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പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഇരുപതിരണ്ാം  സകം  സമ്മേളനം

   13-01-2021  ലല ോര്യവിവരപ്പട്ിേയിലല മൂന്നാമാമലത ഇനമായി സഭയുലനമായി സഭയുടെ കമശപ്പുറത്

വയ്ക്കുന്നാമ ബഡ്ജറ്ന ബഡ്ജറ്റ് ് വിഭ്ന ബഡ്ജനപ്രോരമുള്ള ലപ്രകാരമുള്ള ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വാര്ിച്ച വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേ പ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന

റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്പ്പോര്ട്ടുേളുലനമായി സഭയുടെ പട്ിേ

[പ്രകാരമുള്ള ചെട്ം 236(6) പ്രോരമുള്ളത്]

1. ശ്. പിണറായി വി്ന ബഡ്ജയന , മുഖ്യമനി കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേ പ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ
വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം

വകുപ്പ്/സാപനം

II   – സംസാന ഭരണ തലവനമാര്ഷിക പ്രവര്ത് ,
മനിമാര്ഷിക പ്രവര്ത് ,ആസാന ഉകദാംശം����������്യാഗസനമാര്ഷിക പ്രവര്ത്

2018-19
(ോലതാമസ
പതിേ സഹിതം)

ആസൂതണ സാമ്പതിേ ോര്യ
(സി.പി.എം.യു) വകുപ്പ്.

XII  – കപാല്സ് ,, ആഭ്യന്തര (ഇ) വകുപ്പ്.
(കപാല്സ്)

XII  – കപാല്സ് ,, ഉകദാംശം����������്യാഗസ ഭരണപരിഷാര
(എ.ആര്ഷിക പ്രവര്ത് 12) വകുപ്പ്.
(കേരള അഡിനികിസ്ട്രേറ്റ് ്വ്
ടിബരിബ്യൂണല )

XIV  – കസവനറിയും അച്ചനമായി സഭയുടെിയും മറ്റ് ്
ഭരണപരമായ സര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്സുേളും.

,, ഉന്നാമതവിദാംശം����������്യാഭ്യാസ (എച്ച്) വകുപ്പ്.
(കസവനറി)

XVIII   – വവദാംശം����������്യസഹായ രംഗവം
ലപാതു്ന ബഡ്ജനാകരാഗ്യവം.

,, ആഭ്യന്തര (ഇ) വകുപ്പ്. 
(ലേമിക്കല എക്സാമികനഴ്സ് ്
ലകബാറട്റി)

XXI-ഭവനനിര്ഷിക പ്രവര്ത്ം  സമ്മോണം ,, വസനിേക്ഷേമ വകുപ്പ്

XLVI  -  സാമൂഹ്യസുര്ഷേിതത്ഷിതത്വവം
ക്ഷേമവം

,, വസനിേക്ഷേമ വകുപ്പ്

II   – സംസാന ഭരണ തലവനമാര്ഷിക പ്രവര്ത് ,
മനിമാര്ഷിക പ്രവര്ത് ,ആസാന ഉകദാംശം����������്യാഗസനമാര്ഷിക പ്രവര്ത്

2019-20
(ോലതാമസ
പതിേ സഹിതം)

ആസൂതണ സാമ്പതിേ ോര്യ
(ബി.പി.ഇ) വകുപ്പ്.

II   – സംസാന ഭരണ തലവനമാര്ഷിക പ്രവര്ത് ,
മനിമാര്ഷിക പ്രവര്ത് ,ആസാന ഉകദാംശം����������്യാഗസനമാര്ഷിക പ്രവര്ത്

,, ലപാതുഭരണ സലപവ്യല (ഇ)
വകുപ്പ്. (പി.എസ്.സി)

II   – സംസാന ഭരണ തലവനമാര്ഷിക പ്രവര്ത് , 2019-20 ആസൂതണ സാമ്പതിേ ോര്യ (ബി)
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മനിമാര്ഷിക പ്രവര്ത് ,ആസാന ഉകദാംശം����������്യാഗസനമാര്ഷിക പ്രവര്ത് (ോലതാമസ
പതിേ സഹിതം)

വകുപ്പ്.
(സംസാന ആസൂതണ കബാര്ഷിക പ്രവര്ത് ്)

IV  – ലതരല്ഞെടുപ്പുേള . ,, ഇല്ഷേന (അക്ക്കൗണ്്സ്) വകുപ്പ്.

XII- കപാല്സ്. ,, വി്ന ബഡ്ജിലനസ് (സി) വകുപ്പ്.

