

പേടയവ
പേതവിച്ചുകവിടണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ ശതീമതവി എന്.

തങ്കമ സമർപവിച ഹർജവി

28-9-2016 896470/
യ1/

16/റവനന്യൂ
തതീയതവി : 

24-10-2016

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   6 22733/എ
സപ.സവി.

എസപ.ടവി. 
എ 1/2016
/നവി.നസ.

ആദവി-ദക്കാവവിഡ
സരടവിഫവികറപ

ലഭവിക്കുനതവിനളള
നടപേടവിയക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീ. എസപ. ജയചന്ദ്രന്
സമർപവിച ഹർജവി 

27-2-2018 റവി2/296/
2017/റവ. 
തതീയതവി:

25-3-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   7 23549/എ
സപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2016
/നവി.നസ.

ഭൂമവികപ പേടയവ
ലഭവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ            ശതീ.എസപ.
ബേവിജു സമർപവിച ഹർജവി 

7-1-2017 ആരഡവി
/പേവിഎസപ1/1
6/ ആര.ഡവി.
തതീയതവി: 
11-1-2017

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില 

   8 15225/
എസപ.
സവി.

എസപ.ടവി.
എ 1/

2017/നവി.
നസ.

പേടയവ പേതവിച്ചു നല്കണ
നമനക്കാവശശ്യനപടപ

നകക്കാലവ കപലണവിമുകപ
പേടവികജക്കാതവി പകക്കാളനവി

നവിവക്കാസവിയക്കായ 
ശതീ. പഗക്കാപേക്കാലന്

സമരപവിച ഹരജവി 

5-10-2019 റവ.യ.
2/107/18/

റവ.
തതീയതവി: 
8-1-2019

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   9 14077/
എസപ.
സവി.

എസപ.ടവി.
എ 1/

2018/നവി.
നസ.

റവനന്യൂ പുറപമ്പക്കാകപ ഭൂമവി,
മവില്മക്കാബൂതപ

സക്കാപേവിക്കുനതവിനപ പേക്കാട
വശ്യവസയവില്

അനവദവിയ്ക്കുനതപ
സവബേനവിചപ         
ശതീ. സുപരന്ദ്രന് വവി.,

പകക്കാഴവിപകക്കാടപ സമരപവിച
ഹരജവി 

6-2-2018 46/എല്2/1
8/റവ.

തതീയതവി: 
21-8-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   10 16491/
എസപ.
സവി.

എസപ.ടവി.
എ 1/
2018/

നവി.നസ.

ജതീവനവ സസ്വതവിനവ
സവരക്ഷണവ

നല്കണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ. വവി. വവി.
അയ്യേപന്, തൃശ്ശൂര

സമരപവിച ഹരജവി 

 17-3-2018 റവ-എഫപ
1/225/18/

റവ.
തതീയതവി: 

17-10-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

38
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   11 18599/
എസപ.
സവി.

എസപ.ടവി.
എ 1/

2018/നവി.
നസ.

കരക്കാനട കക്കാസപ 
നടത്തുനതവിനപ ചുമത്തുന

അധവിക വക്കാടക കുറച്ചു
നല്കക്കാന് നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ ശതീമതവി സക്കാമ
എ. എസപ സമരപവിച

ഹരജവി 

10-10-2019 റവ.ജവി2/20/
2020/
റവനന്യൂ

തതീയതവി: 
21-1-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   12 19045/
എസപ.
സവി.

എസപ.ടവി.
എ 1/

2018/നവി.
നസ.

ഭൂമവി അനവദവിചപ
നല്കണനമനക്കാവശശ്യനപ

ടപ ശതീമതവി ശക്കാന,
വയനക്കാടപ സമരപവിച

ഹരജവി 

 8-7-2019 138/എല്3/
2018/റവ.
തതീയതവി: 
12-9-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   13 19051/
എസപ.
സവി.

എസപ.ടവി.
എ 1/

2018/നവി.
നസ.

ഭൂമവി അനവദവിചപ
നല്കണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ
ശതീ. നക്കാരക്കായണന്,
വയനക്കാടപ സമരപവിച

ഹരജവി  

 8-7-2019 137/എല്3/
2018/റവ.
തതീയതവി: 
18-9-2018

അധവികവവിവര
റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   14 19057/
എസപ.
സവി.

എസപ.ടവി.
എ 1/

2018/നവി.
നസ.

പേണവിയസമുദക്കായകക്കാര
നട വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
സവബേനവിചപ ശതീ. ഉണവി,

വയനക്കാടപ സമരപവിച
ഹരജവി 

3-5-2018 REV.R1/96
/18-REV.
തതീയതവി: 

5-12-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   15 21665/
എസപ.
സവി.

എസപ.ടവി.
എ 1/

2018/നവി.
നസ.

റതീസരപവ്വേയവില് കുറവപ വന
സലവ തവിരവിനക

ലഭവികക്കാന് നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാ
വശശ്യനപടപ ശതീ. പേവി.
രക്കാമചന്ദ്രന്, ആലപ്പുഴ
സമരപവിച ഹരജവി 

13-8-2018 റവ-ഇ
3/610/18/റ

വ. തതീയതവി: 
4-10-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

39
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   16 14221/
എസപ.
സവി.

എസപ.ടവി.
എ 1/201

9/നവി.
നസ.

പകക്കാപടക്കാവ-പബേളൂര
ഗക്കാമപേഞക്കായതവിനല

പേടവികവരഗ
കുടവബേങ്ങളകപ

നനകവശ ഭൂമവിയപ പേടയവ
ലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിനപ

ശതീ. സവി. കുഞവികണന്
സമരപവിച ഹരജവി 

16-1-2019 REV-
R1/38/19-

REV.
തതീയതവി: 

25-2-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   17 19663/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/
2019/നവി.

നസ.

ഭൂമവി ലഭശ്യമക്കാകണനമനവ
പേനല് നകടവി സമരവ
നചയ്യുവക്കാന് അനമതവി
ലഭശ്യമക്കാകണനമനവ
ആവശശ്യനപടപ     

ശതീ. എവ. എ. ശവിവദക്കാസപ
സമരപവിച ഹരജവി 

17-9-2019 പേവി. എസപ1/
2562019/
ആര.ഡവി.
തതീയതവി: 

28-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   18 22491/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/
2020/നവി

.നസ

ജക്കാതവി സരടവിഫവികറപ
റദ്ദുനചയ്യേക്കാന്

നടപേടവിയക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീ. ജയധരമന്,
സമരപവിച ഹരജവി 

23-12-2020 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   19 14709/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/199
9/നവി.നസ.

ഭൂമവികപ കകവശപരഖ
ലഭവിക്കുനതവിനക്കായവി

പകക്കാലക്കാട്ടുകുനപ പകക്കാളനവി
നവിവക്കാസവികള സമരപവിച

ഹരജവി 

1-12-2020 138/എല്
2/2017/റവ.
തതീയതവി: 

18-12-2017

റവിപപക്കാര ടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   20 5821/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/200
4/നവി.നസ.

കലറക്കുനപ പേടവികജക്കാതവി
പേടവികവർഗ

പകക്കാളനവിയനട ചുറ്റുമതവിൽ
നകടവി

സവരക്ഷവികണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ ശതീ.നക.

അപശക്കാകൻ, കുന്ദമവഗലവ
സമരപവിച ഹരജവി 

 19-6-2017 56515/എഫപ1
/2009/റവ.
തതീയതവി: 
11-7-2016

അനവിമ
റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

40
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   21 18001/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/200
8/നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
സവബേനവിചപ നപ്രക്കാ.
ടവി.യ. സുപരന്ദ്രനക്കാഥപ,

കക്കാസർപഗക്കാഡപ സമരപവിച
ഹരജവി 

18-10-2014 68760/എൽ
2/2008/റവ.
തതീയതവി: 
18-3-2010

അധവികവവിവര
റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   22 22103/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
2/നവി.നസ.

പക്ഷതവ പുനസക്കാപേവിചപ
കവിട്ടുനതവിനവ സുഗമമക്കായവി

പ്രവർതവിക്കുനതവിനവ
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ ശതീ. എ.

പഗക്കാപേക്കാലൻ സമരപവിച
ഹരജവി 

14-2-2013 36730/ജവി
2/2012/റവ.

തതീയതവി:
23-7-2013

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   23 22109/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
2/നവി.നസ.

വശ്യക്കാജജക്കാതവിസർടവിഫവിക
റപ നൽകവിയവർനകതവിനര

നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ
ശതീ. എ. വവി. രക്കാഘവൻ,
പകക്കാഴവിപകക്കാടപ സമരപവിച

ഹരജവി 

14-11-2018 REV-
T2/1/2018-

Rev
തതീയതവി:

25-1-2018

അനവിമ
റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   24 18813/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
3/നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
ഉനയവിചപ

അചന്പകക്കാവവില്
ആദവിവക്കാസവി ഊരമൂപന്

ശതീ. വവി. രക്കാപജന്ദ്രന്
സമരപവിച ഹരജവി 

3-7-2018 പേവി.എസപ
1/245/2018/

റവനന്യൂ 
തതീയതവി:

27-9-2018

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   25 19429/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
3/നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
ഉനയവിചപ

ശതീ.സബേർമതവി
ജയശങ്കർ സമരപവിച

ഹരജവി 

1-4-2014 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   26 20731
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
3/നവി.നസ.

കണ്ണൂര ജവിലയവിനല
അടവിയക്കാന്

സമുദക്കായതവിനപ
എസപ.സവി. ജക്കാതവി
സരടവിഫവികറപ

ലഭവിക്കുനതവിനക്കായവി
ശതീ.ഉണവി സമരപവിച

ഹരജവി

28-04-2021 REV-
72/352/

2020-REV
dated:

28.12.2020

അനവിമ
റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില
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   27 15377/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
6/നവി.നസ.

കുറകക്കാരനകതവിനര
നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ

ശതീ. ഇളയവിടതപ കൃഷ്ണന്
സമരപവിച  ഹരജവി

സവബേനവിചപ

26-3-2016 9700/പേവി.
എസപ/
2012/

ആര.ഡവി 
തതീയതവി:

25-11-2016

ഹരജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവി
ചവിടവില

   28 23209/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 2/201
6/നവി.നസ.

സലവ അളനപ
തവിടനപടതണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ  ശതീമതവി 
കമല നക. കക്കാസരപഗക്കാഡപ

സമരപവിച ഹരജവി
സവബേനവിചപ

25-11-2019 REV-
E3/81/2017

- REV 
തതീയതവി: 
17-1-2019

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   29 14845/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
7/നവി.നസ.

അനധവികൃത കനക്കാല്
നവിരമക്കാണവ നവിരതവി

വയണനമനവ
തപദ്ദേശവക്കാസവികളകപ

നതീതവി
നടപവിലക്കാകണനമനവ
ആവശശ്യനപടപ ശതീമതവി

മലവിക സുകുമക്കാരന്
സമരപവിച ഹരജവി

14-2-2017 REV-
P1/162/201
9- REV 
തതീയതവി: 

17-5-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   30 20157/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
7/നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ നവളളക്കാരവകുനപ
എസപ.ടവി. പകക്കാളനവിയവിനല

ATMAMS  ശക്കാഖക്കാ
നസക്രടറവി, പ്രസവിഡന്റപ

എനവിവര സമരപവിച
ഹരജവി

15-12-2017 REV-
R1/10/2018

- REV 
തതീയതവി:

29-6-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   31 19101/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2018/നവി.

നസ.

വസ്തുവവ വതീടവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ ശതീമതവി പമക്കാളവി
മുതല്പപേര സമരപവിച

ഹരജവി 

5-10-2019 135/എല്3/
2018/റവ.
തതീയതവി: 
12-9-2018

അധവികവവിവര
റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   32 21661/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
8/നവി.നസ.

പകരള കുറവ സമുദക്കായ
നസക്കാകസറവി  സമരപവിച

ഹരജവി 

2-8-2018 REV-
T2/232/201

8-REV  
തതീയതവി:

17-9-2018

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   33 24449/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2018/നവി.

നസ.

വസ്തുവവ വതീടവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യനപ
ടപ ശതീമതവി ആര. മവിനവി,

തവിരവനനപുരവ
സമരപവിച ഹരജവി 

30-10-2018 പേവി.എസപ.
1/415/2018/

റവനന്യൂ
തതീയതവി:

29-11-2018

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   34 20903/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2019/നവി.

നസ.

ജക്കാതവി സരടവിഫവികറപ
അനവദവിചപ

നല്കണനമനക്കാവശശ്യനപ
ടപ ആള ഇനശ്യ

സരകവവല് ഓഫപ
കട്രൈബേല് പേതീപവിളസപ

പഫക്കാര പസക്കാഷശ്യല്
ജസവിസപ നക്കാഷണല്
കമവിറവിക്കുപവണവി

നക്കാഷണല് നസക്രടറവി
ശതീ. സതതീഷപ ചന്ദ്രന്

സമരപവിച ഹരജവി

13-8-2019 REV-
T2/271/201

9-REV
തതീയതവി 

27-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

   35 14594/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2020/നവി.

നസ.

ഭൂമവിയപ പേടയവ അനവദവിചപ
നല്കുനതവിനപ നടപേടവി

ആവശശ്യനപടപ ശതീ. സുപ്രന്
കതീപഴക്കാതപ നക.നക.

മുതല്പപര സമരപവിച
ഹരജവി

29-9-2020 പേവി.എസപ.
1/54/2020/

റവനന്യൂ
തതീയതവി:

11-02-2020

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   36 15031/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2012/നവി.

നസ.

വഴവിലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിനപ
നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ

ശതീ. ശവിവപ്രസക്കാദപ,
വയനക്കാടപ സമരപവിച ഹരജവി

9-1-2018 റവ. എഫപ
1/2017/18/

റവ. 
തതീയതവി: 

7-08-2020

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   37 18871/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2012/നവി.

നസ.

ഞക്കാറക്കൂറ, പേയ്യേനവ
പകക്കാളനവി

നവിവക്കാസവികൾകപ ഭൂമവിയവ
അചൻക്കുനപ ലവിഫപ

ഇറവിപഗഷൻ പേദ്ധതവിയവ
നടപവിലക്കാകണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ       ശതീ.
ഭക്കാസ്കരൻ റവി.നക. തൃശ്ശൂർ

സമരപവിച ഹരജവി 

6-10-2012  1891/ആര1/
2014/റവ.
തതീയതവി:

25-4-2016

 അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   38 22050/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 3/201
2/നവി.നസ.

എറണക്കാകുളവ
നകക്കാറുപങ്കക്കാട

പകക്കാളനവിയനട വവികസനവ
സവബേനവിചപ 

ശതീ. കഹബേവി ഈഡന്,
എവ.എല്.എ. സമരപവിച

ഹരജവി 

19-9-2017 ബേവി
2/596/17/

റവ.  
തതീയതവി: 
11-7-2018

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   39 21319/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/2013
/നവി.നസ.

സ്കൂള കളവിസലവ
കകപയ്യേറവി വക്കായനശക്കാല
നവിരമവിചതവിനനതവിനര
നടപേടവി എടകക്കാതത

സവബേനവിചപ ശതീ.
പശഖര സമരപവിച

ഹരജവി 

6-6-2017 10841/എല്
1/2014/റവ
തതീയതവി: 
6-4-2016

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   40 22737/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 3/201
6/നവി.നസ.

ജക്കാതവി സരടവിഫവികറപ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാ
വശശ്യനപടപ          
ശതീ. ബേക്കാലകൃഷ്ണന്
സമരപവിച ഹരജവി 

14-2-2017 റവ- റവി 2/
26/2017/

റവ. 
തതീയതവി: 

15-11-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   41 22741/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 3/201
6/നവി.നസ.

ജക്കാതവി സരടവിഫവികറപ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ 
ശതീ. ബേവി. നക്കാഗന്
സമരപവിച ഹരജവി 

8-10-2018 1185225/റവി
2/2018/
ആര.ഡവി.
തതീയതവി: 
6-4-2018

അനവിമ
റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   42
15223/

എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 3/201

7/നവി.
നസ.

നവിയമക്കാനസൃതമക്കായ
ഗതക്കാഗതവ

തടസ്സനപടത്തുന
തവിനനതവിനര നടപേടവി

ആവശശ്യനപടപ 
ശതീ. സുനവില് സമരപവിച

ഹരജവി

12-12-2018 F1/495/18/
റവ. 

തതീയതവി: 
19-12-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   43 15339/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2019/നവി.

നസ.

പേഴയപതക്കാടവ ആദവിവക്കാസവി
പകക്കാളനവിയവിനല

തക്കാമസകക്കാരക്കായ മുഴുവന്
കുടവബേങ്ങളക്കുവ പേടയവ
അനവദവികണനമനവ
പേടയവ ലഭവിചവരനട

നവികുതവി
സസ്വതീകരവികണനമനവ
ആവശശ്യനപടപ ശതീമതവി

കവവിതക്കാചന്ദ്രന്, വയനക്കാടപ
സമരപവിച ഹരജവി

19-2-2019 ആര1/43/20
19/റവ.

തതീയതവി: 
12-3-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   44 19587/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2019/നവി.

നസ

ഭൂരഹവിതരക്കായ ഹവിന
പവടര സമുദക്കായങ്ങളകപ

വതീടപ നവിരമവിചപ
നല്കുനതവിനവ

കുടവിനവളവ
ലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിനവ

പവണവി  ശതീ. അജവി എ.,
തവിരവനനപുരവ
സമരപവിച ഹരജവി

16-7-2019 റവ-പേവി.
എസപ1/246/

19/റവ.
തതീയതവി:

30-7-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   45 19098/
എസപ.സവി.
എസപ. ടവി. 

ബേവി1/
2009/നവി.

നസ.

പതക്കാനയല്
പകക്കാളനവിയവിനല ഭൂമവി

അളനപ തവിരവിചപ കൃഷവികപ
ഉപേയക്തമക്കായ ഭൂമവി

ലഭവിക്കുനതവിനപ നടപേടവി
ആവശശ്യനപടപ ശതീമതവി
നജ. സരവിത സമർപവിച

ഹർജവി 

22-4-2010 29918/യ1/
2010/റവ.
തതീയതവി:

17-5-2010

അനവിമ
റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   46 18426/
എസപ.സവി.
എസപ. ടവി. 
ബേവി1/2013
/നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ ശതീമതവി ഗതീതക്കാ
അപശക്കാകന് സമർപവിച

ഹരജവി 

19-9-2013 68777/ജവി2/
2013/റവ.
തതീയതവി: 
6-2-2017

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   47 18904/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി1/2013
/നവി.നസ.

നഴ്സറവി സ്കൂള
അനവദവികണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ       പഡക്കാ.
അവപബേദ്കര
നമപമക്കാറവിയല്
ചക്കാരവിറബേവിള

നസക്കാനനസറവി സമരപവിച
ഹരജവി 

3-10-2013 55188/യ2/1
3/റവ.  

തതീയതവി: 
18-10-2013

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   48 17886/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി1/201
2/നവി.നസ.

പുളവികര പേടവികജക്കാതവി
പകക്കാളനവി നവിവക്കാസവികളുനട

ദയനതീയക്കാവസ
സവബേനവിചപ ശതീ.

പതമ്പക്കാമൂടപ സഹപദവന്
സമർപവിച ഹർജവി 

10-8-2012 161/യ
3/18/റവ.
തതീയതവി:

26-10-2018

അനവിമ
റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   49 20014/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി1/2013
/നവി.നസ.

മവിചഭൂമവി അളനപ
തവിടനപടതവി കവിടക്കാതതപ
സവബേനവിചപ ശതീ. വവി.
ഗവഗക്കാധരന് സമരപവിച

ഹരജവി 

15-11-2013 70748/എന്1
//2013/റവ.
തതീയതവി: 

14-10-2016

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   50 21042/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2013
/നവി.നസ.

നനകവശക്കാവകക്കാശ
പരഖയവ പേടയവവ
ലഭവിക്കുനതവിനളള

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ ശതീമതവി
ലതീലക്കാമണവി സമർപവിച

ഹർജവി 

12-12-2013 എ 1/16/201
7/റവ.

തതീയതവി: 
3-5-2017

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   51 23134/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2014/നവി.

നസ.

വതീടവിപലക്കുളള വഴവി
അടയക്കാതവിരവികക്കാന്

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ ശതീ. രക്കാഘവന്

സമർപവിച ഹർജവി 

31-12-2014 എഫപ1/360/
2017/റവ.
തതീയതവി: 
5-7-2018

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   52 20714/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2015
/നവി.നസ.

ജക്കാതവി സരടവിഫവികറപ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനപ

അപപേക്ഷവിചപ ശതീമതവി
സുമ അപജഷപ

സമരപവിച ഹരജവി 

19-8-2015 327/റവി2/
2017/റവ.
തതീയതവി:

22-5-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   53 20284/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2016
/നവി.നസ.

പേടയവ
പേതവിച്ചുകവിടണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ ശതീ.
മണവിക്കുടന് വവി.

സമരപവിച ഹരജവി 

9-9-2016 872931/പേവി.
എസപ./

2016/ആര.
ഡവി.

തതീയതവി: 
3  -1 -2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   54 20976/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2016
/നവി.നസ.

സസ്വനമക്കായവി വസ്തുവവ
വതീടമവിനലനപ

പേരക്കാതവിനപടപ ശതീമതവി
അമവിണവി  സമരപവിച

ഹരജവി 

15-10-2016 എ 4/130/
2017/ആര.

ഡവി.
തതീയതവി: 
17-8-2017

അനവിമ
റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   55 22388/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2016
/നവി.നസ.

വസ്തുവവിനപ വഴവി
അനവദവിക്കുനതവിനളള

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ ശതീ. ജവി.
ശശവിധരന് സമരപവിച

ഹരജവി 

1-12-2016 എഫപ
1/57/2018/റ
വ. തതീയതവി:
19-12-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   56 15910/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2017/

നവി.നസ.

അനധവികൃത
കപയ്യേറകക്കാനര ഒഴവിവക്കാകവി

പറക്കാഡപ
ഗതക്കാഗതപയക്കാഗശ്യമക്കാകണ

നമനക്കാവശശ്യനപടപ 
ശതീ. നക. എ. കുഞപന്

സമരപവിച ഹരജവി

9-3-2017 1317175/എ
3/17/റവ.
തതീയതവി:

24-11-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   57 26918/
എസപ.സവി.
എസപ. ടവി.

