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ആമുഖന്റിം

യുവജനകക്ഷേമവന്റിം  യുവജനകേഭാരര്യവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി  (2021-2023)-യുസട
അദര്യക്ഷേനഭായ ഞഭാന,  സമനിതനി അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ സമനിതനിയുസട  ഒനഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന. 

2020  ജനുവരനി  1  മുതല്  2020  ഡനിസന്റിംബര്  31  വസരയുള്ള കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി
(2019-2021)-യുസട  പരനിഗണനയനില്  വന  വനിഷയങ്ങള്  സന്റിംബനനിചന്റിം  വര്യകനികേളനില്
നനിനന്റിം  സന്റിംഘ  ടനഭാ  പതനിനനിധനികേളനില്  നനിനന്റിം  ലഭനിച്ച  ഹര്ജനികേളനികന്മേലുള്ള  സര്കഭാര്
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടയുന്റിം  അടനിസഭാനതനിലുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.  റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലയളവനില്
സമനിതനി 9 കയഭാഗങ്ങള് കചേരുകേയുണ്ടഭായനി. 

8-11-2021-സല കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച.

എ. എന. ഷന്റിംസതീര്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദര്യക്ഷേന,
2021 നവന്റിംബര് 8. യുവജനകക്ഷേമവന്റിം യുവജനകേഭാരര്യവന്റിം 
                                                                                   സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

യുവജനപക്ഷേമവവും  യുവജനകപ്പോരര്യവവും  സവുംബനറിച്ച  സമറിതറി  പകരള  നറിയമസഭയുടട
നടപടറിക്രമവവും കപ്പോരര്യനറിര്വ്വഹണവവും  സവുംബനറിച്ച ചടങ്ങളറിടലെ  ചടവും  261(O)  പ്രകപ്പോരവും
31-7-2010-നട്ട്  രൂപപീക കൃതമപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത  ചടങ്ങളറിടലെ  ചടവും  261(P)-യറില്  സമറിതറിയുടട
കര്ത്തവര്യങ്ങടളക്കുററിച്ചട്ട് വര്യവസ്ഥ ടചയറിട്ടുണട്ട്.  15-ാം പകരള നറിയമസഭയുടട യുവജനപക്ഷേമവവും
യുവജനകപ്പോരര്യവവും സവുംബനറിച്ച സമറിതറി 2021 ജൂണ് 15-നട്ട് രൂപപീകൃതമപ്പോയറി. 

2.  പകരള  സവുംസ്ഥപ്പോന  യുവജനപക്ഷേമ  പബപ്പോര്ഡട്ട്  നടപറിലെപ്പോക്കുന്ന  വറിവറിധ
പക്ഷേമപദ്ധതറികളുടട പ്രവര്ത്തനവും വറിലെയറിരുത്തുക, വര്യകറികളറില് നറിനവും സവുംഘടനകളറില്
നറിനവും  സമറിതറികട്ട്  ലെഭറിക്കുന്ന  പരപ്പോതറികളുവും  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുവും  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട്  പരറിഹപ്പോര
മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുക,  പകനപ്പോവറിഷ്കൃത  യുവജനപക്ഷേമ  പദ്ധതറികളുടട  നടത്തറിപറിനട്ട്
പനതൃതതവും  നല്കുക,  യുവജനപക്ഷേമ  പദ്ധതറികള്കപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുന്ന സര്കപ്പോര്  ഫണട്ട്
ശരറിയപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനടവനറപ്പുവരുത്തുക,  യുവജനപക്ഷേമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ടമച്ചടപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയുള്ള സതയവുംടതപ്പോഴറില് പരറിശപീലെന പദ്ധതറികള്,  സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചറിതത
പദ്ധതറികള്,  നപ്പോഷണല് ടഹല്ത്തട്ട് മറിഷന്  (NHM),  കപ്പോയറിക സപ്പോവുംസപ്പോരറിക പദ്ധതറികള്,
വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പദ്ധതറികള്,  ടപപ്പോതുവറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  പദ്ധതറികള്  എന്നറിവയറില്
യുവജനപങപ്പോളറിത്തവും  ടമച്ചടപടുത്തുവപ്പോന്  പനതൃതതവും  നല്കുക,  യുവജനങ്ങടളയുവും
യുവജനപക്ഷേമടത്തയുവും സവുംബനറിച്ചട്ട് സഭയറില് ഉയര്നവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പരറിപശപ്പോധറിക്കുക,
സഭപയപ്പോ,  സപീകപറപ്പോ  പ്രപതര്യകവും  റഫര്  ടചയ്യുന്ന  വറിഷയങ്ങളുവും  സമറിതറികട്ട്  ഉചറിതടമന്നട്ട്
പതപ്പോനന്ന  വറിഷയങ്ങളുവും  ഹര്ജറിയപ്പോയറി  പരറിഗണറിച്ചട്ട്  നടപടറി  സതപീകരറിക്കുക  തുടങ്ങറിയവയപ്പോണട്ട്
യുവജനപക്ഷേമവവും  യുവജനകപ്പോരര്യവവും  സവുംബനറിച്ച  സമറിതറിയുടട  കര്ത്തവര്യങ്ങള്.  സമറിതറികട്ട്
ലെഭറിക്കുന്ന വറിവറിധ ഹര്ജറികളറിപന്മേല് ബനടപട  സര്കപ്പോര് വകുപ്പുകളറില് നറിനവും ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
ലെഭര്യമപ്പോകറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട്  പരപ്പോതറി  വറിഷയവും  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശര്യമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുവും
ശറിപപ്പോര്ശകളുവും  സര്കപ്പോരറിനട്ട്  നല്കുകയപ്പോണട്ട്  സമറിതറിയുടട  പ്രധപ്പോന  ചുമതലെ.  സര്കപ്പോര്
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  പരറിഗണറിക്കുകയുവും  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  തൃപറികരമടല്ലെങറില്  അധറികവറിവരവും
ആവശര്യടപടുകയുവും ആവശര്യമുള്ളപക്ഷേവും ഹര്ജറികപ്പോരനറില് നറിനവും ബനടപട വകുപ്പുപദര്യപ്പോഗസ്ഥരറില്
നറിനവും സമറിതറി ടതളറിടവടുക്കുകയുവും ടചയ്യുന.  കൂ ടപ്പോടത സമറിതറിയുടട പ്രവര്ത്തന പരറിധറിയറില്
വരുന്ന  പ്രപതര്യക  വറിഷയങ്ങളറില്  പഠനവും  നടത്തുകയുവും  അതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സന്ദര്ശനവും,
ടതളറിടവടുപട്ട്  എന്നറിവ  നടത്തുകയുവും  ആയതറിടന്റെ  അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറില്  സമറിതറിയുടട
നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുവും  ശറിപപ്പോര്ശകളുവും  ഉള്ടപടുത്തറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  തയപ്പോറപ്പോകറി   നറിയമസഭയറില്
സമര്പറിക്കുകയുവും ടചയ്യുന.

3.  ബഹ.  സപീകര് നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശവും  ടചയ്യുന്ന ഒരു അദ്ധര്യക്ഷേനുവും എടട്ട്  അവുംഗങ്ങളുമുള്ടപടതപ്പോണട്ട്
സമറിതറിയുടട ഘടന.
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4.  2020  ജനുവരറി  ഒന്നട്ട്  മുതല്  2020  ഡറിസവുംബര്  31  വടരയുള്ള  കപ്പോലെയളവറിടലെ

യുവജനപക്ഷേമവവും യുവജനകപ്പോരര്യവവും സവുംബനറിച്ച സമറിതറി  (2019-2021)-യുടട പ്രവര്ത്തനങ്ങടളയുവും

സമറിതറിയുടട  പരറിഗണനയറില്  വന്ന  വറിഷയങ്ങളപ്പോയ  വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  വപ്പോയ,  പറി.എസട്ട്.സറി.

നറിയമനവും തുടങ്ങറി യുവജനങ്ങളുമപ്പോയറി ബനടപട വറിവറിധ വറിഷയങ്ങള് സവുംബനറിച്ചട്ട്  സമറിതറി

മുമപ്പോടക  ലെഭറിച്ച  ഹര്ജറികളറിപന്മേല്  ലെഭര്യമപ്പോയ  സര്കപ്പോര്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുടടയുവും  അടറിസ്ഥപ്പോനത്തറിലെപ്പോണട്ട്

ഈ ററിപപപ്പോര്ടട്ട് തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതട്ട്.

5.  പലെപ്പോകവും മുഴുവന് പകപ്പോവറിഡട്ട്-19-ടന്റെ പറിടറിയറില് അകടപട കപ്പോലെയളവട്ട് ആയറിരുന

2020.  പലെപ്പോക്ഡഡൗണവും  തുടര്നവന്ന  നറിയന്ത്രണങ്ങളുവും  സര്കപ്പോര്  ഓഫപീസുകളുടട

പ്രവര്ത്തനവും  തപ്പോളവുംടതററിടച്ചങറിലവും  യുവജനങ്ങളുടട  പ്രശ്നത്തറില്  വളടര  ശകമപ്പോയറി

ഇടടപടപ്പോന്  സമറിതറികട്ട്  കഴറിഞ.  നറിയമസഭയുടട  ചരറിത്രത്തറിലെപ്പോദര്യമപ്പോയറി  ഓണ്ടടലെന്

മുപഖേന  ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോര്തറികടള  പടങടുപറിച്ചുടകപ്പോണട്ട്  പയപ്പോഗങ്ങള്  സവുംഘടറിപറിക്കുവപ്പോനുവും

അവരുടട പരപ്പോതറികള് പകള്ക്കുവപ്പോനുവും അതറിപന്മേല് നടപടറി സതപീകരറിക്കുവപ്പോനുവും സമറിതറികട്ട്

കഴറിഞ.   പകപ്പോവറിഡട്ട്-19  വര്യപ്പോപനവുംമൂലെവും  ജറില്ലെപ്പോതലെപയപ്പോഗങ്ങള്  പചരുവപ്പോന്  സമറിതറികട്ട്

സപ്പോധറികപ്പോതറിരുന്ന സപ്പോഹചരര്യത്തറില് പറി.എസട്ട്.സറി.-യുടട വറിവറിധ റപ്പോങട്ട് ലെറിസ്റ്റുകളറിലള്ടപട

ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോര്തറികടള പടങടുപറിച്ചുടകപ്പോണട്ട് നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറികളുടട ചരറിത്രത്തറിലെപ്പോദര്യമപ്പോയറി

ഓണ്ടടലെന്  മുപഖേന  (ഗൂഗറിള്  മപീറട്ട്)  154  ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോര്തറികടള  നപ്പോലെട്ട്  പയപ്പോഗങ്ങളറിലെപ്പോയറി

സമറിതറി  പനരറില്  പകള്ക്കുകയുവും  അവരുടട  പരപ്പോതറികള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട്ട്  പവണ

നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്/ ശറിപപ്പോര്ശകള് സര്കപ്പോരറിനട്ട് നല്കുകയുവും ടചയ. 

6.  പകപ്പോവറിഡട്ട്-19  മഹപ്പോമപ്പോരറിയുടട  പശപ്പോത്തലെത്തറില്  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങളറില്

ഓണ്ടടലെന്  മുപഖേനയുവും  അവുംഗങ്ങള്കട്ട്  പടങടുകപ്പോവും  എന്ന  ബഹ.  സപീകറുടട

നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരവും  2020-ടലെ  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങളറില്  അവുംഗങ്ങള്  ഓണ്ടടലെനറിലവും

ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന.  പറി.എസട്ട്.സറി. ഉപദര്യപ്പോഗപ്പോര്തറികടള പടങടുപറിച്ചുടകപ്പോണ്ടുള്ള ടതളറിടവടുപട്ട്

പയപ്പോഗങ്ങള്  ഉള്ടപടട  ഇഡൗ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  കപ്പോലെയളവറില്  സമറിതറി  9  പയപ്പോഗങ്ങള്

പചരുകയുണപ്പോയറി. 

7.  സമറിതറി  (2019-2021)  2020  ജനുവരറി  1 മുതല്  ഡറിസവുംബര്  31  വടരയുള്ള

കപ്പോലെയളവറില് ഒരു ററിപപപ്പോര്ടപ്പോണട്ട് സഭയറില് സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്.  2019  ജനുവരറി  1  മുതല്

2019  ഡറിസവുംബര്  31  വടരയുള്ള  കപ്പോലെയളവറില്  സമറിതറിയുടട  പരറിഗണനയറില്  വന്ന

വറിഷയങ്ങളുവും  ശറിപപ്പോര്ശകളുവും  ഉള്ടകപ്പോള്ളറിച്ചുടകപ്പോണട്ട്  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  സമറിതറി  (2019-2021)-യുടട

ആറപ്പോമതട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  (ജനറല്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്)   2020  ടഫബ്രുവരറി  മപ്പോസവും  11-ാം  തപീയതറി

സഭയറില് സമര്പറിച്ചു.
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8.  സമറിതറിയുടട  ഇടടപടല്മൂലെവും  ഇകപ്പോലെയളവറില്  പരറിഹൃതമപ്പോയതുവും  പ്രസകമപ്പോയതുമപ്പോയ
ഹര്ജറി സവുംബനറിച്ചുള്ള വറിവരങ്ങള് ചുവടട പചര്ക്കുന:

വറിഷയവും:- ടസക്രപടററിയറട്ട്  ഓഫപീസട്ട്  അറന്ഡന്റെട്ട്  തസറികയറിപലെയട്ട്  പറി.എസട്ട്.സറി.
വറിജപ്പോപനവും  പുറടപടുവറികണടമന്നപ്പോവശര്യടപടട്ട്  ശപീമതറി  പരഖേ  എസട്ട്.ഒ.,
തറിരുവനന്തപുരവും സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

(ഫയല് നമര് 17495/ടടവ.എ.സറി3/2019/നറി.ടസ.)

(റഫറന്സട്ട് നമര് റൂള്സട്ട്-2/110/2019/ഉഭപവ. തപീയതറി 5-9 -2019)

 ടസക്രപടററിയറട്ട് ഓഫപീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് തസറികയറിപലെയട്ട് നറിയമനവും നടത്തുന്നറിടല്ലെനവും
ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  തസറികയറിപലെയ്ക്കുള്ള  വറിജപ്പോപനവും  പുറടപടുവറികപ്പോനുവും  അനന്തര
നടപടറികള്  തതരറിതടപടുത്തപ്പോനുമുള്ള  നടപടറികള്  സതപീകരറികണടമന്നപ്പോവശര്യടപടട്ട്
ശപീമതറി  പരഖേ  എസട്ട്.ഒ., തറിരുവനന്തപുരവും  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിപന്മേല്  ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥ
ഭരണപരറിഷപ്പോര  (റൂള്സട്ട്)  വകുപട്ട്  5-9-2019  തപീയതറിയപ്പോയറി  ലെഭര്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ടസക്രപടററിയറട്ട്  /പകരള  പബറികട്ട്  സര്വ്വപീസട്ട്  കമപീഷന്/  പലെപ്പോകല്  ഫണട്ട്
ആഡറിറട്ട്/പകരള നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട്ട്  എന്നപീ വകുപ്പുകളറിടലെ ഓഫപീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട്
തസറികയുടട  വറിജപ്പോപനവും  27-7-2019-ല്  കപ്പോറഗററി  നമര്  089/2019  പ്രകപ്പോരവും
പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുടണനവും  ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥ  ഭരണപരറിഷപ്പോര  (റൂള്സട്ട്)  വകുപട്ട്   ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ടചയ്യുകയുവും
ആയതട്ട്  16-1-2020-ടലെ സമറിതറി  പയപ്പോഗവും  പരറിഗണറിക്കുകയുവും  അവുംഗപീകരറിക്കുകയുവും
ടചയ്യുകയുണപ്പോയറി.  ഹര്ജറികപ്പോരറിടയ പപപ്പോടലെ അപനകവും പപര്കട്ട് സമറിതറിയുടട ഇടടപടല്
സഹപ്പോയകരമപ്പോയറി എന്നതട്ട് ചപ്പോരറിതപ്പോര്തര്യവും ഉളവപ്പോക്കുന്നതപ്പോണട്ട്. മുന്കപ്പോലെങ്ങളറിപലെതുപപപ്പോടലെ
സമറിതറിയുടട  കര്ത്തവര്യങ്ങള്  നറിറപവറ്റുന്നതറിനട്ട്  പവണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സമറിതറിയുടട
ഭപ്പോഗത്തുനറിനവും ഉണപ്പോകുന്നതപ്പോണട്ട്. 

എ. എന്. ഷവുംസപീര്,
തറിരുവനന്തപുരവും, അദ്ധര്യക്ഷേന്,
2021 നവവുംബര് 8. യുവജനപക്ഷേമവവും യുവജനകപ്പോരര്യവവും 
                                                                                   സവുംബനറിച്ച സമറിതറി.
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അനുബനന്ധം   I

അനുകൂല മറുപടടി ലഭടിച്ച സര്കക്കാര് റടിപപക്കാര്ട്ടുകളുടട 
അടടിസക്കാനതടില് നടപടടി അവസക്കാനടിപടിച്ച ഫയലുകള്  

1 വടിദദക്കാഭദക്കാസ വക്കായ്പ അനുവദടിയ്ക്കണടമനന്ന് ആവശദടപടന്ന്  ശശ.  ടജ.  റടിച്ചക്കാര്ഡ്സണ് ദക്കാസന്ന്,

ടകക്കാലന്ധം സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി. 

(ഫയല് നമ്പര് 15516/ടടവ.എ.സടി.1/2012/നടി. ടസ.)

2 വടിവടിധ  ആവശദങ്ങള്  ഉനയടിച്ചുടകക്കാണ്ടുള്ള  വയനക്കാടന്ന്  ജടിലയടിടല  വടിവടിധ

പസക്കാര്ട്സന്ന് ക്ലബ്ബുകള്/സന്ധംഘടനകള് എനടിവര് സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി.

(ഫയല് നമ്പര് 25023/വവ.എ.സടി1/2017/നടി.ടസ.)

3 പടി.എസന്ന് .സടി. മുപഖേനയുള്ള നടിയമനന്ധം സന്ധംബനടിച്ചന്ന് ശശ. ബക്കാബുരക്കാജന് മുതല്പപര്

സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി.

(ഫയല് നമ്പര് 25012/വവ.എ.സടി3/2017/നടി.ടസ.)

4 ഗക്കാമവടികസന  വകുപടിടല  ലക്ചറര്  പഗഡന്ന്  II  നടിയമനന്ധം  സന്ധംബനടിച്ചന്ന്

ശശമതടി അമല പടി.ടടവ. , എറണക്കാകുളന്ധം സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി

(ഫയല് നമ്പര് 20427/വവ.എ.സടി3/2014/നടി.ടസ.)

5 ഫക്കാര്മസടിസന്ന്  പഗഡന്ന്  II  തസടികയടിടല  നടിയമനന്ധം  സന്ധംബനടിച്ചന്ന്  ശശ.  മടിഥുന്

പലക്കാഹടിതക്കാക്ഷന് മുതല്പപര്, ശശ. ബടിജു ടടവ . എസന്ന് . എനടിവര് സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി

(ഫയല് നമ്പര് 25014/വവ.എ.സടി3/2017/നടി.ടസ.)

6 പനക്കാര്ക റൂടന്ന്സന്ന്  പടിന്വക്കാതടില് നടിയമനന്ധം സന്ധംബനടിച്ചന്ന്  ശശ.  മുഹമ്മദന്ന് കുഞടി സടി.എച്ചന്ന്  .

സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി

(ഫയല് നമ്പര്24715/വവ.എ.സടി1/2018/നടി.ടസ)
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   അനുബനന്ധം   II

 സര്കക്കാര് റടിപപക്കാര്ട്ടുകളുടട അടടിസക്കാനതടില് 
 നടപടടി അവസക്കാനടിപടിച്ച ഫയലുകള്

1 വടിദദക്കാഭദക്കാസ വക്കായ്പ സന്ധംബനടിച്ചന്ന് ശശ. വടി. ടജ. പജക്കാസഫന്ന്, വയനക്കാടന്ന് സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15673/ടടവ.എ.സടി.1/2012/നടി. ടസ.)

2 വടിദദക്കാഭദക്കാസ വക്കായ്പ സന്ധംബനടിച്ചന്ന്  ശശ.  ബടിജടിന് പടി.  പതക്കാമസന്ന്,  തടിരുവനന്തപുരന്ധം
സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി. 
(ഫയല് നമ്പര് 15992/ടടവ.എ.സടി.2/2012/നടി. ടസ.)

3 വടിദദക്കാഭദക്കാസ വക്കായ്പ സന്ധംബനടിച്ചന്ന്  കുമക്കാരടി  അഭടിനയ അപശക്കാകന്ന്,  തടിരുവനന്തപുരന്ധം
സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി. 
(ഫയല് നമ്പര് 16979/ടടവ.എ.സടി.1/2012/നടി. ടസ.)

4 വടിദദക്കാഭദക്കാസ  വക്കായ്പ സന്ധംബനടിച്ചന്ന്  ശശ.  ലടിന്സടി  വര്ഗശസന്ന്,  ചുങ്കതറ,  നടിലമ്പൂര്
സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി. 
(ഫയല് നമ്പര് 20503/ടടവ.എ.സടി.3/2012/നടി. ടസ.)

