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പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  പതിനനടാം സകസളനം–

(29.01.2020 മുതല് 12.02.2020 വനര) (ആനേ സിറിംഗംഗ് -  10)

അംഗങ്ങള് പന പങ്കെടുത്ത പ്രധാന സഭാ നടാന സഭാ നടപടിേള് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച സംക്ഷിപ്തം�70.D��ിപ്തം�70.D��� ���챬 തം

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. അബ ംഗ്ദുല് ഹമ്ദ്ംഗ്. പി ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഭിന്നകനശേഷിക്കാരുനട പ്രനശേ ംഗ്നങ്ങള് 8 മി. 06-02-2020

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കേളാരി സ ംഗ്കൂള് നേടിട നിര്സാണിക്കം 1 മി. 11-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 6 മി. 12-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
2020-നല കേരള കിസ്യന് നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം നേയ്യുന്നതിനുള്ള 
അവോനശേം) ബില് 7 മി. 06-02-2020

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

FCP8H/Raji/Press Relation/14th KLA 18th session(29.01.2020-12.02.2020)
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. വി. അബ ംഗ്ദുള് ഖാാദ്ര് ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗുരുവായൂര് - തിരുനാവായ നറെയില് പാത യാഥാാര്ര്ത്ഥ്യമാക്കല് 1 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ആദ്ായ നികുതി നിയമത്തിനല 6-ാാാം വകുപ്ിനല കഭദ്ഗതി നിര്ക്ദ്ദേനശേം 
ഒഴിവാക്കുന്നതംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ചംഗ് 1 മി. 06-02-2020

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                         പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 9 മി. 03-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പാറെക്കല് അബ്ദുല ഹാജര് : 09

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കപാല്സംഗ് കസനയിനല ആത്മഹത്യാ പ്രവണിക്കത പഠികിക്കുന്നതിനംഗ് സമിതി 2 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                         പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 8 മി. 03-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പി. നേ. അബ്ദു റെബ്ംഗ് ഹാജര് : 09

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

നശേറെഫു്ദ്ദേ്നും നവാസിനും കനനരയുണ്ടായായ ആകമണിക്കം 2 മി. 05-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
2020-നല കേരള കിസ്യന് നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം നേയ്യുന്നതിനുള്ള 
അവോനശേം) ബില് - 06-02-2020

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                         പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 9 മി. 04-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. വി. അബ്ദുറെഹിമാന് ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പൂരപ്പുഴയില് നറെഗുകലറര് േം ബ്രിഡ്ജ് നിഡ്ജ് നിര്മ്ജംഗ് നിര്സാണിക്കം 2 മി. 06-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                         പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 11 മി. 03-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     നപ്രാഫ. ആബിദ്ംഗ് ഹുസസന് തങ്ങള് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോലിക്കറംഗ് സര്് സര്വ്വേലാനശോലയിനല അധാന സഭാ നട്യാപേ നിയമനങ്ങളിനല സംവരണിക്കം 4 മി. 05-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറിനന സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 9 മി. 10-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ടി. എ. അഹസദ്ംഗ് േബ്ര് ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോര്ഷിേ കമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി 10-02-2020

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്മതി പി. അയിഷാ കപാറി ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                         പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 10 മി. 03-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി ഹാജര് : 09

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

തക്ദ്ദേനശേ സാപന നതരനഞ്ഞടുപ്ില് കപപ്ര് ബാലറംഗ് 5 മി. 04-02-2020

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 7 മി. 11-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
2020-നല കേരള മുന്സിപാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്
2020-നല കേരള പഞായത്ത ംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020-നല കേരള മുന്സിപാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്
2020-നല കേരള പഞായത്ത ംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്

3 മി.

9 മി.

06-02-2020

11-02-2020

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. അനില് അക്കര ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

സഹേരണിക്ക ബാങ്കുേളിനല കുടിശ്ശിേ നിവാരണിക്കം 1 മി. 10-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
2020-നല കേരള മുന്സിപാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്
2020-നല കേരള പഞായത്ത ംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില് 8 മി. 11-02-2020

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എ. പി. അനില് കുമാര് ഹാജര് : 09

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 9 മി. 11-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. അനൂപംഗ് കജക്കബംഗ് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പിറെവം മണ്ഡലത്തില് പുതിയ കപാല്സംഗ് സബംഗ് ഡിവിഷിവിഷന് ഓഫ്സംഗ് 1 മി. 04-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 2 മി. 11-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

1) സംഗ്തിനിന്റെ നോലപാതേം

2) വിദ്്യാര്ര്ത്ഥിേള്നക്കതിനര യു.എ.പി.എ. ചുമത്തിയ നടപടി

3) ട്രഷറെി നിയന്ത്രണിക്കം

4) കദ്നശേ്യ ജനസംഖാ്യാ രജിസ്റ്റര്

5) ോര്ഷിേ കമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി

6) റെ്ബില്ഡിവിഷംഗ് കേരള പദ്ധതി

7) സ്േള്ക്കും കുടിേള്ക്കുനമതിനര അതികമങ്ങള്

-

-

-

-

4 മി.