XIV  – കസവനറിയും അച്ചനമായി സഭയുടെിയും മറ്റ് ്
ഭരണപരമായ സര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്സുേളും. 2019-20 ഉകദാംശം����������്യാഗസ ഭരണ പരിഷാര

(എ.ആര്ഷിക പ്രവര്ത് 13) വകുപ്പ്. 
(ഐ.എം.്ന ബഡ്ജി)

XIV  – കസവനറിയും അച്ചനമായി സഭയുടെിയും മറ്റ് ്
ഭരണപരമായ സര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്സുേളും.

,, ലപാതുഭരണ (സര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്സസ് -   ി)
വകുപ്പ്.
(ഇന്ത്യന ഇനസരിബ്യൂട്് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്് പബ്ലിക് അഡ്മിനിിേ്
അഡിനികിസ്ട്രേവന )

XIV  – കസവനറിയും അച്ചനമായി സഭയുടെിയും മറ്റ് ്
ഭരണപരമായ സര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്സുേളും.

2019-20
(ോലതാമസ
പതിേ സഹിതം)

ലപാതുഭരണ (എ.ഐ.എസ്-എ)
വകുപ്പ്.

XIV  – കസവനറിയും അച്ചനമായി സഭയുടെിയും മറ്റ് ്
ഭരണപരമായ സര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്സുേളും.

,, ആഭ്യന്തര (എഫ് പബ്ലിക് അഡ്്) വകുപ്പ്.
(ഫ് പബ്ലിക് അഡ്യര്ഷിക പ്രവര്ത് ആിപ്പോര്ട്ടിന്റെ് റസ്കരിബ്യൂ)

XVI- ലപനവനം പലവേയും ,, വസനിേക്ഷേമ വകുപ്പ്

XVII–വിദാംശം����������്യാഭ്യാസം,  േല,  സംസ്കാരം,
ോയിേ വികനാദാംശം����������ം.

2019-20 ലപാതുഭരണ (സര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്സസ്- ി)
വകുപ്പ്.

XVII–വിദാംശം����������്യാഭ്യാസം,  േല,  സംസ്കാരം,
ോയിേ വികനാദാംശം����������ം.

2019-20
(ോലതാമസ
പതിേ സഹിതം)

ലസിപ്പോര്ട്ടിന്റെര്ഷിക പ്രവര്ത് കഫ് പബ്ലിക് അഡ്ാര്ഷിക പ്രവര്ത് ല വലപ്പ്ലമിപ്പോര്ട്ടിന്റെ്
സ ്സ്.

XXIII  – വാര്ഷിക പ്രവര്ത്താവിതരണവം 
പ്രപ്രകാരമുള്ള ചെരണവം.

,, ഇനകഫ് പബ്ലിക് അഡ്ാര്ഷിക പ്രവര്ത്കമവന &  പബ്ലിക് അഡ്മിനിിേ്
റികലവനസ് (ബി) വകുപ്പ്.

 XXIX  – കൃവി ,, ആസൂതണ സാമ്പതിേ ോര്യ
വകുപ്പ്.  (ോസര്ഷിക പ്രവര്ത്കഗാ ് വിേസന
പാകക്ക്ന ബഡ്ജ്)

XXXVII  – വ്യവസായങ്ങള ,, ആസൂതണ സാമ്പതിേോര്യ
(ബി.പി.ഇ.) വകുപ്പ്.

XLV-പലവേ വായ്പേളും 
മുന മുന്കൂറുേളും.

,, ലപാതുഭരണ (എ.ഐ.എസ്.സി)
വകുപ്പ്.

XLVI -  സാമൂഹ്യ സുര്ഷേിതത്ഷിതത്വവം 
ക്ഷേമവം.

2019-20 ലപാതുഭരണ (എഫ് പബ്ലിക് അഡ്്.എഫ് പബ്ലിക് അഡ്്.  പി.ബി)
വകുപ്പ്.  [ടവറി,  ലാിപ്പോര്ട്ടിന്റെ് റവനരിബ്യൂ
േമമ്വണര്ഷിക പ്രവര്ത് എന്നാമ് വകുപ്പുേളുലനമായി സഭയുടെ
നിയനണ തിലുള്ളത്   ]
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2.  ശ്.  ഇ.പി.്ന ബഡ്ജയരാ്ന ബഡ്ജന ,  വ്യവസായവം സകപാര്ഷിക പ്രവര്ത്േസും യുവ്ന ബഡ്ജനോര്യവം വകുപ്പുമനി
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XXXVII-വ്യവസായങ്ങള 2019-20
(ോലതാമസ പതിേ

സഹിതം)

ആകട്ാ ോസ് ലിമിറ്റ്  ്.

