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പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  പത്ാനപതാം സക ളനം–

(02.03.2020 മുതല് 13.03.2020 വതര) (ആതേ സിറിംഗംഗ് - 8)

അംഗങ്ങള് പത പങ്കെടു് പ്രധാന സഭാ നടാന സഭാ നടപടിേള് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച സംക്ഷിപ്തം�ങള്��ിപ്തം�ങള്��� ���ꌐ തം

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. അബ ംഗ്ദുല് ഹമ്ദ്ംഗ്. പി ഹാജര് : 8

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല



2

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. തേ. വി. അബ്ദുള് ഖാദരാദ്ര് ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

യാതാ നിയന്ത്രണിക്കം മൂലം പ്രവാസിേള് കനരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിച്ച സംക്ി 2 മി. 11-03-2020

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്ക്കുള്ള ബജറിതല ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള 
ചര്ച്ച

12 മി. 13-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19-തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള് 3 മി. 13-03-2020

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19 നിയന്ത്രണിക്കം മൂലം പ്രവാസിേള് കനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 1 മി. 12-03-2020

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. പാറക്കല് അബ്ദുല ഹാജര് : 06

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഔഷധാന സഭാ നട മാലിന്യ സംസ ംഗ്േരണിക്ക്ിനംഗ് നടപടി 1 മി. 11-03-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല



4

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. പി. തേ. അബ്ദു റബ്ംഗ് ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പരപ്പനങ്ങാടി - ചാപ്പപ്പടി കറാഡ്-19ംഗ് പുനര്നിര് ാണിക്കം 2 മി. 05-03-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. വി. അബ്ദുറഹിമാന ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്ക്കുള്ള ബജറിതല ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള 
ചര്ച്ച

12 മി. 04-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. തപ്രാഫ. ആബിദ്ംഗ് ഹുസസന തങ്ങള് ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല



7

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. ടി. എ. അഹ ദ്ംഗ് േബ്ര് ഹാജര് : 07

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്ക്കുള്ള ബജറിതല ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള 
ചര്ച്ച 3 മി. 03-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കപാല്സംഗ് ആസ്ാനത് അഴിിമതി 02-03-2020

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

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

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പുലമണ് കമല്പ്പാലം യാഥാര്താര്ര്ത്ഥ്യമാക്കല് 1 മി. 04-03-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 വര്ഷക്ക്കുള്ള ബജറിതല ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച 13 03-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല



9

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. മഞ്ഞളാംകുഴിി അലി ഹാജര് : 06

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-തല കേരള ധാന സഭാ നടനവിനികയാഗ ബിലംഗ് 7 മി. 05-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തേ.എസംഗ്.ആര് .ടി.സി. മിന്നല് പണിക്കിമുടക്കംഗ് മൂലമുണ്ടായ ബുായ ബുദ്ധിമുട്ടുേള് 05-03-2020

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. അനില് അക്കര ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19-തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള് 10 മി. 13-03-2020

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. എ. പി. അനില് കുമാര് ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-തല കേരള ധാന സഭാ നടനവിനികയാഗ ബിലംഗ് 14 മി. 05-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :         ശ്. അനൂപംഗ് കജക്കബംഗ് ഹാജര് : 07

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്ക്കുള്ള ബജറിതല ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച 7 മി. 05-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

1) കപാല്സംഗ് ആസ്ാനത് അഴിിമതി

2) തപരിയ ഇരട്ട തോലപാതേം

3) ചരക്കംഗ് കസവന നികുതി വകുപ്പിതിന്റെ തേടുോര്യസ്ത

4) തേ.എസംഗ്.ആര് .ടി.സി. മിന്നല് പണിക്കിമുടക്കംഗ് മൂലമുണ്ടായ ബുായ ബുദ്ധിമുട്ടുേള്

5) പ്രളയ ദുരിതബാധാന സഭാ നടിതര്ക്കുള്ള സഹായം

6) കോവിഡ്-19ംഗ്-19 തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള്

-

-

-

-

-

2 മി.