-

-

03-02-2020

04-02-2020

05-02-2020

06-02-2020

10-02-2020

11-02-2020

12-02-2020
                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോകര്യാപകദ്നശേേ സമിതിയുനട പതികനഴാമതംഗ് റെികപ്ാര്ടംഗ് തിരിച്ചയക്കണിക്കനമന്ന 
പ്രകമയം 1 മി. 03-02-2020

പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 4 മി. 04-02-2020

                                                         േരകമാപോരം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. കതാമസംഗ് ോണ്ടായിയുനട നിര്യാണിക്കം 2 മി. 31-01-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. ആന്സലന് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

നനയാറിന്േര ജനറെല് ആശുപത്രിയുടെിയുനട പ്രവര്ത്തനം നമച്ചനപ്ടുത്തല് 2 മി. 11-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
2020-നല കേരള മുന്സിപാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്
2020-നല കേരള പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില് 16 മി. 11-02-2020

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                         പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 10 മി. 04-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ആിന്റെണിക്കി കജാണ ഹാജര് : 09

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 9 മി. 11-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പി. വി. അന്വര് ഹാജര് : 06

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 4 മി. 10-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. അന്വര് സാദ്ത്തംഗ് ഹാജര് : 09

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ആലവ  പാലാരിവടം സപപ് ാ ംഗ് സലന് പുനരുദ്ധാരണിക്കം– 3 മി. 06-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                         പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 10 മി. 04-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     നപ്രാഫ. നേ. യു. അരുണിക്കന് ഹാജര് : 0

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്മതി സി. നേ. ആനശേ ഹാജര് : 9

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

നവച്ചൂര് വികലജിനല ഭൂമിയുനട ന്യായവില പുനര്നിര്ണിക്കയം 1 മി. 11-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
2020-നല കേരള മുന്സിപാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്
2020-നല കേരള പഞായത്ത ംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില് - 11-02-2020

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല



19

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. ബാബ ഹാജര് : 9

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ആദ്ിവാസിേളുനട പാര്പ്ിട പ്രശ്നം��ം 1 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് േര്ച്ച 10 മി. 12-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ഐ. സി. ബാലകൃഷ്ണന് ഹാജര് : 5

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. വി. ടി. ബല്റൊം ഹാജര് : 8

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തി 10 മി. 04-02-2020



22

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പി. നേ. ബഷ്ര് ഹാജര് : 9

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് േര്ച്ച 11 മി. 10-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

റെ്ബില്ഡിവിഷംഗ് കേരള പദ്ധതി 14 മി. 11-02-2020

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്മതി ഇ. എസംഗ്. ബിജികമാള് ഹാജര് : 7

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മൂല്യാധാന സഭാ നടിഷ ംഗ്ഠികിത ജ്വിതേര്യ രൂപനപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത 
േര്സപദ്ധതിേള് 4 മി. 06-02-2020

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. ദ്ാസന് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറിനന സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 10 മി. 12-02-2020

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ബി. ഡിവിഷി. കദ്വസി ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

നതാഴില് കസനയ ംഗ്ക്കംഗ് ധാന സഭാ നടനസഹായം 1 മി. 04-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                           പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരറെനപ്ടുത്തല് 4 മി. 05-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. സി. ദ്ിവാേരന് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ലാിന്റെംഗ് അേ്വിസിഷന് ഓഫ്സുേളിനല തസിേേളുനട തുടര്ച്ചാനുമതി 1 മി. 11-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് േര്ച്ച 19 മി. 10-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. യു. ജന്ഷംഗ് കുമാര് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പാപ്ള്ളി - അച്ചന്കോവില് കറൊഡിവിഷംഗ് നിര്സാണിക്കം 1 മി. 10-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                         പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 12 മി. 05-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എം. സി. േമറു്ദ്ദേ്ന് ഹാജര് : 9

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മകഞനശേ്വരം കേന്ദ്രമായി റെിജ്യണിക്കല് ട്രാന്സ ംഗ്കപാര്ടംഗ് ഓഫ്സംഗ് സാപിക്കല് 1 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 7 മി. 12-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല



29

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്മതി ഷാനികമാള് ഉസ ംഗ്മാന് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ആലപ്പുഴ നമഡിവിഷിക്കല് കോകളജിനല കഡിവിഷാക്ടര്മാരുനട ഒഴിവുേള് നിേത്തല് 3 മി. 05-02-2020

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗൗഡിവിഷസാരസ്വത ബ്രിഡ്ജ് നാഹ ംഗ്മണിക്ക സമുദ്ായത്തിനംഗ് ഭാഷാ നഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷിപ്തം�70.D�� പദ്വി 1 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

സ ംഗ്ത്രിയുടെ്േള്ക്കും കുടിേള്ക്കുനമതിനരയുള്ള അതികമങ്ങള് 12 മി. 12-02-2020

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 5 മി. 05-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. വി. നേ. ഇബ്രിഡ്ജ് നാഹിം കുഞ്ഞംഗ് ഹാജര് : 9

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

നദ്ിേളിലം ഡിവിഷാമുേളിലമുള്ള മണിക്കലം നേളിയും ന്ക്കം നേയല് 1 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                            േരകമാപോരം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. കതാമസംഗ് ോണ്ടായിയുനട മരണിക്കം 4 മി. 31-01-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എല്കദ്ാ എബ്രിഡ്ജ് നഹാം ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

സര്ക്കാര് ഭൂമിയിനല മരങ്ങളുനട വില നിര്ണിക്കയം 1 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 14 മി. 11-02-2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എല്കദ്ാസംഗ് പി. കുന്നപ്ിള്ളില് ഹാജര് : 9