ബേവി1/
2017/

നവി.നസ.

അനധവികൃതമക്കായവി
കപയ്യേറവിയ ഭൂമവി

തവിരവിചകവിട്ടുനതവിനപവണ
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനപപേ
ക്ഷവിചപ 

ശതീ. നചളളവി സമരപവിച
ഹരജവി 

19-12-2017 എന്
1/20/2018/

റവ.
തതീയതവി: 
7-2-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   58 21662/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2018/

നവി.നസ.

ശരവിയക്കായ ജക്കാതവി
സരടവിഫവികറപ

ലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിനക്കാവശശ്യ
മക്കായ നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനപ
അപപേക്ഷവിചപ കുമക്കാരവി
ശക്കാമവിലവി ശശവിധരന്
സമരപവിച ഹരജവി 

10-8-2018 റവി 2/381/
2018/റവ.
തതീയതവി: 
8-10-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

47
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   59 23990/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2018/

നവി.നസ.

നവിയമവവിരദ്ധ
കുടവിനയക്കാഴവിപവികല്
നവിരതവിവയ്ക്കുനതപ

സവബേനവിചപ 
ശതീ. എവ. വവി. റസ്സല്
സമരപവിച ഹരജവി 

10-10-2018 പേവി.എസപ1/
355/2018/

റവ.
തതീയതവി:

24-10-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   60 14926/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2019/

നവി.നസ.

പേടയവവ മറപ അനബേന
പരഖകളുവ

ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ നക. സവി.
പുരപഷക്കാതമന്

സമരപവിച ഹരജവി

2-2-2019 എല്3/70/
19 

തതീയതവി: 
4-5-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   61 22350/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2019/

നവി.നസ.

അനവദവിച്ചു കവിടവിയ മവിച
ഭൂമവി അളനപ തവിടനപട

തവി തരനതവിനപ നടപേടവി
കള സസ്വതീകരവികണ
നമനക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീമതവി കപേലവിചവി
ലകപ ഷവി സമരപവിച ഹരജവി

23-4-2019 പേവി.
എസപ1/340/
19/ റവനന്യൂ3
തതീയതവി:

16.10.2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   62 24508/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2019/

നവി.നസ.

ഹരജവികക്കാരവിക്കുവ
മകളക്കുവ അരഹതനപട
വസ്തുവകകള നവിയമപേരമക്കായവി

ലഭവിക്കുനതവിനള
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ ശതീമതവി ശക്കാന

സമരപവിച ഹരജവി

18-11-2019 റവ.ജവി2/
474/2019-

റവ
തതീയതവി:

29.11.2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   63 19365/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2020/

നവി.നസ.

അനധവികൃതമക്കായവി മതവില്
നകടവി സഞക്കാര
സസ്വക്കാതനശ്യവ

തടയനനവനപ
ആപരക്കാപേവിചപ 

ശതീ. ചനന് സവി.
സമരപവിച ഹരജവി

1-1-2020 റവ.ജവി2/
249/2020-

റവ
തതീയതവി:

12.11.2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   64 18020/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2008/

നവി.നസ.

സർകക്കാർ വക ഭൂമവികപ
പേടയവ ലഭശ്യമക്കാകക്കാൻ
നടപേടവിയക്കാവശശ്യനപടപ
മലപവട്ടുവ മഹക്കാസഭ
കക്കാസർപഗക്കാഡപ ജവിലക്കാ
പ്രസവിഡന്റെപ ശതീ. എവ.
ഭക്കാസ്കരൻ സമർപവിച

ഹർജവി 

27-11-2008 69/എൽ 4/18
/റവ.തതീയതതീ

യതവി: 
18-7-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ 
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   65 15776/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2012/

നവി.നസ.

പേടയവ
ലഭവിക്കുനതവിനപവണവി

പേക്കാറക്കാവപതക്കാടപ
പേടവികജക്കാതവി പേടവികവർഗ

നവൽനഫയർ
അപസക്കാസവിപയഷൻ
സമർപവിച ഹർജവി 

19-6-2012 എ 4/132/201
8/റവ.

തതീയതവി: 
15-12-2019

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ 
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   66 16688/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2013/

നവി.നസ.

ഭൂമവി നഷ്ടനപട
ആദവിവക്കാസവി

കുടവബേങ്ങളകപ  ഭൂമവി
ലഭശ്യമക്കാകണ

നമനക്കാവശശ്യനപടപ 
ശതീ. രക്കാമന്കുടവി പഗക്കാവവിന്ദന്
മുതല്പപേര സമർപവിച

ഹർജവി 

6-7-2013  ആര1/07/16-
റവ. തതീയതവി:
26-9-2019
Rev R1/22/
2020/ REV
28-2-2020

24-6-2015-
നല

നതളവിനവടപപ
പയക്കാഗതവില്
വചപ സമവിതവി

നല്കവിയ
നവിരപദ്ദേശതവി

ന്മേല്
സസ്വതീകരവിച

നടപേടവി
സവബേനവിച
റവിപപക്കാർടപ 

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   67 20168/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2013/

നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങൾ
ഉനയവിചപ നപേരവിപങ്ങക്കാവ

വയകര
ഗക്കാമപേഞക്കായതപ
വവികസനകക്കാരശ്യ

സക്കാന്റെവിവഗപ കമവിറവി
നചയർമക്കാൻ 

ശതീ. എവ. ജനക്കാർദ്ദേനൻ
സമർപവിച ഹർജവി 

12-11-2013 Rev
G2/253/20

18/Rev
തതീയതവി:

26-5-2018
11065/പേവി3/
14/റവനന്യൂ
തതീയതവി: 

4-2-2015

റവിപപക്കാർടപ 
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   68 19426/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2014/

നവി.നസ.

ഇടകവി ജവിലയവിൽ
ആദവിവക്കാസവി

പകക്കാളനവികളവിൽ
വനക്കാവകക്കാശപരഖ

നൽകക്കാതത
സവബേനവിചപ പകരള

ആദവിവക്കാസവി പകക്കാൺഗസപ
ഇടകവി ജവിലക്കാ പ്രസവിഡന്റെപ

ശതീ. സവി.പേവി. കൃഷ്ണൻ
സമർപവിച ഹർജവി 

20-9-2014  205/ആർ 1/
15/റവ.

തതീയതവി: 
15-4-2016

റവിപപക്കാർടപ 
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   69 19460/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2016/
നവി.നസ

ഭൂമവികപ പേടയവ
നല്കുനതവിനക്കാവശശ്യമക്കായ

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനപപേ

ക്ഷവിചപ ശതീ. എസപ. ബേവിജു
സമരപവിച ഹരജവി 

9-8-2016 പേവി. എസപ1/
6/2016/

ആര.ഡവി. 
തതീയതവി: 
5-9-2016

റവിപപക്കാർടപ 
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   70 20766/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2016/

നവി.നസ.

സഞക്കാരസസ്വക്കാതനതവിന
പവണവി

ശതീ.കമലക്കാസനന്
സമരപവിച പേരക്കാതവി 

7-10-2016 1755208/ജവി
3/17/ആര.ഡവി.

തതീയതവി:
23-8-2017

റവിപപക്കാർടപ 
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   71 22734/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി2/201

6/
നവി.നസ. 

ജക്കാതവിസരടവിഫവികറപ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനപപേ

ക്ഷവിചപ ശതീ.പവലുസസ്വക്കാമവി
സമരപവിച ഹരജവി 

17-12-2016 -- ഹരജവി
നനകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവിടവില

   72 23534/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2016/

നവി.നസ.

വസ്തുവവിനപ
സവരക്ഷണഭവിതവി

നല്കണനമനക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീ.പ്രഭക്കാകരന്

സമരപവിച ഹരജവി 

31-12-2017 ജവി
3/138/2017/

റവ.
തതീയതവി:

20-7-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   73 17790/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2018/

നവി.നസ.

തൃശ്ശൂര ജവിലയവിനല
കലവിടകപ പറക്കാഡപ

നവിരമക്കാണതവിനന്റെ
ഭക്കാഗമക്കായവി

പേക്കാറനപേക്കാടവിചതവിനന
തടരനണക്കായ

നക്കാശനഷ്ടങ്ങളകപ
പേരവിഹക്കാരവ ആവശശ്യനപടപ

ശതീമതവി ജവില്ഷ
സമരപവിച ഹരജവി

2-8-2018 എഫപ1/439/
2018-റവ.
തതീയതവി: 

12-11-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   74 21670/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2018/

നവി.നസ.

സലവവ വഴവിയവ
കപയ്യേറുനതവിനവ ജതീവനവ

സസ്വതവിനമുള
ഭതീക്ഷണവിക്കുനമതവിനര

ശതീമതവി സസൗന്ദര കൃഷ്ണന്
സമരപവിച ഹരജവി

2-8-2018 എഫപ1/439/
2018-റവ.
തതീയതവി: 

12-11-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   75 24800/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2018/

നവി.നസ.

കകവശപരഖയപ പേടയവ
ലഭവികക്കാനവ ശ്മശക്കാനവ

നവിരമവികക്കാനവ നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ 
ശതീ. സുബ്രഹ്മണശ്യന്
സമരപവിച ഹരജവി

2-11-2018 ആര1/77/
2019-റവ.
തതീയതവി: 

21-2-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   76 25894/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2018/നവി.

നസ.

പേടവികജക്കാതവി മപതതരതസ്വ
സമക്കാജവ സമരപവിച

ഹരജവി

14-12-2018 റവി2/11/19/
റവ.

തതീയതവി: 
3-2-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   77 26214/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2018/

നവി.നസ.

കൃതവിമ പരഖകള ചമചപ
വസ്തു കകവശനപട
തവിയവരനകതവിനര

നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ
ശതീ. എസപ. നക്കാണുക്കുടന്

സമരപവിച ഹരജവി

14-12-2018 146/246 യ1
/18/റവ.
തതീയതവി:

25-3-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   78 25122/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2019/

നവി.നസ.

ടവി.ആർ.ഡവി.എവ.
നകദുമ്പക്കാടവിയവിൽഉള
കദവസക്കാനതവിനന്റെ

നവിർമമക്കാണവ
സവബേനവിചപ 

ശതീ. ഉമക്കാനത പേവി.
സമർപവിച ഹർജവി.

9-12-2019 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവിടവി

ല

   79
17680/

എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2020/

നവി.നസ.

നചങ്ങറ 
ഭൂസമരകക്കാരക്കായവിട്ടുളവര

കപ കൃഷവി ഭൂമവി
അനവദവികണ

നമനക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീമതവി ലതവിക

സമരപവിച ഹരജവി

19-6-2020  റവനന്യൂ (എ)

   80
20580/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2020/

നവി.നസ.

മനണക്കാലവിപപ തടവപ
പേദ്ധതവി ഭവന സുരക്ഷക്കാ

പേദ്ധവിതവി
നടപവിലക്കാകണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ ശതീമതവി
പവലക്കായധന് പേവി.എ.
സമരപവിച ഹരജവി

10-11-2020 റവനന്യൂ
(പേക്കാരല)
പേവിഎസപ

1/372/2020
തതീയതവി: 

18-11-2020

   81 6458/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2001/

നവി.നസ.

നമക്കാടമൂടപ
നസറവില്നമന്റെവിനല

ആവശശ്യങ്ങള
സവബേനവിചപ ശതീമതവി

എവ. മപഹശസ്വരവി
നനടമങ്ങക്കാടപ സമരപവിച

ഹരജവി

1-3-2001 1053276/
എസപ3/

2016/റവ. 
തതീയതവി:

29-12-2020

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ 
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   82 16628/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2010/

നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിച്ചുനകക്കാണപ 

ശതീ. നക. റവി. ശങ്കരന്
സമരപവിച ഹരവി 

29-10-2019 --- റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   83 13880/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2012/

നവി.നസ.

2012 പമയപ 14,15
തതീയതവികളവിനല വയനക്കാടപ

സന്ദർശനവ 

25-10-2012 REV-
P2/422/201

9-REV. 
തതീയതവി: 
3-7-2020

 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   84 19720/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2013/

നവി.നസ.

4 നസന്റെപ ഭൂമവികപ പേടയവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ 
ശതീ. വവി. ഗവഗക്കാധരൻ

സമരപവിച ഹരജവി 

28-10-2013 64/എല്
2/17/റവ.
തതീയതവി:

30-5-2018

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   85 19520/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2014/

നവി.നസ.

ഭൂമവി അളന തവിരവിചപ
നല്കണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ ശതീമതവി 
എന്. സവി. പേതവിനവി

സമരപവിച ഹരജവി 

19-11-2020 പേവി
.എസപ1/391/

2020/
റവനന്യൂ

തതീയതവി: 
2-12-2020

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   86 21428/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2014/

നവി.നസ.

എതവിരകക്ഷവികളനകതവി
നര നടപേടവിയക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീമതവി റവി. പബേബേവി
സമരപവിച ഹരജവി 

30-03-2019 റവ-
എഫപ1/18/
2019-റവ.
തതീയതവി:

20-2-2020

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   87 16912/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2018/

നവി.നസ.

സസ്വകക്കാരശ്യ വസ്തുവവില്ക്കൂടവി
നടവഴവി അനവദവിച്ചു

കവിട്ടുനതവിനപ നതറക്കായ
റവിപപക്കാരടപ

നല്കവിയതവിനനതവിനര
നടപേടവിയക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീമതവി നചലമ
സമരപവിച ഹരജവി

21-03-2018 റവ-
എഫപ1/337/
2017-റവ.
തതീയതവി:

20-6-2019

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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   88 15006/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2019/

നവി.നസ.

വതീട
വയ്ക്കുനതവിനക്കാവശശ്യമക്കായ
സലവ നല്കക്കാനമന
പേറഞപ കബേളവിപവിചപ
പേണവ തടവിനയടത

എതവിരകക്ഷവിനകതവിനര
നടപേടവിയക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീ. റവി. ആര. പസക്കാമന്
സമരപവിച ഹരജവി

8-8-2019 റവ.ജവി2/30
8/2019-റവ.

തതീയതവി:
24-8-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   89 23242/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2019/

നവി.നസ.

മകനന്റെ
പേഠനക്കാവശശ്യതവിനക്കായവി
ജക്കാതവി സരടവിഫവികറപ

ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ. പേവി. രക്കാജന്

സമരപവിച ഹരജവി

26-10-2019 റവ.റവി2/383
/2019-റവ.
തതീയതവി: 
3-12-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

 III തപദ്ദേശസസ്വയവഭരണ വകുപപ  

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവവ
ഹർജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സർകക്കാരവിപല
കപ അയച
തതീയതവി

ഗവൺനമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപസപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  1 17815/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2008
/നവി.നസ.

ഭവന നവിരമക്കാണ പേദ്ധതവി
വവിഹവിതവ

ഉയരതവികവിട്ടുനതവിനക്കായവി
ശതീ. രപമശന് സമർപവിച

ഹർജവി  

22-11-2008 ഡവി.
ബേവി4/168/

2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 

24-9-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  2 13997/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2012/
നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവി പേടവികവരഗ
വവിഭക്കാഗകക്കാരകപ

നവിയമപ്രകക്കാരവ കവിടക്കാനളള
കടമുറവികള

ലഭവിക്കുനതവിനക്കായവി 
ശതീ. ആര. സജവി

സമരപവിച ഹരജവി   

20-5-2012 46178/ഡവി.
ബേവി2/2012/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
1-8-2012

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 
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  3 19747/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2012/
നവി.നസ.

ഭൂമവിയവ വതീടവ അനവദവിചപ
കവിട്ടുനതവിനക്കായവി ശതീമതവി

ബേവിന സപനക്കാഷപ
സമർപവിച ഹർജവി 

11-1-2013 ഡവി.ബേവി4/
107/ 
2019/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
11-7-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  4 22187/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2012/
നവി.നസ.

ചതീനവിവവിള പകക്കാളനവിയനട
സമഗ വവികസന
പേദ്ധതവികപ ജവിലക്കാ

പേഞക്കായതപ അനവദവിച
ഫണപ വകമക്കാറവി
നചലവഴവിചതപ   

20-4-2013 പേവിഎസപ
1/316/2017/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി : 
9-11-2017

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  5 18817/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2013/
നവി.നസ.

കുടവിനവളളവ, കവദദ്യുതവി,
കൃഷവിയവിടങ്ങള 

സവരക്ഷവിക്കുക എനതീ
ആവശശ്യങ്ങള ഉനയവിചപ

ശതീ. സുധക്കാകരന്
സമരപവിച ഹരജവി 

3-10-2019 319/ഡവി.
എ 3/2018/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

20-6-2018

അധവികവവി
വര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  6 20185/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2013/
നവി.നസ.

നക്കാറക്കാതപ പദശപസവക്കാ
പുലയന് സവഘതവിനന്റെ

പപേരവിലുളള ഭൂമവിയവില്
ഗക്കാമപേഞക്കായതപ നവിരമവിച
പേകല്  വവിശമ പകന്ദ്രവവ
സലവവ സവഘതവിനപ
വവിട്ടുകവിട്ടുനതവിനപവണവി
ശതീ. ബേക്കാലകൃഷ്ണന് വവി.,

കണ്ണൂര സമരപവിച ഹരജവി 

23-10-2017 ഡവിഎ 3/
20/18/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

15-10-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  7 20973/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2013/
നവി.നസ.

ഇടകവി ജവിലയവില്
പേടവികജക്കാതവി പേടവികവരഗ
ജവിലക്കാ ഓഫതീസുകള ഒറ

പകക്കാമ്പസൗണവില്
നകക്കാലുമ്പന് സക്കാരകമക്കായവി

നവിരമവികക്കാന് പവണ
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ  ശതീ. സവി. നക.
പഗക്കാവവിന്ദന് സമരപവിച

ഹരജവി  

17-12-2013 31945/ആര.
സവി4/14/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി:

23-5-2014

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 
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  8 19423/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2014/
നവി.നസ.

ഇടകവി
സബ്ഡവിവവിഷണല്
മജവിപസ്ട്രേറപ മുമ്പക്കാനക

സമരപവിച പേരക്കാതവിയവിപന്മേല്
നടപേടവി സസ്വതീകരവിക്കുവക്കാന്
നവിരപദ്ദേശവ നല്കണനമനപ
ആവശശ്യനപടപ സമരപവിച

ഹരജവി

25-9-2014 64040/ഡവി.
എ 1/2014/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

28-2-2015

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  9 20705/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2015/
നവി.നസ.

വതീടപ നമ്പര
പേതവിച്ചുനല്കണനമനപ
ആവശശ്യനപടപ ശതീ. നക.

എന്. പഗക്കാപേക്കാലന്
സമരപവിച ഹരജവി 

4-9-2015 ആര.സവി
2/165/
2016/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി:

22-3-2016

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  10 14535/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2016/
നവി.നസ.

സമവിതവിയനട (2014-
2016)യനട 21-ാംമതപ
ആക്ഷന് പടകണ്
റവിപപക്കാരടവിപന്മേലുളള

റവിപപക്കാരടപ   (35-ാംമതപ
റവിപപക്കാരടപ )

3-6-2016 ഡവിഎ 3/
274/17/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
9-6-2017

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  11 23533/എ
സപ.സവി.

എസപ.ടവി. 
എ 1/

2016/നവി.
നസ.

വതീടവ സലവവ
അനവദവിക്കുനതപ

സവബേനവിചപ ശതീ. ഷവിപനക്കാ.
റവി. ബേവി . സമരപവിച ഹരജവി

സവബേനവിചപ

9-1-2017 ഡവിബേവി4-
175/2020
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

5-12-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  12 14811/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 1/2017
/നവി.നസ.

സസ്വചപ ഭക്കാരതപ മവിഷന്
പേദ്ധതവിയവില് ബേക്കാതപറവ

അനവദവിക്കുനതപ
സവബേനവിചപ ശതീമതവി

ലകവി, പേക്കാലകക്കാടപ
സമരപവിച ഹരജവി 

18-3-2017 690/ഡവി.
സവി3/17/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 
7-6-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 
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  13 17909/എ
സപ.സവി.

എസപ.ടവി. 
എ 1/2017
/നവി.നസ.

വതീടവിനപ സവരക്ഷണഭവിതവി
നല്കണനമനവ ജതീവനവ
സസ്വതവിനവ സവരക്ഷണവ

നല്കണനമനക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീമതവി സവിന. ഡവി,

നകക്കാലവ സമരപവിച ഹരജവി 

28-4-2017 ആര.
സവി1/144/

17/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 
9-6-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  14 23457/
എസപ.സവി.
എസപ. ടവി.

എ 1/
2017/

നവി.നസ.

ഭവനവക്കായ
അനവദവിച്ചുനല്കണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ ശതീ.  എന്.
ഭുവപനന്ദ്രന്,

തവിരവനനപുരവ
സമരപവിച ഹരജവി

3-10-2017 ഡവി.
ബേവി4/184/

2020/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

10-11-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  15 18007/എ
സപ.സവി.

എസപ.ടവി. 
എ 1/

2018/നവി.
നസ.

ശതീ. അയ്യേങ്കക്കാളവി
സക്കാരകമന്ദവിരവ

നവിലനവിരത്തുനതവിനപ
ആവശശ്യമക്കായ നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ. നക. ശശവിധരന്

സമരപവിച ഹരജവി

30-4-2018 പേവി. എസപ.
1/175/18/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

26-7-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  16 19051/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 1/2018
/നവി.നസ.

ഭൂമവി
നല്കണനമനക്കാവശശ്യനപടപ 

ശതീ. നക്കാരക്കായണന്,
വയനക്കാടപ സമരപവിച ഹരജവി

31-5-2018 ആര.സവി.
1/174/18/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി: 
19-9-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  17 22819/എ
സപ.സവി.

എസപ.ടവി. 
എ 1/2018
/നവി.നസ.

2017-18, 2018-19
സക്കാമ്പതവിക വരഷങ്ങളവില്

പക്കാന്, പനക്കാണ് പക്കാന്
ഇനങ്ങളവിലക്കായവി

ത.സസ്വ.ഭ.വ,
എസപ.സവി.എസപ.റവി

പമഖലയവില്
വവിനവിപയക്കാഗവിച ഫണവിനന്റെ

വവിശദക്കാവശങ്ങള
ലഭശ്യമക്കാകുനതപ

സവബേനവിചപ സമരപവിച
ഹരജവി

18-9-2018 ആര.സവി.
1/174/18/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി: 
19-9-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 
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  18 12923/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 1/
2013/നവി.

