
പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. വതി.രകേ.സതി. മമ്മേത്കകേനായ ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

പുനരധതിവനാസലാം

കേളതിമണതിരന്റെ ദദൗരലഭഭലാം

2.മതി

2.മതി

6.3.2017

16.3.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ് രപനാതുചരച്ച 13 മതി. 8.3.2017
ശദ്ധകണതിക്കല്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                          ഇല
പ്രകതഭകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                                         ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                          ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

                                                                         ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. സതി. മമ്മൂടതി ഹനാജര :15

ധനകേനാരഭലാം
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2017-18 സനാമ്പത്തതികേ വരഷകത്തക്കുളള ബഡ്ജറതിരന സലാംബനതിച്ച 
രപനാതു ചരച്ച

7.മതി 6.3.2017

സബ്മതിഷൻ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                           ഇല
ചടങ്ങളുരട കഭദഗതതി

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

 കകേരള സനാലാംസനാരതികേ പ്രവരത്തകേ കകമനതിധതി പദ്ധതതി 19.3.2017

പ്രകതഭകേ പ്രകമയങ്ങള്
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                                                   ഇല 10 മതി. 31.10.2016

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

 വരള്ച്ചനാ രകേടുതതികേള് 7.3.2017

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

                                                                         ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ.രകേ.എലാം.മനാണതി ഹനാജര :12

പ്രകമയലാം
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഗവരണറുരട പ്രസലാംഗലാം 11.മതി 28.2.2017
അടതിയന്തരപ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

സതിവതില് സരവശസഗ് ഉകദഭനാഗസ്ഥതല പ്രശ്നങ്ങള്       

ബഡ്ജറഗ് കചനാരച്ച                                                                    

2.മതി 2.3.2017

6.3.2017
സബ്മതിഷന

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഫനാദരകടനാലാം ഉഴുനനാലതിരന്റെ കമനാചനലാം 4 മതി. 2.3.2017

ധനകേനാരഭലാം
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കവനാടഗ്ഓണ് അക്കദൗണഗ്-ചരച്ചയലാം കവനാരടടുപലാം 11 മതി. 14.3.2017

                                                      അനുകമനാദനലാം

ശശ. രകേ.എലാം.മനാണതി നതിയമസഭനാലാംഗമനായതതിരന്റെ അമ്പതനാലാം വരഷലാം
(നനതിപ്രകേനാശനലാം)                                                    

15.3.2017

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

 ബഡ്ജറഗ് ചരച്ച 06.03.2017

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

                                                                         ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. കമനാനസഗ് കജനാസഫഗ് ഹനാജര :14

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കേനാരുണഭ ചതികഗ്സനാ പദ്ധതതി 3.മതി 27.2.2017

ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ശദ്ധകണതിക്കല്
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

   കുടതിരവളള കനാമലാം                                                                      11.മതി. 13.3.2017
പ്രകതഭകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                                         ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                          ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഗവരണറുരട പ്രസലാംഗലാം 9 മതി. 1.3.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. മുഹമ്മേദഗ് മുഹസതിന.പതി. ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                            ഇല

ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം

ശദ്ധകണതിക്കല്
വതിഷയലാം

                                                                       
പ്രകതഭകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം

                                                                                         ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2017-രല കകേരള ധനവതിനതികയനാഗ                                                    
(കവനാടഗ്  ഓണ് അക്കദൗണഗ്) ബതില്-അവതരണലാം 

10.മതി. 15.3.2017

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                          ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയലാം

                                                                         ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. എലാം.മുകകേഷഗ് ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                              ഇല
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2017-18 സനാമ്പത്തതികേ വരഷകത്തക്കുളള ബഡ്ജറതിരന സലാംബനതിച്ച 
രപനാതു ചരച്ച

13 മതി. 6.3.2017

ശദ്ധകണതിക്കല്
വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
പ്രകതഭകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം

                                                                                         ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                          ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

                                                                         ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : കഡനാ.എലാം.രകേ. മുനശര ഹനാജര :9

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

മതിഠനായതി രതരുവതിരല തശപതിടുത്തലാം 2.മതി.
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം

ശദ്ധകണതിക്കല്
വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
പ്രകതഭകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം

                                                                                         ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                          ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

                                                                         ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. ഡതി.രകേ. മുരളതി ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

വനഭമൃഗ ശലഭലാം 2.മതി 28.2.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2017-18 സനാമ്പത്തതികേ വരഷകത്തക്കുളള ബഡ്ജറതിരന സലാംബനതിച്ച 
രപനാതു ചരച്ച

15 മതി. 6.3.2017

ശദ്ധകണതിക്കല്
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                          ഇല
അനദൗകദഭനാഗതികേനാലാംഗങ്ങളുരട കേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2016-രലകകേരള കഹനാടലുകേളുരടയലാം രറെകസനാറെന്റുകേളുരടയലാം നതിലവനാരവലാം 
ഭകണ-പനാനശയങ്ങളുരട ഗുണ-വതില നതിയന്ത്രണവലാം ബതില്

7 മതി. 10.3.2017

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                          ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

