
1

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ -ഇരുപതാം സകമ്മേളനം

24.08.2020 (ആകേ സിറിംഗംഗ് - 1)

അംഗങ്ങള് പക പങ്കെടുത്ത പ്രധാന സഭാ നടാന സഭാ നടപടിേള് സംബന്ധിച്ച സംക്ിച്ച സംക്ഷിപ്തം�整瑸漺瑵楬敮ിപ്തം�整瑸漺瑵楬敮氭 �猭祴� തം

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. അബ്ദുള് ഹമ്ദ് പംഗ് പി. ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

(trp)



2

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. വി. അബ്ദുള് ഖാദരാദ് പര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



3

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പാറക്കല് അബ്ദുല ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



4

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി. കേ. അബ്ദുറബ്ംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



5

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. അബ്ദുറഹിമാന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



6

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : കപ്രാഫ. ആബിദ് പംഗ് ഹുസസന തങ്ങള് ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



7

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. റി. എ. അഹമ്മേദ് പംഗ് േബ്ര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



8

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്മതി അയിഷാ കപാറി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



9

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മഞ്ഞളാംകുഴിി അലി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



10

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. അനില് അക്കര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



11

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എ. പി. അനില്കുമാര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



12

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. അനൂപംഗ് കജക്കബംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

6 മി. 24.08.2020



13

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. ആനസലന ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



14

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. ആിന്റെണി കജാണ ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



15

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി. വി. അനവര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



16

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. അനവര സാദ് പത്തംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



17

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : കപ്രാഫ. കേ. യ. അരുണന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



18

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്മതി സി. കേ. ആശ ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



19

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. ബാബ ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



20

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഐ. സി. ബാലകൃഷ്ണന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



21

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. റി. ബല്റാം ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



22

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി. കേ. ബഷ്ര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



23

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്മതി ഇ. എസംഗ്. ബിജികമാള് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



24

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. ദ് പാസന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



25

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ബി. ഡി. കദ് പവസി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



26

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സി. ദ് പിവാേരന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



27

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. യ. ജന്ഷംഗ് കുമാര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



28

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. സി. േമറുദ്ന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



29

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്മതി ഷാനികമാള് ഉസ്ാന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



30

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. കേ. ഇബാഹിം കുഞ്ഞംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



31

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്.  എല്കദ് പാ എബഹാം ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



32

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എല്കദ് പാസംഗ് പി. കുന്നേഖപ്പെിള്ളില് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



33

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. ബി. ഗകണഷ ംഗ് േ ു മമാര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

10 മി. 24.08.2020



34

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്മതി ഗ്താ കഗാപി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



35

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കജാരജംഗ് എം. കതാമസംഗ് ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



36

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി.സി. കജാരജംഗ്    ഹാജര : 1

                                                         അനൗകദ് പയാഗിോംഗങ്ങളുകട ോരയം

                                          വിഷയം                           പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

തിരുവനന്തപുരകത്ത അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ോരയവത്ക്കരണം�      ക്കരണം 1 മി. 24.08.2020

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

6 മി. 24.08.2020



37

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ചിറയം കഗാപകുമാര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

15 മി. 24.08.2020



38

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സി.കേ. ഹര്ന്ദ്രന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



39

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ടി.വി. ഇബാഹിം ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



40

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കജയിംസംഗ് മാത് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

24 മി. 24.08.2020



41

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ജി.എസംഗ്. ജയലാല് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



42

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : കഡാ. എന . ജയരാജംഗ് ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



43

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കജാണ കഫരണാണ്ടസംഗ് ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



44

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ.സി. കജാസഫംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



45

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി.കജ. കജാസഫംഗ് ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

19 മി. 24.08.2020



46

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. കജായി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



47

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഒ.ആര . കേളു ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



48

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സി. കൃഷ ംഗ്ണന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



49

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. കുഞ്ഞിരാമന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



50

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കോവൂര കുഞ്ഞുകമാന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

5 മി. 24.08.2020



51

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി.കേ.സി. മമ്മേതംഗ് കോയ ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



52

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സി. മമ്മൂട്ി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



53

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മാണി സി. ോേഖപ്പെന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

5 മി. 24.08.2020



54

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. കജ. മാകി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