നസ.

കരവിയക്കാരകുറവി നനട്രൈബേല്
പകക്കാളനവിയവിനല വവിവവിധ

ആവശശ്യങ്ങല്
സവബേനവിചപ ശതീ. നക.
നക്കാരക്കായണന് സമരപവിച

ഹരജവി

20-7-2019 പേവി. എസപ.
1/116/2020/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 
8-9-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  19 14221/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 1/
2019/നവി.

നസ.

പകക്കാപടക്കാവ-പബേളൂര
ഗക്കാമപേഞക്കായതവിനല

പേടവികവരഗ
കുടവബേങ്ങളകപ നനകവശ

ഭൂമവിയപ പേടയവ
ലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിനപ      

ശതീ.  സവി. കുഞവികണന്
സമരപവിച ഹരജവി

26-4-2019 RC4/46/
2019/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

14-3-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  20 19663/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 1/2019
/നവി.നസ.

ഭൂമവി ലഭശ്യമക്കാകണനമനവ
പേനല് നകടവി സമരവ
നചയ്യുവക്കാന് അനമതവി
ലഭശ്യമക്കാകണനമനവ

ആവശശ്യനപടപ 
ശതീ. എവ. എ. ശവിവദക്കാസപ

സമരപവിച ഹരജവി

17-9-2019 LSGD-
RC4/175/

2019/
LSGD

തതീയതവി:
28-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  21 20010/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 1/
2020/നവി.

നസ.

പേടവികജക്കാതവി വവികസന
പേദ്ധതവികളവിലുവ മറ്റുവ

ഉളനപടതവി ശസൗചക്കാലയവ,
വതീടപ നമയവിന്റെനന്സപ
മകളകപ പേഠനമുറവി

എനവിവയ്ക്കുള
ധനസഹക്കായവ

അനവദവിക്കുനതപ
സവബേനവിചപ 

ശതീമതവി സവിന എസപ.
സമരപവിച ഹരജവി 

20-10-2020 PS1/158/ത.
സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

10-11-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  22 9107/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 2/200
2/നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവി
വവിഭക്കാഗങ്ങൾകപ

അർഹമക്കായ നവിയമങ്ങൾ
നടപവിലക്കാക്കുനതവിനല

വതീഴ്ചകൾ സവബേനവിചപ 
ശതീ ഗവിരവിധരൻ സമർപവിച

ഹർജവി 

5-11-2019 ഡവി.
ബേവി2/263/

2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

25-9-2019

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 
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  23 5839/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/
2003/നവി.

നസ.

നനടമങ്ങക്കാടപ വതീരണകക്കാവപ
വവിപലജവിനല

ജലപസക്കാതസ്സക്കായ കുളവ
സവരക്ഷവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ                ശതീ. നക.
ഗവിരവി സമർപവിച ഹർജവി 

12-6-2020 പേവി.
എസപ1/274/

2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
7-8-2019

 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  24 11693/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/
2004/നവി.

നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ നമക്കാടമൂടപ കക്കാണവി

നസറവില്നമന്റെപ
നവിവക്കാസവികള സമരപവിച

ഹരജവിയവിനല ഗവനഃ
റവിപപക്കാരടവിപന്മേല് വവിതര

ഗക്കാമപേഞക്കായതപ നമമ്പര
ശതീമതവി   ആര.

ലതീലക്കാകുമക്കാരവി സമരപവിച
ഹരജവി 

20-7-2019 5391/ഇ 1/
2014/

പേജപേവവവിവ.
തതീയതവി:

24-8-2019

അധവികവവി
വര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  25 12859/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/
2004/നവി.

നസ.

വയനക്കാടപ ജവിലയവിനല
പഗക്കാവവിന്ദരപേക്കാറ
നവളളനകടപ

ഇടവിഞനകക്കാലവി
പവങ്ങപചക്കാല എനതീ

പകക്കാളനവികളുനട
അടവിസക്കാന സസൗകരശ്യ

വവികസനവ സവബേനവിചപ
ശതീ. രഘുനന്ദന് സമർപവിച

ഹർജവി 

20-7-2019 191/ഇ.പേവി.
എ 2/2017/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി: 
3-12-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  26 15497/എ
സപ.സവി.

എസപ.ടവി. 
എ 2/

2007/നവി.
നസ.

പേഞക്കായതവിനന്റെ
ഉടമസതയവിലുള

പഷക്കാപവിവഗപ പകക്കാവപകവിൽ
മുറവി അനവദവിയ്ക്കുനതവിനക്കായവി

ശതീ. വവി.എസപ.
ഹരവിലക്കാൽകുമക്കാർ,
തവിരവനനപുരവ

സമർപവിച ഹർജവി 

17-1-2020 5511/ഡവി.
ബേവി2/09/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
16-1-2012

 അധവികവവി
വര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  27 11403/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2008/നവി.

നസ.

നനടമവപേക്കാറവവിള
പകക്കാളനവിയവിനല വവിവവിധ

പ്രശ്നങ്ങള
പേരവിഹരവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീമതവി എവ.
വവിജയകുമക്കാരവി സമർപവിച

ഹർജവി 

5-1-2017 5991/ഡവി.എ
3/08/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി:

30-10-2015

 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 
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  28 11235/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/2011
/നവി.നസ.

യക്കാതക്കാസസൗകരശ്യവ,
കുടവിനവളവ എനവിവ
ലഭവിക്കുനതവിനക്കായവി 

ശതീ. സപനക്കാഷപ
ചവിറയവിൻകതീഴപ സമരപവിച

ഹരജവി

28-9-2018 ഡവി.എ 3/
470/18/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി:

27-10-2018

 അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  29 11289/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
2/നവി.നസ.

മലവർഗ മഹക്കാജന സവഘവ
9-ാംമലയവിൽ

തക്കാമസകക്കാരനക്കായ
ശതീ.സുകുമക്കാരൻ, 

ശതീ. രക്കാമൻകുടവി മുതൽപപേർ
സമരപവിച ഹരജവി 

2-7-2018 ഡവി.
എ 3/357/

2018/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.  

തതീയതവി: 
11-7-2018

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  30 11293/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2012/നവി.

നസ.

ഇടകവി ജവിലയവിനല ഉപ്പുതറ
പേഞക്കായതവിനല വവികസന

പ്രവരതനങ്ങള സവബേനവിചപ
പകരള പേടവികവരഗ ഊരക്കാളവി

സമുദക്കായ സവഘടന നസക്രടറവി
ശതീ. റവി. ഡവി. രക്കാമകൃഷ്ണന്

സമരപവിച ഹരജവി 

1-2-2012 ഡവി.
എ 3/335/

2018/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.  

തതീയതവി:
25-9-2019

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  31 12507/എ
സപ.സവി.

എസപ.ടവി. 
എ 2/

2012/നവി.
നസ.

പേടവികജക്കാതവി
വവിഭക്കാഗകക്കാരനട

നശ്യക്കായമക്കായ ആവശശ്യങ്ങൾ
സവബേനവിചപ

ശതീ.എ.നക. രക്കാജൻ
സമരപവിച ഹരജവി 

19-6-2020 ഡവി.
ഡവി.3/76/

2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

30-5-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില 

  32 17015/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/201
2/നവി.നസ.

ആശവിതനവിയമനവ
ലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിനപ ശതീമതവി

ലതീല നക. നകക്കാലവ
സമരപവിച ഹരജവി 

29-6-2018 192/ഇ.പേവിഎ
3/2016/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി:

20-9-2017

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  33 19549/എ
സപ.സവി.

എസപ.ടവി. 
എ 2/

2012/നവി.
നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
സവബേനവിചപ  

ശതീ. രക്കാപജന്ദ്രപ്രസക്കാദപ
മുതല്പപേര സമരപവിച ഹരജവി

1-12-2012 ഇ.പേവി.
എ 3/265/1/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 
7-9-2018

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  34 21127/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/
2012/

നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ               
ശതീ. ഡവി. എസപ. രക്കാജപ

സമരപവിച ഹരജവി 

29-10-2019 ഡവി.
എ 3/203/2

019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

24-7-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  35 18651/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2013/

നവി.നസ.

വതീടപ നമയവിന്റെനന്സവിനള
ഫണപ

ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീമതവി സനശ്യ,
പേതനവതവിട സമരപവിച

ഹരജവി 

27-5-2019 പേവിബേവി
4/134/2020
-ത.സസ്വ.ഭ.വ.

തതീയതവി:
21-12-2020

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  36 20165/
എസപ.സവി.
എസപ. ടവി.

എ 2/
2013/

നവി.നസ.

ഭവനനവിർമക്കാണ സഹക്കായവ,
പസ്കക്കാളർഷവിപപ, ലപവഗക്കാന്റെപ

എനവിവ സവബേനവിചപ
വണക്കാൻ-സമുദക്കായ സവഘവ
കണ്ണൂർ ജവിലക്കാ നസക്രടറവി

സമരപവിച ഹരജവി 

29-11-2013 75819/ഡവി.
ബേവി1/13/ത.
സസ്വ.ഭ.വ.   
തതീയതവി:

20-3-2014

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  37 20983/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 2/201
3/നവി.നസ.

ഇടമലക്കുടവി
ഗക്കാമപേഞക്കായതവിനല
അടവിസക്കാന വവികസന

പ്രവർതനങ്ങൾ
സവബേനവിചപ മുതവൻ

സമുദക്കായ സവഘവ
പ്രസവിഡന്റെപ ശതീ. എ. ജയൻ

സമരപവിച ഹരജവി 

29-3-2017 3396/ഡവിഎ
3/2014/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി: 
3-3-2017

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  38 21469/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/
2014/

നവി.നസ.

വയനക്കാടപ ജവിലയവിനല
ആദവിവക്കാസവികളുനട
ഭവനനവിരമക്കാണവ

സവബേനവിചപ പകരള
പേണവിയന് സമക്കാജവ,

മക്കാനനവക്കാടവി തക്കാലൂകപ കമവിറവി
മുപഖന ശതീ. സുനവില് എ. വവി.

സമരപവിച ഹരജവി

11-11-2014 പേവി. എസപ1/
280/2019/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി:

29-8-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  39 20581/

എസപ.സവി.

എസപ.ടവി. 

എ 2/

2016/നവി.

നസ.

പേടവികജക്കാതവി പേടവികവരഗ

വവികസന ഫണ്ടുപേപയക്കാഗവിചപ

നവിരമവിചവിട്ടുള കമന്യൂണവിറവി

ഹക്കാള പേഠന പകന്ദ്രങ്ങള

തടങ്ങവിയവ

പേടവികജക്കാതവികക്കാരകപ

നല്കുനതവിനപ പ്രപയക്കാറവിറവിയവ

സസൗജനശ്യ വശ്യവസയവ

നടപവിലക്കാകണനമനക്കാവശശ്യനപ

ടപ ശതീ. എവ. നക. ശവിവന്

സമരപവിച ഹരജവി

20-2-2020 372/എഫപ.

എവ1/2016/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  

തതീയതവി:

30-4-2019

അധവിക

വവിവര

റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  40 14845/

എസപ.സവി.

എസപ.ടവി. 

എ 2/

2017/നവി.

നസ.

പറക്കാഡവിനവ പേക്കാലതവിനവ

മപദ്ധശ്യയളള അനധവികൃത

കനക്കാല് നവിരമക്കാണവ

നവിരതവിവയണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ ശതീമതവി മലവികക്കാ

സുകുമക്കാരന് സമരപവിച

ഹരജവി

14-2-2017 314/ഡവിസവി1

/2017/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.

തതീയതവി:

28-8-2017

റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  41 15265/

എസപ.സവി.

എസപ.ടവി.

എ 2/201

7/നവി.നസ.

സസ്വനമക്കായവി വതീടവ

പുരയവിടവവ ലഭശ്യമക്കാകക്കാന്

നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ

ശതീ. ശവിവപ്രസക്കാദപ, നകക്കാലവ

സമരപവിച ഹരജവി

18-3-2017 ഡവി.ബേവി.

4/179/2020

ത.സസ്വ.ഭ.വ.

തതീയതവി: 

10 -11-2020

റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  42 20143/എ

സപ.സവി.

എസപ.ടവി. 

എ 2/201

7/നവി.നസ.

ചടപ്രകക്കാരവ മൃഗങ്ങനള

വളരതക്കാതതപ

സവബേനവിചപ ശതീ. ഷവിബ

നക. നക. സമരപവിച

ഹരജവി

15-7-2017 64/ഡവി.സവി.

1/2020/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.

തതീയതവി: 

10-11-2019

റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

62



118

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  43 20157/എ
സപ.സവി.

എസപ.ടവി.
എ 2/

2017/നവി.
നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ നവളളക്കാരവകുനപ
എസപ.ടവി .പകക്കാളനവിയവിനല

ATMAMS ശക്കാഖക്കാ
നസക്രടറവി, പ്രസവിഡന്റപ

സമരപവിച ഹരജവി

15-12-2017 186/ഡവി.
ബേവി2/2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

24-7-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  44 20969/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/
2017/നവി.

നസ.

വതീടകളകപ
സവരക്ഷണഭവിതവി

നവിരമവിചപ നല്കണനമനപ
ആവശശ്യനപടപ ശതീ. രവവി

സമരപവിച ഹരജവി

23-12-2019 ഡവി.ബേവി. 4/
291/2019
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

10-11-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  45 19095/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2018
/നവി.നസ.

വതീടപ ലഭവിക്കുനതവിനക്കായവി
ശതീമതവി ലതീല, വയനക്കാടപ

സമരപവിച ഹരജവി

18-9-2019 പേവി.ബേവി
4/155/2020
-ത.സസ്വ.ഭ.വ.

തതീയതവി:
27-10-
2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  46 19047/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2018
/നവി.നസ.

വസ്തുവവ വതീടവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ ശതീമതവി ഓമന
ബേക്കാലന്, വയനക്കാടപ
സമരപവിച ഹരജവി

31-5-2018 ഡവി.ബേവി.
4/118/2020
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

19-10-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  47 19059/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2018
/നവി.നസ.

വതീടവിനപ ധനസഹക്കായവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ 
ശതീ. വവിപേവിന് മക്കാപതക്കാതപ

നപേക്കായവില്, പേനമരവ,
വയനക്കാടപ സമരപവിച ഹരജവി

2-6-2018 ഡവി.ബേവി.
4/132/2020
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:
26-10-
2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  48 19085/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2018
/നവി.നസ.

സസ്വകക്കാരശ്യ വശ്യക്തവി വസ്തു
കപയ്യേറുനതപ സവബേനവിചപ

ശതീ. മക്കാര, വയനക്കാടപ
സമരപവിച ഹരജവി

30-5-2018 ആര.ഡവി
1/173/18/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി: 
19-9-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  49 19101/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2018
/നവി.നസ.

വസ്തുവവ വതീടവ ലഭശ്യമക്കാകണ
നമനക്കാവശശ്യനപടപ ശതീമതവി

പമക്കാളവി മുതല്പപേര
സമരപവിച ഹരജവി

5-10-2019 548/ഡവി.
ബേവി1/2018/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി: 

17-12-2018

അധവികവവി
വര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  50 21759/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2018
/നവി.നസ. 

വസ്തുവവ വതീടവ
അനവദവികണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ ശതീമതവി ചവിപവി
ശങ്കര, നകക്കാലവ സമരപവിച

ഹരജവി

16-8-2018 ഡവി.ബേവി.
4/248/
2020

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

31-12-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  51 19372//
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2020/നവി.

നസ. 

കലഫപ മവിഷന് മുപഖന
വതീടപ ലഭവിക്കുനതപ

സവബേനവിചപ ശതീമതവി
ചവിപവി ശങ്കര  സമരപവിച

ഹരജവി

15-10-2020 പേവി.എസപ.
1/153/2020/

തസസ്വഭവ
തതീയതവി: 

6-11-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  52 13871/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2012/നവി.

നസ. 

പേടവികജക്കാതവി പേടവികവരഗ
വവിഭക്കാഗങ്ങളുനട വവിവവിധ

ആവശശ്യങ്ങള സവബേനവിചപ
ശതീ.എവ.കൃഷ്ണദക്കാസപ,

മലപ്പുറവ സമരപവിച ഹരജവി 

13-10-2014 170/ഡവിബേവി3/
19/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.   
തതീയതവി:

29-5-2020

അധവികവവി
വര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  53 15053/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2012/നവി.

നസ. 

വതീടപേണവി
പൂരതതീകരവികക്കാന് നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീമതവി മണവി
നക.നക., വയനക്കാടപ
സമരപവിച ഹരജവി 

7-7-2017 ഡവിബേവി4/
191/19

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

31-12-2020

അനവിമ
റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  54 18183/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 3/
2012/നവി.

നസ.

BPL ലവിസവില് ST
അലക്കാതവരകപ ആനകൂലശ്യവ

നല്കവിയതപ സവബേനവിചപ ശതീ.
പസക്കാമന് നക., നകക്കാടക്കാരകര

സമരപവിച ഹരജവി

20-10-2020 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  55 22111/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2012/
നവി.നസ.

ഊരകൂടവ മുപഖന
ഭവനനവിരമക്കാണതവിനപ

നതരനഞടത
ഗുണപഭക്കാക്തക്കാകളുനട വതീടപേണവി

പൂരതതീകരവികക്കാതത
സവബേനവിചപ ശതീ. സവി. നക.

പവലക്കായധന് സമരപവിച
ഹരജവി

25-01-2020 ഡവിബേവി4/
166/19

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

2-12-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  56 22131/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2012/നവി.

നസ.

നകക്കാടവളവി-
നഞപളക്കാറമല്
പ്രപദശങ്ങളവിനല

കുടവിനവളവ, ഗതക്കാഗതവ
എനതീ ആവശശ്യങ്ങള

സവബേനവിചപ 
ശതീ. ബേവിനരക്കാജപ എ. വവി.

സമരപവിച ഹരജവി

29-12-2020 ഡവിബേവി3/
168/19-

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

10-10-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  57 12901/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 3/2013
/നവി.നസ.

വതീടപ അനവദവികണനമ
നക്കാവശശ്യനപടപ 

ശതീമതവി പേവി. ലകവി,
വയനക്കാടപ സമരപവിച ഹരജവി 

9-4-2013 24932/ഡവി
ബേവി1/13/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി:

22-4-2013

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  58 12249/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 3/
2014/

നവി.നസ.

നപേക്കാത ശ്മശക്കാനവ
നവിരമവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ 
ശതീ. എ. നക. മക്കാധവന്,
എറണക്കാകുളവ സമരപവിച

ഹരജവി 

28-2-2014 -- ഹരജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില

  59 18259/
എസപ.സവി.
എസപ. ടവി.

എ 3/
2016/നവി.

നസ.

വതീടപ
ലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിനപവണവി

ശതീമതവി കവവിത സമരപവിച
ഹരജവി 

29-6-2016 ഡവി.
ബേവി1/144/

2016/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
7-8-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

65



121

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  60 15261/
എസപ.സവി.
എസപ. ടവി.

എ 3/
2017/നവി.

നസ.

വതീടപ നവിരമവിച്ചുനല്കുവക്കാന്
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനപ
ആവശശ്യനപടപ ശതീമതവി

സുജക്കാത. എല് സമരപവിച
ഹരജവി 

15-3-2017 ഡവി.
ബേവി4/216/

2020/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 

തതീയതവി:
10-12-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  61 15885/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 3/
2017/നവി.

നസ.

എസപ.സവി. ഫണപ
ഉപേപയക്കാഗവിചപ പേണവിത

കമന്യൂണവിറവി ഹക്കാള
അനവദവികണനമനപ

ആവശശ്യനപടപ ശതീ. കമക്കാഷപ
ഗവിഹ്ര സമരപവിച ഹരജവി 

 20-3-2017 ബേവി2/13139
04/16/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

30-5-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  62 20579/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 3/2017/
നവി.നസ.

ശതീമതവി ലതനയ
സവബേനവിച

പേതവക്കാര തനയ
അടവിസക്കാനമക്കാകവി സമവിതവി

സസ്വപമധയക്കാ സസ്വതീകരവിച
ഹരജവി

19-7-2017 ഡവിബേവി4/183
/2020-

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

10-11-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  63 22311/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 3/
2017/നവി.

നസ.

വതീടവിനന്റെ
അറകുറപണവികളകപ

സക്കാമ്പതവിക സഹക്കായവ
അനവദവികണനമനപ

ആവശശ്യനപടപ ശതീമതവി
രമണവി  സമരപവിച ഹരജവി

 8-9-2017 പേവി.എസപ1/
48/2019/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

26-2-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  64 19097/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 3/2018/
നവി.നസ.

വതീടപ ലഭശ്യമക്കാകണ
നമനക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീ. കക്കാളന് സമരപവിച
ഹരജവി

6-6-2018 പേവി
.എസപ1/18/2

019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

25-1-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  65 21669/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 3/
2018/നവി.

നസ.

കലഫപ പേദ്ധതവി പ്രകക്കാരവ
പേടവികജക്കാതവികക്കാരനട
മുടങ്ങവികവിടക്കുന വതീടപ

നവിരമക്കാണതവിനപ മുഴുവന്
തകയവ

ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ. വവി. ഡവി.
സപനക്കാഷ് ക കുമക്കാര
സമരപവിച ഹരജവി

3-9-2018 -- ഹരജവി
നനകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില
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  66 25977/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 3/
2018/നവി.

നസ.

വതീടവ സലവവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ ശതീ. പേവി .ടവി.
രക്കാജു സമരപവിച ഹരജവി 

11-12-2018 പേവി.എസപ1/
313/2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

21-10-2019 

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  67 19587/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2019/നവി.

നസ.

ഭൂരഹവിതരക്കായ ഹവിന പവടര
സമുദക്കായങ്ങളകപ വതീടപ

നവിരമവിചപ നല്കുനതവിനവ
കുടവിനവളവ ലഭശ്യമക്കാക്കുന

തവിനവ പവണവി
ശതീ.അജവിഎ., തവിരവനനപുരവ

സമരപവിച ഹരജവി

16.7.2019 --- ഹരജവി
കകപറവിയ
വവിവരപമക്കാ
റവിപപക്കാര

പടക്കാ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  68 15051/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2020/നവി.

നസ.

ഭവനനവിരമക്കാണതവിനള
സഹക്കായവ

അനവദവിച്ചുതരനതവിനപ
പവണ നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീമതവി ഗതീത ബേവി.