5 പടി.എസന്ന്.സടി.  മുപഖേനയുള്ള നടിയമനന്ധം  സന്ധംബനടിച്ചന്ന്  വയനക്കാടന്ന്  ജടിലക്കാ  എല്.ഡടി.
ടടപടിസന്ന്  /ക്ലക്കാര്കന്ന് ടടടപടിസന്ന് റക്കാങ്കന്ന്  പഹക്കാള്പഡഴന്ന് അപസക്കാസടിപയഷന് ടസക്രടറടി
ശശ. ഷഫശകന്ന് എന്ധം.ബടി. സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി
(ഫയല് നമ്പര് 25009/ടടവ.എ.സടി.1/2017/നടി. ടസ.)

6 ടക.എസന്ന്.ആര്.ടടി.സടി.  റടിസര്വന്ന്  കണ്ടക്ടര്  നടിയമനന്ധം-പത്രപരസദന്ധം  മുപഖേന -
ശശ.ഷടിപജക്കാ ടസബക്കാസദന് സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി സന്ധംബനടിച്ചന്ന്
(ഫയല് നമ്പര് 23034/ടടവ.എ.സടി.1/2017/നടി. ടസ.)

7 ടക.എസന്ന്.ആര്.ടടി.സടി.-യടിടല  കണ്ടക്ടര്  തസടികയടിപലകന്ന്  പടി.എസന്ന്.സടി.
മുപഖേനയുള്ള നടിയമനന്ധം സന്ധംബനടിച്ചന്ന് 
(ഫയല് നമ്പര് 21010/വവ.എ.സടി.1/2014/നടി.ടസ.)

8 ടക.എസന്ന്.ആര്.ടടി.സടി.  ഗക്കാര്ഡന്ന് പഗഡന്ന്  II  നടിയമനന്ധം പത്രപരസദന്ധം മുപഖേന ലഭടിച്ച
ഹര്ജടികള് സന്ധംബനടിച്ചന്ന്
(ഫയല് നമ്പര് 24543/ടടവ.എ.സടി.1/2017/നടി. ടസ.)
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9 ടക.എസന്ന്.ആര്.ടടി.സടി. പസക്കാര് ഇഷഷ്യൂവര് നടിയമനന്ധം പത്രപരസദന്ധം മുപഖേന ലഭദമക്കായ

ശശമതടി സുജടിത എസന്ന്., പക്കാലകക്കാടന്ന്  സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി സന്ധംബനടിച്ചന്ന്

(ഫയല് നമ്പര് 24026/ടടവ.എ.സടി.1/2017/നടി. ടസ.)

10 ടക.എസന്ന്.ആര്.ടടി.സടി.നടിയമനന്ധം  സന്ധംബനടിച്ചന്ന്  സമടിതടി  ആരക്കാഞ  വടിവരതടിപന്മേല്

മറുപടടി ലഭദമക്കാക്കുനതന്ന് സന്ധംബനടിച്ചന്ന്

(ഫയല് നമ്പര് 23230/ടടവ.എ.സടി.3/2017/നടി. ടസ.)

11 ടക.എസന്ന്.ആര്.ടടി.സടി.  വര്കന്ന്  അസടിസനന്ന്  നടിയമനന്ധം  പത്രപരസദന്ധം  മുപഖേന

ലഭദമക്കായ ശശ. നടിവടിന് എ.ടക.മുതല്പപര് സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി സന്ധംബനടിച്ചന്ന്

(ഫയല് നമ്പര് 24203/ടടവ.എ.സടി.3/2017/നടി. ടസ.)

12 പടി.എസന്ന്.സടി.മുപഖേനയുള്ള  നടിയമനന്ധം  (ജൂനടിയര്  ലക്കാന്ധംപഗഗ്വേജന്ന്  ടശച്ചര്,  ഹടിനടി)

സന്ധംബനടിച്ചന്ന് ശശമതടി പതക്കാക്ഷടി പടി.ആര്., ഇടുകടി സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി 

(ഫയല് നമ്പര് 19948/ടടവ.എ.സടി.3/2014/നടി. ടസ.)

13 പകരള  ബശറന്ന്  പഫക്കാറസന്ന്  ഓഫശസര് ലടിസടിടന  കക്കാലക്കാവധടി  പുനനഃസക്കാപടിക്കുനതന്ന്

സന്ധംബനടിച്ചന്ന് ശശ. ബബടിന് എന്.പടി., വയനക്കാടന്ന് സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി സന്ധംബനടിച്ചന്ന്.

(ഫയല് നമ്പര്  25013/വവ.എ.സടി1/2017/നടി.ടസ.)

14 പടി.എസന്ന്.സടി.മുപഖേനയുള്ള  ബക്കാഞന്ന്  മക്കാപനജര്  തസടികയടിപലയ്ക്കുള്ള  നടിയമനന്ധം

സന്ധംബനടിച്ചന്ന് ശശമതടി ഗടിരടിജ എസന്ന്. നക്കായര് സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി 

(ഫയല് നമ്പര്  25686/വവ.എ.സടി1/2017/നടി.ടസ.)

15 തക്കാല്കക്കാലടിക നടിയമനന്ധം  സടിരടപടുത്തുനതന്ന്  സന്ധംബനടിച്ചന്ന്   ശശ.  വല്സലന് ടക.ടക.

സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി സന്ധംബനടിച്ചന്ന്

(ഫയല് നമ്പര് 25015/ടടവ. എ. സടി. 1/2017/നടി. ടസ.)

16 ബക്കാലപസവടിക പകക്കാഴന്ന്  കഴടിഞ അങ്കണവക്കാടടി  വര്കര്മക്കാടര  ടഎ.സടി.ഡടി.എസന്ന്.

സൂപര്ടടവസര്  തസടികയടിപലയ്ക്കന്ന്  ഉയര്ത്തുനതന്ന്  സന്ധംബനടിച്ചന്ന്  ശശമതടി  ടശസ  ടടഷനടി

സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി.

(ഫയല് നമ്പര്  20819/വവ.എ.സടി.3/2014/നടി.ടസ.)
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17 ടകക്കാലന്ധം ജടിലക്കാ അത് ലറടികന്ന് അപസക്കാസടിപയഷന് ടസക്രടറടി  ശശ.എന്ധം. എപഡഗ്വേര്ഡന്ന്
സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി 
(ഫയല് നമ്പര് 25137/ടടവ. എ. സടി. 1/2018/നടി. ടസ.)

18 മുണ്ടയക്കാടന്ന്  ഇന്പഡക്കാര്  പസഡടിയതടില്  കരക്കാടട  പരടിശശലനതടിനുള്ള  അനുമതടി
ലഭദമക്കാക്കുനതടിനക്കായടി ശശ. പ്രബശഷന്ന് പടി.  സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി.
(ഫയല് നമ്പര് 14407/വവ.എ.സടി1/2017/നടി.ടസ.)

19 എന്ധംപപക്കായ്ടമനന്ന്  എകന്ന്പചഞന്ന്  മുപഖേനയുള്ള  നടിയമനന്ധം  സന്ധംബനടിച്ചന്ന്
ശശ. വടിപനക്കാദന് ടക.  സമര്പടിച്ച ഹര്ജടി 
(ഫയല് നമ്പര് 25095/ടടവ. എ. സടി. 1/2018/നടി. ടസ.)



അനുബനന്ധം   III
തതീര്പപ്പാകപ്പാത്ത  ഫയലുകളുടടെ പടട്ടിക

(As on 8-11-2021)
YAC1

തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 12091/11 ഉത്ഭവന്ധം സമട്ടിതട്ടിയുടടെ ഒനപ്പാമതപ റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
സന്ധംബനട്ടിചപ (സന്ധംസപ്പാനടത്ത
യുവജനദക്ഷേമ ദബപ്പാര്ഡട്ടിടന
പ്രവര്ത്തനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ)

ഡട്ടിഎ 3/284/2018/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.

dated 29-5-2018

(ഇ.പട്ടി.എ.)

പട്ടി.എസപ1/
221/2016/തസസ്വഭവ.
dated 10-6-2016

2 23273/2020 ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന
തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം

ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന
നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി DPC-ദയപ്പാഗന്ധം

ദചേരുനതപ-വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം
ആരപ്പായുനതപ സന്ധംബനട്ടിചപ.

പട്ടി. എസപ1/08/2021/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.

dated 10-2-2021.

(ഇ.യു.)
(ഇ.പട്ടി.ബട്ടി.) 
(ഇ.ആര്.എ.) 
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3 20825/2020 ശതീ. വട്ടിദനഷപ ചേന്ദ്രന
(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം ജട്ടില),

ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ
(ഇടുകട്ടി ജട്ടില),
ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്
ശതീ. ദട്ടിനു എസപ

(എറണപ്പാകുളന്ധം ജട്ടില).

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

തസസ്വഭവ-ഇ ആര് എ 3/
149/2020/തസസ്വഭവ

16-12-2020
തസസ്വഭവ-ഇ ആര് എ 3/
168/2020-തസസ്വഭവ.

13-1-2021
തസസ്വഭവ-ഇ ആര് എ 3/

34/ 2021-തസസ്വഭവ
dated  9-2-2021

YAC1
ഉനതവട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 12091/11 ഉത്ഭവന്ധം ഒനപ്പാമതപ റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
സമര്പട്ടിക്കുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ

838368/ടക1/2016/
ഉ.വട്ടി.വ.

dated 17 -10-2016

(ടക)

9
15

/2
02

2.



1 2 3 4 5 6 7

2 21192/2020 ശതീ. മുഹമ്മദപ അലെട്ടി, റട്ടി.

ശതീമതട്ടി ബട്ടിന്ദു ദലെഖ

തചനകട്ടി

ലെക്ചേറര് ഇന ഇന്ധംഗതീഷപ

നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ.

3 23273/2020 ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ

ഉയര്ന തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ

യഥപ്പാസമയന്ധം ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന

നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി DPC-

ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം

ആരപ്പായുനതപ സന്ധംബനട്ടിചപ.

4 21025/2020 ശതീമതട്ടി ഐശസ്വരദ

വട്ടി.ആര്.

അസട്ടിസ്റ്റനപ ടഡനല് സര്ജന

നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ.

5 21043/2020 ശതീ. ജട്ടിജു ഇ.വട്ടി.

മുതല്ദപര്.

Computer

Hardware/Maintenance/

Demonstrator/Instructor Gr-II

തസട്ടികയട്ടിടലെ നട്ടിയമനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ.

എല്3/320/ഉ.വട്ടി.വ.

dated 22-12-2020.

 (എല്) 

എല്3/15/2021/ ഉ. വട്ടി.വ.

dated  16-1-2021
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6 20067/2020 ശതീമതട്ടി കപ്പാവദ 
മദനപ്പാഹര്

ദകപ്പാദളജപ  അധദപ്പാപക
നട്ടിയമനത്തട്ടിനപ അകപ്പാദമട്ടികപ
ടവയട്ടിദറജപ  ഒഴട്ടിവപ്പാക്കുനതപ
സന്ധംബനട്ടിചപ

എചപ.ഇ.ഡട്ടി.എന-
ജട്ടി1/240/2020/എചപ.
ഇ.ഡട്ടി.എന
dated 21-1-2021

    (ജട്ടി) 

7 20128/2020 ശതീനപ്പാഥപ
വട്ടിശസ്വനപ്പാഥന, വട്ടിദദ.റട്ടി,

കലെപ്പാമണ്ഡലെന്ധം
വട്ടിനഷദ, പ്രതത്യുഷ റട്ടി.

ലെക്ചേറര്  ഇന  മൃദന്ധംഗന്ധം,
ദവപ്പാകല്,  ദമപ്പാഹട്ടിനട്ടിയപ്പാടന്ധം
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

HEDN-
C1/229/2020-

HEDN 4-11-2020
സട്ടി1/159/2019/ഉ.വട്ടി.വ

dated 2-11-2020

     (സട്ടി)

8 20516/2020 ശതീ. ടടശദലെഷപ,
ശതീമതട്ടി ശര്മ്മട്ടിദ

ലെക്ചേറര്ഇനഇലെദകപ്പാണട്ടികപ
ആനപ ഇനസ്ട്രുടമദനഷന

ഒഴട്ടിവപ നട്ടികത്തുനതട്ടിനുന്ധം റപ്പാങപ
ലെട്ടിസ്റ്റപ കപ്പാലെപ്പാവധട്ടി നതീട്ടുനതന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ

എല്3/252/2020/
ഉ.വട്ടി.വ.

dated 14-12-2020

ഉനതവട്ടിദദപ്പാ
ഭദപ്പാസ (എല്)

ഇടെകപ്പാലെ
റട്ടിദപപ്പാര്ടപ

9 20825/2020 ശതീ. വട്ടിദനഷപ ചേന്ദ്രന
(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം

ജട്ടില),
ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ
(ഇടുകട്ടി ജട്ടില),
ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്
ശതീ. ദട്ടിനു എസപ

(എറണപ്പാകുളന്ധം ജട്ടില).

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ
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YAC1

 കപ്പായട്ടിക യുവജനകപ്പാരദ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7
1 20826/17 ഇടുകട്ടി

മമൗണ്ടനതീയറട്ടിന്ധംഗപ
അദസപ്പാസട്ടിദയഷന

(IMA) മൂനപ്പാര്

ദനപ്പാഡല് ഓഫതീസര്
തസട്ടികയട്ടിടലെ നട്ടിയമനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ

139/B1/2018/കപ്പാ.യു.വ.
dated 4-3-2021

(ബട്ടി) 

2 696/2021 ഉത്ഭവന്ധം ആറപ്പാമതപ റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
തടെര്നടെപടെട്ടി സസ്വതീകരട്ടിക്കുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ.

47/ബട്ടി1/2021/
കപ്പാ.യു.വ.   

dated 13-7-2021

 (ബട്ടി) 

YAC1
ഉദദദപ്പാഗസഭരണപരട്ടിഷപ്പാര വകുപപ (ഉഭപവ)

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ
വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 16420/18 ഉത്ഭവന്ധം 11-1-2018-ടലെ ദയപ്പാഗന്ധം
ആരപ്പാഞ്ഞ അധട്ടികവട്ടിവരങ്ങള

സന്ധംബനട്ടിചപ
ഉപസട്ടി1/160/2018/

ഉ.ഭ.പ.വ.
dated 20-10-2020

(ഉപദദശ-
സട്ടി)

അധട്ടിക
വട്ടിവരന്ധം
(16-1-
2020-

ടലെ
ദയപ്പാഗന്ധം)
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1 2 3 4 5 6 7

2 20981/2020 ശതീമതട്ടി വര്ഷ റട്ടി.ജട്ടി. VEO തസട്ടിക റദ്ദേപ്പാക്കുനതപ
സന്ധംബനട്ടിചപ.

3 21007/2020 ശതീ. അരുണ
പട്ടി.എസപ., ശതീ.
സതതീഷപ പട്ടി.റട്ടി.,
ശതീ തങപ്രസപ്പാദപ.

പട്ടി.എസപ.സട്ടി.യുടടെ പ്രവര്ത്തനന്ധം
ടമചടപടുത്തുനതട്ടിനുള
നട്ടിര്ദദ്ദേശന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ.

ഉ.പ.സട്ടി2/246/2020/
ഉ.ഭ.പ.വ.

dated 18-12-2020

 (ഉപദദശ-
സട്ടി) 

4 21038/2020 ശതീമതട്ടി റസട്ടിയ ടക. അസട്ടിസ്റ്റനപ പബട്ടികപ
ദപ്രപ്പാസട്ടികക്യൂടര് ദഗ്രേഡപ റപ്പാങപ

ലെട്ടിസ്റ്റട്ടില് നട്ടിനപ ഒഴട്ടിവപ്പാകട്ടിയത
സന്ധംബനട്ടിചപ.

ഉ.പ.സട്ടി.2/23/ 2021/
ഉ.ഭ.പ.വ.

dated 2-2.2021

 (ഉപദദശ-
സട്ടി) 

5 21041/2020 ശതീ. അരവട്ടിനപ, 
ശതീ. മുഹമ്മദ്റപ്പാഫട്ടി

Overseer Gr-II/ PWD/
ഇറട്ടിദഗഷന-പട്ടി.എസപ.സട്ടി.-യുടടെ

റപ്പാങപ ലെട്ടിസ്റ്റട്ടില് കൂടുതല്
ഉദദദപ്പാഗപ്പാര്തട്ടികടള

ഉളടപടുത്തുനതപ സന്ധംബനട്ടിചപ.

6 21107/2020 ഒരു കൂടന്ധം
ഉദദദപ്പാഗപ്പാര്തട്ടികള

വനട്ടിതപ്പാ സട്ടിവട്ടില് എകകസപ
ഓഫതീസര് തസട്ടികയട്ടിടലെ

നട്ടിയമന ന്ധം- കപ്പായട്ടിക പരതീക്ഷേ
നടെത്തട്ടി റപ്പാങപ ലെട്ടിസ്റ്റപ

പ്രസട്ടിദതീകരട്ടികണടമനപ്പാവശദടപടപ
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1 2 3 4 5 6 7

7 21693/2020 ശതീമതട്ടി സുധ എസപ. LDC (SR for SC/ST)
നട്ടിയമനന്ധം ലെഭട്ടികപ്പാത്തതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ.

8 22097/2020  ദഡപ്പാ. വട്ടിജട്ടിന
എസപ.എസപ.,
ദഡപ്പാ. മതീര-

ദജപ്പാണസണ

ടമഡട്ടികല് വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ
വകുപട്ടില് അസട്ടിസ്റ്റനപ

ടപ്രപ്പാഫസര് (NCA) റപ്പാങപ
ലെട്ടിസ്റ്റുകളട്ടിടലെ നട്ടിയമനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ.

9 19416/2020 ഉത്ഭവന്ധം. പട്ടി. എസപ. സട്ടി. നട്ടിയമനങ്ങടള
സന്ധംബനട്ടിചപ വട്ടിശദപ്പാന്ധംശങ്ങള
ആരപ്പായുനതപ സന്ധംബനട്ടിചപ.
(16 -9-2020-ടലെ സമട്ടിതട്ടി

ദയപ്പാഗ തതീരുമപ്പാനന്ധം)

ഉപസട്ടി3/198/2020/
ഉഭപവ. dated 

7-1-2021

(ഉപദദശ-സട്ടി)

10 19558/2020 ശതീ. മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞട്ടി
സട്ടി.എചപ.

ദകരള ബപ്പാങട്ടിടലെ നട്ടിയമനന്ധം
സന്ധംബനട്ടിചപ.

11 19849/2020 ശതീമതട്ടി ടെട്ടിന
മദഡപ്പാണ ദജപ്പായട്ടി,
ശതീമതട്ടി അശസ്വതട്ടി

ദജപ്പാസഫപ

പട്ടി.എസപ.സട്ടി സപ്പാധദതപ്പാ
പടട്ടിക പ്രസട്ടിദതീകരട്ടികപ്പാത്തതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ.

ഉപസട്ടി2/214/2020/
ഉഭപവ 

dated  9-11-2020

(ഉപദദശ-സട്ടി)
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12 20442/2020 ശതീ. പ്രദതീപപ,

ശതീമതട്ടി ടജനട്ടി-

ആനണട്ടി

HSST ഇന്ധംഗതീഷപ(Jr) റപ്പാങപ

ലെട്ടിസ്റ്റട്ടിടന കപ്പാലെപ്പാവധട്ടി മറപ

റപ്പാങപ ലെട്ടിസ്റ്റുകടളദപപ്പാടലെ നതീടട്ടി

നല്കണടമനപ്പാവശദടപടപ

13 20457/2020 ശതീ. ജയദദവപ

ശതീമതട്ടി നു സ് ലെട്ടി.

ടക.,നൂഹപ

സപ്പാദങതട്ടിക തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ

പട്ടി.എസപ.സട്ടി നടെത്തുന

പരതീക്ഷേയുടടെ ആനസര്

കതീയട്ടിടലെ അപപ്പാകത

പരട്ടിഹരട്ടികണടമനപ്പാവശദപടപ

ഉപസട്ടി2/209/2020/

ഉഭപവ. 

dated 2-11-2020

(ഉപദദശ-സട്ടി)

14 20462/2020 ശതീമതട്ടി. കദതീജ ബതീവട്ടി

ശതീമതട്ടി പ്രയ എന്ധം.

മുതല്ദപര്

എണവദയപ്പാണടമനല്

സയനട്ടിസ്റ്റപ,

എണവദയപ്പാണടമനല്

ഓഫതീസര്, അസട്ടിസ്റ്റനപ

എനവദയപ്പാണടമനല്

ദപ്രപ്പാഗ്രേപ്പാന്ധം മപ്പാദനജര്

തസട്ടികകളുടടെ നട്ടിയമനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ

15



1 2 3 4 5 6 7

15 20503/2020 ശതീ. നവപ്പാസപ എ.,
ശതീ. കണ്ണന ആര്.

LDV Driver Gr2. (വട്ടിവട്ടിധ
തസട്ടികകളട്ടിടലെ ഒഴട്ടിവുകള

റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
ടചേയ്യണമനപ്പാവശദടപടപ)

16 20536/2020 ശ. രപ്പാദജഷപ ടെട്ടി. കപ്പാസര്ദഗപ്പാഡപ- LPSA
മലെയപ്പാളന്ധം മതീഡട്ടിയന്ധം റപ്പാങപ
ലെട്ടിസ്റ്റപ വട്ടിപുലെതീകരണന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ

17 20616/2020 ശതീമതട്ടി. ടഡയ്സട്ടി
എ.എസപ.,

ശതീ. അബ്ദുള സമതീര്-
ഉളളപ്പാടെന,

ശതീമതട്ടി സട്ടിനട്ടിദമപ്പാള
പട്ടി. എന്ധം.

