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ഗുണനിലവാരമി�ാ� മരു�ുകൾ നിേരാധി�ു   

സം�ാന �ഗ് സ് കൺേ�ാൾ വകു�ിെല മരു�് പരിേശാധനാ ലേബാറ�റിക

ളിൽ നട�ിയ ഗുണനിലവാര പരിേശാധനയിൽ ജനുവരി മാസ�ിൽ ഗുണനില

വാരമി�ാ�തായി കെ��ിയ താെഴ പറയു� മരു�ു ബാ�ുകളുെട വിതരണ

വും വിൽ�നയും സം�ാന�് നിേരാധി�ു.  ഈ മരു�ുകളുെട േ�ാ�് ൈകവ

ശമു� വ�ാപാരികളും ആശുപ�ികളും അവ തിരിെക വിതരണ�ാരന് നൽകി

വിശദ�ശ�ൾ ബ�െ�� ജി�ാ �ഗ് സ് കൺേ�ാൾ അധികാരികെള അറിയി�

ണം.  മരു�ിെ� േപര്, ഉ�ാദകർ, ബാ�് ന�ർ, കാലാവധി എ� �മ�ിൽ.

Levetiracetam Tablets IP (LEPSYCURE-500), M/s. Conscaff India, Naha Road, Kala-Am

b, Distt. Sirmour (H.P) - 173 030, CIT-2253,05/2024.

Paracetamol Tablets IP 500 mg (Parapic-500), M/s. Danish Health Care (P) Ltd., 76/2

7-28, Industrial Estate, Maxi Road, Ujjain - 456 010, India, PCI22005, 12/2023., 

Telmisartan  Tablets (Telmi Calm Tablets),  M/s. Lexmark Pharmaceutical Pvt. Ltd.,

R.S. No. 778, At & PO, Karanpur, Ta. Unjha, Distt. Mehsana - 384 170., LXT3036, 04/

2024., 

Z-LOC (Pantoprazole Gastro resistant Tablets IP 40mg), M/s. Helax Healthcare Private

Limited, Khasra. No. 410, Village Karondi, Roorkee, Haridwar - 247 667, UK, HT-2201

 േഹ�  പുതിയ വാർ�കൾ

 തിരിെക േപാകുക
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116, 12/2023.,

 Amoxycillin Oral Suspension IP, M/s. Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd.,

MSP No. VII/623, Kalavoor P.O., Alappuzha, Kerala - 688 522, X7 1188, 04/2023., 

Paracetamol Tablets IP 500 mg, M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Karaswada, Ma

pusa, Goa - 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi - 591 113, PP132018, 02/2026., 

Diclofenac Sodium Injection IP 3ml (75mg/3ml),  M/s. Nestor Pharmaceuticals Ltd.,

Western Extension Area, Faridabad - 121 001, India, DSIZ-16, 01/2024., 

Metronidazole Tablets IP - 400mg, M/s. Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd.,

MSP No. VII/623, Kalavoor P.O., Alappuzha, Kerala - 688 522, S2 2227, 06/2025., 

Aspirin Gastro-resistant  Tablets IP 75mg, M/s. Kerala State Drugs and Pharmaceutic

als Ltd., MSP No. VII/623, Kalavoor P.O., Alappuzha, Kerala - 688 522, ET 1022, 06/2

023., 

Ciprofloxacin Tablets IP 500mg, M/s. Omega Pharma, Khasra No. 482, Village Saliya

r, Roorkee - 247 667, Distt. Haridwar, Uttarakhand, GT1445, 09/2025., 

Glimepiride Tablets IP, Glimex-2, M/s. Pharmaroots Healthcare, Khasra No. 411, Villa

ge Tipra, P.O. Barotiwala, Tehsil-Baddi, Dist. Solan, H.P, PT – 2851, 04/2024., 

Paracetamol Tablets IP 500 mg,  M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Karaswada, M

apusa, Goa - 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi - 591 113, PP132071,06/2026., 

Metonet -25   (Metoprolol Tablets IP),M/s. Preet Remedies Ltd., Plot No. 183-186, HP

SIDC Industrila Area, Baddi, dist. Solan (H.P) - 173 205, MTL 210901, 08/2023., 

Prednisolone Tablets IP 5mg  Hisolone-5, M/s. Danish Health Care (P) Ltd., 76/27-28,

Industrial Estate, Maxi Road, Ujjain - 456 010, India, HE02104, 10/2023., 

LIPILIB (Atorvastatin Tablets IP 10mg), M/s. Himalaya Meditek Pvt. Ltd., Plot No. 35

& 36, Pharmacity, Selaqui, Dehradun - 248 197, HTN517E, 04/2024.,  

Paracetamol Tablets IP 500 mg,  M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Karaswada, M

apusa, Goa - 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi - 591 113, PP132047,05/2026.

അവസാനമായി അപ്േഡ�് െച�ത് :04-02-2023

 േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ �ൂൾ �േവശന�ിനേപ�ി��

 മണിനാദം- നാടൻപാ�് മ�ര�ിൽ പെ�ടു��

പുതിയ വാർ�കൾ
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 ൈവഗ അ�ിഹാ�് '23 - രജിസ് േ�ഷൻ ആരംഭി�ു

 വികസന �തിസ�ികൾ�് ബദൽ; ഇ�േവഷൻ ചല�്-2023

 െപേ�ാളിയം ഡീലർമാർ�് �വർ�ന മൂലധന വാ� പ�തി

 േനാർ� �വാസി കാർഡുകൾ�് അേപ�ി��

 അപകടകരമായ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ൈ�വിങിെനതിെര പരാതിെ�ട�

 �ീകൾ�് ‘ബാ�് ടു വർ�്’ പരീശീലന പ�തിയുമായി ഐസിേഫാസ്

 വാണിജ�ാവശ��ൾ�ു� ജലപരിേശാധന നിര�ുകളിൽ ഇളവ്

 സ് കൂൾ വാഹന ഫി�് നസ് സർ�ിഫി��് കാലാവധി െമയ്31വെര നീ�ി

 േകാഴിേ�ാടിെന അറിയാൻ സാമൂതിരിയുെട നാ�ിലൂെട ഒരു യാ�

 അനധി�ത മണൽവാരൽ പിഴ 5 ല�ം

 പ��തരം, ഹയർെസ��റി തുല�ത േകാഴ് സിന് അേപ�ി��

 െന�് സംഭരണം: കർഷക രജിസ്േ�ഷൻ െഫ�ുവരി 28 വെര

 ഭി�േശഷി�ാർ�് പി.എസ്.സി പരീ�ാ പരിശീലനം

 28 തേ�ശ വാർഡുകളിൽ ഉപതിരെ�ടു�് െഫ�ുവരി 28 ന്

 സർവവി�ാനേകാശം പു�ക�ദർശനം

 നവേകരളീയം: ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി െഫ�ുവരി ഒ�ുമുതൽ മാർ�് 31 വെര

 ശാ� സാേ�തിക മ�ൂസിയ�ിൽ വാൽന�� വാരം

 േറഷൻ കടകളുെട �വർ�ന സമയം �മീകരി�ു

 വ�വസായ വകു�് നൽകു� മാധ�മ അവാർഡിന് അേപ�ി��

 െതാഴിലാളി േ�� പുരസ് കാര�ിന് െഫ�ുവരി 5 വെര അേപ�ി��  

 വ��താ ചികി� നട�ു� �ാപന�ൾ�് രജിസ്േ�ഷൻ 

 വനിത ഗേവഷകരുെട ഗേവഷണ കാലയളവ് 7 വർഷമാ�ി

 ൈവഗ 2023-ന് രജി�ർ െച��

 െഫ�ുവരി 1 മുതൽ ൈവദ�ുതി ബി�ിൽ പുതു�ിയ ഇ�ന സർചാർജ്

 സർ�ം 2023 സം�ാനതല കഥാരചന മ�രം

 മ�സാധ�ാപക േ�മനിധി അംശാദായം

 കുടുംബ�ീ വ്േളാഗ്, റീ�സ് മ�ര�ി� പെ�ടു��

 േബ�റി ഉത്പ� നിർമാണ�ിൽ പരിശീലനം

 നാടക പഠനേക��ളുെട �ഥമ അ�ാരാ� േമള ഇ�്േഫാക്-ൽ 
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 ബാലസാഹിത� പുര�ാര�ൾ �ഖ�ാപി�ു

 ൈജവ ൈവവിധ� സംര�ണ പുര�ാരം �ഖ�ാപി�ു

 2023-െല പ��ീ പുര�ാര�ിൽ 4 മലയാളികൾ

 ��ഷ് സി��ിേല�് മാ�െ�� െപൻഷൻകാർ�് േബാധവത്�രണം

 നാേനാ സയൻസും നാേനാ സാേ�തിക വിദ�യും അടു�റിയാൻ േകരള സയൻസ് േകാൺ�സ്

 വി ദ പീ�ിൾ ജനുവരി 26 മുതൽ ൈക�് വിേ�ഴ് സിൽ

 �ാൻസ് ജൻഡഴ് സിന് സാ��ിക സഹായം

 ഗുരുേഗാപിനാഥ് േദശീയനാട� പുരസ് �ാരം 2022: അേപ�കളും നാമനിർേ�ശ�ളും �ണി�ു

 െക�ിട�ളുെടയും േബാർഡുകളുെടയും േപരുകൾ മലയാള�ിൽ �ദർശി�ി�ണം

 അ��ാളി െമേ�ാറിയൽ ടാല�് െസർ�് പരീ� 2023-24

 െകാ�ിയിൽ െമേ�ാ ഫീഡർ സർവീസുമായി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.

