
പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. സണതികജനാസഫഗ് ഹനാജര : 15

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

പതി.എസഗ്.സതിയുരട പുതതിയ നതിബനന 2 മതി. 15.03.2017
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. രകേ. സുകരഷഗ് കുറുപഗ് ഹനാജര : 15

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2017-18  സനാമ്പത്തതികേ  വരഷകത്തക്കുള്ള  ബഡ്ജറതിരന  സലാംബനതിച്ച
രപനാതുചരച്ച

15 മതി. 06.03.2017

നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                    ഇല

ഗവരണര

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

നനതിപ്രകമയലാം 1 മതി. 01.03.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. എലാം. സസ്വരനാജഗ് ഹനാജര : 15

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

വതിദര്യനാരത്ഥതി വതിരുദ്ധ നടപടതി തടയല് 1 മതി. 28.02.2017
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

രതനാഴതിലതിലനായ്മ കവതനലാം

ഇലാംഗശഷഗ് ഭനാഷനാ വതിഷയലാം 

രകേനാച്ചതി രമകടനാ തൃപ്പൂണതിത്തുറ വരര നശട്ടുന്നതഗ് സലാംബനതിച്ചഗ്.

2 മതി.

2 മതി.

3 മതി.

27.02.2017

10.03.2017

15.03.2017
  ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                  ഇല

നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കകേരള കമനാകടനാര വനാഹന നതികുതതി ചുമത്തല് (സനാധൂകേരണലാം) ബതില് 15 മതി. 02.03.2017

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                               ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                               ഇല

പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഗവരണറുരട പ്രസലാംഗലാം 15 മതി. 27.02.2017

അനനൗകദര്യനാഗതികേനാലാംഗങ്ങളുരട കേനാരര്യലാം 

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2016 -രല കകേരള പകതി-മൃഗ സകങ്കെതങ്ങകളനാടഗ് കചരന്നുള്ള നതിരമ്മേനാണ 
പ്രവരത്തന ബതില് 

16 മതി. 10.03.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. ഇ.ടതി. ടടസണ് മനാസ്റ്റര ഹനാജര : ൧൫

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

അങ്കെണവനാടതി പ്രവരത്തകേരുരട രപന്ഷന് 2 മതി 08.03.2017
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ്- ഉപധനനാഭര്യരത്ഥന ചരച്ച 9 മതി. 09.03.2017
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. സതി.എഫഗ്. കതനാമസഗ് ഹനാജര : 12

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                  ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                  ഇല
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                  ഇല
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

 2017 -രല ധനവതിനതികയനാഗ (Vote on Account) ബതില് അവതരണലാം 1 മതി 15.03.2017

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

പ്രസനാവന

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കകേന്ദ്രസരക്കനാരതിരന്റെ കകേരളകത്തനാടുള്ള അവഗണന
1 മതി. 07.03.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. പതി.ടതി . കതനാമസഗ് ഹനാജര : 13

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

രപണ്കുടതിരയ കേനാണനാതനായ സലാംഭവലാം 3 മതി. 16.03.2017
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ധനവതിനതികയനാഗ ബതില് അവതരണലാം

2016 -രല കകേരള കഷനാപഗ് ആന്റെഗ് കേകമഴര്യല് എസ്റ്റനാബതിഷ് രമന്റെഗ്സഗ് 
രതനാഴതിലനാളതി കകമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില്

6 മതി.

3 മതി.

15.03.2017

16.03.2017

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അടതിയന്തര പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

സശ സുരക 18 മതി. 27.02.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. കതനാമസ്ചനാണതി ഹനാജര : 14

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കബനാടഗ് രജടതിയുരട ആഴലാം കൂടല്

രനലഗ്ല്ല് സലാംഭരണനാനുമതതി

3 മതി.

1 മതി.

02.03.2017

15.03.2017
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ് - രപനാതുചരച്ച 7 മതി. 08.03.2017
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. പതി. ഉടബദുള്ള ഹനാജര : 15

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

വനതിതനാ ആരട്സഗ് ആന്റെഗ് സയന്സഗ് കകേനാകളജഗ് 3 മതി. 28.02.2017
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ് - രപനാതുചരച്ച 6 മതി. 08.03.2017
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2017 -രല കകേരള സലാംസനാന നന്യൂനപക കേമ്മേശഷന് (കഭദഗതതി) ബതില്     6 മതി. 15.03.2017

ചടലാം 50 അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

വതിജതിലന്സഗ് ഡയറക്ടരരക്കതതിരരയുള്ള അകരനാപണങ്ങള് 16.03.2017

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

ചടങ്ങളുരട കഭദഗതതി പരതിഗണന

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കകേരള എഡന്യൂകക്കഷന് (അമന്റെഗ്രമന്റെഗ്) റൂള്സഗ്, 2016        
     6 മതി

   
16.03.2017
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. എലാം. ഉമ്മേര ഹനാജര : 15

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

എല്.എസഗ്.എസഗ്./യു.എസഗ്.എസഗ്. തുകേ വരദ്ധതിപതിക്കല് 2 മതി. 28.02.2017
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കകേരള സലാംസനാന നന്യൂനപക കേമ്മേശഷന് ബതില്

ധനവതിനതികയനാഗ ബതില് അവതരണലാം

2016 -രല ഏറവലാം കുറഞ്ഞകൂലതി (കകേരള കഭദഗതതി) ബതില് 

(ശശ. വതി.രകേ. ഇബനാഹശലാം കൂ ഞ്ഞതിനഗ് കവണതി)

1 മതി.

7 മതി.