LD Typist റപ്പാങപ ലെട്ടിസ്റ്റട്ടിടന
കപ്പാലെപ്പാവധട്ടി നതീടട്ടി നല്കണന്ധം

എനപ്പാവശദടപടപ

18 20686/2020 ശതീ. വട്ടിഷ്ണു RJ,
ശതീ. അജട്ടിത്തപ സട്ടി.

ടസക്രദടറട്ടിയറപ അസട്ടിസ്റ്റനപ
തസട്ടികയട്ടിടലെ ഒഴട്ടിവുകള

റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
ടചേയ്യണടമനപ്പാവശദടപടപ
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19 20759/2020 ശതീമതട്ടി സനൂജ K.M. വയനപ്പാടെപ ലെപ്പാസ്റ്റപ ദഗ്രേഡപ
നട്ടിയമനങ്ങള സന്ധംബനട്ടിചപ

എ.വട്ടി.സട്ടി.
4(1)/15/2021/ഉ.ഭ.പ.വ.

dated 18-3-2021

ഉഭപവ
(എവട്ടിസട്ടി

IV)

20 20819/2020 ശതീമതട്ടി. ധനദ-
ടസബപ്പാസ്റ്റദന

അടപകപ  co-operative
society-LDC – റപ്പാങപ

ലെട്ടിസ്റ്റട്ടിടലെ നട്ടിയമന ശട്ടിപപ്പാര്ശ
ടടവകുനതപ സന്ധംബനട്ടിചപ

21 20825/2020 ശതീ. വട്ടിദനഷപ-
ചേന്ദ്രന,

(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം
ജട്ടില),

ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ
(ഇടുകട്ടി ജട്ടില),
ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്,
ശതീ. ദട്ടിനു എസപ

(എറണപ്പാകുളന്ധം ജട്ടില).

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

ഉപസട്ടി1/109/2020/
ഉ.ഭ.പ.വ. 

dated 9-3-2021

ഉദദദപ്പാഗസ
ഭരണപരട്ടി

ഷപ്പാരന്ധം

എവട്ടിസട്ടി4(1)/09/2021/
ഉ.ഭ.പ.വ. 

dated 29-3-2021

ഉപസട്ടി3/75/2021/
ഉ.ഭ.പ.വ .

dated 16-4-2021

ഉപസട്ടി2/256/2020/
ഉ.ഭ.പ.വ.

dated 5-1-2021

17
15
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  YAC1

ടതപ്പാഴട്ടിലുന്ധം ടടനപുണദവുന്ധം വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര്

ഫയല്

നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/

ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 19577/19 ഉത്ഭവന്ധം സമട്ടിതട്ടി (2016-2019)-യുടടെ

മൂനപ്പാമതപ റട്ടിദപപ്പാര്ടപ തടെര്നടെപടെട്ടി

സന്ധംബനട്ടിചപ

(ടഎ.ടെട്ടി. ദമഖലെയട്ടിടലെ യുവജനങ്ങള

ദനരട്ടിടുന പ്രതട്ടിസനട്ടി സന്ധംബനട്ടിചപ)

E2/142/2019-LBRD

dated 6-9-2019

(ഇ)

ഇടെകപ്പാലെ

റട്ടിദപപ്പാര്ടപ

R1/159/2019/ടതപ്പാഴട്ടില്

dated 7-9-2020

(ആര്)

2 14265/18 ശ.മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞട്ടി.

സട്ടി.എചപ.

എന്ധംദപപ്പായ്ടമനപ എകപദചേഞപ

മുദഖനയുള നട്ടിയമനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ

LBRD-

G2/152/2021/LBRD

dated 30-7-2021

(ജട്ടി)
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 YAC1

ആഭദന്തര വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 23273/
2020

ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന
തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം
ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി

DPC-ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-
വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം ആരപ്പായുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ.

2 20825/
2020

ശതീ. വട്ടിദനഷപ
ചേന്ദ്രന,

(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം
ജട്ടില)

ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ
(ഇടുകട്ടി ജട്ടില)

ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്,
ശതീ. ദട്ടിനു എസപ

(എറണപ്പാകുളന്ധം ജട്ടില).

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

ഇ 4/47/2021/
ആഭദന്തരന്ധം 15-3-21

ആഭദന്തരന്ധം റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
ലെഭദമപ്പായട്ടി

എഫപ3/17/2021-
ആഭദന്തരന്ധം 

dated 28-4-21

റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
ലെഭട്ടികപ്പാനുണ്ടപ

3 21203/
2020

ശതീ. ഷന്ധംനപ്പാദപ എസപ.
മുതല്ദപര്.

ജയട്ടില് വപ്പാര്ഡന കഡ്രൈവര് റപ്പാങപ
ലെട്ടിസ്റ്റട്ടിടന കപ്പാലെപ്പാവധട്ടി നതീടട്ടി
നല്കുനതപ സന്ധംബനട്ടിചപ.
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YAC1
റവനക്യൂ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20759/
2020

ശതീമതട്ടി സനൂജ K.M. വയനപ്പാടെപ ലെപ്പാസ്റ്റപ ദഗ്രേഡപ
നട്ടിയമനങ്ങള സന്ധംബനട്ടിചപ

REV-
T/192/2020-Rev.
dated 6-1-2021

(റട്ടി)

 
YAC1

വട്ടിദനപ്പാദസഞപ്പാര  വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 20826/17 ഇടുകട്ടി
മമൗണ്ടനതീയറട്ടിന്ധംഗപ

അദസപ്പാസട്ടിദയഷന 

ദനപ്പാഡല് ഓഫതീസര്
തസട്ടികയട്ടിടലെ നട്ടിയമനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ

ടൂര് സട്ടി3/121/18-2
dated 26-2-2020
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YAC1 
വദവസപ്പായ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 23280/17 ഉത്ഭവന്ധം സര്കപ്പാര്/അര്ദസര്കപ്പാര്,
സര്കപ്പാര് നട്ടിയനട്ടിത

സപ്പാപനങ്ങള കമ്പനട്ടി/
ദകപ്പാര്പദറഷന/ ദബപ്പാര്ഡപ

എനട്ടിവട്ടിടെങ്ങളട്ടിടലെ
പുനനഃനട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ
സമട്ടിതട്ടി ആരപ്പാഞ്ഞ വട്ടിവരന്ധം

ലെഭദമപ്പാക്കുനതപ സന്ധംബനട്ടിചപ

വദവ-സട്ടി2/107 /
2018/വദവ .

dated 21-8-2019
സട്ടി 

അധട്ടികവട്ടിവരന്ധം
 (3-12-2019-ടലെ

ദയപ്പാഗന്ധം)

149/ടജ3/2019/വദവ.
dated 27-10-2020 ടജ

2 23273/2020 ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന
തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം
ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി

DPC-ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-
വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം ആരപ്പായുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ.
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YAC1
ഇലെദകപ്പാണട്ടികപ & ടഎ.ടെട്ടി. വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര്

ഫയല്

നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/

ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 18138/14 ഉത്ഭവന്ധം യുവവദവസപ്പായ

സന്ധംരന്ധംഭകതസ്വടത്തക്കുറട്ടിചപ പഠനന്ധം

നടെത്തുനതപ സന്ധംബനട്ടിചപ 

ടഎ.ടെട്ടി. സട്ടി2/497/

2014/ഇ.വട്ടി.സ.വ.

dated 26-5-2016

(എ) അധട്ടികവട്ടിവരന്ധം

2 19577/19 ഉത്ഭവന്ധം സമട്ടിതട്ടി (2016-2019)-യുടടെ മൂനപ്പാമതപ

റട്ടിദപപ്പാര്ടപ തടെര്നടെപടെട്ടി സന്ധംബനട്ടിചപ 

(ടഎ.ടെട്ടി. ദമഖലെയട്ടിടലെ യുവജനങ്ങള

ദനരട്ടിടുന പ്രതട്ടിസനട്ടി സന്ധംബനട്ടിചപ)

ഇ &ടഎ. ടെട്ടി.

എ 1/101/2019/ഇ&

ടഎ.ടെട്ടി.ഡട്ടി. 

dated 18-12-2020

(എ)
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YAC1
ആദരപ്പാഗദ കുടുന്ധംബദക്ഷേമ  വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര്

ഫയല്

നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/

ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 12091/11 ഉത്ഭവന്ധം 1-ാ മതപ റട്ടിദപപ്പാര്ടപ

സമര്പട്ടിക്കുനതപ -സന്ധംസപ്പാനടത്ത

യുവജനദക്ഷേമ ദബപ്പാര്ഡട്ടിടന

പ്രവര്ത്തനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ 

721646/F.W2/16/

ആ.കു.വ.

dated 6-8-2016

(എഫപ.

ഡബക്യൂ)

ശട്ടിപപ്പാര്ശ നമ്പര്

7,18-20, 23-25

2 13182/14 നഴട്ടിന്ധംഗപ

ബട്ടിരുദപ്പാനന്തര

വട്ടിദദപ്പാര്തട്ടികള

ദകരള സന്ധംസപ്പാന ആദരപ്പാഗദ

വകുപട്ടിടലെ നട്ടിര്ബനട്ടിത

ദസവനടത്ത സന്ധംബനട്ടിചപ 

(സട്ടി)

3 19577/19 ഉത്ഭവന്ധം സമട്ടിതട്ടി (2016-2019)-യുടടെ മൂനപ്പാമതപ

റട്ടിദപപ്പാര്ടപ തടെര്നടെപടെട്ടി സന്ധംബനട്ടിചപ

(ടഎ.ടെട്ടി. ദമഖലെയട്ടിടലെ യുവജനങ്ങള

ദനരട്ടിടുന പ്രതട്ടിസനട്ടി സന്ധംബനട്ടിചപ)

ടഹല്ത്തപ/

എഫപ.ഡബക്യൂ1/250/

2020-ടഹല്ത്തപ 

dated 14-6-2021

(എഫപ.

ഡബക്യൂ)
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4 22097/2020  ദഡപ്പാ. വട്ടിജട്ടിന 
എസപ.എസപ.,
ദഡപ്പാ. മതീര 
ദജപ്പാണസണ

ടമഡട്ടികല് വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ
വകുപട്ടില് അസട്ടിസ്റ്റനപ

ടപ്രപ്പാഫസര് (NCA) റപ്പാങപ
ലെട്ടിസ്റ്റുകളട്ടിടലെ നട്ടിയമനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ.

5 20439/2020 ശതീ. ഭപ്പാഗദരപ്പാജപ. M,
ശതീ. ഹപ്പാഷട്ടിഖപ 

ദന്തല് ടമകപ്പാനട്ടികപ റപ്പാങപ
ലെട്ടിസ്റ്റട്ടിടന കപ്പാലെപ്പാവധട്ടി നതീടട്ടി

നല്കണന്ധം , തസട്ടിക സൃഷട്ടികല്
എനതീ ആവശദങ്ങള

സന്ധംബനട്ടിചപ

YAC1
ടപപ്പാതവട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 12091/11 ഉത്ഭവന്ധം ഒനപ്പാമതപ റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
സമര്പട്ടിക്കുനതപ സന്ധംബനട്ടിചപ-
സന്ധംസപ്പാനടത്ത യുവജനദക്ഷേമ

ദബപ്പാര്ഡട്ടിടന പ്രവര്ത്തനന്ധം
സന്ധംബനട്ടിചപ 

പട്ടി.എസപ.1/
91/2020-
ടപപ്പാ.വട്ടി.വ.

dated 27-1-2021

(ഡട്ടി)
(ജട്ടി)
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2 17453/16 ശതീ. അനട്ടില്കുമപ്പാര് ജട്ടി. ഹയര് ടസകനറട്ടി വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ
ഡയറക്ടദററട്ടിടലെ അനധട്ടികൃത
നട്ടിയമനങ്ങള റദ്ദേപ ടചേയ്യുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ

79/പട്ടി.എസപ./
2017/ടപപ്പാ.വട്ടി.വ.
dated  11-7-2017

(ടെട്ടി)

3 23667/18 ഉത്ഭവന്ധം 31-7-2018-ടലെ പത്തനന്ധംതട്ടിട
സനര്ശനദയപ്പാഗ ന്ധം- തടെര്നടെപടെട്ടി

സന്ധംബനട്ടിചപ

(ഡട്ടി)

4 17132/19 ശതീ. ആദനപ്പാ-
ഹൃദയദപ്പാസന,

തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം

ബട്ടി.എഡപ. കമ്പക്യൂടര് സയനസപ,
എചപ.എസപ.എസപ.റട്ടി. കമ്പക്യൂടര്

സയനസപ അദദപ്പാപക
ദയപ്പാഗദതയപ്പായട്ടി

ഉളടപടുത്തുനതപ സന്ധംബനട്ടിചപ

3526807/പട്ടി
.എസപ./

19/ടപപ്പാവട്ടിവ
dated 3-6-2019

(എസപ.സട്ടി.)

5 20977/2020 ശതീമതട്ടി വതീനസപ വട്ടി.
മുതല്ദപര്

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ HSA Natural
Science റപ്പാങപ ലെട്ടിസ്റ്റട്ടില് നട്ടിന്നുള

നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ.

PS1/145/2020/
ടപപ്പാ.വട്ടി.വ. dated

28-12-2020.
dated  27-4-2021

 (ആര്) 

6 20984/2020 ശതീ. ഷജട്ടിതപ ഷപ്പാജട്ടി കപ്പായട്ടിക അദദപ്പാപക നട്ടിയമനന്ധം
സന്ധംബനട്ടിചപ.

GEDN-R1/205/
2021-G.EDN 
dt. 10-3-2021

R1/374/
2021-G.EDN 

dated 30-7-2021

(ആര്) 

7 20991/2020 ശതീമതട്ടി വതീണ ഡട്ടി.,
സപ്പായട്ടിറപ്പാന്ധം ലെകട്ടി

മുതല്ദപര്.

ഒഴട്ടിവുകള റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
ടചേയ്യണടമനപ്പാവശദടപടപ -HSA

മലെയപ്പാളന്ധം റപ്പാങപ ലെട്ടിസ്റ്റട്ടിടലെ നട്ടിയമനന്ധം
സന്ധംബനട്ടിചപ.

GEDN-R1/82/
2021-GEDN 

dated 26-2-2021

(ആര്) 
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8 20999/2020 ശതീ. രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന-
മപ്പാസ്റ്റര്, പപ്പാലെകപ്പാടെപ.

LPSA/UPSA റപ്പാങപ ലെട്ടിസ്റ്റുകളട്ടിടലെ
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ.

GEDN-R1/194/
2021-G.EDN 

dated 10-3-2021

(ആര്) 

R1/361/2021/G.EDN
dated 16-9-2021

9 21473/2020 ശതീ. വട്ടിദനപ്പാദപ
ടക.റട്ടി., പടപ്പാമ്പട്ടി.

HSST (ഫട്ടിസട്ടികപ) റപ്പാങപ
ലെട്ടിസ്റ്റട്ടിടന കപ്പാലെപ്പാവധട്ടി നതീടട്ടി
നല്കണടമനപ്പാവശദടപടപ.

GEDN-R1/74/
2021-GEDN.

Dated 24-2-2021.

 (ആര്) 

10 21696/2020 ശതീ. അബ്ദുറഹപ്പാന
പട്ടി.

LPSA (Arabic) കപ്പാസര്ദഗപ്പാഡപ
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ.

GEDN-R1/204/
2021-GEDN.

Dated 10-3-2021.

 (ആര്) 

11 21846/2020 ശതീമതട്ടി ദസപ്പാണദപ്പാ-
ടറഹട്ടിന

ടവപ്പാദകഷണല് ഇനസ്ട്രക്ടര് ഇന
കമ്പക്യൂടര് ആപട്ടിദകഷന റപ്പാങപ ലെട്ടിസ്റ്റപ.

GEDN-R1/73/
2021-GEDN.

Dated 24-2-2021.

 (ആര്) 

12 4887/2021 ശതീമതട്ടി ദതീപ
ടക.എന്ധം.

VHSE-ലെപ്പാബപ അസട്ടിസ്റ്റനപ
നട്ടിയമനന്ധം.

 (ആര്) 
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13 15098/2020 ശതീമതട്ടി ഷതീബ.  
ഇ. ടക, മുതല്ദപര്

പട്ടി. എസപ. സട്ടി. മുദഖനയുള 
തയ്യല് ടെതീചര് നട്ടിയമനന്ധം 
സന്ധംബനട്ടിചപ

ടക1/73/2020/
ടപപ്പാ.വട്ടി.വ. 
dated 18-6-2020

(ടജ) 

14 15695/2020 ഉത്ഭവന്ധം കനഡ മതീഡട്ടിയന്ധം സ്കൂളട്ടിടലെ 
നട്ടിയമനന്ധം (23-10-2019-ടലെ 
ദയപ്പാഗ തതീരുമപ്പാന പ്രകപ്പാരന്ധം)

പട്ടി. എസപ1/ 51/ 
2020 /ടപപ്പാ.വട്ടി.വ 
dated 26-6-2020

(ടജ) 

15 19814/2020 ശതീമതട്ടി അജട്ടിത 
സട്ടി. പട്ടി, മുതല് ദപര്

LPST റപ്പാങപ ലെട്ടിസ്റ്റപ 
വട്ടിപുലെതീകരണന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ.

GEDN R1-
196/2021-GEDN 
10-3-2021
GEDN-
374/2020/GEDN 
dated 25-1-2021

(ആര്)

16 20008/2020 ശതീ. ടസബട്ടി - 
മത്തപ്പായട്ടി 
എറണപ്പാകുളന്ധം.

റപ്പാങപ  ലെട്ടിസ്റ്റപ പുനനഃസപ്പാപനവുന്ധം 
ദസപ്പാഷദല് വര്കപ വട്ടിഷയന്ധം 
ഹയര്ടസകനറട്ടിയട്ടില് 
അനുവദട്ടിക്കുനതന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

GEDN-
R1/375/2020-
GEDN dated 
25-1-2021

(ആര്) 
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17 20040/2020 ശതീമതട്ടി ആര്ച-
രപ്പാജപ വട്ടി.എസപ

UPSA(മലെയപ്പാളന്ധം) ഇടുകട്ടി-
ഒഴട്ടിവുകള പട്ടി.എസപ.സട്ടി.യപ
റട്ടിദപപ്പാര്ടപ ടചേയ്യുനതട്ടിനുള

നടെപടെട്ടി
സസ്വതീകരട്ടികണടമനപ്പാവശദടപടപ

GEDN-
R1/379/2020/GE

DN 
dated 25-1-2021

(ആര്)

18 20272/2020 ശതീമതട്ടി ടസ്റ്റഫട്ടി
പട്ടി. അല്ഫ്രഡപ

മുതല്ദപര്

HSST-VHSE  അധദപ്പാപക
തസട്ടിക ഏകതീകരട്ടിക്കുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ. 

