
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സർക്കാർ 

സംഗ്രഹം 

പ ൊതുഭരണം—കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള സംവരണ ആനുേൂലയങ്ങൾ ലഭിക്കൊത്ത 
സംവരകണതര വിഭൊരങ്ങളുപെ  ട്ടിേ അംരീേരിച്ച് ഉത്തരവ്  ുറപെെുവിക്കുന്നു 

പപാതുഭരണ (ഏകോപനം) വേുപ്പ്  

സ. ഉ. (എംഎസ്.) നമ്പർ 114/2021/പ ൊഭവ. തിരുവനന്ത ുരം, 2021 ജൂൺ 3.  

 രൊമർശം:—മുന്നൊക്കവിഭൊരങ്ങളിപല സൊമ്പത്തിേമൊയി  ിന്നൊക്കം നിൽക്കുന്ന 
വിഭൊരങ്ങൾക്കുകവണ്ടിയുള്ള കേരള സംസ്ഥൊന േമ്മീഷൻ സമർെിച്ച 
റികെൊർട്ട്. 

ഉത്തരവ് 

മുന്നൊക്കവിഭൊരങ്ങളിപല സൊമ്പത്തിേമൊയി  ിന്നൊക്കം നിൽക്കുന്ന 
വിഭൊരങ്ങൾക്കുകവണ്ടിയുള്ള കേരള സംസ്ഥൊന േമ്മീഷൻ സമർെിച്ച റികെൊർട്ടിൽ 
സംസ്ഥൊന ഒ.ബി.സി., കേഗ്ര ഒ.ബി.സി., സംസ്ഥൊന SEBC  ട്ടിേയിൽ ഒന്നും പ െൊത്ത 
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അതൊയത് പതൊഴിൽ സംവരണവും, വിദ്യൊഭയൊസ ആനുേൂലയങ്ങളും ലഭിക്കൊത്ത  
166 സംവരകണതര വിഭൊരങ്ങളുപെ  ട്ടിേ േമ്മീഷൻ സമർെിച്ചിരുന്നു.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

സർക്കൊർ ഗ് സ്തുത  ട്ടിേ വിശദ്മൊയി  രികശൊധിക്കുേയും  ട്ടിേയിൽ 
ഉൾപെട്ടതും നിലവിൽ ഒ.ബി.സി. വിഭൊര  ട്ടിേയിൽ ഉൾപെട്ടതുമൊയ നൊയിഡു, നൊെൊർ 
(എസ്.ഐ.യു.സി. യിൽ ഉൾപെെൊത്ത ഗ്േിസത്ുമതക്കൊർ), ശശവ പവള്ളൊള ( ൊലക്കൊെ ്
ജില്ല ഒഴിപേ) എന്നീ വിഭൊരങ്ങപള ഒഴിവൊക്കി ചുവപെ പേൊെുത്തിരിക്കുന്ന 164 
വിഭൊരങ്ങപള സംവരകണതര വിഭൊരമൊയി ഉൾപെെുത്തി സംവരകണതര  ട്ടിേ 
അംരീേരിച്ച് ഉത്തരവൊേുന്നു.      

ഗ്േമ 
നമ്പർ ജൊതി 

1 അമ്പലവൊസി  

2 ഉണ്ണി                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3 വൊരയർ  

4 േുരുക്കൾ  

5 രുരുക്കൾ  

6 നമ്പയൊർ  

7 നമ്പീശൻ  

8  ിഷൊകരൊെി  

9  ുഷ്  ഉണ്ണി/ ുഷ് േ ഉണ്ണി  

10  ുഷ് േ  

11 നമ്പിെി  

12 ചൊേയൊർ 

13 അെിേൾ  

14 േല്ലൊട്ട് േുറുെ/്േല്ലൊറ്റ േുറുെ്  

15  ൂജൊരി  

16 തീയൊട്ടുണ്ണി  

17 നൊട്ടു ട്ടർ  

18 അമ്മുക്കുെേൻ  

19 ആരയ സമൊജിസ്റ്റി  

20  ആണ്ടി  

21 ഇരയർ 

22 ഈസൊയി പവള്ളൊള  

23 ഊരൊളി നൊയർ 
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24 േൂർര്  

25  പേൊെിരൊർ  

26 പേൊെിയൊവ  

27 കേൊെിരൊര 

28 കേൊെിരൊർ  

29 കേൊമരൻ  

30 കേൊെയ  

31 കേൊനൊർ   

32 കേൊലൻ 

33 കേൊെിക്ഷഗ്തിയ  

34 േുമൊര ക്ഷഗ്തിയ  

35 ക്ഷഗ്തിയ  

36 തമ്പുരൊൻ  

37 തിരുമുൽ ൊെ്  

38 രൊജ  

39 രൊമക്ഷഗ്തിയ  

40 തമ്പൊൻ  

41 ക്ഷഗ്തിയ ഉണ്ണിത്തിരി / ക്ഷഗ്തിയ ഉണിതിരി  

42 ക്ഷഗ്തിയൊർ  

43 ക്ഷീരരൊര  

44 രു ്തൻ  

45 പരൊല്ല  

46 രൗഡർ  

47 ചൊക്കവർ 

48 ചൊലവർ  

49 പചട്ടിയൊർ  

50 കചൊയി  

51 കചൊർത്ത ണിക്കർ  

52 തരരൻ  

53 കദ്വദ്ൊസി  

54 നൊയർ  

55  ിള്ള  

56 തമ്പി  

57 പചമ്പേരൊമൻ  
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58 ഉണ്ണിത്തൊൻ  

