
ഇ-നനിയമസഭഭാ  ആപനികക്കേഷൻ   സഭാമഭാജനികർക്കേക്ക്  പരനിചയപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള  ഓണ-ലലൈന്  പരനിശശീലൈന
പരനിപഭാടനിയുപട സമയക്രമമം പരനിഷ്കരനിച്ചതക്ക് സമംബനനിച്ചക്ക്

      തശീയതനി: 15.10.2020,            സമയമം:03.00 PM - 05.00 PM 
ക്രമ നമം.                 സഭാമഭാജനികരുപട  കപരക്ക്    (Batch  IV+V)

1. ശശീ. ചനിറ്റയമം കഗഭാപകുമഭാര

2. ശശീ. സനി. പക. ഹരശീന്ദ്രന് 

3. ശശീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിമം

4. ശശീ. പജയനിമംസക്ക് മഭാതത

5. ശശീ. ജനി. എസക്ക്. ജയലൈഭാല

6. കഡഭാ. എന്. ജയരഭാജക്ക്. 

7. ശശീ. പക. യു. ജനശീഷക്ക് കുമഭാര

8 ശശീ. കജഭാണ പഫെരണഭാണ്ടസക്ക്

9. ശശീ. പക. സനി. കജഭാസഫെക്ക്

10. ശശീ. പനി. പജ. കജഭാസഫെക്ക്

11. ശശീ. വനി. കജഭായനി

12 ശശീ.എമം. സനി.കമറുദശീന്

13 ശശീ. ഒ. ആര. കകള

14 ശശീ. പക. എന്.എ. ഖഭാദര

15 ശശീ. സനി. കൃഷ്ണന്

16 ശശീ. പക. കുഞനിരഭാമന്

17 ശശീ. കകഭാവൂര കുഞ്ഞുകമഭാന്

18 ശശീ. വനി. പക. സനി. മമ്മതക്ക് കകഭായ

19 ശശീ. സനി. മമ്മൂടനി

20 ശശീ. മഭാണനി. സനി. കഭാപ്പെന്

21 ശശീ. മഭാതത ടനി. കതഭാമസക്ക്

22 ശശീ. പക. പജ. മഭാകനി



VI          തശീയതനി: 16.10.2020, സമയമം:11 AM - 01.00 PM 
ക്രമ നമം.           സഭാമഭാജനികരുപട  കപരക്ക്       (Batch  VI+VII)

1. ശശീ. കമഭാന്സക്ക് കജഭാസഫെക്ക്

2. ശശീ. മുഹമ്മദക്ക് മുഹസനിന് പനി.

3. ശശീ. എമം. മുകകഷക്ക്

4. കഡഭാ. എമം. പക മുനശീര

5. ശശീ. ഡനി. പക. മുരളനി

6. ശശീ. മുരളനി പപരുപനലനി

7. ശശീ. സനി. പക നഭാണ.

8. ശശീ. എന്. എ. പനലനിക്കുന്നക്ക്

9 ശശീ. എമം. നനൗഷഭാദക്ക്

10. ശശീ. ഉമ്മന് ചഭാണ്ടനി

11. ശശീ. യു. ആര. പ്രദശീപക്ക്

12 ശശീ. എ. പ്രദശീപക്ക് കുമഭാര

13 ശശീ. വനി. പക പ്രശഭാനക്ക്

14 ശശീ. പക. ഡനി. പ്രകസനന്

15 ശശീമതനി യു. പ്രതനിഭ

16 ശശീ. പുരുഷന് കടലുണ്ടനി

17 ശശീ. തനിരുവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന്

18 ശശീ. പനി. ടനി. എ. റഹശീമം

19 ശശീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല

20 ശശീ. എമം. രഭാജകഗഭാപഭാലൈന്

21 ശശീ. എസക്ക്. രഭാകജന്ദ്രന്

22 ശശീ. ആര. രഭാകജഷക്ക്



VIII.    തശീയതനി: 20.10.2020, സമയമം:സമയമം:11 AM - 01.00 PM  *
ക്രമ നമം.              സഭാമഭാജനികരുപട  കപരക്ക്             (Batch  VIII+IX+X)

1. ശശീ. റ്റനി. വനി. രഭാകജഷക്ക്

2. ശശീ. രഭാജു എബഹഭാമം

3. ശശീ. ആര. രഭാമചന്ദ്രന്

4. ശശീ. മുലക്കേര രതഭാകരന്

5. ശശീ. കഭാരഭാടക്ക് റസഭാഖക്ക്

6. ശശീ. കറഭാജനി. എമം. കജഭാണ

7. ശശീ. കറഭാഷനി അഗസനിന്

8. ശശീ. പക. എസക്ക്. ശബരശീനഭാഥന്

9. ശശീ. വനി. പനി. സജശീന്ദ്രന്

10. ശശീ. സജനി പചറനിയഭാന്

11. ശശീ. എന്. ഷമംസുദശീന്

12. ശശീ. എസക്ക്. ശരമ്മ

13 ശശീ. സനി.പക. ശശശീന്ദ്രന്

14 ശശീ.  പനി. പക ശശനി

15 ശശീ. വനി.ഡനി. സതശീശന്

16 ശശീ. ഐ. ബനി. സതശീഷക്ക്

17 ശശീ. ബനി. സതത്യന്

18 ശശീ. ഷഭാഫെനി പറമനില

19 ശശീ.  പക. എമം. ഷഭാജനി

20 ശശീ. എ. എന്. ഷമംസശീര

21 ശശീമതനി ഷഭാനനികമഭാള് ഉസഭാന്

22 ശശീ. വനി. എസക്ക്. ശനിവകുമഭാര

23 ശശീ. വനി. ആര. സുനനില കുമഭാര

24 ശശീ. സണനി കജഭാസഫെക്ക്

25 ശശീ. പക. സുകരഷക്ക് കുറുപ്പെക്ക്

26 ശശീ. എമം. സസ്വരഭാജക്ക്

27 ശശീ. ഇ. ടനി. ലടസണ മഭാസര

28 ശശീ. പനി. ടനി. കതഭാമസക്ക്

29 ശശീ. പനി. ഉലബദുള്ള

30 ശശീ. എമം. ഉമ്മര 

31 ശശീ. പനി.ഉണനി.

32 ശശീമതനി വശീണഭാ കജഭാരജക്ക്

33 ശശീ. പക. വനി. വനിജയദഭാസക്ക്



34 ശശീ. ഇ. പക വനിജയന്

35 ശശീ. എമം. വനിന്പസനക്ക്

36 ശശീ. ടനി. പജ. വനികനഭാദക്ക്

* പരനിശശീലൈന പരനിപഭാടനിയനില പപങ്കെടുക്കേഭാന് സഭാധനിക്കേഭാപത കപഭായ അമംഗങ്ങള്കമം, പനി.എ മഭാരക്കുമം 
20.10.202020 പലൈ പരനിശശീലൈന പരനിപഭാടനിയനില പപങ്കെടുക്കേഭാവുന്നതഭാണക്ക്.

 