സമരപവിച ഹരജവി

5-2-2020 പേവി
.എസപ1/32/2

020/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 

തതീയതവി:
12.05.2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  69 15630/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2020/നവി.

നസ.

എവപപക്കായ്നമന്റെപ ലവിസവില്
പപേരളനപടവിട്ടുവ

നക്കാളവിതവനര പജക്കാലവി
ലഭവികക്കാതതവിനക്കാല് പവണ

നടപേടവിയക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീമതവി ഗതീത റവി.,
തവിരവനനപുരവ
സമരപവിച ഹരജവി

26-2-2020 ഹരജവി
കകപറവിയ
വവിവരപമക്കാ
റവിപപക്കാര

പടക്കാ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  70 12874/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2005/നവി.

നസ.

കടപക്കാറ തളവികകലപല
ആദവിവക്കാസവി

പകക്കാളനവിയവിനല വവിവവിധ
ആവശശ്യങ്ങള സവബേനവിചപ

ശതീ. മൂപന് രക്കാഘവന്
സമർപവിച ഹർജവി

27-7-2005 55100/ഡവി
ബേവി3/10/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
3-9-2016

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  71 8744/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി1/200

7/നവി.
നസ.

വതീടപ പേണവി പൂരതവിയക്കാ
കണനമനക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീ. മപനക്കാജപ പേവി.വവി.

സമർപവിച ഹർജവി

18-1-2007 839866/ഡവി.
ബേവി1/ 2016/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
7-9-2016

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  72 13396/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി1/201

2/നവി.
നസ.

കക്കാവനക്കാടപ പേടവികജക്കാതവി
ശ്മശക്കാന സവരക്ഷണ
സമവിതവി പ്രസവിഡനവ

നസക്രടറവിയവ സമരപവിച
ഹരജവി

11-4-2012 208/ഡവിബേവി
3/ 2018/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
3-10-2018

 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  73 17886/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി1/201

2/നവി.
നസ.

പുളവികര പേടവികജക്കാതവി
പകക്കാളനവി നവിവക്കാസവികളുനട

ദയനതീയക്കാവസ സവബേനവിചപ 
ശതീ. പതമ്പക്കാമൂടപ സഹപദവന്

സമർപവിച ഹർജവി 

10-8-2012 50799/ഡവി.
എ 3/2012/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 

3-10-2017

അനവിമ
റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  74 19486/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി1/201

2/നവി.
നസ.

കുടവിനവളള വവിതരണ
പേദ്ധതവിയവില്  അഴവിമതവി

നടതവിയ
ഉപദശ്യക്കാഗസരനകതവിനര

നടപേടവി
എടകണനമനക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീ. മുരകന് സമർപവിച

ഹർജവി 

ഡവി.
എ 3/453/

2018/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 

തതീയതവി:
24-10-2018

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  75 22128/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2012/നവി.

നസ.

ദക്കാനക്കാഗക്കാവ ഹരവിജന്
പകക്കാളനവികക്കാരനട വവിവവിധ

ആവശശ്യങ്ങള സവബേനവിചപ
ശതീ.വവി.എവ. വവിപനക്കാദന്

സമർപവിച ഹർജവി 

7-1-2013 3139/ഡവി.എ
3/2013/ത.
സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
21-1-2013

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  76 18952/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2013/നവി.

നസ.

വവിവവിധ
ആവശശ്യങ്ങളുനയവിചപ

നകക്കാലവ ജവിലക്കാ പേടവികജക്കാതവി
ഉപേപദശക സമവിതവി
സമരപവിച ഹരജവി 

2-1-2014 പേവി .എസപ1 /
455/2016/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 

തതീയതവി:
25-10-2016

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  77 18964/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2013/നവി.

നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ ശതീ.മയ്യേനക്കാടപ

മണവിലക്കാല് സമരപവിച ഹരജവി

22-10-2013 367/ഡവി.
എ 3/2013/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 

10-10-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  78 20978/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2013/നവി.

നസ.

ഭവന നവിരമക്കാണ ഗക്കാന്റെപ
അനവദവിക്കുനതപ
സവബേനവിചപ      

ശതീ. സവി. നക.പഗക്കാവവിന്ദന്
സമരപവിച ഹരജവി 

10-12-2013 78610/ഡവി
ഡവി1/2013/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

23-6-2016

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  79 11258/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2014/നവി.

നസ.

ശ്മശക്കാനതവിനള സലവ
അനവദവിക്കു നതവിനള

നടപേടവി സസ്വതീകരവികണനമ
നക്കാവശശ്യനപടപ 

ശതീ. പേക്കാലമ്പര സുന്ദരന്
സമരപവിച ഹരജവി 

27-1-2014 7642/ഡവി
ബേവി3/2014/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
7-2-2014

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  80 11260/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2014/നവി.

നസ.

പറക്കാഡപ
ഗതക്കാഗതപയക്കാഗശ്യമക്കാക്കുന

തവിനവ ശ്മശക്കാനതവിനപ
ചുറ്റുമതവില്

നവിരമവിക്കുനതവിനമുള
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ.പേക്കാലമ്പര

സുന്ദരന് സമരപവിച ഹരജവി

25-1-2014 8359/ഡവിഎ
3/2014/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
17-1-2018

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  81 12536/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2014/നവി.

നസ.

പേടവികജക്കാതവികക്കാരനട
ശ്മശക്കാനങ്ങളവിപലയപ പറക്കാഡവ,
കവദദ്യുതവിയവ എതവിക്കുന

തവിനള പേദ്ധതവി
തയ്യേക്കാറക്കാകവി പേടവിക ജക്കാതവി

ഫണപ
വവിനവിപയക്കാഗവിക്കുനതവിനപ
നവിരപദ്ദേശവ നല്കുനതപ
സവബേനവിചപ ശതീ.ഇ.

വവിജയന് സമരപവിച ഹരജവി

20-2-2014 201/ഡവിബേവി
3/2018/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 

4-10-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  82 12900/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2014/നവി.

നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ ....  ഹരവിജന്
പകക്കാളനവി നവിവക്കാസവികള

സമരപവിച ഹരജവി

25-1-2014 16965/എഫപ.
എവ3/2014/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 

തതീയതവി:
20-1-2015

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  83 23234/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2016/നവി.

നസ.

ഉചവിപകക്കാടപ പകക്കാളനവിയവിനല
കുടവിനവളള വവിതരണ

പേദ്ധതവിയവിനല
ക്രമപകടകള അപനസ്വഷവിചപ
പേദ്ധതവി പുനനഃക്രമതീകരവിചപ

ജലലഭശ്യത ഉണക്കാകണനമനക്കാ
വശശ്യനപടപ ശതീമതവി ശക്കാന

സമരപവിച ഹരജവി 

23-12-2016 421/എഫപ.
എവ3/2016/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 

തതീയതവി:
28-1-2017

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  84 14876/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2017/നവി.

നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിച്ചുനകക്കാണപ 

ശതീ. എസപ. നക. മലയ്യേന്
സമരപവിച ഹരജവി

7-2-2017 ഡവി.ഡവി.
2/58/2017/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

22-8-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  85 15910/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/
2017/നവി.

നസ.

അനധവികൃത കപയ്യേറകക്കാനര
ഒഴവിവക്കാകവി പറക്കാഡപ

ഗതക്കാഗതപയക്കാഗശ്യമക്കാകണ
നമനക്കാവശശ്യനപടപ 

ശതീ. നക. എ. കുഞപന്
സമരപവിച ഹരജവി

9-3-2017 ആര.
സവി1/1/84/

17/ ത.സസ്വ.ഭ.
വ. തതീയതവി: 
31-3-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  86 20500/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/
2017/നവി.

നസ.

വതീടപ പേണവി
പൂരതതീകരവിക്കുനതവിനപ

ഒര ലക്ഷവ രൂപേ
അനവദവികണനമന
പപേക്ഷവിച്ചുനകക്കാണപ 

ശതീമതവി കവവിത സമരപവിച
ഹരജവി

 11-7-2017 ഫണപസപ
3/100/2014
തതീയതവി: 

11-10-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  87 22476/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/
2017/നവി.

നസ.

മണവ വതീടവ പേദ്ധതവിയനട
ആനകൂലശ്യവ

ലഭശ്യമക്കാകണനമനപപേക്ഷവി
ച്ചുനകക്കാണപ   

ശതീ. ശവിവരക്കാജന്. എസപ
സമരപവിച ഹരജവി

26-8-2017 ഡവി.
ബേവി1/333/20

17/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 

18-11-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  88 19098/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/
2018/നവി.

നസ.

ഭൂമവിയവ വതീടവ
അനവദവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപട്ടുനകക്കാണപ അമക്കാനവി
പകക്കാളനവി നവിവക്കാസവികള

സമരപവിച ഹരജവി

30-5-2018 പേവി.എസപ.
1/28/18/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

14-6-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  89 16156/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/
2020/നവി.

നസ.

വതീടപ പേണവി
പൂരതതീകരവിക്കുനതവിനപ

ധനസഹക്കായവ
ആവശശ്യനപടപ ശതീമതവി

നവിരമല സമരപവിച ഹരജവി

2-3-2020 -- റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  90 19365/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/
2020/നവി.

നസ.

അനധവികൃതമക്കായവി
മതവില്നകടവി സഞക്കാര

സസ്വക്കാതനശ്യവ
തടയനനവനപ

ആപരക്കാപേവിചപ ശതീ. സവി.
ചന്ദ്രന് സമരപവിച ഹരജവി

22-9-2020 ഇ.ഡവി.ബേവി2/
128/20

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

11-12-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  91 18954/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി2/
2013/

നവി.നസ.

വതീടപ
അനവദവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീമതവി ശശ്യക്കാമള
സമരപവിച ഹരജവി 

24-10-2013 67735/
ഡവിബേവി1/13/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

31-10-2013

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  92 20124/
എസ് .സവി
എസ് .ടവി
ബേവി2/
2013/

നവി.നസ

ആശവിത നവിയമനവ
ലഭവിക്കുനതവിനപവണവി

ശതീമതവി പേവി.എസപ.സബേവിന
സമരപവിച ഹരജവി 

12-11-2013 12988/ഇ.പേവി.
എ 3/

2015/ത.സസ്വ.
ഭ.വ.

തതീയതവി:
23-11-2015

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  93 11144/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി2/
2014/

നവി.നസ.

കുടവിനവളളക്ഷക്കാമവ
പേരവിഹരവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ പേക്കാകരതപ
പേടവികജക്കാതവി പകക്കാളനവി

നവിവക്കാസവികള സമരപവിച
ഹരജവി 

25-1-2014 സവി3/569/
19/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

23-10-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  94 15828/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി2/
2014/

നവി.നസ.

നകടവിടനവികുതവി
ഒഴവിവക്കാകണ

നമനപപേക്ഷവിചപ  ശതീ. നക.
വവി. സുകുമക്കാരന് സമരപവിച

ഹരജവി 

29-5-2014 35264/ആര
സവി2/ 2014/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 
9-6-2014

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  95 19880/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി2/
2014/

നവി.നസ.

തപദ്ദേശസക്കാപേനങ്ങളവിനല
വരകവിവഗപ ഗ്രൂപ്പുകളുനട

പ്രവരതനവ
കക്കാരശ്യക്ഷമമക്കാകണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ   
ശതീ. എവ. എവ. ശതീധരന്

സമരപവിച ഹരജവി 

29-9-2014 3/196/19/ത.
സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

17-5-2016

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  96 19894/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി2/
2014/

നവി.നസ.

ഭവന നവിരമക്കാണവ
പൂരതതീകരവിക്കുനതവിനള

ധനസഹക്കായവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനവ ബേക്കാങ്കപ

പലക്കാണ്
എഴുതവിതളണനമനവ

അപപേക്ഷവിചപ
ശതീ.പേവി.പവലക്കായധന്
സമരപവിച ഹരജവി 

30-9-2014 33/ഡവി.
ബേവി.1/17/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 

18-11-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  97 21376/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി2/
2015/നവി.

നസ.

നവിയമവവിരദ്ധമക്കായവി
മനണടതപ വതീടവിന ക്ഷതവ
വരതവിയത സവബേനവിചപ

ശതീമതവി ശക്കാലവിനവി
സമരപവിച ഹരജവി 

7-9-2015 21246/സവി
2/2015/

പേ.ജ.പേ.വ.
വവി.വ.

തതീയതവി:
28-1-2016

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  98 22310/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി2/
2015/നവി.

നസ.

പേക്കാലകക്കാടപ ജവിലയവിനല
വടപളളവ, കുറുങ്കക്കാട,

പുപലപറമ്പപ പേടവികജക്കാതവി
പകക്കാളനവി നവിവക്കാസവികള

സമരപവിച ഹരജവി 

9-10-2015 ഡവിഎ 3/201
5/2018/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 
6-4-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  99 15980/
എസപ.സവി.
എസപ.

ടവി.ബേവി2/
2017/നവി.

നസ.

നപേക്കാതമരക്കാമതപ
കണ്ടുനകടവിയ സക്കാധനങ്ങള

തവിരവിനക വക്കാങ്ങവി
നല്കണനമനവ

നഷ്ടപേരവിഹക്കാരവവ തക്കാമസ
സസൗകരശ്യവവ നല്കുനതവിനപ

ആവശശ്യമക്കായ നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനവ

ആവശശ്യനപടപ   ശതീ. എവ.
നക. പഗക്കാപേക്കാലന്
സമരപവിച ഹരജവി

21-4-2017 ഇആരബേവി3/
91/17/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

23-11.2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  100 20624//
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2017/നവി.

നസ.

കരവട്ടൂര വവിപലജവിനല
പേടവികജക്കാതവി

പകക്കാളനവിയവിനല വവികസനവ
സവബേനവിചപ ശതീ. പേവി.

നക. പവലക്കായധന്
സമരപവിച ഹരജവി

30-5-2018 പേവി.എസപ1/
382/2018/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

5-12-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  101 19056/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2018/നവി.

നസ.

ആരശ്യണന്യൂര അടവിയന്
പകക്കാളനവിയനട അടവിസക്കാന

വവികസന പേദ്ധതവി
പൂരതവിയക്കാകണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ ശതീമതവി പശക്കാഭ

സമരപവിച ഹരജവി

30-5-2018 പേവി. എസപ1/
129/2018/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.  
തതീയതവി: 
18-6-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  102 19092/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2018/

നവി.നസ.

ട്രൈക്കാവല് ഏജന്സവി
നടത്തുവക്കാന് സക്കാമ്പതവിക

സഹക്കായവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ കുമക്കാരവി അനപേമ പേവി.
ആര. സമരപവിച ഹരജവി

31-5-2018 ഡവി.എ
3/313/
2018/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 
18-6-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  103 19106/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2018/

നവി.നസ.

40 നവ 45 നവ ഇടയവില്
പ്രക്കായമക്കായ

ശയ്യേക്കാലവബേരക്കായവരകപ
കടവില്

ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ     ശതീമതവി കക്കാളവി

സമരപവിച ഹരജവി

9-10-2019 1/94/2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 

10-10-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  104 24800/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2018/

നവി.നസ.

കകവശപരഖയപ പേടയവ
ലഭവികക്കാനവ ശ്മശക്കാനവ

നവിരമവികക്കാനവ നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ         
ശതീ. സുബ്രഹ്മണശ്യന്
സമരപവിച ഹരജവി

2-11-2018 ബേവി3/274/
2018/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 

15-6-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  105 14168/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2019/

നവി.നസ.

കമനറുകളുനട അവകക്കാശവ
സവരക്ഷവികക്കാനത 22

വർഷവ മുമ്പപ തയ്യേക്കാറക്കാകവിയ
ഭക്കാഗപേതതവിനനതവിനര

ശതീമതവി വവിനവിത 
ശതീമതവി വവിനയ എനവിവർ

സമർപവിച ഹർജവി.

19-3-2019 ഹർജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില

  106 16168/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2019/

നവി.നസ.

പേതപ വർഷവ മുമ്പപ
സർകക്കാർ

ധനസഹക്കായതക്കാൽ
നവിർമവിച വതീടപ

വക്കാർക്കുനതവിനവ കവിണർ
കക്കൂസപ എനവിവ

നവിർ മവിക്കുനതവിനവ
സഹക്കായവ അഭശ്യതവിചപ 
ശതീ. അപശക്കാകൻ എവ.

സമർപവിച ഹർജവി.

25-3-2019 തപദ്ദേശസസ്വ
യവഭരണ
വകുപപ

ഡവി.ബേവി.
1/373/19/
തസസ്വഭവ.
തതീയതവി: 

18-10-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

74
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  107 20662/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2019/

നവി.നസ.

വതീടവിനന്റെ
അറകുറപണവികൾകപ

ധനസഹക്കായവ
അനവദവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീമതവി കവവിത
സമർപവിച ഹർജവി.

29-7-2019 തപദ്ദേശസസ്വയവ
ഭരണ വകുപപ

ഡവി.ബേവി
4/226/
2019/

തസസ്വഭവ.
തതീയതവി:

28-8-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

  108 21398/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2019/

നവി.നസ.

അയൽവക്കാസവികളക്കായ
ശതീമതവി പ്രസനയവ
സുകബേദയവ വസ്തു

കപയ്യേറുനതവിനനതവിനരയവ
പ്രസനയനട കക്കൂസപ

മക്കാലവിനശ്യവ കവിണറവിപലകപ
ഒഴുകുനതവിനനതവിനരയവ

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ         
ശതീ. ശവിവദക്കാസൻ
സമർപവിച ഹർജവി.

27-8-2019 തപദ്ദേശസസ്വയവ
ഭരണ

പേവി.എസപ
പേവി. എസപ.

1/366/ 
19/തസസ്വഭ വ.

തതീയതവി: 
11-11-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

  109 22410/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2019/

നവി.നസ.

ഭവനനവിർമക്കാണതവിനപ
സഹക്കായവ

ലഭശ്യമക്കാകണനമനപപേക്ഷവി
ച്ചുനകക്കാണപ ശതീമതവി സവിന

സമർപവിച ഹർജവി.

28-9-2019 തപദ്ദേശസസ്വയവ
ഭരണ വകുപപ
ഡവിബേവി1/357

/2019/
തസസ്വഭവ.
തതീയതവി: 

11-10-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

  110 24194/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2019/

നവി.നസ.

സർകക്കാർവഴവി
പേതവിച്ചുനകക്കാടക്കുനതവിനപ
കവദദ്യുതവി കണക്ഷൻ

നവിപഷധവിക്കുനതവിനനമതവിനര
നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ 

ശതീ. സതശ്യൻ സമർപവിച
ഹർജവി.

12-11-2019 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില
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  111 25122/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2019/

നവി.നസ.

ടവി.ആർ.ഡവി.എവ.
നകദുമ്പക്കാടവിയവിൽ ഉള
കദവസക്കാനതവിനന്റെ

നവിർമക്കാണവ സവബേനവിചപ
ശതീ. ഉമക്കാനത പേവി.
സമർപവിച ഹർജവി.

9-12-2019 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

  112 25682/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2019/

നവി.നസ.

ആശയ പേദ്ധതവി
ആനകൂലശ്യവ അനർഹമക്കായവി
മനറക്കാരക്കാൾകപ നൽകവിയത
സവബേനവിചപ ശതീ. സവി.
രക്കാജു സമർപവിച ഹർജവി.

21-12-2019 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

  113 17045/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2020/

നവി.നസ.

മലവിനജലവവ മഴനവളവവ
ഒഴുകവിനയത്തുനതവിനനതവിനര

ശതീ. സവി. അപ്പുകുക്കുടന്
സമർപവിച ഹർജവി.

22-5-2020 തപദ്ദേശസസ്വയവ
ഭരണ വകുപപ
ഡവിഎ 3/14/

2020/
തസസ്വഭവ.
തതീയതവി:

26-11-2020

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

  114 19490/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2020/

നവി.നസ.

വസ്തുവവ വതീടവ
അനവദവികക്കാതതപ

സവബേനവിചപ ശതീമതവി
ലളവിത സമർപവിച ഹർജവി.

16-10-2020 തപദ്ദേശസസ്വയവ
ഭരണ വകുപപ
ഡവിബേവി4/19/

2021/
തസസ്വഭവ.
തതീയതവി: 
8-3-2021

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

  115 20580/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2020/

നവി.നസ.

മനണക്കാലവിപപ തടവപ പേദ്ധതവി
പ്രകക്കാരവ ഭവനസവരക്ഷണ
പേദ്ധതവി നടപവിലക്കാകണ
നമനക്കാവശശ്യനപടപ ശതീ.
പവലക്കായധന് പേവി. നക.

സമർപവിച ഹർജവി.

10-11-2020 തപദ്ദേശസസ്വയവ
ഭരണ 
ഡവിഎ

3/68/പേ/
തസസ്വഭവ.

വകുപപ
തതീയതവി: 
9-3-2021

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

76
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  116 21885/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2020/

നവി.നസ.

വയനക്കാടപ ജവിലയവിനല
ആദവിവക്കാസവികളകപ

പ്രപതശ്യക പേദ്ധതവി പ്രകക്കാരവ
ഭൂമവി വക്കാങ്ങവി

പുനരധവിവക്കാസവ
നടത്തുനതവിനപ 10 ലക്ഷവ

രൂപേ അനവദവികണ
നമനക്കാവശശ്യനപടപ ശതീമതവി

ശക്കാനക്കാ പതക്കാമസപ.
സമർപവിച ഹർജവി.

27-11-2020 തപദ്ദേശ
സസ്വയവഭരണ

ഡവിബേവി
വകുപപ

ഡവിബേവി4/37/
2021/

തസസ്വഭവ.
26-3-2021

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

  117 6852/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2002/

നവി.നസ.

കപളവി IHDP
പകക്കാളനവിയവില് നപേക്കാത

ശ്മശക്കാനവ
നവിരമവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ. എ. രക്കാഘവന്

സമരപവിച ഹരജവി 

20-4-2002 ഡവി.ബേവി
3/172/
2019/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 

16-11-2019

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  118 9710/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2004/

നവി.നസ.