പട്ടിഎസപ1/132/2020/
ടപപ്പാ.വട്ടി.വ.

dated 19-12-2020

 (ടജ) 

19 20397/2020 അന്ധംബട്ടിക പട്ടി.ടെട്ടി
വടെദകകര

VHSE- ടടെകട്ടികല് ലെപ്പാബപ 
അസട്ടിസ്റ്റനപ -ഫട്ടിഷപ

ദപ്രപ്പാസസട്ടിന്ധംഗപ ടടെദകപ്പാളജട്ടി
നട്ടിയമനന്ധം 

GEDN-
R1/188/2021-

GEDN 
dated 10-3-2021

(ആര്)
(യു)

20 20591/2020 ശതീമതട്ടി മൃദുലെ-
ഉണ്ണട്ടി

ശതീ വട്ടി.എസപ.
നപ്പായര്

ഇന്ധംഗതീഷപ - HSA, ഇടുകട്ടി
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

GEDN-
R1/97/2021/GEDN

26-2-2021

 (ആര്)

GEDN-
R1/289/2021/GE
DN 25-7-2021
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21 20624/2020 ശതീമതട്ടി  ശതീജ
എ. എസപ

കപ്പാലെപ്പാവധട്ടി അവസപ്പാനട്ടിക്കുന
എലപ്പാ അധദപ്പാപക

തസട്ടികകളുടടെയുന്ധം റപ്പാങപ ലെട്ടിസ്റ്റട്ടിടന
കപ്പാലെപ്പാവധട്ടി ഒരു വര്ഷദത്തയപ

ദതീര്ഘട്ടിപട്ടികണന്ധം

പട്ടി.എസപ1/ 114/
2020/ടപപ്പാ.വട്ടി.വ
dated 2-12-2020

(ആര്)

22 20759/2020 ശതീമതട്ടി സനൂജ
KM

വയനപ്പാടെപ ലെപ്പാസ്റ്റപ ദഗ്രേഡപ
നട്ടിയമനങ്ങള സന്ധംബനട്ടിചപ

23 20822/2020 ശതീ. സചേട്ടിന പട്ടി. ലെപ്പാബപ അസട്ടിസ്റ്റനപ ഒഴട്ടിവുകള
പട്ടി.എസപ.സട്ടി.-യപ റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
ടചേയ്യണടമനപ്പാവശദടപടപ

GEDN-R1/ 383/
2020-GEDN 

dated 25-1-2021

(ആര്)

24 20825/2020 ശതീ. വട്ടിദനഷപ
ചേന്ദ്രന,

(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം
ജട്ടില)

ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ
(ഇടുകട്ടി ജട്ടില)
ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്
ശതീ. ദട്ടിനു എസപ
(എറണപ്പാകുളന്ധം

ജട്ടില)

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

GEDN-R1/190/
2021-GEDN 
dated 10-3-21

GEDN-R1/187/
2021-GEDN

dated  10-3-21

 (ആര്)
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25 20828/
2020

ശതീ. അജയന KV VHSE- ലെപ്പാബപ അസട്ടിസ്റ്റനപ- 
ടസറട്ടികളചര്- നട്ടിയമനന്ധം

 GEDN-
R1/372/2020/GE
DN 25-1-2021

 (ആര്)

26 25018/17 ശതീ. സലെതീന്ധം ടക. 
എന്ധം.  കല്പറ

20-10-2017-ടലെ വയനപ്പാടെപ
സനര്ശനന്ധം -ദസപ്പാര്ട്സപ വട്ടികസനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ 

എന1/306/2020/
ടപപ്പാവട്ടിവ 
dated 21-1-2021

എന

YAC1
ഗതപ്പാഗത വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 19577/19 ഉത്ഭവന്ധം. സമട്ടിതട്ടി (2016-19)-യുടടെ മൂനപ്പാമതപ
റട്ടിദപപ്പാര്ടപ തടെര് നടെപടെട്ടി

സന്ധംബനട്ടിചപ  
(ടഎ.ടെട്ടി. ദമഖലെയട്ടിടലെ യുവജനങ്ങള
ദനരട്ടിടുന പ്രതട്ടിസനട്ടി സന്ധംബനട്ടിചപ)

ഡട്ടി2/57/2020/ഗതപ്പാ
dated 19-5-2020

ഡട്ടി ഇടെകപ്പാലെ
റട്ടിദപപ്പാര്ടപ

ശട്ടിപപ്പാര്ശ-8

എ 2/298/2019/
ഗതപ്പാഗതന്ധം

dated 5-7-2021

എ ശട്ടിപപ്പാര്ശ
നമ്പര് 11,12
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2 20825/
2020

ശതീ. വട്ടിദനഷപ 
ചേന്ദ്രന, 
(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം 
ജട്ടില)
ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ
(ഇടുകട്ടി ജട്ടില)
ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്
ശതീ. ദട്ടിനു എസപ
(എറണപ്പാകുളന്ധം ജട്ടില)

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS 
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

3 20842/
2020

ശതീ. അമര്ജട്ടിത്തപ 
സട്ടി.വട്ടി

KSRTC Guard Gr2 നട്ടിയമനന്ധം 
സന്ധംബനട്ടിചപ

 
YAC1

ജലെവട്ടിഭവ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 15644/14 ഉത്ഭവന്ധം  സന്ധംസപ്പാനടത്ത എന്ധംദപപ്പായ്ടമനപ
എകപദചേഞ്ചുകളുടടെ പ്രവര്ത്തനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ 6- ാാ മതപ
റട്ടിദപപ്പാര്ടട്ടിദന്മേലുള തടെര് നടെപടെട്ടി

സന്ധംബനട്ടിചപ 

സട്ടി1/73/18/ജവട്ടിവ
dated 13-1-2020

(സട്ടി) അധട്ടികവട്ടിവരന്ധം
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2 23273/2020 ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന 

തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം 

ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി 

DPC-ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-

വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം ആരപ്പായുനതപ 

സന്ധംബനട്ടിചപ.

എ 1/68/2021/CSI

ND.

dated. 27-3-2021.

 (എ)

3 20825/2020 ശതീ. വട്ടിദനഷപ-

ചേന്ദ്രന,

(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം

ജട്ടില)

ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ

(ഇടുകട്ടി ജട്ടില)

ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്

ശതീ. ദട്ടിനു എസപ

(എറണപ്പാകുളന്ധം ജട്ടില)

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS

നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

സട്ടി1/5/2021/ജവട്ടിവ.

dated 21-1-2021 

പട്ടി.എസപ1/

145/2021/ജവട്ടിവ

dated 16-12-2020

ജലെവട്ടിഭവ

(ജലെവട്ടിതരണ

-സട്ടി)

റട്ടിദപപ്പാര്ടപ

ലെഭദമപ്പായട്ടി.

2

പരപ്പാതട്ടിയട്ടിദന്മേല്

റട്ടിദപപ്പാര്ടപ

ലെഭദമപ്പാകപ്പാനുണ്ടപ
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YAC1
ആസൂത്രണ സപ്പാമ്പത്തട്ടികകപ്പാരദ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 12418/14 ഉത്ഭവന്ധം. വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പയുമപ്പായട്ടി
ബനടപട ഹര്ജട്ടികളുടടെ

ടപനട്ടിന്ധംഗപ ലെട്ടിസ്റ്റപ അയയ്ക്കുനതപ
സന്ധംബനട്ടിചപ

6664/F2/15/പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ
തതീയതട്ടി 30-10-2017

2 15408/12 ശതീ.അജ് മല്  സട്ടി 
കവ, ആലെപ്പുഴ

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 10245/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി 

30-7-2012

3 15409/12 ശതീ.ദജകബപ, 
ആലെപ്പുഴ

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 10258/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി.

 23-7-2012

4 15472/12 ശതീമതട്ടി ആശ- 
അല്ദഫപ്പാണസപ 
അഗസ്റ്റട്ടിന, ദകപ്പാടയന്ധം

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 10256/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി 

23-7-2012
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1 2 3 4 5 6 7

5 15475/12 ശതീമതട്ടി ദതീനപ്പാമ്മ- 
ദജപ്പാണ, ടകപ്പാലന്ധം

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ

6 15556/12 ശതീ.സട്ടിദജപ്പാ ദജപ്പാസഫപ,
ടകപ്പാലന്ധം

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 10580/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി

 23-7-2012

7 15582/12 ശതീ. റട്ടി .എന്ധം. പ്രസപ്പാദപ, 
എടെമണ

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 11167/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി

 16-8-2012

8 15639/12 ശതീ. ടക. ജനപ്പാര്ദ്ദേനന 
നപ്പായര്, വളകടെവപ

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 10992/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി

 16-8-2012

9 15705/12 ശതീ. ടക. എ. 
പ്രഭപ്പാകരന, 
കൂത്തപ്പാട്ടുകുളന്ധം

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 12063/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി

10-10-2012

10 15927/12 ശതീ. ഡട്ടി. ധര്മ്മദപ്പാസപ, 
തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 12615/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി 

13-8-2012

11 16039/12 ശതീ. സൂരജപ വട്ടി.ജട്ടി, 
ടകപ്പാടെങ്ങവട്ടിള

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 12788/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി

9-8-2012
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12 16539/12 ശതീ. ജട്ടിബട്ടിന കവ.-
ദജപ്പാര്ജപ, ടകപ്പാലന്ധം  

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 13421/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി.

29-9-2012

13 16675/12 ശതീ. പട്ടി. വട്ടി.
പമൗദലെപ്പാസപ, അയട്ടിമുറട്ടി

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 12807/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,തതീയതട്ടി. 

9-8-2012

14 17826/12 ശതീമതട്ടി വട്ടിജയകുമപ്പാരട്ടി
പട്ടി., ടകപ്പാലന്ധം

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 13545/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,

തതീയതട്ടി.27-9-12 ,
14046/എഫപ2/12/

പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,
തതീയതട്ടി.12-10-2012

15 18408/12 ശതീ. ദജകബപ-
ആനണട്ടി, ആലെപ്പുഴ

വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ 19246/എഫപ2/12/
പപ്പാനട്ടിന്ധംഗപ,

തതീയതട്ടി.28-5-2013

16 27590/17 കുമപ്പാരട്ടി ആരദ സുദരഷപ വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ വപ്പായ്പ സന്ധംബനട്ടിചപ PL.GEA/F2/35/18-
PL&EA തതീയതട്ടി

27-1-2018

35



YAC1
ഉമൗര്ജ വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര്

ഫയല്

നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/

ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 24498/17 ശതീ.ബട്ടിനു. ടക. വട്ടി. ടക.എസപ.ഇ.ബട്ടി. മസ്ദൂര്

നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ 

PWR-

A2/148/2018-

Power

തതീയതട്ടി 13-2-2020

ഉമൗര്ജ (എ)

2 23273/

2020

ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന

തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം

ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി

DPC-ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-

വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം ആരപ്പായുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ.
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 YAC1
നട്ടികുതട്ടി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20825/
2020

ശതീ. വട്ടിദനഷപ 
ചേന്ദ്രന, 
(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം 
ജട്ടില)
ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ
(ഇടുകട്ടി ജട്ടില)
ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്
ശതീ. ദട്ടിനു എസപ
(എറണപ്പാകുളന്ധം ജട്ടില)

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS 
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

Taxes-
T1/403/2020- 
Taxes 
തതീയതട്ടി 25-4-21

നട്ടികുതട്ടി 
(എചപ)

റട്ടിദപപ്പാര്ടപ 
ലെഭദമപ്പായട്ടി 
2 
പരപ്പാതട്ടിയട്ടിദന്മേല്
റട്ടിദപപ്പാര്ടപ 
ലെഭദമപ്പാകപ്പാനുണ്ടപ

YAC1
വനട്ടിത ശട്ടിശു വട്ടികസന  വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 19577/19 ഉത്ഭവന്ധം സമട്ടിതട്ടി (2016-19) -യുടടെ മൂനപ്പാമതപ
റട്ടിദപപ്പാര്ടപ തടെര് നടെപടെട്ടി സന്ധംബനട്ടിചപ
(ടഎ.ടെട്ടി. ദമഖലെയട്ടിടലെ യുവജനങ്ങള
ദനരട്ടിടുന പ്രതട്ടിസനട്ടി സന്ധംബനട്ടിചപ)
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1 2 3 4 5 6 7

2 20825/
2020

ശതീ. വട്ടിദനഷപ 
ചേന്ദ്രന, 
(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം 
ജട്ടില)
ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ
(ഇടുകട്ടി ജട്ടില)
ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്
ശതീ. ദട്ടിനു എസപ
(എറണപ്പാകുളന്ധം ജട്ടില)

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS 
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

ഒരു
പരപ്പാതട്ടിയട്ടിദന്മേ
ല് റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
ലെഭട്ടികപ്പാനുണ്ടപ

YAC1
ആയുഷപ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 23273/
2020

ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന 
തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം 
ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി 
DPC-ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-
വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം ആരപ്പായുനതപ 
സന്ധംബനട്ടിചപ.
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YAC1
സപ്പാമൂഹദനതീതട്ടി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 21205/
2020

ശതീ. ശന്ധംഭു എന്ധം.എന്ധം. സപ്പാമൂഹദനതീതട്ടി വകുപട്ടിടലെ
ടപ്രപ്പാദബഷന ഓഫതീസര് ദഗ്രേഡപ-II

നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ.

എ 1/2/2021/
സപ്പാ.നതീ.വ.

dated. 7-1-2021.

 (എ) 

2 21495/
2020

ശതീ. രജതീഷപ വട്ടി.എന്ധം. ജയട്ടില് വകുപപ വതീവട്ടിന്ധംഗപ
ഇനടസക്ടര്/വതീവട്ടിന്ധംഗപ

ദഫപ്പാര്മപ്പാന/വതീവട്ടിന്ധംഗപ അസട്ടിസ്റ്റനപ
തസട്ടികയട്ടിടലെ നട്ടിയമനന്ധം.

3 20825/
2020

ശതീ. വട്ടിദനഷപ
ചേന്ദ്രന,

(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം
ജട്ടില)

ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ
(ഇടുകട്ടി ജട്ടില)
ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്
ശതീ. ദട്ടിനു എസപ

(എറണപ്പാകുളന്ധം ജട്ടില)

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

എ 2/21/2021/
സപ്പാനട്ടിവ 22-1-2021,

10-5-2021
ഇ 1/28/2021/

സപ്പാനട്ടിവ 
തതീയതട്ടി 6-2-2021

(എ)
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YAC1
വനന്ധം വനദജതീവട്ടി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20826/17 ഇടുകട്ടി
മമൗണ്ടനതീയറട്ടിന്ധംഗപ

അദസപ്പാസട്ടിദയഷന
(IMA), മൂനപ്പാര്

ദനപ്പാഡല് ഓഫതീസര്
തസട്ടികയട്ടിടലെ നട്ടിയമനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ

ഡട്ടി1/296/18-വനന്ധം
തതീയതട്ടി 22-10-2019

2 21195/
2020

ശതീ. വട്ടിദവകപ
എന്ധം.പട്ടി.

ബതീറപ ദഫപ്പാറസ്റ്റപ ഓഫതീസര്
(മലെപ്പുറന്ധം) നട്ടിയമനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ.

എഫപ3/7/2021/
വനന്ധം. 

Dated 15-1-2021

 (എഫപ)

3 23273/
2020

ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന
തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം
ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി

DPC-ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-
വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം ആരപ്പായുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ.
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YAC1
വട്ടിജട്ടിലെനസപ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 22199/
2020

ശതീ. മുഹമ്മദപ - 
കുഞ്ഞട്ടി സട്ടി.എചപ.

വട്ടിജട്ടിലെനസപ ഡയറക്ടര്ടകതട്ടിടര
സമര്പട്ടിച ഹര്ജട്ടി സന്ധംബനട്ടിചപ.

എ.വട്ടി.സട്ടിII(1)/01/ 
2021/ഉ.ഭ.പ.വ. 
തതീയതട്ടി 2-2-2021

YAC1
പരട്ടിസട്ടിതട്ടി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7
1 23273/

2020
ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന 

തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം 
ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി 
DPC-ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-
വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം ആരപ്പായുനതപ 
സന്ധംബനട്ടിചപ.
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YAC1
തറമുഖ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 23273/
2020

ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന
തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം
ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി

DPC-ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-
വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം ആരപ്പായുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ.

YAC1
പപ്പാര്ലെടമനറട്ടികപ്പാരദ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7
1 23273/

2020
ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന

തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം
ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി

DPC-ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-
വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം ആരപ്പായുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ.
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YAC1
ടപപ്പാതമരപ്പാമത്തപ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20825/
2020

ശതീ. വട്ടിദനഷപ
ചേന്ദ്രന,

(തട്ടിരുവനന്തപുരന്ധം
ജട്ടില)

ശതീ. ബട്ടിദനപ്പായപ
(ഇടുകട്ടി ജട്ടില)
ശതീ. ശതീകുമപ്പാര്
ശതീ. ദട്ടിനു എസപ

(എറണപ്പാകുളന്ധം ജട്ടില)

വട്ടിവട്ടിധ ജട്ടിലകളട്ടിടലെ LGS
നട്ടിയമനന്ധം സന്ധംബനട്ടിചപ

പട്ടി.ഡബത്യു.ഡട്ടി-
ബട്ടി1/112/2020/പട്ടി.

ഡബത്യു.ഡട്ടി
തതീയതട്ടി 9-12-2020

YAC1
പടട്ടികജപ്പാതട്ടി പടട്ടികവര്ഗ്ഗ വട്ടികസന വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 23273/
2020

ഉത്ഭവന്ധം വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളട്ടിടലെ ഉയര്ന
തസട്ടികകളട്ടിദലെയപ യഥപ്പാസമയന്ധം
ടപ്രപ്പാദമപ്പാഷന നല്കുനതട്ടിനപ്പായട്ടി

DPC-ദയപ്പാഗന്ധം ദചേരുനതപ-
വട്ടിശദപ്പാന്ധംശന്ധം ആരപ്പായുനതപ

സന്ധംബനട്ടിചപ.
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 YAC1
ധനകപ്പാരദ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20128/
2020

ശതീനപ്പാഥപ - 
വട്ടിശസ്വനപ്പാഥന, 
വട്ടിദദ.റട്ടി, 
കലെപ്പാമണ്ഡലെന്ധം 
വട്ടിനഷദ, പ്രതത്യുഷ റട്ടി

ലെക്ചേറര് ഇന മൃദന്ധംഗന്ധം, ദവപ്പാകല്,
ദമപ്പാഹട്ടിനട്ടിയപ്പാടന്ധം നട്ടിയമനന്ധം 
സന്ധംബനട്ടിചപ

1600519/വട്ടിദദ-
ബട്ടി3/2020-ധന.
തതീയതട്ടി 21-11-2020

ധനകപ്പാരദ 
(വട്ടിദദപ്പാഭദപ്പാസ
-സട്ടി)

2 20439/
2020

ശതീ. ഭപ്പാഗദരപ്പാജപ. M
ശതീ. ഹപ്പാഷട്ടിഖപ 

ദന്തല് ടമകപ്പാനട്ടികപ റപ്പാങപ 
ലെട്ടിസ്റ്റട്ടിടന കപ്പാലെപ്പാവധട്ടി നതീടട്ടി 
നല്കണന്ധം,  തസട്ടിക സൃഷട്ടികല് 
എനതീ ആവശദങ്ങള സന്ധംബനട്ടിചപ 

1639157/എചപ. 
എല്.റട്ടി ബട്ടി1/ 
2020-ധന, 
തതീയതട്ടി 11-1-2021

ധനകപ്പാരദ 
ടഹല്ത്തപ

3 20846/
2020

ശതീ. രപ്പാഹുല് ബട്ടി. 
എസപ

പുതട്ടിയ ഡ്രൈഗ്സപ ഇനടസക്ടര് 
തസട്ടിക സൃഷട്ടികണടമനത 
സന്ധംബനട്ടിചപ

1650760/പട്ടി.
എ.സട്ടി ബട്ടി2/41/ 
2020/ധന 
തതീയതട്ടി 7-1-2021

ധനകപ്പാരദ
(പട്ടിഎസട്ടി 
ബട്ടി)
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YAC1
ജലെഗതപ്പാഗത വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20154/2020 ശതീ. കൃഷ്ണമൂര്ത്തട്ടി,
ശതീ. ജട്ടിദനപ്പാ. ടക

ദബപ്പാടപ ലെപ്പാസ്കര് തസട്ടികയുടടെ റപ്പാങപ
ലെട്ടിസ്റ്റട്ടില് നട്ടിന്നുള നട്ടിയമനന്ധം

സന്ധംബനട്ടിചപ

എ 2/211/2020/
ജവട്ടിവ

 തതീയതട്ടി 
21-12-2020

ജലെ
ഗതപ്പാഗതവകുപപ

YAC1
ടപപ്പാതഭരണ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 20686/
2020

ശതീ. വട്ടിഷ്ണു RJ
ശതീ. അജട്ടിത്തപ സട്ടി.

ടസക്രദടറട്ടിയറപ അസട്ടിസ്റ്റനപ
തസട്ടികയട്ടിടലെ ഒഴട്ടിവുകള

റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
ടചേയ്യണടമനപ്പാവശദടപടപ

എസപ.എ 2/127/
2020/ടപപ്പാ.ഭ.വ

തതീയതട്ടി
25-12-2020

ടപപ്പാതഭരണ
(സര്വതീസസപ

എ)

ഇടെകപ്പാലെ
റട്ടിദപപ്പാര്ടപ
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YAC1
ഭക്ഷേദടപപ്പാതവട്ടിതരണ വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 20351/
2020

ശതീ. നമൗഫല് ടക. എ. അസട്ടിസ്റ്റനപ ടസയട്ടില്സപ്പാന - 
സട്ടിവട്ടില് സടടപസപ- നട്ടിയമനന്ധം 
സന്ധംബനട്ടിചപ

ഭ.ടപപ്പാ.വട്ടി.വ-
സട്ടി3/136/2020/
ഭ ടപപ്പാവട്ടി.വ. 
തതീയതട്ടി 10-12-2020

ഭക്ഷേദടപപ്പാത
വട്ടിതരണ(സട്ടി)

YAC1
കൃഷട്ടി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല്
നമ്പര്

ഹര്ജട്ടികപ്പാരന/
ഹര്ജട്ടികപ്പാരട്ടിയുടടെ

ദപരപ

 വട്ടിഷയന്ധം റഫറനസപ നമ്പര് വകുപപ റട്ടിമപ്പാര്കപ

1 20438/
2020

ശതീ. ഹപ്പാഷട്ടിന്ധം യു, 
ശതീ. ഇടബനസണ ഇ.

ദകരള ദസ്റ്ററപ ഫപ്പാമട്ടിന്ധംഗപ 
ദകപ്പാര്പദറഷനട്ടിടലെ ടടഡ്രൈവര് Gr
2- ഒഴട്ടിവുകള പട്ടി.എസപ.സട്ടി.- യപ 
റട്ടിദപപ്പാര്ടപ ടചേയ്യുനതപ 
സന്ധംബനട്ടിചപ

AGRI-
PU2/188/2020/
AGRI,
23-11-2020

കൃഷട്ടി

AGRI-
PU2/208/2020 
AGRI, 6-1-2021
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YAC2

                                                                       പപപാെതു വവിദദപാെഭദപാെസ വകുപപ 

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

   ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ പപരപ

      വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റവിമപാെരകപ

 1 20208/2014 ശശ്രീമതവി ഷശ്രീജപാെകുമപാെരവി. എല പവി.  എസപ.  സവി.  മുപഖേനയുള
നവിയമനയ സയബനവിചപ.