 പാചക വാതകം ഇനി ൈപ�ുകളിലൂെട വീടുകളിൽ- എൽ.സി.എൻ.ജി. �വർ�നം ആരംഭി�ു

 തേ�ശ ദിനാേഘാഷം േലാേഗാ തയാറാ�� 

 അളവ് തൂ� പരാതികൾ െവബ് ൈസ�് വഴി

 േവ�് മാേനജ് െമ�ിെല നൂതന സാേ�തിക വിദ�കൾ പരിചയെ�ടാൻ െജക് സ്

 തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളുെട വാർഷിക പ�തി അ�ിമമാ�ാൻ കൂടുതൽ സമയം

 ജനുവരി 26ന് ജി�കളിൽ 'ലഹരിയി�ാ െതരുവ്'

 ഭ��സുര�ാ മു�റിയി�് ഇ�ാ� ഭ�ണ പാഴ് സലുക� നിേരാധി�ു

 െതാഴിലാളി േ�� പുരസ് കാര�ിന് അേപ�ി��

 സ് േപാർട് സ് സ് കൂൾ െസല�ൻ 27 മുതൽ

 �ാേ�ഷൻ എക് സ് േപാ 2023: അേപ�ി��

 സർവകലാശാലകളിൽ ഇനി ആർ�വ, �സവ അവധികൾ

 േലാ�റി നറുെ�ടു�് ഇനി ത�മയം കാണ�

 യങ് ഇെ�ാേവ�ീവ് േ�ാ�ാമിൽ അേപ�ി��

 വ�ണ�ിറകുക� ചി���സ് െഫ�് 20 മുത� 22 വെര

 പി.എസ്.സി. െ�ാൈഫലിെല വിവര�ൾ 26 മുതൽ തിരു��

 �ഗ് സ് ൈലസൻസ് ഇ�ാ� �ാപന�ൾെ�തിെര പരാതി നൽക�

 െഫ�ുവരി 1 മുത� േഹാ�� ജീവന�ാ��് െഹ��് കാ�ഡ് നി�ബ�ം

 ന�ൂനപ� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�്  വിേദശ പഠന സ് േകാളർഷി�ിന് അേപ�ി��
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 െതാഴി� ദിന�� ന�െ�� മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ധനസഹായം

 2022 െല സം�ാന വ�വസായിക സുര�ിതത� അവാർഡുകൾ�് അേപ�ി��

 �തിഭ േ�ാള ർഷി�് �ീം 2022-23 നു അേപ�ി��

 വനിതാ സംരംഭകത� വികസന പരിശീലന പരിപാടി

 േനാർ� റൂ�്സ് സാ��ന അദാല�്

 സം�ാന മാധ�മ അവാർഡ് 2021 - അേപ� �ണി�ു

 അഭയകിരണം പ�തി: അേപ�ി�ാനു� അവസാന തീയതി നീ�ി

 റിംഗ്േറാഡ് േഫാൺ ഇൻ പരിപാടി ജനുവരി 16 ന്

 സം�ാന �ീര സംഗമം "പടവ് 2022-23" - േലാേഗാ �ണി�ു

 ത�ീർ�ട േഫാേ�ാ�ഫി മ�രം

 റ�േവ നവീകരണം; കരി�ൂ� വിമാന�ാവള�ിൽ  ഗ താ ഗത നിയ�ണം

 �ാൻസ് െജൻഡർ വ��ികൾ�ായി തിര�ഥ രചനാമ�രം

 ഓ�ൺ �ിസിഷൻ ഫാമിംഗ് പ�തിയിൽ അേപ�ി��

 വാ�ർ അേതാറി�ി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്  ഹരിത ബിൽ തിരെ�ടു��

 പ�ികജാതി- പ�ിക വർ ഗ വിദ�ാർ�ികൾ�ായു� േ�ാളർഷി�് - മാനദ��ൾ പരിഷ്�രി�ു

 അധ�ാപകെര ജൻഡർ വ�ത�ാസ�ളി�ാെത ടീ�ർ എ�് അഭിസംേബാധന െച�ണം

 മേയാൈണസിൽ പ�മു� പാടി�; ഭ��സുര� വകു�ിെ� മാർഗനിർേദശ�ൾ

 �ീകുമാരൻ ത�ി�് ഹരിവരാസനം പുരസ് കാരം

 ഉ�രവാദി� ടൂറിസം െസാൈസ�ി രൂപികരി�ു 

 ഫാർമ റിേ�ാർ�ർ പുരസ് കാരം: അേപ� �ണി�ു

 ഉ�ി സംഭരണ യൂണി�ിന് അേപ�ി��

 ജനുവരി 30-ന് സ�ാത�� സമര ര�സാ�ികെള ആദരി�ു�ു

 െകാേമഴ്സ�ൽ ൈപല�് ൈലസൻസ് േകാഴ്സിന് അേപ� �ണി�ു

 അ�ാരാ� പു�േകാ�വ�ിെ� ഭാ ഗമായി വിദ�ാർ�ികൾ�് സി�ി ടൂർ 

 േഹ� പ�തി- മാനദ��ൾ പരിഷ്കരി�ു

 അവശകായികതാര�ൾ�ു� െപൻഷൻ: അേപ� �ണി�ു

 സൗജന� കുടിെവ�ം: അേപ� ഓൺൈലനിൽ നൽക�

 േമാഡൽ െറസിഡൻഷ�ൽ �ൂൾ �േവശനം - അേപ� �ണി�ു

 െക എസ് ഇ ബി എ�ി� േ�ാർട്സ് ക�ാ� നിയമന�ിന് അേപ�ി��



https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Mzc5Mjg0ODIzLjI4
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Mzc4NzU5NDk4LjA0
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Mzc4MjM0MTcyLjg=
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Mzc3NzA4ODQ3LjU2
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Mzc3MTgzNTIyLjMy
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Mzc2NjU4MTk3LjA4
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Mzc2MTMyODcxLjg0
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Mzc1NjA3NTQ2LjY=
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Mzc1MDgyMjIxLjM2
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Mzc0NTU2ODk2LjEy
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzczNTA2MjQ1LjY0
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzcyOTgwOTIwLjQ=
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzcyNDU1NTk1LjE2
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzcxOTMwMjY5Ljky
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzcxNDA0OTQ0LjY4
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzcwODc5NjE5LjQ0
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzcwMzU0Mjk0LjI=
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY5ODI4OTY4Ljk2
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY5MzAzNjQzLjcy
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY4Nzc4MzE4LjQ4
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY4MjUyOTkzLjI0
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY3NzI3NjY4
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY3MjAyMzQyLjc2
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY2Njc3MDE3LjUy
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY2MTUxNjkyLjI4
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY1NjI2MzY3LjA0
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY1MTAxMDQxLjg=
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzY0NTc1NzE2LjU2
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/MzYzNTI1MDY2LjA4


2/6/23, 8:00 PM Official Web Portal - Government of Kerala

https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/NDA5NzUzNjg3LjI= 6/28

 ഭി�േശഷി�ാരുെട അ�മാർ�് സാ��ിക സഹായം

 സൂ�്മ െതാഴി� സംരംഭ�ൾ തുട�ു�തിന് മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�് അേപ�ി��

 കർഷക കടാശ�ാസം - ജൂൺ 30 വെര അേപ�ി�� 

 ൈല� �ാഫിക് േബാധവത്�രണ ക�ാ�യി�

 അർ� െവർ�ി�ൽ പ��റി �ഷി�് അേപ�ി��

 പാർലെമ�ിൽ �സംഗി�ുവാനും �ധാനമ�ിയുമായി സംവദി�ാനും അവസരം

 സംരംഭം തുട�ാൻ താത്പര�മു� �വാസികൾ�്  േബാധവത്�രണ ശിൽ�ശാല 

 അ�ിമ േവാ�ർ പ�ിക �സി�ീകരി�ു

 ഒ.ബി.സി., ഇ.ബി.സി. �ീെമ�ിക് േ�ാളർഷി�ിന് അേപ�ി��

 ചല�ി� നിർമാണ�ിന് ജനുവരി 16 വെര അേപ�ി��

 �വാസികൾ�് സൗജന� സംരംഭകത� പരിശീലനം

 എംേ�ായ്െമ�് രജിസ്േ�ഷൻ പുതു��

 യുവജന ക�ീഷൻ നാഷണൽ യൂ�് െസമിനാറിൽ പെ�ടു�� 

 േറഷൻ കടകളുെട �വർ�ന സമയം

 സർ�ാർ ഓഫിസുകളിൽ യുപിഐ ആ�ുകൾ ഉപേയാഗി�് ഫീസട��

 േദവസ�ം േബാർഡ്- കരട് േവാ�ർ പ�ിക ജനുവരി 5ന് 

 കരുതൽേഡാസ് വാക്സിൻ എടു�ണം

 ബഫർ േസാൺ ഭൂപട�ിെ� കരട്: സർേവ ന�ർ ഉൾെ�ടു�ിയ മാ�ുകൾ

 േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��

 പരി�ിതി വിഷയ�ളിൽ പരിശീലനം

 േനാർ� റൂ�്സ് ഡയറേ�ഴ്സ് േ�ാളർഷി�് ജനുവരി 7 വെര

 ഇ�ാേയ� സ��ശി�് �ഷി പഠി�ാ� േകരള�ിെല ക�ഷക��് അവസരം

 ൈട�്ൈറ�ിങ്, േഷാർ�്ഹാ�്, ക��ൂ�ർ വിഷയ�ളിൽ സൗജന� പരിശീലനം

 വാ�� അേതാറി�ി കണ�� ഇ-ടാ�് വഴി

 പഠനമുറിയിൽ കൂടുതൽ േപർ�് സുര�ിതമായി പഠി��

 അഗ��ാർകൂടം െ��ി�് ജനുവരി 16 മുതൽ െഫ�ുവരി 15 വെര

 വി.എ�്.എസ്.ഇ.�് ഇനി ആഴ്ചയിൽ 5 ���ി ദിവസം

 അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�് ധനസഹായം  

 5 ആശുപ�ിക��് കൂടി േദശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരം
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 േഷാർ�്ഫിലിം മ�രവുമായി യുവജന ക�ീഷൻ

 േകാവിഡ് േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ� �വ��നം പുന:രാരംഭി�ു

 ഡിെജ പാ��ികളുെട വിവരം എക് ൈസസ് വകു�ിെന മു�കൂ�ി അറിയി�ണം

 പരാതികൾ മ�ിെയ അറിയി��-ചാ�് വി�് മിനി�ർ സംവിധാനവുമായി വ�വസായ വാണിജ�

വകു�്

 ഓ�േറഷ� േഹാളിേഡ : �ിസ്മസ്-പുതുവ�രം; ഭ��സുര� പരിേശാധനക� ശ�മാ�ി

 ഇേ�ാ െസൻസ�ിവ് േസാൺ മാപ്

 കിഴ�ുവ�ഗ വിളകളുെട മൂല�വ�ധിത ഉത്���ളിൽ പരിശീലനം

 ഭി�േശഷി�ാർ�് െമറി േഹ� ഭവന വാ� പ�തി

 സൗജന� െതാഴിൽ പരിശീലനം

 യുവജന ഭാരതീയ �വാസി ദിവസ്: േദശീയ ക�ാ�ിൽ പെ�ടു��

 കുടുംബാേരാഗ� േക��ളിൽ 6 മണിവെര ഒ. പി.

 �ിസ്മസ് പുതുവ�ര െഫയറുമായി സൈ�േകാ

 രാജ�ാ�ര േലബർ േകാൺേ�വ് േലാേഗാ �ണി�ു�ു

 യൂണിേഫ� ധരി�ിെ��ിലും കൺെസഷൻ 

 ഭി�േശഷി�ാരുെട കലാ��ികൾ�് അവാർഡ്

 നിയമസഭ അ�ാരാ� പു�േകാ�വം: ഓൺൈലൻ മ�രം

 വിവാഹ വാ� പ�തി

 സൗജന� ഡാ� എൻ�ി, ഡി.ടി.പി ക��ൂ�ർ േകാഴ് സുകൾ�് അേപ�ി��

 മ��െ�ാഴിലാളി സ�ാദ�സമാശ�ാസ പ�തി

 അേപ� �ണി�ു: കരാർ അടി�ാന�ിൽ ആർബിേ��ർ നിയമനം..