നകക്കാടക്കാരവ
മക്കാടതവിയക്കാരകുനപ
ഹരവിജന് പകക്കാളനവി
നവിവക്കാസവികളുനട
ആവശശ്യങ്ങള
സവബേനവിചപ 

ശതീ. പേവി. രക്കാജന് മുതല്
പപേര സമരപവിച ഹരജവി 

1-11-2004 ഡവി.ബേവി
3/270/
2018-

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി: 

10-12-2020

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  119 18636/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2009/

നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ        ശതീ. സവി.
പഗക്കാപേവി സമരപവിച ഹരജവി

8-1-2010 2360/
ഡവി.എ
3/2010/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

25-9-2019

അധവികവവി
വര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  120 13874/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2012/

നവി.നസ.

വതീടകളുനട  അടവിതറ
കരവിങ്കല്നകടവി

ഉറപക്കാക്കുനതവിനള നടപേടവി
ആവശശ്യനപടപ മലപ്പുറവ

ജവിലയവിനല അരവക്കാപകക്കാടപ
നവിവക്കാസവികള സമരപവിച

ഹരജവി 

22-5-2012 ഡവിബേവി4/
188/2019-
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 
9-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  121 13880/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2012/നവി.

നസ.

2012 പമയപ 14,15
തതീയതവികളവിനല വയനക്കാടപ

സന്ദരശനവ 

14-7-2014 ഡവി.ബേവി
4/93/
2020-

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

30-9-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  122 15674/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2013/

നവി.നസ.

സക്കാവസ്കക്കാരവിക
പകന്ദ്രതവിനന്റെ സലവ
കപയ്യേറുനതവിനനതവിനര

നകക്കാചവി മടക്കാപഞരവി പഡക്കാ.
അവപബേദ്കര കളചറല്

പഫക്കാറവ നസക്രടറവി
ശതീ.നക.നക.

രവതീന്ദ്രനക്കാഥന് സമരപവിച
ഹരജവി 

19-6-2013 ആര.സവി
4/92/
2018/

ത.സസ്വ.ഭ.വ
തതീയതവി: 
6-2-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  123 18652/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2013/

നവി.നസ.

വതീടപ പുതകവി
പേണവിയനതവിനപ

ധനസഹക്കായവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീമതവി അമ്പവിളവി
സമരപവിച ഹരജവി 

22-9-2013 66705/
ഡവിബേവി1/13/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

31-10-2013

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  124 18834/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2013/

നവി.നസ.

കുടവിനവളളവ, നനവദദ്യുതവി,
വതീടകളുനട പമല്ക്കൂര
നവിരമക്കാണവ, റബ്ബര

റതീപക്കാപന്റെഷന് തടങ്ങവിയ
ആവശശ്യങ്ങളുനയവിചപ
ഗവിരവിജന് പകക്കാളനവി

നവിവക്കാസവികള സമരപവിച
ഹരജവി 

4-10-2013 ഡവി.ബേവി
4/259/2019
ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി:

29-12-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  125 21018/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2013/

നവി.നസ.

കക്കാസരപഗക്കാഡപ ജവിലയവിനല
'നബേരക' പേടവികജക്കാതവി
പകക്കാളനവി കണ്വതീനര

ശതീ.ബേവി.ശങ്കരന്
സമരപവിച ഹരജവി 

6-12-2013 157/എഫപ.എവ
3/2020/

ത.സസ്വ.ഭ.വ. 
തതീയതവി:

25-11-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  126 19520/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2014/

നവി.നസ.

ഭൂമവി അളനതവിരവിചപ
നല്കണനമനക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീമതവി എന്.സവി.
പേതവിനവി സമരപവിച

ഹരജവി

23-9-2014 ആര.
സവി1/101/17/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

21-4-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  127 21428/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2014/

നവി.നസ.

എതവിര കക്ഷവികളനക
തവിനര നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ

ശതീമതവി റവി.പബേബേവി, 
ശതീ. എവ. വവിശസ്വവഭരന്
എനവിവര സമരപവിച

ഹരജവി 

10-11-2014 പേവി.എസപ1/
245/2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി:

22-7-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  128 20696/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി3/
2015/

നവി.നസ.

വവിവവിധ
ആവശശ്യങ്ങളുനയവിചപ

പവടന് പഗക്കാതമഹക്കാസഭ,
പകക്കാടയവ ജവിലക്കാ കമവിറവി

പ്രസവിഡന്റെപ ശതീ.  നക.നക.
വവിജയന് സമരപവിച ഹരജവി 

25-8-2015 486/ പേവി.
എസപ1/15/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

19-11-2015

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  129 15818/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2016/

നവി.നസ.

എവ.എല്.എ. ഫണവില്
നവിനളള സക്കാമ്പതവിക

സഹക്കായവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീമതവി സവി. വത്സല
സമർപവിച ഹർജവി 

8-4-2016 ഡവിബേവി4/
241/2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 
2-9-2019

 അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  130 14110/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി3/
2018/

നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവി
വവിഭക്കാഗകക്കാരകക്കായള
പക്ഷമ പേദ്ധതവികളുനട

ആനകൂലശ്യവ യഥക്കാസമയവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനവ പക്ഷമ

പേദ്ധതവികളുനട
നവിരവ്വേഹണതവില്
കൃതശ്യവവിപലക്കാപേവ

വരതവിയവരനകതവിനര
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനമക്കാവശശ്യ
നപടപ           ശതീ. നക. സവി.
ശവിവന് സമരപവിച ഹരജവി

6-1-2018 ഡവിഎ 3/
209/2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

15-7-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  131 19046/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2018/

നവി.നസ.

വതീടവ സലവവ
നകക്കാടക്കുന പേദ്ധതവിയവില്

പറഷന്കക്കാരഡപ
പവണനമന നവിബേനന
ഒഴവിവക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീമതവി
വരഷക്കാഞ്ജലവി സമരപവിച

ഹരജവി

1-6-2018 ഡവി.
ബേവി4/120/

2020-
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

19-10-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  132 19058/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി3/
2018/

നവി.നസ.

വതീടവയ്ക്കുനതവിനപ
സഹക്കായമക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീമതവി സുനവിതക്കാരക്കാമന്
സമരപവിച ഹരജവി

1-6-2018 ഡവി.
ബേവി4/114/

2020-
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

3-10-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  133 19062/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി3/
2018/

നവി.നസ.

പേണവിയപകക്കാളനവികളുനട
വതീടപ നവിരമക്കാണതവിനവ

പകക്കാളനവികളുനട
നവതീകരണതവിനമക്കായവി

ആവവിഷ്കരവിചവിട്ടുള
പേദ്ധതവികളുനട തടര

നടപേടവി
ആരവഭവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ         ശതീ. ബേക്കാബ
മുതല്പപേര സമരപവിച

ഹരജവി

1-6-2018 ഡവി.
ബേവി4/119/

2020-
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

19-10-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  134 19074/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി3/
2018/

നവി.നസ.

ശ്മശക്കാനവ
അനവദവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീ. രക്കാജന്
സമരപവിച ഹരജവി

7-6-2018 പേവി.
എസപ1/52/

2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 
2-3-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  135 19084/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി3/2018/
നവി.നസ.

ശ്മശക്കാനതവിനപ ചുറ്റുമതവില്
നവിരമവികക്കാനക്കാവശശ്യമക്കായ
സക്കാമ്പതവിക സഹക്കായവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ. എ. നക. വവിഷ

സമരപവിച ഹരജവി

1-6-2018 പേവി.
എസപ1/65/

2019/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

12-3-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  136 19090/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി3/2018
/നവി.നസ.

വതീടവിപലക്കുള മലവിനജല
പ്രവക്കാഹവ തടയനതവിനപ
വതീടവിനചുറ്റുവ കരവിങ്കല്

ചവിറനകടവി
സവരക്ഷവിക്കുവക്കാന് നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീമതവി ഗതീത
സമരപവിച ഹരജവി

21-6-2018
പേവി. എസപ

1/54/
2019/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 
2-3-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  137 20764/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2019/

നവി.നസ.

സഞക്കാര പയക്കാഗശ്യമക്കായ
രതീതവിയവില് പറക്കാഡപ

നവിരമവികക്കാന് ബേനനപട
ഉപദശ്യക്കാഗസരകപ പവണ

നവിരപദ്ദേശവ
നല്കണനമനക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീ. എസപ. സതതീന്ദ്രന്
സമരപവിച ഹരജവി

28-9-2019 തസസ്വഭവ.
ഡവി.എ 

3/ 13/2020.
തസസ്വഭവ.
തതീയതവി: 
2-3-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  138 14754/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2020/

നവി.നസ.

വതീടപ നമയവിന്റെനന്സവിനപ
ധനസഹക്കായവ ലഭവികക്കാന്

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ ശതീ. നക. വവി.
സുകുമക്കാരന് സമരപവിച

ഹരജവി

28-1-2020 ഡവി.ബേവി
4/55/
2020-

തസസ്വഭവ.
തതീയതവി: 

21-10-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  139 15418/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2020/

നവി.നസ.

വരകല എവ.ജവി.
പകക്കാളനവിയവിനല വതീടകള
പുതകവിപണവിയനതവിനപ

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീമതവി പശക്കാഭന
മുതല്പപേര സമരപവിച

ഹരജവി

13-2-2020 ഡവി.ബേവി
4/104/
2020-

തസസ്വഭവ.
തതീയതവി:

19-10-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  140 18436/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2020/

നവി.നസ.

പുലമ്പക്കാറ
ഗക്കാമപേഞക്കായതവില്

പേടവികജക്കാതവികക്കാപരക്കാടപ
കക്കാണവിക്കുന

ക്രൂരതകളക്കുവ
അവഗണനയ്ക്കുവ

അയവിതതവിനനമതവിനര
നവിയമക്കാനസൃതമക്കായ നടപേടവി

സസ്വതീകരവിക
ണനമനക്കാവശശ്യനപടപ പഡക്കാ.
പതമ്പക്കാവമൂടപ സഹപദവന്

സമരപവിച ഹരജവി

17-8-2020 പേവി. എസപ
1/131/
2020

തസസ്വഭവ.
തതീയതവി: 

6-10-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  141 19778/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2020/

നവി.നസ.

മഹക്കാതക്കാഗക്കാനവി പദശതീയ
ഗക്കാമതീണ നതക്കാഴവിലുറപപ

പേദ്ധതവികപ അനവദവിക്കുന
ഫണവില് പേടവിക

വവിഭക്കാഗങ്ങളകപ മുന്ഗണന
നല്കണനമനക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീ. ഷക്കാജുപമക്കാന്
സമരപവിച ഹരജവി

16-10-2020 -- റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

IV ആഭശ്യനര വകുപപ   

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവവ ഹരജവികക്കാരനന്റെ
പപേരവ

സർകക്കാരവിലകപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  1 17923/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 1/2008/
നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ 

ശതീ. അയവിതപ
മുതലവിയക്കാര സമരപവിച

ഹരജവി 

22-6-2011 37924/എസപ
3/2013/ആഭശ്യ.

തതീയതവി:
25-4-2013
10688/എസപ

3/2017/ആഭശ്യ.
തതീയതവി: 
7 -3 -2017

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  2 20727/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2015/
നവി.നസ.

മകനന്റെ കസഡവി
മരണതവിനപ കക്കാരണമക്കായ
പപേക്കാലതീസുകക്കാരനകതവിനര

നവിയമ നടപേടവി
ആവശശ്യനപടപ ശതീമതവി

ലതീല സമരപവിച ഹരജവി 

16-6-2018 75666/എചപ
3/2013/ആഭശ്യ.

തതീയതവി: 
18-12-2017

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  3 15764/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/
2020/

നവി.നസ.

തങ്ങനള കബേളവിപവിച
എതവിരകക്ഷവിനകതവിനര

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീമതവി ഉഷ,
ശതീമതവി മഞ്ജു എനവിവര

സമരപവിച ഹരജവി

17-11-2020 പേവി. എസപ/
186/

2020/ആഭശ്യ.
തതീയതവി: 

3-12-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

82

276/2022.
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  4 19629/
എസ് .സവി.
എസ് .ടവി.

എ 3/
2019/

നവി.നസ.

ആളമക്കാറക്കാടവ നടതവി
കളപകസവില്

കുടകവിയവരനകതവിനര
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ        ശതീ. പ്രകക്കാശപ,

വരകല സമരപവിച ഹരജവി

19-7-2019 എസപ.സവി
1/104-19/
ആഭശ്യനരവ
തതീയതവി 

30-12-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  5 16208/
എസ് .സവി.
എസ് .ടവി.

എ 3/
2020/

നവി.നസ.

അക്രമവികളനകതവിനര
നവിയമനടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ. എവ.
സുനവില്കുമക്കാര,

തവിരവനനപുരവ
സമരപവിച ഹരജവി

6-5-2020 എസപ.സവി
1/64-2020/
ആഭശ്യനരവ
തതീയതവി 

15-6-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  6 17965/
എസ് .സവി.
എസ് .ടവി.

എ 3/
2020/

നവി.നസ.

ആദവിവക്കാസവി കുടവബേനത
അയല്വക്കാസവികളുനട

ആക്രമണതവില് നവിനവ
സവരക്ഷവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീ. എസപ. എന്.
നസൗഷക്കാദപ  സമരപവിച

ഹരജവി

17-7-2019 ആഭശ്യ.- സവി
2/330/
2020-
ആഭശ്യ. 

തതീയതവി 
9-11-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  7 19048/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2018/
നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിച്ചുനകക്കാണപ

ആദവിവക്കാസവി പകക്കാണ്ഗസപ
വയനക്കാടപ ജവിലക്കാ പ്രസവിഡന്റെപ

ശതീ. വവി. അനനന്
സമരപവിച ഹരജവി 

1-6-2018 എസപ.സവി
2/331/18/
ആഭശ്യ. 

തതീയതവി:
29-6-2018

റവിപപക്കാരടപ 
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  8 19086/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2018/
നവി.നസ.

സലവ കപയ്യേറവി നടപക്കാത
നവിരമവിചതപ സവബേനവിചപ
ശതീമതവി കക്കാളവി സമരപവിച

ഹരജവി

30-5-2018 എസപ.സവി
2/331/18/
ആഭശ്യ. 

തതീയതവി: 
6-12-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  9 18420/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2019/
നവി.നസ.

തനവിക്കുവ കുടവബേതവിനവ
നതീതവി

ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവ ശശ്യ
നപടപ ശതീമതവി ഗതീത
സമരപവിച ഹരജവി

6-6-2019 എസപ.സവി
3/61/
2019

തതീയതവി: 
8-7-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

83
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  10 14901/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2020/

നവി.നസ.

പേരക്കാതവികക്കാരവിപയക്കാടവ
കുടവബേപതക്കാടവ

അപേമരശ്യക്കാദയക്കായവി
നപേരമക്കാറവിയതവിനനതവിനര

നടപേടവിനയടകണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ ശതീമതവി നജസ്സവി,
വരകല സമരപവിച ഹരജവി

-- റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  11 20444/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി1/2020
/നവി.നസ.

നവിസസ്വരതമക്കായ സക്കാമൂഹശ്യ-
നപേക്കാത പ്രവരതനങ്ങനള

ജക്കാതവിയനട പപേരവില്
തടസ്സനപടത്തുനനവനപ

ആപരക്കാപേവിചപ ശതീ.
പതമ്പക്കാമൂടപ സഹപദവന്

സമരപവിച ഹരജവി

എസപ.സവി
1/144/2020

തതീയതവി:
28-12-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  12 16810/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/2018/
നവി.നസ.

സവിവവില് പപേക്കാലതീസപ
ഓഫതീസറുവ ഭക്കാരശ്യയവ പചരനപ
നടതവിയ തടവിപപ സമരപവിച

ഹരജവി അപനസ്വഷവിചപ
നടപേടവി സസ്വതീകരവികണ

നമനക്കാവശശ്യനപടപ

5-3-2018 223/എവ1/
2018/

ആഭശ്യനരവ
തതീയതവി: 
8-11-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  13 20787/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/2020
/നവി.നസ.

വസ്തുവവിനല അനധവികൃത
കപയ്യേറവ ഒഴവിപവികണ

നമനക്കാവശശ്യനപടപ ശതീ. പേവി.
എസപ. കുമക്കാരന് മുപഖന

സമർപവിച ഹർജവി

10-4-2021

  14 25172/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/2019/
നവി.നസ.

എതവിരകക്ഷവിയനട പപേരവില്
നവിയമ നടപേടവി

എടക്കുനതവിനള
ഉതരവണക്കാകണനമനപപേ

ക്ഷവിചപ ശതീ. നക.
രക്കാധക്കാകൃഷ്ണന് സമരപവിച

ഹരജവി

14-02-2020 എസപ.സവി
1/34/
2020-

ആഭശ്യനരവ
തതീയതവി:

29-2-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

84
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  15 18436/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2020/

നവി.നസ.

പുലമ്പക്കാറ
ഗക്കാമപേഞക്കായതവില്

പേടവികജക്കാതവികക്കാപരക്കാടപ
കക്കാണവിക്കുന

ക്രൂരതകളക്കുവ
അവഗണനയ്ക്കുവ

അയവിതതവിനനമതവിനര
നവിയമക്കാനസൃതമക്കായ നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണ
നമനക്കാവശശ്യനപടപ പഡക്കാ.
പതമ്പക്കാവമൂടപ സഹപദവന്

സമരപവിച ഹരജവി

17-8-2020 125/പേവി.
എസപ/20/
ആഭശ്യനരവ
തതീയതവി: 

17-9-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

V.  ആപരക്കാഗശ്യവവ കുടവബേപക്ഷമവവ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവവ ഹരജവികക്കാരനന്റെ
പപേരവ

സർകക്കാരവി
പലകപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   1 12035/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

എ 2/
2008/

നവി.നസ.

പേക്കാരക്കാനമഡവികല്
ഇന്സവിറന്യൂട്ടുകള

ആരവഭവിക്കുനതവിനക്കായവി
ശതീ.എന്.വവി. ശശതീന്ദ്രന്

സമരപവിച ഹരജവി

26 -2-2018 -- ഹരജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില

   2 12189/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി. 

എ 2/
2013/

നവി.നസ.

എന്പഡക്കാസളഫക്കാന്
ദുരവിതബേക്കാധവിതരനട

ലവിസവില്
ഉളനപടത്തുനതവിനപ

ശതീ. വവിഷ.നക,
കക്കാസരപഗക്കാഡപ സമരപവിച

ഹരജവി 

9-7-2015 13800/ജവി2/
13/

ആ.കു.വ. 
തതീയതവി: 
3-3-2014

അനവിമ
റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

   3 20143/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2017/

നവി.നസ.

ചടപ്രകക്കാരവ മൃഗങ്ങനള
വളരതക്കാതതപ

സവബേനവിചപ ശതീ.ഷവിബ
നക.നക. സമരപവിച ഹരജവി

15-7-2017 എഫപ2/396/
217/

ആ.കു.വ.
തതീയതവി: 

22-8-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

85
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   4 16299/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2019/

നവി.നസ.

സക്കാപേനതവിനല കക്കാരകപ
മക്കാനസവികമക്കായവി

പേതീഡവിപവിക്കുനതപ
സവബേനവിചപ ശതീ. അനൂപേപ

വവി. എസപ. സമരപവിച
ഹരജവി

4-10-2019 3379443/
പേവി.എസപ/

2019/
ആ.കു.വ.
തതീയതവി 

29-3-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

   5 17187/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2019/

നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
നടപവിലക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ പഡക്കാ. ബേവി. ആര.
അവപബേദ്കര സക്കാരക

നസക്കാകസറവി പ്രസവിഡന്റെപ
ശതീ. കക്കാചക്കാണവി അജവിതപ

സമരപവിച ഹരജവി

22-10-2019 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

   6 18497/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2019/

നവി.നസ.

പകക്കാപളജപ ഓഫപ
പേക്കാരക്കാനമഡവികല്

സയന്സപ
സക്കാപേനതവിനനതവിനര

നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ ശതീ.
നക. പമക്കാഹനനവ

ഭക്കാരശ്യയക്കായ ശതീമതവി എല്.
ഗതീതയവ സമരപവിച ഹരജവി

18-10-2019 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

   7 21015/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2019/

നവി.നസ..

നപ്രക്കാപബേഷന് ഉതരവപ
കവകവിപവിക്കുനതവിനനതവിനര

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ പഡക്കാ. പേവി.പേവി.
പ്രപമക്കാദപ കുമക്കാര,

പകക്കാഴവിപകക്കാടപ സമരപവിച
ഹരജവി

14-8-2019 3784478/
പേവി.എസപ/

2019/
ആകുവ

തതീയതവി:
24-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

   8 22128/
എസ് .സവി
എസ് .ടവി.

ബേവി1/
2012/

നവി.നസ.

ദക്കാനക്കാഗക്കാവ ഹരവിജന്
പകക്കാളനവികക്കാരനട വവിവവിധ

ആവശശ്യങ്ങള സവബേനവിചപ
ശതീ. വവി.എവ. വവിപനക്കാദന്

സമരപവിച ഹരജവി 

7-1-2013 1842/പേവി.
എസപ/13/
ആ.കു.വ.
തതീയതവി: 

18-1-2013 

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

   9 21322/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി1/
2015/

നവി.നസ.

വവിതര
ഗക്കാമപേഞക്കായതവിനല

ആദവിവക്കാസവി പകന്ദ്രങ്ങളവിനല
അടവിസക്കാന സസൗകരശ്യ

വവികസനതവിനക്കായവി ശതീ.
ബേവിജു, മപനക്കാഹരന് കക്കാണവി

എനവിവര സമരപവിച
ഹരജവി 

7-9-2015 229710/
എഫപ.
ഡബദ്യു/
2016/

ആ.കു.വ.
തതീയതവി: 
5-4-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

86
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   10 24672/
എസപ.സവി.
എസ് .ടവി.

ബേവി1/
2015/

നവി.നസ.

മുപതവി ഒനക്കാമതപ
റവിപപക്കാരടപ സമവിതവി (2009-

2011) -യനട നക്കാലക്കാമതപ
റവിപപക്കാരടവിപന്മേലുളള
ആക്ഷന് പടകണ് 

9-2-2015 321203/എഫപ.
ഡബന്യൂ/
2015/

ആ.കു.വ.
തതീയതവി: 
9-2-2015

അദ്ധശ്യക്കായവ
III

പന്മേലുള
റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

   11 22610/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/
2017/

നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിച്ചുനകക്കാണപ പഡക്കാ.
ബേവി.ആര. അവപബേദ്കര
സക്കാരക നസക്കാനനസറവി
സമരപവിച ഹരജവി 

8-9-2017 -- ഹരജവി
നനകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില

   12 26050/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/
2018/

നവി.നസ.