02-03-2020

03-03-2020

04-03-2020

05-03-2020

11-03-2020

13-03-2020
                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ചരകമാപചാരം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ശ്. എന . വിജയനപിള്ളയുതട നിര്യാണിക്കം 1 മി. 10-03-2020
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. തേ. ആനസലന ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. ആിന്റെണിക്കി കജാണ് ഹാജര് : 07

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. പി. വി. അനവര് ഹാജര് : 01

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. അനവര് സാദ്്ംഗ് ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തനല്വയല് തണ്ണ്ര്്ട സംരക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്ക നിയമം കഭദ്ഗതി തചയ്യല് 4 മി. 05-03-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. തപ്രാഫ. തേ. യു. അരുണിക്കന ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള 
ചര്ച്ച

10 മി. 05-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്മതി സി. തേ. ആശ ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. തേ. ബാബു ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. ഐ. സി. ബാലകൃഷ്ണന ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ബനിപ്പൂരിതല രാതി യാതാനികരാധാന സഭാ നടനം 8 മി. 11-03-2020

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം ആനുകൂല്യം 1 മി. 04-03-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല



21

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. വി. ടി. ബല്റാം ഹാജര് : 07

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

േലാലയ വിദ്്യാര്ര്ത്ഥിേളുതട സംഘടനാ സ്വതന്ത്ര്യം 7 മി. 03-03-2020

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പരുതൂര് , തിരുകവഗപ്പുറ, മുതുതല കുടിതവള്ള പദ്ധതി യാഥാര്താര്ര്ത്ഥ്യമാക്കല് 4 മി. 04-03-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്ക്കുള്ള ബജറിതല ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള 
ചര്ച്ച 11 മി. 05-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. പി. തേ. ബഷ്ര് ഹാജര് : 07

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പാലക്കയം ആദ്ിവാസി കോളനിയികലക്കുള്ള കറാഡ്-19ംഗ് നിര് ാണിക്കം 2 മി. 11-03-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്മതി ഇ. എസംഗ്. ബിജികമാള് ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പ്രുകമട്ടില് പട്ടയം നല്കുന്നതിനും, റ്സര്കവ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടി 2 മി. 04-03-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്ക്കുള്ള ബജറിതല ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള 
ചര്ച്ച 12 മി. 05-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല



24

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. തേ. ദ്ാസന ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്ക്കുള്ള ബജറിതല ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള 
ചര്ച്ച 14 മി. 04-03-2020

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. ബി. ഡ്-19ി. കദ്വസി ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി
ചാലക്കുടി സാക പങ്കെതിേ സഹേരണിക്ക സംഘ്ിതിന്റെ സ്ലം വ്യവസായ
വകുപ്പില് നിക്ഷിപ്തം�ങള്��ിപ്തമാക്കുന്നതിനംഗ് നടപടി 1 മി. 05-03-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല



26

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. സി. ദ്ിവാേരന ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

േള്ളംഗ് തച്ംഗ് വ്യവസായ്ിതിന്റെ പുനതിന്റെ പുനഃസംഘടന 2 മി. 05-03-2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല



27

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. തേ. യു. ജന്ഷ ംഗ് കുമാര് ഹാജര് : 08

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19-തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള് 5 മി. 13-03-2020

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല



28

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. എം. സി. േമറുദ്ന ഹാജര് : 04

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥന നം : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                        നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                       അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                              സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                               ഇല



29

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്മതി ഷാനികമാള് ഉസ്ാന ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                   
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല         

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                    

10 മി. 03.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                    

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല



30

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. വി. തേ. ഇബാഹിം കുഞ്ഞംഗ് ഹാജര് : 6
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                   
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല         

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                    

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. എല്കദ്ാ എബഹാം ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല                   
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല         