                                                                         ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. രകേ. മുരളശധരന ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ജനറെലാം വനാടര സപപ, സസ്വശവകറെജഗ് കപ്രനാജക്ടുകേള് 2.മതി 28.2.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ശദ്ധകണതിക്കല്
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                          ഇല
പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം

   ഗവരണറുരട പ്രസലാംഗലാം                                                                       28.02.2017

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

2017-രല കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക കേമ്മേശഷന (കഭദഗതതി) ബതില്

ശശ. അനൂപഗ് കജക്കബഗ് സലാംസനാരതിച

പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

02.03.2017

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം
പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

    സശകേള്ക്കുലാം കുടതികേള്ക്കുരമതതിരരയളള അതതിക്രമങ്ങള്                       12 മതി. 8.3.2017

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

                                                                         ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. മുരളതി രപരുരനലതി ഹനാജര :14

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

വതിളനനാശ നഷ്ടപരതിഹനാരലാം

രമഡതിക്കല് കകേനാകളജഗ് വതികേസനലാം

2.മതി

2.മതി

28.2.2017

14.3.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                         ഇല
ശദ്ധകണതിക്കല്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                         ഇല
പ്രകതഭകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                                         ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

       ധനവതിനതികയനാഗബതില് അവതരണലാം

2016-രല ഏറവലാം കുറെഞ്ഞകൂലതി (കകേരള കഭദഗതതി) ബതില് 

11 മതി.

3 മതി.

15.3.2017

16.3.2017

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                          ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

                                                                         ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ.സതി.രകേ. നനാണ ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ധനകേനാരഭലാം
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2017-18 സനാമ്പത്തതികേ വരഷകത്തക്കുളള ബഡ്ജറതിരന സലാംബനതിച്ച 
രപനാതു ചരച്ച

കവനാടഗ് ഓണ് അക്കദൗണഗ് -ചരച്ചയലാം കവനാരടടുപലാം

8 മതി.

10 മതി.

6.3.2017

14.3.2017

ശദ്ധകണതിക്കല്
വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

 ശശ. രകേ.എലാം.മനാണതി നതിയമസഭനാമഗമനായതതിരന്റെ അമ്പതനാലാം 
വരഷലാം

15.3.2017

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                          ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

  ഗവരണറുട പ്രസലാംഗലാം 6 മതി. 27.2.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ.എന.എ.രനലതിക്കുനഗ് ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

വതിദഭനാരതതികേരള മരദതിച്ച സലാംഭവലാം 5 മതി. 1.3.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2017-18 സനാമ്പത്തതികേ വരഷകത്തക്കുളള ബഡ്ജറതിരന സലാംബനതിച്ച 
രപനാതു ചരച്ച

12 മതി. 6.3.2017

ശദ്ധകണതിക്കല്
വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം

                                                               ഇല
                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                          ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ.എലാം. നദൗഷനാദഗ് ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബനാങ്കുകേളുരട പ്രതതികലനാമ നടപടതികേള്

ശുചശകേരണരതനാഴതിലനാളതികേരള സ്ഥതിരരപ്പെടുത്തല്

2 മതി.

2 മതി.

8.3.2017

16.3.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം

ശദ്ധകണതിക്കല്
വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം

                                                               ഇല
                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2017-രല കകേരള ധനവതിനതികയനാഗ ബതില് 11 മതി. 13.3.2017

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                          ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ.ഉമ്മേന ചനാണതി ഹനാജര :13

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ധനകേനാരഭലാം
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കവനാടഗ് ഓണ് അക്കദൗണഗ്- ചരച്ചയലാം കവനാരടടുപലാം 21 മതി. 14.3.2017
ശദ്ധകണതിക്കല്

വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

 ശശ.രകേ.എലാം. മനാണതി നതിയമസഭനാലാംഗമനായതതിരന്റെ അനപതനാലാം വരഷലാം 15.3.2017

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം
പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

 രപനാതുവതിതരണ സമ്പ്രദനായത്തതിരന്റെ തകേരച്ച 1.3.2017

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഹതിന്ദുസ്ഥനാന നന്യൂസതിന്റെഗ് ലതിമതിറഡഗ് കകേന്ദ്ര രപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനമനായതി 
നതിലനതിരത്തല്

ഗവരണര-നനതിപ്രകമയലാം

3 മതി.

05 മതി.

13.3.2017

1.3.2017

                                                                      പ്രസനാവന പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കകേന്ദ്ര സരക്കനാരതിരന്റെ കകേരളകത്തനാടുളള അവഗണന 3 മതി. 13.03.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ.എ. പ്രദശപഗ് കുമനാര ഹനാജര :14

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

തസതികേകേളുരട അലാംഗശകേനാരലാം 1 മതി. 02.03.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                          ഇല
ശദ്ധകണതിക്കല്

വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
നനതിപ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

 ഗവരണറുരട നയപ്രഖഭനാപനത്തതികന്മേലുളള നനതിപ്രകമയലാം 4 മതി. 27.2.2017

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                      അടതിയന്തര പ്രകമയലാം
പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

  അനദൗകദഭനാഗതികേനാലാംഗങ്ങളുരട കേനാരഭലാം                                   

 