02.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

രപനാതുവതിതരണ സബദനായത്തതിരന്റെ തകേരച്ച

ഗുണനാ, ലഹരതി മനാഫതിയ പ്രവരത്തനങ്ങള്

12 മതി.

DNS

01.03.2017

28.03.2017
ചടലാം-കഭദഗതതി പരതിഗണന

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി
2016 -രല കകേരള ധനസലാംബനമനായ ഉത്തരവനാദതിത്ത 
(കഭദഗതതി)ചടങ്ങള്ക്കുള്ള കഭദഗതതി

6 മതി 14.03.2017

പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഗവരണറുരട പ്രസലാംഗലാം 13 മമ. 28.02.2017

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. പതി. ഉണതി ഹനാജര : 15

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഫതിലതിലാം സതിറതി 2 മതി. 13.03.2017
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ് - രപനാതുചരച്ച 12 മതി. 07.03.2017
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശമതതി വശണനാ കജനാരജഗ് ഹനാജര : 12

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

പമ്പനാ ജലകസചന പദ്ധതതി

രപരമതിറഗ് ഇലനാത്ത ടപ്രവറഗ് ബസഗ് സരവശസഗ്

2 മതി

2 മതി.

08.03.2017

16.03.2017
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ് - രപനാതു ചരച്ച 13 മതി. 07.03.2017
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. രകേ.വതി. വതിജയദനാസഗ് ഹനാജര : 13

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

പ്രനാകദശതികേ – ആസതി വതികേസന ഫണ്ടുകേള് 3 മതി 06.03.2017
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കവനാടഗ് ഓണ് അക്കനൗണഗ് - ചരച്ചയുലാം കവനാരടടുപലാം 14 മതി. 14.03.2017
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. ഇ.രകേ. വതിജയന് ഹനാജര : 15

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

മരുന്നുകേളുരട ജനറതികേഗ് നനാമലാം 4 മതി. 16.03.2017
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ജതിഷ്ണു പ്രകണനായതിയുരട മരണലാം 3 മതി. 28.02.2017
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കവനാടഗ് ഓണ് അക്കനൗണഗ് - ചരച്ചയുലാം കവനാരടടുപലാം 11 മതി. 14.03.2017
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കകേരള നന്യൂനപക സമുദനായ ബതില് 2 മതി 02.03.2017

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഗവരണറുരട പ്രസലാംഗലാം 9 മതി 01.03.2017

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. എന് വതിജയന് പതിള്ള ഹനാജര : 15

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

രതരുവഗ് നനായ്ക്കളുരട ആക്രമണലാം 6 മതി. 07.03.2017
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറതിരന സലാംബനതിച്ച രപനാതുചരച്ച 5 മതി. 07.03.2017
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അനുകമനാദനലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ശശ. രകേ.എലാം. മനാണതി നതിയമസഭനാലാംഗമനായതതിരന്റെ അന്പതനാലാം വരഷലാം 15.03.2017

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഗവരണറുരട നയപ്രഖര്യനാപന പ്രസലാംഗലാം 3 മതി 27.02.2017

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

FCB8D/AV/Press Re/MLA Profile-II/04.08.2017



പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. എലാം. വതിന്രസന്റെഗ് ഹനാജര : 15

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

വതിജതിലന്സഗ് ഡയറക്ടരരക്കതതിരരയുള്ള ആകരനാപണങ്ങള് 13 മതി. 16.03.2017

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. പതി.വതി. അന്വര ഹനാജര : 10

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

പദ്ധതതികേളുരട എണവലാം തുകേയുലാം വരദ്ധതിപതിക്കല് 2 മതി. 15.03.2017
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ് രപനാതുചരച്ച 11 മതി. 07.03.2017
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

സസ്വകേനാരര്യ ബതില്ലുകേള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ – നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

(23.02.2017 മുതല് 16.03.2017 വരര) (ആരകേ സതിറതിലാംഗഗ്  - 15)

അലാംഗങ്ങള് പരങ്കെടുത്ത പ്രധനാന സഭനാ നടപടതികേള് സലാംബനതിച്ച സലാംകതിപ് തലാം

അലാംഗത്തതിരന്റെ കപരഗ്  : ശശ. പതി.രകേ. കുഞ്ഞനാലതിക്കുടതി ഹനാജര : 9

ശദ്ധകണതിക്കൽ
വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
സബ്മതിഷൻ

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
ധനകേനാരര്യ ചരച്ച

ധനനാഭര്യർത്ഥന  നലാം  : പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
നതിയമ നതിരമ്മേനാണലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

2016-രല വര്യവസനായതികേ തരക്കങ്ങള് (കകേരള കഭദഗതതി) ബതില്
(ശശ. എഎ.  ഷഎസദശന എഎ.എല.എ. സഎസസരമച)

13.03.2017

അടതിയന്തര പ്രകമയലാം

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ബഡ്ജറഗ് കചനാരച്ച 06.03.2017

പ്രസനാവന

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

കകേന്ദ്രസരക്കനാരതിരന്റെ കകേരളകത്തനാടുള്ള അവഗണന 1 മതി 07.03.2017

പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

ഗവരണറുരട പ്രസലാംഗലാം

മുഖര്യമനതിയ്ക്കഗ് മധര്യപ്രകദശതില് നതിന്നുണനായ വധ ഭശഷണതി

12 മതി.
1 മതി.

01.03.2017
06.03.2017

പ്രകതര്യകേ പ്രകമയങ്ങള്

വതിഷയലാം പരങ്കെടുത്ത സമയലാം തശയതതി

                                                                     ഇല
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