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ജലകസേന വകുപ്ിനിന്റെ അധാന സഭാ നട്നതയിലള്ള നപരിയാര് വാലിയുനട സലം 
കമാകടാര് വാഹന വകുപ്ിനംഗ് സേമാറൊന് നടപടി 1 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

                                                പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 9 മി. 03-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. ബി. ഗകണിക്കഷംഗ് കുമാര് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല         

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                           7 മി. 12.02.2020
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                       േരകമാപോരം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. കതാമസംഗ് ോണ്ടായിയുനട  നിര്യാണിക്കം 3 മി. 31.01.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്മതി ഗ്താ കഗാപി ഹാജര് : 9
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

അന്തിക്കാടംഗ് കപാല്സംഗ് കസ്റ്റഷനില് വനിതാ കപാല്സിനിന്റെ കസവനം     1 മി 12.02.2020
                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                           7 മി. 12.02.2020
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. കജാര്ംഗ് എം. കതാമസംഗ് ഹാജര് : 9
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല         

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല      
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-നല കേരള കിസ്യന് നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം 
നേയ്യുന്നതിനുള്ള അവോനശേ) ബില്                                                  

10 മി. 06.02.2020

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                     പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 12 മി. 03.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പി. സി. കജാര്ജംഗ് ഹാജര് : 9
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോര്ഷിേ കമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി 3 മി. 10.02.2020
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മാധാന സഭാ നട്യമപ്രവര്ത്തേര്ക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്                                        4 മി. 03.02.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                           1 മി. 10.02.2020
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                       േരകമാപോരം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. കതാമസംഗ് ോണ്ടായിയുനട നിര്യാണിക്കം 4 മി. 31.01.2020
                                                     പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 12 മി. 03.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. േിറയം കഗാപകുമാര് ഹാജര് : 9
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല         

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                           8 മി. 12.02.2020
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല



38

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. സി. നേ. ഹര്ന്ദ്രന് ഹാജര് : 10
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോര്ഷിേ കമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി 13 മി 10.02.2020
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മഹാത്മാഗാന്ധിച്ച സംക്ി കദ്നശേ്യ നതാഴിലറെപ്പു പദ്ധതി നതാഴിലാളിേളുനട കൂലി 
നല്കുന്നതിനല ോലതാമസം ഒഴിവാക്കല്                                        3 മി. 10.02.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                           12 മി. 12.02.2020
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല



39

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ടി. വി. ഇബ്രിഡ്ജ് നാഹിം ഹാജര് : 9
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

നോകണ്ടായാടി മിനി സിവില് കസ്റ്റഷനംഗ് സലം അനുവദ്ിക്കല്                 2 മി. 06.02.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല        
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                     പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 12 മി. 04.02.2020



40

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ജയിംസംഗ് മാത് ഹാജര് : 10
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഹാന്വ്വിനല സാമ്പത്തിേ പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി                                         3 മി. 05.02.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല        
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-നല കേരള കിസ്യന് നസമികത്തരിേള് (അടക്കം നേയ്യുന്നതിനുള്ള 
അവോനശേം) ബില്                                                                       

23 മി. 06.02.2020

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                     പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 12 മി. 04.02.2020



41

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ജി. എസംഗ്. ജയലാല് ഹാജര് : 10
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

നോലം സിന്നിംഗംഗ് മിലിനിന്റെ പുനരാരംഭം                                           2 മി. 10.02.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                           12 മി. 10.02.2020
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-നല കേരള മുനിസിപ്ാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020-നല കേരള പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്                          
11 മി. 11.02.2020

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     കഡിവിഷാ. എന് . ജയരാജംഗ് ഹാജര് : 9
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

1. സംഗ്തിനിന്റെ നോലപാതേം

2. സ്േള്ക്കും കുടിേള്ക്കുനമതിനരയുള്ള അതികമങ്ങള്                      

03.02.2020

12.02.2020
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വിദ്്യാര്ര്ത്ഥിേള്ക്കംഗ് അംഗ്ോരങ്ങള് വിഭാഗം തിരിച്ചംഗ് പ്രഖാ്യാപിക്കുന്നതംഗ് 
ഒഴിവാക്കല്                                                                          1 മി. 04.02.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല 
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല



43

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. കജാണ നഫര്ണിക്കാണ്ടായസംഗ് ഹാജര് : 9
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഓപ്കറെഷന് പഭാഷാ ന്യൂവര് വാടര് പദ്ധതി                                                   3 മി. 03.02.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല    
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                     പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 2 മി. 05.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. സി. കജാസഫംഗ് ഹാജര് : 10
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

1. ട്രഷറെി നിയന്ത്രണിക്കം

2. കദ്നശേ്യ ജനസംഖാ്യാ രജിസ്റ്റര്

3. ോര്ഷിേ കമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി

4.   റെ്ബില്ഡിവിഷംഗ് കേരള പദ്ധതി                                                

7 മി.
-

7 മി.
-

05.02.2020

06.02.2020
10.02.2020
11.02.2020

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വില സിരതാ പദ്ധതി                                                                 3 മി. 10.02.2020
                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                           10 മി. 11.02.2020
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-നല കേരള മുന്സിപാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020-നല പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്                                   
3 മി. 06.02.2020

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ആദ്ായനികുതി നിയമത്തിനല 6-ാാാം വകുപ്ിനല കഭദ്ഗതി നിര്ക്ദ്ദേനശേം 
ഒഴിവാക്കുന്നതംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ചംഗ്                                                          

1 മി. 06.02.2020

                                                      അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പി. നജ. കജാസഫംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോര്ഷിേ കമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി 5 മി. 10.02.2020
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വന്യജ്വി ആകമണിക്കം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടി                                 5 മി. 12.02.2020
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല         

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                           10 മി. 11.02.2020
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                       േരകമാപോരം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. കതാമസംഗ് ോണ്ടായിയുനട നിര്യാണിക്കം 4 മി. 31.01.2020
                                                     പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

1. ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല്

2. ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല്

11 മി.