നമഡവികല് പേവി.ജവി.
ഡവിപപക്കാമ പകക്കാഴ്സപ

പ്രപവശനവ സവവരണവ
അടവിമറവിക്കുനതപ

സവബേനവിചപ
എസപ.സവി.എസപ.ടവി. പകക്കാ-
ഓരഡവിപനഷന് കമവിറവി,

പകരള  സമരപവിച ഹരജവി 

7-12-2018 -- ഹരജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില

   13 17152/
എസ് .സവി
എസ് .ടവി. 

ബേവി2/
2011/

നവി.നസ.

29-11-2011-നല സമവിതവി
പയക്കാഗതവില്

സമവിതവിയയരതവിയ
പ്രശ്നങ്ങളവിപന്മേല് റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാക്കുനതപ 

2-2-2012 45133/പേവി1/
2011/

ഉ.വവി.വ.
തതീയതവി:

29-12-2011 

 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

   14 15178/
എസ് .സവി
എസ് .ടവി. 

ബേവി2/
2020/

നവി.നസ.

ജക്കാതവിപപരപ
പേറഞക്കാപക്ഷപേവിക്കുകയവ
ഭതീഷണവിനപടത്തുകയവ
നചയ്യുനതവിനനതവിനര

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ സമരപവിച ഹരജവി

7-2-2012 4244/80/
പേവി.എസപ.

2020/
ആകു.വ.
തതീയതവി: 

18-2-2020

 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

87
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   15 17526/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2019/

നവി.നസ.

സമവിതവി (2016-19) -യനട
രണക്കാമതപ റവിപപക്കാരടവിനല

(പേണവിയന്
സമുദക്കായതവിനന്റെ

ഉനമനതവിനക്കായവി സമവിതവി
നടതവിയ പേഠനതവിനന്റെ

അടവിസക്കാനതവില്
തയ്യേക്കാറക്കാകവിയ റവിപപക്കാരടപ)
ശവിപേക്കാരശകളവിപന്മേല് തടര
നടപേടവി സസ്വതീകരവിക്കുനതപ

സവബേനവിചപ

29-7-2019 3726067/
പേവി. എസപ/

2019/
ആ.കു.വ.
തതീയതവി: 

4-10-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

VI  നപേക്കാതമരക്കാമതപ വകുപപ  

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല്

നമ്പര

വവിഷയവവ ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സരകക്കാരവി

പലയപ

അയച

തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ

റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

1. 12923/

എസപ.സവി.

എസപ.ടവി.

എ 1/

2013/

നവി.നസ.

പറക്കാഡവിനന്റെ അറകുറപണവി

പൂരതവിയക്കാകണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ ശതീ.നക. നക.

നക്കാരക്കായണന് സമരപവിച

ഹരജവി 

20-7-2019 PWD-

PS1/226/

2019-PWD

തതീയതവി: 

16-8-2019

റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

2. 19094/

എസപ.സവി.

എസപ.ടവി.

ബേവി3/

2018/

നവി.നസ.

തവിരനനലവി

ഗക്കാമപേഞക്കായതവിനല നവിടറ

പകക്കാളനവിയവിപലക്കുള വഴവി

ഗതക്കാഗത പയക്കാഗശ്യമക്കാകണ

നമനക്കാവശശ്യനപടപ      

ശതീ. സനൂപേപ എവ.

സമരപവിച ഹരജവി

16-7-2019 നപേക്കാ.മ.വ.

ഡവി1/163/

2019/

നപേക്കാ.മ.വ.

തതീയതവി: 

9-10-2020

 റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

88
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VII  കൃഷവി വകുപപ  

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സർകക്കാരവി
പലകപ
അയച
തതീയതവി

ഗവൺനമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 23532/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2016/

നവി.നസ.

പേടവികവവിഭക്കാഗകക്കാരനട
വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിച്ചുനകക്കാണപ ശതീ.
എന്.നജ. നഎസകപ
സമർപവിച ഹർജവി 

11-1-2017 34/പേവിബേവി
2/2017/

കൃഷവി തതീയതവി:
8-2-2017

 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

2 19048/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2018/

നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിച്ചുനകക്കാണപ

ആദവിവക്കാസവി പകക്കാണ്ഗസപ
ജവിലക്കാ പ്രസവിഡന്റെപ ശതീ.

വവി. അനനന്
സമർപവിച ഹർജവി 

1-6-2018 25474928/
എപേവി1/2018/

കൃഷവി  
തതീയതവി: 

26-6-2018

 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

3 12104/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/2014/
നവി.നസ.

ഭവനനവിർമക്കാണതവിനള
അനമതവി

ലഭവിക്കുനതവിനക്കായവി
ശതീമതവി പേവി. തമ്പക്കായവി

സമർപവിച ഹർജവി 

28-4-2014 1724854/
എൻ.സവി.

എ 2/
2017/കൃഷവി 

തതീയതവി: 
19-8-2017

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

4 17680/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/2020/
നവി.നസ.

നചങ്ങറ ഭൂസമരകക്കാരക്കാ
യവിട്ടുളവരകപ കൃഷവി ഭൂമവി
അനവദവികണനമനക്കാ
വശശ്യനപടപ ശതീമതവി
ലതവിക സമർപവിച

ഹർജവി 

12-10-2020 കൃഷവി പേവി.
എസപ.1/44/
2020/കൃഷവി 

മറുപേടവി
ലഭശ്യമല

89
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VIII ഉനത വവിദശ്യക്കാഭശ്യക്കാസ  വകുപപ   

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സർകക്കാരവിപല
കപ അയച
തതീയതവി

ഗവൺനമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 20327/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 1/2019/

നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവി പേടവികവരഗ
വവിഭക്കാഗ വവിദശ്യക്കാരതവികനള

ചൂഷണവ
നചയ്യുനനവനക്കാപരക്കാപേവിചപ
ശതീ. ബേക്കാബ സമർപവിച

ഹർജവി 

8-8-2019 --- ഹരജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില

2 16227/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/2011/

നവി.നസ.

മുൻകക്കാല പ്രക്കാബേലശ്യ
പതക്കാനട സർവ്വേതീസപ റഗു

ലകറസപ നചയ
കവിട്ടുനതവിനക്കായവി ശതീ. വവി.

ശക്തവിപവലു, 
കലപബ്രറവിയൻ,
എഞവിനതീയറവിവഗപ
പകക്കാപളജപ മൂനക്കാർ

സമർപവിച പുനനഃഹർജവി 

31-1-2019 നജ2/251/
2018/

ഉ.വവി.വ. 
തതീയതവി: 
2-3-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

3 11179/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2013/
നവി.നസ.

എസപ.സവി.എസപ.ടവി.
വവിദശ്യക്കാരതവികനള

ചൂഷണതവിനപ വവിപധയരക്കാ
ക്കുനവരനകതവിനര

നവിയമനടപേടവി സസ്വതീകരവി
കണനമനക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീ. എവ. എവ.
ലകണന് സമർപവിച

ഹർജവി 

28-10-2019 നജ2/294/
2019-

ഉ.വവി.വ. 
തതീയതവി: 

23-7-2020

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

4 20729/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2015/
നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവി
വവിദശ്യക്കാരതവികളകപ

ഫതീസക്കാനകൂലശ്യവ
നല്കക്കാതതപ  സവബേനവിചപ

ശതീ. ഇ.എവ. രക്കാജപന്
സമരപവിച ഹരജവി 

26-8-2015 എല്2/172/
15/ഉ.വവി.വ.

തതീയതവി: 
22-12-2015

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

90
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 25929/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2018/
നവി.നസ.

അരഹതനപട
സക്കാനകയറവവ
ആനകൂലശ്യങ്ങളുവ

ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ. ജയരക്കാജന്
നക. നക. സമർപവിച

ഹർജവി 

25-11-2019 178/എചപ1/
2018/ഉ.വവി.വ.

തതീയതവി: 
23-2-2019

അധവികവവി
വര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

6 22921/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2019/
നവി.നസ.

പേടവികവവിഭക്കാഗവ
വവിദശ്യക്കാരതവികനള
ചൂഷണതവിനപ

വവിപധയരക്കാക്കുനവരനക
തവിനര നടപേടവി ആവശശ്യ

നപടപ ശതീ. എവ. എ.
ലക്ഷപ മണന് സമരപവിച

ഹരജവി

18-10-2019 പേവി1/373/
2019/ഉവവിവ.

തതീയതവി 
24-11-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

7 13871/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/2012/
നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവി പേടവികവരഗ
വവിഭക്കാഗങ്ങളുനട വവിവവിധ

ആവശശ്യങ്ങള
സവബേനവിചപ ശതീ. എവ.
കൃഷ്ണദക്കാസപ സമരപവിച

ഹരജവി

6-11-2020 പേവി1/300/
2019/ഉവവിവ.

തതീയതവി 
27-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

8 13396/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2016/
നവി.നസ.

സക്കായക്കാഹ്ന ഡവിപപക്കാമ പകക്കാഴ്സപ
വവിദശ്യക്കാരതവികളകപ ഫതീസപ

സസൗജനശ്യവ
നല്കണനമനപപേക്ഷവിചപ
ശതീ. ബേക്കാലന് നവിരമല്ലൂര

സമർപവിച ഹർജവി 

19-1-2016 എന്2/171/
2015/ഉ.വവി.വ.

തതീയതവി: 
23-5-2016

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

9 23508/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2017/
നവി.നസ.

കക്കാലവികറപ
സരവ്വേകലക്കാശക്കാലയവിനല
പേടവികവരഗതവില്നപട

ഉപദശ്യക്കാഗസരകപ
അരഹമക്കായ ആനകൂലശ്യങ്ങള

നവിപഷധവിക്കുനതപ
സവബേനവിചപ സമർപവിച

ഹർജവി 

19-1-2016 ബേവി1/170/
2018/ഉ.വവി.വ.

തതീയതവി:
23-5-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

91
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10 23426/
എസ് .സവി.
എസ് .ടവി. 

ബേവി2/ 2016/
നവി.നസ.

നക്കാടകവ പപേക്കാളവിനടകവികപ
വവിദശ്യക്കാരതവി

അവവിനക്കാഷവിനന
മരദ്ദേവിചവരനകതവിനര
നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ

പേവിതക്കാവപ 
ശതീ. ശവിവദക്കാസന്
സമരപവിച ഹരജവി 

31-12-2016 -- റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

11 23530/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി3/2016/

നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവി പേടവികവരഗ
വവിഭക്കാഗകക്കാരകപ
പകരളതവിനല

യൂണവിപവഴ്സവിറവികളവിലുവ
പദവസസ്വവപബേക്കാരഡപ
പനരവിടപ നടത്തുന
പകക്കാപളജുകളവിലുവ

അദ്ധശ്യക്കാപേക
അനദ്ധശ്യക്കാപേക

നവിയമനങ്ങളവില്
സവവരണതവിനക്കായവി
നവിയമനവിരമക്കാണവ

നടത്തുനതവിനപ പഡക്കാ. എന്.
വവി.ശശവിധരന് സമരപവിച

ഹരജവി 

10-1-2017 നജ1/344/
2018/ഉ.വവി.വ.

തതീയതവി: 
29-10-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

12 19132/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി3/2017/

നവി.നസ.

വണ് നനടവ ബേവി.നടകപ
പകക്കാഴ്സവിനപ പജക്കാലവിയവില്

നവിനപ വവിട്ടുനവിന
കക്കാലയളവവിനല ശമ്പളവ,

ബേത ഇവ തവിരവിനക
പേവിടവിക്കുനതവിനപ

നല്കവിയ വകുപ്പുതല
ഉതരവപ

പേവിന്വലവിക്കുനതവിനപ ശതീ.
ബേക്കാബ നജ. സമരപവിച

ഹരജവി 

2-6-2017 HEDN-
L1/249/
2017-
HEDN

തതീയതവി: 
13-10-2020

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

92
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

13 24198/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/2019/
നവി.നസ.

മകളകപ
എവ.ബേവി.ബേവി.എസപ.

ഫതീസപ അടയക്കാതതവിനക്കാല്
റവി. സവി. കവിടക്കാതതപ

സവബേനവിചപ ശതീ. നജ.
കക്കാരതവിപകയന്

മുതല്പപേര സമരപവിച
ഹരജവി

8-11-2019 പേവി1/374/
2017/

ഉ.വവി.വ 
തതീയതവി 

24-11-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

IX സഹകരണ  വകുപപ 

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സർകക്കാരവിപലകപ
അയച
തതീയതവി

ഗവൺനമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 20713/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2015/
നവി.നസ.

ബേക്കാങ്കപ പലക്കാണ്
എഴുതവിതളളണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ  ശതീ. നക. ഡവി.
സുകുമക്കാരന് സമരപവിച

ഹരജവി 

8-7-2019 പേവി.എസപ2/
9812/2015/

സഹ. 
തതീയതവി: 
6-7-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

2 19159/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2016/
നവി.നസ.

ബേക്കാങ്കപ പലക്കാണ്
തവിരവിചടയ്ക്കുനതപ

എഴുതവിതള്ളുനതവിനവ
ജപവി നടപേടവികള

ഒഴവിവക്കാക്കുനതവിനവ
നടപേടവിയക്കാവശശ്യനപടപ

ശതീ. ബേവിന. വവി
സമരപവിച ഹരജവി 

27-7-2017 314/ബേവി1/
2016/സഹ. 

തതീയതവി:
25-8-2016

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

3 15241/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 1/2017/

നവി.നസ.

നനടമ്പന സരവ്വേതീസപ
സഹകരണ ബേക്കാങ്കവില്

നവിനപ എടത
പലക്കാണവിനന്റെ കുടവിശവിക
ഒഴവിവക്കാക്കുനതവിനള
നടപേടവിയക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീമതവി അവബേവിക,
നകക്കാലവ സമരപവിച

ഹരജവി 

13 -3  -2017 സഹ-
സവി1/253/

2017/ 
സഹ.

തതീയതവി: 
18-6-2019

റവിപപക്കാരടപ
 ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

93
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4 21421/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 1/2018
/നവി.നസ.

സഹകരണബേക്കാങ്കവില്
നവിനനമടതവിട്ടുള വക്കായ
എഴുതവിതളവി ബേക്കാധശ്യത
ഒഴവിവക്കാകവിതരണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ ശതീ.
സുനവില്കുമക്കാര റവി.,
തവിരവനനപുരവ

സമരപവിച ഹരജവി 

 2-12-2019 Co-op-
B2/439/

2018/Co-op.
തതീയതവി: 
13-6-2019

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

5 14951/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 1/2019
/നവി.നസ.

പലക്കാണ് എഴുതവിതളളുന
പേദ്ധതവിയവില്

ഉളനപടതണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ    ശതീ. പേവി.

ദവിവക്കാകരന് സമരപവിച
ഹരജവി 

5-10-2019 സഹ-
സവി1/67/

2019/സഹ.
തതീയതവി: 

14-3-2019

 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

6 15259/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 2/2017
/നവി.നസ.

വക്കായനയടത തക
തവിരവിചടയക്കാന്

സഹക്കായവികണനമനപ
ആവശശ്യനപടപ 

ശതീ. സുപരന്ദ്രന്, നകക്കാലവ
സമരപവിച ഹരജവി

8-6-2018 സഹ.- സവി1/
254/17/
സഹ. 

തതീയതവി:
28-1-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

7 20486/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/
2020/നവി.

നസ.

സവസക്കാന സഹകരണ
നതരനഞടപപ
കമതീഷനന്റെ

ഓഫതീസുമക്കായള
വക്കാഹനകരക്കാര

പുനസക്കാപേവിക്കുനതവിനവ
അതവിനന്റെ വക്കാടക

ലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിനവ ശതീ.
സതതീശന് സമരപവിച

ഹരജവി

8-6-2018 സഹ.-
സവി1/254/

17/
സഹ. 

തതീയതവി:
28-1-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

8 24775/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2018/

നവി.നസ.

സരകക്കാര പേദ്ധതവിയവില്
ഉളനപടതവി പലക്കാണ്
തവിരവിചടവവില് ഇളവപ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനപ

ആവശശ്യനപടപ ശതീ. ബേവി.
ശതീകുമക്കാര സമരപവിച

ഹരജവി

1-1-2020 638/എ 2/
2018/ബേവി2/

സഹ.
തതീയതവി:

22-6-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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9 14971/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 3/2019/
നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവികക്കാരനട
വക്കായ എഴുതവിതളല്

പേദ്ധതവിയവില്
ഉളനപടതണനമനക്കാവ

ശശ്യനപടപ
ശതീ.ബേവി.ശതീകുമക്കാരന്,

ബേക്കാലരക്കാമപുരവ സമരപവിച
ഹരജവി 

2-2-2019 എ 3/115/
2019/സഹ
തതീയതവി: 
7-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

10 20889/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 3/
2020/

നവി.നസ.

പലക്കാണ്
ഒഴവിവക്കാകവിതരണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ ശതീമതവി സുധ,

നകക്കാലവ സമരപവിച
ഹരജവി

12-11-2020 സഹ-
സവി1/274/
2020—
സഹ 

തതീയതവി: 
1-12-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

11 15240/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/
2017/

നവി.നസ.

വക്കായക്കാ കുടവിശവിക
ഒഴവിവക്കാകവിതരണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ ശതീമതവി
ലളവിത സമരപവിച ഹരജവി 

15-2-2017 137/സവി1/17/
സഹ.

തതീയതവി: 
1-3-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

12 17640/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2019/

നവി.നസ.

ജപവി നടപേടവികള
ഒഴവിവക്കാകവിതരണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ
ശതീ. പവണുപഗക്കാപേന് ബേവി.

സമരപവിച ഹരജവി

4-5-2019 സവി1/247/
2019

തതീയതവി: 
10-8-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

13 25090/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2019/

നവി.നസ.

സവസക്കാന ഗവണ്നമന്റെപ
രൂപേതീകരവിച "പകരള

ബേക്കാങ്കവില്"
പേടവികവവിഭക്കാഗങ്ങളക്കുള

ഭരണ പേങ്കക്കാളവിതവ
സവബേനവിചപ
ശതീ. സവി. നക.

പഗക്കാവവിന്ദന് സമരപവിച
ഹരജവി

6-12-2019 ബേവി4/25/
2019 

തതീയതവി: 
17-1-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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14 26138/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2017/നവി.

നസ.

മലയവിന്കതീഴപ  സരവ്വേതീസപ
സഹകരണ ബേക്കാങ്കവില്

നവിനനടത വക്കായ
എഴുതവിതളളുനതവിനപ

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനപപേ

ക്ഷവിചപ  
ശതീ. പേവി. ദവിവക്കാകരന്
സമരപവിച ഹരജവി 

 27-11-2017 സഹ.
ബേവി1/65/

2018/ സഹ.
തതീയതവി: 
9-7-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

15 23810/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി3/2019
/നവി.നസ.

വവിശസ്വക്കാസ വഞന നടതവി
വസ്തു ജപവി

നചയ്യുനതവിനള
നതീകതവില്നവിനപ

പമക്കാചവിപവികണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ ശതീമതവി റവി.

ഓമന സമരപവിച ഹരജവി 

1-11-2019 - റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

X വനവ വനശ്യജതീവവി  വകുപപ   

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സർകക്കാരവി
പലകപ
അയച
തതീയതവി

ഗവൺനമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  1 12923/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2013/
നവി.നസ.

കുരവിയക്കാരക്കുറവി കട്രൈബേല്
പകക്കാളനവിയവിനല വവിവവിധ

ആവശശ്യങ്ങള
സവബേനവിചപ ശതീ. നക.

നക. നക്കാരക്കായണന്,
പേക്കാലകക്കാടപ  സമരപവിച
ഹരജവി സവബേനവിചപ

20-12-2017 12094/എഫപ
1/2013/വനവ

തതീയതവി:
12-3-2015

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  2 18817/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2013/
നവി.നസ.

കുടവിനവളളവ, നനവദദ്യുതവി,
കൃഷവിയവിടങ്ങള

സവരക്ഷവിക്കുക എനതീ
വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള

ഉനയവിചപ    ശതീ.
സുധക്കാകരന്, നകക്കാലവ
സമരപവിച ഹരജവി

സവബേനവിചപ

3-10-2019 13019/ഡവി2/
2013/വനവ
തതീയതവി : 
19-5-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  3 20169/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 1/
2017/

നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ പകരള

മലവരഗ മഹക്കാജന
സവഘവ നസക്രടറവി, ശതീ.

റവി. എസപ. ഷക്കാജു
സമരപവിച ഹരജവി 

12-7-2017 92/PS1/18/
വനവ

തതീയതവി: 
25-7-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  4 25089/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 1/
2019/

നവി.നസ.

സവസക്കാന വനവ
വകുപവിനപ കതീഴവിലുളള

ഓഫതീസുകളവില് പജക്കാലവി
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ       ശതീ. മപനക്കാജപ

സവി. നക. സമരപവിച
ഹരജവി 

21-12-2019 ഹരജവി
നനകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില

  5 11289/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/
2012/

നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ പകരള

മലവരഗ മഹക്കാജന
സവഘവ 9-ാം ശക്കാഖയവില്

തക്കാമസകക്കാരക്കായ 
ശതീ. രക്കാമന്കുടവി, 
ശതീ. സുകുമക്കാരന്

മുതല്പപേര സമരപവിച
ഹരജവി 

2-7-2018 7836/ഡവി.എ
3/2014/

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
തതീയതവി: 

20-1-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  6 18813/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 2/2013/
നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ

അചന്പകക്കാവവില്
ആദവിവക്കാസവി ഉസൗരമൂപന്

ശതീ. വവി. രക്കാപജന്ദ്രന്
സമരപവിച ഹരജവി 

11-4-2019 13198/ഡവി2/
2013/വനവ 
തതീയതവി: 
1-11-2013

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  7 20983/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 2/2013/
നവി.നസ.

ഇടമലക്കുടവി
ഗക്കാമപേഞക്കായതവിനല

വവികസന
പ്രവരതനങ്ങള

സവബേനവിചപ മുതവന്
സമുദക്കായ സവഘവ

പ്രസവിഡന്റെപ ശതീ. എ.
ജയന് സമരപവിച ഹരജവി 

29-3-2017 150/ഡവി.
1//2014/ വനവ

തതീയതവി: 
10-10-2014

 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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  8 19053/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
എ 2/2018
/നവി.നസ.