           ,,  ,, ലസയില - എസ്.സി.എല . കേരള

ലിമിറ്റ്  ്.

3. ശ്. എ. ലേ. ശശ്ന്ദ്രന , ഗതാഗത വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന
ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XLI - ഗതാഗതം  2018-19 
(ോലതാമസ പതിേ

സഹിതം)

സംസാന ്ന ബഡ്ജലഗതാഗത വകുപ്പ്.

4. ക ാ. നമായി സഭയുടെി.എം. കതാമസ് എലസസേ,് ധനോര്യവം േയറും വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

II   – സംസാന ഭരണതലവന്മാര്ഷിക പ്രവര്ത് ,
മനിമാര്ഷിക പ്രവര്ത് , ആസാന ഉകദാംശം����������്യാഗസന്മാര്ഷിക പ്രവര്ത്

 2019-20
(ോലതാമസ പതിേ

സഹിതം)

ധനോര്യ  (അക്ക്കൗണ്്സ് എ)
വകുപ്പ്.

XVI- ലപനവനം പലവേയും ,, നികുതി  വകുപ്പ് (ഭാഗ്യകുറി)

5. ശ്. വി.എസ്. സുനില കുമാർ, കൃവി വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XXIX-കൃവി   2019-20
(ോലതാമസ പതിേ

സഹിതം)

സംസാന കഹാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിേളച്ചര്ഷിക പ്രവര്ത്
മിവൻ

6.  ശ്.  എ.  ലേ.  ബാലന ,  പട്ിേ്ന ബഡ്ജാതി പട്ിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്ക വര്ഗ്ഗ പിന്നാമാക്ക സമുദാംശം����������ായ ക്ഷേമവം നിയമവം
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സാംസ്കാരിേവം പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ലലമിപ്പോര്ട്ടിന്റെറി ോര്യവം വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XVII-  വിദാംശം����������്യാഭ്യാസം,  ോയിേ
വികനാദാംശം����������ം, േല, സംസ്കാരം 

 2015-16 സാംസ്കാരിേ ോര്യവകുപ്പ്

XXV- പട്ിേ്ന ബഡ്ജാതി/പട്ിേവര്ഷിക പ്രവര്ത്ക വര്ഗ്ഗ/ മറ
പികന്നാമാക്ക വിഭാഗങ്ങള , നരിബ്യൂനപ്ഷേ
വിഭാഗങ്ങള എന്നാമിവരുലനമായി സഭയുടെ ക്ഷേമം

 2018-19
(ോലതാമസ
പതിേസഹിതം)

പട്ിേ്ന ബഡ്ജാതി വിേസന  വകുപ്പ്.

XXV- പട്ിേ്ന ബഡ്ജാതി/പട്ിേവര്ഷിക പ്രവര്ത്ക വര്ഗ്ഗ/ മറ
പികന്നാമാക്ക വിഭാഗങ്ങള , നരിബ്യൂനപ്ഷേ
വിഭാഗങ്ങള എന്നാമിവരുലനമായി സഭയുടെ ക്ഷേമം

2019-20
(ോലതാമസ
പതിേസഹിതം)

പിന്നാമാക്ക വിഭാഗ വിേസന വകുപ്പ്.

7. ശ്മതി ലേ.ലേ.വശല്ന ബഡ്ജ നമായി സഭയുടെ്ച്ചര്ഷിക പ്രവര്ത് , ആകരാഗ്യവം സാമൂഹ്യന്തിയും വനിത ശിശുവിേസനവം
വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത്
വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XVIII-  വവദാംശം����������്യസഹായ രംഗവം
ലപാതു്ന ബഡ്ജനാകരാഗ്യവം

 2018-19
(ോലതാമസ പതിേ

സഹിതം)

ആയുവ് വകുപ്പ്.

8. ശ്. റ്റ് ി.പി. രാമകൃഷ്ണന , ലതാഴിലും  എകവസസും വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XXIV -ലതാഴിലും ലതാഴിലാളിക്ഷേവം
പ്രവാസിക്ഷേമവം

 2011-12 ലതാഴിലും വനപുണ്യവം (ആര്ഷിക പ്രവര്ത് )
വകുപ്പ്.  (കേരള കവാപ്് &
േകമഴ സ്യല എസാബ്ലിക് അഡ്മിനിിഷ്മെന്റ് ലമിപ്പോര്ട്ടിന്റെ്
ലതാഴിലാളി ക്ഷേമനിധി
കബാര്ഷിക പ്രവര്ത് ്)

XXIV -ലതാഴിലും ലതാഴിലാളിക്ഷേവം
പ്രവാസിക്ഷേമവം

2019-20
(ോലതാമസപതിേ
സഹിതം)

ലതാഴിലും വനപുണ്യവം ( ി)
വകുപ്പ്.