 15 മതി. 10.3.2017

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

2016-രല കകേരള കേളതിസ്ഥലങ്ങളുരട സലാംരകണവലാം പരതിപനാലനവലാം 
നതിരമ്മേനാണവലാം ബതില്                                         

                                                         പ്രകമയങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                    ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ.രകേ.ഡതി. പ്രകസനന ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ആലത്തൂര കമനാകഡണ് പറെസതില് തുറെനഗ് പ്രവരത്തതിപ്പെതിക്കല് 2 മതി. 2.3.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ് -ഉപധനനാഭഭരതന ചരച്ച 13 മതി. 9.3.2017
ശദ്ധകണതിക്കല്

വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം

                                                                      ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                        ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                             ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള്

                                                                            ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശമതതി യ.പ്രതതിഭ ഹരതി ഹനാജര :14

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ധനകേനാരഭലാം
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                          ഇല
ശദ്ധകണതിക്കല്

വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം

                                                                     ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2016-രല ഏറവലാം കുറെഞ്ഞ കൂലതി-(കകേരള കഭദഗതതി ബതില്) 12 മതി. 13.3.2017

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                           ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഗവരണറുരട പ്രസലാംഗലാം 14 മതി. 13.3.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ.പുരുഷന കേടലുണതി ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ധനകേനാരഭലാം
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                          ഇല
ശദ്ധകണതിക്കല്

വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം

                                                                     ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                       ഇല

                                                     അനദൗകദഭനാഗതികേനാലാംഗങ്ങളുരട കേനാരഭലാം
പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

  2016-രല കകേരള പടതികേവരഗ്ഗങ്ങളുരട തനതഗ് ഭനാഷയലാം സലാംസനാരവലാം 
സലാംരകണ ബതില്                                                                       

6 മതി. 10.3.2017

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         പ്രകമയങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഗവരണറുരട പ്രസലാംഗലാം 12 മതി. 28.2.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശതി. തതിരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന ഹനാജര :15

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ടനാവനകൂര സതിമന്റെഗ്സഗ് കനരതിടുന പ്രതതിസനതി 2 മതി. 2.3.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ് രപനാതു ചരച്ച 14 മതി. 7.3.2017
ശദ്ധകണതിക്കല്

വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം

                                                                     ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം
പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

   ഗുണനാ മനാഫതിയ അക്രമലാം-

രപനാതുവതിതരണ സമ്പ്രദനായത്തതിരന്റെ തകേരച്ച 

ഗവരണര -നനതിപ്രകമയലാം

12 മതി.

1 മതി.

28.2.2017

1.3.2017

1.3.2017

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         ഗവണ്രമന്റെഗ് പ്രകമയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഹതിന്ദുസ്ഥനാന നന്യൂസഗ് പ്രതിന്റെഗ് ലതിമതിറഡഗ്- കകേന്ദ്ര രപനാതുകമഖലനാസ്ഥനാപനമനായതി
നതിലനതിരത്തല്

2 മതി. 13.3.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല് ഹനാജര :14

പ്രസനാവന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കകേന്ദ്ര സരക്കനാരതിരന്റെ കകേരളകത്തനാടുളള അവഗണന 1 മതി. 7.3.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറതിരന സലാംബനതിച്ച രപനാതു ചരച്ച 6 മതി. 7.3.2017
ശദ്ധകണതിക്കല്

വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

 ശശ. രകേ.എലാം.മനാണതി നതിയമസഭനാലാംഗമനായതതിരന്റെ അനപതനാലാം വരഷലാം 15.3.2017

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                  

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം
പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

സശ സുരക

വരള്ച്ച

തനാനൂരതിരല അക്രമ സലാംഭവലാം

ചടലാം 50-വതിദഭനാരതതി സമരലാം 1 മതി.

27.2.2017

7.3.2017

14.3.2017

15.3.2017

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                          പ്രകമയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഗവരണറുരട നയപ്രഖഭനാപനത്തതില് നനതി പ്രകമയലാം   (കഭദഗതതി)  

ഗവരണറുരട പ്രസലാംഗലാം 6 മതി.

27.2.2017

1.3.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ -4-ാം സകമ്മേളനലാം

(23.2.2017  മുതല്  16.3.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ് - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. പതി.ടതി.എ. റെഹതിലാം ഹനാജര :14

സബ്മതിഷന
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

രസന്റെറുകേള്ക്കഗ്  അമതിതവതില ഈടനാക്കല് 2 മതി. 10.3.2017
ധനകേനാരഭലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ്-ഉപധനനാഭഭരതന-ചരച്ച 15 മതി. 9.3.2017
ശദ്ധകണതിക്കല്

വതിഷയലാം

                                                                          ഇല
അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം

                                                                     ഇല

                                                        നതിയമനതിരമ്മേനാണലാം

                                                   ഇല

                                                       അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

                                                                         ഇല

                                                              സസ്വകേനാരഭ ബതില്ലുകേള്

                                                                         ഇല
                                                         ഗവണ്രമന്റെഗ് പ്രകമയലാം

                                                                           ഇല
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