ഭൂമവികപ തണപപര
പചരതപ നല്കുനതവിനപ
നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ

ശതീ. ബേക്കാലകൃഷ്ണന്
നനവതവിരവി, വയനക്കാടപ
സമരപവിച ഹരജവി 

29-5-2018 REV-
R1/97/2018-

REV
തതീയതവി: 

13-2-2020

 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  9 21322/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി1/2015
/നവി.നസ.

വവിതര
ഗക്കാമപേഞക്കായതവിനല

ആദവിവക്കാസവി
പകന്ദ്രങ്ങളവിനല

അടവിസക്കാന സസൗകരശ്യ
വവികസനതവിനക്കായവി 

ശതീ. ബേവിജു, മപനക്കാഹരന്
കക്കാണവി എനവിവര
സമരപവിച ഹരജവി 

7-9-2015 11667/സവി3/
2015/വനവ
തതീയതവി: 

15-4-2016

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  10 19996/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി1/2016
/നവി.നസ.

പജക്കാലവി തവിരവിനക
ലഭവികക്കാന് നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ     

ശതീ. തങ്കചന് സമരപവിച
ഹരജവി 

23-9-2016 69/എഫപ1/
2018/വനവ
തതീയതവി: 
1-8-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  11 11290/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2012/

നവി.നസ.

ഇടകവി ജവിലയവിൽ ഉപ്പുതറ
പേഞക്കായതവിനല കട്രൈബേൽ
നസറവിൽനമന്റെവിൽ വവിവവിധ

വവികസന പ്രവർതനങ്ങൾ
ക്കുള നടപേടവി

സസ്വതീകരവിക്കുനതവിനപവണവി
കവിഴുകക്കാനവ വനക്കാവകക്കാശ

നവിർണയ സമവിതവി
നസക്രടറവി     ശതീ. കുമക്കാരൻ
പേവി.നക. സമർപവിച  ഹർജവി 

24-1-2012 -- റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  12 19426/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി2/
2014/നവി.

നസ.

ഇടകവി ജവിലയവിൽ
ആദവിവക്കാസവി

പകക്കാളനവികളവിൽ
വനവകക്കാശ പരഖ

നൽകക്കാതത
സവബേനവിചപ പകരള

ആദവിവക്കാസവി പകക്കാൺഗസപ
ഇടകവി ജവിലക്കാ പ്രസവിഡന്റെപ

ശതീ. സവി.പേവി. കൃഷ്ണൻ
സമർപവിച ഹർജവി

20-9-2014 11999/സവി1/
2014/വനവ
തതീയതവി: 

20-7-2015

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

98

276/2022.
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  13 22748/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2016/

നവി.നസ.

മഠക്കാപറമ്പപ
അതവിരക്കാറ്റുകുനപ പറക്കാഡപ

ഗതക്കാഗതപയക്കാഗശ്യമക്കാകണ
നമനക്കാവശശ്യനപടപ 

ശതീ. എ. എവ. ഭക്കാസ്കരന്
സമരപവിച ഹരജവി

15-2-2019 ഡവി1/360/
2017 വനവ
തതീയതവി: 
14-3-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  14 19100/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2018/

നവി.നസ.

ഭവന നവിരമക്കാണതവിനപ
സലവ

ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ       

ശതീ. സുനവില്കുമക്കാര നക.
നക. സമരപവിച ഹരജവി

28-5-2018 151/പേവി.
എസപ1/18/

വനവ
തതീയതവി: 

20-12-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  15 19102/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി
3/2018/
നവി.നസ.

പുനരധവിവക്കാസ പേദ്ധതവി
പ്രകക്കാരവ അനവദവിച

മുഴുവന് തകയവ
ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ       ശതീ. മണവി
സമരപവിച ഹരജവി

5-11-2018 പേവി.എസപ1/
136/2018/

വനവ
തതീയതവി: 

23-11-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

XI നപേക്കാതവവിദശ്യക്കാഭശ്യക്കാസ വകുപപ   

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവ സർകക്കാരവി
പലകപ
അയച
തതീയതവി

ഗവൺനമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   1 6397/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/2005/
നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യ
ങ്ങൾ ഉനയവിചപ
പകരള സക്കാവബേവ

നസക്കാകസറവി
സവസക്കാന

പ്രസവിഡന്റെപ        
ശതീ. നവണവിക്കുളവ

മക്കാധവൻ സമർപവിച
ഹർജവി 

15-5-2014 6/എ 3/14/
നപേക്കാ.വവി.വ.
തതീയതവി: 
18-3-2014

2,3 ആവശശ്യ
ങ്ങളവിപന്മേല്
റവിപപക്കാർടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

99
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   2 12507/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/2012/
നവി.നസ.

പേടവികജക്കാതവി
വവിഭക്കാഗങ്ങളുനട

നശ്യക്കായമക്കായ
ആവശശ്യങ്ങള

അടവിയനരമക്കായവി
പേരവിഹരവികണനമ

നക്കാവശശ്യനപടപ 
ശതീ. എ. നക. രക്കാജന്
സമർപവിച ഹർജവി 

23-3-2012 59290/നജ
1/12/

നപേക്കാ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

17-12-2012

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   3 11179/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/2013/
നവി.നസ.

എസപ.സവി. എസപ.ടവി.-
വവിഭക്കാഗവ വവിദശ്യക്കാർതവികനള

ചൂഷണതവിനപ
വവിപധയമക്കാക്കുനവർ
നകതവിനര നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ. എവ. എ.
ലകണൻ തൃശ്ശൂർ

സമർപവിച ഹർജവി 

28-10-2019 1720280/
എല് 1/17/
നപേക്കാ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

28-12-2017

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   4 19239/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2019/
നവി.നസ.

പ്രതീനമട്രൈവികപ
പഹക്കാസലുകളവില്
നതക്കാഴവിലധവിഷവിത

പകക്കാഴ്സുകള
നടതണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ
ശതീമതവി

അല്പഫക്കാണ്സ വവി.
സമരപവിച ഹരജവി

25-6-2019 പേവി.എസപ
1/18/2019-
നപേക്കാ.വവി.വ
തതീയതവി: 
5-1-2021

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   5 25091/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2019/
നവി.നസ.

പകക്കാടയവ ഏറ്റുമക്കാനൂര
ഗവ. പമക്കാഡല്

റസവിഡന്ഷശ്യല് സ്കൂളവി
നല സവഗതീത അധശ്യക്കാപേ
കന് വവിദശ്യക്കാരതവിനവിക

ളകപ പനനര
കലവഗവിക അതവിക്ര

മവ നടതവിയതപ
സവബേനവിച

പേതവക്കാരതനയ
അടവിസക്കാനമക്കാകവിയവ

സമവിതവി അവഗവ
ശതീമതവി സവി. നക.

ആശ എവ.എല്.എ.
യനട ആവശശ്യ

പ്രകക്കാരവവ സമവിതവി
സസ്വപമധയക്കാ സസ്വതീകരവിച

പേരക്കാതവി

4-12-2019 പേവി.എസപ1/
113/

2019/ 
നപേക്കാ.വവി.വ.
തതീയതവി 
9-1-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

100
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   6 13350/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി
1/2015/
നവി.നസ.

തനന്റെ മകനപ
മറ്റുളവരവില്
നവിനണക്കായ
പേതീഡനവവ

അവഗണനയവ
സവബേനവിചപ
അപനസ്വഷണവ

പവണനമനപപേക്ഷവിചപ
നക. ശശവി സമരപവിച

ഹരജവി

എന്3/342/
2018/

നപേക്കാ.വവി.വ.
തതീയതവി: 
18-8-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   7 26660/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/2018/
നവി.നസ.

സവസക്കാനതപ
പേഠനവ നടത്തുന

പേടവികവവിഭക്കാഗ
വവിദശ്യക്കാരതവികനള

ചൂഷണവ നചയ്യുനതപ
സവബേനവിചപ
ശതീ. എവ. എ.
ലക്ഷമണന്

സമരപവിച ഹരജവി  

25-2-2016 3204164/
പേവി3/2019/
നപേക്കാ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

28-3-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   8 14964/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി2/2015/
നവി.നസ.

കടപന പേടവികജക്കാതവി
ഓഫതീസവിനല

ക്രമപകടകളുവ മറപ
വവിവവിധ

ആവശശ്യങ്ങളുവ
ഉനയവിചപ ശതീ. റവി.
നക. ശുഭക്കാനന്ദന്

സമരപവിച ഹരജവി 

25-10-2019 --- റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   9 19846/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി2/2019/
നവി.നസ.

വയനക്കാടപ ജവിലയവിനല
എചപ.എസപ.എ.
മക്കാതമക്കാറവികപ

ഒഴവിവകള  റവിപപക്കാരടപ
നചയ്യുനതപ

സവബേനവിചപ
ശതീമതവി നനഷനവി
പമക്കാള സമരപവിച

ഹരജവി  

12-7-2019 ആര3/129/
2019/

നപേക്കാ.വവി.വ.
തതീയതവി: 
3-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

101
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   10 16408/
എസപ.സവി.

എസപ.ടവി.ബേവി
2/2020/
നവി.നസ.

എചപ.എസപ.ടവി.
സതീനവിയര

നപേക്കാളവിറവികല്
സയന്സപ

അദ്ധശ്യക്കാപേകനവ
വവികലക്കാവഗനമക്കായ
ശതീ. രക്കാപജന്ദ്രനപ
പ്രവിന്സവിപല്
തസവികയവില്
നപ്രക്കാപമക്കാഷന്

നല്കണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ സമരപവിച

ഹരജവി

29-4-2020 ലഭശ്യമല

   11 24670/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/2015/
നവി.നസ.

മുപതവിമൂനക്കാമതപ
റവിപപക്കാരടപ സഭയവില്

സമർപവിക്കുനതപ
സവബേനവിചപ  

25-2-2016 എവ1/119/
2020/

നപേക്കാ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

27-7-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   12 22728/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/2016/
നവി.നസ.

ടവി.ടവി.സവി. (മക്കാരചപ
2014) മക്കാരകപ ലവിസവ

സരടവിഫവികറ്റുവ
ലഭവികക്കാതതപ

സവബേനവിചപ  ശതീ.
സചവിതക്കാനന്ദന് ടവി.
സമരപവിച ഹരജവി  

24-12-2016 നപേക്കാ.വവി.വ.
ഡവി3/123/

2019/
നപേക്കാ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

23-9-2019

അധവികവവിവര
റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില

   13 17494/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/2019/
നവി.നസ.

എചപ.എസപ.എസപ.റവി.
ഹവിസറവി

ബേക്കാകപ പലക്കാഗപ
ഒഴവിവകള സൃഷ്ടവിചപ

നവിയമനവ
കവിട്ടുനതവിനളള

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാ
വശശ്യനപടപ ശതീമതവി

ലവിഷ പേവി. സമരപവിച
ഹരജവി 

29-4-2019 ---- ഹരജവി
നനകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവിടവില
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   14 21690/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/2019/
നവി.നസ.

പവതനതവില് കുറവപ
വരതക്കാനത

പേക്കാചകനതക്കാഴവിലക്കാളവി
യക്കായവി

തടരക്കാനക്കാവശശ്യമക്കായ
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാ
വശശ്യനപടപ

ശതീമതവി ഷതീബേക്കാ
ക കൃഷ്ണന് സമരപവിച

ഹരജവി 

27-8-2019 GEDN-
D1/32/2020

-GEDN 
തതീയതവി: 
4-2-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

XII  ജലവവിഭവ വകുപപ    

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സർകക്കാരവിപലകപ
അയച
തതീയതവി

ഗവൺനമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 13273/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 1/2005/
നവി.നസ.

നന്ദവിപയക്കാടപ
ഗക്കാമപേഞക്കായതവിനല
ഇളവവടവ നതീരപക്കാറ

നഎ.  എചപ.   ഡവി.പേവി.
കട്രൈബേല് പകക്കാളനവി
യവില് കുടവിനവളള

പേദ്ധതവി ലഭശ്യമക്കാക്കുന
തവിനപ നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ 

ശതീ. നചമ്പന്പകക്കാടപ 
വവി. മണവികണ്ഠന്

സമരപവിച ഹരജവി 

22-6-2018 (1)
21905/സവി2/
13/ ജ.വവി.വ. 

തതീയതവി:
24-4-2014
(2)WS-C1/
146/2017/
ജ.വവി.വ. 
തതീയതവി: 

12 -12-2017

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

2 18817/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2013/
നവി.നസ.

കുടവിനവളളവ,
കവദദ്യുതവി,

കൃഷവിയവിടങ്ങള 
സവരക്ഷവിക്കുക എനതീ

ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ ശതീ.

സുധക്കാകരന്
സമരപവിച ഹരജവി 

13-3-2020 25414/ഡവി3/
13/ജ.വവി.വ.
തതീയതവി:

28-4-2014
ഡബദ്യു.

എസപ.സവി.
1/169/17/
ജ.വവി.വ. 
തതീയതവി: 

12-12-2017

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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3 14601/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2019/
നവി.നസ.

പകക്കാണ്ക്രതീറപ പേക്കാലവ
നവിരമവിക്കുനതവിനപ

അനവക്കാദവ ലഭവികക്കാന്
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാ
വശശ്യനപടപ ശതീ. പേവി.

ദവിവക്കാകരന്
സമരപവിച ഹരജവി 

24-1-2019 നഎ.ആര
4/123/
2019/

ജ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

24-12-2019 

 റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

4 11235/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2011/
നവി.നസ.

കുടവിനവളവ
ലഭവിക്കുനതവിനക്കായവി
തവിരവനനപുരവ

മുദക്കാകല് കുറവിയക്കാടപ
നവിവക്കാസവികള

സമരപവിച ഹരജവി  

28-9-2018 സവി 1/161/17/
ജ.വവി.വ.
തതീയതവി: 
30-1-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

5 19587/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/2019/
നവി.നസ.

ഭൂരഹവിതരക്കായ ഹവിന
പവടര

സമുദക്കായങ്ങളകപ
വതീടപ നവിരമവിചപ
നല്കുനതവിനവ

കുടവിനവളവ
ലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിനവ
പവണവി   ശതീ. അജവി
എ., തവിരവനനപുരവ

സമരപവിച ഹരജവി

16-7-2019 പേവി. എസപ 1/
227/2019/
ജ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

30-11-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

6 15046/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2012/
നവി.നസ.

വയനക്കാടപ ജവിലയവിനല
പേടവികജക്കാതവികക്കാരനട

വവിവവിധ
ആവശശ്യങ്ങള

ഉനയവിചപ ഭക്കാരതതീയ
പേടവികജന സമക്കാജവ

വയനക്കാടപ ജവിലക്കാ
കമവിറവി നസക്രടറവി

ശതീ.പേവി. ശവിവശങ്കരന്
സമരപവിച ഹരജവി 

12-6-2012 ഡബദ്യു.
എസപ.വവി.
119/17/
ജ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

12-12-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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7 19486/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി1/2012/
നവി.നസ.

കുടവിനവള വവിതരണ
പേദ്ധതവിയവില് അഴവിമതവി

നടതവിയ
ഉപദശ്യക്കാഗസര
നകതവിനര

നടപേടവിനയടകണ
നമനക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീ. എവ. മുരകന്
മക്കാസര സമരപവിച

ഹരജവി 

19-10-2012 സവി 1/145/17/
ജ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

12-12-2017

അനവിമ
റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

8 23534/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി2/
2016/

നവി.നസ.

വസ്തുവവിനപ
സവരക്ഷണഭവിതവി

നവിരമവിച്ചു
നല്കണനമനക്കാവശശ്യ
നപടപ ശതീ. പ്രഭക്കാകരന്

സമരപവിച ഹരജവി 

31-12-2017 ആര2/463/19/
പേ.ജ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

25-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

9 13880/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2012/

നവി.നസ.

2012 പമയപ  14, 15
തതീയതവികളവിനല

വയനക്കാടപ സന്ദരശനവ 

25-10-2012 സവി1/215/17/
ജ.വവി.വ.
തതീയതവി:

20-12-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

10 18834/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി3/
2013/നവി.

നസ.

അചന്പകക്കാവവില്
ഗവിരവിജന് പകക്കാളനവി
നവിവക്കാസവികളുനട

വവിവവിധ
ആവശശ്യങ്ങള
സവബേനവിചപ

പകക്കാളനവി
നവിവക്കാസവികള

സമരപവിച ഹരജവി 

8-4-2014 സവി1/519/
ജ.വവി.വ.
തതീയതവി: 

23-1-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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XIII  വശ്യവസക്കായ വകുപപ   

ക്രമ

നമ്പര

ഫയൽ

നമ്പർ

വവിഷയവവ

ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സർകക്കാരവി

പലകപ

അയച

തതീയതവി

ഗവൺനമന്റെപ

റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 12381/

എസപ.സവി.

എസപ.ടവി.

എ 1/2012/

നവി.നസ.

KSIDC-യവില്

എസപ.സവി.എസപ.ടവി

ജതീവനകക്കാരകപ

പ്രപമക്കാഷന് നല്കവി

ജനറല്

മക്കാപനജര/എകവികന്യൂടതീവപ

ഡയറക്ടര ആയവി

നവിയമവിക്കുനതപ

സവബേനവിചപ

15-3-2012 12252/നജ3/

2015/വശ്യവ.

തതീയതവി: 

13-2-2019

റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

2 17257/

എസപ.സവി.

എസപ.ടവി.

എ 1/2020/

നവി.നസ.

പടക്കായപ നലറ്റുവ

തക്കാല്കക്കാലവികനഷഡവ

നവിരമവിക്കുവക്കാന്

അനവക്കാദവ നല്കണ

നമനക്കാവശശ്യനപടപ 

ശതീ. ബേക്കാലമുരളതീ കൃഷ്ണന്

സമരപവിച ഹരജവി.

3-6-2020 --- റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

3 26261/

എസപ.സവി.

എസപ.ടവി.

എ 3/

2018/

നവി.നസ.

പലക്കാണ്

എഴുതവിതളണനമനപ

ആവശശ്യനപടപ

ശതീമതവി കുമക്കാരവി ഷതീല

എന്, നവളനക്കാടപ

സമരപവിച ഹരജവി

12-3-2019 --- റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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4 19684/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/
2017/

നവി.നസ.

നക.എവ.എവ.എല്.
കസ്വക്കാളവിറവി കണ്പട്രൈക്കാള

ലക്കാബേവിനല
എസപ.സവി.എസപ.ടവി.

വവിഭക്കാഗവ
ജതീവനകക്കാരനട

സതീനവിപയക്കാറവിറവിയവ
നവിയമനവവ

അടവിമറവിക്കുനതവി
നനതവിനര നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമന
പപേക്ഷവിചപ 

ശതീ. നക.ബേക്കാബരക്കാജപ,
ശതീ. കവിപഷക്കാരകുമക്കാര
എനവിവര സമരപവിച

ഹരജവി

5-8-2017 എചപ3/225/
17/2017/വശ്യ
വ. തതീയതവി: 
12-6-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

   
XIV  ഉസൗരജ്ജ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയൽ
നമ്പർ

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സർകക്കാരവി
പലകപ
അയച
തതീയതവി

ഗവൺനമന്റെപ
റഫറൻസപ

നമ്പർ

റവിമക്കാർകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  1 20099/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 1/
2017/

നവി.നസ.

പേവി.എസപ.സവി-യപ
ഒഴവിവകള റവിപപക്കാരടപ

നചയ്യേക്കാതതപ
സവബേനവിചപ

K.S.E.B.-യവില്
ജൂനവിയര

അസവിസന്റെപ/കക്കാഷശ്യര
കമ്പനവി,

പകക്കാരപപറഷന് റക്കാങ്കപ
ലവിസവിനല

ഉപദശ്യക്കാഗക്കാരതവികള
സമരപവിച ഹരജവി 

12-7-2017
PWR-

A2/324/17/
ഊരജ്ജവ
തതീയതവി: 

19-7-2017

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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  2 20169/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/
2017/

നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിചപ പകരള

മലയവരഗ മഹക്കാജന
സവഘവ നസക്രടറവി,

ശതീ. റവി. എസപ. ഷക്കാജു
സമരപവിച ഹരജവി 

30-8-2018 174/ബേവി3/
2017/ഊ.വ.

തതീയതവി: 
21-2-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

  3 25970/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/
2019/

നവി.നസ.

നക.എസപ.ഇ.ബേവി.
ലവിമവിറഡപ

ജതീവനകക്കാരനട
നപ്രക്കാപമക്കാഷന്
APAR- നന്റെ

അടവിസക്കാനതവി
ലക്കാകവി സവവരണവ
അടവിമറവികക്കാനള

മക്കാപനജമമനന
തതീരമക്കാനവ

റദ്ദേക്കാക്കുനതവിനപ
നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാ
വശശ്യനപടപ ശതീ.

നചറുമൂടപ പമക്കാഹനന്
സമരപവിച ഹരജവി  

28-9-2020 PWR-
A2/1/2020-

POWER

 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

  4 19587/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/
2019/

നവി.നസ.

ഭൂരഹവിതരക്കായ ഹവിന
പവടര

സമുദക്കായങ്ങളകപ വതീടപ
നവിരമവിചപ

നല്കുനതവിനവ
കുടവിനവളവ

ലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിനവ
പവണവി    ശതീ. അജവി
എ., തവിരവനനപുരവ

സമരപവിച ഹരജവി

16-7-2019 സവി3/272/
2019/
ഉസൗവ.

തതീയതവി: 
6-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവിടവി

ല

  5 21120/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2019/

നവി.നസ.

സക്കാമുദക്കായവിക
സവവരണവ പേക്കാലവിചപ

പേവി.എസപ.സവി.
നവിയമനവ

ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ

ശതീ. ആനന്ദന് പേവി.,
നകക്കാലവ സമരപവിച

ഹരജവി

9-8-2019 പേവി. എസപ
1/169/

2019/ഊവ.
തതീയതവി: 

23-11 -2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവിടവില
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  6 14032/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/
2020/

നവി.നസ.

കവദദ്യുതവി വകുപവിനല
പേടവികജക്കാതവി
പേടവികവരഗ

ജതീവനകക്കാരനട
നപേക്കാത

വവിഷയങ്ങളുമക്കായവി
ബേനനപടപ ശതീ.