XXIV -ലതാഴിലും ലതാഴിലാളിക്ഷേവം
പ്രവാസിക്ഷേമവം

2019-20
(ോലതാമസപതിേ
സഹിതം)

ലതാഴിലും വനപുണ്യവം (ആര്ഷിക പ്രവര്ത് )
വകുപ്പ്.  (േര്ഷിക പ്രവര്ത്വേ ലതാഴിലാളി
ക്ഷേമനിധി കബാര്ഷിക പ്രവര്ത് ്)
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9.  ശ്.  േനമായി സഭയുടെേംപള്ളി സുകരന്ദ്രന ,  സഹേരണവം വികനാദാംശം����������സഞാരവം കദാംശം����������വസ്ഷിതത്വവം വകുപ്പുമനി
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XXVII  - സഹേരണം  2019-20
(ോലതാമസപതിേ
സഹിതം)

സഹേരണ വകുപ്പ്

XLII  - വികനാദാംശം���������� സഞാരം 2019-20 വികനാദാംശം���������� സഞാര വകുപ്പ്.

10. ശ്. എ. സി. ലമായ്ന , തക്ദേശസ്ഷിതത്വയംഭരണ വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

IV - ലതര്ഞെടുപ്പുേള  2017-18 തക്ദേശസ്ഷിതത്വയംഭരണ (ഇ.എം.)
വകുപ്പ്

XXXVI- ഗാമവിേസനം  ,, തക്ദേശസ്ഷിതത്വയംഭരണ  വകുപ്പ്

11. ലപ്രാഫ് പബ്ലിക് അഡ്. സി. രവ്ന്ദ്രനാഥ്,,് ലപാതു വിദാംശം����������്യാഭ്യാസ  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XVII-  വിദാംശം����������്യാഭ്യാസം,  ോയിേ
വികനാദാംശം����������ം, േല, സംസ്കാരം 

 2018-19
(ോലതാമസപതിേ
സഹിതം).

ലപാതുവിദാംശം����������്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

12. ശ്. ലേ. രാജു , വനവം മൃഗസംര്ഷേണവം മൃഗശാലേളും വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന
ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XXXIV - വനം  2019-20
(ോലതാമസ
പതിേ സഹിതം)

വനം, വന്യ്ന ബഡ്ജ്വി വകുപ്പ്.

13.  ക ാ.  ലേ.  നമായി സഭയുടെി.  ്ന ബഡ്ജല്ല ,  ഉന്നാമതവിദാംശം����������്യാഭ്യാസവം നരിബ്യൂനപ്ഷേക്ഷേമവം വഖഫും ഹജ്ജ് തം ഹജ്ജ് തീര്ത്്
ത്ര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥാനമായി സഭയുടെനവം  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന
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ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XVII-  വിദാംശം����������്യാഭ്യാസം,  ോയിേ
വികനാദാംശം����������ം, േല, സംസ്കാരം 

 2018-19
(ോലതാമസ പതിേ

സഹിതം)

ഉന്നാമതവിദാംശം����������്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

14. ശ്. എം.എം. മണി , വവദാംശം����������്യുതി വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന

ധനാഭ്യര്ഷിക പ്രവര്ത്ര്ത്ഥന നമ്പര്ഷിക പ്രവര്ത് വാര്ഷിക പ്രവര്ത്വിേപ്രവര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ഷിക പ്രവര്ത്ട്ിലിപ്പോര്ട്ടിന്റെ വിശദാംശം����������ാംശം

സാമ്പതിേ വര്ഷിക പ്രവര്ത്വം വകുപ്പ്/സാപനം

XXXIX  –വവദാംശം����������്യുത പദ്ധതിേള  2013-14 കേരള സംസാന വവദാംശം����������്യുതി
ലറഗുകലറ്റ് റി േം  സമ്മേ്വന .

XXXIX  –വവദാംശം����������്യുത പദ്ധതിേള  2014-15 കേരള സംസാന വവദാംശം����������്യുതി
ലറഗുകലറ്റ് റി േം  സമ്മേ്വന .

കേരള നിയമസഭാ ലസക്രകട്റിയറ്റ് ്,                                    എസ്.വി. ഉണികൃഷ്ണന നായര്ഷിക പ്രവര്ത് ,
തിരുവനന്തപുരം, ലസക്രട്റി
2021 ്ന ബഡ്ജനവരി 10.

FCP7b/Sub.Com111 / List(07.01.2021)