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                    

12 മി. 05.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                    

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല



32

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. എല്കദ്ാസംഗ് പി. കുന്നപ്പിള്ളില് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഗതാഗത സുരക്ഷിപ്തം�ങള്��ാ വിഷയങ്ങള് പാഠ്യപദ്്യപദ്ധതിയില് ഉള്തപ്പടു്ല്         8 മി. 05.03.2020
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കഡ്-19ാ. ഡ്-19ി. ബാബുകപാളിനംഗ് സ്ാരേം                                                 2 മി. 03.03.2020
                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                       ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                    

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല



33

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. തേ. ബി. ഗകണിക്കഷംഗ് കുമാര് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

വിളക്കുടി - തവട്ടിക്കവല  കമലില കുടിതവള്ള പദ്ധതി                         – 2 മി. 11.03.2020
                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                   

10 മി. 11.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                       ചരകമാപചാരം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ശ്. എന . വിജയനപിള്ളയുതട  നിര്യാണിക്കം 2 മി. 10.03.2020
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്മതി ഗ്താ കഗാപി ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തനടുമ്പാകപാശ്ശേരി എയര്കപാര്ട്ടംഗ് - കോഴിികക്കാടംഗ് റൂട്ടംഗ് കലാകോാര് എ.സി. 
ബസംഗ് സര്്്സംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

1 മി. 04.03.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                    

13 മി. 04.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                    

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. കജാര്ംഗ് എം. കതാമസംഗ് ഹാജര് : 0
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                    

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. പി. സി. കജാര്ംഗ് ഹാജര് : 7
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

മുകന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിതല സാമ്പ്ിേ സംവരണിക്കം                            3 മി. 04.03.2020
                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

1. 2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല    
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച

2. 2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച

3. 2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച

4. 2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല    
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                 

4 മി.

4 മി.

4 മി.

4 മി.

03.03.2020

04.03.2020

11.03.2020

12.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                    

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവി ഡ്-19ംഗ് 19 നിയന്ത്രണിക്കം മൂലം പ്രവാസിേള് കനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്        3 മി. 12.03.2020
                                                       ചരകമാപചാരം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ശ്. എന . വിജയനപിള്ളയുതട  നിര്യാണിക്കം 2 മി. 10.03.2020
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. ചിറയം കഗാപകുമാര് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവി ഡ്-19ംഗ്-19 തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള് 10 മി. 13.03.2020
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

സര്ക്യും ഭൂകരഖാദരയും വകുപ്പിതല സ്നികയാരിറി ലിസ്റ്റ്    ംഗ്                        1 മി. 11.03.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                    

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :      ശ്. സി. തേ. ഹര്ന്ദ്രന ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഏോദ്ധ്യാപേ സ്കൂളിതല അധാന സഭാ നട്യാപേരുതട തതാഴിില് സുരക്ഷിപ്തം�ങള്��ിതത്വം         2 മി. 05.03.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                    

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ടി. വി. ഇബാഹിം ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                   

13 മി. 05.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. തജയിംസംഗ് മാത് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം                                                  7 മി. 04.03.2020
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020 തല കേരള ധാന സഭാ നടനവിനികയാഗ ബിലംഗ്                                           14 മി. 05.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ജി. എസംഗ്. ജയലാല് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     കഡ്-19ാ. എന . ജയരാജംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തേ. എസംഗ്. ആര് . ടി. സി. മിന്നല് പണിക്കിമുടക്കംഗ് മൂലമുണ്ടായ ബുായ ബുദ്ധിമുട്ടുേള് - 05.03.2020
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. കജാണ് തഫര്ണിക്കാണ്ടായ ബുസംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                   

10 മി. 04.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. തേ. സി. കജാസഫംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ് 19 തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള്                   - 13.03.2020
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തവള്ളാടംഗ്-േരുവഞാല് കറാ ഡ്-19ംഗ് പുനര് നിര് ാണിക്കം                               2 മി. 03.03.2020
                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. പി. തജ. കജാസഫംഗ് ഹാജര് : 7
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

1. 2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച

2. 2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                   

9 മി.

7 മി.