 െന�് സംഭരണം- കർഷകർ�് രജി�ർ െച��

 ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ: റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ�ടാ� വിവര�ൾ അറിയി��

 2020െല സം�ാന മാധ�മ പുരസ് കാര�ൾ �ഖ�ാപി�ു

 കശുവ�ി വ�വസായെ��ുറി�ു� അഭി�ായ�ൾ അറിയി��

 വിശ�കർമ െപൻഷന് അേപ�ി��

 വിദ�ാഭ�ാസ സ് േകാള�ഷി�ിന് അേപ�ി��

 െച��് സ�യം ചികി� പാടി�-സർ�ാർ ആശുപ�ികളിൽ ചികി� ലഭ�മാണ്

 േറഷൻ കടകളുെട �വർ�ന സമയം �മീകരി�ു 
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 േറാഡ് സുര� കു�ികളിലൂെട ; പ�തി�് തുട�ം

 അേപ� �ണി�ു: കരാർ അടി�ാന�ിൽ ആർബിേ��ർ നിയമനം

 സം�ാന ഇ-ഗേവണൻസ് അവാർഡുകൾ �ഖ�ാപി�ു

 സം�ാന�് വ��താ സർേവ; ആദ�ഘ�ം ഡിസംബർ 15ന് പൂർ�ിയാകും

 സ് കൂൾ കായികേമള ഫല�ൾ ത�മയം ഓൺൈലനിൽ

 ആധാര രജിസ് േ�ഷന് ആധാർ അധി�ിത ബേയാെമ�ിക് െവരിഫിേ�ഷൻ

 നിയമസഭ സേ�ളനം ഡിസംബർ 5 മുതൽ

 പുര�ുറ സൗേരാർ� പ�തി - േ�ാ�് രജിസ്േ�ഷന് അവസരം

 നിയമസഭ മാധ�മ അവാർഡിനേപ�ി��

 സംര�ിത �േദശെ� െക�ിട�ൾ: പരാതികൾ അറിയി��

 സംര�ിത �േദശെ� െക�ിട�ൾ: െപാതുജന�ളുെട പരാതി സ�ീകരി�ും

 മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് തുടർചികി� ധനസഹായം

 വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായം - അേപ� �ണി�ു

 ഇ�� ഇ�ർനാഷണൽ േ�ഡ് െഫയറിൽ േകരള�ിന് ഒ�� �ാനം

 ഇടു�ി െചറുേതാണി ഡാമുകൾ സ�ർശി�� 

 നൂതനാശയ�ൾ അവതരി�ി�ു സ�ാനം േനടാൻ �ീംെവ�ർ മ�രം

 �ീ അ�ൻകാളി ടാല�് െസർ�് േ�ാളർഷി�് പ�തിയിൽ അേപ�ി��

 അ�ാരാ� നാടേകാ�വം െഫ�ുവരി 5 മുതൽ

 േഷാർ�് ഫിലിം മ�ര�ിൽ പെ�ടു��

 വ�ാപാരി േ�മനിധി അംഗത�ം പുതു��

 മി� വിവാഹ ധനസഹായ പ�തിയിലേപ�ി��

 സ�ാ�യ പ�തിയിൽ അേപ�ി��

 േകരള സർ�ാർ കല�റിന് 44 രൂപ

 30-ാമത് േകരള െടലിവിഷൻ അവാർഡ് �ഖ�ാപി�ു

 നവംബർ 26 ഭരണഘടന ദിനമായി ആചരി�ും

 SSLC, �സ്ടു െപാതുപരീ� തീയതികൾ �ഖ�ാപി�ു

 സർ�ാർ ജീവന�ാരുെട �ൂ�് േപഴ്സണൽ ആക്സിഡ�് ഇൻഷുറൻസ് പ�തി ദീർഘി�ി�ു

 േനാ�റി അേപ�കൾ ഇനി ഓൺൈലനിൽ

 ജീവന�ാർ വിരമി� േശഷവും അ�ട�നടപടികൾ തുടര� 
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 വിജയാ�തം,സഹചാരി പുര�ാര�ൾ�് അേപ�ി��

 സ് കൂൾ വിേനാദയാ�യുമായി ബ�െ�� പുതു�ിയ മാർഗനിർേദശം

 സൈ�േകായുെട ചരി� േരഖകൾ ഇനി സൈ�േകാ ആർൈകവ്സിൽ

 മേ��ാ�വം നവംബർ 18 മുതൽ 21വെര

 ഓ�േറഷ� ഓയി�-ശു�മായ െവളിെ���ായി സ് െപഷ�� ൈ�വ്

 സ് കൂളുകളിൽ ഇനി ജലപരിേശാധനയും 

 �ഷി സി�ായി േയാജന- ജലേസചന സംവിധാന�ൾ�് സബ്സിഡി

 മയ�ുമരു�ിെനതിെര 2-�ഘ� �ചാരണം

 സർ�ാർ മറുപടികൾ ഇ-െമയിലിൽ  

 സർ�ാർ അേപ�ാേഫാമുകളിൽ ലിംഗ നി��ത

 IFFK െഡലിേഗ�് രജിസ്േ�ഷൻ ആരംഭി�ു

 േഹ�േ�, വി�, �ഹ�ലി; അേപ� ഓൺൈലനിലൂെട മാ�ം

 േനാർ�-യു.െക കരിയർ െഫയർ: നവംബർ 21 മുതൽ എറണാകുള�്

 �വാസി ഭവന പ�തി സബ് സിഡി�് അേപ�ി��

 േ�ഹപൂർവം പ�തിയിൽ അേപ�ി��

 ക�ൂ� വിമാന�ാവളം സ�ർശി�ാൻ വിദ�ാർഥികൾ�വസരം

 േമാ�ാർവാഹനവകു�ിെ� 7 േസവന�ൾ കൂടി ഓൺൈലനിൽ

 ശിശുദിനം: ഓൺൈലൻ മ�രം

 �വാസി ഭവന പ�തി  സബ്സിഡി�് അേപ�ി��

 െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ൈവകിയാൽ ന�പരിഹാരം

 േവളി, ആ�ുളം ടൂറി�് വിേ�ജുകളിൽ സൗജന� �േവശനം

 സൗജന� േ�സ്െമ�് ൈ�വ് നവംബർ 23 മുതൽ 24വെര

 പ�ികജാതി വിദ�ാർഥികൾ�് ഇ�ർനാഷണൽ എഡ�ുേ�ഷണൽ എക്േ�ാ

 �ാവൻകൂർ പാലസ് സർ�ാരിെ� പൂർണ ഉടമ�തയിൽ; മറി�ു� വാർ�കൾ അവാ�വം

 വിജയാ�തം പ�തിയിേല�് അേപ� �ണി�ു

 കർഷക കടാശ�ാസ�ിന് അേപ�ി�ു�തിനു� വാ� തീയതി നീ�ി

 ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പ�തി�കാരം ലഭി�ു� ഭൂമി പണയെ�ടു��

 പ��തരം തുല�താ പരീ�ാഫലം �സി�ീകരി�ു

 േറഷൻ കാർഡ് മാ��ിനായി േനരി�് അേപ�ി��
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 �ൂൾ പാഠ�പ�തി പരിഷ്കരണം-വിദ�ാർഥികളിൽ നി�് അഭി�ായ�ളും നിർേദശ�ളും

േതടു�ു

 ഭ�� ഭ�ത പുര�ാര�ിന് അേപ�ി��

 വിഷരഹിത ഉ�ഭ�ണ�ിനായി പ��റിേ�ാ��ൾ

 ബധിര - മൂക വിദ�ാർഥികൾ�ു� ഡയ�് ചാർജ് വർധി�ി�ു

 സംരംഭകത� ഓൺൈലൻ ശി�ശാല നവംബർ 9ന്

 സൗജന� െക േഫാൺ കണ�നു� മാർഗനിർേദശ�ൾ

 പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികളുെട േപാ�്െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് : അേപ� സമർ�ി��

 സം�ാന വിള ഇൻഷുറൻസ് �ീമിയം ഓൺൈലനായി അട��

 സർ�ാർ ഡയറിയുെട �ത�ത ഉറ�ുവരു�ു�ത് സംബ�ി�്

 േലാകായു� ദിനം: �സംഗ മ�രം

 വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��

 എഴു��ൻ പുരസ് കാരം േസതുവിന്

 �ഥമ േകരള പുരസ് കാര�ൾ �ഖ�ാപി�ു

 മുൻഗണേനതര കാർഡുകൾ�് 10.90 രൂപ�് അരി

 െക�ിട നിർമാണ െതാഴിലാളി െപൻഷൻകാർ േരഖകൾ ഹാജരാ�ണം

 നവംബർ 1-ന് ലഹരി വിരു� �ംഖല

 സാകല�ം പ�തിയിേല�് അേപ� �ണി�ു

 ഉപേഭാ� ക�ീഷനുകളിൽ േദശീയ െമഗാ അദാല�്

 ഭവനരഹിതരായ ഭി�േശഷി�ാർ�് ഭവനവാ�- അേപ� �ണി�ു 

 ഭി�േശഷി�ാർ�് സൗജന� പാസ്- വരുമാന പരിധി വർധി�ി�ു

 കായികതാര�ൾ�് സ് േകാളർഷി�ിന് അേപ�ി��

 മിൽമ പുതിയ മൂല�വർധിത ഉൽ���ൾ വിപണിയിലിറ�ി

 �വാസി സംരംഭക��ായി േനാ��യുെട സൗജന� പരിശീലന പരിപാടി

 കരട് വ�വസായ ന യം, അഭി�ായം അറിയി��

 എൻേഡാസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർ�് 1000 രൂപ ധനസഹായം

 മ��െഫഡ് ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി

 നിയമസഭ ൈല�റി അംഗത�ം െപാതുജന�ൾ�ും

 ഫ� �ാൻ പ�തിയിൽ അേപ�ി�� 
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 �സംഗ മ�രം: 30 വെര അേപ�ി��

 പഴ�ളിൽ നി�ും ധാേന�തര കാർഷിേകാത്പ��ളിൽ നി�ും വീര�ം കുറ� മദ�ം

ഉത്പാദി�ി�ാൻ ച�ം നിലവിൽവ�ു

 മാലിന� സം�രണവുമായി ബ�െ�� നിയമലംഘന�� കെ��ാൻ �േത�ക

എൻേഫാഴ്സ്െമ�് ��ാഡ്

 മ���ളിലും മ�� ഉത്���ളിലും േഫാർമാൽഡിൈഹഡിന് പരിധി നി�യി�ു

 േകരള സവാരി: ൈ�വർമാർ�് രജി�ർ െച��

 ഇ�� റിസർവ് ബ�ാലിയൻ കമാേ�ാ വിഭാഗ�ിൽ ഇൻസ്��ർ

 ദീപാവലി�് പട�ം െപാ�ി�ു�തിന് നിയ�ണം

 എ�ാ ഭി�േശഷി�ാർ�ും സൗജന� നിര�ിൽ ബസ് യാ�

 ൈ� റ�ർ ഉത്പ� നിർ�ാണ പരിശീലനം

 ലഹരിെ�തിേര ദീപം െതളിയി�ും

 സൗജന� വനിത സംരംഭകത� വികസന പരിശീലനം

 സാമൂഹ� സുര� െപൻഷൻ: വരുമാന സർ�ിഫി��് സമർ�ിേ�� അവസാനതീ�തി 2023

െഫ�ുവരി 28

 ലഹരിയ് െ�തിെര �സ�ചി� മ�രവുമായി നിയമസഭ

 മാതാപിതാ�ൾ ന�െ�� പി�ാ� വിഭാഗം വിദ�ാർ�ിനികൾ�് സ് േകാളർഷി�്

 െച�് േപാ�് േസവന�ൾ ഓൺൈലനിൽ

 സ�യം െതാഴി� വാ� പ�തികളിേല�് അേപ� �ണി�ു

 സഹായം സ�ീകരി�ു� കു�ികളുെട ചി��ൾ പരസ�െ�ടു�രുത്

 േതനീ� / കട�ൽ എ�ിവയുെട ആ�മണ�ിൽ മരണം സംഭവി�ാൽ 10 ല�ം ന�പരിഹാരം

 ഭി�േശഷി�ാർ�് ധനസഹായം

 ഹരിതവിദ�ാലയം റിയാലി�ി േഷായിൽ പെ�ടു�ു�തിന് അേപ� �ണി�ു

 സ് കൂൾ പഠന യാ��് മാർ�നിർേ�ശവുമായി വിദ�ാഭ�ാസവകു�്

 ഭവന നവീകരണ�ിന് േസഫ് പ�തിയിൽ അേപ�ി��

 ശിശുദിന�ാ�് - ചി�രചനകൾ �ണി�ു

 ദീപാവലി ആേഘാഷ�ൾ: മാർഗനിർേ�ശ�ൾ

 ഓൺൈലൻ പണം ത�ൽ;1930 ൽ വിളി�് പരാതി പറയ�

 അ�വിശ�ാസ�ൾ�ും അനാചാര�ൾ�ുെമതിെര യുവജനേ�മ േബാർഡ് ക�ി�് മ�രം

 അയൽ�ൂ��െള ത�ിൽ ബ�ി�ി�ാൻ േലാേകാസ് െമാൈബൽ ആ�്
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 ദുര�നിവാരണ രംഗ�് േജാലി െച�ു�വർ�് കുടയും റയിൻേകാ�ും 

 മുഖ�മ�ിയുെട നവേകരള േപാ�് േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�ിന് അേപ�ി��

 േകരള ലളിതകലാ അ�ാദമി: ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��

 45 ശതമാനം അംഗപരിമിതിയു�വർ�ും ഇനി യാ� ഇളവ്

 ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികൾ�ിടയിൽ ലഹരി വിമു� ക�ാ�യിൻ : കവച്

 താത്�ാലിക ജീവന�ാർ�് േകാവിഡ് ബാധി�ാൽ 5 ദിവസം അവധി

 ൈട�് 1 �േമഹബാധിതരായ വിദ�ാർ�ികൾ�് പരീ�ാസമയ�് �േമഹ നിയ�ണ

സാധന�� ൈകവശം വ��

 ഊർ� സംര�ണ അവാർഡ് 2022ന് അേപ� �ണി�ു

 29 വാർഡുകളിെല ഉപതിരെ�ടു�് നവംബർ 9-ന്

 കുടിെവ� ചാ�ജ് പിഴയി�ാെത 15 ദിവസം വെര അട��

 വിേനാദസ�ാര വാഹന�ൾ പരിേശാധി�ാൻ ഓ�േറഷൻ േഫാ�സ്-3 സ് െപഷ�ൽ ൈ�വ്

 േദശീയ ചി�രചന മ�രം

 േബാധപൂർ�ിമ ലഹരിവിരു� �ചാരണം: ക�ാ�സുകളിൽ

  തേ�ശ തിരെ�ടു�ിൽ മ�രി�ു� �ാനാർ�ികൾ�് െചലവ് കണ�് സമർ�ി�ു�തിന്

ഓൺൈലൻ സംവിധാനം

 െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് വിദ�ാഭ�ാസ ആനുകൂല��ിന് അേപ� �ണി�ു

 െകാ�ം, മേ�രി നഴ് സിംഗ് േകാേളജുക��് ഇ��� നഴ് സിംഗ് കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം

 ൈ�ം മിനിേ�ഴ്സ് േ�ാളർഷി�് �ീമിൽ അേപ�ി��

 േകരള സം�ാന യുവശാ�� പുര�ാരം 2022 അേപ� �ണി�ു

 ശുചിത� മിഷൻ അ�ശ�ം വീഡിേയാ-േപാ�ർ മ�രം

 േകാ��ാ�് ക�ാരിേയജുകളുെട നികുതി; നവംബർ 15 വെര നീ�ി

 സ് േകാൾ-േകരള-�സ് വൺ �േവശന തീയതികൾ നീ�ി

 �ാൻസ് െജൻഡർ ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��

 മയ�ുമരു�് ഉപേയാഗം ഉ�െ�െടയുളള വിവര�� രഹസ�മായി ൈകമാറാൻ േപാ� - ആ�്

 അഖിേല��ാ േ�ഡ് െട�് (സി.ഒ.ഇ)  റിസൾ�്  �ഖ�ാപി�ു

 ക�ഷക േ�മനിധി െപ�ഷ� ഓ�ൈലനായും അേപ�ി��

 ശാ� ഗേവഷണ പ�തികൾ�് �ാൻഡിന് അേപ� �ണി�ു

 േകാവിഡ് മരണം: നഴ് സുമാരുെട കുടുംബ�ിന് ധനസഹായം

 േ��് എലിജിബിലി�ി െട�്; ഇേ�ാൾ അേപ�ി��
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 അഭയകിരണം: അേപ� �ണി�ു

 ഒേ�ാബർ 2-ന് വന�ജീവി സേ�ത�ളിൽ �േവശനം സൗജന�ം

 കിട�ുേരാഗികളായ െപൻഷൻകാർ�് വീ�ുപടി�ൽ മ�റിങ് േസവനം

 വ�ാപാര-വ�വസായ-വാണിജ� �ാപന�ളുെട ൈലസൻസ് പുതു�ാനു� കാലാവധി നീ�ി

 ഒെഡെപ�് മുേഖന ബഹ്ൈറനിേല�് വീ�ുേജാലി�ാെര െതെരെ�ടു�ു�ു

 സം�ാന സ് െപഷ�ൽ സ് കൂൾ കേലാ�വ�ിന് േലാേഗാ �ണി�ു�ു

 െമഡി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ് എൻ�ൻസ് പരിശീലന�ിന് ധനസഹായം

 േകര ര�ാവാരം കാ�യിൻ ഒേ�ാബറിൽ

 ഒേ�ാബർ  മൂ�ിന് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് അവധി

 കാർഷിക യ��ളും ഉപകരണ�ളും സംബ് സിഡി നിര�ിൽ ലഭി�ാൻ അേപ�ി��

 ഹയർ െസ��റി പാഠ�പ�തിയിൽ ഇനി േറാഡ് നിയമ�െളകുറി�ു� അവേബാധവും

 േകാ�ി സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജിന് MBBS �േവശന�ിന് അനുമതി

 ടൂറിസം വകു�ിെ� റീൽസ് മ�രം െസപ്�ംബർ 27 ന്

 ൈക�റിെതാഴിലാളികൾ�ു� സാ��ിക താ�ൽ പ�തി�് അേപ�ി��

 ഖാദി വ��ൾ�് 30% വെര �േത�ക റിേബ�്

 ജീവ� ര� ഉപകരണ���് സൗജന� ൈവദ�ുതി ; അേപ� ഇനി െവ�േപ�റിൽ 

 േ�ാണുകൾ പിടിെ�ടു�ു� േ�ാൺ ഡി��റുമായി േകരള േപാലീസ്

 പ�ികജാതി യുവാ�ൾ�് സംരംഭകത� പരിശീലനം

 േസാ�് െവയ� സ�ാത��ദിനാേഘാഷം െസ�ംബ� 25-ന്

 െതാഴി� യൂണി�ുക� തുട�ാ� ഫിഷറീസ് വകു�് അേപ� �ണി�ു

 ലഹരി വിരു� ക�ാ�യിന് േലാേഗാ മൽസരം

 െസപ്�ംബർ 24ന് �ൂളുകൾ�് ���ി ദിവസം

 മിൽ�് െഷഡ് വികസന പ�തി-അേപ� �ണി�ു

 വിദ�ാഭ�ാസാനുകൂല��ൾ�് അേപ� �ണി�ു

 സ് കൂൾ  േമളകൾ�് േലാേഗാ �ണി�ു

 മ��വകു�ുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ�ും േസവന�ൾ�ും േടാൾ �ീ ന�ർ 

 യുവജനേ�മ േബാർഡ് േഷാർ�് ഫിലിം െഫ�ിവൽ സംഘടി�ി�ു�ു

 ഹയർെസ�ൻഡറി തുല�ത പരീ� ഫലം �സി�ീകരി�ു

 സം�ാന�് െതാഴിൽ സഭകൾ �വർ�നം തുട�ി
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 വന�ജീവി വാരാേഘാഷം; മ�ര�ളിൽ പെ�ടു��

 വനിതകൾ �ഹനാഥയായ കുടുംബ�ളിെല കു�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായ�ിന്

അേപ�ി��

 കടലിൽ ആഡംബര യാ��് KSRTC ബജ�് ടൂറിസം അവസരെമാരു�ു�ു 

 പ�ികജാതി/ പ�ികവർഗ�ാർ�് സൗജന� െതാഴിൽ പരിശീലനവും റി�ൂ�് െമ�ും

 െതാഴിൽ സഭകൾ�് തുട�മാകു�ു; മാർഗേരഖ പുറ�ിറ�ി

 മുൻഗണനാ കാർഡ്- അനർഹെര കെ��ാൻ 'ഓ�േറഷൻ െയേ�ാ

 വിമു� ഭടൻമാരുെട മ�ൾ�് സ് േകാളർഷി�്

 9 ആശുപ�ിക��് കൂടി േദശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരം

 മലയാളം അ�രമാല പാഠപു�ക�ിൽ തിരിെകെയ�ി

 വർ��കി�് -2022 കേലാ�വം ഒേ�ാബറിൽ

 ബാലസാഹിത� പുരസ് കാര�ൾ�് െസപ്�ംബർ 30വെര അേപ�ി��

 നാഷണൽ േ�ാർട്സ് അവാർഡ് 2022: അേപ� �ണി�ു

 ഭി�േശഷി�ാർ�് സഹായ ഉപകരണ�ൾ�് അേപ�ി��  

 ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ െസപ്�ംബർ 30 വെര നീ�ി

 കരാർ അടി�ാന�ിൽ ആർബിേ��ർമാരാവാൻ അേപ�കൾ �ണി�ു

 േസാഷ�ൽ ഇംപാ�് അസസ് െമ�് ഏജൻസിയുെട എംപാനൽെമ�്

 സം�ാന ഭി�േശഷി അവാ�ഡ്: അേപ� �ണി�ു

 'ശു�മായ പാൽ ഉത്പാദനം' എ� വിഷയ�ിൽ പരിശീലന പരിപാടി

 ബാ�്-ടു-വർ�് സഹവാസ പരിശീലന പരിപാടിയുമായി ഐസിേഫാസ്

 സർ�ാർ ഡയറിയുെട കരട് �സി�ീകരി�ു

 െതരുവുനായകൾ�് െസപ്�ംബർ 20 മുതൽ വാക്സിേനഷൻ യ�ം നട�ിലാ�ും

 േകരള�ിൽ കന� മഴ�് സാധ�ത; 4 ജി�കളിൽ െറഡ് അലർ�്

 ഓണ�ിന് ദീപാലം�തമായ നിയമസഭ സമു�യം സ�ർശി��

 െതാഴിലധി�ിത േകാഴ് സുക��് േനാ��റൂ�് സ് സ് േകാളർഷി�്

 വിഴി�ം: ക�ാ�ുകളിൽ  മാറി�ാമസിേ��ി വ� കുടുംബ�ൾ�് �തിമാസം 5500 രൂപ

വീതം

 കാലാവ� - മു�റിയി�്- 31.08.22

 വിേദശ�് നി�ും വരു�വർ�് ഇവിെട ലഭ�മായ വാക്സിെനടു��

 ഇ�ി�ി ബാവ ഭവന പുനരു�ാരണ പ�തി�് അേപ�ി��
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 ഭാഗ��ുറി-േ�മനിധി അംഗത�ം പുന�ാപി��

 െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ�് 1000 രൂപ ഉ�വബ�

 േസാഷ�ൽ ഇംപാ�് അസസ് െമ�് ഏജൻസിയുെട എംപാനൽെമ�ിന് അേപ� �ണി�ു

 ഉ��ലബാല�ം - 2021 പുരസ് കാര�ിന് അേപ�ി��

 സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ഓണം േബാണസ്/ ഉ�വ ബ�

 ഓണം ഫ് േളാ�്: ഡിൈസനുകൾ �ണി�ു

 വിേനാദ സ�ാര വകു�് നട�ിലാ�ു� ഓണാേഘാഷ�ളിൽ പെ�ടു�് സ�ാന�ൾ േനട�

 െസപ്�ംബർ 1 മുതൽ കുടുംബ�ീയുെട ഓണ��കൾ 

 ഭി�േശഷി�ാരായ േലാ�റി ഏജ�ുമാർ�് ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��

 കുടിെവ� കണ��- കുടി�ിക ഒഴിവാ�ാ� ആംന�ി പ�തി െസപ്�ംബ� 30 വെര നീ�ി

 ലീഗൽ െമേ�ാളജിെയ പരാതികൾ അറിയി��

 പതിനാലാമത് രാജ�ാ�ര േഡാക�ുെമ�റി �സ�ചി� േമള�് തുട�മായി

 ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ പരിഷ്കരണം- ക�ീഷനുകളുെട ഇട�ാല റിേ�ാർ�ുകൾ െവബ്ൈസ�ിൽ

 ക�േ�ഷനുകൾ �ണി�ു

 സാമൂഹിക സുര�ാ െപൻഷൻ പുതിയ വരുമാന സർ�ിഫി��് സമർ�ി�ണം

 േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഓർേ�ാ േ�ാമ സർജറി വിഭാഗം ഇനി 24 മണി�ൂർ

�വർ�ി�ും

 വനിതാ ശിശു വികസന വകു�ിെ� വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായം: അേപ� �ണി�ു 

 ആധാർ േവാ�ർ ഐഡിയുമായി ബ�ി�ി��; െഹൽപ് െഡസ് ക് തുട�ി

 26,000 വയൽ േപവിഷബാധ �തിേരാധ വാക്സിൻ ലഭ�മായി

 ഗ�ഫ് രാജ��ളിെല നഴ് സിംഗ് ൈലസ�സിന് േനാ�� റൂ�് സ് വഴി പരിശീലനം

 വനിതാരത് ന പുരസ് �ാര�ിന് അേപ�ി��

 ഓണ കി�് വിതരണം ആഗ�് 23 മുതൽ െസപ്�ംബർ 7 വെര

 വീസ ത�ി�് പരാതികൾ ഇ-െമയിലിലും േഫാണിലും അറിയി��

 പരാതികൾ മ�ിെയ അറിയി��

 േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ�ായി പി�ാ� വിഭാഗ വികസന വകു�് വിവിധ മ�ര�ൾ

സംഘടി�ി�ു�ു

 �വാസി സംരംഭ���് േനാ�� റൂ�്സ് കാനറ ബാ�് വാ� േമള

 20-8-2022 �ൂളുകൾ�് ���ി ദിനം

 ന�ൂ ഇ�� ലി�റസി േ�ാ�� ആരംഭി�ു�ു
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 ശുചിത� സാഗരം സു�ര തീരം പ�തി 9 ജി�കളിേല�ു കൂടി വ�ാപി�ി�ു�ു

 വില�യ�ം നിയ�ി�ു�തിന് ശ�മായ വിപണി ഇടെപടലുമായി കൺസ�ൂമർ െഫഡ്

 െനഹ്റു േ�ാഫി ജേലാ�വ�ിൻെറ ഭാഗ�ചി��ിന് േപരുകൾ നിർേ�ശി��

 ബാലസാഹിത� പുരസ് �ാര�ൾ�് �തികൾ �ണി�ു

 തിരുവന�പുരം െമഡി�ൽ േകാേളജ് േമൽ�ാലം നാടിന് സമർ�ി�ു

 വനിത സംരംഭക വികസന പ�തിയിൽ അേപ�ി��

 �ീര�ീ േപാർ�ലിൽ കർഷകരുെട രജിസ്േ�ഷനായി �ത�ക ൈ�വ് ആഗ�് 15 മുതൽ 20 വെര

 േകരള രാജ�ാ�ര േഡാക�ുെമ�റി �സ� ചല�ി�േമള ഓഗ�് 26 മുതൽ 31 വെര

 േവാ�ർ പ�ികയിൽ േപരു േചർ�ാൻ നാല് േയാഗ�താ തീയതികൾ

 ഹർ ഘർ തിരംഗ: സർ�ാർ െക�ിട�ളിൽ �ധാന �ല�ു േദശീയ പതാക �ദർശി�ി�ണം

 ഹർ ഘർ തിരംഗ: െസൽഫിെയടു�� അേ�ാഡ് െച��

 ജീവിതൈശലി �മെ�ടു�ു�തിന് BMI യൂണി�്

 ദെ�ടു�് േക�ം: അേപ� �ണി�ു

 ഭൂരഹിത പ�ികജാതി�ാർ�് ഭൂമി ലഭ�മാ�ു�തിന് മാനദ��ളിൽ ഇളവ്

 നാരി ശ�ി പുരസ് �ാര�ിന് േനാമിേനഷൻ �ണി�ു

 െകാ�ിയി� സു�ിര നഗര പുന�നി��ാണ പ�തി�് അനുമതി

 ഇ�ി�ി ബാവ ഭവന പുനരു�ാരണ പ�തി

 സ�ാത���ിെ� അ�ത മേഹാ�വം: ചുമർചി��ളിൽ സ�ാത�� ചരി�െമഴുതാൻ

കലാലയ�ൾ

 ഓണ�ി�് വിതരണം ആഗ�് 17-ന് ആരംഭി�ും

 കർഷകെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡംഗ�ളുെട മ���് വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായം

 വേയാേസവന അവാ�ഡിന് നാമനി�േദശം �ണി�ു.

 മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് കുടി�ിക; അവസാന തീയതി ആഗ�് 31

 പുനർ വിവാഹ�ിന് ധനസഹായം

 27-ാമത് IFFK ഡിസംബർ 9 മുതൽ 16 വെര തിരുവന�പുര�്

 ഭി�േശഷി�ാരായ വിദ�ാർ�ികൾ�് െ�ാഫിഷൻസി അവാർഡ്

 ക��ൂണി�ി സർ�ിഫി��ിനു പകരം SSLC ബു�്

 ഇൻ�യർ അവാർഡ്- വിദ�ാർ�ികൾ�് അേപ�ി��

 േവാ�ർ പ�ികയിെല േപരും ആധാറും ഓൺൈലനായി ബ�ി�ി�� 
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 വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ ഉപേഭാ� േസവന�ൾ ഇനി ഓൺൈലൻ വഴി

 മുഹറം അവധി ആഗ�് 9-ന്

 ലഹരി കു��ത��ളി�ാ� ഓണ�ിനായി സ് െപഷ�ൽ എക് ൈസസ് എൻേഫാഴ് സ് െമൻറ്

ൈ�വ്

 എസ്.എസ്.എൽ.സി. സർ�ിഫി��ുകൾ ഡിജിേലാ�റിൽ

 ആസാദി കാ അ�ത് മേഹാ�വ്: നിയമസഭാ മ�ൂസിയ�ിെ� ഓഡിേയാ-വീഡിേയാ-േഫാേ�ാ-

പു�ക �ദർശനം 10 മുതൽ

 ഹർ ഘർ തിരംഗ ആഗ�് 13 മുതൽ 15 വെര

 �വാസി െപൻഷനും ആനുകൂല��ൾ�ുമു� അേപ�കൾ ഇനി ഓൺൈലനിൽ മാ�ം

 കന� മഴ: ദുര� നിവാരണ അേതാറി�ി �േത�ക കൺേ�ാൾ റൂം തുറ�ു

 േക�കാലാവ� വകു�ിെ�  മഴ സാധ�ത �വചനം

 ഓണം െഫയറുക� ആഗ�് 27 മുത�

 ആർ�ും പാട� - േദശീയ ഗാേനാ�വ�ിന് ഭാരത് ഭവൻ അേപ� �ണി�ു

 സം�ാന ഭരണഭാഷ പുരസ് കാര�ൾ�് അേപ� �ണി�ു

 ഓണം വാരാേഘാഷം- അേപ� �ണി�ു

 കാർഷികഅധി�ിത വ�വസായ�ൾ�്  5% പലിശയിൽ വാ�കളുമായി േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ

േകാർ�േറഷൻ

 ഉ��ല ഭാരതം ഉ��ല ഭാവി പവർ അ�് 2047 ൈവദ�ുതി മേഹാ�വം 

 എ�ാവർ�ും സൗജന� ഓണ�ി�്

 ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക�ാകൾ�റിൽ സംരംഭകത� പരിശീലനം

 മ�ിമാർ�് െവബ് ൈസ�ുകൾ നിലവിൽ വ�ു

 നിർമാണ െതാഴിലാളികളുെട ഇ-�ം രജിസ് േ�ഷൻ തീയതി നീ�ി

 �ീരകർഷകർ സഹകരണ സംഘ�ളിൽ ന�കു� പാലിന്  ലി�റിന്  നാലു രൂപ വിതം

ഇ�െസ�ീവ്  ന�കും

 ൈജവൈവവിധ� പുരസ് �ാര�ൾ�് അേപ� �ണി�ു

 കായിക പുരസ് കാര�ൾ�് ഓഗ�് 15 വെര അേപ�ി��

 സർ�ാർ ഐ.ടി.ഐകളിെല �േവശന�ിന് ഓൺൈലൻ അേപ� ജൂൈല 20 മുതൽ

 യങ് േകരള ഇേ�ൺഷി�് േ�ാ��

 സർ�ാർ നഴ് സിംഗ് സ് കൂളുകളിൽ ജനറൽ നഴ് സിംഗിന് അേപ�ി��

 ഖാദർ ക�ി�ി റിേ�ാർ�്: അഭി�ായ�ളും നിർേദശ�ളും അറിയി�� 
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 സം�ാന കളിമൺപാ� നിർ�ാണ വിപണന േ�മ വികസന േകാർ�േറഷൻ വാ�കൾ�്