59  വലയത്തൊൻ  

60 േർത്തൊ 

61 േുറുെ്  

62 ശേമൾ  

63 പചകമ്പൊറ്റി  

64 തരേൻ  

65 തലയനൊയർ  

66  ണിക്കർ  

67  ള്ളിച്ചൻ  

68  ുൽവൊനൊയർ  

69 പ ൊതുവൊൾ  

70 മൊരൊർ  

71 നൊയർ േുറുെ്  

72 മന്നൊെിയൊർ/മരൊെിയൊർ  

73 മൊരയൻ 

74 മൊെമ്പി  

75 മൂത്തൊൻ  

76 കമകനൊൻ  

77 കവട്ടക്കൊട്ട ്നൊയർ  

78 േിരിയത്ത് നൊയർ  

79 സവരൂ ത്തിൽ നൊയർ  

80 ഇല്ലത്ത് നൊയർ  

81 കദ്വമംരലത്ത് നൊയർ  

82 ശൂഗ്ദ്ർ  

83 നൊവിത്തൊർ  

84 പനെുങ്ങൊെി  

85 അെികയൊെി  

86 ഉണ്ണിയൊതിരി  

87 ഏറൊെി  

88 േിട്ടൊവൂ(േിെൊവ്)  

89  ണ്ടൊല  

90 പവകള്ളൊെി  

91 സൊമന്ത 
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92 സൊമന്തരൊജ  

93 സൊമന്ത േർത്തൊവ്  

94 തിരുമുൽെൊെ്  

95 നൊയനൊർ (േരക്കൊട്ടിെം,  ുതിയെം)  

96 വൊഴുന്നവർ (േീഴൂരിെം)  

97 രുരുക്കൾ (ചികറ്റൊത്തിെം)  

98  ൻജി  

99  രകദ്ശി  

100  രിയൊരി  

101  ൊണ്ടിബുഡറൊ  

102  ത്തുക്കുെി ( ത്തുേുെി,തരേൻ,  ത്തുേുെി  
മരൊെിയൊർ)  

103  ുരുഷ  

104 ബല്ലൊൽ  

105 ബവുരി  

106 ഗ്ബൊഹ്മണൻ  

107 എഗ്ബൊൻ  

108 എഗ്ബൊന്തിരി 

109 നമ്പി 

110 നമ്പൂതിരി/നമ്പൂതിരിെൊെ്  

111 ക ൊറ്റി  

112 ഭട്ടതിരി/ഭട്ടതിരിെൊെ്  

113 ഇളയത്  

114 മൂത്തത്  

115 മൂസത്  

116 തുളു ഗ്ബൊഹ്മിൻ  

117  രൗഡ സൊരസവത ഗ്ബൊഹ്മണർ  

118 വർമ്മ  

119 തമിഴ് ഗ്ബൊഹ്മണർ  

120 േർണ്ണൊെേ കേൊട്ട  ഗ്ബൊഹ്മണർ  

121 മണിയൻ  

122 മലയി ണിക്കർ  

123 മല്ലർ  

124 മൊെെതി  
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125 മുക്കുലം  

126 മുനിയൊനി  

127 മുത്തുരൊജ  

128 മുളിയൊസ്  

129 കമകലക്കൊരൊർ  

130 ലിംരൊയത്ത് അമ്പലക്കൊരൻ  

131 വളയഞ്ഞൊഴി  

132 പവള്ളൊള  

133 ശവശയ൯ 

134 പശങ്കുത്തൊർ  

135 ശശവ പവള്ളൊള  
( ൊലക്കൊെ് ജില്ല മൊഗ്തം)  

136 ശശവ ിള്ള  

137 കസർവരൊര  

138 പേൊങ്ങിണി  

139 ഹിരു ശവശയ  

140 മന്നൊെിയൊർ  

141 ചൊേയൊർ 

142 ഗ്ശീ സൊരര ഹിരുമത  

143 ബണ്ട്  

144 ജയിൻ  

145 അധിേൊരി  

146 ഭട്ട്  

147 നമ്പയൊതിരി 

148 േൊൽദ്ിയൻ സിറിയൻ ഗ്േിസ്തയൻ  

149 ചർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇൻഡയ(സി.എസ്.ഐ.)  

150 ഇവൊഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച്  

151 സവതഗ്ന്ത സിറിയൻ ഗ്േിസ്തയൻ  

152 പ ന്തകേൊസ്ത്  

153 മലങ്കര യൊകക്കൊബൊയ സിറിയൻ ഗ്േിസ്തയൻ  

154 മൊർകത്തൊമ്മ ഗ്േിസ്തയൊനിേൾ  

155 സിറിയൻ േൊത്തലിേ് ( രിവർത്തനം 
പചയ്യപെട്ടവർ)  

156 േമ്മല്ലൊർ  
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157 ഗ്ബദ്റിൻ സഭ  

158 യകഹൊവ സൊക്ഷിേൾ  

159 േ്നൊനൊയ േകത്തൊലിേ ് 

160 േ്നൊനൊയ യൊകക്കൊശബറ്റ്  

161 മലങ്കര േകത്തൊലിേ ്

162 മലങ്കര ഓർത്തകഡൊേസ്് സിറിയൻ 
ഗ്േിസ്തയൻ  

163 സിറിയൻ േൊത്തലിേ് (സീകറൊ മലബൊർ 
േൊത്തലിേ്) 

164 പസവന്ത്കഡ അ ഡവന്റിസ്റ്റ ്

 

 രവർണ്ണറുപെ ഉത്തരവിൻഗ് േൊരം, 

 പേ. ആർ. കജയൊതിലൊൽ, 
 ഗ് ിൻസിെൽ പസഗ്േട്ടറി. 
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