03.03.2020

05.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. വി. കജായി ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ബാ പങ്കെിംഗംഗ് തറഗുകലഷന നിയമകഭദ്ഗതിതക്കതിതര പ്രകമയം                  4 മി. 12.03.2020
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                          ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. ഒ. ആര് . കേളു ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. സി. കൃഷ്ണന ഹാജര് : 7
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                   

6 മി. 04.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. തേ. കുഞ്ഞിരാമന ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തപാതുകമഖാദരലാ വ്യവസായസ്ാപനങ്ങളുതട സംരക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കം                     7 മി. 04.03.2020

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല                    

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. കോവൂര് കുഞ്ഞുകമാന ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19 തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട  പ്രവര്്നങ്ങള്                  2 മി. 13.03.2020
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020 തല കേരള ധാന സഭാ നടനവിനികയാഗ ബിലംഗ്                                           6 മി. 05.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                       ചരകമാപചാരം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ശ്. എന . വിജയനപിള്ളയുതട  നിര്യാണിക്കം 4 മി. 10.03.2020
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. വി. തേ. സി. മ തംഗ് കോയ ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

'നിര്കദശംഗ് ' എന്ന സ്ാപന്ിതിന്റെ പ്രവര്്നം                                1 മി. 11.03.2020
                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                   

14 മി. 05.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. സി. മമ്മൂട്ടി ഹാജര് : 6
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. മാണിക്കി സി. ോപ്പന ഹാജര് : 7
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                       ചരകമാപചാരം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ശ്. എന . വിജയനപിള്ളയുതട  നിര്യാണിക്കം 1 മി. 10.03.2020
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. തേ. തജ. മാകി ഹാജര് : 7
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                       ഇല

                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                       ഇല

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. കമാനസംഗ് കജാസഫംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

1. കപാല്സംഗ് ആസ്ാനത് അഴിിമതി

2. ചരക്കംഗ് കസവന നികുതി വകുപ്പിതിന്റെ തേടുോര്യസ്ത

3. പ്രളയ ദുരിതബാധാന സഭാ നടിതര്ക്കുള്ള സഹായം

4. കോവിഡ്-19ംഗ്-19 തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള്               

-

-

-

4 മി.

02.03.2020

04.03.2020

11.03.2020

13.03.2020

ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോട്ടയം തടകസ്റ്റ്    യില്സിതിന്റെ പ്രവര്്നം                                       1 മി. 03.03.2020
                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

1. 2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച

2. 2020-തല കേരള ധാന സഭാ നടനവിനികയാഗ ബിലംഗ്

3. 2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള  ചര്ച്ച                                                   

8 മി.

5 മി.

7 മി.

04.03.2020

05.03.2020

11.03.2020

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല
                                                       ചരകമാപചാരം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ശ്. എന . വിജയനപിള്ളയുതട  നിര്യാണിക്കം 3 മി. 10.03.2020
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്. മുഹ ദ്ംഗ് മുഹസിന പി. ഹാജര് : 8
അടിയന്തര പ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                      ഇല
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കൽ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                    ഇല
സബമിഷൻ

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പരുതൂര് , തിരുകവഗപ്പുറ കുടിതവള്ള പദ്ധതി യാഥാര്താര്ര്ത്ഥ്യമാക്കല്            1 മി. 04.03.2020
                                                       ധാന സഭാ നടനോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല   

                                                         നിയമ നിര് ാണിക്കോര്യം      

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല                   

                                                     അനൗകദ്്യാഗിേംഗങ്ങളുതട ോര്യം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19 നിയന്ത്രണിക്കങ്ങള് മൂലം പ്രവാസിേള് കനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്  2 മി. 12.03.2020
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. തേ. എന . എ. ഖാദരാദ്ര് ഹാജര് : 4

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തപരിയ ഇരട്ടതോലപാതേം - 03.03.2020 
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

12 മി. 05.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മാത് ടി. കതാമസംഗ് ഹാജര് : 6

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ് 19-തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള് 5 മി. 13.03.2020 
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

7 മി. 04.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         ചരകമാപചാരം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ശ്. എന . വിജയനപിള്ളയുതട നിര്യാണിക്കം 1 മി. 10.03.2020
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ടി. തജ. വികനാദ്ംഗ് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