7 മി.

04.02.2020

05.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. വി. കജായി ഹാജര് : 10
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇടവ, പുന്നമൂടംഗ് നറെയില്കവ കമല്പ്ാലങ്ങളുനട നിര്സാണിക്കം                    1 മി. 11.02.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                     പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 11 മി. 04.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ഒ. ആര് . കേളു ഹാജര് : 0
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല         

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. സി. കൃഷ്ണന് ഹാജര് : 10
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല         

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല        
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                     പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 10 മി. 04.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. കുഞ്ഞിരാമന് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല         

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                           8 മി. 11.02.2020
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. കോവൂര് കുഞ്ഞുകമാന് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                 
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കേലകക്കാടകുളങ്ങര  വലിയതറെക്കടവംഗ് പാലം നിര്സാണിക്കം                  – 1 മി. 10.02.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                           7 മി. 11.02.2020
                                                         നിയമ നിര്സാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                  
                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. നേ. സി. മസതംഗ് കോയ ഹാജര് : 10

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഭൂമിതരം മാറത്തിനുള്ള അകപക്ഷിപ്തം�70.D��േള് 3 മി. 05.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 3 മി. 10.02.2020 

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സി. മമ്മൂടി ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

തിരൂര് താനഴപ്ാലം അകപ്രാച്ചംഗ് കറൊഡിവിഷംഗ് നിര്സാണിക്കം 1 മി. 12.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 7 മി. 11.02.2020

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

2020-നല കേരള കിസ്യന്  നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം
നേയ്യുന്നതിനുള്ള അവോനശേം) ബില് 

- 06.02.2020

                                                 അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                      പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മാണിക്കി. സി. ോപ്ന് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് േര്ച്ച 16 മി. 10.02.2020 

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 6 മി. 04.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. നേ. നജ. മാകി ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 10 മി. 04.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കമാന്സംഗ് കജാസഫംഗ് ഹാജര് : 9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

1. വിദ്്യാര്ര്ത്ഥിേള്നക്കതിനര യു.എ.പി.എ. ചുമത്തിയ നടപടി 

2. ട്രഷറെി നിയന്ത്രണിക്കം

3. കദ്നശേ്യ ജനസംഖാ്യാ രജിസ്റ്റര്

4. ോര്ഷിേ കമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി

-

-

-

-

04.02.2020

05.02.2020

06.02.2020

10.02.2020 
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മൃഗസംരക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്ക വകുപ്ില് കസവന-കവതന വ്യവസേളുനട അപാേത 
പരിഹരിക്കല്

1 മി. 03.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് േര്ച്ച 10 മി. 10.02.2020 

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

2020-നല കിസ്യന് നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം നേയ്യുന്നതിനുള്ള
അവോനശേം) ബില്

30 മി. 06.02.2020

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 8 മി. 03.02.2020
                                                         അടിയന്തര പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മുഹസദ്ംഗ് മുഹസിന് പി. ഹാജര് : 10

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 16 മി. 04.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. നേ. എന് . എ. ഖാാദ്ര് ഹാജര് : 3

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

സംഗ്തിനിന്റെ നോലപാതേം - 03.02.2020 
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കവങ്ങര ടൗണിക്കില് കമല്പ്ാല നിര്സാണിക്കം 1 മി. 03.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 8 മി. 03.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മാത് ടി. കതാമസംഗ് ഹാജര് : 9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കുടനാടംഗ് േര്ഷേനര ജപ്തിി നടപടിേളില് നിന്നും ഒഴം ഒഴിവാക്കല് 2 മി. 06.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                     ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                       േരകമാപോരം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. കതാമസംഗ് ോണ്ടായിയുനട നിര്യാണിക്കം 5 മി. 31.01.2020
                                                         പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല്  9 മി. 03.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ടി. നജ. വികനാദ്ംഗ് ഹാജര് : 9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ത്രകദ്നശേകമഖാലാ നിയന്ത്രണിക്ക വിജ്ഞാപനം 1 മി. 10.02.2020
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

നോച്ചി പി&ടി കോളനി നിവാസിേളുനട പുനരധാന സഭാ നടിവാസം 2 മി. 06.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 5 മി. 12.02.2020

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

2020-നല കേരള മുന്സിപ്ാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020-നല കേരള പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്
4 മി. 11.02.2020

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. മുകേഷംഗ് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 10 മി. 03.02.2020



61

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : കഡിവിഷാ. എം. നേ. മുന്ര് ഹാജര് : 9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വിദ്്യാര്ര്ത്ഥിേള്നക്കതിനര യു.എ.പി.എ. ചുമത്തിയ നടപടി 3 മി. 04.02.2020 
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പുതിയപാലത്തംഗ് പാലം നിര്സാണിക്കം

സ്ക്കൂള് അസംബ്ലികളിേളില് ഭരണിക്കഘടനയുനട ആമുഖാം വായന

5 മി.