നചറുമൂടപ പമക്കാഹനന്
സമര പവിച ഹരജവി

16-10-2020 പേവി.ഡബദ്യു.
ആര.

എ 2/ 48/21/
പേവര

തതീയതവി: 
8-3-2021

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവിടവില

  7 24194/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/2019/
നവി.നസ.

സർകക്കാർവഴവി
പേതവിച്ചുനകക്കാടക്കുനതവി

നപ കവദദ്യുതവി
കണക്ഷൻ

നവിപഷധവിക്കുനതവിന
നമതവിനര നടപേടവി

ആവശശ്യനപടപ ശതീ.
സതശ്യൻ സമർപവിച

ഹർജവി.

12-11-2019 ഊർജ്ജ (ബേവി)
വകുപപ
269/

ബേവി.3//2019-
ഊ.വ.

തതീയതവി: 

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവിടവില

  8 24584/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/2019/
നവി.നസ.

വവിദശ്യക്കാഭശ്യക്കാസ
പയക്കാഗശ്യത കുറഞ
എസപ.സവി.എസപ.ടവി.
വവിഭക്കാഗകക്കാർകപ നക.
എസപ. ഇ. ബേവി. -യവിൽ
നവിയമനവ നൽകുനതപ
സവബേനവിചപ ശതീമതവി

കവവിത സമർപവിച
ഹർജവി.

7-12-2019 ഹർജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവിടവില

XV  നതക്കാഴവിലുവ കനപുണശ്യവവ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സരകക്കാരവിപല
യപ അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 18827/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2013/
നവി.നസ.

കുളത്തുപ്പുഴ എണപന
പതക്കാടതവിനല വവിവവിധ

പ്രശ്നങ്ങളകപ
പേരവിഹക്കാരവ

കക്കാണണനമനപ
ആവശശ്യനപടപ ശതീ.

രതതീഷപ കക്കാണവി
സമരപവിച ഹരജവി 

12-5-2020 51/ഡവി1/2019/
പേ.ജപേ.വ.വവി.വ.

തതീയതവി: 
8-2-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 19048/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2018/
നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിച്ചുനകക്കാണപ

ആദവിവക്കാസവി
പകക്കാണ്ഗസപ വയനക്കാടപ

ജവിലക്കാ പ്രസവിഡന്റെപ
സമരപവിച ഹരജവി 

1-6-2018 പേവി.എസപ /
120/2018/
നതക്കാഴവില് 
തതീയതവി: 
3-8-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

3 15674/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/2020/
നവി.നസ.

എവപപക്കായ്നമന്റെപ
എകപപചഞപ മുപഖന

നവിയമനവ
ലഭവികക്കാതതപ
സവബേനവിചപ

സമർപവിച ഹർജവി.

22-2-2020 LBRD/PS/
64/

2020
തതീയതവി: 

20-2-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമല

XVI.  നപേക്കാതഭരണ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  1 15764/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.  

എ
2/2020/
നവി.നസ.

എസപ.സവി., എസപ.ടവി.
വവിഭക്കാഗങ്ങളകപ പകരള

പേവി.എസപ.സവി. വഴവി
വവിവവിധ

തസവികകളവിപലകപ
നടത്തുന നവിയമനവ
അടവിമറവികനപടനതപ

സവബേനവിചപ ശതീ.
വവിജുകുമക്കാര വവി.എസപ,

ശതീ. അനതീഷ്കുമക്കാര പേവി.ജവി.
എനവിവര സമരപവിച

ഹരജവി

25-2-2020 ഉപേ.സവി1/92/
2020/ഉഭപേവ.

തതീയതവി 
9-11-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

  2 25880/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.  
ബേവി1/2018/
നവി.നസ.

സവസക്കാനതപ
പേടവികജക്കാതവി പേടവികവരഗ

വവിഭക്കാഗങ്ങളകപ
നസ്പെഷശ്യല് റവിക്രൂടപനമന്റെപ

നടപവിലക്കാക്കുനതപ
സവബേനവിചപ തൃശ്ശൂര
പേടവികജക്കാതവി -വരഗ

വവിദശ്യക്കാഭശ്യക്കാസ സവരക്ഷണ
സമവിതവി സമരപവിച

ഹരജവി 

7-2-2018 -- ഹരജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവിടവില
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  3 21120/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി1/2019/
നവി.നസ.

സക്കാമുദക്കായവിക
സവവരണവ പേക്കാലവിചപ

പേവി.എസപ.സവി.
നവിയമനവ

ലഭശ്യമക്കാകണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ

ശതീ. ആനന്ദന് പേവി.,
നകക്കാലവ സമരപവിച

ഹരജവി

24-8-2019 പേവി.എസപ1/
246/2019
തതീയതവി: 
9-9-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

XVII.  ഭക്ഷശ്യ-നപേക്കാതവവിതരണ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര
റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  1 17886/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/2012/
നവി.നസ.

പുളവികര പേടവികജക്കാതവി
പകക്കാളനവി

നവിവക്കാസവികളുനട
ദയനതീയക്കാവസ
സവബേനവിചപ 

ശതീ. പതമ്പക്കാമൂടപ
സഹപദവന്

സമരപവിച ഹരജവി 

10-8-2012 9863/ബേവി1/12/
ഭ.സവി.സ.വ. 

തതീയതവി: 
23-8-2012

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

  2 17526/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി1/2014/

നവി.നസ.

പേടവികവരഗകക്കാരനട
പറഷന്കക്കാര ഡപ
ബേവി.പേവി.എല്.

ആക്കുനതവിനക്കായവി
കളവികക്കാടപ പേവി.

സദക്കാശവിവന് കക്കാണവി
സമരപവിച ഹരജവി 

23-7-2014 9705/ബേവി3/14/
ഭ.സവി.സ.വ. 

തതീയതവി: 
30-5-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

  3 17704/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി1/2015/
നവി.നസ.

2014 ജനവരവി 1
മുതല് ഡവിസവബേര 31

വനര പേരവിഗണവിച
ഹരജവികള

സവബേനവിച
റവിപപക്കാരടപ (ജനറല്

റവിപപക്കാരടപ) 20-ാാ മതപ
റവിപപക്കാരടപ  

4386406/
ബേവി3/20/

ഭക്ഷശ്യ
നപേക്കാതവവിതരണവ

റവിപപക്കാരടപ
ലഭവിചവിടവില
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XVIII.  സക്കാമൂഹശ്യനതീതവി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 19048/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി1/2018/
നവി.നസ.

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിച്ചുനകക്കാണപ

ആദവിവക്കാസവി
പകക്കാണ്ഗസപ ജവിലക്കാ
പ്രസവിഡന്റെപ ശതീ. വവി.
അനനന് സമരപവിച

ഹരജവി 

1-6-2018 ബേവി2/265/
2018/

സക്കാ.നതീ.വ.
തതീയതവി: 

22-6-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

XIX.  ആസൂതണ സക്കാമ്പതവികകക്കാരശ്യ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 20159/
എസപ.സവി.
എസപ. ടവി. 
എ 2/2013/

നവി.നസ.

മുന്കക്കാലപ്രക്കാബേലശ്യ
പതക്കാനട

സക്കാനകയറവ
ലഭവിക്കുനതവിനക്കായവി 
ശതീ. കബേജുരക്കാജപ
സമരപവിച ഹരജവി 

4-12-2013 18687/എഫപ1/
13/ പക്കാനവിവഗപ

തതീയതവി: 
14-12-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവിയവി

ടവില

XX.  ഭവനനവിരമക്കാണ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 20267/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി. 

എ 2/
2015/

നവി.നസ.

നപ്രക്കാപമക്കാഷന്
നവിയമനവ

പുനനഃസക്കാപേവിചപ
കവിട്ടുനതവിനക്കായവി
ശതീ. നക. ജവി.

പജക്കാരജപ   സമരപവിച
ഹരജവി 

23-8-2018 HSG-A1/57/
2017/HSG
തതീയതവി: 
3-10-2018

അനവിമ
റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവിയവി
ടവില
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XXI. നവികുതവി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

1. 14005/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി

എ 1/2017/
നവി.നസ.

സതീനവിപയക്കാറവിറവി
പുനനഃസക്കാപേവിച്ചു
കവിട്ടുനതവിനവ
തടഞ്ഞുനവച

ആനകൂലശ്യങ്ങള
അനവദവിക്കുനതവിനവ

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ 
ശതീ. പേവി. പമക്കാഹന്,
നകക്കാലവ സമരപവിച

ഹരജവി സവബേനവിചപ

10-1-2017 1136975/
എഫപ1/നവി.വ.

തതീയതവി:
25-1-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

2. 15246/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/2017/
നവി.നസ.

പവടന്
സമുദക്കായകക്കാരനട

വവിവവിധ ആവശശ്യങ്ങള
ഉനയവിച്ചുനകക്കാണപ

ശതീ.എ. രക്കാമചന്ദ്രന്
സമരപവിച ഹരജവി

15-2-2017 T1/41/2019/
നവികുതവി

തതീയതവി: 
22-6-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

3. 25104/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/2018/
നവി.നസ.

ജക്കാതവിപപരപ വവിളവിചപ
ആപക്ഷപേവിച

പമലുപദശ്യക്കാഗസ
നനതവിനര നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമന
പപേക്ഷവിചപ ശതീമതവി
സല്മവ ജവി.ബേവി.

സമരപവിച ഹരജവി

5-11-2018 എസപ.സവി1/
303/2018/
ആഭശ്യനരവ
തതീയതവി: 

27-11-2018

ഹരജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവിടവില
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XXII.  ധനകക്കാരശ്യ വകുപപ 

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 18608/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി

ബേവി1/2018/
നവി.നസ.

പകരള സവസക്കാന
ഓഡവിറപ വകുപവില്
നവിനള കടത

പേതീഡനവ സവബേനവിചപ
ശതീ. വവി. നക.ഷക്കാജവി
സമരപവിച ഹരജവി

22-5-2018 2519//ഡവി1/
59/2018
തതീയതവി: 
8-10-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

    2 21554/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി2/
2018/

നവി.നസ.

മുന്കക്കാല
പ്രക്കാബേലശ്യതവിലുള
പ്രപമക്കാഷനകളുവ

കുടവിശവിക ശമ്പളവവ
അനവദവികണനമനപ
അപപേക്ഷവിചപ     ശതീ.
എസപ. വവിശസ്വവഭരന്
സമരപവിച ഹരജവി

1-8-2018 543574/
എസക്കാ.സവി2/

17/ധന.
തതീയതവി: 
19-9-2018

XXIII. ഉപദശ്യക്കാഗസ ഭരണപേരവിഷ്കക്കാര വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 18715/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/2020/
നവി.നസ.

2017 മുതല് വവിവവിധ
വവിഷയങ്ങളവില് നവിലവവില്
വന HSST നസ്പെഷശ്യല്
റവിക്രൂടപനമന്റെപ (SC/ST)
ലവിസകളവില് നവിനപ

അരഹമക്കായ നവിയമനങ്ങള
നടകക്കാതതപ സവബേനവിചപ

ശതീ. നക. ടവി. വവിപനക്കാദപ
മുതല്പപേര സമരപവിച

ഹരജവി

18-8-2020 ഹരജവി
കകപറവിയ
വവിവരപമക്കാ
റവിപപക്കാരപടക്കാ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

114

276/2022.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 23508/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി1/ 2017/
നവി.നസ.

കക്കാലവികറപ
സരവ്വേകലക്കാശക്കാലയവിനല

പേടവികജക്കാതവി
പേടവികവരഗതവില്നപട

ഉപദശ്യക്കാഗസരകപ
അരഹമക്കായ ആനകൂലശ്യങ്ങള

നവിപഷധവിക്കുനത
സവബേനവിചപ ശതീ.

കൃഷ്ണന്കുടവി  സമരപവിച
ഹരജവി 

10-10-2017 B1/170/18/
ഉ.ഭ.പേ.വ.
തതീയതവി:

23-5-2018

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

3 24194/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/2019
/നവി.നസ.

സർകക്കാർവഴവി
പേതവിച്ചുനകക്കാടക്കുനതവിനപ
കവദദ്യുതവി കണക്ഷൻ

നവിപഷധവിക്കുനതവിനനമതവി
നര നടപേടവി ആവശശ്യനപടപ
ശതീ. സതശ്യൻ സമർപവിച

ഹർജവി.

12-11-2019 റവനന്യൂ (യ)
വകുപപ

യ. 2/179/
2019-റവ.
തതീയതതീ: 

12-11-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

4 24850/എ
സപ.സവി.
എസപ.ടവി.

ബേവി2/2019
/നവി.നസ.

പേവി.എസപ.സവി.-യവിൽ
നവികതനപപടണ

നസക്ഷൻ  ഓഫതീസർ
തസവികയവിൽ നവിയമനവ

നടത്തുനതപ സവബേനവിചപ
ശതീ. രജവിതപ രക്കാജു. ആർ. വവി.

സമർപവിച ഹർജവി.

30-11-2019 ഉപദശ്യക്കാഗസ
ഭരണ

പേരവിഷക്കാര
(റൾസപ)
വകുപപ

3/303/19/
ഉ.ഭ.പേ.വ.
തതീയതവി: 

10-12-2019

റവിപപക്കാർടപ
ലഭശ്യമക്കായവി

ടവില

5 17098/
എസപ. സവി.
എസപ.ടവി. 
ബേവി3/2017
/നവി.നസ.

സവവരണവ അടവിമറവിചപ
നവിയമനവ നടന

എനക്കാപരക്കാപേവിചപ ശതീ.
ദതീപു.പേവി. പ്രസനന്
സമരപവിച ഹരജവി

11-4-2017 റളസപ1/
223/2020/

ഉഭപേവ.
തതീയതവി: 

14-12-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

6 16716/എ
സപ. സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി3/2020/
നവി.നസ.

നകക്കാലവ പേവി.എസപ.സവി.
ഓഫതീസവിനല LPSA

(മലയക്കാളവ) റക്കാങ്കപ ലവിസവിനല
അനനഡസ്വസപ നവിരതവി

വയണനമനവ സവവരണവ
അടവിമറവിചവരനകതവിനര

നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനമക്കാവ

ശശ്യനപടപ ശതീമതവി
ഷതീജക്കാപമക്കാള എസപ.നക.

സമരപവിച ഹരജവി

8-6-2020 റളസപ1/126
/2020/
ഉഭപേവ.
തതീയതവി: 

13-7-2020

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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XXIV. ടൂറവിസവ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല് നമ്പര വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ

പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  1 23289/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 1/2019/
നവി.നസ.

പജക്കാലവിയവില്
സതീനവിപയക്കാറവിറവിയവ
പേവിരവിഞ്ഞു നവിന
കക്കാലയളവവില്

ശമ്പളവവ
ലഭശ്യമക്കാകണ

നമനക്കാവശശ്യനപടപ 
ശതീ. സവി. രക്കാമചന്ദ്രന്
സമരപവിച ഹരജവി

12-11-2019

----

ഹരജവി
നനകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില

  2 21497/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2017/
നവി.നസ.

ആശവിത നവിയമനവ
നല്കണനമനപ

ആവശശ്യനപടപ ശതീമതവി
എ. മഞ്ജുഷ

സമരപവിച ഹരജവി

11-6-2018 171/എ 1/
2017/
ടൂറവിസവ

തതീയതവി: 
9-1-2018

അധവിക
വവിവര

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

  3 14306/
എസപ. സവി.
എസപ.ടവി. 

ബേവി3/2020/
നവി.നസ.

ജവിലക്കാ ടൂറവിസവ
പ്രപമക്കാഷന്

കസൗണ്സവിലവിനല
വവിരമവികല് പ്രക്കായ

പേരവിധവി 60 വയസ്സക്കായവി
ഉയരതവി 1-1-2019

മുതല് പ്രക്കാബേലശ്യതവില്
വരതക വവിധവ

ഉതരവപ പുറനപടവവി
ക്കുനതവിനപ നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാ
വശശ്യനപടപ ശതീമതവി
നനലല മുതല്പപേര
സമരപവിച ഹരജവി

20-1-2020

--

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില
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XXV. കക്കായവിക യവജനകക്കാരശ്യ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   1 15643/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.എ

2/2017/
നവി.നസ.

പകരള പസ്പെക്കാരട്സപ
കസൗണ്സവിലവില്

പേരവിശതീലകനക്കായവി സവിരവ
നവിയമനവ

നല്കണനമനക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീ.സുപരഷപ എവ.
സമരപവിച ഹരജവി 

15-3-2017 -- ഹരജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില

   2 21515/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/2020/
നവി.നസ.

മുന് പകന്ദ്രസരകക്കാര
പസവനവ നപേന്ഷനറവി

നബേനവിഫവിറവിനക്കായവി
പേരവിഗണവിചപ

നല്കണനമനപ
ആവശശ്യനപടപ ശതീ. നജ.

സവി. മധുകുമക്കാര സമരപവിച
ഹരജവി സവബേനവിചപ

23-12-2020 -- റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

XXVI ഗതക്കാഗത വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സരകക്കാരവിപല
യപ അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര
റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   1 21536/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 2/2020/
നവി.നസ.

ഇന്ക്രവിനമന്റെപ
അനവദവിക്കുനതപ
സവബേനവിചപ ശതീ.

വവിജപയന്ദ്രന് എ.നക.
സമരപവിച ഹരജവി 

25-11-2020 -- ഹരജവി
കകപറവിയ

വവിവരവ
അറവിയവിചവി

ടവില
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   2 16809/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.   
എ 3/2017
/നവി.നസ.

നകക്കാചവി  നമപട്രൈക്കാനറയവില്
നവിയമനങ്ങളവില്
പേടവികവവിഭക്കാഗകക്കാരകപ
സവവരണവ നല്കുനതപ
സവബേനവിചപ  
ശതീ.  ടവി. എവ. തങ്കപന്,
എറണക്കാകുളവ
സമരപവിച ഹരജവി

15-10-2019 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില

   3 23622/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
ബേവി2/2019/
നവി.നസ.

പേടവികവവിഭക്കാഗവ
വവിദശ്യക്കാർതവികൾകപ
ദൂരപേരവിധവിയവിലക്കാനത
നക.എസപ.ആർ.ടവി.സവി.
ബേസപ  കൺസഷൻ
അനവദവികണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ  ശതീ.എവ.എ.
ലകണൻ  സമർപവിച
ഹർജവി.

2-11-2019 ഗതക്കാഗത
വകുപപ
എ.2/472/19/
ഗതക്കാ.
തതീയതവി:  
4-12-2019

റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില

XXVII  വവിജവിലന്സപ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ
നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   1 17481/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 2/2016/
നവി.നസ.

അഡതീഷണല്  ലതീഗല്
അനനഡസ്വസര
തസവികയവിനല
എസപ.സവി/എസപ.ടവി
സവവരണവ  അടവിമറവിചതപ
സവബേനവിചപ  ശതീ.  നക.
രക്കാഘവന്   സമരപവിച
ഹരജവി 

23-11-2019 സവി1-
153/2018/
വവിജവിലന്സപ
തതീയതവി: 
27-6-2018

അധവിക
വവിവര
റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില
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XXVIII  ദുരനനവിവക്കാരണ വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല്

നമ്പര

വവിഷയവവ

ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സരകക്കാരവി

പലയപ

അയച

തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ

റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

    1 16111/

എസപ.സവി.

എസപ.ടവി.

എ 1/2019/

നവി.നസ.

പ്രളയക്കാനനര ഫണപ

ലഭവിക്കുനതവിനപ നടപേടവി

സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവശശ്യ

നപടപ ശതീമതവി സരവിത

ബേക്കാബ  സമരപവിച ഹരജവി 

13-3-2019 ഡവി. എവ. എ

2/482/ 2019/

ഡവി.എവ.ഡവി.

തതീയതവി: 

24-4-2019

 റവിപപക്കാരടപ

ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

XXIX  മത്സശ്യബേനന തറമുഖ വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല്

നമ്പര

വവിഷയവവ

ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സരകക്കാരവി

പലയപ

അയച

തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ

റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

    1 24187/

എസപ.സവി.

എസപ.ടവി.

എ 1/2019/

നവി.നസ.

ഫവിഷറതീസപ വകുപവിനന്റെ

റഗുലര പ്രപമക്കാഷന്

പുനനഃസക്കാപേവികണനമനക്കാ

വശശ്യനപടപ ശതീ. ബേവി. ടവി.

മക്കാധവന്  സമരപവിച

ഹരജവി 

13-11-2019 ഹരജവി

നനകപറവി

യ വവിവരവ

അറവിയവിചവി

ടവില
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XXX  പേവിപനക്കാക വവിഭക്കാഗ വവികസന വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ

നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   1 23721/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.

എ 3/2019/
നവി.നസ.

ഒ.ഇ.സവി. ലവിസവില്
നവിനവ

'നചമക്കാന്/നചമക്കാര'
എന ജക്കാതവിപപരപ
നതീകവ നചയ്യുവക്കാന്

പവണ നടപേടവി
സസ്വതീകരവികണനമനക്കാവ
ശശ്യനപടപ അഖവില പകരള

(ഹവിന)
'നചമക്കാന്/നചമക്കാര'
സമക്കാജവ ജനറല്

നസക്രടറവി,
തവിരവനനപുരവ
സമരപവിച ഹരജവി

26-10-2019 ഹരജവി
നനകപറവിയ
വവിവരപമക്കാ
റവിപപക്കാര

പടക്കാ
ലഭശ്യമക്കാകവി

യവിടവില

XXXI  ക്ഷതീരവവികസന വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

വവിഷയവവ
ഹരജവികക്കാരനന്റെ പപേരവ

സരകക്കാരവി
പലയപ
അയച
തതീയതവി

ഗവണ്നമന്റെപ
റഫറന്സപ
നമ്പര

റവിമക്കാരകപ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

   1 22105/
എസപ.സവി.
എസപ.ടവി.
എ 3/2020/
നവി.നസ.

അരഹതനപട
നപ്രക്കാപമക്കാഷന്
യഥക്കാസമയവ അനവദവിചപ
കുടവിശവിക
ആനകൂലശ്യങ്ങള
ലഭശ്യമക്കാക്കുനതവിന
പവണ
നടപേടവിയക്കാവശശ്യനപടപ
ശതീ.  ആനന്ദന്  സവി.,
സമരപവിച ഹരജവി

23-12-2020 റവിപപക്കാരടപ
ലഭശ്യമക്കാകവി
യവിടവില
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