  പവി.എസപ പതളവിപവടുപപ
നടെത്തുന്നതവിനപ
ഉത്തരവപാെയതപ

 2 20878/2016 ആരയഭയ  സമവിതവി (2014-16) -യുപടെ
7-ാാ മതപ റവിപപപാെരടപ  

പവി.എസപ1/
91/2020-
പപപാെ.വവി.വ

 dated 31-3-2021

ഡവി ,പജ,
എസപ.സവി,
യു ,ആര

 3 21170/2016 ആരയഭയ  സമവിതവി  (2016-19)-യുപടെ
ഒന്നപാെമതപ  റവിപപപാെരടപ

 GEDN-
F3/42/2021-

GEDN
 dated 9-4-2021

എഫപ  5-ാ
ശവിപപാെരശ

യവിപന്മേലുള
റവിപപപാെരടപ
ലഭദമപാെകവി

4 23574/2017 ആരയഭയ  സമവിതവി  (2016-19) -യുപടെ
ഒന്നപാെമതപ റവിപപപാെരടപ

 പവി.എസപ .1/
91/2020/പപപാെ.വവിവ
 dated 27-1-2021

(പജ), (ടെവി),
എഫപ ,ജവി
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1 2 3 4 5 6 7

 5 19842/2020 ശശ്രീമതവി പമരവി ലശ്രീന പക.എ. HSST (സശ്രീനവിയര,
ജൂനവിയര) പകപാെപമഴപ

തസവികയവിപല നവിയമനയ
സയബനവിചപ.

GEDN-R1/378/
2020-GEDN

 dated 25-1-2021

ആര

6 19851/2020 ശശ്രീ. പതപാെമസപ പകപാെച്ചുമ്മന പകപാെലയ ജവിലയവിപല LDV
പഗ്രേഡപ II ഡഡ്രൈവര

തസവികയവിപല നവിയമനയ
സയബനവിചപ.

GEDN-R1/381/
2020-GEDN 

 dated 25-1-2021

ആര

7 20202/2020 ശശ്രീ. ശശ്രീഹരവി വവി,
 ശശ്രീമതവി ഷശ്രീബ എയ.പക.

കണ്ണൂര ജവിലയവിപല
എചപ.എസപ.എ. റപാെങപ

ലവിസ്റ്റുമപാെയവി ബനപപടപ
സമരപവിച ഹരജവി.

GEDN-R1/184/
2021-GEDN 

 dated  10-3-2021

ആര

8 20398/2020 ശശ്രീ. ഡപാെരവിസപ വവി.പജ. പകപാെടയയ ജവിലയവിപല
എല.പവി.എസപ.എ.

നവിയമനയ സയബനവിചപ.

GEDN-R1/197/
2021-GEDN 

 dated  10-3-2021

ആര

9 20436/2020 ശശ്രീ. ജവിപജപാെ വവി.പജ., 
ശശ്രീ. റവിപബഷപ, ധനദ എയ.

ഇടുകവി ജവിലയവിപല
എചപ.എസപ.എ. പസപാെഷദല

സ്റ്റഡശ്രീസപ ഒഴവിവുകള
റവിപപപാെരടപ പചെയ്യുന്നതപ

സയബനവിചപ.

GEDN-R1/198/
2021-GEDN 

 dated 10-3-2021
GEDN-R1/382/
2020-GEDN 

 dated 25-1-2021

ആര
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10 20500/2020 ശശ്രീ. ഉലപാെസപ സവി.ജവി.

ശശ്രീമതവി ദശ്രീപ എ.പവി.

പകരള പകപാെമണ്പൂള

സരവശ്രീസവില

ഡലപബ്രേറവിയന പഗ്രേഡപ II

തസവിക സൃഷവിചപ നവിയമനയ

നടെത്തുന്നതപ സയബനവിചപ.

ആര

11 20703/2020 ശശ്രീമതവി രഞവിനവി പക. വവി.എചപ.എസപ.സവി. ലപാെബപ

അസവിസ്റ്റനപ നവിയമനയ

സയബനവിചപ.

GEDN-R1/183/

2021-GEDN 

dated 10-3-2021

ആര

12 20900/2020 ശശ്രീമതവി അനവിതപാെപമപാെള പവി.ഡവി.,

ശശ്രീ. വവിപനപാെദപ എന.എസപ.,

ശശ്രീമതവി ശശ്രീവവിദദ എന.എന.

യു.പവി. പപാെരട് ഡടെയ

ജൂനവിയര ലപാെയപഗഗ്വേജപ ടെശ്രീചര

(സയസ്കൃതയ)

ആര

13 20986/2020 ശശ്രീ. വവിപനപാെദപ കുമപാെര പവി.എയ.

മുതലപപര

HSST പപപാെളവിറവികല

സയനസപ (ജൂനവിയര)-

NJD ഒഴവിവുകളവിപല

നവിയമന നടെപടെവികളവിപല

കപാെലതപാെമസയ

സയബനവിചപ.

ആര
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14 20988/2020 ശശ്രീ. സചെവിതപ വവി., 
ശശ്രീമതവി സവവിത ആര.

പപാെലകപാെടെപ ജവിലയവിപല
HSA (ഇയഗശ്രീഷപ) നവിയമനയ

സയബനവിചപ.

GEDN-R1/83/
2021-GEDN 

 dated 26-2-2021

ആര

15 21691/2020 ശശ്രീ. ഗവിരശ്രീഷപ പവി.എസപ. HSA (ഹവിനവി) ആലപ്പുഴ
ജവില-റപാെങപ ലവിസ്റ്റവിപന

കപാെലപാെവധവി ദശ്രീരഘവിപവിചപ
നവിയമനയ നടെത്തുന്നതപ

സയബനവിചപ.

GEDN-R1/195/
2021-GEDN 

 dated 10-3-2021

ആര

16 21847/2020 ശശ്രീ. അശഗ്വേവിന ആര. ആലപ്പുഴ ജവിലയവിപല
L.G.S. റപാെങപ

പഹപാെളപഡഴവിനു പവണവി
സമരപവിച ഹരജവി

സയബനവിചപ.

GEDN-R1/85/
2021-GEDN 

 dated  26-2-2021

ആര

17 21869/2020 പഡപാെ. സുധ റവി. പകപാെഴവിപകപാെടെപ ജവിലയവിപല
എചപ എസപ എ. (ഹവിനവി)
നവിയമനയ സയബനവിചപ

GEDN-R1/200/
2021-GEDN 

 dated 10-3-2021

ആര

18 21849/2020 ശശ്രീ. തപന സവി. പതപാെമസപ എല.ഡവി.സവി.
പകപാെഴവിപകപാെടെപ റപാെങപ

പഹപാെളപഡഴവിനു പവണവി
സമരപവിച ഹരജവി

GEDN-R1/84/
2021-GEDN 
 dated  26-2-2021
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19 22617/2020 ശശ്രീമതവി ശപാെലവിനവി എചപ.എസപ.ടെവി ഇയഗശ്രീഷപ
ജൂനവിയര തസവിക
നവിരണ്ണയയ നടെത്തവി
ഒഴവിവുകള റവിപപപാെരടപ

പചെയ്യുന്നതപ സയബനവിചപ

20 3015/2021 ശശ്രീമതവി സവിന്ധു പക.എന. വവി.എചപ.എസപ.ഇ.
ഉപദദപാെഗപാെരതവികളകപ

കൃഷവി അസവിസ്റ്റനപ പഗ്രേഡപ 2
തസവികയവില നവിയമനയ

നലകുന്നതപ സയബനവിചപ

പവി.എസപ.1/
44/2021/
പപപാെ.വവി.വ

 dated 13-4-2021

പജ
എന
ആര

21 3419/2021 ആരയഭയ സമവിതവിയുപടെ എടപാെമതപ
റവിപപപാെരടപ -തുടെരനടെപടെവി

സയബനവിചപ

  YAC2

സപാെമൂഹദനശ്രീതവി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല നമ്പര  ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

      വവിഷയയ റഫറനസപ
നമ്പര

    വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

 1 20424/2014 ശശ്രീ. പജപാെരജപ ടെവി.പവി.  പവി.എസപ.സവി.മുപഖേനയുള
നവിയമനയ സയബനവിചപ.  

6929/ഡവി1/2015/
സപാെനശ്രീവ.
തശ്രീയതവി 
9-7-2015

ഡവി പതളവിപവടുപപ
നടെത്തുന്നതവിനപ
ഉത്തരവപാെയതപ
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2 22625/2020 ശശ്രീ. സുബ്രേഹ്മണദയ
നമ്പൂതവിരവി

യുപപണറഡപ ഇനഡസശ്രീസപ
ലവിമവിറഡവില അസവിസ്റ്റനപ

എഞവിനശ്രീയര തസവികയവിപല
നവിയമനയ സയബനവിചപ

YAC2

തപദ്ദേശസഗ്വേയയഭരണ വകുപപ
ക്രമ

നമ്പര
ഫയല നമ്പര ഹരജവികപാെരന/

ഹരജവികപാെരവിയുപടെ
പപരപ

      വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7
1 25138/18 ശശ്രീ. ഗയഗപാെധരന പക. പകപാെലയ ജവിലയവിപല

പസ്റ്റഡവിയങ്ങളുപടെ അടെവിസപാെന
സസൗകരദവവികസനയ

സയബനവിചപ

ഡവി.ബവി.2/261/19 /
തസഗ്വേഭവ
തശ്രീയതവി 

11-10-2019

(ഇ.പവി.എ.)

2 21847/2020 ശശ്രീ. അശഗ്വേവിന ആര. ആലപ്പുഴ ജവിലയവിപല LGS റപാെങപ
പഹപാെളപഡഴവിനു പവണവി

സമരപവിച ഹരജവി

നപാെലപാെമപത്ത
ശവിപപാെരശ

സയബനവിചപ

3 21849/2020 ശശ്രീ. തപന സവി.
പതപാെമസപ

എല.ഡവി.സവി. പകപാെഴവിപകപാെടെപ
റപാെങപ പഹപാെളപഡഴവിനു പവണവി

സമരപവിച ഹരജവി

12/ഇപവിഎ 1/2021/
തസഗ്വേഭവ

14-2-2021

ബവി
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4 3015/2021 ശശ്രീമതവി സവിന്ധു
പക.എന.

വവി.എചപ.എസപ.ഇ.
ഉപദദപാെഗപാെരതവികളകപ കൃഷവി

അസവിസ്റ്റനപ പഗ്രേഡപ 2
തസവികയവില നവിയമനയ

നലകുന്നതപ സയബനവിചപ

YAC2

ഉപദദപാെഗസ ഭരണപരവിഷപാെര വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല നമ്പര   ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

      വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

 1  20548/2014  ശശ്രീ. സുധശ്രീഷപ. എന   പവി.എസപ.സവി. നവിയമനയ. റൂളസപ-
1/406/2016/ഉ.ഭ.

പ.വ
തശ്രീയതവി

21-10-2016

(റൂളസപ)

2  20615/2014 ശശ്രീ. ബവിനസപ -
പജപാെസഫപ  

 പവി.എസപ.സവി. നവിയമനയ റൂളസപ-
1/406/2016 

ഉ.ഭ.പ.വ 
21-10-2015

(റൂളസപ)

3  20805/2014  ശശ്രീ. അനവിലകുമപാെര
 പക. ആര

 പവി.എസപ.സവി. നവിയമനയ
 
 

റൂളസപ-1/404/
2016/ഉ.ഭ.പ.വ.

തശ്രീയതവി
21-10-2016

(റൂളസപ)
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4  14710/2016 ശശ്രീ. മനപമപാെഹന-
രപാെജപ. 

 പവി.എസപ.സവി. നവിയമനയ  റൂളസപ-1/309/
2016/ഉ.ഭ.പ.വ.

തശ്രീയതവി
19-8-2020

 5  20878/2016 ആരയഭയ സമവിതവി  (2014-16)-
യുപടെ 7-ാാമതപ റവിപപപാെരടപ.

ശവിപപാെരശകളവിപന്മേല മറുപടെവി
സഗ്വേശ്രീകരവിക്കുന്നതപ സയബനവിചപ.

 ഉപ സവി2/62/
2017/ഉ.ഭ.പ.വ.

തശ്രീയതവി
21-11-2018

 

6 20312/2019 ശശ്രീ. എയ.പക.
തപാെജുദ്ദേശ്രീന,

എറണപാെകുളയ

പയപാെഗദതകളുപടെ
അടെവിസപാെനത്തവില തസവികകള
പക്രപാെഡശ്രീകരവിചപ പവി.എസപ.സവി.

നവിയമനയ നടെത്തണപമന്നപ
ആവശദപപടപ സമരപവിച

ഹരജവി

2144/2019/
ഉഭപവ 

31-12-2019

7 19800/2020 ശശ്രീ. പഗപാെകുല, 
ശശ്രീ. മവിഥുന
എയ.എസപ., 

ശശ്രീ. അഫ്സല ബപാെബ
ടെവി.പക.

 ശശ്രീ. സുപമഷപ
പവി.എന

സവിവവില പപപാെലശ്രീസപ ഓഫശ്രീസര
നവിയമനയ സയബനവിചപ. CPO

(KAP-5) ഇടുകവി റപാെങപ
ലവിസ്റ്റവില നവിന്നുള നവിയമനയ

സയബനവിചപ.
ഫയരമപാെന, ഡഡ്രൈവര കയ പമ്പപ

ഓപപററര

ഉപസവി3/119/
2021/ഉഭപവ
31-8-2021

8 20022/2020 ശശ്രീ. സുപമഷപ ടെവി.പവി.
ശശ്രീ. ഉഡബദപ എചപ

പഫപാെറസ്റ്റപ റവിസരവപ വപാെചര
തസവികയവിപല നവിയമന

നടെപടെവി.
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9 20066/2020 ശശ്രീ. ശബരശ്രീനപാെഥപ
എയ.എല.എ.

യൂത്തപ പകപാെണ്ഗ്രേസപ സയസപാെന
കമ്മവിറവികപ പവണവി.

പവി.എസപ/192/
2020/ഉഭപവ. 
 16-10-2020

പവി.എസപ.

10 20201/2020 ശശ്രീമതവി സവിന്ധു പവി. മലപ്പുറയ ജവിലയവിപല
എല.ജവി.എസപ.(വവിവവിധയ)
തസവികയവില നവിയമനയ

നലകപാെന നടെപടെവി
സഗ്വേശ്രീകരവികണ

പമന്നപാെവശദപപടപ.

എ.വവി.സവി.
4(1)/10/

2021/ഉഭപവ.
തശ്രീയതവി 12-3-21.

എ.വവി.സവി.
IV

11 20209/2020 ശശ്രീ. അപജഷപ
പക.ബവി.

പകപാെഴവിപകപാെടെപ ജവിലയവിപല
HDV ഡഡ്രൈവര പഗ്രേഡപ  II
തസവികയവിപല നവിയമനയ

സയബനവിചപ.

12 20443/2020 ശശ്രീമതവി ഡഷമ
എന.പവി.

പകപാെഴവിപകപാെടെപ ജവിലയവിപല
JPHN പഗ്രേഡപ  II

തസവികയവിപല നവിയമന നടെപടെവി
സയബനവിചപ.

എ.വവി.സവി.4(2)/19/
2020/ഉ.ഭ.പ.വ. 

തശ്രീയതവി 
17-12-2020

എ.വവി.സവി.

13 20500/2020 ശശ്രീ. ഉലപാെസപ സവി.ജവി.
ശശ്രീമതവി ദശ്രീപ എ.പവി.

പകരള പകപാെമണ്പൂള
ഡലപബ്രേറവിയന പഗ്രേഡപ II തസവിക
സൃഷവിചപ നവിയമനയ നടെത്തുന്നതപ

സയബനവിചപ.
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14 20538/2020 ശശ്രീ. പറജവി മത്തപാെയവി
ശശ്രീ ഉപമഷപ പക.പക.
ശശ്രീ പതപാെമസപ പക. എയ.

ഉന്നതവവിദദപാെഭദപാെസ വകുപവില
പകപാെപമഴപ തസവികയവിപല

ഒഴവിവുകള റവിപപപാെരടപ
പചെയ്യുന്നതപ സയബനവിചപ

15 20698/2020 ശശ്രീമതവി അജവിത -
പജപാെണ് പതപകകര

തൃശ്ശൂര ജവിലപാെ സഹകരണ
ബപാെങപ ബ്രേപാെഞപ മപാെപനജര
തസവികയവില നവിയമനയ

ആവശദപപടപ.

16 20820/2020 ശശ്രീമതവി റഹന എന. കവിനവികല 
ഓഡവിപയപാെപമടശ്രീഷദന പഗ്രേഡപ II

നവിയമനയ സയബനവിചപ.

17 20827/2020 ശശ്രീ. ഷപാെജവി മപാെതത KSRTC വരകപ
അസവിസ്റ്റനപ/പമകപാെനവികപ
പഗ്രേഡപ II-NCA പവിന്നപാെക

ക്രവിസ്റ്റദന സയവരണയ
സയബനവിചപ.

18 20836/2020 ശശ്രീമതവി ബവിനവി
വവി.എസപ.

DME സ്റ്റപാെഫപ നഴപ നവിയമനയ
സയബനവിചപ.

എ.വവി.സവി.II(1)/
02/2021/ഉഭപവ. 
തശ്രീയതവി 12-2-21.

എ.വവി.സവി.

19 20837/2020 ശശ്രീമതവി ടശ്രീസ പവി.റവി. തൃശ്ശൂര ജവിലയവിപല
കപാെരകപ/കപാെഷദര തസവികയുപടെ

റപാെങപ ലവിസ്റ്റവില നവിന്നുള
നവിയമനയ സയബനവിചപ
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20 20844/2020 ശശ്രീ. അബൂബകര-
സവിദ്ദേവിഖേപ

എല.ഡവി.ഡടെപവിസ്റ്റപ/കമ്പമ്പ്യൂടര
അസവിസ്റ്റനപ തസവികയുപടെ

പുനരവവിനദപാെസയ സയബനവിചപ.

21 20847/2020 ശശ്രീമതവി പലഖേ പവി.-
നപാെയര

ശശ്രീമതവി രശവി
ആര.പവി

തവിരുവനന്തപുരയ ജവിലപാെ
സഹകരണ ബപാെങപ

കപാെരകപ/കപാെഷദര നവിയമന
നടെപടെവി സയബനവിചപ.

22 20979/2020 ശശ്രീ. മുപകഷപ കുമപാെര
സവി.ബവി.

ശശ്രീ. സജപാെദ്ഖേപാെന
ഡവ.

എസപ.ഐ. ഓഫപ പപപാെലശ്രീസപ
(By Transfer) ലവിസ്റ്റവില

നവിന്നുള നവിയമനയ
സയബനവിചപ.

23 20986/2020 ശശ്രീ. വവിപനപാെദപ കുമപാെര
പവി.എയ. മുതലപപര

HSST പപപാെളവിറവികല
സയനസപ (ജൂനവിയര) - NJD

ഒഴവിവുകളവിപല നവിയമന
നടെപടെവികളവിപല കപാെലതപാെമസയ

സയബനവിചപ

24 20988/2020 ശശ്രീ. സചെവിതപ വവി.
ശശ്രീമതവി സവവിത ആര.

പപാെലകപാെടെപ ജവിലയവിപല
എചപ.എസപ.എ. (ഇയഗശ്രീഷപ)
നവിയമനയ സയബനവിചപ.
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25 20993/2020 ശശ്രീ. അഹമ്മദപ-
നവിസപാെര മുതലപപര

എചപ.എസപ.എ.(അറബവികപ)
(കപാെസരപഗപാെഡപ) ജവിലയവിപല

നവിയമനയ സയബനവിചപ.

26 21023/2020 ശശ്രീ. ലവിജു പജപാെരജപ പക. ലത്തശ്രീന കപത്തപാെലവികപാെ
സരടവിഫവികറവിപന

സവിരശ്രീകരണയ സയബനവിചപ.

27 21027/2020 ശശ്രീ. രഞവിതപ
പക.ആര.

ഹപാെരബര എ ഞവിനശ്രീയറവിയഗപ
വകുപവില അസവിസ്റ്റനപ

എഞവിനശ്രീയര (ഇലകവികല)
നവിയമനയ സയബനവിചപ.

28 21032/2020 ശശ്രീമതവി സവിനവി പക.-
നപാെയര

എറണപാെകുളയ ജവിലയവിപല
സ്റ്റപാെഫപ നഴപ പഗ്രേഡപ II നവിയമനയ

സയബനവിചപ.

29 21036/2020 ശശ്രീമതവി രമദ
പവി.ആര.

ലപബപാെറടറവി പടെകശ്രീഷദല
പഗ്രേഡപ II നവിയമനയ

സയബനവിചപ.

30 21101/2020 ശശ്രീ. ബവിനു ബപാെബ
ശശ്രീമതവി ധനവിഷ

ഇ.എസപ.

തൃശ്ശൂര ജവിലയവിപല സ്റ്റപാെഫപ നഴപ
പഗ്രേഡപ II (DHS) നവിയമനയ

സയബനവിചപ.
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31 21108/2020 പഡപാെ.രപാെധവിക എസപ.
ചെന്ദ്രന

അസവിസ്റ്റനപ പപപാെഫസര ഇന
ഓറല ആനപ മപാെകവിപലപാെ

പഫഷദല സരജറവി
തസവികയവിപല നവിയമനയ

സയബനവിചപ.