അേപ� �ണി�ു 

 ഭി�േശഷി കു�ു�ളുെട കുടുംബ���് ഒരുമി�് താമസി�ാവു� നാല് മാ�കാ അസി�ീവ്

വിേ�ജുക� ആരംഭി�ു�ു

 യുവജനേ�മ േബാർഡ് വിവിധ പുരസ് കാര�ൾ�് അേപ� �ണി�ു

 േകാ��ാ�് ക�ാരിേയജുകളുെട നികുതി, പിഴ കൂടാെത അട�ു�തിനു� കാലാവധി ആഗ�് 15

വെര നീ�ി

 േദശീയ ധീരത അവാർഡിന് അേപ�ി��

 മനേസാടി�ിരി മ�്: സംഭാവനയായി ലഭി�ു� ഭൂമി സംബ�ി�് മാർഗേരഖയായി

 വിദ�ാകിരണം പ�തിയിേല�് ജൂൈല 30 വെര അേപ�ി��

 വ�ജൂബിലി െഫേലാഷി�് പ�തിയിേല�് അേപ�ി��

 ൈക�് വിേ�ഴ് സിൽ 'അ�യറിയാൻ' ൈസബർ സുര�ാ പരിപാടി ഇ�ു (08 ജൂൈല) മുതൽ

 �ാ�സ് െജ�� എ� പദ�ിന് മലയാളം നിർേ�ശി��

 �ൂളുകളിൽ ഉ�ഭ�ണ ഗുണനിലവാര രജി�ർ

 സം�ാനെ� 25 സർ�ാർ ആശുപ�ികളിൽ കീേമാ െതറാ�ി സൗകര��ൾ

 സർ�ാർ ഡയറി-2023-ന് േവ� വിവര�ൾ �ാപന�ൾ ജൂൈല 31 ന് മുൻപായി നൽകണം

 ഗുണനിലവാരമി�ാ� മരു�ുകൾ നിേരാധി�ു

 ഒ��വണ ഉപേയാഗി�ു� �ാ�ി�് ഉത്പ��ൾ നിേരാധി�ു

 േകരള ശാ� പുരസ് കാര�ിന് നാമനിർേദശം �ണി�ു

 സ് േകാളർഷി�് െ�യിം ജൂൈല 31 വെര

 മുഖ�മ�ിയുെട സംരംഭകത� വികസന പ�തി വാ� പരിധി 2 േകാടി ആയി ഉയർ�ി

 സൂ�്മ െചറുകിട ഇട�രം സംരംഭകർ�് തേ�ശ �ാപന�ളിൽ െഹൽപ് ഡസ് �്

 സം�ാന�് ൈവദ�ുതി നിര�ു പരിഷ് കരണം �ഖ�ാപി�ു

 20 തേ�ശ വാർഡുകളിൽ ഉപതിരെ�ടു�് ജൂൈല 21-ന്

 സാ��ിക �ിതിവിവരണ�ണ�് വകു�ിന് പുതിയ െവബ് ൈസ�്

 വി.എ�്.എസ്.ഇ. പുനർ മൂല�നിർണയവും സൂ�്മപരിേശാധനയും

 �ഥമ സം�ാനതല റവന�ൂ കേലാ�വം �ശൂരിൽ നട�ും

 െപാതുനിര�ിെല മ�ര ഓ�ം തടയാൻ ഓ�േറഷൻ േറസ്

 ഭി�േശഷി�ാർ�് ആവശ�മായ സഹായ ഉപകരണ�ൾ�് ഇേ�ാൾ അേപ�ി��

 േലാക േകരള സഭ : മൂ�� സേ�ളനം
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 എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീ�ാഫലം ജൂൺ 15 ന് �ഖ�ാപി�ും

 ഭി�േശഷി�ാരുെട മ�ൾ�് വിദ�ാകിരണം സ് േകാളർഷി�്: ജൂൈല 30 വെര അേപ�ി��

 േകരള�ിൽ േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

 ൈലഫ് പ�തി: ര�� ഘ� ഗുണേഭാ�ാ�ളുെട കരട് പ�ിക �സ�ീകരി�ു

 വിേനാദ സ�ാര േക��ളിൽ മുതിർ� പൗര�ാർ�് 50 ശതമാനം ഫീസ് ഇളവ്

 തേ�ശ �ാപന�ൾ�് കീഴിെല േഷാ�ിംഗ് േക��ക് സുകളിൽ 5% കടമുറികൾ �ീകൾ�് 

 േകരള പുരസ് �ാര�ിന് നാമനിർേ�ശം െചേ�� അവസാന തീയതി ജൂൺ 30

 േദശീയ അ��ാപക അവാർഡിനു� േനാമിേനഷനുകൾ �ണി�ു�ു

 മഴ�ാലെ� േറാഡിെല �� പരിഹാര�ിന് 48 മണി�ൂറിൽ പരിഹാരം

 ജൂൺ 1-ന് സ് കൂൾ തുറ�ും; 42.9 ല�ം വിദ�ാർഥികൾ സ് കൂളിെല�ും

 യു.ഡി.ഐ.ഡി. രജിസ് േ�ഷൻ ഫീസ് പരമാവധി 30 രൂപ

 സം�ാന�് 1000 േറഷൻ കടകൾ െക-േ�ാറുകളാ�ി മാ�ും

 അ��ാളി നഗര െതാഴിലുറ�് പ�തി െതാഴിലാളികളുെട േവതനം വർ�ി�ി�ു

 മുൻഗണന േറഷൻ കാർഡുകൾ ഇനി ഓൺൈലനിൽ അേപ�ി��

 ഭി�േശഷി സംവരണം: നിയമന�ിന് ഭി�േശഷി കാർഡ് മതി

 സ് കൂളുകളിൽ കാ�ിേ�ഷൻ ഫീസ് ഈടാ�ിയാൽ നടപടി

 പ�ിക വിഭാഗ പ�തികളുെട േമൽേനാ��ിന് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ികൾ

 േതാ�ം െതാഴിലാളികളുെട െപൻഷൻ �ായം 60 വയ�ാ�ി വർധി�ി�ു

 ഭ�� സുര�ാ ൈലസൻസ് നിർബ�മാ�ും

 ഇ��ൻ വനിത സാമാജികരുെട സേ�ളനം േകരള നിയമസഭയിൽ

 ഫി�്�ി - ഫി�ി പുതിയ േലാ�റി പുറ�ിറ�ി

 സ് കൂൾ വാഹന�ൾ�ു� മാർഗനിർേ�ശ�ൾ േമാേ�ാർ വാഹന വകു�് പുറെ�ടുവി�ു

 െമറി േഹ� ഭവന വാ� പ�തി

 അശരണരായ സഹകാരികൾ�് ആശ�ാസേമകി 'സഹകാരി സാ��ന'�ിന് തുട�മായി

 അതിതീ� മഴ�ു സാധ�ത; എറണാകുളം, ഇടു�ി ജി�കളിൽ ശനിയാഴ്ച (േമയ് 14) െറഡ് അലർ�്

 എെ� േകരളം െമഗാ �ദ�ശന വിപണന േമള െമയ് 27 മുത� ജൂ� ര�് വെര

തിരുവന�പുര�് നട�ും

 500 രൂപയിൽ കൂടിയ വാ�ർ ബി�ുകൾ ഓൺൈലൻ വഴി മാ�ം അട�ണം

 റീബി�ഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ്  േ�ാ�� േഫാ� റിസ�ട് സ് - അധിക ധനസഹായം: ഓ�ൈല�

ശി�ശാല െമയ്  1 രാവിെല 10.30ന്
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 സ��ാ� േസവന�� സൗജന�മായി എെ� േകരളം െമഗാ േമളയി�

 ഈദുൽ ഫി�ർ: േകരള�ിൽ െചാ�ാഴ്ചയും അവധിയായി �ഖ�ാപി�ു

 കു��ത��ൾ�ായി വാഹനം ഉപേയാഗി�ാൽ െപർമി�ും ൈലസൻസും റ�ാ�ും

 പാരി�ിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാന�ളുെട വിലയിരു�ൽ: പാർ�് എ: കരട് അനുബ�

സം�ഹ റിേ�ാർ�്

 വിദ�ാർ�ികൾ�ും അഭ�സ് തവിദ�രായ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ും സ് കിൽ േലാൺ

 മാനസിക െവ�ുവിളി േനരിടു�വരുെട വാഹന നികുതി ഒഴിവാ�ി

 സം�ാന�് വീ�ും മാ�് നിർബ�മാ�ി

 ഉപേഭാ� തർ� പരാതികൾ ഓൺൈലനായി ഫയൽ െച��

 േമയ് 17 െല തേ�ശ ഉപതിരെ�ടു�ിന് വി�ാപനമായി

 െകാ�ി െമേ�ായിൽ പകുതി നിര�ിൽ യാ� െച��

 രാജ�െ� ര�ാമെ� വലിയ േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ നിലയം കായംകുള�്

 പരിഷ് �രി� ബസ്-ടാക്സി നിര�ുകൾ െമയ് 1 മുതൽ �ാബല��ിൽ

 തേ�ശ തിരെ�ടു�്: േവാ�ർപ�ികയിൽ േപര് േചർ�ാൻ വീ�ും അവസരം

 �വാസി േ�മനിധി അംഗത��ിനു അേപ�ി�ാൻ എൻ.ആർ.െക ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ്

ആധികാരിക േരഖയായി പരിഗണി�ും

 സൈ�േകാ വിഷു, ഈ�ർ, റംസാൻ െഫയറുകൾ ഏ�ിൽ 11 മുതൽ െമയ് 3 വെര

 നഴ് സ്മാരുെട കുടുംബ�ിന് േകാവിഡ് അനുബ� ധനസഹായം

 ഭവന സമു�തി പ�തി: ബാധ�ത രഹിത സർ�ിഫി��് ഹാജരാ�ണെമ� നിബ�ന ഒഴിവാ�ി

 ൈമേനാറി�ി സർ�ിഫി��ിെ� കാലാവധി ഇനി 3 വർഷം

 ഭി�േശഷി�ാർ�് യുഡിഐഡി കാർഡ് ലഭ�മാ�ാൻ സം�ാനതല ൈ�വ്

 ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസ്: െമഡി�ൽ സർ�ിഫി��ിന് ഓൺൈലൻ സംവിധാനം

 േ��് െസൻ�ൽ ൈല�റി രാ�ി 8 വെര �വർ�ി�ും

 വാഹന നികുതി ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ കാലാവധി നീ�ി

 േകാവിഡ് മരണം: ധനസഹായ�ിനു 60 ദിവസ�ിനകം അേപ�ി�ണം

 2022 െല േകരള പുരസ് കാര�ൾ�് നാമനിർേദശം സമർ�ി��

 അതിഥി െതാഴിലാളിക��ു� െഫസിലിേ�ഷ� െസ�� �വ��നം ആരംഭി�ു�ു

 ഇടു�ി, െചറുേതാണി ഡാമുകളി� െമയ് 31 വെര െപാതുഅവധി ദിവസ�ളി� സ��ശനാനുമതി

 േ�ജ് ക�ാരിേയജുകളുെട നികുതി: ജൂൺ 30 വെര അട��

 �വാസി െപൻഷൻ വർ�ി�ി�ു
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 േഹ�േ�കൾ�് ഇനി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളുെട എൻ ഒ സി ആവശ�മി�

 കിസാൻ സ�ാൻ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ ബാ�് അ�ൗ�് ആധാറുമായി ബ�ി�ി�ണം

 സം�ാനെ� മുഴുവൻ നിേയാജക മ�ല�ളിലും ഫിഷ് ബൂ�ുകൾ �ാപി�ും

 എസ് എസ് എൽ സി, �സ്ടു പരീ� േചാദ�േപ�ർ വിലയിരു�ാൻ വിദ�ാർ�ികൾ�് അവസരം

 26-ാമത് രാജ�ാ�ര ചല�ി�േമള മാർ�് 18 ന് തിരുവന�പുര�് ആരംഭി�ും

 12 മുത� 14 വയസുവെരയു� കു�ികളുെട േകാവിഡ് വാക് സിേനഷൻ

 �ാൻസ് െജൻഡർ വ��ികൾ�് അടിയ�ിര ഘ��ളിൽ സഹായ�ിനു� കരുതൽ പ�തിയിൽ

അേപ� �ണി�ു

 െപാതു വിദ�ാഭ�ാസ വകു�് പരീ� തീയതിയും േവനൽ�ാല അവധിയും �ഖ�ാപി�ു

 ൈലഫ് ഭവന പ�തി; ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് കരാ� ഒ�ിടു�തിനു� അവസാന തീയതി മാ��് 10

 െതാഴിലാളി േ�� പുരസ് കാര�ിന് അേപ� �ണി�ു

 യുെ�യ് നി� നി�ും വരു�വ��് എയ�േപാ��ുകളി� െഹ��് െഡസ് കുക�

 േകാവിഡ് നിയ�ണ�ളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ

 െതാഴിലുറ�് ���ി സമയം പുനഃ�മീകരി�ു

 റഷ� - യുൈ�ൻ സംഘർഷം : േനാർ� െഹ�് ൈലൻ ന�റുകൾ ആരംഭി�ു 

 പ�സ് േപാളിേയാ ഇ��ൂൈണേസഷ� െഫ�ുവരി 27 ന്

 സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ�ു� വിദ�ാർ�ികൾ�് �തിഭ ധനസഹായ പ�തി

 േകാവിഡ് മൂലം മരണമട� പ�ികജാതിയിൽെ��വരുെട കുടുംബ�ഗ�ൾ�് �േത�ക വാ�

 �േത�ക വിഭാഗ�ൾ�് അനുവദി�ിരു� 'വർ�് �ം േഹ�' പിൻവലി�ു

 നിർ�ാണ െപർമി�ുകളുെട കാലാവധി ജൂൺ 30 വെര ദീർഘി�ി�ു

 േനാർ� റൂ�്സ് ഡയറേ�ഴ്സ് സ് േകാളർഷി�ിന് അേപ�ി��

 രാജ�ാ�ര ചല�ി� േമള 2022 മാ��് 18 മുത� 25 വെര തിരുവന�പുര�്

 േകാവിഡ് സാഹചര��ിൽ ഉത് സവ�ൾ�് മാർഗനിർേ�ശം പുറെ�ടുവി�ു

 വയനാ�ി� ഭൂരഹിത ആദിവാസി കുടുംബ���് ഭൂമി ലഭ�മാ�ാ� സമ� പ�തി

 വനിത ശിശുവികസന വകു�ിെ� േ�മ പ�തികൾ�് അേപ�ി��

 ഇ സ�ീവനിയി� േപാ�് േകാവിഡ് ഒപി ആരംഭി�ു

 �ഹ പരിചരണ�ിൽ കഴിയു� േകാവിഡ് േരാഗികൾ�് ആേരാഗ� വിദഗ്ധരുമായി സംവദി��

 അ�ാരാ� യാ��ാ��ു� മാ�ഗനി�േദശ�� പുറെ�ടുവി�ു

 ഒ�ു മുത� ഒ�തു വെര �ാ�ുക� െഫ�ുവരി 14 മുത� 
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 ആരാധനാലയ �േവശന�ിന് ഏകീ�ത മാനദ�ം

 അ�ാരാ� യാ�ികർ�് േകാവിഡ് േരാഗല�ണ�� ഉെ��ി� മാ�ം പരിേശാധന

 സാമൂഹ� സുര�ാ േ�മ േബാർഡ് െപൻഷൻ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ െഫ�ുവരി 20-ന് മു�്

മ�റിംഗ് പൂർ�ിയാ�ണം

 ഞായറാഴ്ച നിയ�ണം: �ാഫ് െസല�ൻ ക�ിഷൻ പരീ��ു തടസമു�ാകി�

 സം�ാന�് 28 േപാക് േസാ േകാടതിക� കൂടി അനുവദി�ു

 പ��തരം ഹയർെസ�ൻഡറി തുല�താ േകാഴ് സുകളുെട പുതിയ ബാ�ുകളുെട രജിസ് േ�ഷൻ

െഫ�ുവരി ഒ�ു മുതൽ

 കാൻസർ ചികി�ാ സംവിധാനം 24 ആശുപ�ികളിൽ

 ന�ൂനപ� വിദ�ാർ�ികൾ�് വിേദശ ഉപരി പഠന�ിന് സ് േകാളർഷി�്

 േകാവിഡ് നിയ�ണം -നാല് ജി�കൾ കൂടി സി വിഭാഗ�ിൽ

 നി��ാണ���് 2022 മാ��് 31 വെര സമയപരിധി ദീ�ഘി�ി�് ന�കി

 വനിതാരത് ന പുരസ് കാര�ിന് അേപ�ി��

 'ഒമിേ�ാൺ ജാ�തേയാെട �തിേരാധം' �േത�ക ക�ാ�യിനുമായി ആേരാഗ� വകു�്

 േറഷൻ കടകൾ 27 മുതൽ പൂർണ േതാതിൽ �വർ�ി�ും

 റി��ിക് ദിനാേഘാഷം: ഗവർണർ പതാക ഉയർ�ും

 ആദ�േഡാസ് വാക് സിേനഷ� 100 ശതമാനം

 േകാവിഡ് 19: ആശുപ�ി ഡിസ്ചാർജ് േപാളിസി പുതു�ി

 േകാവിഡ് : പുതിയ നിയ�ണ�ൾ 

 േകാവിഡ് വ�ാപനം: ജനുവരി 23, 30 തീയതികളിൽ അവശ� സർവീസുകൾ മാ�ം

 േകാവിഡ്: വീടുകളിൽ ഐെസാേലഷനിൽ കഴിയു�വർ�ു� പുതിയ മാർഗനിർേദശ�ൾ

 മ�റിങ് 22നകം പൂർ�ിയാ�ണം

 േകരളം െകാവിഡ് നിയ�ണ�ൾ ശ�മാ�ി - മാർഗനിർേദശ�ൾ പുറെ�ടുവി�ു

 േ��് ഡയറി ലേബാറ�റിയിൽ വിവിധ പരിേശാധനകൾ�് സൗകര�ം

 വ�ാവസായിക സുര�ിതത� അവാർഡിന് (േസ�ി അവാർഡ്) അേപ�ി��

 േകരള�ിൽ ൈതെ�ാ�ൽ അവധി 14.01.2022 ന്

  എ�ാ സർ�ാർ ജീവന�ാരും ബുധനാഴ്ചകളിൽ ഖാദി വ�ം ധരി�ണം

 േറഷൻ വിതരണ�ിന് ജനുവരി 18 വെര �േത�ക സമയ�മം

 മ��െ�ാഴിലാളിക��് േമാറേ�ാറിയം കാലാവധി നീ�ി 
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 കല�ാണം, മരണാന�ര ചട�ുകൾ എ�ിവയിൽ പെ�ടു�ാവു�വരുെട എ�ം പരമാവധി 50

ആ�ും

 േനാർ� �വാസി ദുരിതാശ�ാസനിധിയിേല�് അേപ�ി��

 േകരള�ിൽ േവാ�ർ പ�ിക �സി�ീകരി�ു

 േഹ� ക�ാറൈ�� വ�വ�ക� ക�ശനമാ�ി

 ഒമിേ�ാ� വ�ാപന സാഹചര��ി� നിയ�ണം

 െപാതുവിഭാഗം േറഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 10 കിേലാ അരി

 ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായ�ിന് അേപ� �ണി�ു

 രാ�ിയിൽ ഒരു വിധ�ിലുമു� ആൾ�ൂ� പരിപാടികൾ അനുവദി�ി�

 സം�ാന�് തിേയ�റുകളിൽ പ�ു മണി�് േശഷം �ദർശനം അനുവദി�ി�

 എസ്.എസ്.എൽ.സി ഉൾ�െടയു� പരീ� തീയതികൾ �ഖ�ാപി�ു

 മ��െ�ാഴിലാളി അംഗത� രജിസ്േ�ഷന് ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ

 േകര സുര�ാ ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി പരിഷ് കരി�ു

 ഡിസംബർ 30 മുതൽ ജനുവരി 2 വെര രാ�ികാല നിയ�ണ�ൾ

 െതരുവ് ക�വട�ാ��് വാ� അനുവദി�ു�തിന് മു� വില പൂ��മായും ഇളവ് െച�ും

 േകരള ശാ� സാഹിത� അവാർഡുകൾ �ഖ�ാപി�ു

 സർ�ാർ ഡയറി ഇനി ഡിജി�ൽ രൂപ�ിൽ

 പ�ികജാതി/ വർഗ�ാർ�് സൗജന� േ�സ് െമ�് ൈ�വ്

 'വേയാമധുരം' പ�തിയിേല�് അേപ�കൾ �ണി�ു�ു

 ൈപ�ൺ േ�ാ�ാമിങ് പരിശീലന�ിന് പ�ികജാതി ഉേദ�ാഗാർഥികൾ�് അേപ�ി��

 �ീര സുര� പ�തിയിേല�് അേപ�ി��

 വേയാ േസവന 2021 അവാർഡിന് അേപ� �ണി�ു.