11 മി. 04.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



60

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. മുകേഷംഗ് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



61

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : കഡ്-19ാ. എം. തേ. മുന്ര് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ് 19-തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള് 22 മി. 13.03.2020 
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

7 മി. 11.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല
                                                         ചരകമാപചാരം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ശ്. എന . വിജയനപിള്ളയുതട നിര്യാണിക്കം 4 മി. 10.03.2020



62

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. തേ. പ്രശാന്തംഗ് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

2 മി. 05.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



63

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഡ്-19ി. തേ. മുരളി ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



64

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മുരളി തപരുതനലി ഹാജര് : 6

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-തല കേരള ധാന സഭാ നടനവിനികയാഗ ബിലംഗ് 13 മി. 05.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



65

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സി. തേ. നാണ ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

7 മി.

6 മി.

03.03.2020 

05.03.2020

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



66

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എന . എ. തനലിക്കുന്നംഗ് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

13 മി. 04.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



67

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. നൗഷാദ്ംഗ് ഹാജര് : 6

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

13 മി. 04.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



68

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഉ നചാണ്ടായ ബുി ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



69

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. യു. ആര് . പ്രദ്്പംഗ് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



70

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എ. പ്രദ്്പംഗ് കുമാര് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

12 മി. 11.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



71

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. തേ.ഡ്-19ി. പ്രകസനന ഹാജര് : 6

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

12 മി. 11.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



72

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്മതി യു. പ്രതിഭ ഹാജര് : 7

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

7 മി. 04.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



73

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പുരുഷന േടലുണ്ടായ ബുി ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പ്രകമാഷന തസ്ിേേളിതല സംവരണിക്കം 4 മി. 02.03.2020
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

12 മി. 05.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



74

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. തിരുവഞ്ചൂര് രാധാന സഭാ നടാകൃഷ്ണന ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

സൂര്യ സ്വാമിയുതട സംരക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കം 1 മി. 05.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

16 മി.

13 മി.

05.03.2020 

11.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



75

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി.ടി.എ. റഹ്ം ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

1 മി. 03.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



76

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഒ. രാജകഗാപാല് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19 തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നടപ്രവര്്നങ്ങള് 1 മി. 13.03.2020 
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ത്ര്ര്ത്ഥപാദ് മണ്ഡപവും അം അനുബന്ധിച്ച സംക് സ്ലവും അം വിദ്്യാധാന സഭാ നടിരാജ സഭയ്ക്ക് തിരിച്ംഗ് 
തിരിച്ചു നല്ോന നടപടി

1 മി. 11.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

1 മി. 03.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല                     
                                                         ചരകമാപചാരം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ശ്. എന . വിജയനപിള്ളയുതട നിര്യാണിക്കം                                         1 മി. 10.03.2020



77

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. രാജകഗാപാലന ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

12 മി. 11.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



78

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എസംഗ്. രാകജന്ദ്രന ഹാജര് : 7

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇടുക്കി ജിലയിതല ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങള് 2 മി. 03.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



79

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ആര് . രാകജഷംഗ് ഹാജര് : 6

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

േന്നികമല് കുടിതവള്ള പദ്ധതി 2 മി. 03.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

12 മി. 11.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



80

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. റി. വി. രാകജഷംഗ് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

11 മി. 03.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



81

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. രാജു എബഹാം ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19 തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നടപ്രവര്്നങ്ങള് 10 മി. 13.03.2020 
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കജാലിക്കിതട മരണിക്കതപ്പട്ട സട്ട ട്രൈബല് വാച്ചറുതട കുടുംബ്ിനംഗ് സഹായം 1 മി. 05.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



82

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ആര് . രാമചന്ദ്രന ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ത്രകദ്ശ സംരക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്ക വിജാപന വ്യവസ്േളില് ഇളവംഗ് 1 മി. 05.03.2020
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

2020-തല കേരള ധാന സഭാ നടനവിനികയാഗ ബിലംഗ്

10 മി.

9 മി.