1 മി.

10.02.2020

12.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                     ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                     ഇല
                                                        അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോകര്യാപകദ്നശേേ സമിതിയുനട പതികനഴാമതംഗ് റെികപ്ാര്ടംഗ്
തിരിച്ചയക്കണിക്കനമന്ന പ്രകമയം

ആദ്ായനികുതി നിയമത്തിനല 6-ാാാം വകുപ്ിനല കഭദ്ഗതി
ഒഴിവാക്കുന്നതംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച പ്രകമയം

4 മി.

1 മി. 

03.02.2020

06.02.2020

                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 13 മി. 05.02.2020



62

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. നേ. പ്രനശോന്തംഗ് ഹാജര് : 9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കേരള വാടര് അകതാറെിറി ഓഫ്കസഴ്സ്ംഗ് സംഘടനയുനട അംഗ്ോരം 1 മി. 03.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

2020-നല കേരള മുന്സിപ്ാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020-നല കേരള പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്
10 മി. 11.02.2020

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 9 മി. 04.02.2020



63

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഡിവിഷി. നേ. മുരളി ഹാജര് : 10

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വാമനപുരം കബ്ലികളാക്കംഗ്  പഞായത്തില് പി.ഡിവിഷബ്ലികള്.ഡിവിഷി നറെസ്റ്റംഗ് ഹൗസംഗ് 
നിര്സാണിക്കം

1 മി. 12.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 9 മി. 11.02.2020 

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  



64

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മുരളി നപരുനനലി ഹാജര് : 6

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 9 മി. 11.02.2020 

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  



65

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സി. നേ. നാണ ഹാജര് : 7

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 4 മി. 04.02.2020



66

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എന് . എ. നനലിക്കുന്നംഗ് ഹാജര് : 9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോസര്കഗാഡിവിഷംഗ് നമഡിവിഷിക്കല് കോകളജംഗ് നിര്സാണിക്കപൂര്ത്ത്േരണിക്കം 1 മി. 12.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

2020-നല കേരള കിസ്യന് നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം
നേയ്യുന്നതിനുള്ള അവോനശേം) ബില്

9 മി. 11.02.2020

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 9 മി. 03.02.2020



67

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. നൗഷാദ്ംഗ് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                        ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
                                                         പ്രകമയേര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

 ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 13 മി. 03.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഉസന്ോണ്ടായി ഹാജര് : 9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന് 

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

                                                        നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി 

                                                                        ഇല
                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുനട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല  
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. യു.ആര് .പ്രദ്്പംഗ് ഹാജര് : 10
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വാഴകക്കാടംഗ് പച്ചക്കറെി സംഭരണിക്കവിതരണിക്ക കേന്ദ്രം 2 മി. 06.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജ് നിര്മ്ജറിനല   

    സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                               

7 മി. 10.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എ.പ്രദ്്പ്തം�70.D��� ���챬കുമാര് ഹാജര് : 4
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.നേ.ഡിവിഷി.പ്രകസനന് ഹാജര് : 10
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ആലത്തൂര് താലൂക്കംഗ് ആശുപത്രിയുടെിയില് ഡിവിഷയാലിസിസംഗ് യൂണിക്കിറംഗ് 
പ്രവര്ത്തനക്ഷിപ്തം�70.D��മമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

2 മി. 05.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജ് നിര്മ്ജറിനന  

    സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                               

8 മി. 10.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്മതി.യു.പ്രതിഭ ഹാജര് : 10
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

എം.എല് .എ ഫണ്ടുപകയാഗിച്ചംഗ് നേയ്യുന്ന പ്രവ്യത്തിേള്ക്കംഗ് 
കമാണിക്കിററെിംഗംഗ് സംവിധാന സഭാ നടാനം

1 മി. 12.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                  ഇല
നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 9 മി 04.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :   ശ്.പുരുഷന് േടലണ്ടായി ഹാജര് : 10
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                  ഇല
നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 11 മി 03.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. തിരുവഞ്ചൂര് രാധാന സഭാ നടാകൃഷ്ണന് ഹാജര് : 9
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ട്രാവന്കൂര് സിനമിന്റെസംഗ് ലിമിറഡിവിഷിനിന്റെ പ്രവര്ത്തനം 2 മി 06.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                  ഇല
നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോകര്യാപകദ്നശേേസമിതിയുനട പതികനഴാമതംഗ് റെികപ്ാര്ടംഗ് 
തിരിച്ചയക്കണിക്കനമന്ന പ്രകമയം

3 മി 03.02.2020

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 13 മി 03.02.2020



75

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. പി.ടി.എ. റെഹ്ം ഹാജര് : 5
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

            ഇല
നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



76

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ഒ.രാജകഗാപാല് ഹാജര് : 10
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ആറ്റുോല് നപാ പങ്കൊലയുമായി ബന്ധിച്ച സംക്നപ്ട അടിസാന 
സൗേര്യങ്ങള്

1 മി. 12.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജ് നിര്മ്ജറിനന  

    സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                               

2 മി. 11.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

േരകമാപോരം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ് കതാമസോണ്ടായിയുനട നിര്യാണിക്കം 1 മി 31.01.2020

പ്രകമയ േര്ച്ച
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 2 മി. 05.02.2020