 പ�ികജാതി/വർഗ�ാർ�് സൗജന� െതാഴിൽ പരിശീലനവും റി�ൂ�് െമ�ും

 േകാവിഡ് മരണം: സർ�ാർ ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��

 േമാേ�ാർ വാഹന വകു�് േസവന�ൾ ഓൺൈലനിേല�്

 േകരള േനാളജ് ഇ�േണാമി മിഷ� െതാഴി�േമള ഡിസംബ� 18 ന്

 പുന�േഗഹം പ�തി; �ാ�് ഡ�ൂ�ിയും രജിസ്േ�ഷ� ചാ�ജും ഒഴിവാ�ും

 അ�യ ഊ�� അവാ�ഡ് 2021: അേപ�ക� �ണി�ു�ു

 സൈ�േകാ വിൽപനശാലകൾ ഡിജി�ൽ േപയ്െമ�ിേല�് 
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 രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന: ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��

 േകാവിഡ് നിയ�ണ�ൾ: പുതു�ിയ ഉ�രവ് പുറെ�ടുവി�ു

 ഒരു ല�ം യുവജന�ൾ�ു� െതാഴിൽ ദാന പ�തിയിെല ആനുകൂല��ൾ 30 ദിവസ�ിനകം

ലഭ�മാ�ും

 േകരള നിയമസഭ സമിതി അ��ാടി സ�ർശി�ും

 കിസാൻ ദിനാചരണവും �ദർശനവും

 വിവിധ പരീ�കൾ�് സൗജന� പരിശീലനം

 ന�ൂനപ�, ഭി�േശഷി േപാ�് െമ�ിക് സ് േകാളർഷി�് അേപ� തീയതി നീ�ി

 അ�യ ഊ�� അവാ�ഡ് 2021- അേപ�ക� �ണി�ു�ു

 പ�ികവിഭാഗ ഗേവഷക വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസനൂകൂല��ിനു� �ായപരിധി 40

വയ�ായി ഉയർ�ി

 അ��ാടി�് െ�ഷ�ൽ ഇ�ർെവൻഷൻ �ാൻ

 സം�ാന യുവജന ക�ീഷ� യൂ�് ഐ�� അവാ�ഡിന് അേപ� �ണി�ു

 സൗേരാർ� േമഖലയിൽ സംരംഭകത� പരിശീലനം

 പാര�ിങ് �ിനി�ുകളുെട േസവനം ഇനി പ�ായ�ിലും

 േകരള അ�ിനിസ്േ��ീവ് സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ�രുെട ശ�ളവും മ�് ആനുകൂല��ളും നി�യി�ു.

 ഭി�േശഷി�ാർ�് സബ് സിഡിേയാെട സ�യം െതാഴിൽ വാ�

 �ാൺ രജിസ് േ�ഷൻ ഇനി മുതൽ ഓൺൈലനിൽ

 വില�യ�ം പിടി�ുനിർ�ാൻ ജി� േതാറും സൈ�േകാ െമാൈബൽ വിൽ�നശാലകൾ

 �ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ�ും ലിംഗ വിേവചന�ൾ�ുെമതിെര 'ഓറ�് ദ േവൾഡ്

കാ�യിൻ''

 �വാസികൾ�് േനാർ� റൂ�്സിെ� സൗജന� സംരഭകത� പരിശീലനം

 േകരേളാ�വം 2021 : മ�ര�ൾ ഓൺൈലൻ വഴി, രജിസ്േ�ഷൻ ഇ�് (25-11-20 21) മുതൽ

ആരംഭി�ും

 മ��െ�ാഴിലാളി- അനുബ� െതാഴിലാളി കുടുംബ�ൾ�് ധനസഹായം

 സായുധ േസനാ പരിശീലനം േനടിയവർ�ു സ് േകാളർഷി�്

 േറഷൻ കടകളിൽ േ�ാപ് േബാക്സുകൾ �ാപി�ു�ു

 േനാ�� �വാസി തണ� പ�തി: ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��

 മ��െഫഡിന് േദശീയ അംഗീകാരം

 ന�ൂനപ� പദവി ഓൺൈലൻ സമർ�ണ �യൽ ആരംഭി�ു 
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 എസ്.എം.എസ് വഴി വാ�ർ ബിൽ ലഭി�ാൻ െമാൈബൽ ന�രുകൾ രജി�ർ െച��

 മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ഇ-�ം രജിസ്േ�ഷൻ

 എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിതർ�് ധനസഹായം

 കർഷകർ ന�പരിഹാര�ിന് പ�് ദിവസ�ിനകം അേപ�ി�ണം

 സം�ാന സ�വീസ് െപ�ഷ�കാരുെട/ കുടുംബെപ�ഷ�കാരുെട മ�റിംഗ് നട�ു�തിനു�

കാലാവധി ഡിസംബ� 31 വെര ദീ�ഘി�ി�ു

 എ�ാ ജി�കളിലും നവംബർ 15 വെര കന� മഴ�് സാധ�ത

 േനാർ� ബിസിനസ് െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�റിൽ സൗജന� േസവന�ൾ

 ഇ-�ം േപാ��ലി� രജി�� െച� െതാഴിലാളിക��് അപകട ഇ�ഷുറ�സ് നൽകും

 ലി�ിൽ ൈക�്സ്: �േവശന പരീ� 20.11.2021

 േമാേ�ാർ െതാഴിലാളികൾ ഇ-�ം േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ണം

 മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ� അനുമതി�് ഓൺൈലനായി അേപ�ി��

 െപാതു പരിപാടികൾ�് പരമാവധി 200 േപെര പെ�ടു�ി��

 കാഴ്ച പരിമിതിയു� വിദ�ാർ�ികൾ�ായി 'അ�ി' പദ�ശ് ന പസിൽ സ�മായി

 സ് മാർ�് കാർഡിെ� മാ�കയിൽ േറഷൻ കാർഡ് നൽകും

 േകാവിഡ് മരണ ധനസഹായം: െവബ്ൈസ�് സ�ം

 എഴു��ൻ പുര�ാരം പി വ�ല�്

 സം�ാന�് 'എൽഡർ ൈലൻ' െഹൽ�് ൈലൻ ന�ർ നിലവിൽ വ�ു

 പിഡ��ുഡി റ�് ഹൗസുകളിൽ ഓൺൈലൻ ബു�ിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭി�ു

 പാഠപു�ക�ൾ ഓൺൈലനായി ഇൻഡ�് െച��

 ഹയ� െസ��റി �ൂളുകളി� �സ് വ� അ�ിഷന് അധിക സീ�് അനുവദി�ും

 ൈലഫ് മിഷൻ: പുതിയ അേപ�കളുെട അർഹതാപരിേശാധന നവംബർ ഒ�ുമുതൽ

 െചറുകിട സംരംഭകർ�ായി െക  എഫ് സി ബിൽ ഡിസ് കൗ�ിങ് പ�തി.

 െസ�് ഓൺൈലൻ അേപ� തീയതി നീ�ി

 വേയാര� പ�തിയി� നി�ും മുതി�� പൗര�ാ��് ധനസഹായം

 േമാേ�ാർ ക�ാബ് വാഹന�ളുെട നികുതി തീയതി നീ�ി

 േകരള�ിെല സംരംഭ�ൾ�് സംരംഭക സഹായ പ�തി

 അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ ഇ-�ം പ�തിയിൽ രജി�ർ െച�ണം

 �വാസി - ഭ�ത ൈമേ�ാ പ�തി�് തുട�മായി 

https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/NzAzOTM1ODIuMTY=
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Njk4NjgyNTYuOTI=
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/NjkzNDI5MzEuNjg=
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Njg4MTc2MDYuNDQ=
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/NjgyOTIyODEuMg==
https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/Njc3NjY5NTUuOTY=
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https://kerala.gov.in/whatsnewdetailwise/NTc3ODU3NzYuNA==
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 കാലാവ� മു�റിയി�്

 പ� പുരസ് കാര മാ�കയിൽ സം�ാന അവാർഡ് നൽകും

 കുടിെവ� ��ം പരിഹരി�ു�തിന് ക�േ�ാ� റൂമുകൾ ആരംഭി�ു

 മ��െ�ാഴിലാളി ജാ�ത നിർേ�ശം

 ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സിെ�യും വാഹന രജിസ്േ�ഷെ�യും കാലാവധി ഒരു മാസം നീ�ി

 സൗജന� ചികി�യിൽ േകരളം ഒ�ാമത്, ആേരാഗ� രംഗെ� �വർ�ന മികവിന് യൂണിയൻ

സർ�ാരിെ� അവാർഡ് സ��മാ�ി േകരളം

 ആംഗ�ഭാഷ ലിപി ഇനി മലയാള�ിലും

 ൈലഫ് പ�തിയിലൂെട അ�് വർഷ�ിനകം അ�് ല�ം വീടുകൾ

 സം�ാനെ� �ൂളുകൾ നവംബർ 1 മുതൽ തുറ�ും

 ഭി�േശഷി�ാരായ േലാ�റി െതാഴിലാളികൾ�് 5000 രൂപ ധനസഹായം നൽകും

 ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സമൂലമായ പരിഷ് കാരം ല��മി�് സർ�ാർ

 െപാതു �ാപന�ളിൽ സൗേരാർജ നിലയ�ൾ: മാ�കാ പ�തി

 കെ�യ്ൻെമ�് േസാണിൽ േകാവിഡ് ഇ�ാ� എ�ാവർ�ും വാക്സിേനഷൻ

സാേ�തിക,

��ാവൻ ഗാർഡൻസ്

പ�ം പി. ഒ. തിരുവന�പുരം - 695004

െടലേഫാൺ: +91 471 2525444, 2525430

െവബ്േപാർ�ലിെല വിവര�ൾ േനാ�ിഫിേ�ഷൻ ലഭി�ു�തിന് െമാൈബൽ ന�ർ നൽകുക.

ബ�െ�ടുക

െമാൈബൽ ആ�ുകൾ

െമാൈബൽ അ��ിേ�ഷനുകൾ

ഡൗൺേലാഡ് െച�ുക

േനാ�ിഫിേ�ഷൻ ലഭ�മാ��

െമാൈബൽ ന�ർ സബ്ൈ�ബ്
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 ↻ Enter Captcha

േകരള സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക െവബ് േപാർ�ലാണിത്. േകരള സം�ാന ഐടി മിഷെ� ഉടമ�തയിലു� േപാർ�ലിെ� രൂപക

ൽ�ന നിർ�ഹി�ിരി�ു�ത് സി-ഡി�ും ഉ�ട�ം ൈകകാര�ം െച�ിരി�ു�ത് വിവര െപാതുജന സ�ർ� വകു�ുമാണ്.

േകാ�ിൈറ�് @ േകരള സർ�ാർ.

െവബ്ൈസ�് അവസാനമായി അപ്േഡ�് െച�ത്   06-Feb-2023 18:04:04

േസാഷ�ൽ മീഡിയയിൽ പി�ുടരുക

 

സർ�ാർ ലി�ുകൾ

േകരള �ാർ��് മിഷൻ

െടൿേനാപാർ�്

ഐ.ടി. മിഷൻ

േകരള ഐ.ടി.

േകരള ഓ�ൺ ഡാ�

വിവര�ൾ

േപാ��ലിെന�ുറി�്

ൈഹ�ർലി�് നയം

സ�കാര�താ നയം

നിരാകരണം

പകർ�വകാശ നയം

വ�വ�കളും നിബ�നകളും

ൈസ�ിൽ എ�ാണ് പുതിയത്

സഹായം

പതിവ് േചാദ��ൾ
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https://kerala.data.gov.in/
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  ഗൂഗിൾ േ��, ഫയർേഫാക്സ്, സഫാരി, എഡ്ജ് എ�ിവയുെട ഏ�വും പുതിയ പതി�ുകളിൽ 1920 x 1080 അെ��ിൽ അതിലും

ഉയർ� സ് �ീൻ െറസല�ൂഷനു� ത�ുല� �ൗസറുകൾ ഉപേയാഗി�ാൽ ൈസ�് ന�ായി കാണു�താണ്.