03.03.2020 

05.03.2020

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



83

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മുലക്കര രത്നാാേരന ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

14 മി. 11.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



84

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ോരാട്ടംഗ് റസാഖാദരംഗ് ഹാജര് : 7

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



85

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കറാജി എം. കജാണ് ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

7 മി. 11.03.2020 

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



86

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കറാഷി അഗസ്റ്റ്    ിന ഹാജര് : 8

അടിയന്തര പ്രകമയം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തപരിയ ഇരട്ടതോലപാതേം - 03.03.2020 
ശദ്ധക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം       പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
സബമിഷന 

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യം
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല  

                                                        നിയമനിര് ാണിക്കോര്യം

വിഷയം  പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി 

                                                                      ഇല

                                                         അനൗകദ്്യാഗിോംഗങ്ങളുതട ോര്യം

                                          വിഷയം                           പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                         പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



87

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. തേ.എസംഗ്.ശബര്നാഥാര്തന ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19 തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള് 4 മി. 13.03.2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

അരുവിക്കര കുടിതവള്ള പ്ലാനാിന്റെംഗ് യാഥാര്താര്ര്ത്ഥ്യമാക്കല് 5 മി. 05.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



88

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. വി.പി.സജ്ന്ദ്രന ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പട്ടിേജാതി/പട്ടിേവര്ഗവിഭാഗങ്ങളുതട പ്രാതിനിധാന സഭാ നട്യം 5 മി. 04.03.2020

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                  ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



89

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :     ശ്.എന .ഷംസുദ്ന ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പ്രളയദുരിതബാധാന സഭാ നടിതര്ക്കുള്ള സഹായം 15 മി. 11.03.2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

മണ്ണാര്ക്കാടംഗ് എം.ഇ.എസംഗ് കോകളജംഗ്-പയ്യനടം കറാഡ്-19ിതിന്റെ 
നിര്മാണിക്കപ്രവര്്നം

2 മി. 05.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥമേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

14 മി. 04.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



90

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. എസംഗ്.ശര് ഹാജര് : 7
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

8 മി. 03.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



91

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.സി.തേ.ശശ്ന്ദ്രന ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പ്രളയദുരിതാശ്വാസം 2 മി. 04.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



92

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. പി.തേ.ശശി ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

15 മി. 05.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



93

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. വി.ഡ്-19ി.സത്ശന ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ചരക്കംഗ് കസവന നികുതി വകുപ്പിതിന്റെ തേടുോര്യസ്ത 14 മി. 04.03.2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കേരള ശാസ്ത്ര സാക പങ്കെതിേ പരിസ്ിതി േൗണ്സിലിതല 
ശാസ്ത്രജനമാരുതട ശമ്പള പരിഷ്കരണിക്കം 

1 മി. 11.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



94

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. ഐ.ബി.സത്ഷംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

11 മി. 05.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



95

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.ബി.സത്യന ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

വാമനപുരം നദ്ിയില് തടയണിക്ക നിര്മാണിക്കം  3 മി. 04.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



96

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. ഷാഫി പറമ്പില് ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തപരിയഇരട്ടതോലപാതേം 4 മി. 03.03.2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

മാത്തൂര് -പിരിയാരി-കോട്ടായി കുടിതവള്ള പദ്ധതി 3 മി. 03.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



97

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. തേ.എം.ഷാജി ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

      ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



98

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. എ.എന .ഷംസ്ര് ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

13 മി. 03.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



99

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. വി.എസംഗ്.ശിവകുമാര് ഹാജര് : 7
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

12 മി. 04.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല
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അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. വി.ആര് .സുനില്കുമാര് ഹാജര് : 7
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



101

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. സണ്ണി കജാസഫംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

9 മി. 11.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



102

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.തേ.സുകരഷംഗ് കുറുപ്പംഗ് ഹാജര് : 3
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



103

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. എം.സ്വരാജംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

േലാലയ വിദ്്യാര്ര്ത്ഥിേളുതട സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം 6 മി. 03.03.2020

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തൃപ്പുണ്ണി്റ ഇരുമ്പുപാല്ിതിന്റെ പുനര്നിര് ാണിക്കം 2 മി 05.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

14 മി. 11.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



104

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. ഇ.ടി.സടസണ് മാസ്റ്റ്    ര് ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

12 മി.