77

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. എം.രാജകഗാപാലന് ഹാജര് : 9
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പ്രണിക്കയം നിരസിച്ചതിനനത്തുടര്ന്നും ഒഴണ്ടായായ നോലപാതേങ്ങള് 3 മി. 03.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                     ഇല
നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

േരകമാപോരം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 10 മി. 04.02.2020



78

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എസംഗ്.രാകജന്ദ്രന് ഹാജര് : 10
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ആധാന സഭാ നടാരനമഴുത്തുോരുനട കജാലി സംരക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കം 1 മി. 03.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                     ഇല
നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

േരകമാപോരം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 10 മി. 04.02.2020



79

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ആര് .രാകജഷംഗ് ഹാജര് : 10
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മാകവലിക്കര ജിലാ ആശുപത്രിയുടെിയുനട പ്രവര്ത്തനം 
നമച്ചനപ്ടുത്താനുള്ള നടപടി

5 മി. 04.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജ് നിര്മ്ജറിനല   

    സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                               

10 മി. 11.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



80

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. റി.വി.രാകജഷംഗ് ഹാജര് : 10
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ത്രകദ്നശേ കമഖാലയിനല ജനങ്ങളുനട ആനശേ പങ്കെേള് 7 മി. 04.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 6 മി. 03.02.2020



81

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. രാജു എബ്രിഡ്ജ് നഹാം ഹാജര് : 10
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

സഹേരണിക്ക കമഖാലയില് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനിന്റെ ഇടനപടല് 3 മി. 10.02.2020
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ജലവിതരണിക്ക പദ്ധതിേള്ക്കുള്ള ഫണ്ടായംഗ് 1 മി. 11.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                       ഇല         

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       
ോര്ഷിേകമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി

14 മി. 10.02.2020

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 10 മി. 05.02.2020



82

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. ആര് .രാമേന്ദ്രന് ഹാജര് : 10
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

തഴവയില് പുതിയ കപാല്സംഗ് കസ്റ്റഷന് 1 മി. 04.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                       ഇല         

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020 നല കേരള മുന്സിപാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020 നല കേരള പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020 നല കേരള മുന്സിപാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020 നല കേരള പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്

5 മി.

7 മി.

06.02.2020

11.02.2020
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 4 മി. 04.02.2020



83

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.മുലക്കര രത്നാാേരന് ഹാജര് : 9
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വരള്ച്ച പ്രകദ്നശേങ്ങളിനല കുടിനവള്ളക്ഷിപ്തം�70.D��ാമം പരിഹരിക്കല് 2 മി. 12.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                       ഇല         

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020 നല കേരള മുന്സിപാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020 നല കേരള പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്

06.02.2020

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                              
ോര്ഷിേകമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി

9 മി. 10.02.2020

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 8 മി. 03.02.2020



84

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.ോരാടംഗ് റെസാഖാംഗ് ഹാജര് : 9
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                             ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                       ഇല         

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020 നല കേരള കിസത്യന് നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം 
നേയ്യുന്നതിനുള്ള അവോനശേം) ബില്

06.02.2020

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്്ണ്ണറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 8 മി. 04.02.2020



85

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. കറൊജി എം.കജാണ ഹാജര് : 9
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വൃക്കകരാഗിേള്ക്കംഗ് ആനുകൂല്യം 4 മി. 11.02.2020
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വന്യജ്വി ആകമണിക്കത്തില് നിന്നും ഒഴം സംരക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കം നല്കുന്നതിനംഗ് 
നടപടി 

മുകന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിനല സാമ്പത്തിേ സംവരണിക്കം

2 മി.

2 മി.

04.02.2020

11.02.2020
ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജ് നിര്മ്ജറിനല   

    സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച                               

4 മി. 11.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



86

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. കറൊഷി അഗസ്റ്റിന് ഹാജര് : 8
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                           ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                    ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                    ഇല

നിയമ നിര്സാണിക്കം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

റെ്ബില്ഡിവിഷംഗ് കേരള പദ്ധതി 11.02.2020

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



87

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. എസംഗ്. നശേബര്നാഥാന് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇക്കകണിക്കാമികംഗ് & സ്റ്റാറിസ്റ്റികംഗ് വകുപ്ംഗ് ജ്വനക്കാരുനട നശേമ്പള വിതരണിക്കം 2 മി. 11.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച
4 മി. 11.02.2020

                                                        നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
1)2020 നല കേരള മുന്സിപ്ാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്
2)2020 നല കേരള പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്
3)2020 നല കേരള കിസ്യന് നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം നേയ്യുന്നതിനുള്ള
അവോനശേം)  ബില്

1 മി.

11 മി.

06.02.2020

06.02.2020

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                        പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല

       



88

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. വി. പി. സജ്ന്ദ്രന് ഹാജര് : 8

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച
6 മി. 10.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                               ഇല



89

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എന് . ഷംസു്ദ്ദേ്ന് ഹാജര് : 9

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മതനഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷിപ്തം�70.D�� സംഘടനേള് നടത്തുന്ന സ്കൂളുേള്ക്കംഗ് അംഗ്ോരം 3 മി. 04.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
2020 നല കേരള കിസ്യന് നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം നേയ്യുന്നതിനുള്ള
അവോനശേം)ബില്

11 മി. 06.02.2020

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ആദ്ായ നികുതി നിയമത്തിനല 6-ാാാം വകുപ്ിനല കഭദ്ഗതി ഒഴിവാക്കല് 
സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച പ്രകമയം                                            1 മി. 06.02.2020

പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 14 മി. 04.02.2020



90

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എസംഗ്. നശേര്സ ഹാജര് : 9

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 3 മി. 03.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. സി. നേ. നശേനശേ്ന്ദ്രന് ഹാജര് : 9

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

എകക്കാ നസന്സിറ്വംഗ് ഏര്യയുനട പരിധാന സഭാ നടി നിര്ണിക്കയം
3 മി. 05.02.2020

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

േര്ഷേനത്താഴിലാളി കക്ഷിപ്തം�70.D��മനിധാന സഭാ നടി ഓര്ഡിവിഷിനന്സിനല അപാേത പരിഹരിക്കല് 2 മി. 04.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് േര്ച്ച
13 മി. 10.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ഉപകക്ഷിപ്തം�70.D��പം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല



92

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പി. നേ. നശേനശേി ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മുതലമൂര്ഖാന് േടവംഗ് തൂക്കുപാലത്തിനിന്റെ അറകുറപണിക്കി 1. മി. 12.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച
10 മി. 11.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല



93

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. വി. ഡിവിഷി. സത്നശേന് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് േര്ച്ച
3 മി. 10.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
1)2020 നല കേരള മുന്സിപ്ാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില് 
2)2020 നല കേരള പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്

3 മി 06.02.2020

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ആദ്ായ നികുതി നിയമത്തിനല 6-ാാാം വകുപ്ില് കഭദ്ഗതി ഒഴിവാക്കല്
സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച പ്രകമയം 1 മി. 06.02.2020

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല



94

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ഐ. ബി. സത്ഷംഗ് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

േരമന-നവള്ളറെട കറൊഡിവിഷംഗ് നിര്സാണിക്കം 1. മി. 12.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച
9 മി. 10.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ബി. സത്യന് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മാമം നാളികേര കോംപകിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി 3 മി. 06.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 12 മി. 03.02.2020



96

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ഷാഫി പറെമ്പില് ഹാജര് : 7

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല



97

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. എം. ഷാജി ഹാജര് : 9

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

േണ്ണൂര് ജിലയിനല അഗ്രീന്്ന്കോ സഫബര് കഫാമിനല നതാഴിലാളിേളുനട 
പ്രശ്നം��ങ്ങള് 1. മി. 05.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കദ്നശേ്യ ജനസംഖാ്യ രജിസ്റ്റര് 
സ്േള്ക്കും കുടിേള്ക്കുനമതിനരയുള്ള അതികമങ്ങള്

12 മി.
..…

06.02.2020
12.02.2020

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല



98

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എ. എന് . ഷംസ്ര് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഒളിവലം-പാത്തിക്കല് നറെഗുകലറര് -േം-ബ്രിഡ്ജ് നിഡിവിഷ ംഗ്ജംഗ് നിര്സാണിക്കം 3. മി. 03.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച
4 മി. 12.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല



99

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. വി. എസംഗ്. നശേിവകുമാര് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കദ്നശേ്യ സമുദ്ര മത്്യബന്ധിച്ച സംക്ന നിയന്ത്രണിക്ക ബില് 3. മി. 04.02.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച
413 മി. 10.02.2020

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല



100

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. വി. ആര് . സുനില്കുമാര് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
ഇല

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. സ്ണ്ണി കജാസഫംഗ് ഹാജര് : 10

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

എകക്കാ നസന്സിറ്വംഗ് ഏര്യയുനട പരിധാന സഭാ നടി നിര്്ണ്ണയം
2. മി. 05.02.2020

സബമിഷൻ

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ േര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര്സാണിക്കം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
2020 നല കേരള മുന്സിപ്ാലിറി (കഭദ്ഗതി)ബില്
2020 നല കേരള പഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി)ബില് 3 മി. 06.02.2020

അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോര്ഷിേ കമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി 8 മി. 10.02.2020

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 11 മി. 03.02.2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. സുകരഷംഗ് കുറുപ്ംഗ് ഹാജര് :9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കേന്ദ്രവിഹിതം ലഭ്യമാക്കാന് നടപടി 4 മി. 03-03-2020

സബമിഷന്
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

1)  ട്രാവന്കൂര് സിമിന്റെംഗ്സംഗ് ലിമിറഡിവിഷിനിന്റെ പ്രവര്ത്തനം

2)  ഏറ്റുമാനൂര് മഹാകദ്വ കക്ഷിപ്തം�70.D��ത്രിയുടെത്തിനല ചുമര്േിത്രിയുടെങ്ങളുനട സംരക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കം

2 മി.

1 മി.

06-02-2020

10-02-2020
ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 10 മി. 11-02-2020

നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി



103

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എം. സ്വരാജംഗ് ഹാജര് :10

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
സബമിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മുത്തൂറംഗ് ഫിനാന്സിനല സമരം 5 മി. 05-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 12 മി.  11-02-2020
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020 നല കേരള കിസ്യന് നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം 
നേയ്യുന്നതിനുള്ള അവോനശേം )ബില്

5 മി. 11-02-2020

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി



104

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ഇ. ടി. സടസണ മാസ്റ്റര് ഹാജര് :9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
സബ മിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നതാഴില് വിരുദ്ധ നയങ്ങള്നക്കതിനര നിയമസഭാ 
പ്രകമയം

1 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 12 മി. 11-02-2020
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി



105

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. സി. എഫംഗ്. കതാമസംഗ് ഹാജര് :3

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
സബമിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 4 മി. 12-02-2020

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി



106

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പി. ടി. കതാമസംഗ് ഹാജര് :8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വിദ്്യാര്ര്ത്ഥിേള്നക്കതിനര യു.പി.എ ചുമത്തിയ നടപടി ----- 04-02-2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ബ്രിഡ്ജ് നഹ്മപുരം മാലിന്യപാിന്റെംഗ് പൂര്ത്ത്േരണിക്കം 6 മി. 03-02-2020
സബ മിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പാലാരിവടം പാലം പുനര്നിര്സാണിക്കം 3 മി. 10-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 7 മി. 11-02-2020
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020 നല കേരള മുന്സിപ്ാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020 നല കേരള പ ഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്

2 മി. 06-02-2020

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോകര്യാപകദ്നശേേ സമിതിയുനട റെികപ്ാര്ടംഗ് തിരിച്ചയക്കണിക്കനമന്ന പ്രകമയം 3 മി. 03-02-2020
പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 14 മി. 04-02-2020
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പി. ഉസബദുള്ള ഹാജര് :10

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
സബമിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

മലപ്പുറെം താലൂക്കംഗ് നഹഡിവിഷംഗ് േ്വാര്കടഴ്സ് ആശുപ സംഗ് ആശുപത്രിയുടെിയുനട വിേസനം 1 മി. 11-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 7 മി. 11-02-2020
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020 നല കേരള മുന്സിപ്ാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020 നല കേരള പ ഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്
10 മി. 11-02-2020

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി



108

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എം. ഉസര് ഹാജര് :10

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ട്രഷറെി നിയന്ത്രണിക്കം ---- 05-02-2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
സബമിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

കേരള സ്റ്റാമ്പംഗ് ആേ ംഗ് ടംഗ് 3 മി. 10-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 8 മി. 10-02-2020
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020 നല കേരള മുന്സിപ്ാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020 നല കേരള പ ംഗ്ോയത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്

3 മി. 06-02-2020

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോകര്യാപകദ്നശേേ സമിതിയുനട പതികനഴാമതംഗ് റെികപ്ാര്ടംഗ് 
തിരിച്ചയക്കണിക്കനമന്ന പ്രകമയം 2 മി.

03-02-2020

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പി. ഉ്ണ്ണി ഹാജര് :10

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല 

സബമിഷന്
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പത്തിേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 8 മി. 10.02.2020
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020 നല കേരള മുന്സിപ്ാലിറി (കഭദ്ഗതി) ബില്

2020 നല കേരള പ ഞായത്തംഗ് രാജംഗ് (കഭദ്ഗതി) ബില്

8 മി. 06-02-2020

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി
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അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്മതി വ്ണിക്കാ കജാര്ംഗ് ഹാജര് :9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

നതാഴിലിടങ്ങളില് സ് സുരക്ഷിപ്തം�70.D�� ഉറെപ്ാക്കല് 3 മി. 12-02-2020
സബമിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

വരയന്നൂര് അേ്വഡിവിഷേ ംഗ് ടിനിന്റെ പുനര്നിര്സാണിക്കം 1 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 9 മി. 10-02-2020
നിയനമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി



111

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. നേ. വി. വിജയദ്ാസംഗ് ഹാജര് :9

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ോര്ഷിേ കമഖാലയിനല പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി 11 മി. 10.02.2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
സബമിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പറെളി ഇ.എസംഗ്.ഐ ആശുപത്രിയുടെി അടച്ചുപൂടല് ഉകപക്ഷിപ്തം�70.D��ിക്കല് 1 മി. 05-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 7 മി. 11-02-2020
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി



112

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ഇ. നേ. വിജയന് ഹാജര് :10

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
സബമിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പാേ്വയി പാലം പുനര്നിര്സാണിക്കം 1 മി. 12-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയ േര്ച്ച

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഗവര്ണിക്കറുനട പ്രസംഗത്തിനംഗ് നന്ദി രി കരഖാനപ്ടുത്തല് 9 മി. 05-02-2020



113

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എന് . വിജയന് പിള്ള ഹാജര് :0

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
സബമിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി



114

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. എം. വിന്നസിന്റെംഗ് ഹാജര് :10

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

സംഗ്തിനിന്റെ കോലപാതേം 11 മി. 03-02-2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
സബമിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഹ്കമാഫ്ലിയ കരാഗിേള്ക്കംഗ് സൗജന്യ സഹായം 2 മി. 06-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 5 12-02-2020
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

ഇല പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി



115

അംഗത്തിനിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. സജി നേറെിയാന് ഹാജര് : 10

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�70.D��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
സബമിഷന്

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

നേങ്ങന്നൂരില് അയപ്ഭക്തന്മാര്ക്കായി ഇടത്താവള സമുച്ചയ നിര്സാണിക്കം 3 മി. 04-02-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറംഗ് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച േര്ച്ച 14 മി. 10-02-2020
നിയമനിര്സാണിക്കോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

2020 നല കേരള കിസ്യന് നസമികത്തരിേള് (നശേവം അടക്കം 
നേയ്യുന്നതിനുള്ള അവോനശേം ) ബില്

----- 06-02-2020

അനൗകദ്്യാഗിേ അംഗങ്ങളുനട ോര്യം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല
പ്രകമയം

വിഷയം പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ഇല

പന പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി


