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(1) (2) (3) (4)

ഒന്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ

1. 9.7.1958 ശ്.ഇ.കോ്പാ്ലകൃഷ്ണകമകന്ന ക കേ്ച് നിയ നില്  കേപ്പല് ന നിര്മ്മല്ണക കേന്ദ്രം�আX�നാം

ഇന്് ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് ആരനാംഭ നിക്കാന്്ന
ഉക ഉദ്ദേശിച്ച നിച് നിര നിക്കുന രണ്ടാം കപ്പല്്നാം  കേപ്പല് ന നിര്മ്മല്ണ
ക കേന്ദ്രം�আX�നാം ക കേ്ച് നിയ നില് സ്ഥാപിക്പാ നികക്കാന്ണ്ടാം കപ്പല്താണെന്ന് ഈ സമ്കണന്മെന്റ്
ഈ സകലളനനാം അഭ നിപ്്യകപ്പടുന.

മൂന്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ
2. 11.1.1968 ശ്. ട നി. ക കേ. ര്മകൃഷ്ണന ക കേന്ദ്രം�আX�ത്ത നില് ന നിനളള അര നിവ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം

ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് ക കേരളത്ത നിന്മെന്റ് വ്ഗ്ദാനം ച ് ്നനാം
കചെയ്ത അര നി കൃതാണെന്ന് ഈ സമമ്യും നാം താണെന്ന് ഈ സമരുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
ആവശിച്ചമ്യ അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം,  അല്ത്ത പാക്ഷനാം
ഇന്യ നികല ഇതാണെന്ന് ഈ സമര സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള നില്
ന നികന്,  പുറനാം ര്ജങ്ങള നില് ന നികന് കനര നിട്ട് അ്മെന്റ്
അര നി വ്ങ്ങ്ന ക കേരള ോവണ്കമന്റ് നിന്മെന്റ് അനുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
നല്കണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ടഭര്മ്മി നിക്കുന.

3. 8.11.1968 ശ്. സ നി.ബ നി. ചെന്ദ്രം�আX�കശിച്ചഖര വ്രര്മ്മ അര നിയും കട വ നിലവര്മ്മര്ദ്ധനവ നിന്മെന്റ് പാര നിഹിതം��.00�്രമ്യ നി
സബസ നി് നി

ഈ ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് അധിക നി കേ്രത്ത നില് വനത
മുതാണെന്ന് ഈ സമല് ക കേരളത്ത നിന്മെന്റ് അനുവ് നിക്കാന്കപ്പട്ട് അ അര നിയും കട
വ നിലയ നില് പാലകപ്പ്ഴായ്യ നി വര്മ്മര്ദ്ധനവ്മെന്റ് വന ത കേ
സബസ നി് നിയ്യ നി അനുവ് നിച്ചു താണെന്ന് ഈ സമരണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

4. 10.1.1969 കുരുമുള കേ്മെന്റ് കൃഷിക നിക്കാന്്മെന്റ് സനാംരക്ഷണനാം
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ശ്. ക കേ. റ നി. കജക്കാന്ബ്മെന്റ് ക കേരളത്ത നികല പ്ധിക്നകപ്പട്ട് അ ന്ണവ നിളയ്യ
കുരുമുള കേ നികന്റ് വ നിലയ നിട നിവുമൂലനാം കുരുമുളകു
കൃഷിക നിക്കാന്്ര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ നിച്ചുനാം ക കേരളത്ത നികന്റ്
സ്മ്പത്ത നി കേ്ഭ നിവൃര്ദ്ധ നിക്കാന്്മെന്റ് കപാ്തകവയും നാം
കനര നിട്ട് അ നിര നിക്കുന വ നിഷികമസന്ധി തരണ നി താണെന്ന് ഈ സമരണനാം
കചെയ്യുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നി ക കേന്ദ്രം�আX� വ്ണ നിജവകുപ്പ്മെന്റ്
അട നിയന് നിരമ്യ നി ഇനള്ള എക്സ്പോര്ക്്ര്മ്മട്ട് അ്മെന്റ് ്എക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂട്ട് അ നി
പാ നിനവല നിച്ചുനാം,  കുരുമുള കേ നികന്റ് ഇനകത്ത
വ നിക്ശിച്ചവ നിപാണന നയനാം പുന:പാര നികശിച്ച്ധിക നിച്ചുനാം
കുരുമുളകു കൃഷിക നിക്കാന്്മെന്റ്  കേ്രമ്യ സനാംരക്ഷണനാം
നല് കേണകമന്മെന്റ് ക കേരള അസനാംബള നിയും കട ഈ
സകലളനനാം ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

5. 18.2.1969 ശ്. ട നി. എനാം. മ്താണെന്ന് ഈ സമ നിയന അഭസ്തവ നി്രുകട കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മയ്ക്ക് ്മെന്റ് പാര നിഹിതം��.00�്രനാം

ക കേരളത്ത നികല അഭസ്തവ നി്രുകട കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നി
ല നില്യ്മ  പാര നിോണ നിച്്മെന്റ് ന്ല്നാം പാഞ്ചവല്സര
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ നികലങ്ക നിലും വനാം വന കേ നിടയും നാം
കചെറു കേ നിടയും മ്യ  ഏതാണെന്ന് ഈ സമ്നുനാം വവസ്യങ്ങള
ആരനാംഭ നിക്കാന്്ന ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് സഭ
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

6. 22.8.1969 ശ്. എ. എസ്മെന്റ്. പുരുകഷിക്ത്തമന  കേടല്ക്രമണപ്താണെന്ന് ഈ സമ നികര്ധികത്ത നിന്മെന്റ് മ്സ്റ്റര്മ്മ പ്ലാന്� �്ന

300-ല്പ്പരനാം മൈലമല് മൈല്ര്മ്മ്നാം വരുന
ക കേരളത്ത നികന്റ് താണെന്ന് ഈ സമ്രപ്ക്ശിച്ചകത്ത  കേടല്ക്രമണ
ത്ത നില് ന നിന്മെന്റ് സനാംരക്ഷ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നിന്മെന്റ്  കേഴായ നിയും ന നികലന വസ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
പാര നിോണ നിച്്മെന്റ്  കേടല്ക്രമണ പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികര്ധികത്ത നിന്മെന്റ്
ഒരു മ്സ്റ്റര്മ്മ പ്ലാന്� �്ന താണെന്ന് ഈ സമയ്യാറാക്കി ന്റ്ക്കാന് നി നടപ്പ നില്
വരുത്തണകമനനാം ഇതാണെന്ന് ഈ സമ നികന്റ് മുഴുവന കചെലവുനാം
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവൺകമന്റ്്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ് നിന്മെന്റ്
ഗ്ന്റ്്യ നി നല് കേണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

7. 3.10.1969 ശ്. ഇ. ചെന്ദ്രം�আX�കശിച്ചഖരന ന്യര്മ്മ ആകര്ോമന നിയ്കകക്കാന്താണെന്ന് ഈ സമ നികരയും ള്ള ആകര്പാണനാം
അകന ഷിക നിക്കുവ്ന എന കേ യറ നി  കേല്ഷികന 

ആകര്ോമന നി ശ്.  ബ നി.  കവല നിങടണ
കനതാണെന്ന് ഈ സമ നിര്യ നിട്ടുള്ള,         ന നിയമസഭയ നില്
ഉനയ നിക്കാന്കപ്പട്ട് അ      അഴായ നിമതാണെന്ന് ഈ സമ നി         ആകര്പാണ
ങ്ങകളപ്പറ നി അകന ഷികണനാം നടത്ത്ന    1952-
കല  കേല്ഷികന ഓഫ് ്മെന്റ് എന കേ യറ നി ആക്ട് അ്മെന്റ്
അനുസര നിച്്മെന്റ് ഒരു മൈലഹിതം��.00�കക്കാന്്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നി
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ജഡ്ജ നികയകയ് റ നികട്ട് അര്മ്മ്്മെന്റ് മൈലഹിതം��.00�കക്കാന്്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ജഡ്ജ നികയകയ് എന കേ യറ നി  കേല്ഷികന്യ നി
18.10.1969-ന കേനാം ന നിയമ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

8. 23.1.1969 ശ്. എന . ഐ. ക്വസ നിക്കുട്ട് അ നി       ഭൂപാര നിഷ്കരണന നിയമനാം   9-  ാ്ാനാം കഷിക്എക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂള നില്
ഉളകപ്പടുത്തണനാം

1969-കല ക കേരള ഭൂപാര നിഷ്കരണ (കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി)
ന നിയമത്ത നികല വവസ്ഥാപിക കേള ക കേ്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള നില്
കചെ്്നാം കചെയ്യാറാക്കി നകപ്പട്താണെന്ന് ഈ സമ നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
ന നിയമനാം ഇന്ന ഭരണ്ടനയും കട 9-ാ്ാനാം
കഷിക്എക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂള നില് ഉളകപ്പടുത്തണകമന്മെന്റ്  ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന. 

ന്ല്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ
9. 6.11.1970 ശ്. പാ നി. കുഞ്ഞന വ നിവ നിധിക ന നിയമങ്ങളുകട പാര നിരക്ഷക്കാന്്യ നി

ഭരണ്ടനയ നില് കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി വരുത്തു കേ

ക കേരള ഭൂപാര നിഷ്കരണ (കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി)  ന നിയമത്ത നികന്റ്
ചെ നില വവസ്ഥാപിക കേള ക കേരള  മൈലഹിതം��.00�കക്കാന്്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നിയും നാം,
ക കേരള സര്മ്മ്വ്വ കേല്ശിച്ച്ല  ന നിയമത്ത നികന്റ് ചെ നില
വവസ്ഥാപിക കേള സുപ്്നാംക കേ്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നിയും നാം ഭരണ്ടന്
വ നിരുര്ദ്ധമ്കണന്മെന്റ്     വ നിധിക നിച് നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല്
ട നി വവസ്ഥാപിക കേളക്കാന്്മെന്റ്    ന നിയമസ്ധുതാണെന്ന് ഈ സമ
നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്  പാര്പ്തമ്യ ന നിലയ നിലും വനാം സ്മൂഹിതം��.00�
പാര നിവര്മ്മത്തനങ്ങള    ന നിയമന നിര്മ്മല്ണനാം മൂലനാം
നടപ്പ നില് വരുത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുള്ള പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിബന്ധി തരണങ്ങള
ന്ക്കാന്ത്തക്കാന്വ നിധികവുനാം  സ  കേ്ര
സ ത്തവ കേ്ശിച്ചത്ത നികന്റ്  കേ്രത്ത നിലും വനാം
ഭൂപാര നിഷ്കരണത്ത നികന്റ്  കേ്രത്ത നിലും വനാം സ  കേ്ര
വ നി്്ഭ്സ സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള നികല അര്ദ്ധ്പാ കേ
സനാംരക്ഷണത്ത നികന്റ്  കേ്രത്ത നിലും വനാം പുകര്ോമന
പാരമ്യ പാര നിവര്മ്മത്തനങ്ങള താണെന്ന് ഈ സമ ര നിതാണെന്ന് ഈ സമ
കപ്പടുത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് ഉതാണെന്ന് ഈ സമ കേത്തക്കാന് വ നിധികവുനാം
ഇന്ന ഭരണ്ടനയ്ക്ക് ്മെന്റ് കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി വരുത്തുന
താണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ നടപാട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

10. 13.11.1970 ശ്. എ. സ നി. ഷികണ്മുഖ്്സ്മെന്റ്  നോരപ്ക്ശിച്ചകത്ത സ ത്തുക്കാന്ളക്കാന്്മെന്റ്
മൈല കേവശിച്ച്വ കേ്ശിച്ച പാര നിധിക നി ന നിശ്ചയ നിക്കുവ്ന

നടപാട നി
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ക കേരളത്ത നികല നോര സ ത്തുക്കാന്ള നിനകമല് പാര നിധിക നി
ഏര്മ്മകപ്പടുത്തുവ്നുള്ള അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്  അഭര്മ്മി നിക്കുന.

11. 13.11.1970 ശ്. എ. ക കേ. ആന്റ്ണ നി ഉക്്ോ്ര്മ്മി നി കേളക്കാന്്മെന്റ് അകപാക്ഷ്ഫ് ്സ്മെന്റ്
സജജനമ്ക്കു കേ

ഉക്്ോ്ര്മ്മി നി കേള നില്ന നിനനാം അകപാക്ഷ്ഫ് ്സ്മെന്റ്
ഈട്ക്കുന സമ്പ്ര്്യനാം ന നിറുത്തല്ക്കാന് നി
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്രഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമര്യ യും വ്ക്കാന്ളക്കുനാം യും വതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളക്കുനാം
ആശിച്ച ്സനാം ഉണ്ടാം കപ്പല്്ക്കാന് നികക്കാന്്ടുക്കുവ്നുള്ള
നടപാട നി കേള പാര നിോണ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

12. 26.3.1971 ശ്. ക കേ. ജ നി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപാ നിള്ള പ്്യപൂര്മ്മത്ത നി കവ്ട്ട് അവ കേ്ശിച്ചനാം

18  വയസ്മെന്റ് പൂര്മ്മത്ത നിയ്യ എല് ഇന്ന
പാജരനമ്ര്മ്മക്കുനാം കവ്ട്ട് അവ കേ്ശിച്ചനാം ലഭ നിക്കാന്ത്തക്കാന്
വ നിധികത്ത നില് ഇന്ന ഭരണ്ടനയ നില്
ആവശിച്ചമ്യ കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള വരുത്തണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

13. 2.4.1971 ശ്. ഉലന ചെ്ണ്ടാം കപ്പല് നി സ  കേ്ര ക കേ്കളജ ാു കേള നികല ഫ് ്സ്ടന
ഏ കേ് കേര നിക്കു കേ

സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത മൈലപ്വറ്മെന്റ് ക കേ്കളജ ാു കേള നികല
ഫ് ്സു കേള ഏ കേ് കേര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് ആവശിച്ചമ്യ
നടപാട നി കേള മൈല കേകക്കാന്്ള്ളണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
സനാംസ്ഥാപിക്നോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

14. 16.7.1971 ശ്. ഇ. ബ്ല്നന്ദന കമയ നിന്റ്നസ്മെന്റ് ഓഫ് ്മെന്റ്  ഇകന്റ്ണല് കസ കേഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂര നിറ നി
ആക്ട് അ്മെന്റ് റ ഉദ്ദേ്ക്കു കേ

1971-കല കമയ നിന്റ്നനസ്മെന്റ് ഓഫ് ്മെന്റ് ഇകന്റ്ണല്
കസ കേഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂര നിറ നി ആക്ട് അ്മെന്റ് റ ഉദ്ദേ്ക്കാന്്ന കവണ്ടാം കപ്പല്
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

15. 16.7.1971 ശ്. എ. ക കേ. ആന്റ്ണ നി  കേയര്മ്മ വവസ്യ പുന  :  സനാം്ടന് പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി

ക കേരളത്ത നികല പാത്തുലക്ഷകത്ത്ളനാം വരുന
 കേയര്മ്മ കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്ള നി കേളുകട  ബുര്ദ്ധ നിമുട്ടു കേളക്കാന്്മെന്റ്
പാര നിഹിതം��.00�്രമുണ്ടാം കപ്പല്്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുകവണ്ടാം കപ്പല് നി  കേയര്മ്മ
വവസ്യ പുന:സനാം്ടന് പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി
അട നിയന് നിരമ്യ നി നടപ്പ്ക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
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സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

16. 29.7.1971 ശ്. എ. എ. റഹിതം��.00� നിനാം ബ്് നി ആന്റ്്മെന്റ് സ നിോ്ര്മ്മ വര്മ്മകക്കാന്ഴ്സ് ആക്മെന്റ് ആക്ട് അ്മെന്റ്  -
റ ഉദ്ദേ്ക്കാന്കപ്പട്ട് അ വകുപ്പു കേള പുന  :  സ്ഥാപിക്പാ നിക്കു കേ

1966-കല ബ്് നി ആന്റ്്മെന്റ് സ നിോ്ര്മ്മ വര്മ്മകക്കാന്ഴ്സ് ആക്മെന്റ്
( കേണ്ടാം കപ്പല്്ഷികനസ്മെന്റ് ഓഫ് ്മെന്റ് എനാംകപ്ലാന്� �്യ്കകമന്റ്്മെന്റ്)
ആക്ട് അ നികല (കസന്ട്രല് ആക്ട് അ്മെന്റ് 32  ഓഫ് ്മെന്റ് 1966)
ചെ നില സുപ്ധിക്ന വകുപ്പു കേള മൈലഹിതം��.00�കക്കാന്്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നി
റ ഉദ്ദേ്ക്കാന് നിയ നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല് പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
വകുപ്പൃാു കേള പുന:സ്ഥാപിക്പാ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ
നടപാട നി കേള മൈല കേകക്കാന്്ള്ളണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

17. 29.7.1971 ശ്. ട നി. എ.  മജ്്്മെന്റ് കപാ്തകമഖലയ നില് കപാക്ട്ര്  -  ക കേമ നിക്കാന്ല്
ക കേ്നാംപ്ലാന്� �ക്സ്മെന്റ്

ക കേ്ച് നിന ഓയ നില് റ നിമൈലഫ് നറ നിയ നില് ന നിനനാം
 കേ നിട്ടുന ന്ഫ്ത്ത  ത്ത ഉപാകയ്ോ നിച്്മെന്റ് ക കേരളത്ത നില്
ഒരു കപാക്ട്ര്-ക കേമ നിക്കാന്ല് ക കേ്നാംപ്ലാന്� �ക്സ്മെന്റ്
കപാ്തകമഖലയ നില് ആരനാംഭ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ
സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

18 20.8.1971 ശ്. പാ നി. രവ്ന്ദ്രം�আX�ന മൈല കേത്തറ നി  -  കനയ്മെന്റ് കമഖലയ നികല
സ്തനാംഭന്വസ്ഥാപികക്കാന്്മെന്റ് പാര നിഹിതം��.00�്രനാം

അഞ്ചുലക്ഷകത്ത്ളനാം ജനങ്ങളുകട ഉപാജ്വന
മ്ര്മ്മ്ഗ്ഗമ്യ ക കേരളത്ത നികല മൈല കേത്തറ നി കനയ്മെന്റ്
വവസ്യത്ത നിന്മെന്റ് കനര നിട്ട് അ നിര നിക്കുന
സ്തനാംഭന്വസ്ഥാപിക പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കാന്്ന അട നിയന് നിരമ്യ
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന. 

19 3.3.1972 ശ്. ട നി. എ. മജ്്്മെന്റ് കടക്സ്പോര്സ്റ്റയ നില് ക കേ്ര്മ്മപ്പകറഷികന രൂപാ് കേരണനാം

പൂട്ട് അ നിക്കാന് നിടക്കുനതനാം പ്വര്മ്മത്തനമ്ന്ദനാം
കനര നിട്ട് അ നിട്ടുള്ളതമ്യ കട കേ ്മെന്റ് മൈലസ്റ്റല് മ നില്ലു കേള
ഏകറടുത്തു നടത്ത്ന ഒരു കട കേ ്മെന്റ് മൈലസ്റ്റല്
ക കേ്ര്മ്മപ്പകറഷികന രൂപാ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേരള ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

20 24.3.1972 ശ്. പാ നി. ഉണ നികൃഷ്ണപാ നിളള കപാ്തകമഖലയ നില് മൈലടറ്ന നിയനാം ക കേ്നാംപ്ലാന്� �ക്സ്മെന്റ്

ചെവറയ നികല കല്ഹിതം��.00�മണല് ഉപാകയ്ോ നിച്്മെന്റ്
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കപാ്തകമഖലയ നില് ഒരു മൈലടറ്ന നിയനാം ക കേ്നാംപ്ലാന്� �ക്സ്മെന്റ്
സ്ഥാപിക്പാ നിക്കാന്്ന ആവശിച്ചമ്യ നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�-
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

21 24.3.1972 ശ്. ഇ. കോ്പാ്ലകൃഷ്ണകമകന്ന വ നിവ നിധിക ന നിയമങ്ങള   9-  ാ്ാനാം കഷിക്എക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂള നില്
ഉളകപ്പടുത്തു കേ

ക കേരള ഭൂപാര നിഷ്കരണ (കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി)  ന നിയമനാം 1971-

കല  കേണന ക്വന മല കേള (ഭൂമ നി
വ്കണ്ടാം കപ്പല്ടുക്കാന്ല് )  ആക്ട് അ്മെന്റ്,  സ  കേ്രവനങ്ങള
(ന നിക്ഷ നിപ്തമ്ക്കാന്ലും വനാം പാതാണെന്ന് ഈ സമ നിച്ചു ക കേ്ടുക്കാന്ലും വനാം)  ആക്ട് അ്മെന്റ്
എന് ആക്ടു കേള ഭരണ്ടനയും കട 9-ാ്ാനാം
കഷിക്എക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂള നില്കപ്പടുത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് ആവശിച്ചമ്യ
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

22 29.9.1972 ശ്. ക കേ. എനാം. മ്ണ നി സൂപ്പര്മ്മ ട്ങ്കര്മ്മ ബര്മ്മത്ത നികന്റ് ന നിര്മ്മല്ണനാം

ക കേരളത്ത നില് അനുവ് നിച് നിട്ടുള്ള സൂപ്പര്മ്മട്ങ്കര്മ്മ
ബര്മ്മത്ത നികന്റ് ന നിര്മ്മല്ണത്ത നില് ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ നിട്ടുള്ള
സ്തനാംഭന്വസ്ഥാപികയ നില് ഈ സഭ ഉല്ക്കാന്ണ
കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം ആയതാണെന്ന് ഈ സമ നികന്റ് പാണ നി
താണെന്ന് ഈ സമ ര നിതാണെന്ന് ഈ സമകപ്പടുത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ സതാണെന്ന് ഈ സമ ര
നടപാട നി കേള മൈല കേകക്കാന്്ള്ളണകമന്മെന്റ്
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടു കേയും നാം കചെയ്യുന.

23 29.9.1972 ശ്. ക കേ. ജ നി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപാ നിള്ള തമ്പ കറ്ക്കാന്റ്മെന്റ് വ നികക്ഷപാണ ക കേന്ദ്രം�আX�ത്ത നില്
സ്റമൈലലറ്മെന്റ് വ നിഭ്ോനാം സ്ഥാപിക്പാ നിക്കു കേ

താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരത്തുള്ള തമ്പ കറ്ക്കാന്റ്മെന്റ്
വ നികക്ഷപാണ ക കേന്ദ്രം�আX�ത്ത നില് സ്ഥാപിക്പാ നിക്കുവ്ന
ഉക ഉദ്ദേശിച്ച നിച് നിരുന സ്റമൈലലറ്മെന്റ് വ നിഭ്ോനാം
മകറ്ര നിടകത്തക്കാന്്മെന്റ് മ്റ നികക്കാന്്ണ്ടുകപാ് കേ്നുള്ള
ന്ക്കാന്കത്ത ഈ സഭ അതാണെന്ന് ഈ സമന്നാം ോജരവകത്ത്ടുനാം
ഉല്ക്കാന്ണകയ്ടുനാം വ്ക്ഷ നിക്കു കേയും നാം
അതാണെന്ന് ഈ സമ നികനതാണെന്ന് ഈ സമ നിര്യ നി കവണ്ടാം കപ്പല് നടപാട നി കേള
അട നിയന് നിരമ്യ നി സ ് കേര നിക്കുവ്ന
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കു കേയും നാം
കചെയ്യുന.

24 20.10.1972 ശ്. എ. സ നി. ചെ്കക്കാന്് വ നിദൂരപ്ക്ശിച്ചങ്ങള നില് പ്്ഥമ നി കേ വ നി്്ഭ്സ
സജ കേരനാം കമച്കപ്പടുത്തു കേ
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വ നി്്ഭ്സ സജ കേരങ്ങള താണെന്ന് ഈ സമ്രതാണെന്ന് ഈ സമകമന വളകര
കുറച്ചുമ്ത്രമുള്ള മലബ്റ നികല കുട നികയറ ക കേ്ളന നി
പ്ക്ശിച്ചങ്ങള നിലും വനാം  കേ നിഴായക്കാന്ന മലകയ്ര
പ്ക്ശിച്ചങ്ങള നിലും വനാം മൈലപ്മറ നി
വ നി്്ഭ്സത്ത നികനങ്ക നിലും വമുള്ള സജ കേരങ്ങള
കചെയ്തു ക കേ്ടുക്കുവ്ന കവണ്ടാം കപ്പല് നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

25 27.10.1972 ശ്. എ. പാ നി. കുരന കപാ്തകമഖല്സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള നികല പ്്ക്ശിച്ച നി കേ
ന നിയമനങ്ങള

ഇന്യും കട വ നിവ നിധിക ഭ്ോങ്ങള നിലും വള്ള ക കേന്ദ്രം�আX�
കപാ്ത കമഖല് സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള നില് കപാ്ലും വനാം
അതാണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്നത്തുള്ളവകര മ്ത്രകമ
ന നിയമ നിക്കുവ്ന പാ്ടുള്ളൂ എന
ക്ശിച്ച്കയ്ദഗഥനത്ത നിനു  കേട കേ വ നിരുര്ദ്ധമ്യ
ന നിലപാ്ട്മെന്റ് വ നിവ നിധിക സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേള
എടുത്ത നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നില് ഈ സഭ ഉല്ക്കാന്ണ
കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം ഈ സ്ഥാപിക നിതാണെന്ന് ഈ സമ നിവ നികശിച്ചഷികനാം
അവസ്ന നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനു അട നിയന് നിര
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ോവണ്കമന്റ് നി
കന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടു കേയും നാം കചെയ്യുന.

26 15.6.1973 ശ്. സ നി. വ്സുക്വകമകന്ന ഭക്ഷധിക്നങ്ങളുകട ക കേന്ദ്രം�আX� വ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം
വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കു കേ

അര നിയും നാം കോ്താണെന്ന് ഈ സമമനാം അടക്കാന്നാം ഒര്ളക്കാന്്മെന്റ്
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നി് നിനനാം 12  ഔണ്സ്മെന്റ് എന കതാണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ നില്
ഭക്ഷധിക്നനാം കറഷികന കഷിക്പ്പു കേള വഴായ നി
വ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണനാം കചെയ്യുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യത്രയും നാം
അര നിയും നാം കോ്താണെന്ന് ഈ സമമനാം കൃതാണെന്ന് ഈ സമമ്യും നാം ക്രമമ്യും നാം
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികനത്ത നിച്ചുതാണെന്ന് ഈ സമരണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ടഭര്മ്മി നിക്കുന.

27 22.6.1973 ശ്. എസ്മെന്റ്. ്്കമ്്രന എറണ്കുളനാം  -  ആലപ്പുഴായ  -   കേ്യനാംകുളനാം
താണെന്ന് ഈ സമ്രക്ശിച്ചകറയ നില്പ്പ്താണെന്ന് ഈ സമ

ക കേരളത്ത നികല താണെന്ന് ഈ സമ്രപ്ക്ശിച്ചത്ത നികന്റ്
വ നി കേസനത്ത നിന്മെന്റ് അതാണെന്ന് ഈ സമന്്കപാക്ഷ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ
എറണ്കുളനാം-ആലപ്പുഴായ- കേ്യനാംകുളനാം താണെന്ന് ഈ സമ്രക്ശിച്ച
കറയ നില്കവയും കട പാണ നി അഞ്ച്നാം പാഞ്ചവത്സര
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ നിലും വളകപ്പടുത്ത നി പൂര്മ്മത്ത് കേര നിക്കുന
താണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ടഭര്മ്മി നിക്കുന.
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28 6.7.1973 ശ്. പാ നി. സ നിറ നിയ കേ്മെന്റ് കജ്ണ് കപാ്തകതാണെന്ന് ഈ സമ്ട്ട് അവ നിള വ നി കേസന  കേജണ്സ നില്
രൂപാ് കേരണന്ക്കാന്നാം പാ നിനവല നിക്കു കേ

മലഞ്ചരക്കു കേള (സുോന്ധി തരണദ്രവങ്ങള ),
 കേശുവണ്ടാം കപ്പല് നി,  ന്ള നിക കേരനാം,  അടയ്ക്ക്  എന നിവയും കട
വ നി കേസനത്ത നിനുകവണ്ടാം കപ്പല് നി രൂപാ് കേര നിക്കാന്കപ്പട്ട് അ നിട്ടുള്ള
പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ വ നി കേസന  കേജണ്സ നിലും വ കേള
പാ നിര നിച്ചുവ നിട്ട് അ്മെന്റ് ഇവയ്കകക്കാന്ല്നാം കൂട നി ഒരു കപാ്ത
പ്ലാന്� �്കന്റ്ഷികന കക്ര്പ്സ് വി്മെന്റ് വ നി കേസന  കേജണ്സ നില്
രൂപാ് കേര നിച്്ല് മതാണെന്ന് ഈ സമ നികയനള്ള ന്ഷികണല്
അഗ നി കേളച്ര്മ്മ  കേല്ഷികകന്റ് ശിച്ച നിപാ്ര്മ്മശിച്ച
കമല്പ്പറഞ്ഞ കൃഷിക നി കേളുകട വ നി കേസനകത്ത
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികൂലമ്യ നി ബ്ധിക നിക്കുകമനള്ളത ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്
ന നിലവ നിലും വള്ള വ നി കേസന  കേജണ്സ നിലും വ കേള
അകതാണെന്ന് ഈ സമപാട നി ന നിലന നിറുത്തണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

29 8.2.1973 ശ്. വര്മ്മക്കാന് നി മൈലപാന്ടന ക കേന്ദ്രം�আX�ത്ത നില് ന നിനളള ഭക്ഷധിക്ന വ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം
വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കു കേ

സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത ഭക്ഷധിക്ന കറഷികന
വ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണത്ത നില് ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ നിര നിക്കുന കുറവ നികന
പാര നിോണ നിച്ചുനാം ഇന്കയ്ട്ട് അ്ക കേ കമച്കപ്പട്ട് അ
വ നിളവുണ്ടാം കപ്പല്്യ നിട്ടുണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് എന വസ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
 കേണക്കാന് നികലടുത്തുനാം ക കേരളത്ത നില് പ്താണെന്ന് ഈ സമ നി് നിനനാം
യൂണ നിറ്മെന്റ് ഒന നിന്മെന്റ് 6  ഔണ്സ്മെന്റ് അര നിയും നാം 6
ഔണ്സ്മെന്റ് കോ്താണെന്ന് ഈ സമമനാം നല് കേ്ന ആവശിച്ചമ്യ
ഭക്ഷധിക്നനാം എത്ത നിച്ചു താണെന്ന് ഈ സമരണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

അഞ്ച്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ
30 8.7.1977 ശ്. എനാം. ക കേ. കൃഷ്ണന ക കേകര്ല്പനങ്ങളുകട  ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നിനയനാം താണെന്ന് ഈ സമ നിരുത്തു കേ

കവള നികച്ണയും കടയും നാം  ക കേ്പ്യും കടയും നാം
ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കുവ്നുനാം ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
താണെന്ന് ഈ സമ്രുവ വനകതാണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ നില് കുറയ്ക്കുവ്നുനാം
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് എടുത്ത നിര നിക്കുന താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം
ക കേരളത്ത നികല ക കേര  കേര്മ്മഷിക കേരുകട ജ്വ നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം
താണെന്ന് ഈ സമകന താണെന്ന് ഈ സമ കേര്മ്മത്തു  കേളയും നതനാം
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ് സ്മ്പത്ത നി കേ ഭദ്രതാണെന്ന് ഈ സമകയ
കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല് താണെന്ന് ഈ സമ കേര്റ നില്ക്കുനതമ് കേയ്ല് ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം റദ
കചെയ്യാറാക്കി ന നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ എല് നടപാട നി കേളുനാം
അട നിയന് നിരമ്യ നി സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.
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31 8.7.1977 ശ്. സ നി. എ. കുരന ന നിര്മ്മബന്ധി തരണ നിതാണെന്ന് ഈ സമ ന നികക്ഷപാപാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി ത കേ മടക്കാന് നി
നല്കു കേ

ന നിര്മ്മബന്ധി തരണ നിതാണെന്ന് ഈ സമ ന നികക്ഷപാ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി അനുസര നിച്്മെന്റ്
ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് പാ നിട നിച്ചു വച് ത കേ അട നിയന് നിരമ്യ നി
താണെന്ന് ഈ സമ നിര നിച്ചു ക കേ്ടുക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ സനാംസ്ഥാപിക്ന-

ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

32 8.7.1977 ശ്. ക കേ. പാ നി. പ്ഭ് കേരന കബ്ണസ്മെന്റ് ന നിയമത്ത നില് കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി വരുത്തു കേ

ഏറവുനാം കുറഞ്ഞ കബ്ണസ്മെന്റ് 8.33 ശിച്ചതാണെന്ന് ഈ സമമ്നമ്യ നി
പുന:സ്ഥാപിക്പാ നിക്കാന്ത്തക്കാന്വ നിധികനാം കബ്ണസ്മെന്റ്
ന നിയമത്ത നില് അട നിയന് നിരമ്യ കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി
വരുത്തണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ അഭ നിപ്്യകപ്പടുന.

33 10.2.1978 ശ്. പാ നി. എസ്മെന്റ്. ശ്വ്സന  കേയര്മ്മ താണെന്ന് ഈ സമടുക്കു ന നിര്മ്മല്ണകമഖലയ നികല
സ  കേ്രവല്ക്കാന്രണ ന്ക്കാന്നാം പാ നിനവല നിക്കു കേ

 കേയര്മ്മ താണെന്ന് ഈ സമടുക്കു ന നിര്മ്മല്ണനാം യനവല്
ക്കാന്ര നിക്കാന്്നുനാം  കേയറ്റുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി കചെയ്യാറാക്കി ന്നുനാം ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് സ  കേ്ര വവസ്യ നി കേളക്കാന്്മെന്റ്
മൈലലസനസ്മെന്റ് നല് കേ നിയതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് ക കേരളത്ത നികല  കേയര്മ്മ
വവസ്യത്ത നില് വമ്പ നിച് കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മയ്ക്കുനാം
കചെറു കേ നിട ഉല്പാ്് കേരുകട താണെന്ന് ഈ സമ കേര്മ്മച്യ്ക്കുനാം
ഇടയ്ക്കുകമനള്ളതക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
മൈലലസനസ്മെന്റ് ഉടനട നി റ ഉദ്ദേ്ക്കാന്്ന കവണ്ടാം കപ്പല്
നടപാട നി കേള എടുക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

34 10.2.1978 ശ്. എനാം. വ നി. ര്്വന താണെന്ന് ഈ സമക ഉദ്ദേശിച്ചസ യനാംഭരണ കതാണെന്ന് ഈ സമരകഞ്ഞടുപ്പ്മെന്റ്
കവോത്ത നില്ക്കുവ്ന നടപാട നി സ ് കേര നിക്കു കേ

ന്ട്ട് അ നിവയ്ക്ക് കപ്പട്ട് അ പാഞ്ച്യത്ത്മെന്റ്-മുന നിസ നിപ്പല് -
ക കേ്ര്മ്മപ്പകറഷികന കതാണെന്ന് ഈ സമരകഞ്ഞടുപ്പു കേള  കേഴായ നിയും നത്ര
കവോനാം നടത്തണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

35 10.2.1978 ശ്. ട നി. എ. മജ്്്മെന്റ് യനവല്കൃതാണെന്ന് ഈ സമമല്സബന്ധി തരണനകമഖലയ നികല
സ  കേ്രവല്ക്കാന്രണ ന്ക്കാന്നാം പാ നിനവല നിക്കു കേ

യനവല്്രവല്ക്കൃതാണെന്ന് ഈ സമമല്സബന്ധി തരണനനാം സ  കേ്ര
വവസ്യ നി കേകള ഏല്പ്പ നിക്കാന്്നുള്ള ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം ക കേരളത്ത നികല
ലക്ഷക്കാന്ണക്കാന് നിന്മെന്റ് മല്സകത്ത്ഴായ നില്ള നി കേകള
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മയ നികലക്കു താണെന്ന് ഈ സമള്ള നിവ നിടു കേയും നാം
താണെന്ന് ഈ സമ്രപ്ക്ശിച്ചത്ത്മെന്റ് ഗുരുതാണെന്ന് ഈ സമരമ്യ സ്മ്പത്ത നി കേ
താണെന്ന് ഈ സമ കേര്മ്മച് ഉണ്ടാം കപ്പല്്ക്കു കേയും നാം കചെയ്യുകമനള്ള
യ്ഥ്ര്മ്മികത്ത പാര നിോണ നിച്്മെന്റ്
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ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം
റ ഉദ്ദേ്ക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ അഭര്മ്മി നിക്കുന.

36 24.2.1978 ശ്. ക കേ. ക കേ. കുമ്രപാ നിള്ള  കേയറുല്പ്പനങ്ങളുകട  വ നിക്ശിച്ചവ്പാ്രനാം
ക്ശിച്ചസ്ല്ക്കാന്ര നിക്കുവ്ന നടപാട നി സ ് കേര നിക്കു കേ

 കേയറ നികന്റ്യും നാം  കേയറുല്പ്പനങ്ങളുകടയും നാം
വ നിക്ശിച്ചവ്പാ്രനാം ഉടന
ക്ശിച്ചസ്ല്ക്കാന്ര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ടഭര്മ്മി നിക്കുന.

37 3.3.1978 ശ്. പാ്ടനാം കോ്പാ്ലന അധിക നി കേ്രവ നിക കേന്ദ്രം�আX�് കേരണത്ത നികന്റ്
ഗുണഫ് ലങ്ങള സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് ലഭമ്ക്കു കേ

ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന ബന്ധി തരണങ്ങള നില് ഒരഴായ നിച്ചുപാണ നി
ആവശിച്ചമ്യത ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് അധിക നി കേ്ര
വ നിക കേന്ദ്രം�আX�് കേരണനാം നടത്ത നി സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങളക്കാന്്മെന്റ്
കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല് അധിക നി കേ്രങ്ങളുനാം ധികന്ോമനമ്ര്മ്മ്ഗ്ഗങ്ങളുനാം
നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വവശിച്ചമ്യ ഭരണ്ടന്
മ്റങ്ങള വരുത്തണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ശിച്ച നിപാ്ര്മ്മശിച്ച കചെയ്യുന.

38 7.7.1978 ശ്. എന . വ്സുക്വനപാ നിള്ള ഷിക്  -   കേല്ഷികന റ നികപ്പ്ര്മ്മട്ട് അ നിന്മെന്റ് കമല് നടപാട നി
സ ് കേര നിക്കു കേ

ഷിക്  കേല്ഷികന റ നികപ്പ്ര്മ്മട്ട് അ നില് കുറക്കാന്്കരന
 കേണ്ടാം കപ്പല് നിട്ടുള്ളവരുകട കപാര നില് ന നിയമ്നുസൃതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ
നടപാട നി കേള മൈല കേകക്കാന്്ള്ളണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

39 28.7.1978 ശ്. പാ നി. സ്താണെന്ന് ഈ സമ നി ഹിതം��.00�്ജ നി സ ്താണെന്ന് ഈ സമന്സമരകസന്ന നി കേളക്കാന്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�
കപാനഷികന അനുവ് നിക്കു കേ

ഇന്ന സ ്താണെന്ന് ഈ സമനസമരത്ത നികന്റ് ഭ്ോമ്യ നി
ക കേരളത്ത നില് വ നിക്ശിച്ച്ധിക നിപാതാണെന്ന് ഈ സമത്ത നികനതാണെന്ന് ഈ സമ നിര്യ നി
കപാ്ട്ട് അ നിപ്പുറകപ്പട്ട് അ മലബ്ര്മ്മ  കേല്പാനാം എന
കപാര നിലറ നിയകപ്പടുന സ ്താണെന്ന് ഈ സമനസമരത്ത നില്
പാകങ്കടുത്തവര്മ്മക്കുനാം സ ്താണെന്ന് ഈ സമന സമരത്ത നില്
പാകങ്കടുത്ത്മെന്റ് ഇന നിയും നാം കപാനഷികന  കേ നിട്ട് അ്ത്തവര്മ്മക്കുനാം
പുനപ് വയല്ര്മ്മ സമരനാം,   കേര നികവള്ളൂര്മ്മ ,
 കേ്വുനാംപാ്യ നി എന് സമരങ്ങള നില്
പാകങ്കടുത്തവര്മ്മക്കുനാം അവരുകട ആശ നിതാണെന്ന് ഈ സമര്മ്മക്കുനാം
സ ്താണെന്ന് ഈ സമന സമരകസന്ന നി കേളക്കുള്ള
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് കപാനഷികന നല്കണകമന്മെന്റ് ഈ
സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.
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40 23.2.1979 ശ്. എനാം. വ നി. ര്്വന  കേയര്മ്മവവസ്യ കമഖലയും കട
സനാംരക്ഷണത്ത നിന്യ നി നടപാട നി സ ് കേര നിക്കു കേ

 കേയര്മ്മവവസ്യ രനാംോത്ത്മെന്റ് വ്പാ കേമ്യ നി
ത്ത്ര്മ്മന നിര നിക്കുന കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മയ്ക്കുനാം  കൂല നി
ക്കുറവ നിനുനാം പാര നിഹിതം��.00�്രനാം  കേ്ണുവ്ന ആവശിച്ചമ്യ
അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു
 കേകള്ട്വശിച്ചകപ്പടുന.

41 2.3.1979 ക്്. ക കേ. സ നി. കജ്സഫ് ്മെന്റ് മലകയ്ര കേര്മ്മഷിക കേര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് പാട്ട് അയനാം

ക കേരളത്ത നികല മലകയ്ര പ്ക്ശിച്ചങ്ങള നില്
വര്മ്മഷികങ്ങള്യ നി ഭൂമ നി മൈല കേവശിച്ചനാം വച്്മെന്റ് അനുഭവ നിച്ചു
ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന അകന കേനാം കൃഷിക നിക്കാന്്ര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്
പാട്ട് അയനാം ലഭ നിക്കാന്്ത്തത മൂലനാം സഹിതം��.00� കേരണ
ബ്ങ്കു കേള നില് ന നിനനാം മറ്മെന്റ് ധികന കേ്ര
സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള നില് ന നിനനാം പാണനാം  കേടനാം
എടുക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് സ്ധിക നിക്കാന്്കതാണെന്ന് ഈ സമ വന നിര നിക്കുന
സ്ഹിതം��.00�ചെരനാം  കേണക്കാന് നികലടുത്ത്മെന്റ് പാട്ട് അയനാം
ലഭ നിക്കുവ്ന അര്മ്മഹിതം��.00�താണെന്ന് ഈ സമയും ള്ള എല്
കൃഷിക നിക്കാന്്ര്മ്മക്കുനാം പാട്ട് അയനാം നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
ആവശിച്ചമ്യ നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ശിച്ച നിപാ്ര്മ്മശിച്ച
കചെയ്യുന.

42 30.3.1979 ശ്. എന . ഐ. ക്വസ നിക്കുട്ട് അ നി മതാണെന്ന് ഈ സമനഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂനപാക്ഷങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് സനാംരക്ഷണനാം

മതാണെന്ന് ഈ സമ നഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂനപാക്ഷങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് ഭരണ്ടന
നല് കേ നിയ നിട്ടുള്ള അവ കേ്ശിച്ചങ്ങളക്കുനാം
മകതാണെന്ന് ഈ സമതാണെന്ന് ഈ സമരതാണെന്ന് ഈ സമ ത്ത നിനുകമതാണെന്ന് ഈ സമ നിര്യ നി ഇന്യ നികല
വ നിവ നിധിക സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള നില് നടക്കുന
ആക്രമണങ്ങള നില് ഈ സഭയ്ക്കുള്ള ഉല്ക്കാന്ണ
കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം അത്തരനാം
പ്വര്മ്മത്തനങ്ങളകക്കാന്താണെന്ന് ഈ സമ നിര്യ നി ശിച്ചക്തമ്യ
നടപാട നി കേള മൈല കേകക്കാന്്ള്ളണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടു കേയും നാം
കചെയ്യുന.

43 6.4.1979 ശ്. ചെടയന കോ്വ നിന്ദന മനാംോല്പുരനാം  -  താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം കറയ നില്പ്പ്താണെന്ന് ഈ സമ
ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ല്

മനാംോല്പുരനാം-താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം കറയ നില്കവ
മൈലലന ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്്നുനാം അകതാണെന്ന് ഈ സമ്കട്പ്പനാം
മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ് കേര നിക്കാന്്നുനാം അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള
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സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�-
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

44 28.9.1979 ശ്. ട നി. ക കേ. അബ റബ്ബര്മ്മ ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്കുളള സബസ നി് നി താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം
പാ നിനവല നിക്കു കേ

ക കേരളത്ത നികല റബ്ബര്മ്മ  കേര്മ്മഷിക കേകര
ക്്ഷിക കേരമ്യ നി ബ്ധിക നിക്കുന,  റബ്ബര്മ്മ
ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്കാന്്മെന്റ് സബസ നി് നി നല്കു കേകയന
ക കേന്ദ്രം�আX� താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം റദ കചെയ്യാറാക്കി നണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്വശിച്ചകപ്പടുന.

45 28.9.1979 ക്്. കജ്ര്മ്മജ്മെന്റ് മ്താണെന്ന് ഈ സമയു റബ്ബര്മ്മ ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി ന നിറുത്തല്ക്കു കേ

തര്മ്മച്യ്യ നി റബ്ബര്മ്മ ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി കചെയ്ത്മെന്റ് റബ്ബര്മ്മ
 കേര്മ്മഷിക കേകര കദ്ര്ഹിതം��.00� നിക്കുന ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് നടപാട നിയ നില് ഈ സഭ
ഉല്ക്കാന്ണ കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം റബ്ബര്മ്മ ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
കചെയ്യുന നടപാട നി ന നിര്മ്മത്തല് കചെയ്യാറാക്കി നണനാം എന്മെന്റ്
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കു കേയും നാം
കചെയ്യുന.

ആറ്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ
46 22.2.1980 ശ്. ര്മചെന്ദ്രം�আX�ന  കേടനപ്പള്ള നി യും   .  എ  .  ഇ  .   സര്മ്മക്കാന്്രുമ്യും ളള ചെര്മ്മച് കേള നില്

ക കേരളത്ത നികന്റ് പ്്താണെന്ന് ഈ സമ നിന നിധികനാം ഉറപ്പ്ക്കു കേ

യും .എ.ഇ.-യ നില് പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയതാണെന്ന് ഈ സമ്യ നി ക കേ്ണ്ടുവന നിട്ടുള്ള
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില് ന നിയമനാം മൂലനാം അവ നികട  കേഴായ നിയും ന
മലയ്ള നി കേളക്കു കനര നിടുന മൈലവഷികമങ്ങള
പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കുവ്ന യും .  എ.  ഇ.  ോവണ്കമന്റുമ്യ നി
ഇന്് ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് നടത്തുന എല്
കൂട നിയ്കല്ചെന കേള നിലും വനാം ക കേരള്
ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് ഒരു പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിന നിധിക നികയക്കൂട നി
ഉളകപ്പടുത്തണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
ഈ സഭ അഭര്മ്മി നിക്കുന.

47 28.3.1980 ശ്. എന . പാ നി. കമ്യ്ത്ന മതാണെന്ന് ഈ സമനഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂനപാക്ഷങ്ങളക്കുനാം
ഹിതം��.00�ര നിജനങ്ങളക്കുകമതാണെന്ന് ഈ സമ നികരയും ളള
ആക്രമണങ്ങള നില് പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികഷികധികനാം

ഇന്യും കട പാല ഭ്ോങ്ങള നിലും വമ്യ നി മതാണെന്ന് ഈ സമനഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂന
പാക്ഷങ്ങളക്കുനാം ഹിതം��.00�ര നിജനങ്ങളക്കുനാം എതാണെന്ന് ഈ സമ നിര്യ നി
നടക്കുന ആക്രമണങ്ങള നില് ഈ സഭ
ആശിച്ചങ്കയും നാം പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികഷികധികവുനാം പ് കേട നിപ്പ നിക്കുന.  ഈ
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പ്ശ്നത്ത നില് ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് ശര്ദ്ധ
പാതാണെന്ന് ഈ സമ നിയണകമനഭര്മ്മി നിക്കുന.

48 4.7.1980 ശ്. ഇ. ക കേ. പാ നിള്ള ര്സവളങ്ങളുകട വ നിലവര്മ്മര്ദ്ധനവ്മെന്റ് പാ നിനവല നിക്കു കേ

 കേ്ര്മ്മഷിക നിക കേ്ല്പ്പനങ്ങളുകട വ നിലയ നിട നിവ്മെന്റ്,
ന നികതാണെന്ന് ഈ സമ്പാകയ്ോ സ്ധികനങ്ങളുകട
വ നിലവര്മ്മര്ദ്ധനവ്മെന്റ് എന നിവമൂലനാം ന നിരന്രമ്യ നി
ക്സ്പോര്കളശിച്ചമനുഭവ നിക്കുന നമ്മുകട ന്ട്ട് അ നികല
 കേര്മ്മഷിക കേജനതാണെന്ന് ഈ സമകയ കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല് ദുര നിതാണെന്ന് ഈ സമത്ത നികലക്കാന്്മെന്റ്
ആഴായ ്മെന്റ്ത്തുമ്റ്മെന്റ് ര്സവളങ്ങളുകട വ നില ഭ്മമ്യ
കതാണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ നില് വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിച്ചുക കേ്ണ്ടുള്ള
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് നടപാട നിയ നില് ഈ
സഭയ്ക്കുള്ള അതാണെന്ന് ഈ സമോ്ധികമ്യ ഉല്ക്കാന്ണ
കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം ആ നടപാട നി കേള
പാ നിനവല നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കു കേയും നാം കചെയ്യുന.

49 4.7.1980 ശ്. വര്മ്മക്കാന്ല ര്ധിക്കൃഷ്ണന ക കേ്കക്കാന്്  ,   റബ്ബര്മ്മ ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി കചെയ്യുവ്നുളള
താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം പാ നിനവല നിക്കു കേ

ക കേ്കക്കാന്്,  റബ്ബര്മ്മ എന നിവ ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
കചെയ്യാറാക്കി ന്നുള്ള ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്റ്
താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നത്ത നില് ഈ സഭ ഉല്ക്കാന്ണ
കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നത്ത നില്
ന നിനനാം ഉടന പാ നിന് നിര നിയണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കു കേയും നാം
കചെയ്യുന.

50 4.7.1980 ശ്. കജ. ചെ നിത്തരഞ്ജന  കേശുവണ്ടാം കപ്പല് നി ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി കചെയ്യുവ്നുളള താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം
പാ നിനവല നിക്കു കേ

 കേശുവണ്ടാം കപ്പല് നി വവസ്യശിച്ച്ല കേളക്കാന്്മെന്റ്
ആവശിച്ചമ്യ കതാണെന്ന് ഈ സമ്ട്ട് അണ്ടാം കപ്പല് നിയും കട വ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണനാം
ോവണ്കമന്റു ഉടമയ നിലും വള്ള വ്പാ്ര സ്ഥാപിക്പാനനാം
മുകഖന നടത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനു പാ കേരനാം സ  കേ്ര
ഫ് ്ക്ട് അറ നി ഉടമ കേളക്കാന്്മെന്റ്  കേശുവണ്ടാം കപ്പല് നി ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
കചെയ്യാറാക്കി ന്ന അനുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി നല് കേ നിയ നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്
ക കേരളത്ത നികല  കേശുവണ്ടാം കപ്പല് നി വവസ്യത്ത നികന്റ്
ആകര്ോ കേരമ്യ നടത്ത നിപ്പ നികനയും നാം
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്ള നി താണെന്ന് ഈ സമ്ല്പ്പരങ്ങകളയും നാം
ക്്ഷിക കേരമ്യ നി ബ്ധിക നിക്കുകമനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല് പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നത്ത നില് ഈ സഭ ഉല്ക്കാന്ണ
കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം അതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് പാ നിനവല നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ്
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കു കേയും നാം
കചെയ്യുന.
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51 11.7.1980 ശ്. ക കേ്ല നിയകക്കാന്്ട്മെന്റ് 
എന . കൃഷിക ്മെന്റ്ണന ന്യര്മ്മ കപാ്ത സനാംഭരണവ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണ സനാംവ നിധിക്നനാം

ശിച്ചക്ത നികപ്പടുത്തു കേ

കുതാണെന്ന് ഈ സമ നിച്ചു  കേയറ നികക്കാന്്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന
വ നിലക്കാന്യറകത്ത,  കപാക്ട്ര്ള നിയനാം ഉല്പ്പനങ്ങളുകട
വ നില,  കറയ നില്കവ ന നിരക്കു കേള എന നിവ
വര്മ്മര്ദ്ധ നിച്താണെന്ന് ഈ സമ നിലൂകടയും നാം പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ എക്സ്പോര്മൈലസസ്മെന്റ്
ന നികുതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള ചുമത്ത നിയതാണെന്ന് ഈ സമ നിലൂകടയും നാം കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല്
വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്്ന നിടയ്ക്കാന് നിയ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് നടപാട നിയ നില് ഈ സഭ
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികഷികധിക നിക്കു കേയും നാം ന നികതാണെന്ന് ഈ സമ്പാകയ്ോ
സ്ധികനങ്ങള എങ്ക നിലും വനാം കുറഞ്ഞ വ നിലയ്ക്ക് ്മെന്റ്
ജനങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് ലഭ നിക്കുവ്ന  കേഴായ നിയും ന
താണെന്ന് ഈ സമരത്ത നിലും വള്ള കപാ്ത സനാംഭരണ വ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണ
സനാംവ നിധിക്നനാം ഉണ്ടാം കപ്പല്്ക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�-
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കു കേയും നാം കചെയ്യുന.

52 11.7.1980 ശ്. എന . പാ നി. കമ്യ്ത്ന വ നിമ്നത്ത്വള വ നി കേസനനാം താണെന്ന് ഈ സമ ര നിതാണെന്ന് ഈ സമകപ്പടുത്തു കേ

താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം,  ക കേ്ച് നി
വ നിമ്നത്ത്വളങ്ങളുകട വ നി കേസനത്ത നിന്മെന്റ്
അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം
ക കേ്ഴായ നികക്കാന്്ട്മെന്റ് വ നിമ്നത്ത്വളനാം എത്രയും നാം കവോനാം
പൂര്മ്മത്ത നിയ് കേത്തക്കാന് വ നിധികത്ത നില് ന നിര്മ്മല്ണനാം
ആരനാംഭ നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ടഭര്മ്മി നിക്കുന.

53 18.7.1980 ശ്. താണെന്ന് ഈ സമച്ട നി പ്ഭ് കേരന മ നിന നിമനാം കൂല നി ന നിശ്ചയ നിക്കു കേ

 കേശുവണ്ടാം കപ്പല് നി,  ബ്് നി,  മൈല കേത്തറ നി,   കേയര്മ്മ ,
മല്സസനാംസ്കരണനാം എന് വവസ്യങ്ങള നില്
കമഖല്ട നിസ്ഥാപിക്നത്ത നില് മ നിന നിമനാം കൂല നി
ന നിശ്ചയ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

54 18.7.1980 ശ്. എന . സുബ്രഹ്മണ കഷികണ്യ നി മൈല കേത്തറ നി കമഖലകയ സനാംരക്ഷ നിക്കു കേ

നൂല നികന്റ് വ നിലക്കാന്യറനാം മൂലനാം
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മയ നികലയ്ക്ക് ്മെന്റ് ന്ങ്ങ നികക്കാന്്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന
ക കേരളത്ത നികല ഒനര ലക്ഷത്ത നില്പ്പരനാം
മൈല കേത്തറ നി വവസ്യകത്ത്ഴായ നില്ള നി കേകള
രക്ഷ നിക്കാന്്ന കവണ്ടാം കപ്പല് അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.
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55 25.7.1980 ശ്. ക കേ. മുഹിതം��.00�ല്്ല നി സമഗമ്യ കബ്ണസ്മെന്റ് ന നിയമനാം ന നിര്മ്മല നിക്കുവ്ന
നടപാട നി സ ് കേര നിക്കു കേ

കബ്ണസ്മെന്റ് മ്റ നിവയ്ക്ക് കപ്പട്ട് അ കവതാണെന്ന് ഈ സമനനാം എന താണെന്ന് ഈ സമതാണെന്ന് ഈ സമ നാം
അനാംോ് കേര നിച്ചു ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് സമഗമ്യ ഒരു
കബ്ണസ്മെന്റ് ന നിയമനാം ക കേ്ണ്ടുവരണകമന്മെന്റ് ഈ
സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ടഭര്മ്മി നിക്കുന.

56 25.7.1980 ശ്. ക കേ. ക കേ. ശ്ന നിവ്സന വളനാം  ,    കേ്ടന്ശിച്ച നിന നി എന നിവക്കാന്്മെന്റ് വ നില
സബസ നി് നി നല്കു കേ

ഇനകത്ത വര്മ്മര്ദ്ധ നിച് കൃഷിക നികച്ലവ നികനയും നാം
 കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ വ നിള കേളുകട വ നിലക്കുറവ നികനയും നാം
പാര നിോണ നിച്്മെന്റ്  കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ്വശിച്ചങ്ങളക്കുള്ള വളനാം,
 കേ്ടന്ശിച്ച നിന നി മുതാണെന്ന് ഈ സമല്യവയ്ക്ക് ്മെന്റ് റബ്ബര്മ്മ കബ്ര്മ്മ് നില്
ന നിന്മെന്റ് റബ്ബര്മ്മ കൃഷിക നിക്കാന്്ര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് നല്കുനത കപാ്കല
വ നിലയ നില് 50  ശിച്ചതാണെന്ന് ഈ സമമ്നനാം സബസ നി് നിയ്യ നി
നല് കേണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

57 12.12.1980 ശ്. പാ നി. ക കേ. ചെന്ദ്രം�আX�്നന്ദന  കേയര്മ്മ വവസ്യ പുന  :  സനാം്ടന പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്കാന്്മെന്റ്
സ്മ്പത്ത നി കേ സഹിതം��.00�്യനാം

ക കേരളത്ത നികല  കേയര്മ്മ വവസ്യ
പുന:സനാം്ടന് പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ്ക്ക് ്മെന്റ് സ്മ്പത്ത നി കേ
സഹിതം��.00�്യനാം നല് കേ്കതാണെന്ന് ഈ സമ  കേയര്മ്മ വവസ്യകത്ത
അവോണ നിക്കു കേയും നാം  കേയര്മ്മ വവസ്യനാം ഈ
സനാംസ്ഥാപിക്നത്തു ന നിന്മെന്റ്  മറ്റു സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള നികലയ്ക്ക് ്മെന്റ്
മ്റത്തക്കാന് സ്ഹിതം��.00�ചെരനാം സൃഷ്ടിക്കുകയ നിക്കു കേയും നാം കചെയ്യുന
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് നയത്ത നില് ഈ സഭ
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികഷികധിക നിക്കു കേയും നാം സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത  കേയര്മ്മ
വവസ്യ പുന:സനാം്ടന് പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ്ക്ക് ്മെന്റ്
ആവശിച്ചമ്യ സ്മ്പത്ത നി കേ സഹിതം��.00�്യനാം
അട നിയന് നിരമ്യ നി നല് കേണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടു കേയും നാം കചെയ്യുന.

58 12.12.1980 ശ്. എനാം. വ നി. ര്ജകോ്പാ്ലന മൈല കേത്തറ നികമഖലകയ സനാംരക്ഷ നിക്കുവ്ന നടപാട നി
സ ് കേര നിക്കു കേ

നൂല നികന്റ്യും നാം മറ്റുനാം അമ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ വ നിലക്കാന്യറനാം,
മൈല കേത്തറ നി ഉളപ്പനങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് മ്ര്മ്മക്കാന്റ നില്യ്മ
തടങ്ങ നിയ  കേ്രണങ്ങള്ല് ക കേരളത്ത നികല
മൈല കേത്തറ നി വവസ്യനാം ഗുരുതാണെന്ന് ഈ സമരമ്യ
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നിയ നികലയ്ക്കുനാം,  താണെന്ന് ഈ സമല്ഫ് ലമ്യ നി
മൈല കേത്തറ നികത്ത്ഴായ നില്ള നി കേള രൂക്ഷമ്യ
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മയ നികലയ്ക്കുനാം എത്ത നിയ നിര നിക്കുന
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ഗുരുതാണെന്ന് ഈ സമരമ്യ സ്ഥാപിക നിതാണെന്ന് ഈ സമ നിവ നികശിച്ചഷികത്ത നില് ഈ സഭ
ഉല്ക്കാന്ണ കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം മൈല കേത്തറ നി
വവസ്യകത്തയും നാം മൈല കേത്തറ നി
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്ള നി കേകളയും നാം സനാംരക്ഷ നിക്കാന്്ന
അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന
ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടു കേയും നാം കചെയ്യുന.

59 6.3.1981 ശ്. എനാം. എനാം. ഹിതം��.00�സന  കേയര്മ്മ വവസ്യകമഖലകയ സനാംരക്ഷ നിക്കുവ്ന
നടപാട നി സ ് കേര നിക്കു കേ

ക കേ്ട നിക്കാന്ണക്കാന് നിന്മെന്റ് രൂപായും കട  കേയറുനാം
 കേയറുല്പ്പനങ്ങളുനാം ക കേട്ട് അ നിക്കാന് നിടക്കുനതമൂലനാം
 കേയര്മ്മ വവസ്യരനാംോത്തുണ്ടാം കപ്പല്്യ നിട്ടുള്ള മ്ന്ദവുനാം
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മയും നാം പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കാന്്ന
ക കേന്ദ്രം�আX�സഹിതം��.00�്യനാം  അട നിയന് നിരമ്യ നി
നല് കേണകമനനാം കതാണെന്ന് ഈ സമ്ണ്ടാം കപ്പല് നികന്റ് ്ജര്മ്മലഭനാം
പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കാന്്ന കതാണെന്ന് ഈ സമ്ണ്ടാം കപ്പല് നികന്റ്  കുത്ത കേ സനാംഭരണ
വ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണത്ത നിനുളള പൂര്മ്മണ അധിക നി കേ്രനാം
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ് നിന്മെന്റ് നല് കേണകമനനാം
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

60. 27.3.1981 ശ്. സ നി. ക കേ. താണെന്ന് ഈ സമങ്കപ്പന ക കേന്ദ്രം�আX�സര്മ്മ്വ്വ്സ നില് ക കേരള്യകര്ടുളള വ നികവചെനനാം
അവസ്ന നിപ്പ നിക്കു കേ

ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മ്വ്വ്സ നികലക്കുളള ഉക്്ോ
ന നിയമനത്ത നില് ക കേരള്യകര ഒഴായ നിച്ചു ന നിര്മ്മത്ത നി
വ നികവചെനനാം   കേ്ണ നിക്കുന ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്റ്
കവര നിഫ്  നികക്കാന്ഷികന നയത്ത നില് ഈ സഭ
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികഷികധികനാം കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം ഈ നയനാം
ഉകപാക്ഷ നിക്കാന്ണകമനനാം ഉക്്ോ ന നിയമനത്ത നില്
ഏറവുമധിക നി കേനാം കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മയും ളള
ക കേരള്യര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് അര്മ്മഹിതം��.00�മ്യ പാര നിോണന ഉറപ്പു
വരുത്തണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

61. 10.7.1981 ശ്. സ നി. ട നി. കൃഷ്ണന കറഷികനവ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കു കേ

അര നിയും കട  കേ്രത്ത നില് ഒരു  കേല നി
സനാംസ്ഥാപിക്നമ്യ ക കേരളത്ത നില് 12  ഔണ്സ്മെന്റ്
കറഷികന വ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണത്ത നിന്വശിച്ചമ്യ അര നിയും കട
പാകുതാണെന്ന് ഈ സമ നികപാ്ലും വനാം ഒനര വര്മ്മഷികക്കാന്്ലമ്യ നി
അനുവ് നിക്കാന്്ത്ത ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്റ്
നയത്ത നില് ഈ സഭ പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികഷികധികനാം
കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം 12  ഔണ്സ്മെന്റ് കറഷികന
വ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണത്ത നിന്വശിച്ചമ്യ 1,94,000  (ഒരു
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ലക്ഷത്ത നി കതാണെന്ന് ഈ സമ്ണ്ണൂറ നിന്ല്യ നിരനാം)  ടണ് അര നി
കൃതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ നി അനുവ് നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം അതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്
എത്ത നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് ആവശിച്ചമ്യ വ്ോണ്
സജ കേരനാം അനുവ് നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം രണ്ടു
മ്സകത്തയ്ക്ക് ്വശിച്ചമ്യ അര നി ക കേരളത്ത നിലും വളള
ഫു്്മെന്റ് ക കേ്ര്മ്മപ്പകറഷികന ഓഫ് ്മെന്റ് ഇന്്
കോ്്ജണു കേള നില് കസ്റ്റ്ക്കാന്്മെന്റ് കചെയ്യുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം
സതാണെന്ന് ഈ സമ ര നടപാട നി കേള മൈല കേകക്കാന്്ളളണകമന ഈ
സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കു കേയും നാം കചെയ്യുന.

62. 17.7.1981 ശ്. സ നിറ നിയ കേ്മെന്റ് കജ്ണ് ക കേ്കക്കാന്്  കേര്മ്മഷിക കേരുകട സ്മ്പത്ത നി കേ
ബുര്ദ്ധ നിമുട്ടു കേള പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കു കേ

ക കേരളത്ത നികല ക കേ്കക്കാന്്  കേര്മ്മഷിക കേര്മ്മ
അനുഭവ നിക്കുന ഗുരുതാണെന്ന് ഈ സമരമ്യ സ്മ്പത്ത നി കേ
ബുര്ദ്ധ നിമുട്ടു കേള കനര നിടുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് അട നിയന് നിര
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�-
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

63. 17.7.1981 ശ്. സ നി. എ. കുരന കതാണെന്ന് ഈ സമയ നില  -  ഏലനാം വവസ്യങ്ങള കനര നിടുന
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നി പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കു കേ

കതാണെന്ന് ഈ സമയ നില-ഏല വവസ്യങ്ങള കനര നിട്ടു
ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന ഗുരുതാണെന്ന് ഈ സമരമ്യ പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നി
പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കുവ്ന സതാണെന്ന് ഈ സമ ര നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ് ഈ സഭ അഭര്മ്മി നിക്കുന.

64. 14.8.1981 ശ്. എനാം. വ നി. ര്്വന മലയ്ളനാം ഔക്്ോ നി കേഭ്ഷികയ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
നടപാട നി സ ് കേര നിക്കു കേ

ക കേ്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള നിലും വനാം ന നിയമന നിര്മ്മല്ണ സഭയ നിലും വനാം
ഭരണരനാംോത്തുനാം ഔക്്ോ നി കേ ഭ്ഷിക മലയ്ള-
മ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുളള താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം പ്്വര്മ്മത്ത നി
 കേമ്ക്കാന്്ന അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

65. 14.8.1981 ശ്. സ നി. ബ നി. സ നി. വ്രര്മ്മ എസനഷികല് സര്മ്മ്വ്വ്സസ്മെന്റ് കമയ നിന്റ്നനസ്മെന്റ്
ഓര്മ്മ് നിനനസ്മെന്റ് പാ നിനവല നിക്കു കേ

എസനഷികല് സര്മ്മ്വ്വ്സസ്മെന്റ് കമയ നിന്റ്നനസ്മെന്റ്
ഓര്മ്മ് നിനനസ്മെന്റ് കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്ള നി വ നിരുര്ദ്ധവുനാം
ജന്ധിക നിപാതാണെന്ന് ഈ സമവ നിരുര്ദ്ധവുമ് കേയ്ല് പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
ഓര്മ്മ് നിനനസ്മെന്റ് പാ നിനവല നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

ഏഴായ്നാം ക കേരളന നിയമസഭ
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66. 11.3.1983 ശ്. ക കേ. ക കേ. കതാണെന്ന് ഈ സമ്മസ്മെന്റ് ജലമൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളക്കാന്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�്നുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി

ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് അനുമതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്കു കവണ്ടാം കപ്പല് നി
അയച് നിട്ടുളള എല് ജല മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളക്കുനാം എത്രയും നാം കവോനാം അനുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
നല്കണകമന ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

67. 25.3.1983 ക്്. ക കേ. സ നി. കജ്സഫ് ്മെന്റ് വരളച്ബ്ധിക നിതാണെന്ന് ഈ സമ പ്ക്ശിച്ചങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�സഹിതം��.00�്യനാം

ക കേരളത്ത നികല ബഹുഭൂര നിപാക്ഷനാം പ്ക്ശിച്ചങ്ങളുനാം
വരളച് ബ്ധിക നിതാണെന്ന് ഈ സമ പ്ക്ശിച്ചമ്യ നി
പ്ഖ്പാ നിച് നിര നിക്കുന സ്ഹിതം��.00�ചെരത്ത നില്
അട നിയന് നിര ആശിച്ച ്സ നടപാട നി കേളക്കാന്്യ നി 202
ക കേ്ട നി രൂപാ സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നിന്മെന്റ് നല് കേണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

68 24.6.1983 ശ്. ക കേ. ക കേ. ര്മചെന്ദ്രം�আX�ന മ്സ്റ്റര്മ്മ ഹിതം��.00� നില്മൈലഹിതം��.00�കവ ന നിര്മ്മല്ണനാം

മലകയ്ര പ്ക്ശിച്ചങ്ങകള ബന്ധി തരണ നിപ്പ നിക്കുന
ഹിതം��.00� നില്മൈലഹിതം��.00�കവയും കട ന നിര്മ്മല്ണനാം എത്രയും നാം
കവോനാം ആരനാംഭ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

69. 1.7.1983 ശ്. ക കേ. ക കേ. ശ്ന നിവ്സന എല് ഗ്മങ്ങള നിലും വനാം ശുര്ദ്ധജലനാം

അടുത്ത ആറു മ്സങ്ങളക്കാന് കേനാം താണെന്ന് ഈ സമകന
ക കേരളത്ത നികല എല് ഗ്മങ്ങള നിലും വനാം ശുര്ദ്ധജല-
കമത്ത നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനു കവണ്ടാം കപ്പല് നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ോവണ്കമന്റ് നി
കന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

70. 2.12.1983 ശ്. ട നി. ക കേ. അബ വനഭൂമ നിയ നികല  കേര്മ്മഷിക കേര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് സ്ഥാപിക നിരനാം പാട്ട് അയനാം

1.1.1977-നു മുനപു സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത
വനഭൂമ നിയ നില് കുട നികയറ നിപാ്ര്മ്മത്തു വരുന
കൃഷിക നിക്കാന്്ര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് സ്ഥാപിക നിരനാം പാട്ട് അയനാം നല് കേണകമനനാം
പാട്ട് അയനാം നല്കുന നടപാട നി താണെന്ന് ഈ സമ ര നിതാണെന്ന് ഈ സമ
കപ്പടുത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം പാട്ട് അയത്ത നിനര്മ്മഹിതം��.00�താണെന്ന് ഈ സമകപ്പട്ട് അവകര
താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്ന നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം ന്താണെന്ന് ഈ സമ നിപൂര്മ്മ്വ്വവുനാം
പ്്കയ്ോ നി കേവുമ്യ ഒരു സനാംവ നിധിക്നനാം
ഉണ്ടാം കപ്പല്്ക്കാന്ണകമനനാം അതവകര  കേ്ല
മൈല്ര്മ്മ്കത്ത സനാംബന്ധി തരണ നിച്്മെന്റ് താണെന്ന് ഈ സമര്മ്മക്കാന്മുളള
ക കേസ്സു കേള നില് താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നമ്കുനത വകര
വനഭൂമ നിയ നില് ന നിനളള ഒഴായ നിപ്പ നിക്കാന്ലും വ കേള
ന നിര്മ്മത്ത നിവയ്ക്ക് ണകമനനാം ഈ സഭ
ോവണ്കമന്റ് നികന്ടഭര്മ്മി നിക്കുന.

71. 16.12.1983 ശ്. വ നി.എസ്മെന്റ്. ചെന്ദ്രം�আX�കശിച്ചഖരന പാ നിളള  കേര്മ്മഷിക കേകത്ത്ഴായ നില്ള നി മ നിന നിമനാം കവജസ്മെന്റ്
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 കേര്മ്മഷിക കേ കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്ള നി മ നിന നിമനാം കവജസ്മെന്റ് പുതക്കാന് നി
ന നിശ്ചയ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുളള   കേല നിറ നിയും കട
പ്വര്മ്മത്തനനാം പൂര്മ്മത്ത നിയ്കയങ്ക നിലും വനാം അതാണെന്ന് ഈ സമ നികന്റ്
ശിച്ച നിപാ്ര്മ്മശിച്ച കേള നടപ്പ്ക്കാന്്ത്തതാണെന്ന് ഈ സമ നില് ഈ സഭ
ഉല് കേണ കരഖകപ്പടുത്തുനകതാണെന്ന് ഈ സമ്കട്പ്പനാം മ നിന നിമനാം
കവജസ്മെന്റ് പുതക്കാന് നി ന നിശ്ചയ നിച്ചു ക കേ്ണ്ടുളള
പ്ഖ്പാനനാം ഉടനട നി നടത്തണകമന്മെന്റ്
ോവണ്കമന്റ് നികന്ടഭര്മ്മി നിക്കു കേയും നാം കചെയ്യുന.

72. 23.3.1984 ശ്. ഉലനചെ്ണ്ടാം കപ്പല് നി പ്വ്സ നി ക കേരള്യരുകട പ്ശ്നങ്ങള

ര്ജത്ത നിനു ോണമ്യ വ നിക്ശിച്ച ന്ണനാം
കനട നിത്തരുന ോളഫ്  നില് കജ്ല നി കചെയ്യുന
ക കേരള്യര നില് ന നിന്മെന്റ് എയര്മ്മ -ഇന്
ഈട്ക്കുന അമ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ വ നിമ്ന യ്ത്രക്കൂല നി
കുറയ്ക്കു കേ,  സ ന്നാം വ്ട്ട് അ്വശിച്ചത്ത നിന്മെന്റ് ക കേ്ണ്ടു
വരുന അയ്യാറാക്കി ന്യ നിരനാം രൂപാ വകര വ നിലയും ളള
സ്ധികനങ്ങളക്കു  കേസ്റ്റനാംസ്മെന്റ് ്എക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂട്ട് അ നി
ചുമത്ത്താണെന്ന് ഈ സമ നിര നിക്കു കേ,  ോളഫ് ്മെന്റ് ര്ജങ്ങള നികല
ഇന്ന എനാംബസ നി കേള നില് ക കേരള്യര്യ
കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല് ഉക്്ോസ്ഥാപികന്മാര്കര ന നിയമ നിക്കു കേ
തടങ്ങ നിയ  കേ്രങ്ങള നില് ആവശിച്ചമ്യ
നടപാട നി കേള എടുക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�-
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവകവണ്മെന്റു കേകള്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

73. 26.10.1984 ശ്. രകമശിച്ച്മെന്റ് കചെന നിത്തല എറണ്കുളനാം  -   കേ്യനാംകുളനാം കറയ നില്കവ മൈലലന

താണെന്ന് ഈ സമ്രക്ശിച്ച റയ നില്കവയും കട ഭ്ോമ്യ നി
എറണ്കുളനാം- കേ്യനാംകുളനാം റയ നില്കവ മൈലലന നികന്റ്
പാണ നി എത്രയും നാം കവോനാം പൂര്മ്മത്ത നിയ്ക്കാന്്ന
ആവശിച്ചമ്യ നടപാട നി കേള മൈല കേകക്കാന്്ളളണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ോവണ്കമന്റ് നികന്ടഭര്മ്മി നിക്കുന.

74. 12.7.1985 ശ്. ക കേ. സ നി. കജ്സഫ് ്മെന്റ് ഹിതം��.00� നില്മൈലഹിതം��.00�കവയും കട ന നിര്മ്മല്ണനാം

മലകയ്ര കമഖലയ നികല യ്ത്ര്
സജ കേരത്ത നിനുളള അപാര്പ്തതാണെന്ന് ഈ സമ  കേണക്കാന് നി
കലടുത്ത്മെന്റ് ഹിതം��.00� നില്മൈലഹിതം��.00�കവയും കട പാണ നി എത്രയും നാം
കവോനാം ആരനാംഭ നിക്കാന്്ന നടപാട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണ-
കമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

75. 19.7.1985 ശ്. എനാം. എനാം. ഹിതം��.00�സന താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം വ നിമ്നത്ത്വളനാം
അന്ര്മ്മക ഉദ്ദേശിച്ച്യ താണെന്ന് ഈ സമലത്ത നില് ഉയര്മ്മത്ത്ന നടപാട നി

സ ് കേര നിക്കു കേ

താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം വ നിമ്നത്ത്വളനാം ഒരു
അന്ര്മ്മക്ശിച്ച്യ വ നിമ്നത്ത്വളമ്ക്കാന് നി
വ നി കേസ നിപ്പ നിക്കാന്ണകമനനാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിച്ചു വരുന
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യ്ത്രക്കാന്്രുകട ബ്ഹുലനാം  കേണക്കാന് നികലടുത്തുനാം
വ നിമ്നത്ത്വളത്ത നിന്മെന്റ് കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല് സജ കേരങ്ങള
എത്രയും നാം കവോനാം ഏര്മ്മകപ്പടുത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനു കവണ്ടാം കപ്പല്
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ് കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

76. 13.9.1985 ശ്. എ.ക കേ. പാത്മന്ഭന മലകയ്ര കേര്മ്മഷിക കേര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് പാട്ട് അയനാം

ക കേരളത്ത നികല മലകയ്രകൃഷിക നിക്കാന്്ര നില്
അര്മ്മഹിതം��.00�ര്യവര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് പാട്ട് അയനാം നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുളള
അട നിയന്ര നടപാട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ
സഭ ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്വശിച്ചകപ്പടുന. 

77. 17.9.1985 ക്്. ക കേ. സ നി. കജ്സഫ് ്മെന്റ് കുട്ട് അന്ട്മെന്റ് ക്വലപ്പ്മെന്റ്കമന്റ്്മെന്റ് അകതാണെന്ന് ഈ സമ്റ നിറ നി
രൂപാ് കേര നിക്കാന്്ന നടപാട നി സ ് കേര നിക്കു കേ

ഒരു പാ നികന്ക്കാന് പ്ക്ശിച്ചമ്യ കുട്ട് അന്ട നികന്റ്
സര്മ്മ്വ്വകതാണെന്ന് ഈ സമ്മുഖമ്യ അഭ നിവൃര്ദ്ധ നിക്കു കവണ്ടാം കപ്പല് നി
കുട്ട് അന്ട്മെന്റ് താണെന്ന് ഈ സമ്ലൂക്കാന്്മെന്റ്,  അമ്പലപ്പുഴായ,
 കേ്ര്മ്മത്ത നി കേപ്പളള നി,  കചെങ്ങന്നൂര്മ്മ ,  കചെര്മ്മത്തല,
താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവല,  ചെങ്ങന്കാശ്ശേര നി,  ക കേ്ട്ട് അയനാം,  മൈലവക്കാന്നാം
എന് താണെന്ന് ഈ സമ്ലൂക്കു കേളുകട കുട്ട് അന്ടന ഭ്ോങ്ങള
എന നിവ ഉളകപ്പടുത്ത നി ഒരു കുട്ട് അന്ട്മെന്റ്
്വലപകമന്റ്്മെന്റ് അകതാണെന്ന് ഈ സമ്റ നിറ നി രൂപാ് കേര നിക്കുന
താണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള
മൈല കേകക്കാന്്ളളണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

78. 17.9.1985 ശ്. വ നി. കജ. താണെന്ന് ഈ സമങ്കപ്പന മൈല കേത്തറ നി സഹിതം��.00� കേരണ സനാം്ങ്ങളുകട കുട നിാശ്ശേ നി കേ

റ നികബറ നിനത്ത നില് മൈല കേത്തറ നി വവസ്യ
സഹിതം��.00� കേരണ സനാം്ങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് നല്ക കേണ്ടാം കപ്പല് മുഴുവന
കുട നിാശ്ശേ നി കേയും നാം അട നിയന് നിരമ്യ നി നല് കേ്ന
നടപാട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

79. 24.10.1986 ശ്. സ നി.ട നി. അഹിതം��.00�ല്്മെന്റ് അല നി സനാംസ്ഥാപിക്നതാണെന്ന് ഈ സമലത്ത നില് ക്ശിച്ച്കയ്ദഗഥന സമ നിതാണെന്ന് ഈ സമ നി

ക്ശിച്ച്യ ഐ കേവുനാം സ്മു്്യ നി കേ സജഹിതം��.00�്ര്മ്മ ഉദ്ദേവുനാം
കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല് ശിച്ചക്ത നികപ്പടുത്തുവ്ന കവണ്ടാം കപ്പല് നി
ക്ശിച്ച്യതാണെന്ന് ഈ സമലത്ത നില് ഇകപ്പ്ള ന നിലവ നിലും വളള
ക്ശിച്ച്കയ്ദഗഥന സമ നിതാണെന്ന് ഈ സമ നിയും കട ര്താണെന്ന് ഈ സമ നിയ നില്
സനാംസ്ഥാപിക്നതാണെന്ന് ഈ സമലത്ത നിലും വനാം ഒരു സമ നിതാണെന്ന് ഈ സമ നി
രൂപാ് കേര നിക്കുവ്ന കവണ്ടാം കപ്പല് നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ് ഈ സഭ അഭര്മ്മി നിക്കുന.

80. 7.11.1986 ശ്. ക കേ. ര്്വന മ്സ്റ്റര്മ്മ സനാംസ്ഥാപിക്ന പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളക്കാന്്മെന്റ് മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ നി  കേണക്ഷന

നമ്മുകട സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ ആശുപാത്ര നി

C:\Users\cowd2.NIYAMASABHA\Contacts\Desktop\Private Members Resolutions.odt



21

ക കേട്ട് അ നിടങ്ങള ,  കുഴായല്  കേ നിണറു കേള ,  ല നിഫ്മെന്റ്
ഇറ നികോഷികന പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള ,  പാട്ട് അ നി കേജ്താണെന്ന് ഈ സമ നി-
പാട്ട് അ നി കേവര്മ്മ്ഗ്ഗ ക കേ്ളന നി കേള ,  കസല്ഫ് ്മെന്റ്
എനാംകപ്ലാന്� �്യ്കകമന്റ്്മെന്റ് പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയും കട പാര നിധിക നിയ നില്
കപാടുന മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ നി ആവശിച്ചമ്യ നി വരുന
സ്ക്മു കേള എന നിവയ്ക്ക് ്മെന്റ് മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ നി  കേണക്ഷന
നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ അട നിയന് നിര
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

81. 14.11.1986 ശ്. ജ നി.  കേ്ര്മ്മത്ത നിക കേയന  കേ്യ നി കേവ നി കേസനത്ത നിന്മെന്റ് സമഗമ്യ
സകപാ്ര്മ്മോസ്മെന്റ് വ നി കേസന പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി

്ല്ഹിതം��.00� നി,  കല്സ്മെന്റ് ഏഞ്ചല്സ്മെന്റ്,  ജക്കാന്്ര്മ്മത്ത,
കസ്ള എന് സ്ഥാപികലങ്ങള നില് നടന അന്്ര്ഷ
 കേ്യ നി കേ മല്സരങ്ങള നില് ഭ്രതാണെന്ന് ഈ സമത്ത നികന്റ്
അഭ നിമ്നകത്ത  കേ്ത്തുസൂക്ഷ നിച് മ നി കേച് പ് കേടനനാം
 കേ്ഴ്ചവയ്ക്കുവ്ന ക കേരളത്ത നികല  കേ്യ നി കേ
താണെന്ന് ഈ സമ്രങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് മ്ത്രകമ  കേഴായ നിഞ്ഞ നിട്ടുളളൂകവനനാം
ക കേരളത്ത നികല സകപാ്ര്മ്മട്്മെന്റ് പാര നിശിച്ച്ലന
സജ കേരങ്ങള താണെന്ന് ഈ സമ്കര അപാര്പ്തവുനാം
പാര നിമ നിതാണെന്ന് ഈ സമവുമ്ണ്മെന്റ് എനനാം പുത്തന പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിഭ കേകള
 കേണ്ടു പാ നിട നിച്്മെന്റ്  കേ്യ നി കേതാണെന്ന് ഈ സമ്രങ്ങളക്കാന്്വശിച്ചമ്യ
അന്്ര്ഷ ന നിലവ്രമുളള അതാണെന്ന് ഈ സമ്ധുന നി കേ
പാര നിശിച്ച്ലന സജ കേരങ്ങള ലഭമ്കക്കാന്ണ്ടാം കപ്പല്തണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്
എനനാം ഉളള  കേ്രങ്ങള പാര നിോണ നിച്്മെന്റ്
സമഗമ്യ ഒരു സകപാ്ര്മ്മോസ്മെന്റ് വ നി കേസന പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ആവ നിഷ്ക്കര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ക കേരള സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ടുനാം
ഇതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് സ്മ്പത്ത നി കേ സഹിതം��.00�്യങ്ങള
നല് കേണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ടുനാം ഈ
സഭ ആവശിച്ചകപ്പടുന

എട്ട് അ്നാം ക കേരളന നിയമസഭ
82. 12.6.1987 ക്്. ക കേ. സ നി. കജ്സഫ് ്മെന്റ് വരളച്മൂലനാം കൃഷിക നി നശിച്ച നിച്  കേര്മ്മഷിക കേര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്

ധികനസഹിതം��.00�്യനാം

ഈ വര്മ്മഷികനാം ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ  കേടുത്ത വരളച് മൂലനാം കൃഷിക നി
നശിച്ച നിച്  കേര്മ്മഷിക കേര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് കൃഷിക നിന്ശിച്ചനാം മൂലമുണ്ടാം കപ്പല്്യ
നഷ്ടിക്കുകയനാം ന നി കേത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനു അര്മ്മഹിതം��.00�മ്യ
സ്മ്പത്ത നി കേ സഹിതം��.00�്യനാം നല് കേണകമനനാം
സഹിതം��.00� കേരണ സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള നില് ന നിനനാം
ോവണ്കമന്റ് നില് ന നിനനാം കൃഷിക നിയ്വശിച്ച
ത്ത നികനടുത്ത നിട്ടുളള വ്യ്പ കേള നില് കമലും വളള ജപ്ത നി
നടപാട നി കേള ന നിര്മ്മത്ത നിവയ്ക്ക് ണകമനനാം ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ടുനാം
ഇതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നി ഉ്്രമ്യ സ്മ്പത്ത നി കേ സഹിതം��.00�്യനാം
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നല് കേണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ടുനാം
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

83. 17.7.1987 ശ്. ഒ. ഭരതാണെന്ന് ഈ സമന ക കേന്ദ്രം�আX�മൂലധികന ന നികക്ഷപാനാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്്ന
നടപാട നി സ ് കേര നിക്കു കേ

സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത ക കേന്ദ്രം�আX� കപാ്തകമഖല
സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള നികല മൂലധികന ന നികക്ഷപാനാം  കേഴായ നിഞ്ഞ
ഒരു ്ശിച്ച കേത്ത നികലകറ  കേ്ലമ്യ നി അനുക്രമനാം
കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് ക കേരളത്ത നികന്റ്
വവസ്യവല്ക്കാന്രണകത്തയും നാം കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്
സ്ധികതാണെന്ന് ഈ സമ കേകളയും നാം സമഗമ്യ പുകര്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നികയയും നാം
ക്്ഷിക കേരമ്യ നി ബ്ധിക നിച് നിര നിക്കുന വസ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
 കേണക്കാന് നികലടുത്ത്മെന്റ് ക കേരളത്ത നികലക്കാന്്മെന്റ് കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല്
മുതാണെന്ന് ഈ സമല് മുടക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

84 17.7.1987 ശ്.  ആര്മ്മ . ഉണ നി്രവല്ക്കൃഷ്ണപാ നിളള എഫ് ്മെന്റ്  .  സ നി  .  ഐ  .  യ നില് ന നിനനാം ധിക്നങ്ങള
അനുവ് നിക്കാന്്ന നടപാട നി സ ് കേര നിക്കു കേ

ക കേരളത്ത നികല കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മ
പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുളള നടപാട നി കേളുകട ഭ്ോമ്യ നി
ഫു്്മെന്റ് ക കേ്ര്മ്മപ്പകറഷികന ഓഫ് ്മെന്റ് ഇന്യും കട
അധിക്നതാണെന്ന് ഈ സമയ നിലും വളള ഭക്ഷ ധിക്ന  കേരുതാണെന്ന് ഈ സമല്
കസ്റ്റ്ക്കാന് നില് ന നിനനാം പാത്തു ക കേ്ട നി രൂപായും കട
ധിക്നങ്ങള അനുവ് നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

85 17.7.1987 കപ്്ഫ് . എനാം. ക കേ. സ്നു താണെന്ന് ഈ സമ്പാമൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ ന നിലയങ്ങള

ക കേരളത്ത നികല വ നി്യുച്ഛക്ത നിക്ഷ്മനാം പാര നിഹിതം��.00�ര നി
ക്കാന്്നുനാം,  വവസ്യവല്ക്കാന്രണനാം താണെന്ന് ഈ സമ ര നിതാണെന്ന് ഈ സമ-
കപ്പടുത്ത്നുനാം സഹിതം��.00�്യ കേമ്യ നി സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത
മൂന നിടങ്ങള നില് താണെന്ന് ഈ സമ്പാമൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ ന നിലയങ്ങള
സ്ഥാപിക്പാ നിക്കാന്്ന അട നിയന് നിരമ്യ നി അനുവ്്വുനാം
സ്കങ്കതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേവുനാം സ്മ്പത്ത നി കേവുമ്യ സഹിതം��.00�്യവുനാം
നല് കേണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

86. 14.8.1987 ശ്. കോ്പാ നി ക കേ്ട്ട് അമുറ നിക്കാന്ല് കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില് മജല നി കേ്വ കേ്ശിച്ചമ്ക്കാന്്ന നടപാട നി
സ ് കേര നിക്കു കേ

കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില് ലഭ നിക്കാന്്നുളള അവ കേ്ശിച്ചനാം
മജല നി കേ്വ കേ്ശിച്ചമ്യ നി അനാംോ് കേര നിക്കാന്്ന
ആവശിച്ചമ്യ ന നിയമനടപാട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണ
കമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

87. 20.11.1987 ശ്. എസ്മെന്റ്. ശിച്ചര്മ്മല മലബ്ര്മ്മ കമഖലയ നികല കറയ നില്കവ വ നി കേസനനാം

താണെന്ന് ഈ സമലകാശ്ശേര നി-മൈലമസൂര്മ്മ കറയ നില്കവ മൈലലന നികന്റ്
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ന നിര്മ്മല്ണത്ത നിനുനാം തൃശ്ശൂര്മ്മ -ഗുരുവ്യൂര്മ്മ
കറയ നില്കവ മൈലലന കുറ നിപ്പുറനാം വകര
ന്ട്ടുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം ന നിലമ്പൂര്മ്മ -ചെ്മര്ജ്മെന്റ് നോര്മ്മ
കറയ നില്കവ മൈലലന നിനു കവണ്ടാം കപ്പല് നി സര്മ്മക്വ്വ
നടത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം ക കേരളത്ത നികല താണെന്ന് ഈ സമ്വണ്ടാം കപ്പല് നി
പാ്താണെന്ന് ഈ സമ കേകളല്നാം ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം
ന നിര്മ്മത്ത നിവയ്ക്ക് കപ്പട്ട് അ മനാംോള് എക്സ്പോര്്്ട മംഗളാ എക്സ്പ്രസ്മെന്റ്,
ഹിതം��.00� നിമസ്ോര്മ്മ എക്സ്പോര്്്ട മംഗളാ എക്സ്പ്രസ്മെന്റ് എന് താണെന്ന് ഈ സമ്വണ്ടാം കപ്പല് നി കേള
പുനര്രനാംഭ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം മലബ്ര്മ്മ പ്ക്ശിച്ചത്ത്മെന്റ്
കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല്  താണെന്ന് ഈ സമ്വണ്ടാം കപ്പല് നി കേള ഓട നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം
അട നിയന് നിരനടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

88. 20.11.1987 ശ്. എ. എനാം. പാരമന ക കേന്ദ്രം�আX�സര്മ്മക്കാന്്ര നികലക്കുളള താണെന്ന് ഈ സമ നിര നിച്ടവ നിന്മെന്റ്
കമ്റകട്ട് അ്റ നിയനാം

ക കേരളനാം ഇനനുഭവ നിക്കുന  കേടുത്ത വരളച്യും നാം
ഗുരുതാണെന്ന് ഈ സമരമ്യ സ്മ്പത്ത നി കേ പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നിയും നാം
 കേണക്കാന് നികലടുത്ത്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ്
ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികലക്കാന്്മെന്റ് അടച്ചു താണെന്ന് ഈ സമ്ര്മ്മക്കാന്്ന
ബ്ക്കാന് നിയും ളള സനാംഖയ്ക്കുനാം പാല നിശിച്ചയ്ക്കുനാം
കമ്റകട്ട് അ്റ നിയനാം പ്ഖ്പാ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

89. 27.11.1987 ശ്. പാ നി. ക കേ. കുഞ്ഞ്ല നിക്കുട്ട് അ നി മ്വൂര്മ്മ ോ ്ള നികയ്ര്മ്മ റകയ്ണ്സ്മെന്റ് തറക്കാന്്ന
നടപാട നി

മലബ്ര്മ്മ പ്ക്ശിച്ചകത്ത ഏറവുനാം വല നിയ
വവസ്യശിച്ച്ലയ്യ മ്വൂര്മ്മ ോ ്ള നികയ്ര്മ്മ
റകയ്ണ്സ്മെന്റ്,  മുന ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് ന നിരവധിക നി
കൂട നിയ്കല്ചെന നടത്ത നികയങ്ക നിലും വനാം തറന
പ്വര്മ്മത്ത നിക്കുവ്ന  കേഴായ നിയ്കതാണെന്ന് ഈ സമ  കേഴായ നിഞ്ഞ രണ്ടാം കപ്പല്ര
വര്മ്മഷികമ്യ നി പൂട്ട് അ നിക്കാന് നിടക്കുനത മൂലനാം
ആയ നിരക്കാന്ണക്കാന് നിന്മെന്റ് കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്ള നി കുടുനാംബങ്ങള
പാട്ട് അ നിണ നിയ നില്യതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല് ഈ  കേമ്പന നി
ഏകറടുക്കുവ്ന അട നിയന് നിര നടപാട നി
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
ഈ സഭ അഭര്മ്മി നിക്കുന.

90. 22.4.1988 ശ്. ന നികക്കാന്്ളസ്മെന്റ് കറ്ഡ നിഗ്ദാനം ചസ്മെന്റ് കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മ പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കാന്്ന നടപാട നി

കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മ അതാണെന്ന് ഈ സമ നിരൂക്ഷമ്യ നി
വളര്മ്മനക കേ്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന ഭ്രതാണെന്ന് ഈ സമത്ത നില്
എനാംകപ്ലാന്� �്യ്കകമന്റ്്മെന്റ് എക്സ്പോര്കസചെഞ്ചു കേള നില് കപാര്മ്മ
രജ നിസ്റ്റര്മ്മ കചെയ്ത കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്രഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമരുകട എണനാം
1987  ജനുവര നിയ നികല  കേണക്കാന്നുസര നിച്്മെന്റ് 305
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ലക്ഷവുനാം വ നിവ നിധിക അനജക്്ോ നി കേ
ഏജനസ നി കേളുകട റ നികപ്പ്ര്മ്മട്ടു കേള അനുസര നിച്്മെന്റ് 10
ക കേ്ട നിയ നിലധിക നി കേവുമ്കണന വസ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
പാര നിോണ നിച്്മെന്റ് വര്മ്മര്ദ്ധ നിച്ചു വരുന കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മയ്ക്ക് ്മെന്റ്
പാര നിഹിതം��.00�്രനാം  കേ്ണ്ന അട നിയന് നിരനടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്ത്തവര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില് ലഭ നിക്കുനത വകര കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മ
കവതാണെന്ന് ഈ സമനനാം നല്കു കേ എനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്  ക്ശിച്ച്യ നയമ്യ നി
അനാംോ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്മന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

91. 24.6.1988 ശ്. ബ നി. ര്്വന ക്്ഷിക കേരമ്യ ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി നയനാം

സ ്ഭ്വ നി കേ റബ്ബര്മ്മ , റബ്ബര്മ്മ ഉല്പ്പനങ്ങള ,  കേയര്മ്മ ,
 കേയറുല്പ്പനങ്ങള ,   കേയര്മ്മ യനങ്ങള ,  ക കേ്പ്,
കവള നികച്ണ തടങ്ങ നിയവ ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
കചെയ്യാറാക്കി ന്നുളള ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് നയനാം
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ് സമ്പദ്ടനകയ
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികൂലമ്യ നി ബ്ധിക നിക്കു കേയും നാം  കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ
കമഖലകയ താണെന്ന് ഈ സമ്റുമ്റ്ക്കു കേയും നാം കചെയ്യുകമനത
ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി നയനാം
താണെന്ന് ഈ സമ നിരുത്തണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

92. 8.7.1988 ശ്. കോ്പാ നി ക കേ്ട്ട് അമുറ നിക്കാന്ല് കറഷികനവ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്്ന നടപാട നി

ക കേരളത്ത നിനു നല്കുന അര നിയും കട പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിമ്സ
അകല്ട്ട് അ്മെന്റ്കമന്റ്്മെന്റ് 220  ഗ്നാം വച്്മെന്റ് ക കേ്ടുക്കാന്്ന
ആവശിച്ചമ്യ 160,000  ടണ്ണുാുാനാം ,
ഓണക്കാന്്ലത്ത്മെന്റ് മുനവര്മ്മഷികങ്ങള നികലകപ്പ്കല ഒരു
സകപാഷികല് അകല്ട്ട് അ്മെന്റ്കമന്റുനാം
അനുവ് നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ഐ കേ കേകണന
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

93. 8.7.1988 ശ്. സ നി.പാ നി. ന്ര്യണന ഊര്മ്മ് നിതാണെന്ന് ഈ സമ ഭകക്ഷ്ല്പ്പ്്ന പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി

ഭകക്ഷ്ല്പ്പ്്നനാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങളക്കു സഹിതം��.00�്യനാം നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുളള
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് ഊര്മ്മ് നിതാണെന്ന് ഈ സമ
ഭകക്ഷ്ല്പാ്്ന പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ നിലും വനാം പാത്തുലക്ഷനാം
കുഴായല്ക്കാന് നിണറു കേളുനാം പാമ കസറ്റു കേളുനാം
നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുളള ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്റ്
പാര നിപാ്ട നിയ നിലും വനാം ക കേരളകത്ത
ഉളകപ്പടുത്തണകമന്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

94. 22.7.1988 ശ്. ഇ. അഹിതം��.00�ല്്മെന്റ് ക കേ്ഴായ നികക്കാന്്ട്മെന്റ് വ നിമ്നത്ത്വള വ നി കേസനനാം

്ക്ഷ നികണന്യ നികല വ നിമ്നത്ത്വളങ്ങള നില്
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വളകരകയകറ പ്്ധിക്നമര്മ്മഹിതം��.00� നിക്കുന
ക കേ്ഴായ നികക്കാന്്ട്മെന്റ് വ നിമ്നത്ത്വളത്ത നില്
എയര്മ്മബസ്മെന്റ് കപാ്കലയും ളള വ നിമ്നങ്ങള
ഇറക്കാന്്നുളള സ്കങ്കതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേ സജ കേരങ്ങള
അട നിയന് നിരമ്യ നി ഏര്മ്മകപ്പടുത്തണകമനനാം
മദ്ര്സ്മെന്റ്,  ബ്നാംഗ്ദാനം ചളൂര്മ്മ ,  മനാംോല്പുരനാം,  ക കേ്ച് നി,
താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം,  ക കേ്യമ്പത്തൂര്മ്മ എന്
വ നിമ്നത്ത്വളങ്ങകള ക കേ്ഴായ നികക്കാന്്ട്മെന്റ്
വ നിമ്നത്ത്വളവുമ്യ നി ബന്ധി തരണ നിപ്പ നിച്്മെന്റ് ഇന്ന
എയര്മ്മമൈലലനസ്മെന്റ്,  വ്യും ദൂതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് വ നിമ്ന സര്മ്മ്വ്വ്സ്മെന്റ്,
ഏര്മ്മകപ്പടുത്തണകമനനാം,  ോളഫ് ്മെന്റ് ര്ജങ്ങള നില്
ന നിനളള വല നികയ്രു വ നിഭ്ോനാം യ്ത്രക്കാന്്ര്മ്മ ഇന്മെന്റ്
അനുഭവ നിക്കുന പ്യ്സങ്ങള
 കേണക്കാന് നികലടുത്തുക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് ക കേ്ഴായ നികക്കാന്്ട്മെന്റ്
വ നിമ്നത്ത്വളത്ത നില് ന നിന്മെന്റ് ോളഫ് ്മെന്റ്
ര്ജങ്ങള നികലക്കാന്്മെന്റ് എയര്മ്മ ഇന്്
വ നിമ്നസര്മ്മ്വ്വ്സ്മെന്റ് ആരനാംഭ നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

95. 16.6.1989 കപ്്ഫ് . എനാം. ക കേ. സ്നു ജവഹിതം��.00�ര്മ്മ കറ്സോ്ര്മ്മ കയ്ജന

എന .ആര്മ്മ .ഇ.പാ നി,  ആര്മ്മ .  എല് .ഇ.ജ നി.പാ നി.  എന്
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള സനാംകയ്ജ നിപ്പ നിച്ചുക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് പുതയതാണെന്ന് ഈ സമ്യ നി ആവ നിഷ്കര നിച് നിട്ടുളള
ജവഹിതം��.00�ര്മ്മ കറ്സോ്ര്മ്മ കയ്ജന എന
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ നില് ക കേരളത്ത നിനു അനുവ് നിച് ത കേ
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നിന്മെന്റ് ലഭ നികക്കാന്ണ്ടാം കപ്പല് യഥ്ര്മ്മി
വ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമത്ത നില് ന നിനനാം വളകര
കുറവ് കേത്തക്കാന്വണനാം അനുവര്മ്മത്ത നിച് നിട്ടുളള
സമ്പാനത്ത നില് ന നിനനാം ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ്
പാ നിന്മാര്റണകമനനാം പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിപ് കേ്രനാം
ക കേരളത്ത നിനര്മ്മഹിതം��.00�മ്യ മുഴുവന ത കേയും നാം
ലഭമ്ക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ ഏ കേ കേണമ്യ നി
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

96. 23.6.1989 ശ്. സതാണെന്ന് ഈ സമന കമ്ക കേര നി ന്ള നിക കേരത്ത നിന്മെന്റ് താണെന്ന് ഈ സമ്ങ്ങുവ നില

ന്ള നിക കേരത്ത നികന്റ്യും നാം ക കേ്പ്യും കടയും നാം
വ നിലയ നിട നിവു മൂലനാം ദുര നിതാണെന്ന് ഈ സമമനുഭവ നിക്കുന മുപ്പത
ലക്ഷകത്ത്ളനാം വരുന ക കേരളത്ത നികല
ക കേര കേര്മ്മഷിക കേര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് ഭ്മമ്യ നഷ്ടിക്കുകയനാം ഉണ്ടാം കപ്പല്് കേ്ത്ത
താണെന്ന് ഈ സമരത്ത നില് അവയ്ക്ക് ്മെന്റ് താണെന്ന് ഈ സമ്ങ്ങുവ നില
പ്ഖ്പാ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് 1989  ജനുവര നി 4-നു
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നി
കന്ടഭര്മ്മി നിച്താണെന്ന് ഈ സമനുസര നിച്്മെന്റ് അവയ്ക്ക് ്മെന്റ്  താണെന്ന് ഈ സമ്ങ്ങുവ നില
പ്ഖ്പാ നിക്കാന്്കമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� കൃഷിക നിമന നി നല് കേ നിയ
ഉറപ്പ്മെന്റ് ന്ള നിതവകര പാ്ല നിക്കാന്്ത്തതാണെന്ന് ഈ സമ നില് ഈ സഭ
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ഉല്ക്കാന്ണ പ് കേട നിപ്പ നിക്കു കേയും നാം അവയ്ക്ക് ്മെന്റ്
അട നിയന് നിരമ്യ നി താണെന്ന് ഈ സമ്ങ്ങുവ നില
പ്ഖ്പാ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നി
കന്ടഭര്മ്മി നിക്കു കേയും നാം കചെയ്യുന.

97. 7.7.1989 ശ്. പാ നി. രവ്ന്ദ്രം�আX�ന അച്ട നിക്കാന്ടല്സ്മെന്റ് ന്യവ നിലയ്ക്ക് ്മെന്റ് ലഭമ്ക്കാന്്ന
നടപാട നി

ആഭന്രമ്യ നി ഉല്പ്് നിപ്പ നിക്കുനതനാം ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
കചെയ്യുനതമ്യ  കേടല്സ നികന്റ് വ നിലയ നിലടുത്ത
 കേ്ലത്തുണ്ടാം കപ്പല്്യ നിട്ടുളള ോണമ്യ വര്മ്മര്ദ്ധനവുമൂലനാം
പാത്രക്കാന്ടല്സ നിനുനാം മറ്മെന്റ് അച്ട നി
ക്കാന്ടല്സ നിനുമുണ്ടാം കപ്പല്്യ നിട്ടുളള അമ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ വ നില
വര്മ്മര്ദ്ധനവ്മെന്റ് പാത്രവവസ്യകത്തയും നാം
പുസ്ത കേപ്സ നിര്ദ്ധ് കേരണ വവസ്യകത്തയും നാം ഒരു
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നിയ നികലത്ത നിച് നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ലും വനാം
സ്ക്ഷരതാണെന്ന് ഈ സമയ നിലും വനാം വ നി്്ഭ്സത്ത നിലും വനാം മുന നിട്ടു
ന നില്ക്കുന ക കേരളത്ത നികന്റ് സ്നാംസ്ക്ര നി കേ
വ നി്്ഭ്സ രനാംോങ്ങള നില് ഈ പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നി
വ നിന്ശിച്ച കേരമ്യ ഫ് ലങ്ങളുളവ്ക്കുകമ
നതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ലും വനാം ഇക്കാന്്രത്ത നില് ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ്
ഉടനട നി ഇടകപാടണകമനനാം ന്യവ നിലയ്ക്ക് ്മെന്റ്
ആവശിച്ചമ്യ അളവ നില് അച്ട നിക്കാന്ടല്സ്മെന്റ്
ലഭമ്ക്കാന്്നുളള നടപാട നി കേള സ ് കേര നി
ക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

98. 4.8.1989 ശ്. ക കേ. കജ. കതാണെന്ന് ഈ സമ്മസ്മെന്റ് ദുര നിതാണെന്ന് ഈ സമ്ശിച്ച ്സനടപാട നി കേളക്കാന്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�സഹിതം��.00�്യനാം

ഈ വര്മ്മഷികകത്ത അതാണെന്ന് ഈ സമ നിരൂക്ഷമ്യ കപാമ്ര നിയും നാം
ഉരുളകപാ്ട്ട് അലും വനാം ക കേ്ടുങ്ക്റ്റുനാം കവളളകപ്പ്ക്കാന്വുനാം
മൂലനാം സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ് എഴുപാതാണെന്ന് ഈ സമ നില് അധിക നി കേനാം കപാര്മ്മ
മരണമടയും  കേയും നാം ന നിരവധിക നികപാര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്
പാര നിക്കുപാറ്റു കേയും നാം ആയ നിരക്കാന്ണക്കാന് നിന്മെന്റ് വ്ടു കേളുനാം
സ്ഥാപിക്പാനങ്ങളുനാം താണെന്ന് ഈ സമ കേര്മ്മന്മെന്റ് താണെന്ന് ഈ സമര നിപ്പണമ്കു കേയും നാം
 കേ്ര്മ്മഷിക നി കേകമഖല ആക കേ നശിച്ച നിക്കു കേയും നാം കചെയ്തത
വഴായ നി പ്്ഥമ നി കേ  കേണക്കാന്നുസര നിച്്മെന്റ് താണെന്ന് ഈ സമകന 520
ക കേ്ട നി രൂപായും കട ന്ശിച്ചനഷ്ടിക്കുകയങ്ങള ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ നിര നിക്കു
 കേയ്ല് അട നിയന് നിര ദുര നിതാണെന്ന് ഈ സമ്ശിച്ച ്സ നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നി സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പട്ട് അ 349.84  ക കേ്ട നി രൂപാ
അനുവ് നിക്കാന്ണകമനനാം മുനകൂറ്യ നി 100  ക കേ്ട നി
രൂപാ ഉടന ലഭമ്ക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ
ഏ കേ കേണമ്യ നി ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

99. 9.6.1990 ശ്. ക കേ്ട നികയര നി ബ്ലകൃഷ്ണന ക കേന്ദ്രം�আX�ന നികക്ഷപാനാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്്ന നടപാട നി
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ക കേരള സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ് വവസ്യ
വല്ക്കാന്രണത്ത നികന്റ് ഭ്ോമ്യ നി ക കേരളത്ത നികല
ക കേന്ദ്രം�আX� ന നികക്ഷപാനാം അര്മ്മഹിതം��.00�മ്യ കതാണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ നില്
വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനു കവണ്ടാം കപ്പല് നി ക കേന്ദ്രം�আX�
കപാ്തകമഖല് സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള നില് നടകത്തണ്ടാം കപ്പല്
ന നികക്ഷപാനാം സനാംബന്ധി തരണ നിച്്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ശിച്ച നിപാ്ര്മ്മശിച്ച
കചെയ്ത നിര നിക്കുന പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള എട്ട് അ്നാം പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ നില്
താണെന്ന് ഈ സമകന ഉളകപ്പടുത്തണകമനനാം
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ് വവസ്യ
വ നി കേസനത്ത നിനുനാം പുകര്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്കുനാം ആവശിച്ചമ്യ
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

100. 8.6.1990 ശ്മതാണെന്ന് ഈ സമ നി കജ. കമഴ്സ് ആക നിക്കുട്ട് അ നി അല മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളക്കാന്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�്നുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ലഭമ്ക്കാന്്ന നടപാട നി

ക കേരളത്ത നികന്റ് മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ നി ലഭതാണെന്ന് ഈ സമ ഇകപ്പ്ള
അപാര്പ്തമ്യ നിര നിക്കു കേയും നാം 1994-95
ആകുകമ്പ്കഴായയ്ക്കുനാം  കേടുത്ത മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്ഷ്മനാം
ഉണ്ടാം കപ്പല്്കുകമന പ്താണെന്ന് ഈ സമ്ക്ഷ നിക്കു കേയും നാം കചെയ്യുന
സ്ഹിതം��.00�ചെരത്ത നില് ക കേരളനാം ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നിന്മെന്റ്
സമര്മ്മപ്പ നിച് നിട്ടുളള പൂയനാംകുട്ട് അ നി,  കുര നിയ്ര്മ്മകുട്ട് അ നി,
 കേ്രപ്പ്റ, ആതാണെന്ന് ഈ സമ നിരപ്പള്ള നി തടങ്ങ നിയ ജലമൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളക്കുനാം,  തൃക്കാന്ര നിപ്പൂര്മ്മ ക കേ്ള കതാണെന്ന് ഈ സമര്മ്മമല്
കപ്്ജക്ട് അ്മെന്റ്,  മൈലവപ്പ നിന ന്ചെ റല് ോ്സ്മെന്റ്
കപ്്ജക്ട് അ്മെന്റ് എന നിവയ്ക്കുനാം അനുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
നല് കേണകമനനാം മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ നി പ്ശ്നത്ത നില്
അട നിയന് നിര പാര നിഹിതം��.00�്രനാം ഉണ്ടാം കപ്പല്്ക്കുവ്ന
ബ്രഹ്മപുരനാം,  വട കേര,   കേ്സര്മ്മക കേ്ട്മെന്റ് എന്
്്സല് എല് .എസ്മെന്റ്.എച്്മെന്റ്.എസ്മെന്റ്.  കപ്്ജക്ടു കേള
ഉടനട നി നടപ്പ നില് വരുത്തണകമനനാം ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

101. 15.6.1990 ശ്. എ.  കേണ്രന ന്ള നിക കേരകത്ത എണക്കുരുവ്യ നി
പ്ഖ്പാ നിക്കുവ്ന നടപാട നി

ന്ള നിക കേരനാം എണക്കുരുവ്യ നി പ്ഖ്പാ നി
ക്കാന്ണകമനനാം ക കേ്പ്യും കട താണെന്ന് ഈ സമ്ങ്ങു വ നില
 കേ  നിന്റ്ല നിന്മെന്റ് 1600  രൂപാ അപാര്പ്തമ് കേയ്ല്
അതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

102. 22.6.1990 ശ്. കൃഷ്ണന  കേണ നിയ്നാംപാറമ്പ നില് കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില് മജല നി കേ്വ കേ്ശിച്ചമ്ക്കാന്്ന നടപാട നി

കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നിലവ കേ്ശിച്ചനാം മജല നി കേ്വ കേ്ശിച്ചമ്ക്കാന് നി
ഭരണ്ടനയ നില് ഉളകപ്പടുത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ്
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ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

103. 22.6.1990 ശ്. ക കേ്ല നിയകക്കാന്്ട്മെന്റ് എന . 
കൃഷ്ണന ന്യര്മ്മ

ക കേരളത്ത നികന്റ് വ നിക്ശിച്ചന്ണ വരുമ്നനാം

 കേയറ്റുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി രനാംോത്ത്മെന്റ് ക കേരളനാം വഹിതം��.00� നിക്കുന
സുപ്ധിക്നമ്യ പാങ്ക്മെന്റ്  കേണക്കാന് നികലടുത്ത്മെന്റ്
 കേയറ്റുമതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്കാന്്്്മ്യ  കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ
വ്വസ്യ നി കേ കമഖലയും കട വ നി കേസനത്ത നിന്മെന്റ്
വ നിക്ശിച്ച ന്ണ വരുമ്നത്ത നികന്റ് അര്മ്മഹിതം��.00�മ്യ
വ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം ഈ സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നിന്മെന്റ്
ലഭമ്ക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

104. 22.6.1990 ശ്. എനാം. വ നിജയകുമ്ര്മ്മ സകപാഷികല് റ നിഫ്ര്ക്ട് അറ്സ്മെന്റ് ആരനാംഭ നിക്കാന്്ന
നടപാട നി

ആയ നിരനാം കപാര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് കനര നിട്ടുനാം അതാണെന്ന് ഈ സമ നികലകറ കപാര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്
പാകര്ക്ഷമ്യും നാം കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില് ലഭ നിക്കുവ്ന
സ്ര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമയും ളള സകപാഷികല് റ നിഫ്ര്ക്ട് അറ്സ്മെന്റ്
ആരനാംഭ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് സ്റ്റ്ല് അകതാണെന്ന് ഈ സമ്റ നിറ നി ഓഫ് ്മെന്റ്
ഇന്കയകക്കാന്്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് കഷികയര്മ്മ
എടുപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ നടപാട നി കേള
സ  കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

105. 29.6.1990 ശ്. സ നി. പാ നി. ന്ര്യണന പാരമ്പര്ോതാണെന്ന് ഈ സമ വവസ്യങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് ഏ കേ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ
മ നിന നിമനാം കവതാണെന്ന് ഈ സമനനാം

 കേശുവണ്ടാം കപ്പല് നി,  ബ്് നി,  മൈല കേത്തറ നി,  ഓട്മെന്റ് എന്
പാരമ്പര്ോതാണെന്ന് ഈ സമ വവസ്യങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് ശിച്ച്സ്ത്രീയമാ്യമ്യ
അട നിസ്ഥാപിക്നത്ത നില് ്ക്ഷ നികണന്ന
സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള നില് ഒരു ഏ കേ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ മ നിന നിമനാം
കവതാണെന്ന് ഈ സമനനാം ഒരു ന നിശ്ച നിതാണെന്ന് ഈ സമ സമയ പാര നിധിക നിക്കുള്ള നില്
നടപ്പ നില്ക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന. 

106. 20.07.1990 ശ്. ക കേ. കജ. കതാണെന്ന് ഈ സമ്മസ്മെന്റ് ടൂറ നിസനാം ക കേന്ദ്രം�আX�ങ്ങള നികല ക കേന്ദ്രം�আX� മുതാണെന്ന് ഈ സമല്മുടക്കാന്്മെന്റ്
വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്്ന നടപാട നി

ന നിതാണെന്ന് ഈ സമഹിതം��.00�ര നിതാണെന്ന് ഈ സമവനങ്ങള ,  വനമൃോസനാംരക്ഷണ
ക കേന്ദ്രം�আX�ങ്ങള ,  അതാണെന്ന് ഈ സമ നിവ നിശിച്ച്ലമ്യ  കേടകല്രങ്ങള ,
 കേ്യലും വ കേള ,  ന് നി കേള ,  കവള്ളച്്ട്ട് അങ്ങള ,
മലന നിര കേള ,  ചെര നിത്ര സ്മൃതാണെന്ന് ഈ സമ നി ഉറങ്ങുന സ്മാരക കേ്ര കേ
ക കേന്ദ്രം�আX�ങ്ങള തടങ്ങ നിയവ ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്
അനുഗഹിതം��.00�്താണെന്ന് ഈ സമമ്യതനാം ര്ജത്ത നിന കേത്തുനാം
പുറത്തുനാം ഉള്ള വ നികന്്സഞ്ച്ര നി കേകള ഏറവുനാം
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കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല് ആ കേര്മ്മഷിക നിച്ചു ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുനതനാം ആയ
ക കേരളത്ത നികല ടൂറ നിസനാം ക കേന്ദ്രം�আX�ങ്ങള നികല
സജ കേരങ്ങള വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം
സ്ധികതാണെന്ന് ഈ സമ കേള വ നി കേസ നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം ഈ
രനാംോകത്ത ക കേന്ദ്രം�আX� മുതാണെന്ന് ഈ സമല്മുടക്കാന്്മെന്റ്
വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ഏ കേ കേണമ്യ നി
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന. 

107. 28.12.1990 ശ്. വ നി. ക കേശിച്ചവന കറഷികനര നിവ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്്ന നടപാട നി

ക കേരളത്ത നിന്മെന്റ് വ നി.  പാ നി.  സ നിനാംോ്മെന്റ് സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ
അനുവ് നിച് നിര നിക്കുന ഒരു ലക്ഷത്ത നി
ന്ല്പാത്തയ്യാറാക്കി ന്യ നിരനാം ടണ് കറഷികനര നി വ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം
ഉടനട നി പുനനഃസ്ഥാപിക്പാ നിക്കാന്ണകമനനാം സനാംസ്ഥാപിക്ന
ന നിയമസഭ 1988  ജൂല്യ്മെന്റ് 8-ാ്ാനാംതാണെന്ന് ഈ സമ്യതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ഏ കേ കേണമ്യ നി പാ്സ്ക്കാന് നിയ നിട്ടുള്ള
പ്കമയത്ത നികന്റ് അട നിസ്ഥാപിക്നത്ത നില് കറഷികന
വ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം ഒരു ലക്ഷത്ത നി അറുപാതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നിരനാം ടണ്
ആയ നി വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് നടപാട നി
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന. 

108. 8.3.1991 ശ്മതാണെന്ന് ഈ സമ നി ല്ല് ്്കമ്്ര കമകന്ന ോളഫ് ്മെന്റ് യും ര്ദ്ധനാം മൂലമുണ്ടാം കപ്പല്്യ പ്വ്സ നി കേളുകട
പ്ശ്നങ്ങള

ോളഫ് ്മെന്റ് പ്ക്ശിച്ചത്തുണ്ടാം കപ്പല്്യ യും ര്ദ്ധകത്ത തടര്മ്മന്മെന്റ്
അവ നികട ന നിന്മെന്റ് കജ്ല നി ഉകപാക്ഷ നിച്ചു കപാ്രുവ്ന
ന നിര്മ്മബന്ധി തരണ നിതാണെന്ന് ഈ സമര്യ ക കേരള്യര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്
താണെന്ന് ഈ സമ നിര നിച്ചുകപാ്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നി പാ്സകപാ്ര്മ്മട്ട് അ്മെന്റ്
സനാംബന്ധി തരണ നിച്ചുണ്ടാം കപ്പല്്യ നിട്ടുള്ള അന നിശ്ച നിതാണെന്ന് ഈ സമതാണെന്ന് ഈ സമ നാം
ഒഴായ നിവ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുകവണ്ടാം കപ്പല് അട നിയന് നിര നടപാട നി
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം അര്മ്മഹിതം��.00�ര്യവര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്
താണെന്ന് ഈ സമ നിര നിച്ചുകപാ്കുവ്ന കവണ്ടാം കപ്പല് സ്മ്പത്ത നി കേ
സഹിതം��.00�്യനാം നല് കേണകമനനാം താണെന്ന് ഈ സമ നിര നിച്ചു കപാ്കുവ്ന
ആഗഹിതം��.00�മ നില്ത്തവരുകട പുനരധിക നിവ്സത്ത നിന്മെന്റ്
ഉടനട നി നടപാട നി മൈല കേകക്കാന്്ള്ളണകമനനാം ഈ
സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�  സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്–
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

109. 22.3.1991 ശ്. സ നി. പാ നി. ന്ര്യണന ഊര്മ്മ്വവസ്യകമഖല കനര നിടുന
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നി

സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത ഊര്മ്മ് വവസ്യ കമഖല
കനര നിടുന പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നി പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കാന്്ന ്ക്ഷ നിണ
ോ്സ്മെന്റ് ഗ നി്്മെന്റ് സ്ഥാപിക്പാ നിച്്മെന്റ് കബ്നാംകബ മൈലഹിതം��.00�യ നില്
ന നിന്മെന്റ് മൈലപാപ്പുമൈലലന വഴായ നി പ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ നി വ്താണെന്ന് ഈ സമ കേനാം
ക കേരളത്ത നികലത്ത നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് അട നിയന് നിര
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നടപാട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

110. 22.3.1991 ശ്. ക കേ. കജ. കതാണെന്ന് ഈ സമ്മസ്മെന്റ് വനഭൂമ നിമൈല കേവശിച്ചമുളളവരുകട പാട്ട് അയനാം

1.1.1977  – നു മുനപു വനഭൂമ നി മൈല കേവശിച്ചനാം വച്്മെന്റ്
ക്ഹിതം��.00�ണ്ഡങ്ങള കചെയ്ത്മെന്റ് അനുഭവ നിച്ചു
കപാ്രുനവര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് പാട്ട് അയനാം നല് കേണകമന
സനാംസ്ഥാപിക്ന സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്റ് ആവശിച്ചനാം
അനാംോ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

ഒനപാതാണെന്ന് ഈ സമ്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ
111. 13.9.1991 ശ്. എ. പാത്മകുമ്ര്മ്മ ക കേന്ദ്രം�আX�  -  കപാ്തകമഖല് സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള നില് ക കേന്ദ്രം�আX�

ന നികക്ഷപാനാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കു കേ

സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത ക കേന്ദ്രം�আX� കപാ്തകമഖല്
സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള നില് ക കേന്ദ്രം�আX� ന നികക്ഷപാനാം
കുറഞ്ഞുവരുനതമൂലനാം സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ്
വവസ്യവല്ക്കാന്രണകത്തയും നാം കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്
സ്ര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമകയയും നാം ക്്ഷിക കേരമ്യ നി
ബ്ധിക നിച് നിര നിക്കുന സ്ഥാപിക നിതാണെന്ന് ഈ സമ നി വ നികശിച്ചഷികനാം
 കേണക്കാന് നികലടുത്ത്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�
ന നികക്ഷപാനാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന. 

112. 27.9.1991 ശ്.  കേലട നി മുഹിതം��.00�ല്്മെന്റ് കപാ്തകമഖല്ബ്ങ്കു കേള സമ്ഹിതം��.00�ര നിക്കുന
ന നികക്ഷപാനാം

സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത കപാ്തകമഖല് ബ്ങ്കു കേള
സനാംസ്ഥാപിക്നത്തു ന നിന്മെന്റ് ക്കപ്പ്സ നിറ നിനത്ത നില്
സമ്ഹിതം��.00�ര നിക്കുന ക കേ്ട നിക്കാന്ണക്കാന് നിന്മെന്റ് രൂപായും കട
സ നിനാംഹിതം��.00�ഭ്ോവുനാം മറ്റു സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള നികലക്കാന്്മെന്റ്
്ട്ര്നരാന്സ്ഫര്മ്മ കചെയ്യുനതക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത
വവസ്യ സനാംരനാംഭ കേര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് ആവശിച്ചമ്യ
മൂലധികനനാം ലഭ നിക്കാന്്കതാണെന്ന് ഈ സമ ക കേരളത്ത നികന്റ്
വവസ്യവല്ക്കാന്രണകത്ത പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികൂലമ്യ നി
ബ്ധിക നിക്കുന പ്ശ്നത്ത നിന്മെന്റ് ഉടനട നി ഒരു പാര നിഹിതം��.00�്രനാം
 കേ്ണണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ സനാംസ്ഥാപിക്ന-ക കേന്ദ്രം�আX�
സര്മ്മക്കാന്്രു കേകള്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

113. 27.9.1991 ശ്. താണെന്ന് ഈ സമച്ട നി പ്ഭ് കേരന  കേ്യനാംകുളനാം താണെന്ന് ഈ സമ്പാമൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ ന നിലയനാം

ക കേരളത്ത നികല ജനങ്ങളുകട
ചെ നിര കേ്ല്ഭ നില്ഷികമ്യ  കേ്യനാംകുളകത്ത താണെന്ന് ഈ സമ്പാ
മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ നി ന നിലയത്ത നികന്റ് പ്വര്മ്മത്തനനാം
ആരനാംഭ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുള്ള  കേ്ലതാണെന്ന് ഈ സമ്മസനാം ഒഴായ നിവ്ക്കാന് നി
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അതാണെന്ന് ഈ സമ നികന്റ് പാണ നി ഉടകന ആരനാംഭ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

114. 27.9.1991 ശ്. പാ്കല്ട്മെന്റ് രവ നി കറഷികനവ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കു കേ 

സ്റ്റ്റഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂട്ട് അറ നി കറഷികന നിനാംോ്മെന്റ് ന നിലവ നിലും വള്ള
ക കേരളത്ത നികന്റ് പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ സ്ഹിതം��.00�ചെരനാം
 കേണക്കാന് നികലടുത്ത്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� പൂള നില് ന നിന്മെന്റ്
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിമ്സനാം ലഭ നിക്കുന അര നിയും കട വ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം
2,10,000  ടണ്യും നാം,  പാ്കമ്യ നില നികന്റ് വ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം
10,000 ടണ്യും നാം വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിച്ചു താണെന്ന് ഈ സമരണകമന്മെന്റ് ഈ
സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

115. 24.7.1992 ശ്. എനാം. മുരള നി
പ്വ്സ നി കേളുകട പ്ശ്നങ്ങൾ പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കു കേ

വ നിക്ശിച്ച ഇന്്ക്കാന്്രുകട സമ്പ്്നാം
വനകതാണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ നില് സമ്ഹിതം��.00�ര നിച്്മെന്റ് ഇന്യ നില്
ന നികക്ഷപാ നിച്്മെന്റ് ഇന്ന സമ്പ്്മെന്റ് വവസ്ഥാപികക്കാന്്മെന്റ്
ഊനല് നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് താണെന്ന് ഈ സമ്വ്രശമനാം നടക്കുന
ഈ സന്ദര്മ്മഭത്ത നില് വ നിക്ശിച്ച ഇന്ക്കാന്്രുകട
താണെന്ന് ഈ സമ്ല്പാരങ്ങള സനാംരക്ഷ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നി
അവര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് കല് കേസഭ്-ന നിയമസഭ്
കതാണെന്ന് ഈ സമര കഞ്ഞടുപ്പു കേള നില് കവ്ട്ട് അവ കേ്ശിച്ചനാം
നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം വ നിക്ശിച്ചത്തുള്ള കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്
മതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ്ക്കാന് നി മടങ്ങ നിഎത്തുനവകര
പുനരധിക നിവസ നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി
താണെന്ന് ഈ സമയ്യാറാക്കി ന്റ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം, ോളഫ് ്മെന്റ് കമഖലയ നികലക്കുള്ള
എയര്മ്മ ഇന്യും കട ട നിക്കാന്റ്മെന്റ് ന നിരക്കാന് നികനക്കുറ നിച്ചുള്ള
പാര്താണെന്ന് ഈ സമ നി കേള പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം,
വ നിക്ശിച്ചത്തുള്ള ഇന്്ക്കാന്്രുകട മക്കാന്ളക്കാന്്മെന്റ്
സ്കങ്കതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേ വ നി്്ഭ്സ സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള
ഉളകപ്പകടയും ള്ള വ നി്്ഭ്സ സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള നില്
പ്കവശിച്ചനനാം ലഭ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ
പാര നിോണന നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം കവണ്ടാം കപ്പല് നടപാട നി കേള
ഉടനട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

116. 24.7.1992 ശ്. ഇസഹിതം��.00�്ക്കാന്്മെന്റ് കുര നിക്കാന്ള ഇന്ന എനാംബസ നി കേള നില് പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ കസല്

ലക്ഷക്കാന്ണക്കാന് നിന്മെന്റ് മലയ്ള നി കേള കജ്ല നി കചെയ്യുന
ോളഫ് ്മെന്റ് ര്ജങ്ങള നികല ഇന്ന
എനാംബസ നി കേള നില് മലയ്ള നി കേളുകട പ്ശ്നങ്ങള
മൈല കേ കേ്രനാം കചെയ്യാറാക്കി ന്ന പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ കസല്
രൂപാ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.
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117. 24.7.1992 ശ്. ട നി. ക കേ. ഹിതം��.00�നാംസ അകയ്ര്ദ്ധ് വ നിഷികയത്ത നികല ക കേ്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നി വ നിധിക നി

അകയ്ര്ദ്ധയ നികല താണെന്ന് ഈ സമര്മ്മക്കാന് ഭൂമ നി പ്ശ്നത്ത നില്
ക കേ്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നി വ നിധിക നി പൂര്മ്മണമ്യും നാം അട നിയന് നിരമ്യും നാം
നടപ്പ നില്ക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

118. 29.1.1993 ശ്. ക കേ. ക കേ. അബു കല് കേബ്ങ്ക്മെന്റ് സഹിതം��.00�്യ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി 

അന നിതാണെന്ന് ഈ സമരസ്ധിക്രണമ്യ പ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ നികക്ഷ്ഭനാം മൂലനാം
അടുത്തടുത്തുണ്ടാം കപ്പല്്യ രണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് കവള്ളകപ്പ്ക്കാന്നാം
 കേ്രണനാം വളകരയധിക നി കേനാം ദുര നിതാണെന്ന് ഈ സമങ്ങളുനാം,
ക കേടുതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളുനാം,  യ്താണെന്ന് ഈ സമന കേളുനാം,  ന്ശിച്ചനഷ്ടിക്കുകയങ്ങളുനാം,
ജ്വഹിതം��.00�്ന നിയും നാം അനുഭവ നികക്കാന്ണ്ടാം കപ്പല് നി
വനതക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് ക കേരളത്ത നികന്റ് സമ്പ്്മെന്റ്
വവസ്ഥാപികയ്ക്ക് ്മെന്റ് ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ താണെന്ന് ഈ സമ നിര നിച്ട നിയ്ക്ക് ്മെന്റ് പാര നിഹിതം��.00�്രനാം
 കേ്ണുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നി ക കേരളനാം സമര്മ്മപ്പ നിക്കുന
കല് കേബ്ങ്ക്മെന്റ് സഹിതം��.00�്യപാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി പൂര്മ്മണമ്യും നാം
അനാംോ് കേര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

119. 9.7.1993 ശ്. ഇ. പാ നി. ജയര്ജന ്ക്ഷ നിണകമഖല ോ്സ്മെന്റ് ഗ നി്്മെന്റ് പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി

ഉത്തകരന്ന സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള നികലയ്ക്ക് ്മെന്റ് ോ്സ്മെന്റ്
നല്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നി പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ ോ്സ്മെന്റ്
മൈലപാപ്പുമൈലലന സ്ഥാപിക്പാ നിക്കുവ്ന
സനര്ദ്ധമ്യതകപാ്കല ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ്
താണെന്ന് ഈ സമതാണെന്ന് ഈ സമ ത്ത നില് അനാംോ് കേര നിച് നിട്ടുള്ള ്ക്ഷ നിണകമഖല്
ോ്സ്മെന്റ് ഗ നി്്മെന്റ് പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി നടപ്പ നില്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നി
അട നിയന് നിര നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നി കന്ടഭര്മ്മി നിക്കുന.

120 18.02.1994 ശ്. ക കേ. ബ്ബു    ക കേരളത്ത നിന്മെന്റ് കസയ നില്സ്മെന്റ് ട്ക്സ്മെന്റ് ഇനത്ത നില്
ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ നിട്ടുള്ള റവനഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂ നഷ്ടിക്കുകയ പാര നിഹിതം��.00�്രനാം

1976  -  കല ക കേന്ദ്രം�আX� വ നില്പന ന നികുതാണെന്ന് ഈ സമ നി കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ന നിയമകത്ത തടര്മ്മന്മെന്റ് ക കേരളത്ത നിന്മെന്റ് കസയ നില്സ്മെന്റ്
ട്ക്സ്മെന്റ് ഇനത്ത നില് ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ നിട്ടുള്ള റവനഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂ നഷ്ടിക്കുകയനാം
പൂര്മ്മ്വ്വ കേ്ല പ്്ബലകത്ത്കട
ന നി കേത്ത നിത്തരണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

121 8.07.1994 ശ്. വ നി. വ നി. ര്്വന  കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ ഉതപാനങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് താണെന്ന് ഈ സമ്ങ്ങുവ നില

ന്ള നിക കേരനാം ഉളകപ്പകടയും ള്ള
 കേ്ര്മ്മഷിക നിക കേ്ല്പാനങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് തടര്മ്മച്യ്യ നി
വ നിലയ നിട നിവ്മെന്റ് ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ നികക്കാന്്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുനതമൂലനാം
ദുര നിതാണെന്ന് ഈ സമത്ത നികലക്കാന്്മെന്റ് താണെന്ന് ഈ സമള്ള നിവ നിടകപ്പട്ട് അ നിര നിക്കുന
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കൃഷിക നിക്കാന്്കര സനാംരക്ഷ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് ന്ള നിക കേരനാം
ഉളകപ്പകടയും ള്ള  കേ്ര്മ്മഷിക നിക കേ്ല്പ്പനങ്ങളക്കാന്്മെന്റ്
അട നിയന് നിരമ്യ താണെന്ന് ഈ സമ്ങ്ങുവ നില പ്ഖ്പാ നിച്്മെന്റ്
 കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ കമഖലകയ സനാംരക്ഷ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുള്ള
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ഏ കേ കേണമ്യ നി ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

122 22.7.1994 ശ്. സ നി. എഫ് ്മെന്റ്. കതാണെന്ന് ഈ സമ്മസ്മെന്റ് എനാം  .  സ നി  .   കറ്ഡു കേള എന   .  എച്്മെന്റ്  .   ആയ നി
ഉയര്മ്മത്തു കേ

ക കേരളത്ത നികല പ്ധിക്നകപ്പട്ട് അ പാല
പാട്ട് അണങ്ങകളയും നാം ബന്ധി തരണ നിപ്പ നിക്കുന കമയ നിന
കസന്ട്രല് കറ്്്മെന്റ് ന്ഷികണല് മൈലഹിതം��.00�കവ ആയ നി
ഉയര്മ്മത്തണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

പാത്ത്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ
123 4.4.1997 ശ്. പാ നി. ര്്വന മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ നി പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നി

സനാംസ്ഥാപിക്നനാം കനര നിടുന രൂക്ഷമ്യ മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ നി
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നിക്കാന്്മെന്റ് പാര നിഹിതം��.00�്രനാം  കേ്ണുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
സനാംസ്ഥാപിക്ന സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ ക കേന്ദ്രം�আX�്നുമതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ്ക്ക് ്യ നി
സമര്മ്മപ്പ നിച് നിട്ടുള്ള മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളക്കാന്്മെന്റ്
എത്രയും നാം കപാകട്ട് അന്മെന്റ് അനുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി നല് കേണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന. 

124 4.4.1997 ശ്. എനാം. ന്ര്യണന
(കുഴായല്മന്ദനാം)

കറയ നില്കവ വ നി കേസനത്ത നികല ക കേന്ദ്രം�আX� അവോണന
അവസ്ന നിപ്പ നിക്കു കേ

കറയ നില്കവ വ നി കേസന  കേ്രത്ത നില് ക കേന്ദ്രം�আX�നാം
ക കേരളകത്ത്ട്മെന്റ്  കേ്ണ നിക്കുന അവോണന
അവസ്ന നിപ്പ നിക്കാന്ണകമനനാം കറയ നില്പ്പ്താണെന്ന് ഈ സമ
ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ല് ഉളകപ്പകട ഇന
നടനക കേ്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന വ നി കേസന
പ്വര്മ്മത്തനങ്ങള പൂര്മ്മത്ത നിയ്ക്കാന്്ന
ആവശിച്ചമ്യ ത കേ അനുവ് നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ
സഭ ഏ കേ കേണമ്യ നി ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

125 19.12.1997 ശ്.  കേട കേനാംപാള്ള നി സുകരന്ദ്രം�আX�ന കപാ്തകമഖല് സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള കനര നിടുന
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നി

നടപ്പുവര്മ്മഷികനാം ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി ചുങ്കനാം 131
ശിച്ചതാണെന്ന് ഈ സമമ്നത്ത നില് ന നിന്മെന്റ് 40  ശിച്ചതാണെന്ന് ഈ സമമ്നമ്യ നി
കുറച്തമൂലനാം സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത കപാ്തകമഖല്
സ്ഥാപിക്പാനങ്ങള കനര നിടുന പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നിക്കാന്്മെന്റ്
പാര നിഹിതം��.00�്രനാം  കേ്ണ്ന പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ നടപാട നി
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പുനനഃപാര നികശിച്ച്ധിക നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ഏ കേ കേണമ്യ നി ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

126 19.12.1997 ശ്. ക കേ. സ നി. കജ്സഫ് ്മെന്റ് റബ്ബറ നികന്റ് വ നിലത്ത കേര്മ്മച് കനര നിട്ന നടപാട നി
സ ് കേര നിക്കു കേ

ക കേരള ന നിയമസഭ ഏ കേ കേണമ്യ നി ആവശിച്ചകപ്പട്ട് അ
പ് കേ്രനാം റബ്ബറ നിന്മെന്റ്  കേ നികല്ഗ്മ നിന്മെന്റ് 55  രൂപാ താണെന്ന് ഈ സമറ
വ നില ന നിശ്ചയ നിക്കുവ്കന് എസ്മെന്റ്  .റ നി.സ നി മുകഖന
ന്ല്പാതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നിരനാം ടണ് റബ്ബര്മ്മ എങ്ക നിലും വനാം
 കേയറ്റുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി കചെയ്യാറാക്കി ന്കന് ടയര്മ്മ ഉളകപ്പകട
റബ്ബറ നികന്റ് എല്വ നിധിക ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നിയും നാം
ഒഴായ നിവ്ക്കുവ്കന് യ്കതാണെന്ന് ഈ സമ്രു നടപാട നിയും നാം ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് ഇതവകര സ ് കേര നിച്ചു
 കേ്ണ്ത്തതാണെന്ന് ഈ സമ നില് ഈ സഭ അതൃപ്ത നി
കരഖകപ്പടുത്തു കേയും നാം അനു് നിനനാം രൂക്ഷമ്യ
വ നിലത്ത കേര്മ്മച് കനര നിടുന റബ്ബറ നികന്റ്
വ നിലന നിലവ്രനാം പാ നിട നിച്ചു ന നിര്മ്മത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
അട നിയന്രമ്യ നി മ്ര്മ്മക്കാന്റ നില് ന നിനനാം റബ്ബര്മ്മ
സനാംഭര നിക്കുവ്ന നടപാട നി കേള
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം ഇതാണെന്ന് ഈ സമ നികലയ്ക്ക് ്യ നി അമ്പത
ക കേ്ട നി രൂപാകയങ്ക നിലും വനാം ഉടകന ന്ക്കാന് നി
വയ്ക്ക് ണകമനനാം സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കു കേയും നാം കചെയ്യുന. 

127 3.4.1998 ശ്. ജ നി. സുധിക് കേരന മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമപാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള പൂര്മ്മത്ത് കേര നിക്കു കേ

വര്മ്മഷികങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് മുമ്പ്മെന്റ് ആരനാംഭ നിച്തനാം യഥ്സമയനാം
പൂര്മ്മത്ത് കേര നിക്കാന്്ന  കേഴായ നിയ്ത്തതമ്യ മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള സമയബന്ധി തരണ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ നി
പൂര്മ്മത്ത് കേര നിക്കുവ്നുനാം,  ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്റ്
വ നിവ നിധിക വകുപ്പു കേളുകട അനുമതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്കാന്്യ നി
 കേ നിടക്കുന പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളക്കാന്്മെന്റ് എത്രയും നാം കപാകട്ട് അന്മെന്റ്
അനുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി ലഭ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ നടപാട നി
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ സനാംസ്ഥാപിക്ന
സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് ഏ കേ കേണമ്യ നി
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

128 3.4.1998 ശ്. കജ്ണ് കഫ് ര്മ്മണ്ണ്ടാം കപ്പല്സ്മെന്റ് മുലകപ്പര നിയ്ര്മ്മ ് ്നാം

മുലകപ്പര നിയ്ര്മ്മ ്്മ നികന്റ് സനാംഭരണകശിച്ചഷിക നി, 136
അട നിയ നില് ന നിനനാം 152  അട നിയ്യ നി
ഉയര്മ്മത്തണകമന താണെന്ന് ഈ സമമ നിഴ്നാട്ട്മെന്റ് മുന മുഖമന നി
കുമ്ര നി ജയലള നിതാണെന്ന് ഈ സമയും കട ആവശിച്ചകത്ത്ടുള്ള
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് അനുകൂല ന നിലപാ്ട്മെന്റ്
ക കേരളത്ത നികല ജനങ്ങകള
ഉത കേണ്കുലര്ക്കുനതനാം സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത
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പാതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നിരക്കാന്ണക്കാന് നിന്മെന്റ് ജനങ്ങളുകട ജ്വനുനാം
സ ത്ത നിനുനാം അപാ കേടനാം
വരുത്തുനതമ്കണനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല് പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
ന നിര്മ്മക ഉദ്ദേശിച്ചനാം യ്കതാണെന്ന് ഈ സമ്രു  കേ്രണവശിച്ച്ലും വനാം
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നിന്മെന്റ് സ ് കേ്രമകലനനാം,
ഇക്കാന്്രത്ത നില് ഏ കേപാക്ഷ്യമ്യ നി
എകന്ങ്ക നിലും വനാം താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം ക കേന്ദ്രം�আX�സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ
മൈല കേകക്കാന്്ള്ള്ന പാ്ട നികലനനാം ഈ സഭ
ഏ കേ കേണമ്യ നി ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ്കന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

129 17.7.1998 ശ്. ട നി. ക കേ. ബ്ലന അകയ്ര്ദ്ധയ നികല കക്ഷത്ര ന നിര്മ്മല്ണനാം

അകയ്ര്ദ്ധയ നികല താണെന്ന് ഈ സമര്മ്മക്കാന്ഭൂമ നിയ നില് കക്ഷത്രനാം
പാണ നിയ്നുള്ള ന്ക്കാന്നാം ഇന്ന ഭരണ്ടന്
ലനാം്നവുനാം,  മകതാണെന്ന് ഈ സമതാണെന്ന് ഈ സമരതാണെന്ന് ഈ സമ കത്ത ഇല്താണെന്ന് ഈ സമ്ക്കുനതനാം
ന്താണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ പാ്ഠങ്ങകള്ടുള്ള
കവല്ലുവ നിള നിയും മ്കണനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല് താണെന്ന് ഈ സമര്മ്മക്കാന്ഭൂമ നിയ നില്
കക്ഷത്രനാം പാണ നിയ്നുള്ള ശമങ്ങകള ഈ സഭ
ശിച്ചക്ത നിയ്യ നി അപാലപാ നിക്കു കേയും നാം,  പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ
ശമങ്ങള നില് ന നിനനാം ബന്ധി തരണകപ്പട്ട് അവകര
പാ നിന് നിര നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് ആവശിച്ചമ്യ നടപാട നി
സ ് കേര നിക്കു കേയും നാം സുപ്്നാം ക കേ്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നിയും കട അന് നിമ
താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം വകര താണെന്ന് ഈ സമര്മ്മക്കാന്ഭൂമ നിയ നില്
യ്കതാണെന്ന് ഈ സമ്രുവ നിധിക ന നിര്മ്മല്ണ പ്വര്മ്മത്തനവുനാം
നടത്തുവ്ന പാ്ട നികലന്മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തു കേയും നാം
കചെയ്യാറാക്കി നണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ഏ കേ കേണമ്യ നി ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന. 

130 17.7.1998 ശ്. കസബ്സ്റ്റന കപാ്ള മതാണെന്ന് ഈ സമനഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂനപാക്ഷങ്ങളുകട സനാംരക്ഷണനാം

മൈലക്രസ്തവ ക്വ്ലയങ്ങള നില് വ്ഞ്ഞു
ഉപാകയ്ോ നിക്കുനകവന  കേ്രണത്ത്ല്
ആര്ധികന്ലയങ്ങളുകട പാട്ട് അ നി കേയ നില്ന നിനനാം
പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ ക്വ്ലയങ്ങകള ഒഴായ നിവ്ക്കുവ്നുള്ള
്ല്ഹിതം��.00� നി ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് ന്ക്കാന്ത്ത നിലും വനാം
ര്ജത്ത നികന്റ് പാല ഭ്ോങ്ങള നിലും വനാം
മൈലക്രസ്തവരുകടയും നാം മതാണെന്ന് ഈ സമനഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂന പാക്ഷങ്ങളുകടയും നാം
കനകര നടക്കുന അതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്രമങ്ങള നിലും വനാം ഈ
സഭയ്ക്കുള്ള ഉതക്കാന്ണ
കരഖകപ്പടുത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നികന്കട്പ്പനാം ഈ
ന നിലപാ്ട നില് ന നിന്മെന്റ് ്ല്ഹിതം��.00� നി ോവണ്കമന്റ് നികന
പാ നിന് നിര നിപ്പ നിക്കുവ്നുനാം മതാണെന്ന് ഈ സമനഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂനപാക്ഷങ്ങളക്കാന്്മെന്റ്
ആവശിച്ചമ്യ സനാംരക്ഷണനാം നല് കേ്ന
സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവകവണ്മെന്റു കേകള കപ്ര നിപ്പ നിക്കുവ്നുനാം
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നടപാട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

131 5.2.1999 ശ്. പാ നി. എസ്മെന്റ്  . സുപാ്ല് കറയ നില്കവ വ നി കേസനത്ത നികല ക കേന്ദ്രം�আX� അവോണന

ക കേരളത്ത നികല കറയ നില്കവ വ നി കേസന
 കേ്രത്ത നില് ന നിരന്രമ്യ അവോണനയ്ണ്മെന്റ്
കനര നിട്ടുക കേ്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്.  സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ്
പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ ക്ട്രയ നിനു കേള അനുവ് നിക്കുന നില.
എനമ്ത്രമല,  ശിച്ചബര നി കറയ നില്പ്പ്താണെന്ന് ഈ സമയും കട
പാണ നി പുനര്രനാംഭ നിക്കുനതനാം മന്ദോതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ നില്യ
ക കേ്ലനാം താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം പാ്താണെന്ന് ഈ സമ ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ല്
കജ്ല നി കേള ന നിശ്ച നിതാണെന്ന് ഈ സമസമയത്ത നിനുള്ള നില്
പൂര്മ്മത്ത നിയ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം ക കേ്ലനാം-കചെകങ്ക്ട്ട് അ പാ്താണെന്ന് ഈ സമ
കബ്ര്ഡ്കോജ്മെന്റ് ആക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം ആവശിച്ചമ്യ
നടപാട നി കേള ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നില് ന നിനനാം
ഇതവകര ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ നിട്ട് അ നില.  കറയ നില്കവ മൈലലന
മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ് കേര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് ആവശിച്ചമ്യ ഫ് ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്
അനുവ് നിക്കുന  കേ്രത്ത നിലും വനാം  കേടുത്ത
അവോണനയ്ണ്മെന്റ്.  കറയ നില്കവ വ നി കേസന
 കേ്രത്ത നില് സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത്ടുള്ള അവോണന
അവസ്ന നിപ്പ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ഏ കേ കേണമ്യ നി
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

132 5.2.1999 ശ്.എനാം.ന്ര്യണന
(കുഴായല്മന്ദനാം)

ഇന്്  -  ശ്ലങ്ക വ്പാ്ര ഉടമ്പട നി

ഇന്യും നാം ശ്ലങ്കയും നാം താണെന്ന് ഈ സമല നിലും വണ്ടാം കപ്പല്്ക്കാന് നിയ നിട്ടുള്ള
വ്പാ്ര ഉടമ്പട നിയ നികല ക്്ഷികവശിച്ചങ്ങള ന്ക്കാന്നാം
കചെയ്യാറാക്കി നണകമനനാം ഉടമ്പട നിയ നിലൂകട
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ്  കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ കമഖലകയ
താണെന്ന് ഈ സമ കേര്മ്മക്കുന ന്ള നിക കേരനാം,  റബ്ബര്മ്മ ,  കതാണെന്ന് ഈ സമയ നില,
സുോന്ധി തരണദ്രവങ്ങള തടങ്ങ നിയവയും കട ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ഒഴായ നിവ്ക്കാന്ണകമനനാം ഇന്  ശ്ലങ്ക  കേര്റ നില്–
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നിനുണ്ടാം കപ്പല്്കുന ക്്ഷികഫ് ലങ്ങള
വ നിലയ നിരുത്ത നി സ താണെന്ന് ഈ സമന  കേയറ നിറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ഉടമ്പട നിയ നില് ആവശിച്ചമ്യ കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി
വരുത്തണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ഏ കേ കേണമ്യ നി
ആവശിച്ചകപ്പടുന. 

133 5.2.1999 ശ്. എളമരനാം  കേര്നാം എക്സ്പോര്്്ട മംഗളാ എക്സ്പ്രസ്മെന്റ് മൈലഹിതം��.00�കവ ന നിര്മ്മല്ണനാം

ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്റ് ന നിര്മ്മ ഉദ്ദേ നിഷ്ടിക്കുകയ എക്സ്പോര്്്ട മംഗളാ എക്സ്പ്രസ്മെന്റ്
മൈലഹിതം��.00�കവ ന നിര്മ്മല്ണ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ നില് ക കേരളകത്ത
ഒഴായ നിവ്ക്കാന് നിയ നടപാട നി
പുനനഃപാര നികശിച്ച്ധിക നിക്കാന്ണകമനനാം ക കേന്ദ്രം�আX�നാം
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ക കേരളകത്ത്ട്മെന്റ്  കേ്ട്ട് അ നിയ അവോണന
അവസ്ന നിപ്പ നിച്്മെന്റ് മൈലഹിതം��.00�കവ ന നിര്മ്മല്ണ
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ നില് ക കേരളകത്ത ഉളകപ്പടുത്തണകമനനാം
ഈ സഭ ഏ കേ കേണമ്യ നി ക കേന്ദ്രം�আX�സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

134 2.7.1999 ശ്മതാണെന്ന് ഈ സമ നി ആര്മ്മ . ലതാണെന്ന് ഈ സമ്ക്വ നി താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം വ നിമ്നത്ത്വളത്ത നികല
സജ കേരങ്ങള കമച്കപ്പടുത്ത്ന നടപാട നി

സ ് കേര നിക്കു കേ

താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം വ നിമ്നത്ത്വളനാം അന്്ര്ഷ
വ നിമ്നത്ത്വളനാം ആയ നി പ്ഖ്പാ നിച് നിട്ട് അ്മെന്റ് എട്ടു
വര്മ്മഷികനാം താണെന്ന് ഈ സമ നി കേഞ്ഞു.  പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിവര്മ്മഷികനാം എട്ടു
ലക്ഷകത്ത്ളനാം യ്ത്രക്കാന്്ര്മ്മ വന നിറങ്ങുന ഇവ നികട
പ്്ഥമ നി കേ സജ കേരങ്ങള കപാ്ലും വനാം ഒരുക്കാന്്ന
അധിക നികൃതാണെന്ന് ഈ സമര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്  കേഴായ നിഞ്ഞ നിട്ട് അ നില.  ഇവ നിടകത്ത
അന്്ര്ഷ കടര്മ്മമ നിനല നിന്മെന്റ് പാര നിമ നിതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള
ഏകറയ്ണ്മെന്റ്.  ശുര്ദ്ധജല വ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണ സനാംവ നിധിക്നനാം
കപാ്ലും വനാം പൂര്മ്മണമ്ക്കാന്്ന  കേഴായ നിഞ്ഞ നിട്ട് അ നില.
യ്ത്രക്കാന്്രുകട ബുര്ദ്ധ നിമുട്ടു കേള അനു് നിനനാം കൂട നി
വര നി കേയ്ണ്മെന്റ്.  24  മണ നിക്കൂറുനാം പ്വര്മ്മത്ത നിക്കുന
വ നിമ്നത്ത്വളമ്ക്കാന് നി മ്റ്നാം എന ക കേന്ദ്രം�আX�
ഏവ നികയഷികന വകുപ്പ നികന്റ് ഉറപ്പുകപാ്ലും വനാം
പാ്ല നിച് നിട്ട് അ നില.  അന്്ര്ഷ
വ നിമ്നത്ത്വളമ്യും ള്ള പ്ഖ്പാനത്ത നിനു
കശിച്ചഷികനാം മ്റ നി മ്റ നി വന ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റു കേള
ഇക്കാന്്രത്ത നില് യ്കതാണെന്ന് ഈ സമ്രു താണെന്ന് ഈ സമ്ല്പാരവുനാം
എടുത്ത നിട്ട് അ നില.  താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരത്തു വന
കപാ്കുന ന നിരവധിക നി വ നിമ്ന സര്മ്മ്വ്വ്സു കേള
എയര്മ്മ ബസടക്കാന്നാം റ ഉദ്ദേ്ക്കാന് നികക്കാന്്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന.
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റുനാം എയര്മ്മകപാ്ര്മ്മട്ട് അ്മെന്റ് അകതാണെന്ന് ഈ സമ്റ നിറ നി
ഓഫ് ്മെന്റ് ഇന്യും നാം ഇകപ്പ്ള  കേ്ട്ടുന
താണെന്ന് ഈ സമ്ല്പാരമ നില്യ്മ അവസ്ന നിപ്പ നിച്്മെന്റ്
താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം അന്്ര്ഷ വ നിമ്ന
ത്ത്വളത്ത നികല സജ കേരനാം കമച്കപ്പടു
ത്തണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന. 

135 3.3.2000 ശ്. പാ നി. ര്്വന ഇന്്  -  അകമര നിക്കാന് വ്പാ്ര  കേര്ര്മ്മ

അകമര നിക്കാന്യ നില്ന നിന്മെന്റ് ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി കചെയ്യുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
വ നിലക്കാന്്മെന്റ്  കേല്പ്പ നിച് നിരുന 1429  ഇനനാം
വസ്തുക്കാന്ളുകട കമലും വള്ള എല്വ നിധിക ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ന നിയനണവുനാം എടുത്തു കേളഞ്ഞുക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് 1999
് നിസനാംബര്മ്മ 27-ന്മെന്റ് ജന്വയ നില് വച്്മെന്റ് ഇന്
അകമര നിക്കാന്യും മ്യ നി ഒപ്പുവച്  കേര്ര്മ്മ ഇന്യും കട
വ നിക്ശിച്ച ന്ണയ കശിച്ചഖരനാം കുറയ്ക്കുനതനാം
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 കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ,  വ്വസ്യ നി കേ,  ഓകട്ട് അ്കമ്മൈലബല് ,
കടക്സ്പോര്സ്റ്റയ നില്സ്മെന്റ് തടങ്ങ നിയ കമഖല കേകള
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികൂലമ്യ നി ബ്ധിക നിക്കുനതനാം റബ്ബര്മ്മപാ്ല്
അടക്കാന്മുള്ള റബ്ബര്മ്മ ഉല്പ്പനങ്ങള ,
സുോന്ധി തരണദ്രവങ്ങള ,  ന്ള നിക കേര ഉല്പ്പനങ്ങള ,
കതാണെന്ന് ഈ സമയ നില,  മകത്സ്ല്പ്പനങ്ങള
തടങ്ങ നിയവയ നിലും വള്ള ഇറക്കുമതാണെന്ന് ഈ സമ നി ന നിയനണനാം
ഇല്താണെന്ന് ഈ സമ്കുനകതാണെന്ന് ഈ സമ്കട സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ്  കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ
കമഖല പൂര്മ്മണമ്യും നാം താണെന്ന് ഈ സമ കേര്മ്മച്യ നികലക്കാന്്മെന്റ്
താണെന്ന് ഈ സമള്ളകപ്പടുനതനാം ര്ജത്ത നികന്റ് സമ്പദ്ടന
താണെന്ന് ഈ സമ കേര്മ്മക്കുനതനാം കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില നില്യ്മ
വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കുനതനാം ഇന്ന സമ്പത്ത്മെന്റ് മുഴുവന
അകമര നിക്കാന്യ്ക്ക് ്മെന്റ് ക കേ്ള്ളയട നിയ്ക്ക് ്ന അവസരനാം
ഉണ്ടാം കപ്പല്്ക്കുനതമ്യതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല്  കേര്ര്മ്മ
റ ഉദ്ദേ്ക്കാന്ണകമന്മെന്റ്  ഈ സഭ ഏ കേ കേണമ്യ നി
ക കേന്ദ്രം�আX�കത്ത്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന

136 3.3.2000 ശ്. ക കേ. പാ നി. ര്കജന്ദ്രം�আX�ന കപാ്തവ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണ സമ്പ്ര്്യനാം സനാംരക്ഷ നിക്കാന്്ന
നടപാട നി സ ് കേര നിക്കു കേ

ഭക്ഷ സബസ നി് നി പാ നിനവല നിയ്ക്കുവ്നുനാം കറഷികന
സനാംവ നിധിക്നനാം പാര നിമ നിതാണെന്ന് ഈ സമകപ്പടുത്തുവ്നുനാം
ക കേന്ദ്രം�আX�സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ സ ് കേര നിച്ചുവരുന നടപാട നിയും കട
ഭ്ോമ്യ നി കപാ്തവ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണ ക കേന്ദ്രം�আX�ങ്ങള വഴായ നി
നല് കേ നികക്കാന്്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന ഗുണന നിലവ്രനാം
കുറഞ്ഞ അര നിയും കട വ നില ്്ര നിദ്ര കരഖയ്ക്ക് ്മെന്റ്
താണെന്ന് ഈ സമ്കഴായയും ള്ളവര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് ന്ലും വരൂപായ നില് ന നിനനാം ആറര
രൂപായ്യും നാം ്്ര നിദ്ര കരഖയ്ക്ക് ്മെന്റ് മു കേള നിലും വള്ളവര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്
ഒമ്പതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് രൂപാ അറുപാത മൈലപാസയ നില് ന നിനനാം 12
രൂപായ്യും നാം ഉയര്മ്മത്തുവ്നുള്ള ന നിര്മ്മക ഉദ്ദേശിച്ചനാം കപാ്ത
വ നിപാണ നിയ നില് അര നിയും കട വ നില
കുതാണെന്ന് ഈ സമ നിച്ചുയരുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ്
ന നിലവ നിലും വള്ള കറഷികന സമ്പ്ര്്യനാം
താണെന്ന് ഈ സമ കേരുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം ഇടയ്ക്കുകമനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല് ഈ
താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം ഉകപാക്ഷ നിക്കാന്ണകമനനാം ഭക്ഷ
സബസ നി് നി ന നിലന നിര്മ്മത്ത നി ന നിലവ നിലും വള്ള കറഷികന
സമ്പ്ര്്യനാം തടരുവ്നുള്ള നടപാട നി
മൈല കേക്കാന്്ള്ളണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

പാതാണെന്ന് ഈ സമ നികന്ന്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ
137 12.7.2002 ശ്. ക കേ. എന . എ. ഖ്്ര്മ്മ പ്വ്സ നി കേളക്കാന്്മെന്റ് കവ്ട്ട് അവ കേ്ശിച്ചനാം

ക കേരളത്ത നില് ന നിനനാം ഇന്യും കട ഇതാണെന്ന് ഈ സമര
ഭ്ോങ്ങള നില് ന നിനനാം വ നിക്ശിച്ചര്ജങ്ങള നില്
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കജ്ല നി സനാംബന്ധി തരണമ്യും നാം മറ്റുനാം കപാ്യ നിട്ടുള്ള എല്
പ്വ്സ നി കേളക്കുനാം കതാണെന്ന് ഈ സമര കഞ്ഞടുപ്പു കേള നില് കവ്ട്ടു
കചെയ്യാറാക്കി ന്നുള്ള അവ കേ്ശിച്ചനാം ലഭമ്ക്കാന്ണകമനനാം
അതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നി ജനപ്്താണെന്ന് ഈ സമ നിന നിധിക ന നിയമത്ത നില്
ആവശിച്ചമ്യ കഭ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള വരുത്തുവ്ന
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന. 

138. 11.7.2003 ശ്. ഇ. എനാം. അോസ്ത നി കതാണെന്ന് ഈ സമയ നിലവവസ്യകത്ത സനാംരക്ഷ നിക്കാന്്ന നടപാട നി
സ ് കേര നിക്കു കേ

ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്റ്  കേയറ നിറക്കാന്്മെന്റ് നയനാം മൂലനാം
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നിയ നില്യ കതാണെന്ന് ഈ സമയ നില
വവസ്യകത്തയും നാം,  കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില്ള നി കേകളയും നാം
സനാംരക്ഷ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് ആവശിച്ചമ്യ അട നിയന് നിര
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

139. 8.8.2003 ശ്. പ്യ്ര്മ്മ കോ്പാ്ലകൃഷ്ണന പാര നിഷ്ക്ക്രങ്ങകള സനാംബന്ധി തരണ നിച്ചുളള
 കേ്ര്മ്മഷിക നി കേകമഖലയ നികല എനാം  .  എസ്മെന്റ്  .
സ ്മ നിന്ഥന  കേല്ഷികന റ നികപ്പ്ര്മ്മട്ട് അ്മെന്റ്

W.T.O   കേര്റ നികനത്തുടര്മ്മന്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ്
 കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ കമഖലയ നില് വരുകത്തണ്ടാം കപ്പല്
പാര നിഷ്ക്രങ്ങകളയും നാം നടപാട നി കേകളയും നാം
സനാംബന്ധി തരണ നിച്്മെന്റ് പാഠ നിച്്മെന്റ് ശിച്ച നിപാ്ര്മ്മശിച്ച കേള നല് കേ്ന
സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ ന നിയമ നിച് ക്്ക്ട് അര്മ്മ
എനാം.എസ്മെന്റ്  .സ ്മ നിന്ഥന  കേല്ഷികന സമര്മ്മപ്പ നിച്
റ നികപ്പ്ര്മ്മട്ട് അ നില് ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ ക കേ്കക്കാന്്കള്ളണ്ടാം കപ്പല്
നടപാട നി കേകള സനാംബന്ധി തരണ നിച്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന
കപ്ര നിപ്പ നിക്കാന്്നുനാം സനാംസ്ഥാപിക്ന താണെന്ന് ഈ സമലത്ത നില്
എടുകക്കാന്ണ്ടാം കപ്പല് അട നിയന് നിര നടപാട നി കേകള
സനാംബന്ധി തരണ നിച്്മെന്റ് ഉചെ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നങ്ങകളടുത്ത്മെന്റ്
നടപ്പ നില്ക്കുവ്നുനാം ഈ സഭ സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

140. 9.7.2004 ശ്. ട നി. എന . പ്താണെന്ന് ഈ സമ്പാന അമ നിതാണെന്ന് ഈ സമ വ നിമ്ന യ്ത്ര്ന നിരക്കാന്്മെന്റ് കുറയ്ക്കു കേ

ഉപാജ്വനമ്ര്മ്മ്ഗ്ഗനാം കതാണെന്ന് ഈ സമട നി ോളഫ് ്മെന്റ് ര്ജങ്ങള നികലയ്ക്ക് ്മെന്റ്
യ്ത്ര കചെകയ്യാറാക്കി നണ്ടാം കപ്പല് നി വരുന ലക്ഷക്കാന്ണക്കാന് നിന്മെന്റ്
ക കേരള്യര നില് ന നിനനാം എയര്മ്മ ഇന്യും നാം ഇന്ന
എയര്മ്മമൈലലനസുനാം ോളഫ് ്മെന്റ് കസക്ട് അറ നില് ഈട്ക്കുന
അമ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ വ നിമ്നയ്ത്ര്ന നിരക്കു കേള ഇവര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്
താണെന്ന് ഈ സമ്ങ്ങ്ന്വ്ത്ത ഭ്രമുണ്ടാം കപ്പല്്ക്കു കേയ്ണ്മെന്റ്.
ക കേരളത്ത നില് ന നിന്മെന്റ് യൂകറ്പാന
ര്ജങ്ങള നികലയ്ക്കുള്ള വ നിമ്നയ്ത്ര്ന നിരക്കു
 കേളുമ്യ നി താണെന്ന് ഈ സമ്രതാണെന്ന് ഈ സമമനാം കചെയ്യുകമ്പ്ള ോളഫ് ്മെന്റ്
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കസക്ട് അറ നില് പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ വ നിമ്ന  കേമ്പന നി കേള
ഈട്ക്കുന യ്ത്ര ന നിരക്കാന്്മെന്റ് കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല്ണ്മെന്റ്.  ോളഫ് ്മെന്റ്
ര്ജങ്ങള നികലക്കുള്ള ഈ അമ നിതാണെന്ന് ഈ സമ വ നിമ്നയ്ത്ര്
ന നിരക്കു കേള കുറയ്ക്കുവ്ന എയര്മ്മ ഇന്യ്ക്കുനാം
ഇന്ന എയര്മ്മമൈലലനസ നിനുനാം ന നിര്മ്മക ഉദ്ദേശിച്ചനാം
നല് കേണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.   ോളഫ് ്മെന്റ്
ര്ജങ്ങള നില് ന നിന്മെന്റ് ഏറവുനാം കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല് യ്ത്ര്ക്കാന്്ര്മ്മ
ക കേരളത്ത നികലയ്ക്ക് ്മെന്റ് വര നി കേയും നാം താണെന്ന് ഈ സമ നിര നിക കേ കപാ്വു കേയും നാം
കചെയ്യുന താണെന്ന് ഈ സമ നിരക്കുള്ള സ്സണ നില് കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല്
സര്മ്മ്വ്വ്സു കേള ഈ കസക്ട് അറ നില്
അനുവ് നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് എയര്മ്മ ഇന്കയ്ടുനാം
ഇന്ന എയര്മ്മമൈലലനസ നികന്ടുനാം
ആവശിച്ചകപ്പടണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

141. 9.7.2004 ശ്. ഇ. ട നി. മുഹിതം��.00�ല്്മെന്റ് ബഷിക്ര്മ്മ ക കേരളത്ത നില് ഒരു ഐ  .  ഐ  .  ട നി  .

ക കേരളത്ത നില് ഒരു ഐ.ഐ.ട നി.
സ്ഥാപിക്പാ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

142. 23.7.2004 ശ്. സ നി. പാ നി. മുഹിതം��.00�ല്്മെന്റ് ക കേരളത്ത നികല കറയ നില്കവ വ നി കേസനനാം

സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ് ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ല് നടന
ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന കറയ നില്കവ മൈലലനു കേളുകട
പാണ നി അടുത്ത വര്മ്മഷികനാം പൂര്മ്മത്ത നിയ്ക്കാന്ത്തക്കാന്വണനാം
ആവശിച്ചമ്യ ത കേയനുവ് നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം
ന നിരവധിക നി  കേ്ലമ്യ നി കറയ നില് ഭരണകൂടത്ത നികന്റ്
പാര നിോണന യ നില നിര നിക്കുനതനാം യ്ത്രക്കാന്്ര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്
വളകര പ്കയ്ജന കേരമ്യതമ്യ കഷിക്ര്മ്മണ്ണൂര്മ്മ
്ട്രയ്നാംഗുലര്മ്മ കറയ നില്കവ കസ്റ്റഷികന പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി
നടപ്പ നില്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ് ന നിനനാം
ഈ വര്മ്മഷികനാം താണെന്ന് ഈ സമകന ഇന്യും കട വ നിവ നിധിക
ഭ്ോങ്ങള നികലയ്ക്ക് ്മെന്റ് പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ ്്ര്മ്മ്ദൂര ക്ട്രയ നിന
സര്മ്മ്വ്വ്സ്മെന്റ് ആരനാംഭ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ്
നടനക കേ്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന കറയ നില്കവ ഇലക്ട്രിഫിക്കേ നിഫ്  നികക്കാന്ഷികന
പാണ നി കേള സമയ ബന്ധി തരണ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ നി
പൂര്മ്മത്ത നിയ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം മലബ്ര്മ്മ
പ്ക്ശിച്ചത്ത നികന്റ് സര്മ്മ്വ്വകതാണെന്ന് ഈ സമ്ന്മുഖമ്യ
വ നി കേസനത്ത നിന്മെന്റ് ഒഴായ നിച്ചുകൂട്ന പാ്ട നില്ത്ത
ന നിലമ്പൂര്മ്മ -നഞ്ചനക കേ്ട്മെന്റ് കറയ നില്കവ
മൈലലനു കേകള ഉളകപ്പടുത്ത നി ഒരു പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ
കറയ നില്കവ കസ്ണ് രൂപാ് കേര നിച്്മെന്റ്
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ് അതാണെന്ന് ഈ സമ നികന്റ് കഹിതം��.00�്്മെന്റ്  കേ ്ര്മ്മകട്ട് അഴ്സ് ആക്മെന്റ്
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സ്ഥാപിക്പാ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം അട നിയന് നിര താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നകമടുത്ത്മെന്റ്
നടപ്പ്ക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നികന്ടുനാം
അതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുള്ള നടപാട നി കേള ഉടനട നി
സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ് നികന്ടുനാം
ഈ സഭ അഭര്മ്മി നിക്കുന.

143. 23.7.2004 ശ്. മ്കങ്ക്ട്മെന്റ് ര്ധിക്കൃഷ്ണന ഫ് യല നിനാംോ്മെന്റ് അധിക നി കേ്രകത്ത്ടുകൂട നി
മൈലഹിതം��.00�കക്കാന്്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നി ബഞ്ച്മെന്റ് സ്ഥാപിക്പാ നിക്കാന്്ന നടപാട നി

സ ് കേര നിക്കു കേ

താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം ക കേന്ദ്രം�আX�മ്ക്കാന് നി ഫ് യല നിനാംോ്മെന്റ്
അധിക നി കേ്രകത്ത്ടുകൂട നിയ ഒരു മൈലഹിതം��.00�കക്കാന്്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ബഞ്ച്മെന്റ് പ്വര്മ്മത്ത നിച് നിരുന.  എന്ല് ,
 കേ്ലക്രകമണ ഈ ബഞ്ച നിന്മെന്റ് ഫ് യല നിനാംോ്മെന്റ്
അധിക നി കേ്രനാം നഷ്ടിക്കുകയകപ്പടു കേയും ണ്ടാം കപ്പല്്യ നി.   ഈ
അധിക നി കേ്ര നഷ്ടിക്കുകയകപ്പടല് മൂലനാം ോവണ്കമന്റ് നിനുനാം
മറ്റുമ്യ നി സ്മ്പത്ത നി കേമുളകപ്പകട ന നിരവധിക നി
ബുര്ദ്ധ നിമുട്ടു കേള ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ നികക്കാന്്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കു കേയ്ണ്മെന്റ്.
ഈ സ്ഹിതം��.00�ചെരത്ത നില് താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം
ക കേന്ദ്രം�আX�മ്യ നി ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ നിരുന മൈലഹിതം��.00�കക്കാന്്ടതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ബഞ്ച്മെന്റ് ഫ് യല നിനാംോ്മെന്റ് അധിക നി കേ്രകത്ത്ടുകൂട നി
പുനരു്്വ നിപ്പ നിച്്മെന്റ് പൂര്മ്മണകതാണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ നില്
പ്വര്മ്മത്ത നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് ആവശിച്ചമ്യ
നടപാട നി കേള സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ്
അഭര്മ്മി നിക്കുന.

പാനണ്ടാം കപ്പല്്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ

144 23.3.2007 ശ്. എനാം. ഹിതം��.00�നാംസ കറയ നില്കവ വ നി കേസനത്ത നിന്യ നി
കപാന നിനസുല്ര്മ്മ കസ്ണ് അനുവ് നിക്കാന്്ന

നടപാട നി   സ ് കേര നിക്കു കേ

്ക്ഷ നിണ കറയ നില്കവയും കട  കേ്ഴായ നില് കസലനാം
ആസ്ഥാപിക്നമ്ക്കാന് നി ഒരു പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ കറയ നില്കവ
് നിവ നിഷികന രൂപാ് കേര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�
സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്ന നിച് നിര നിക്കു കേയ്ണ്മെന്റ്.  കസലനാം
് നിവ നിഷികന താണെന്ന് ഈ സമമ നിഴായ ്മെന്റ്ന്ട നികന്റ് ഭൂപാര നിധിക നിയ്ക്കുള്ള നില്
മ്ത്രനാം ഒതങ്ങുന ഒരു ് നിവ നിഷികന്ണ്മെന്റ്. ഇങ്ങകന
ഒരു ് നിവ നിഷികന രൂപാ് കേര നിക്കുകമ്പ്ള സമ്പാ
് നിവ നിഷികനു കേള നില് ന നിനനാം തലഭ്ോങ്ങള
വ നിഭജ നിച്ചു ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്യ നിര നിക്കാന്ണനാം പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ
് നിവ നിഷികന രൂപാ് കേര നികക്കാന്ണ്ടാം കപ്പല്താണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്.  എന്ല്
കറയ നില്കവ ഇകപ്പ്ള സ ് കേര നിച് നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് മ്തൃ
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് നിവ നിഷികന്യ പാ്ലക്കാന്്ട്മെന്റ് ് നിവ നിഷികകന്റ്
ഭൂര നിഭ്ോനാം കറയ നില്കവ മൈലലനു കേളുനാം കവട്ട് അ നിമുറ നിച്്മെന്റ്
കസലനാം ് നിവ നിഷികന ഉണ്ടാം കപ്പല്്ക്കുന താണെന്ന് ഈ സമരത്ത നില്ണ്മെന്റ്.
ഇതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് കറയ നില്കവയും കട ് നിവ നിഷികന രൂപാ് കേരണ
താണെന്ന് ഈ സമതാണെന്ന് ഈ സമ ത്ത നിന്മെന്റ് എതാണെന്ന് ഈ സമ നിര്ണ്മെന്റ്.   ഫ് ലത്ത നില് കസലനാം
് നിവ നിഷികന രൂപാ് കേരണനാം പാ്ലക്കാന്്ട്മെന്റ്
് നിവ നിഷികകന്റ് വ നിഭജനമ്യ നിട്ട് അ്ണ്മെന്റ്
സനാംഭവ നിച് നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്.   ഇതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് ക്രകമണ
പാ്ലക്കാന്്ട്മെന്റ് ് നിവ നിഷികകന്റ് പ്വര്മ്മത്തനങ്ങള
മന്ദ്ഭവ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം വരുമ്നനാം കുറഞ്ഞ
് നിവ നിഷികന എന ന നിലയ നില് പ്വര്മ്മത്തനനാം
ന നിലയ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം വഴായ നിവയ്ക്കുനാം.   അതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല്
പ്സ്തുതാണെന്ന് ഈ സമ താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നത്ത നില് ന നിനനാം ക കേന്ദ്രം�আX�
സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ പാ നിന് നിര നിയണകമനനാം ക കേരളത്ത നികന്റ്
കറയ നില്കവ വ നി കേസനനാം പൂര്മ്മണമ്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
ഉതാണെന്ന് ഈ സമകുനാം വ നിധികനാം ക കേരളത്ത നികല രണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് കറയ നില്കവ
് നിവ നിഷികനു കേളുനാം ക കേ്ങ്കണ് കറയ നില്കവയും നാം
ഉളകപ്പടുത്ത നി ഒരു കപാന നിനസുല്ര്മ്മ കസ്ണ്
അനുവ് നിക്കാന്ണകമനനാം ക കേരള ന നിയമസഭ
ഏ കേ കേണ ്മെന്റ്ഠമ്യ നി ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

145. 29.6.2007 ശ്. വ നി. എസ്മെന്റ്. 
സുന നില്കുമ്ര്മ്മ

ക കേരളത്ത നികല കറയ നില്കവ വ നി കേസനനാം

കറയ നില്കവ വ നി കേസനത്ത നില് ക കേരളകത്ത്ടുള്ള
അവോണന ഈ സഭ പാലപ്്വശിച്ചനാം ചെര്മ്മച്
കചെയ്ത നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഈ സമ്ണ്മെന്റ്.   ഇന്യും കട കതാണെന്ന് ഈ സമകക്കാന്
അറത്തുള്ള ഈ സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത്ട്മെന്റ് കറയ നില്കവ
മന്ലയനാം ന്താണെന്ന് ഈ സമ നി പുലര്മ്മത്ത നിയ നിട്ട് അ നില.   മറ്മെന്റ്
്ക്ഷ നികണന്ന സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങളുമ്യ നി
താണെന്ന് ഈ സമ്രതാണെന്ന് ഈ സമമനാം കചെയ്യുകമ്പ്ള കറയ നില്കവ
വ നി കേസനത്ത നികന്റ്  കേ്രത്ത നില് ക കേരളനാം വളകര
പാ നിന നില്ണ്മെന്റ്.  ക കേരളത്ത നികല കറയ നില്കവയും കട
പ്വര്മ്മത്തനനാം താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം,  പാ്ലക്കാന്്ട്മെന്റ്
എന് കറയ നില്കവ ് നിവ നിഷികനു കേളുകട
 കേ്ഴായ നില്ണ്മെന്റ്.   ഈ രണ്ടു ് നിവ നിഷികനു കേകളയും നാം
കചെമൈലന ആസ്ഥാപിക്നമ്യും ള്ള ്ക്ഷ നിണ
കറയ നില്കവയും കട  കേ്ഴായ നില്ണ്മെന്റ് ഉളകപ്പടുത്ത നി
യ നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്.  പാ്താണെന്ന് ഈ സമ ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ല് ,
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മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ് കേരണനാം എന നിവയും കട  കേ്രത്ത നില്
ഈ രണ്ടു ് നിവ നിഷികനു കേളുനാം വളകര പാ നിന നില്ണ്മെന്റ്.
മനാംോല്പുരനാം-കഷിക്ര്മ്മണ്ണൂര്മ്മ പാ്താണെന്ന് ഈ സമയും കട
ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ല് ഏതാണെന്ന് ഈ സമ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് പൂര്മ്മത്ത നിയ്കയങ്ക നിലും വനാം
മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ് കേരണനാം ആരനാംഭ നിച് നിട്ട് അ നില.   ഏറവുനാം
കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല് ്ട്ര്ഫ്  നിക്കുള്ള എറണ്കുളനാം- കേ്യനാംകുളനാം
കറയ നില്പ്പ്താണെന്ന് ഈ സമ (ആലപ്പുഴായ-ക കേ്ട്ട് അയനാം വഴായ നി)
ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ല് ഇന നിയും നാം ബ്ക്കാന് നിയ്ണ്മെന്റ്.
താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം-  താണെന്ന് ഈ സമ നിരുകനല്കവല നി
കറയ നില്പാ്താണെന്ന് ഈ സമയും കട ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ലും വനാം
മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ് കേരണവുനാം ഇന നിയും നാം ആരനാംഭ നിച് നിട്ട് അ നില.
ക കേരളത്ത നികല ആ് കറയ നില്പ്പ്താണെന്ന് ഈ സമയ്യ
ക കേ്ലനാം-കചെകങ്ക്ട്ട് അ മ്റര്മ്മകോജ്യ നി തടരുന.
അടുത്ത നികട അതാണെന്ന് ഈ സമ നിലൂകടയും ള്ള സര്മ്മവ്സുനാം
ന നിര്മ്മത്ത നിവച് നിര നിക്കുന.   പാ്താണെന്ന് ഈ സമ ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ലും വനാം
മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ് കേരണവുനാം പൂര്മ്മത്ത നിയ്യ്ല് മ്ത്രകമ
ക കേരളത്ത നില് കറയ നില്കവ വ നി കേസനനാം
സ്ധികമ്കു കേയും ള്ളൂ.   ശിച്ചബര നി കറയ നില്പാ്താണെന്ന് ഈ സമ
ഗുരുവ്യൂര്മ്മ -താണെന്ന് ഈ സമ്നൂര്മ്മ കറയ നില്പ്പ്താണെന്ന് ഈ സമ എന നിവ
ന നിശ്ചല്വസ്ഥാപികയ നില്ണ്മെന്റ്.   പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ കറയ നില്കവ
മൈലലനു കേളുനാം പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ സര്മ്മകവ കേളുനാം
ആരനാംഭ നികക്കാന്ണ്ടാം കപ്പല്താണെന്ന് ഈ സമ്ണ്മെന്റ്.   അതാണെന്ന് ഈ സമ നിന നിടയ നില്ണ്മെന്റ്
ക കേരളത്ത നികല പാ്ലക്കാന്്ട്മെന്റ് ആസ്ഥാപിക്നമ്യ
കറയ നില്കവ ് നിവ നിഷികന കവട്ട് അ നിമുറ നിച്്മെന്റ് പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ
കസലനാം ് നിവ നിഷികന രൂപാ് കേര നിക്കുവ്നുള്ള
ശമവുനാം ക കേരളത്ത നിലും വള്ള അനുബന്ധി തരണ
ഓഫ് ്സു കേള കചെമൈലനയ നികലയ്ക്ക് ്മെന്റ് മ്റ്റുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുള്ള
ന്ക്കാന്വുനാം നടക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് എനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് ഈ അവസ്ഥാപികയ്ക്ക് ്മെന്റ്
ആക്കാന്നാം കൂട്ടുന.   ഈ സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ
അധിക നി കേ്രത്ത നില് വനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുകശിച്ചഷികനാം
കറയ നില്കവയും കട വ നി കേസനനാം ലക്ഷനാം
വച്ചുക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് ബഹു.  മുഖമന നിയും കട
കനതൃതാണെന്ന് ഈ സമ ത്ത നില് ന നിരവധിക നി പാര നിശമങ്ങള
നടത്ത നി.  ഇതാണെന്ന് ഈ സമ നികന്റ് ഫ് ലമ്യ നി,  ഇ്നാംപ്ഥമമ്യ നി
ഈ വര്മ്മഷികകത്ത കറയ നില്കവ ബഡ്ജറ നില്
ക കേരളത്ത നിന്മെന്റ് കമ്ശിച്ചമല്ത്ത പാര നിോണന ലഭ നിച്ചു.
താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം കറയ നില്കവ കസ്റ്റഷികന
കല് കേന നിലവ്രത്ത നി കലക്കുയര്മ്മത്തു കേ,
ആലപ്പുഴായയ നികല ക കേ്ച്്മെന്റ് ഫ് ്ക്ട് അറ നി,  ക കേ്ലകത്ത
എനാം.ഇ.എനാം.യും .- കേ്ര്മ്മകഷിക്്മെന്റ്,  ക കേ്ഴായ നികക്കാന്്ട്മെന്റ്
കറയ നില്കവ കസ്റ്റഷികകന്റ് നവ് കേരണനാം
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ക കേ്ച്ചുകവള നി കടര്മ്മമ നിനല നികന്റ് വ നിപുല് കേരണനാം
പാ്താണെന്ന് ഈ സമ ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ല നിനുകവണ്ടാം കപ്പല് നി ന്ക്കാന് നിവച്
138  ക കേ്ട നി രൂപാ,  നഞ്ചനക കേ്ട്മെന്റ് -  ന നിലമ്പൂര്മ്മ ,
മൈലമസൂര്മ്മ -താണെന്ന് ഈ സമലകാശ്ശേര നി എന് മൈലലനു കേളുകട
സര്മ്മകവ,  താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം-മുനാംമൈലബ ോര്ബ നിരഥ്മെന്റ്
എന നിവ ഇവയ നില് ഉളകപ്പടുനാം എന നിരുന്ലും വനാം,
ര്ജകത്ത കതാണെന്ന് ഈ സമകക്കാന് അറകത്ത ഒരു സനാംസ്ഥാപിക്നനാം
എന ന നിലയ നിലും വനാം ഏറവുനാം അധിക നി കേനാം
മലയ്ള നി കേള മറ്റു സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള നില് കജ്ല നി
കചെയ്യുന എനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ലും വനാം ക കേരളത്ത നികല
കറയ നില്കവയും കട വ നി കേസനത്ത നിന്മെന്റ് വളകര
പ്്ധിക്നമുണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്.   യ്ത്ര് വരുമ്നത്ത നികന്റ്
 കേ്രത്ത നില് ക കേരളനാം മുനപാന് നിയ നില്ണ്മെന്റ്.  ഒരു
ഉപാകഭ്ക്തൃ സനാംസ്ഥാപിക്നനാം എന ന നിലയ നിലും വനാം
കറയ നില്കവയ്ക്ക് ്മെന്റ് പ്്ധിക്നനാം ഏകറയ്ണ്മെന്റ്.
വളര്മ്മനവരുന ഒരു വ നികന്്സഞ്ച്ര
സനാംസ്ഥാപിക്നനാം എന ന നിലയ നിലും വനാം ക കേരളത്ത നിന്മെന്റ്
പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ പാര നിോണന ആവശിച്ചമ്ണ്മെന്റ്.
ഇക്കാന്്രത്ത നില് ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ
ശര്ദ്ധ പാതാണെന്ന് ഈ സമ നിപ്പ നിക്കാന്ണകമനനാം ക കേരളത്ത നികന്റ്
പ്ധിക്ന ആവശിച്ചങ്ങള്യ പാ്താണെന്ന് ഈ സമ ഇരട്ട് അ നിപ്പ നിക്കാന്ലും വനാം,
മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ് കേരണവുനാം തടങ്ങ നിയ ആവശിച്ചങ്ങളുനാം
2007-2008  കറയ നില്കവ ബഡ്ജറ നില്
പ്ഖ്പാ നിച് നിട്ടുള്ള പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളുനാം
അട നിയന് നിരമ്യ നി ആരനാംഭ നിക്കാന്ണകമനനാം
സമയബന്ധി തരണ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ നി പൂര്മ്മത്ത നിയ്ക്കാന്ണകമനനാം
ക കേരള ന നിയമസഭ ഐ കേ കേണ ്മെന്റ്കഠന
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