10 മി.

04.03.2020

11.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



105

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. സി.എഫംഗ്. കതാമസംഗ് ഹാജര് : 0
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



106

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. പി.ടി.കതാമസംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കപാല്സംഗ് ആസ്ാനത് അഴിിമതി 

പ്രളയ ദുരിതബാധാന സഭാ നടിതര്ക്കുള്ള സഹായം

13 മി 02.03.2020

11.03.2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

1. മിശവിവാഹിതര്ക്കുള്ള സംവരണിക്കാനുകൂല്യങ്ങള്

2. തൃപ്പുണിക്കിത്തുറ ഇരുമ്പുപാല്ിതിന്റെ പുനര്നിര് ാണിക്കം
4 മി.

1 മി.

04.03.2020

05.03.2020
ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച

ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

9 മി. 03.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല

                              



107

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. പി.ഉസബദുള്ള ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

11 മി. 11.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



108

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. എം.ഉ ര് ഹാജര് : 7
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ചരക്കംഗ് കസവനനികുതി വകുപ്പിതിന്റെ തേടുോര്യസ്ത 04.03.2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേവര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

10 മി. 03.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



109

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്. പി.ഉണ്ണി ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



110

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്മതി. വ്ണിക്കാ കജാര്ംഗ് ഹാജര് : 7
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19-തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള് 6 മി. 13.03.2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

പ്നംതിട്ട സര്ക്കാര് ആശൂപതിേളിതല സൗേര്യങ്ങള് 
തമച്ചതപ്പടു്ല്

 1 മി. 11.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

11 മി 11.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



111

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.തേ.വി. വിജയദ്ാസംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

എയ്ംഗ് സ്കൂളുേളിതല പ്ര്-സപ്രമറി അദ്ധ്യാപേരുകടയും 
ആയമാരുകടയും ശമ്പള വര്ദ്ധന

 1 മി. 11.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



112

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.ഇ.തേ.വിജയന ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

12 മി 03.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



113

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.എന .വിജയനപിള്ള ഹാജര് : 0
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല
നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



114

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.എം.വിനതസിന്റെംഗ് ഹാജര് : 8
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

തേ.എസംഗ്.ആര് .ടി.സി മിന്നല് പണിക്കിമുടക്കംഗ്മൂലമുണ്ടായ ബുായ 
ബുദ്ധിമുട്ടുേള്

13 മി. 05.03.2020

ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

വികദ്ശരാജ്യങ്ങളില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി്യത്ാഴിിലാളിേതള 
തിരിതേതയ്ിക്കല്

 4 മി. 03.03.2020

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

2020-21 സാമ്പ്ിേ വര്ഷക്യ്ക്കുള്ള ബജറിതല 
ധാന സഭാ നടനാഭ്യര്ര്ത്ഥനേളികലെ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ച

10 മി 04.03.2020

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല



115

അംഗ്ിതിന്റെ കപരംഗ്  :    ശ്.സജി തചറിയാന ഹാജര് : 7
അടിയന്തരപ്രകമയം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

കോവിഡ്-19ംഗ്-19-തനതിതരയുള്ള പ്രതികരാധാന സഭാ നട പ്രവര്്നങ്ങള് 4 മി. 13.03.2020
ശദ്ധ ക്ഷിപ്തം�ങള്��ണിക്കിക്കല്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

സബമിഷൻ 
വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

ധാന സഭാ നടനോര്യ ചര്ച്ച
ധാന സഭാ നടനാഭ്യർര്ത്ഥന  നം  : പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

ഇല

നിയമ നിര് ാണിക്കം

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                       ഇല

സ്വോര്യ ബില്ലുേള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                        ഇല

പ്രകത്യേ പ്രകമയങ്ങള്

വിഷയം പത പങ്കെടു് സമയം ത്യതി

                                                                         ഇല