32 21193/2020 ശശ്രീമതവി ബവിജവിത
സവി.വവി.

ലക്ചെറര ഇന കമ്പമ്പ്യൂടര
ആപവിപകഷന തസവികയവിപല

നവിയമനയ സയബനവിചപ.

33 21196/2020 ശശ്രീ. അനൂപപ എസപ. KCMMF  -പല റഫവിജപറഷന
& എയരകണശ്രീഷനവിയഗപ
പമകപാെനവികപ പഗ്രേഡപ II

നവിയമനയ സയബനവിചപ.

34 21268/2020 ശശ്രീ. സവിറപാെജുദശ്രീന ഐ. KSEB-മസ്ദൂര റപാെങപ
ലവിസ്റ്റുമപാെയവി ബനപപട പകസപ
പവിനവലവിചപ നവിയമന നടെപടെവി-
സഗ്വേശ്രീകരവിക്കുന്നതപ സയബനവിചപ.

35 21490/2020 ശശ്രീമതവി റവിതു ഒ.പക. പഡസപപടെപാെപപ പബവിഷവിയഗപ
ഓപപററര പഗ്രേഡപII നവിയമനയ

സയബനവിചപ.

36 21496/2020 പഡപാെ. അശഗ്വേതവി
പവി.പക.

പഡപാെ.സുബവി-
ബപാെലകൃഷ്ണന

ആയുരപവദ പമഡവികല
ഓഫശ്രീസര തസവിക –

നവിയമനയ സയബനവിചപ.
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37 21694/2020 ശശ്രീമതവി ഷപാെലവി
സവി.എയ.

തവിരുവനന്തപുരയ സരകപാെര
വനവിത പകപാെപളജവിപല ലക്ചെറര

ഇന പഹപാെയസയനസപ -
നവിയമനയ സയബനവിചപ.

38 21847/2020 ശശ്രീ. അശഗ്വേവിന ആര. ആലപ്പുഴ ജവിലയവിപല
എല.ജവി.എസപ. റപാെങപ

പഹപാെളപഡഴവിനു പവണവി
സമരപവിച ഹരജവി

സയബനവിചപ.

39 21849/2020 ശശ്രീ. തപന സവി.-
പതപാെമസപ

എല.ഡവി.സവി. (പകപാെഴവിപകപാെടെപ)
റപാെങപ പഹപാെളപഡഴവിനു പവണവി

സമരപവിച ഹരജവി.

40 21869/2020 പഡപാെ. സുധ റവി. പകപാെഴവിപകപാെടെപ ജവിലയവിപല 
എചപ എസപ എ. (ഹവിനവി) നവിയമനയ

സയബനവിചപ

41 3015/2021 ശശ്രീമതവി സവിന്ധു
പക.എന.

വവി.എചപ.എസപ.ഇ.
ഉപദദപാെഗപാെരതവികളകപ കൃഷവി

അസവിസ്റ്റനപ പഗ്രേഡപ 2 തസവികയവില
നവിയമനയ നലകുന്നതപ

സയബനവിചപ

42 3419/2021 ആരയഭയ സമവിതവി (2019-2021)-യുപടെ
എടപാെമതപ റവിപപപാെരടപ തുടെരനടെപടെവി

സയബനവിചപ
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ഗതപാെഗത വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല നമ്പര ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

           വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

 1  20878/2016 ആരയഭയ സമവിതവി (2014-16)-യുപടെ
7-ാാമതപ റവിപപപാെരടപ.

TRANS-
A3/79/2021-

TRANS, തശ്രീയതവി
31-3-2021

 എ 

2 21849/2020 ശശ്രീ. തപന സവി. -
പതപാെമസപ

എല.ഡവി.സവി.
(പകപാെഴവിപകപാെടെപ) റപാെങപ

പഹപാെളപഡഴവിനു പവണവി
സമരപവിച ഹരജവി.

സവി1/266/2020-
TRANS

തശ്രീയതവി 1-1-2021

സവി

3 3419/2021 ആരയഭയ സമവിതവി(2019-2021)-യുപടെ
എടപാെമതപ റവിപപപാെരടപ-

തുടെരനടെപടെവി സയബനവിചപ

TRANS-
A3/80/2021-

TRANS,തശ്രീയതവി
31-3-2021

എ 
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തശ്രീരപദശ ഷവിപവിയഗപ -ഉളനപാെടെന ജലഗതപാെഗത വകുപപ
ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

  ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

           വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 20878/2016 ആരയഭയ
സമവിതവി (2014-16)-യുപടെ

7-ാാമതപ റവിപപപാെരടപ.
TRANS-

A3/79/2021-
TRANS

31-3-2021

 എ  

 YAC2

കപാെയവിക യുവജനകപാെരദ വകുപപ.
ക്രമ

നമ്പര
ഫയല
നമ്പര

     ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20300/2017
 

ശശ്രീ. ഷപാെജവി
തുണത്തവില 

പസപാെരടപസപ പഹപാെസ്റ്റല
അനുവദവിക്കുന്നതപ

സയബനവിചപ.

19635/എ 1/173/
2018/

സവി.എല.എ.സവി 
തശ്രീയതവി 

29-5-2018

2 20379/2018
ആരയഭയ സമവിതവി  (2016-19)-

യുപടെ 2- ാാ മതപ
 റവിപപപാെരടപ 

ബവി2/160/2020/
കപാെ.യു.വ.
തശ്രീയതവി 
4-3-2021

 എ 

3 2358/2021 ആരയഭയ സമവിതവി (2019-21)-യുപടെ
ഏഴപാെമതപ റവിപപപാെരടപ

തുടെരനടെപടെവി സയബനവിചപ

107/ബവി1/19-
കപാെ.യു.വ.
തശ്രീയതവി

16-2-2021

ബവി
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പതപാെഴവിലുയ പപനപുണദവുയ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

 ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ
നമ്പര

    വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 3419/2021 ആരയഭയ സമവിതവി(2019-2021)-യുപടെ
എടപാെമതപ റവിപപപാെരടപ തുടെരനടെപടെവി

സയബനവിചപ

YAC2

ആപരപാെഗദ കുടുയബപക്ഷേമ വകുപപ 

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല നമ്പര ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ
പപരപ

            വവിഷയയ റഫറനസപ
നമ്പര

    വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 23067/2015 ആരയഭയ
 സമവിതവി (2014-16)-യുപടെ

5-ാാമതപ റവിപപപാെരടപ 
  .

2 20878/2016  ആരയഭയ
സമവിതവി (2014-16)-യുപടെ

7-ാാമതപ റവിപപപാെരടപ 
 

3 20274/2020 ശശ്രീ. ജവിജു പക.പവി.,
ശശ്രീ. അഖേവില പക. 

പകപാെഴവിപകപാെടെപ ജവിലയവിപല
ആയുരപവദ ആശുപതവികളവില

ആയുരപവദ പതറപാെപവിസ്റ്റപ

എ 1/466/2020/
ആയുഷപ
തശ്രീയതവി 

25-1-2021

ആയുഷപ
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4 20443/2020 ശശ്രീമതവി പപഷമ
എന.പവി.

പകപാെഴവിപകപാെടെപ ജവിലയവിപല
JPHN പഗ്രേഡപ II നവിയമനയ

സയബനവിചപ

സവി

5 20463/2020 ശശ്രീ. പപമപാെദപ
എസപ.പക.

ലവിഫപ ഓപപററര സവിരയ
തസവിക സൃഷവിക്കുന്നതപ

സയബനവിചപ

എ 3/350/2020/
ആയുഷപ
തശ്രീയതവി 

16-1-2021

ആയുഷപ
(എ), ബവി

6 20500/2020 ശശ്രീ. ഉലപാെസപ സവി.ജവി.
ശശ്രീമതവി ദശ്രീപ എ.പവി.

പകരള പകപാെമണ്പൂള
സരവശ്രീസവില പപലപബ്രേറവിയന
പഗ്രേഡപ II തസവിക സൃഷവിചപ

നവിയമനയ നടെത്തുന്നതപ
സയബനവിചപ

36/ പവിഎസപ1/
2020/ആ.കു.വ.

പക

7 20820/2020 ശശ്രീമതവി റഹന എന. കവിനവികല ഓഡവിപയപാെ
പമടശ്രീഷദന പഗ്രേഡപ II

തസവികയവിപല നവിയമനയ
സയബനവിചപ

8 20836/2020 ശശ്രീമതവി ബവിനവി
വവി.എസപ.

DME Staff Nurse നവിയമനയ
സയബനവിചപ

സവി3/46/2021/
ആ.കു.വ.

30-1-2021

9 21032/2020 DHS സ്റ്റപാെഫപ നഴസപ
അപസപാെസവിപയഷന

പകപാെഴവിപകപാെടെപ ജവിലയവിപല
സ്റ്റപാെഫപ നഴപ  പഗ്രേഡപ II

നവിയമനയ സയബനവിചപ
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10 21101/2020 ശശ്രീ. ബവിനു ബപാെബ,
ശശ്രീമതവി ധനവിഷ

ഇ.എസപ.

തൃശ്ശൂര ജവിലയവിപല സ്റ്റപാെഫപ നഴപ
പഗ്രേഡപ II (DHS) നവിയമനയ

സയബനവിചപ

സവി3/17/2021/
ആകുവ.

സവി

11 21108/2020 പഡപാെ. രപാെധവിക എസപ.
ചെന്ദ്രന

അസവിസ്റ്റനപ പപപാെഫസര ഇന
ഓറല ആനപ മപാെകവിപലപാെപഫഷദല
സരജറവി -നവിയമനയ സയബനവിചപ

12 21112/2020 ശശ്രീ. സുബവിന ചെന്ദ്രന ബപയപാെപമഡവികല
എഞവിനശ്രീയര നവിയമനയ

സയബനവിചപ

13 21496/2020 പഡപാെ. അശഗ്വേതവി
പവി.പക.,

പഡപാെ. സുബവി
ബപാെലകൃഷ്ണന

ആയുരപവദ പമഡവികല
ഓഫശ്രീസര തസവികയവിപല
നവിയമനയ സയബനവിചപ

14 2358/2021 ആരയഭയ സമവിതവി (2019-21)-യുപടെ
ഏഴപാെമതപ റവിപപപാെരടപ

തുടെരനടെപടെവി സയബനവിചപ

15 3419/2021 ആരയഭയ സമവിതവി(2019-21)-യുപടെ
എടപാെമതപ റവിപപപാെരടപ തുടെരനടെപടെവി

സയബനവിചപ
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YAC2

ഉന്നത വവിദദപാെഭദപാെസ വകുപപ 

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

     ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ പപരപ

      വവിഷയയ റഫറനസപ
നമ്പര

    വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

 1  13721/2015   ആരയഭയ യുണവിപവഴവിറവിയവിപല
വവിവവിധ വവിഷയങ്ങള
സയബനവിച പഠനയ
(പരശ്രീക്ഷേ നടെത്തവിപപ/
റവിസലടപ/അദദപാെപക

നവിയമനയ
തുടെങ്ങവിയവ)  

 

 2 20878/2016   ആരയഭയ സമവിതവി (2014-16)-യുപടെ
7-ാാമതപ റവിപപപാെരടപ 

3 14410/2017 ശശ്രീ. സവിദ്ദേപാെരതപ രപാെജപഗപാെപപാെല കണ്ണൂര കപാെലവികറപ
യൂണവിപവഴവിറവികള
നലകുന്ന പഗ്രേസപ

മപാെരകവിപല അന്തരയ
പരവിഹരവിക്കുന്നതപ

സയബനവിചപ

27/ബവി2/2017/
ഉ.വവി.വ.
തശ്രീയതവി

3-5-2018

ബവി പതളവിപവടുപവിനപ
ഉളപപടുത്തു

ന്നതവിനപ
തശ്രീരുമപാെനവിച്ചു.
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4 19851/2020 ശശ്രീ. പതപാെമസപ പകപാെച്ചുമ്മന പകപാെലയ ജവിലയവിപല
എല.ഡവി.വവി.  പഗ്രേഡപ II

റപാെങപ ലവിസ്റ്റവില
നവിന്നുളള നവിയമനയ

സയബനവിചപ

5 20538/2020 ശശ്രീ. പറജവി മത്തപാെയവി
ശശ്രീ. ഉപമഷപ പക.പക.
ശശ്രീ. പതപാെമസപ പക.എയ.

ഉന്നതവവിദദപാെഭദപാെസ
വകുപവില പകപാെപമഴപ

തസവികയവിപല
ഒഴവിവുകള റവിപപപാെരടപ

പചെയ്യുന്നതപ
സയബനവിചപ

6 21193/2020 ശശ്രീമതവി ബവിജവിത സവി.വവി. ലക്ചറര ഇന കമ്പമ്പ്യൂടര
ആപവിപകഷന

നവിയമനയ സയബനവിചപ

7 3419/2021 ആരയഭയ സമവിതവി(2019-21)-യുപടെ
എടപാെമതപ റവിപപപാെരടപ

തുടെരനടെപടെവി
സയബനവിചപ
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YAC2

ആസൂതണ സപാെമ്പത്തവികകപാെരദ വകുപപ 

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല

നമ്പര

     ഹരജവികപാെരന/

ഹരജവികപാെരവിയുപടെ പപരപ

      വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

 1 15344/2012  ശശ്രീ.അനന്തു എ പകപാെശപ,
പകപാെടുങ്ങപാെനൂര

 വവിദദപാെഭദപാെസ വപാെയ
 സയബനവിചപ

9580/എഫപ2/2012/
പപാെനവിയഗപ

തശ്രീയതവി  18-6-2012

 

2 15494/2012
ശശ്രീമതവി റശ്രീന ജപാെസവിന,

കുന്നത്തുകപാെല 
വവിദദപാെഭദപാെസ വപാെയ

 സയബനവിചപ
9964/എഫപ2/2012/

പപാെനവിയഗപ
തശ്രീയതവി 28-7-2012

3 15535/2012 ശശ്രീ.വവി. രഘുനപാെഥന, തൃശൂര  വവിദദപാെഭദപാെസ വപാെയ
 സയബനവിചപ

10740/എഫപ2/2012/
പപാെനവിയഗപ

തശ്രീയതവി  6-7-2012

 4 15539/2012  ശശ്രീ.സവി.റവി. പജപാെരജപ,
പകപാെടയയ

  വവിദദപാെഭദപാെസ വപാെയ
 സയബനവിചപ

10978/എഫപ2/2012/
പപാെനവിയഗപ

തശ്രീയതവി 16-8-2012
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 5  15719/2012 ശശ്രീ.ധനസവിലപാെസപ,

തവിരുവനന്തപുരയ

   വവിദദപാെഭദപാെസ വപാെയ

 സയബനവിചപ

12613/എഫപ2/2012/

പപാെനവിയഗപ

തശ്രീയതവി 13-8-2012

 6 16481/2012 ശശ്രീ.പദവന  വവി.എസപ,

ബപാെലരപാെമപുരയ

  വവിദദപാെഭദപാെസ വപാെയ

 സയബനവിചപ

13143/എഫപ2/2012/

പപാെനവിയഗപ

തശ്രീയതവി 29-9-2012

 7 16510/2012 ശശ്രീ.പവി.പക. പുരുപഷപാെത്തമന, 

ആലപ്പുഴ

 വവിദദപാെഭദപാെസ വപാെയ

 സയബനവിചപ

13169/എഫപ2/2012/

പപാെനവിയഗപ

തശ്രീയതവി 29-9-2012

 8 16614/2012  ശശ്രീ.പസവദര  പക.പജ,

ആലപ്പുഴ

  വവിദദപാെഭദപാെസ വപാെയ

 സയബനവിചപ

 

 9 18223/2012  ശശ്രീ.പസവദര  പക.പജ,

 ആലപ്പുഴ 

 വവിദദപാെഭദപാെസ വപാെയ

 സയബനവിചപ
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YAC2

ജലവവിഭവ വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല

നമ്പര

     ഹരജവികപാെരന/

ഹരജവികപാെരവിയുപടെ പപരപ

      വവിഷയയ റഫറനസപ

നമ്പര

    വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 19851/2020 ശശ്രീ. പതപാെമസപ പകപാെച്ചുമ്മന പകപാെലയ ജവിലയവിപല
എല.ഡവി.വവി.  പഗ്രേഡപ
II പപഡ്രൈവര നവിയമനയ

സയബനവിചപ

2 21847/2020 ശശ്രീ. അശഗ്വേവിന ആര. ആലപ്പുഴ ജവിലയവിപല
ലപാെസ്റ്റപപഗ്രേഡപ

സരവനപസപ റപാെങപ
പഹപാെളപഡഴവിനു

പവണവി സമരപവിച
ഹരജവി 

3 3419/2021 ആരയഭയ സമവിതവി(2019-21)-യുപടെ
എടപാെമതപ റവിപപപാെരടപ

തുടെരനടെപടെവി
സയബനവിചപ
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YAC2

സപാെയസപാെരവികകപാെരദ  വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല നമ്പര  ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ
പപരപ

      വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20878/2016   ആരയഭയ  സമവിതവി (2014-16)-യുപടെ
7-ാാ മതപ റവിപപപാെരടപ

 (മൃഗശപാെല) റവിപപപാെരടപ
ലഭദമപാെകവി

2 20500/2020 ശശ്രീ. ഉലപാെസപ സവി.ജവി.
ശശ്രീമതവി ദശ്രീപ എ.പവി.

പകരള പകപാെമണ്പൂള
സരവശ്രീസവില പപലപബ്രേറവിയന
പഗ്രേഡപ II തസവിക സൃഷവിചപ

നവിലവവിലുളള ലവിസ്റ്റവില നവിന്നപ
നവിയമനയ നടെത്തുന്നതപ

സയബനവിചപ

3 3015/2021 ശശ്രീമതവി സവിന്ധു
പക.എന

വവി.എചപ.എസപ.ഇ.
ഉപദദപാെഗപാെരതവികളകപ കൃഷവി

അസവിസ്റ്റനപ പഗ്രേഡപ 2
തസവികയവില നവിയമനയ

നലകുന്നതപ സയബനവിചപ

56/ബവി2/2021/
സ.ക.വ.

തശ്രീയതവി 30-3-2021

ബവി
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 YAC2
സഹകരണ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല നമ്പര   ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

      വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1
20837/2020 ശശ്രീമതവി ടശ്രീസ പവി.റവി. തൃശ്ശൂര ജവിലയവിപല

കപാെരകപ/കപാെഷദര നവിയമനയ
സയബനവിചപ

Co.op
B2/285/2020-
Co.op dated 
10-12-2020

ബവി

2 20847/2020 ശശ്രീമതവി പലഖേ പവി.-
നപാെയര, ശശ്രീമതവി രശവി

ആര.പവി.

തവിരുവനന്തപുരയ ജവിലപാെ
സഹകരണ ബപാെങപ

കപാെരകപ/കപാെഷദര നവിയമന
നടെപടെവി സയബനവിചപ

Co.op
B2/287/2020-
Co.op dated
 14-12-2020

ബവി

 YAC2 

ആഭദന്തര വകുപപ
ക്രമ

നമ്പര
ഫയല
നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 19800/
2020

ശശ്രീ. അഫ്സല ബപാെബ
ടെവി.പക. മുതല പപര

സവിവവില പപപാെലശ്രീസപ ഓഫശ്രീസര റപാെങപ
ലവിസ്റ്റവിപനറ  കപാെലപാെവധവി നശ്രീടവി

നവിയമനയ നടെത്തുന്നതപ  സയബനവിചപ

എ 1/410/2020/
ആഭദന്തരയ

72



2 20500/
2020

ശശ്രീ. ഉലപാെസപ സവി.ജവി.,
ശശ്രീമതവി ദശ്രീപ എ.പവി.

പകരള പകപാെമണ്പൂള സരവശ്രീസവില
പപലപബ്രേറവിയന പഗ്രേഡപ II തസവിക
സൃഷവിചപ നവിയമനയ നടെത്തുന്നതപ

സയബനവിചപ

3 21017/
2020

ശശ്രീ. പവശ്രീണ്രപാെജപ ബവി. പപപാെലശ്രീസപ പകപാെണ്സ്റ്റബവിള
(പടെലവികമ്മമ്പ്യൂണവിപകഷന നവിയമനയ

സയബനവിചപ)

പക2/344/2020-
ആഭദന്തരയ

തശ്രീയതവി 8-1-2021

പക

4 21847/
2020

ശശ്രീ. അശഗ്വേവിന ആര. ആലപ്പുഴ ജവിലയവിപല LGS റപാെങപ
പഹപാെളപഡഴവിനു പവണവി സമരപവിച

ഹരജവി

5 3419/
2021

ആരയഭയ സമവിതവി (2019-21)-യുപടെ എടപാെമതപ 
റവിപപപാെരടപ തുടെരനടെപടെവി സയബനവിചപ

 YAC2 

ദുരന്തനവിവപാെരണ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 20500/
2020

ശശ്രീ. ഉലപാെസപ സവി.ജവി.
ശശ്രീമതവി ദശ്രീപ എ.പവി.

പകരള പകപാെമണ്പൂള സരവശ്രീസവില
പപലപബ്രേറവിയന പഗ്രേഡപ II
തസവിക സൃഷവിചപ നവിയമനയ
നടെത്തുന്നതപ സയബനവിചപ

REV-T2/363/2020-
REV

തശ്രീയതവി 26-4-2021

എ റവനമ്പ്യൂ
വകപവില
നവിന്നുയ

പപകമപാെറവി
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  YAC2
 പപപാെതുഭരണ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20500/
2020

ശശ്രീ. ഉലപാെസപ സവി.ജവി.
ശശ്രീമതവി ദശ്രീപ എ.പവി.

പകരള പകപാെമണ്പൂള സരവശ്രീസവില
പപലപബ്രേറവിയന പഗ്രേഡപ II
തസവിക സൃഷവിചപ നവിയമനയ
നടെത്തുന്നതപ സയബനവിചപ

 YAC2 

ഭക്ഷേദവുയ സവിവവില സപപപസുയ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 19851/
2020

ശശ്രീ. പതപാെമസപ
പകപാെച്ചുമ്മന

പകപാെലയ ജവിലയവിപല
എല.ഡവി.വവി.  പഗ്രേഡപ II
പപഡ്രൈവര തസവികയവിപല

നവിയമനയ

74



 YAC2  
നവികുതവി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 21847/
2020

ശശ്രീ. അശഗ്വേവിന ആര. ആലപ്പുഴ ജവിലയവിപല LGS
റപാെങപ പഹപാെളപഡഴവിനു

പവണവി സമരപവിച ഹരജവി
സയബനവിചപ

2 21849/
2020

ശശ്രീ. തപന സവി.
പതപാെമസപ

എല.ഡവി.സവി.
പകപാെഴവിപകപാെടെപ റപാെങപ

പഹപാെളപഡഴവിനു പവണവി
സമരപവിച ഹരജവി

 YAC2 

കൃഷവി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 21708/
2020

ശശ്രീ. ക്രവിസ്റ്റവിന
അലകപ

അസവിസ്റ്റനപ എഞവിനശ്രീയര ,
അഗ്രേവികളചര -നവിയമനയ

സയബനവിചപ

കൃഷവി -ഇഎ 1/321/2020-
കൃഷവി

തശ്രീയതവി 21-12-2020
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1 2 3 4 5 6 7

2 3015/2021 ശശ്രീമതവി സവിന്ധു
പക.എന

വവി.എചപ.എസപ.ഇ.
ഉപദദപാെഗപാെരതവികളകപ കൃഷവി

അസവിസ്റ്റനപ പഗ്രേഡപ 2
തസവികയവില നവിയമനയ

നലകുന്നതപ സയബനവിചപ

YAC2
സപാെപങതവിക വവിദദപാെഭദപാെസ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 3419/2021 ആരയഭയ സമവിതവി(2019-21)-യുപടെ
എടപാെമതപ റവിപപപാെരടപ

തുടെരനടെപടെവി സയബനവിചപ

 YAC2
പപാെരലപമനറവികപാെരദ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 3419/2021 ആരയഭയ സമവിതവി( 2019-21)-യുപടെ
എടപാെമതപ റവിപപപാെരടപ

തുടെരനടെപടെവി സയബനവിചപ
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YAC2

റവനമ്പ്യൂ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 22623/
2020

ശശ്രീ. വരുണ്-
പഗപാെവവിനപ

ശശ്രീ. വവിപനപാെദപ.ആര

പകപാെചവിന
പദവസഗ്വേത്തവിനുകശ്രീഴവിലുള

കഴകയ തസവികയവിപല
ഒഴവിവുകള റവിപപപാെരടപ

പചെയ്യുന്നതപ സയബനവിചപ

 DEV4/63/2021/REV
തശ്രീയതവി 8-3-2021

പദവസഗ്വേയ

 YAC2
പദവസഗ്വേയ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല
നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/
ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 22623/
2020

ശശ്രീ. വരുണ്
പഗപാെവവിനപ

ശശ്രീ. വവിപനപാെദപ.ആര

പകപാെചവിന
പദവസഗ്വേത്തവിനുകശ്രീഴവിലുള

കഴകയ തസവികയവിപല
ഒഴവിവുകള റവിപപപാെരടപ

പചെയ്യുന്നതപ സയബനവിചപ

 DEV4/63/2021/REV
തശ്രീയതവി 8-3-2021

പദവസഗ്വേയ
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YAC2
വവിപനപാെദസഞപാെര വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല

നമ്പര

ഹരജവികപാെരന/

ഹരജവികപാെരവിയുപടെ

പപരപ

വവിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര വകുപപ റവിമപാെരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 2358/2021 ആരയഭയ സമവിതവി (2019-21)-യുപടെ

ഏഴപാെമതപ റവിപപപാെരടപ

തുടെരനടെപടെവി സയബനവിചപ

2 3015/2021 ശശ്രീമതവി സവിന്ധു

പക.എന

വവി.എചപ.എസപ.ഇ.

ഉപദദപാെഗപാെരതവികളകപ കൃഷവി

അസവിസ്റ്റനപ പഗ്രേഡപ 2

തസവികയവില നവിയമനയ

നലകുന്നതപ സയബനവിചപ
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YAC3
 സസാമൂഹഹ്യനനീതതി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല് നമ്പര  ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര  വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20396/2014 ശനീമതതി  കമനീല
പേതി.ടതി.

തസാല്കസാലതിക വതികലസായഗ
നതിയമനയ സതിരടപടുത്തണ-
ടമന്നതതിടനതതിടര  സമരപതിച

ഹരജതി.

6930/ഡതി1/2015/
സസാനനീവ.

തനീയതതി  24-5-2016

അധതിക വതിവരയ

2 20625/2014 ശനീമതതി  ഷനീജ.
പേതി.എ. 

179 ദതിവസയ പൂരത്തതിയസാകസാത്ത
വതികലസായഗരകപ പുനരനതിയമനയ

ലഭതിക്കുന്നതപ സയബനതിചപ. 

1651700/ഡതി1/
2017/ സസാ.നനീ.വ

തനീയതതി 10-8-2017

182/ഡതി1/19/സസാനനീവ
തനീയതതി 7-8-2020

3 17455/2016 ശനീ. അപശസാകപ എയ.-
നസായര 

ഡസാഫപസസാന  റസാങപ ലതിസതില്
നതിനയ അയഗപേരതിമതിതരകപ
പസാധതിനതിതതയ ലഭതിക്കുന്നതില
എന്നതപ  സയബനതിചപ. 

 ഡതി വകുപതില് നതിനയ
യസാടതസാര
മറുപേടതിയുയ
ലഭതിചതിടതില.
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1 2 3 4 5 6 7

4 20824/2020 ശനീമതതി സുഹറസാബതി
പേതി. പേതി.

പകരള പസറപ പസാനതിയഗപ
പബസാരഡതിടല റതിസരചപ

അസതിസനപ തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.

5 20465/2020 ശനീ. പസസാദപ പേതി. എസപ. പേതി.എസപ.സതി. നതിയമനങ്ങളതില്
ഭതിന്നപശഷതികസാരകപ ഇളവപ

അനുവദതിക്കുന്നതപ സയബനതിചപ.

 YAC3
ടതസാഴതിലയ ടടനപുണഹ്യവയ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല് നമ്പര ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

വതിഷയയ റഫറനസപ
നമ്പര

    വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 19346/2013 സമതിതതി (2011-14)-
യുടട 1-ാാമതപ
റതിപപസാരടപ

സതകസാരഹ്യ നഴ്സുമസാരടട പശ്നങ്ങള
തുടര നടപേടതി  സയബനതിചപ. 

 LBRD-
E1/ 59/2018

തനീയതതി
18-6-2018

    
ഇടകസാല
റതിപപസാരടപ 

30-9-2020

2 22626/2020 ശനീ. കതിരണ് കൃഷ്ണന വതിവതിധ കമ്പനതി/പബസാരഡപ/
പകസാരപപറഷന അസതിസനപ

ബതി3/23/2021/
ടതസാഴതില്
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ക്രമ
നമ്പര

ഫയല് നമ്പര ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

വതിഷയയ റഫറനസപ
നമ്പര

    വകുപപ      റതിമസാരകപ

തസതികയതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ.

തനീയതതി 
8-3-2021

3 20465/2020 ശനീ. പസസാദപ പേതി. എസപ. പേതി.എസപ.സതി. നതിയമനങ്ങളതില്
ഭതിന്നപശഷതികസാരകപ ഇളവപ

അനുവദതിക്കുന്നതപ സയബനതിചപ.

 YAC3   
പേടതികജസാതതി പേടതികവരഗ്ഗ  വതികസന  വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

     ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1
22626/2020 ശനീ. കതിരണ് കൃഷ്ണന വതിവതിധ കമ്പനതി/പബസാരഡപ/

പകസാരപപറഷന അസതിസനപ
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

32/പേതി.എസപ1/
2021/

പേ.ജ.പേ..വ.വതി.വ
തനീയതതി 

25-2-2021

2 4901/2021 ഉത്ഭവയ സമതിതതി 2019-21-യുടട
ഒനപേതസാമതപ റതിപപസാരടപ

തുടര നടപേടതി സയബനതിചപ

81
15

/2
02

2



 YAC3  
ഉപദഹ്യസാഗസ ഭരണപേരതിഷസാര വകുപപ   

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ
നമ്പര

    വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 16431/2018 20-12-2017- ടല പയസാഗ
നടപേടതിക്കുറതിപപ - തുടര
നടപേടതി സയബനതിചപ 

ഉപേസതി177/2018
തനീയതതി 

21-4-2018

2  20484/2014  ശനീ.ടക. സസാബ, 
 ടകസാലയ

അകസാഡമതികപ
ടവയതിപറജതിടല അപേസാകത

സയബനതിചപ 

17456/റൂളസപ-
ആര.1/2015/

ഉ.ഭ.പേ.വ.
തനീയതതി 

29-4-2019

ഉ.ഭ.പേ.വ.
(റൂളസപ)  

3 17495/2019 ശനീമതതി പരഖ
എസപ.ബതി.,

തതിരവനന്തപുരയ

ടസക്രപടറതിയറപ ഓഫനീസപ
അറനനഡപ

തസതികയതിപലകപ
പേതി.എസപ.സതി. വതിജസാപേനയ

പുറടപടുവതിക്കുന്നതപ
സയബനതിചപ

റൂളസപ2/110/19/
ഉ.ഭ.പേ.വ./19/

ഉ.ഭ.പേ.വ.
തനീയതതി 
5-9-2019

(റൂളസപ)
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4 24454/2019 ശനീ. രപമശപ എസപ.,
ടകസാലയ

പേതി.എസപ.സതി. മുപഖനയുള
നതിയമനയ സയബനതിചപ

റൂളസപ
3/315/2019/

ഉ.ഭ.പേ.വ.
24-12-2019

5 20023/2017 ഒര കൂടയ
ഉപദഹ്യസാഗസാരതതികള

മനീറര റനീഡര തസതികയതിടല
ഒഴതിവകള റതിപപസാരടപ

ടചെയ്യുന്നതപ സയബനതിചപ

റൂളസപ3/28/2018/
ഉ.ഭ.പേ.വ. 
18-6-2020

റൂളസപ

6 24770/2019 ഉത്ഭവയ സമതിതതി (2019-21)- യുടട
നസാലസാമതപ റതിപപസാരടപ-

തുടരനടപേടതി
സതനീകരതിക്കുന്നതപ

സയബനതിചപ

7 20200/2020 ശനീ. ബബനുല് ടക. വതി.,
ശനീ. ബതിനനീഷപ കുമസാര

മലപ്പുറയ, ടകസാലയ
ജതിലകളതിടല ലതിഫപ

ഓപപററര തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.

8 20882/2020 ശനീ. ബലജു ടക. ആപരസാഗഹ്യ വകുപതിടല
ടവല്ഡര തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.
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1 2 3 4 5 6 7

9 21503/2020 ശനീ. അക്ഷയപ എസപ.
ഉണതിത്തസാന

യൂണതിപവഴതിറതി അസതിസനപ
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

10 20838/2020 ശനീമതതി രമഹ്യ മുരകന പകസാണ്ഫതിഡനഷഹ്യല്
അസതിസനപ തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.

11 20821/2020 ശനീ. അഷ്റഫപ അലതി
എ. മുതല്പപേര, ശനീ.

സത്തസാര, ശനീ. നതിഷസാദപ
പുലസാണതികസാടന

വതിവതിധ ജതിലകളതിടല
ജൂനതിയര ലസായപഗതജപ ടനീചര

(എല്.പേതി.-അറബതികപ)
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

12 21709/2020 ശനീ. അജതിതപ സതി. ജതി. പകരള വസാടര
അപതസാറതിറതിയതിടല മനീറര റനീഡര

തസതികയതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ.

ഉപേസതി3/20/
2021/ഉ.ഭ.പേ.വ.

തനീയതതി
23-7-2021

13 21029/2020 ശനീ. ബസാസതില് ഇബ
ബസദലവതി ഇ.

ടമകസാനതികല്
എഞതിനനീയറതിയഗപ
പയസാഗഹ്യതയസായുള

തസതികകളതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ.

ഉപേസതി2/105/
2021/ഉ.ഭ.പേ.വ.

തനീയതതി
24-6-2021
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14 21001/2020 ശനീ. ഷതിഹസാബപ എയ.

മുതല്പപേര

ഫുളബടയ/പേസാരടപബടയ

ജൂനതിയര ലസായപഗതജപ ടനീചര -

അറബതികപ (യു.പേതി.എസപ.റതി.)

തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

15 22096/2020 ശനീമതതി സസൗമഹ്യ എസപ. അസതിസനപ ടപസാഫസര ഇന

നഴതിയഗപ തസതികയതിടല

നതിയമനയ സയബനതിചപ.

റൂളസപ3/100/

2021-പേതി.ആനപ

എ.ആര.ഡതി

2-8-2021

16 21498/2020 ശനീ. ശനീനസാഥപ ടക. പഹസാമതിപയസാ ഫസാരമസതിസപ

തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

17 19850/2020 ശനീമതതി മഞ്ജു ആര. ടമഡതികല് ടറപകസാരഡ്സപ

ബലപബ്രേറതിയന

തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.
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1 2 3 4 5 6 7

18 21194/2020 ശനീമതതി അനതില
ടക.ടക. മുതല്പപേര

നതിരത്തതിവചതിരതിക്കുന്ന
വതി.എചപ.എസപ.സതി.

തസതികകളതിടല
നതിയമനങ്ങള

പുനരസാരയഭതിയ്ക്കണടമന്ന
ആവശഹ്യയ സയബനതിചപ.

19 20631/2020 ശനീ. അനന്തന ഉണതി അഗതികളചര അസതിസനപ
തസതിയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

റൂളസപ3/48/2021/
ഉ.ഭ.പേ.വ. 
2-6-2021

20 20396/2020 ശനീ. അതുല്കുമസാര മലപ്പുറയ ജതിലയതിടല
എല്.ഡതി.സതി. തസതികയതിടല

നതിയമനയ സയബനതിചപ.

ഉ.പേ.സതി3/198/
2020/ഉ.ഭ.പേ.വ, 

തനീയതതി
7-1-2021

21 20818/2020 ശനീ. സപന്തസാഷപ പേതി.
പേയസപ

കൃഷതി വകുപതിടല ഫതിറര
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

22 20141/2020 സതിദ്ധ ടമഡതികല്
ഓഫനീസര റസാങപ
പഹസാളപഡഴപ

സതിദ്ധ ടമഡതികല്
ഓഫനീസര തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.
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23 21021/2020 ശനീ. അനതില് അഗസതിന പനസാണ് ടവസാപകഷണല്
ടനീചര - എനരപണരഷതിപപ

ടഡവലപപടമനപ
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

24 20630/2020 കസാഡ്പകസാ - ടടകതികല്
സൂപരബവസര റസാങപ

പഹസാളപഡഴപ

കസാഡ്പകസായതിടല ടടകതികല്
സൂപരബവസര

തസതികയതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ.

റൂളസപ179/
2020/ഉഭപേവ

തനീയതതി
14-6-2021

25 20437/2020 ശനീ. വതിപേനീഷപ കുമസാര കണ്ണൂര ജതിലയതിടല ലസാസപ
പഗഡപ നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

26 21028/2020 ശനീ. ആനനപ പബസാസപ
മുതല്പപേര

സതിവതില് എ ഞതിനനീയറതിയഗപ
പയസാഗഹ്യതയസായുളള

തസതികകളതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ.

27 22621/2020 ശനീമതതി സനീമ മപനസാജപ ബതിവപറജസപ
പകസാരപപറഷനതിടല
എല്.ഡതി.കസാരകപ

തസതികയതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ

28 4901/2021 ഉത്ഭവയ സമതിതതി (2019-21)- യുടട
ഒനപേതസാമതപ റതിപപസാരടപ തുടര

നടപേടതി സയബനതിചപ
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YAC3
നതികുതതി വകുപപ 

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല് നമ്പര   ഹരജതികസാരന/

 ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 21848/2020 ശനീ. പവനീണ്കുമസാര

എന. സതി.

വതിവതിധ കമ്പനതി/പബസാരഡപ/

പകസാരപപറഷന

എന്നതിവയതിടല ലസാസപ പഗഡപ

നതിയമനയ സയബനതിചപ.

എ 3/121/2021/

നതികുതതി

തനീയതതി 16-7-2021

2 22621/2020 ശനീമതതി സനീമ മപനസാജപ ബതിവപറജസപ

പകസാരപപറഷനതിടല

എല്.ഡതി.കസാരകപ

തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ
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 YAC3
                                                                                                      ഉന്നത വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

 ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 13402/2015 ഉത്ഭവയ യു.ജതി.സതി .-യുടട കനീഴതില്  വരന്ന
അനഹ്യസയസസാന

യൂണതിപവഴതിറതികളുടട
ബതിരദങ്ങളകപ പകരളത്തതില്

അയഗനീകസാരമതിലസാത്തതപ
സയബനതിചപ. 

പേതി1/162/2019/
ഉ.വതി.വ. 

12-5-2020

പേതി
ടതളതിടവടുപപ

നടത്തുന്നതതിനപ
ഉത്തരവസായതപ.

2 18762/2018 ശനീ. ജതിതതിന എസപ.,
മയഗലപുരയ 

 എയ.ജതി. സരവ്വകലസാശസാല
അസതിസനപ തസതികയതിടല

ഒഴതിവകള റതിപപസാരടപ
ടചെയ്യണടമന്നസാവശഹ്യടപടപ 

ഡതി4/309/2018/
എചപ.ഇ.ഡതി.എന.

20-7-2019

അധതികവതിവരയ

3 21503/2020 ശനീ. അക്ഷയപ എസപ.
ഉണതിത്തസാന

 യൂണതിപവഴതിറതി അസതിസനപ
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.
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4 21497/2020 ശനീ. ജതിതതിന ടജ. എസപ. അസതിസനപ ടപസാഫസര ഇന

സതിവതില് എഞതിനനീയറതിയഗപ

തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

എല്3/06/2021/

ഉ.വതി.വ.

തനീയതതി 

16-1-2021

5 20618/2020 ശനീ. അരണ് എ. വതി. പകരള ഗവ. പസ്സുകളതിടല

ടസ്പെഷഹ്യല് റൂള പഭദഗതതി

ടചെയ്യണടമന്നസാവശഹ്യടപട്ടുടകസാണ്ടുള

ഹരജതി സയബനതിചപ.

6 20437/2020 ശനീ. വതിപേനീഷപ കുമസാര കണ്ണൂര ജതിലയതിടല ലസാസപ പഗഡപ

നതിയമനയ സയബനതിചപ.

7 20479/2020 ശനീ. ജഗദനീഷന ജതി. കണ്ണൂര ജതിലയതിടല എചപ.ഡതി.വതി.

ബഡവര തസതികയതിടല

നതിയമനയ സയബനതിചപ.
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   YAC3    
വതിവരസസാപങതതികവതിദഹ്യസാ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട
പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

 1 27406/2017   ഉത്ഭവയ 16/01/2018-ടല
സമതിതതിയുടട കസാസരപഗസാഡപ

സനരശനയ-സമതിതതി
ശതിപേസാരശയതിപന്മേലള
നടപേടതി സയബനതിചപ.

 

YAC3
കൃഷതി വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 20488/2020 ശനീമതതി
സജനീനസാബനീവതി

എസപ. മുതല്പപേര

അഗതികളചര അസതിസനപ
പഗഡപ - II തസതികയതിടല

നതിയമനത്തതില്
വതി.എചപ.എസപ.ഇ.

അഗതികളചര
പയസാഗഹ്യതയുളവരകപ
തുലഹ്യപസാതതിനതിധഹ്യയ
നല്കണടമന്നതപ

സയബനതിചപ.
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2 20831/2020  ശനീമതതി ഉമ ടക. കൃഷതി വകുപതിടല ടഹഡപ
ഡസാഫപസസാന തസതികയതിടല

നതിയമനയ സയബനതിചപ.

3 20437/2020 ശനീ. വതിപേനീഷപ കുമസാര കണ്ണൂര ജതിലയതിടല ലസാസപ
പഗഡപ നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

YAC3
 സസായസസാരതികകസാരഹ്യ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

 ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

 1 27406/2017   ഉത്ഭവയ 16-1-2018-ടല സമതിതതിയുടട
കസാസരപഗസാഡപ സനരശനയ

 

19635/എ 1/173/
2018/സതി.എല്.