55

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കമാനസംഗ് കജാസഫംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



56

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മുഹമ്മേദ് പംഗ് മുഹസിന പി. ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



57

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. എന . എ. ഖാദരാദ് പര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



58

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മാത്യു ടി. കതാമസംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

7 മി. 24.08.2020



59

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ടി. കജ. വികനാദ് പംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



60

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. മുകേഷംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



61

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : കഡാ. എം. കേ. മുന്ര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

15 മി. 24.08.2020



62

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. കേ. പ്രശാന്തംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



63

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഡി. കേ. മുരളി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



64

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മുരളി കപരുകനലി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



65

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സി. കേ. നാണ ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



66

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എന . എ. കനലിക്കുന്നംഗ് ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



67

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. നൗഷാദ് പംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



68

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഉമ്മേനചാണ്ടി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



69

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. യ. ആര . പ്രദ് പ്പംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



70

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എ. പ്രദ് പ്പംഗ് കുമാര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

23 മി. 24.08.2020



71

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ.ഡി. പ്രകസനന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



72

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്മതി യ. പ്രതിഭ ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



73

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പുരുഷന േടലുണ്ടി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



74

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. തിരുവഞ്ചൂര രാധാന സഭാ നടാകൃഷ്ണന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

12 മി. 24.08.2020



75

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി.ടി.എ. റഹ്ം ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



76

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഒ. രാജകഗാപാല് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

2 മി. 24.08.2020



77

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. രാജകഗാപാലന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



78

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എസംഗ്. രാകജന്ദ്രന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



79

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ആര . രാകജഷംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



80

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. റി. വി. രാകജഷംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



81

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. രാജു എബഹാം ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



82

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ആര . രാമചന്ദ്രന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



83

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. മുലക്കര രത്നാാേരന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

9 മി. 24.08.2020



84

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ോരാട്ംഗ് റസാഖാദരംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



85

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കറാജി എം. കജാണ ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



86

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കറാഷി അഗസ്ിന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



87

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. എസംഗ്. ശബര്നാഥന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



88

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. പി. സജ്ന്ദ്രന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



89

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എന . ഷംസുദ്ന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



90

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എസംഗ്. ശരമ്മേ ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

25 മി. 24.08.2020



91

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സി. കേ. ശശ്ന്ദ്രന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



92

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി. കേ. ശശി ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



93

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. ഡി. സത്ശന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

23 മി. 24.08.2020



94

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഐ. ബി. സത്ഷംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



95

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ബി. സതയന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



96

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഷാഫി പറമില് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

13 മി. 24.08.2020



97

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. എം. ഷാജി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

10 മി. 24.08.2020



98

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എ. എന .ഷംസ്ര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



99

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. എസംഗ്. ശിവകുമാര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



100

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. വി. ആര . സുനില് കുമാര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



101

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സണി കജാസഫംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



102

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സുകരഷംഗ് കുറുേഖപ്പെംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



103

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. സ്രാജംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

26 മി. 24.08.2020



104

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഇ. ടി. സടസണ മാസ്ര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



105

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സി. എഫംഗ്. കതാമസംഗ് ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



106

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി. റി. കതാമസംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

11 മി. 24.08.2020



107

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി. ഉസബദുള്ള ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



108

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. ഉമ്മേര ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

4 മി. 24.08.2020



109

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. പി. ഉണി ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



110

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്മതി വ്ണാ കജാരജംഗ് ഹാജര : 0

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

ശ്. പിണറായി വിജയകിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭിസഭയില് 
അവിശ്ാസം കരഖാദരകേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയം                                             

22 മി. 24.08.2020



111

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. കേ. വി. വിജയദ് പാസംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



112

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. ഇ. കേ. വിജയന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



113

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എന . വിജയനപിള്ള ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



114

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. എം. വിനകസിന്റെംഗ് ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല



115

അംഗത്തികിന്റെ കപരംഗ്  : ശ്. സജി കചറിയാന ഹാജര : 1

                                                        അവിശ്ാസ പ്രകമയ ചരച്ച

വിഷയം പക പങ്കെടുത്ത സമയം ത്യതി

                                                                      ഇല

(trp)