എ. ഡതി. 
തനീയതതി 

29-5-2018 

2 24770/2019 ഉത്ഭവയ സമതിതതി (2019-21)- യുടട
നസാലസാമതപ റതിപപസാരടപ-

തുടരനടപേടതി
സതനീകരതിക്കുന്നതപ

സയബനതിചപ
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2 20831/2020 ശനീമതതി ഉമ ടക.  അസതിസനപ എഞതിനനീയര
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

44/ബതി1/2021 –
സസായ.കസാ.വ.

തനീയതതി
23-2-2021

 YAC3
                                                                                                 കസായതിക യുവജനകസാരഹ്യ വകുപപ.

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 20565/2017
ഉത്ഭവയ 20-10-2017-ടല വയനസാടപ

ജതിലസാ സനരശനയ
    യസാടതസാര

മറുപേടതിയുയ
ലഭതിചതിടതില.

2
24770/2019 ഉത്ഭവയ സമതിതതി (2019-21)- യുടട

നസാലസാമതപ റതിപപസാരടപ-
തുടരനടപേടതി

സതനീകരതിക്കുന്നതപ
സയബനതിചപ

3
14016/2019 ഉത്ഭവയ സമതിതതിയുടട ടകസാലയ ജതിലസാ

സനരശനയ-തുടരനടപേടതി
സയബനതിചപ

ബതി2/199/2018/
കസായുവ 

21-12-2020
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YAC3
ടപേസാതു വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

 ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 20613/2014 ശനീ. ഷതിബ കുരഹ്യന
എചപ.എസപ.എസപ.ടതി
(പസസാഷഹ്യല് വരകപ )
തസതികയതിപലയ്ക്കുള

നതിയമനയ 
 സയബനതിചപ.  

14260/യു1/ടപേസാ.വതി.   
തനീയതതി 

17-7-2015

2 27406/2017 ഉത്ഭവയ
സമതിതതിയുടട16-1-2018-ടല
കസാസരപഗസാഡപ  സനരശനയ

ശതിപേസാരശയതിപന്മേലള തുടര
നടപേടതി. 

മറുപേടതി
ലഭതിചതിടതില

3 20024/2020 ശനീമതതി സതിതസാ-
പഗസാപേസാല്

എചപ.എസപ.എ. നസാചെതറല്
സയനസപ തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.

GEDN –
R1/69/2021 –

G.EDN,
തനീയതതി

26-2-2021
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4 20540/2020 ശനീമതതി അമൃത ടക. വതി. കസാസരപഗസാഡപ ജതിലയതിടല
എല്.ഡതി. കസാരകപ

തസതികയതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ.

GEDN –
R1/376/2020 –

G.EDN,
25-1-2021

5 20383/2020 ശനീമതതി ബതിനസതി സതി.
ടജ., ശനീ. രഞതിതപ

ആര.

എചപ.എസപ.എ. ഗണതിതയ
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

GEDN-
R1/186/2021-

GEDN,
തനീയതതി   
10-3-2021

6 20821/2020 ശനീ. അഷ്റഫപ അലതി എ.
മുതല്പപേര, 

ശനീ. സത്തസാര, 
ശനീ. നതിഷസാദപ

പുലസാണതികസാടന

വതിവതിധ ജതിലകളതിടല
ജൂനതിയര ലസായപഗതജപ ടനീചര

(എല്.പേതി.-അറബതികപ)
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

GEDN-R1/266/
2021 – G.EDN

തനീയതതി  
23-7-2021

7 21104/2020 ശനീ. പദനീപേപ ജതി.
നസായര, ശനീ. പജസാബതി

പജസാണ്

ഹയരടസകനറതി
ജൂനതിയര ടനീചര

തസതികയതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ.

1)GEDN-R1/189/
2021 – G.EDN

തനീയതതി
10-3-2021

2)GEDN-R1/71/
2021 – G.EDN

തനീയതതി
26-2-2021
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8 21001/2020 ശനീ. ഷതിഹസാബപ എ.
മുതല്പപേര

ഫുളബടയ/പേസാരടപബടയ
ജൂനതിയര ലസായപഗതജപ ടനീചര

- അറബതികപ
(യു.പേതി.എസപ.റതി.)

തസതികയതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ.

എസപ.
സതി3/68/2021/

ടപേസാ.വതി.വ.
തനീയതതി

15-2-2021

9 20593/2020 ശനീമതതി ബശലജ
പുറവനകര, ശനീമതതി

പരഖ പേതി. ടക.

എചപ.എസപ.എ. ഇയഗനീഷപ
(കസാസരപഗസാഡപ)

തസതികയതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ.

GEDN-
R1/116/2021 –

G.EDN
തനീയതതി 

26-2-2021

ആര
യു

GEDN-
R1/368/2021 –

G.EDN
തനീയതതി 

27-7-2021

10 21489/2020 ശനീമതതി ദനീപേസാലകതി ആര.,
ശനീമതതി വതിദഹ്യ ഒ. വതി.

പകസാഴതിപകസാടപ ജതിലയതിടല
ബഹസ്കൂള മമ്യൂസതികപ ടനീചര
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

GEDN-
R1/193/2021 –

G.EDN
തനീയതതി 

10-3-2021
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11 21868/2020 ശനീമതതി എല്സബത്തപ

പബബതി, ശനീമതതി ചെതിന

പേതി.എ., ശനീ. അനനീഷപ

ആര. എ.

ടകസാലയ, തതിരവനന്തപുരയ

ജതിലകളതിടല

യു.പേതി.എസപ.എ.

തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

GEDN-

R1/202/2021 –

G.EDN

തനീയതതി 

10-3-2021

12 20995/2020 ശനീ. അനതില് കുമസാര

വതി. എന.

എചപ.എസപ.എ.

ഫതിസതികല് സയനസപ

തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

GEDN-

R1/192/2021 –

G.EDN

തനീയതതി 10-3-2021

13 20465/2020  ശനീ. പസസാദപ, ശനീമതതി

ആമതിന ടനസതി

കുരതികള 

ബഹസ്കൂളുകളതില് ഐ.ടതി.

അധഹ്യസാപേക തസതികകള

സൃഷതികണടമന്നതു

സയബനതിചപ.

1) പേതി.എസപ1/20/

2020 –

ടപേസാ.വതി.വ.

തനീയതതി

14-12-2020 

2)എന2/101/2021/

ടപേസാവതിവ

തനീയതതി

6-3-2021
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14 21621/2020 ശനീ. ശനീജതിത്തപ എന. വതി.എചപ.എസപ.ഇ.
ലപബസാറടറതി ടടകതികല്

അസതിസനപ തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.

GEDN-
R1/191/2021 –

G.EDN
തനീയതതി 

10-3-2021

15 21021/2020 ശനീ. അനതില്-
അഗസതിന

പനസാണ് ടവസാപകഷണല്
ടനീചര - എനരപണരഷതിപപ

ടഡവലപപടമനപ
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

പേതി.എസപ1/13/2021-
ടപേസാ.വതി.വ
തനീയതതി

2-2-2021

16 20437/2020 ശനീ. വതിപേനീഷപ കുമസാര,
ശനീ. വതിജനീഷപ

കണ്ണൂര , പകസാഴതിപകസാടപ
ജതിലകളതിടല ലസാസപ പഗഡപ
നതിയമനയ സയബനതിചപ.

1) പേതി.എസപ1/
129/2020/ടപേസാവതിവ

തനീയതതി 
14-12-2020
2)പേതി.എസപ1/

146/2020/ടപേസാവതിവ
തനീയതതി

22-12-2020

17 23042/2020 ശനീ. അലന ലൂയതിസപ വതി.എചപ.എസപ.ഇ.
ലസാബ്ടടകനീഷഹ്യന

അസതിസനപ നതിയമനയ
സയബനതിചപ

GEDN-
R1/201/2021 –

G.EDN
തനീയതതി 

10-3-2021
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YAC3
ആപരസാഗഹ്യ കുടുയബപക്ഷമ വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല്

നമ്പര

 ഹരജതികസാരന/

ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

 1.  15699/2012 ശനീ.അലകസാണ്ടര-

മസാതത, 

ഇടുകതി

 നഴ്സുമസാരടട പവതനയ

സയബനതിചപ.

 2.  19346/2013 ഉത്ഭവയ സമതിതതി (2011-2014) -യുടട1-ാാമതപ

റതിപപസാരടപ -സതകസാരഹ്യ

പമഖലയതിടല നഴ്സുമസാരടട

പശ്നങ്ങള -തുടരനടപേടതി

സയബനതിചപ.

  ഖണതിക 1,16,19,

20,26,28,30,32,

33,34 എന്നതിവയുടട

മറുപേടതി

ലഭതിചതിടതില.

 3. 17840/2014  ശനീ. എയ.ഇ.

കുഞ്ഞുമുഹമ്മദപ ,

പചെരത്തല.

 ആപരസാഗഹ്യ വകുപതിടല

സസാഫപ നഴപ  തസതികയതിടല

നതിയമനയ സയബനതിചപ.  

  യസാടതസാര

മറുപേടതിയുയ

ലഭതിചതിടതില. 
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 4 20466/2014
ശനീമതതി 

ലതിഞ്ചു ഏലതിയസാസപ,
എറണസാകുളയ.

ആപരസാഗഹ്യ വകുപതിടല ലസാബപ
ടടകനീഷഹ്യന പഗഡപ-II തസതിക-

യതിപലയ്ക്കുള  PSC  റസാങപ
പേടതികയതില് ഉളടപടസാത്തതപ

സയബനതിചപ.

ആപരസാഗഹ്യ
കുടുയബപക്ഷമ

(എചപ)

5.  23614/2017  ശനീ. ശനീലകതി BCVT പകസാഴപ  PSC അയഗനീ
കരതികണടമനയ മറപ പകസാഴപ

പേഠതിക്കുന്നതതിനപ പകരള യുണതി-
പവഴതിറതിയതില്നതിന്നപ
എലതിജതിബതിലതിറതി
സരടതിഫതികറപ

നല്കണടമനയ
ആവശഹ്യടപടപ സമരപതിച

ഹരജതി. 

യസാടതസാര
മറുപേടതിയുയ
ലഭതിചതിടതില.

6 20466/2020 ശനീമതതി പരഖ-
അനനീഷപ

പറഡതിപയസാഗസാഫര പഗഡപ -
II തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

7 20540/2020 ശനീമതതി അമൃത ടക. വതി. കസാസരപഗസാഡപ ജതിലയതിടല
എല്. ഡതി.കസാരകപ

തസതികയതിടല നതിയമനയ
സയബനതിചപ.
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8 20279/2020 ശനീ. മുഹമ്മദപ
റതിയസാസപ, ശനീമതതി
ശസാലതിനതി സതി. ടജ.,

ശനീമതതി പരണുക പേതി.

പഹസാമതിപയസാ അറനര പഗഡപ-
II  തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

AYUSH-
B3/15/2021-

AYUSH
തനീയതതി 6-2-2021

ആപരസാഗഹ്യ
കുടുയബപക്ഷമയ

9 22096/2020 ശനീമതതി സസൗമഹ്യ
എസപ.

അസതിസനപ ടപസാഫസര ഇന
നഴതിയഗപ തസതികയതിടല

നതിയമനയ സയബനതിചപ.

10 20479/2020 ശനീ. ജഗദനീഷന ജതി. കണ്ണൂര ജതിലയതിടല
എചപ.ഡതി.വതി. ബഡവര
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

11 22626/2020 ശനീ. കതിരണ് കൃഷ്ണന വതിവതിധ കമ്പനതി/പബസാരഡപ/
പകസാരപപറഷനഅസതിസനപ
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

12 20141/2020 സതിദ്ധ ടമഡതികല്
ഓഫനീസര റസാങപ

പഹസാളപഡഴപ

സതിദ്ധ ടമഡതികല്
ഓഫനീസര തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.
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 YAC3
                                                                                        ആസൂത്രണ സസാമ്പത്തതികകസാരഹ്യ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല് നമ്പര ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 15300/2012  ശനീ വതിജയകുമസാര,
തതിരവനന്തപുരയ

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

9584/എഫപ2/2012/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

20-6-2012

2  15477/2012 ശനീ.ഒസൗപസഫപ-
ബഞമതിന,

തതിരവനന്തപുരയ

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

9967/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

10-7-2012

3  15533/2012 ശനീ.സതിഞ്ചു പേതി.റതി,
 ടപേരമ്പസാവൂര

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

10976/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ , തനീയതതി

     16-8-2012

4  15541/2012 ശനീ.പതസാമസപ മസാതത,
പേത്തനയതതിട വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ

സയബനതിചപ.

10738/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

6-7-2012
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5  15557/2012  ശനീ.വരഗ്ഗനീസപ പേതി.എ,
തൃശൂര

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

10744/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

6-7-2012

6  15571/2012  ശനീ.ടചെലപന, റസാന്നതി  വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

10830/എഫപ2/2012/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

23-7-2012

7  15575/2012  ശനീമതതി എസപ.
ജനീജതിറസാണതി,
 ആറസാലയമൂടപ

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

10821/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

23-7-2012

8  15581/2012  ശനീ.കൃഷ്ണകൂമസാര ആര,
തതിരവല

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

10584/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ , 

തനീയതതി
 23-7-2012

9  15589/2012  ശനീ.ബതി. പകസാശപ,
ആലപ്പുഴ

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

10748/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

27-11-2015
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10  15662/2012  ശനീ.ടറജതിന  ആര,
ടകസാലയ

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

11174/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ 

20-9-2012

11  15999/2012 ശനീ.സതി. ടസബസാസഹ്യന,
 ആലപ്പുഴ 

വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

12785/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

9-8-2012

12 16366/2012 ശനീ.പേതി. വതിദഹ്യസാധരന,
ടടകനകരതി

വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

12894/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

9-8-2012

13 18359/2012 ശനീ.എസപ. അയ്യപന പേതിള,
ടകസാലയ

വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

12256/എഫപ2/12/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

28-5-2013

14  20011/2012  ശനീ.പേയസപ ടഎസകപ,

പേസാല

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ

സയബനതിചപ.
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15  20436/2012 ശനീ.മസാതതആനണതി,
ആലപ്പുഴ

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

195/എഫപ2/2013/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

28-5-2013

16  22174/2012  ശനീ.എസപ. സുപഗഷപ,
തതിരവനന്തപുരയ

 വതിദഹ്യസാഭഹ്യസാസ വസായ
സയബനതിചപ.

13045/എഫപ1/13/
പസാനതിയഗപ 
തനീയതതി

7-9-2013

YAC3
വഹ്യവസസായ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല് നമ്പര      ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

 1 22626/2020 ശനീ. കതിരണ് കൃഷ്ണന വതിവതിധ
കമ്പനതി/പബസാരഡപ/
പകസാരപപറഷന-

അസതിസനപ തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.

2 20630/2020 കസാഡ്പകസാ - ടടകതികല്
സൂപരബവസര റസാങപ

പഹസാളപഡഴപ

കസാഡ്പകസായതിടല
ടടകതികല്

സൂപരബവസര
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

IND-
K3/162/2020-

IND
തനീയതതി

1-12-2020
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 YAC3
ആഭഹ്യന്തര വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട

പപേരപ

             വതിഷയയ റഫറനസപ
നമ്പര

    വകുപപ      റതിമസാരകപ

1
 20508/2014  ശനീ. ഷതിബദസാസപ,

 പകസാടയയ
പേതി.എസപ.സതി  നതിയമനയ-

യൂണതിപഫസായഡപ
തസതികകളതിടല

നതിയമനത്തതിനുള
പസായപേരതിധതി സയബനതിചപ.

സ.ഉ.(സ.ധസാ)
332/2016/നതിവ 

തനീയതതി 
20-9-2016

    

YAC3
                                                                                                      തപദ്ദേശസതയയഭരണ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല് നമ്പര      ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 2 3 4 5 6 7

1 3525/2021 ശനീ. അബ്ദുള സമദപ സതി തപദ്ദേശസതയയഭരണ
സസാപേനങ്ങളതിടല

ടടകതികല് അസതിസനപ
തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ

എല്. എസപ. ജതി.
ഡതി.-ടഎ.

ബതി1/79/2021-
എല്. എസപ. ജതി.
ഡതി , 16-4-2021
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2 4901/2021 ഉത്ഭവയ സമതിതതി ((2019-2021)- യുടട
ഒനപേതസാമതപ റതിപപസാരടപ

തുടര നടപേടതി
സയബനതിചപ

YAC3
ഊരജ്ജ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1
21848/2020 ശനീ. പവനീണ്കുമസാര

എന. സതി.
വതിവതിധ

കമ്പനതി/പബസാരഡപ/
പകസാരപപറഷന

എന്നതിവയതിടല ലസാസപ
പഗഡപ നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

2 22626/2020 ശനീ. കതിരണ് കൃഷ്ണന വതിവതിധ
കമ്പനതി/പബസാരഡപ/
പകസാരപപറഷന-

അസതിസനപ തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.

പേതി.ഡബത.ആര
എ 2/70/2021-

പേവര
30-3-2021 
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 YAC3
ജലവതിഭവ വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല് നമ്പര ഹരജതികസാരന/

ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

 1 21279/2020 ശനീ. അരണ്  യു. അസതിസനപ എഞതിനനീയര

(ടമകസാനതികല്)

തസതികയതിടല നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

YAC3
ഗതസാഗത വകുപപ

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല് നമ്പര      ഹരജതികസാരന/

ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 2 3 4 5 6 7

 1 20845/2020 ശനീ. സ ഞയപ എന.

എസപ.

ടക.എസപ.ആര.ടതി.സതി.

അസതിസനപ ടസാനപസ്പെസാരടപ

ഓഫനീസര തസതികയതിടല

നതിയമനയ സയബനതിചപ.
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2 22626/2020 ശനീ. കതിരണ് കൃഷ്ണന വതിവതിധ

കമ്പനതി/പബസാരഡപ/

പകസാരപപറഷന-

അസതിസനപ തസതികയതിടല

നതിയമനയ സയബനതിചപ.

TRANS-A3/ 68/

2021

/ TRANS 

തനീയതതി

10-3-2021   

YAC3
ഭക്ഷഹ്യടപേസാതുവതിതരണ വകുപപ 

ക്രമ

നമ്പര

ഫയല് നമ്പര      ഹരജതികസാരന/

ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 2 3 4 5 6 7

 1 20437/2020 ശനീ. വതിപേനീഷപ കുമസാര കണ്ണൂര ജതിലയതിടല ലസാസപ 

പഗഡപ നതിയമനയ 

സയബനതിചപ.
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 YAC3 
റവനമ്യൂ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

     ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 2 3 4 5 6 7

 1 20200/2020 ശനീ. ബബനുല് ടക. വതി.,
ശനീ. ബതിനനീഷപ കുമസാര

മലപ്പുറയ, ടകസാലയ
ജതിലകളതിടല ലതിഫപ

ഓപപററര തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.

REV-T1/5/2021-
REV

തനീയതതി 
22-1-2021

2 24770/2019 ഉത്ഭവയ സമതിതതി (2019-21)- യുടട
നസാലസാമതപ റതിപപസാരടപ-

തുടരനടപേടതി
സതനീകരതിക്കുന്നതപ

സയബനതിചപ

REV-T2/55/
2021-REV

തനീയതതി
22-2-2021

YAC3 
ധനകസാരഹ്യ വകുപപ 

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല് നമ്പര ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര    വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 20437/2020 ശനീ. വതിപേനീഷപ കുമസാര കണ്ണൂര ജതിലയതിടല
ലസാസപ പഗഡപ നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

1669296/പേതി.
എ.സതി.

ബതി2/7/2021/ധന
തനീയതതി

18-1-2021
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2 20540/2020 ശനീമതതി അമൃത ടക. വതി. കസാസരപഗസാഡപ
ജതിലയതിടല എല്.ഡതി.
കസാരകപ തസതികയതിടല

നതിയമനയ
സയബനതിചപ.

16502928 പേതി.
എ.സതി.

ബതി2/39/2020/ധന
തനീയതതി 7-1-2021

YAC3
ടപേസാതുഭരണ വകുപപ 

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

     ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 20437/2020 ശനീ. വതിപേനീഷപ കുമസാര കണ്ണൂര ജതിലയതിടല ലസാസപ
പഗഡപ നതിയമനയ

സയബനതിചപ.

YAC3
വതിപനസാദസഞസാര വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

     ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 24770/2019 ഉത്ഭവയ സമതിതതി (2019-21)- യുടട
നസാലസാമതപ റതിപപസാരടപ-

തുടരനടപേടതി
സതനീകരതിക്കുന്നതപ

സയബനതിചപ
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 YAC3
സഹകരണ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

     ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 20200/2020 ശനീ. ബബനുല് ടക. വതി.,
ശനീ. ബതിനനീഷപ കുമസാര

മലപ്പുറയ, ടകസാലയ
ജതിലകളതിടല ലതിഫപ

ഓപപററര തസതികയതിടല
നതിയമനയ സയബനതിചപ.

എ 3/71/2021/സഹ
തനീയതതി 22-3-2021

YAC3
പേസാരലടമനറതികസാരഹ്യ വകുപപ

ക്രമ
നമ്പര

ഫയല്
നമ്പര

     ഹരജതികസാരന/
ഹരജതികസാരതിയുടട പപേരപ

      വതിഷയയ റഫറനസപ നമ്പര     വകുപപ      റതിമസാരകപ

1 4901/2021 ഉത്ഭവയ സമതിതതി (2019-21)- യുടട
ഒനപേതസാമതപ റതിപപസാരടപ

തുടര നടപേടതി
സയബനതിചപ
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