146. 14.09.2007 ശ്മതാണെന്ന് ഈ സമ നി ഇ. എസ്മെന്റ്. ബ നിജ നികമ്ള
അര്മ്മഹിതം��.00�ര്യവകര ബ നി  .  പാ നി  .  എല് ല നിസ്റ്റ നില്
ഉളകപ്പടുത്ത്ന നടപാട നി   സ ് കേര നിക്കു കേ

ക കേരളത്ത നില് ്്ര നിദ്രകരഖയ്ക്കു താണെന്ന് ഈ സമ്കഴായയും ള്ള
കുടുനാംബങ്ങളുകട എണനാം 12.25  ലക്ഷത്ത നില്
 കേവ നിയ്ന പാ്ട നില എന്ണ്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ
ന നിര്മ്മക ഉദ്ദേശിച്ച നിച് നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്.   ്ര നിദ്ര കുടുനാംബങ്ങളുകട
എണത്ത നിനു പാര നിധിക നി ന നിശ്ചയ നിച്കശിച്ചഷികനാം
അതാണെന്ന് ഈ സമനുസര നിച്്മെന്റ് ല നിസ്റ്റ്മെന്റ് താണെന്ന് ഈ സമയ്യാറാക്കി ന്റ്ക്കുവ്ന
ആവശിച്ചകപ്പടുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് ന്താണെന്ന് ഈ സമ നിക്കു ന നിരക്കാന്്ത്തതനാം,
യും ക്ത നിരഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമവുമ്ണ്മെന്റ്.   ഈ ന നിര്മ്മക ഉദ്ദേശിച്ചനാം
നടപ്പ നില്ക്കാന് നിയ്ല് പാട്ട് അ നിണ നിപ്പ്വങ്ങള്യ
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ലക്ഷണക്കാന്ണക്കാന് നിനു കുടുനാംബങ്ങളക്കാന്്മെന്റ്
അര്മ്മഹിതം��.00�മ്യ ആനുകൂലങ്ങള
ന നികഷികധിക നിക്കാന്കപ്പട്ന നിടയ്കുനാം.   ക കേന്ദ്രം�আX�-
സനാംസ്ഥാപിക്ന സര്മ്മക്കാന്്രു കേളുകട ആനുകൂലങ്ങള
മ്ത്രമല, കറഷികന സ്ധികനങ്ങള കുറഞ്ഞ വ നിലയ്ക്കു
ലഭ നിക്കുനതനാം ്്ര നിദ്രകരഖയ്ക്കു
താണെന്ന് ഈ സമ്കഴായയും ള്ളവര്മ്മക്കാന്്ണ്മെന്റ്.  ഈ സ്ഹിതം��.00�ചെരത്ത നില്
അര്മ്മഹിതം��.00�താണെന്ന് ഈ സമകപ്പട്ട് അ മുഴുവന കുടുനാംബങ്ങകളയും നാം
ഉളകപ്പടുത്ത നി ബ നി.പാ നി.എല് .  ല നിസ്റ്റ്മെന്റ്
താണെന്ന് ഈ സമയ്യാറാക്കി ന്റ്ക്കാന്്നുള്ള നടപാട നി കേള ഉണ്ടാം കപ്പല്് കേ
ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ് നി
കന്ട്വശിച്ചകപ്പടുന.

147. 11.07.2008 ശ്. വ നി. എന . വ്സവന
ഇകന്്  -  അകമര നിക്കാന്ന ആണവക്കാന്ര്ര്മ്മ

സ ന്നാം സഖശിച്ചക്ത നിയ്യ നി ഇന്കയ
മ്റ്റുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുള്ള അകമര നിക്കാന്ന
സ്മ്്ജതാണെന്ന് ഈ സമ ത്ത നികന്റ് താണെന്ന് ഈ സമനപാരമ്യ
ന്ക്കാന്ത്ത നികന്റ് ഭ്ോമ്യും ള്ള ഇകന്്-
അകമര നിക്കാന്ന ആണവക്കാന്ര്ര്മ്മ ഒപ്പ നിടുനതാണെന്ന് ഈ സമ നില്
ന നിന്മെന്റ് പാ നിന്മാര്റണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

148. 11.07.2008 ശ്. ക കേ. അജ നിതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്
പാര നിസ്ഥാപിക നിതാണെന്ന് ഈ സമ ആ്്താണെന്ന് ഈ സമ ന നിര്മ്മണയ വ നിജ്ഞാപ്പാനനാം

ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് പുറകപ്പടുവ നിച് പാര നിസ്ഥാപിക നിതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ആ്്താണെന്ന് ഈ സമ ന നിര്മ്മണയവ നിജ്ഞാപ്പാനനാം സനാംസ്ഥാപിക്ന
താണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ ്മെന്റ്പാരങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് എതാണെന്ന് ഈ സമ നിര്യതക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്
അത്തരനാം ന നിര്മ്മക ഉദ്ദേശിച്ചങ്ങള പാ നിനവല നിക്കാന്്ന ഈ
സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

149. 10.07.2009 ശ്. പാ നി. വ നിശിച്ച ന ക കേന്ദ്രം�আX�  കേട്ശിച്ച ്സ  കേല്ഷികന ന നിയമനാം
ന നിര്മ്മല നിക്കാന്്ന നടപാട നി   സ ് കേര നിക്കു കേ

ഉയര്മ്മന ഉതപാ്്നകച്ലവുനാം,  ഉതപാനങ്ങളുകട
വ നിലത്ത കേര്മ്മച്യും നാം,  കൃഷിക നിന്ശിച്ചവുനാം മൂലനാം
വരുമ്നനാം നഷ്ടിക്കുകയകപ്പട്ട് അ്മെന്റ്  കേടകക്കാന്ണ നി
യ നില കേകപ്പടു കേയും നാം,  ആത്മഹിതം��.00�താണെന്ന് ഈ സമയ നികലയ്ക്കു
വല നിച് നിഴായയ്ക്ക് കപ്പടു കേയും നാം കചെയ്യുന  കേര്മ്മഷിക കേ
കുടുനാംബങ്ങകള രക്ഷ നിക്കാന്്ന ക കേരള ന നിയമസഭ
ക കേരള  കേര്മ്മഷിക കേ കേട്ശിച്ച ്സ  കേല്ഷികന ന നിയമനാം
പാ്സ്ക്കു കേയും നാം,  അതാണെന്ന് ഈ സമനുസര നിച്്മെന്റ്  കേല്ഷികകന്റ്
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പ്വര്മ്മത്തനനാം നടനവര നി കേയും മ്ണ്മെന്റ്.  എന്ല് ,
ക കേന്ദ്രം�আX� ന നിയമങ്ങള അട നിസ്ഥാപിക്നമ്ക്കാന് നി
പ്വര്മ്മത്ത നിക്കുന ക്ശിച്ചസ്തകൃതാണെന്ന് ഈ സമ കഷിക്എക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂള്്മെന്റ്
ബ്ങ്കു കേളക്കാന്്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്ന ന നിയമസഭ
പാ്സ്ക്കാന് നിയ ന നിയമനാം ബ്ധിക കേമല.
ആയതക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് ക്ശിച്ചസ്തകൃതാണെന്ന് ഈ സമ കഷിക്എക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂള്്മെന്റ്
ബ്ങ്കു കേള നില് ന നിന്മെന്റ്  കേടകമടുത്ത  കേര്മ്മഷിക കേകര
 കേടകക്കാന്ണ നിയ നില് ന നിന്മെന്റ് കമ്ചെ നിപ്പ നിക്കാന്്ന
സഹിതം��.00�്യ കേമ്കുന ഒരു ക കേന്ദ്രം�আX�  കേട്ശിച്ച ്സ
 കേല്ഷികന ന നിയമനാം ന നിര്മ്മല നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ
സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

150. 19.03.2010 ശ്. എനാം. പ് കേ്ശിച്ചന മ്സ്റ്റര്മ്മ
(ശ്. അല്കഫ് ്ണ്സ്മെന്റ് 
 കേണന്്നനാം 
അധിക നി കേ്രകപ്പടുത്ത നിയത പ് കേ്രനാം)

ക കേന്ദ്രം�আX�വ നിഷ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള നികല വവസ്ഥാപിക കേള നില്
മ്റനാം വരുത്ത്ന നടപാട നി

ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങളക്കു കനര നിട്ട് അ്മെന്റ്
ഗ്ന്റ്്മെന്റ് വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുപാ കേരനാം
ക കേന്ദ്രം�আX�്വ നിഷിക ്മെന്റ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല്യ നി
പ്ഖ്പാ നിക്കുന പ്വണതാണെന്ന് ഈ സമ ശിച്ചക്ത നികപ്പടു കേയ്ണ്മെന്റ്.
ഇന്യ നികല വ നിവ നിധിക സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള വതാണെന്ന് ഈ സമസ്ത
ജ്വ നിതാണെന്ന് ഈ സമ ന നിലവ്രവുനാം,  വതാണെന്ന് ഈ സമസ്ത അട നിസ്ഥാപിക്ന
സജ കേര വ നി കേസനവുനാം,  മൈലവവ നിര്ദ്ധമ്ര്മ്മന
പ്ശ്നങ്ങളുനാം ന നിലവ നിലും വള്ളവയ്ണ്മെന്റ്.   എന്ല് ,
സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങളുകട ഈ മൈലവവ നിര്ദ്ധകത്ത
പാര നിോണ നിച്ചുക കേ്ണ്ടുള്ള സമ്പാനമല ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�്വ നിഷ്കൃത പദ്ധ കൃതാണെന്ന് ഈ സമ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള നില്
സ ് കേര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്.   ക കേന്ദ്രം�আX�്വ നിഷിക ്മെന്റ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള നില്
സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങളുകട പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേതാണെന്ന് ഈ സമ കേളുനാം പ്ശ്നങ്ങളുനാം
പാര നിോണ നിക്കാന്്താണെന്ന് ഈ സമ നിര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് ഏറവുനാം വല നിയ
പ്യ്സമുണ്ടാം കപ്പല്്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് ക കേരള
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നിന്ണ്മെന്റ്.   ജനസ്ന്ദ്രം�আX�താണെന്ന് ഈ സമയ നിലും വനാം
കസവന വ നി കേസനത്ത നിലും വനാം വല നിയ
മുകനറമുണ്ടാം കപ്പല്്ക്കാന് നിയ ഈ സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ്
സവ നികശിച്ചഷികതാണെന്ന് ഈ സമ കേള ക കേന്ദ്രം�আX�്വ നിഷിക ്മെന്റ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള പാര നിോണ നിക്കുനകതാണെന്ന് ഈ സമയ നില.  വ നിവ നിധിക
കമഖല കേള നില് ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ്
നടപ്പ നില്ക്കുന ക കേന്ദ്രം�আX�്വ നിഷ്കൃത പദ്ധ കൃതാണെന്ന് ഈ സമ
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള നികല വവസ്ഥാപിക കേള അതാണെന്ന് ഈ സമത
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ് സവ നികശിച്ചഷികതാണെന്ന് ഈ സമ കേള
പാര നിോണ നിച്ചുക കേ്ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് മ്റനാം വരുത്ത നി
നടപ്പ നില്ക്കാന്്ന ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ്
സനര്ദ്ധമ് കേണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
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ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

151. 19.03.2010 ശ്. പാ നി. കൃഷ്ണപ്സ്്്മെന്റ് സ്റ്റ്റഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂട്ട് അറ നി കറഷികന നിനാംോ്മെന്റ് സമ്പ്ര്്യനാം
സനാംരക്ഷ നിക്കാന്്ന നടപാട നി

എ.പാ നി.എല് .  വ നിഭ്ോത്ത നില്കപ്പട്ട് അ
കുടുനാംബങ്ങളക്കു വ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണനാം
കചെയ്യുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുകവണ്ടാം കപ്പല് നി സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നിന്മെന്റ്
അനുവ് നിക്കുന അര നിയും കട അളവ നില് കുറവു
വരുത്ത്നുനാം,  ഈ വ നിഭ്ോത്ത നിനുള്ള അര നിയും കട
സബസ നി് നി പാ നിനവല നിക്കാന്്നുമുള്ള ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്റ് ന്ക്കാന്ത്ത നില് ഈ സഭ
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികഷികധികനാം കരഖകപ്പടുത്തുന.   എ.പാ നി.എല് .
വ നിഭ്ോത്ത നില്കപ്പട്ട് അ മുഴുവന കുടുനാംബങ്ങളക്കുനാം
 കേ നികല്യ്ക്ക് ്മെന്റ് 8.90 രൂപായ്ക്ക് ്മെന്റ് അര നി നല് കേണകമനനാം,
ഇതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്വശിച്ചമ്യ മുഴുവന അര നിയും നാം
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നിന്മെന്റ് അനുവ് നിക്കാന്ണകമനനാം,  ന്ലും വ
പാതാണെന്ന് ഈ സമ നിറ്ണ്ടാം കപ്പല് നികലകറയ്യ നി ന നിലന നില്ക്കുന
സ്റ്റ്റഎക്സ്പോര്ട്ട് ഡ്യൂട്ട് അറ നി കറഷികന നിനാംോ്മെന്റ് സമ്പ്ര്്യനാം
ന നിര്മ്മത്തല്ക്കാന്്നുള്ള ന്ക്കാന്ത്ത നില് ന നിന്മെന്റ്
പാ നിന് നിര നിയണകമനനാം ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

152. 19.03.2010 ശ്. ബ്ബു കപാ്ള
ക്ശിച്ച്യ ഭക്ഷ സുരക്ഷ് പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി

ക്ശിച്ച്യ ഭക്ഷസുരക്ഷ് പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ നില് ക കേരളത്ത നികല
മുഴുവന ജ നില കേകളയും നാം ഉളകപ്പടുത്ത നി സനാംസ്ഥാപിക്നകത്ത
 കേ്ര്മ്മഷിക നി കേകമഖലയും കടയും നാം അനുബന്ധി തരണകമഖല കേളുകടയും നാം
സമഗമ്യ പുകര്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്കാന്്മെന്റ് ആവശിച്ചമ്യ ഫ് ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്
ലഭമ്ക്കാന്ണകമന്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്ന ന നിയമസഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

153. 09.07.2010 ശ്. ട നി. എന . പ്താണെന്ന് ഈ സമ്പാന അമ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ വ നിമ്നയ്ത്ര്ന നിരക്കാന്്മെന്റ് കുറയ്ക്ക് ്ന
നടപാട നി

നമ്മുകട ര്ജത്ത നികന്റ്,  പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ നിച്്മെന്റ്
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ്, സമ്പദ്ടനയ നില് പ്ധിക്ന
പാങ്ക്മെന്റ് വഹിതം��.00� നിക്കുനവര്ണ്മെന്റ് വ നിക്ശിച്ചത്തു കജ്ല നി
കചെയ്യുന ക കേരള്യര്മ്മ .  ോളഫ് ്മെന്റ് ര്ജങ്ങള നിലും വള്ള
പാതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നിരങ്ങളുകട  കേഠ നിന്ര്ദ്ധ ്നത്ത നികന്റ്
ഫ് ലമ്ണ്മെന്റ് ഇന ക കേരളത്ത നില്  കേ്ണുന
പുകര്ോതാണെന്ന് ഈ സമ നിയും കട മുഖപാങ്കുനാം.   ഈ
സകഹിതം��.00�്്രങ്ങള അവധിക നി സമയങ്ങള നില്
ന്ട്ട് അ നികലയ്ക്കു വരുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുകവണ്ടാം കപ്പല് നി ആശയ നിക്കുന
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വ നിമ്ന സര്മ്മ്വ്വ്സു കേള അവകര ചൂഷികണനാം
കചെയ്യു കേയ്ണ്മെന്റ്.  എയര്മ്മ ഇന് ഉളകപ്പകടയും ള്ള
വ നിമ്ന സര്മ്മ്വ്വ്സു കേള അമ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ ന നിരക്കു കേള
ഈട്ക്കുനകവന മ്ത്രമല,  മുന ന നിശ്ചയ
പ് കേ്രനാം പുറകപ്പട്കതാണെന്ന് ഈ സമ താണെന്ന് ഈ സമത്സമയനാം വ നിവ നിധിക
 കേ്രണങ്ങള്ല് സര്മ്മ്വ്വ്സ്മെന്റ് ഉകപാക്ഷ നിച്ചുനാം,
അവശിച്ച സജ കേരങ്ങള നല് കേ്കതാണെന്ന് ഈ സമയും കമല്നാം
ോളഫ് ്മെന്റ് മലയ്ള നി കേകള പാ്് നിപ്പ നിക്കു കേയ്ണ്മെന്റ്.
ോളഫ് ്മെന്റ് മലയ്ള നി കേകള്ട്മെന്റ് എയര്മ്മ ഇന്
ഉളകപ്പകട  കേ്ണ നിക്കുന ഈ
ക്രൂരതാണെന്ന് ഈ സമയ്കകക്കാന്താണെന്ന് ഈ സമ നികര ഈ സഭ
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികഷികധിക നിക്കുന.   ഒപ്പനാം,  കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല് വ നിമ്ന
സര്മ്മ്വ്വ്സു കേള ക കേരളത്ത നികല കനടുമ്പ്കാശ്ശേര നി,
താണെന്ന് ഈ സമ നിരുവനന്പുരനാം,   കേര നിപ്പൂര്മ്മ വ നിമ്ന
ത്ത്വളങ്ങള നില് ന നിനനാം ആരനാംഭ നിക്കാന്ണകമനനാം,
അമ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്യ വ നിമ്ന യ്ത്ര്ന നിരക്കാന്്മെന്റ്
കുറയ്ക്ക് ണകമനനാം,  അവശിച്ച സജ കേരങ്ങള
വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്ണകമനനാം ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ടുനാം
വ നിവ നിധിക വ നിമ്നക്കാന്മ്പന നി കേകള്ടുനാം ക കേരള
ന നിയമസഭ ആവശിച്ചകപ്പടുന.

154. 09.07.2010 ശ്. ആര്മ്മ . കസല്വര്ജ്മെന്റ് കപാക്ട്ര്ള നിയനാം ഉതപ്പനങ്ങളുകട വ നിലവര്മ്മധികന

കപാക്ട്ര്ള , ്്സല് , മകണണ, പാ്ചെ കേവ്താണെന്ന് ഈ സമ കേനാം
എന നിവയും കട വ നില വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്്നുനാം,
ോവണ്കമന്റ് നിനുള്ള വ നിലന നിര്മ്മണയ്വ കേ്ശിച്ചനാം
എടുത്തു കേളയ്നുമുള്ള ക കേന്ദ്രം�আX�ോവണ്കമന്റ് നികന്റ്
താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം അതാണെന്ന് ഈ സമന്നാം പ്താണെന്ന് ഈ സമ നികഷികധിക്ര്മ്മഹിതം��.00�മ്ണ്മെന്റ്.
വനകതാണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ നിലും വള്ള വ നിലക്കാന്യറനാം മൂലനാം ബുര്ദ്ധ നിമുട്ടുന
ജനങ്ങകള ഈ താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല്
വ നിഷികമത്ത നില്ക്കുനാം.   സ  കേ്ര
എണക്കാന്മ്പന നി കേളുകടയും നാം
ഊഹിതം��.00�ക്കാന്ച്വടക്കാന്്രുകടയും നാം ചൂഷികണത്ത നിന്മെന്റ്
ജനങ്ങകള വ നിട്ടുക കേ്ടുക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്ണ്മെന്റ് ഈ
താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം.   ഇതാണെന്ന് ഈ സമ നികനതാണെന്ന് ഈ സമ നികര ര്ജത്ത്മെന്റ്
ഉയര്മ്മനവരുന ജന കേ്യ പ്കക്ഷ്ഭങ്ങകള
അട നിച്മര്മ്മത്ത്ന്ണ്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� ോവണ്കമന്റ്്മെന്റ്
ശമ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്.  കപാക്ട്ര്ള നിയനാം ഉതപാനങ്ങളുകട
വ നില വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിക്കാന്്നുള്ള താണെന്ന് ഈ സമ്രുമ്നനാം
പാ നിനവല നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
ോവണ്കമന്റ് നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

155. 23.07.2010 ശ്. എനാം. എനാം. കമ്ന്യ നി വ നി്്ഭ്സ്വ കേ്ശിച്ച ന നിയമനാം
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വ നി്്ഭ്സ്വ കേ്ശിച്ചന നിയമനാം നടപ്പ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നികന്റ്
ഭ്ോമ്യ നി സനാംസ്ഥാപിക്ന ോവണ്കമന്റ് നിന്മെന്റ് അധിക നി കേമ്യ നി
വരുന കചെലവ്മെന്റ് പൂര്മ്മണമ്യും നാം ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ
വഹിതം��.00� നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.

പാതാണെന്ന് ഈ സമ നിമൂന്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ

156. 14.10.2011 ശ്. അബ ദുറഹിതം��.00� നിമ്ന 
രണ്ടാം കപ്പല്ത്ത്ണ നി

പാജരസ്തഭ്ഷിക് സര്മ്മ്വ്വ കേല്ശിച്ച്ല

വ നിവ നിധിക വ നിക്ശിച്ചര്ഷങ്ങള നില്യ നി
്ശിച്ചലക്ഷക്കാന്ണക്കാന് നിനു ക കേരള്യര്മ്മ ഇകപ്പ്ള
കജ്ല നി കചെയ്തു വര നി കേയ്ണ്മെന്റ്.
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ് സ്മ്പത്ത നി കേ
വരുമ്നത്ത നില് മുഖ ക ്താണെന്ന് ഈ സമസ്സു കേള നികല്ന്മെന്റ്
ഇവര്മ്മ കനട നിത്തരുന വ നിക്ശിച്ച പാണമ്ണ്മെന്റ്.
അവ നി്ഗ്ദാനം ച ര്ദ്ധര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് അവസരങ്ങള നഷ്ടിക്കുകയകപ്പട്ടു
ക കേ്ണ്ടാം കപ്പല് നിര നിക്കുന വ നിക്ശിച്ച ര്ജങ്ങള നില്
വ നി്ോ ്മെന്റ്ര്ദ്ധര്യവര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് ഇകപ്പ്ള അവസരങ്ങള
ഏകറയും ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്.   ക കേരളത്ത നില് അഭസ്തവ നി്
കരകറയും കണ്ടാം കപ്പല്ങ്ക നിലും വനാം വ നിക്ശിച്ച ഭ്ഷിക കേള
അന്യ്സമ്യ നി മൈല കേ കേ്രനാം കചെയ്യുവ്ന
 കേഴായ നിയ്കതാണെന്ന് ഈ സമ വരുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് ഇവര്മ്മക്കുള്ള മ നി കേച്
അവസരങ്ങള നഷ്ടിക്കുകയകപ്പടുത്തു കേയ്ണ്മെന്റ്.
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില് സ്ര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമകയ്കയ്പ്പനാം താണെന്ന് ഈ സമകന
സനാംസ്രങ്ങളുകട വ നിന നിമയമ്ധികമമ്യ
ഭ്ഷിക കേളക്കാന്്മെന്റ് പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേമ്യ പാഠന സജ കേരകമ്
ോകവഷികണ സജ കേരങ്ങകള് ഇന ക കേരളത്ത നില്
പാര നിമ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്ണ്മെന്റ്.   ഈ സ്ഹിതം��.00�ചെരത്ത നില് ,
മനുഷികവ നിഭവകശിച്ചഷിക നിയും കട ക്ര നിയ്ത്മ കേമ്യ
വളര്മ്മച് താണെന്ന് ഈ സമ ര നിതാണെന്ന് ഈ സമകപ്പടുത്തുവ്നുനാം,  അന്ര്മ്മക ഉദ്ദേശിച്ച്യ
രനാംോത്ത്മെന്റ് മത്സര നിക്കുവ്നുമുതാണെന്ന് ഈ സമകുന വ നിധികനാം പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ
താണെന്ന് ഈ സമലമുറകയ സ്മ്ക്കാന്്നുനാം,
മൈലഹിതം��.00�്ര്ബ്് നികല ഇനാംഗ്ഷിക്മെന്റ് ആന്്മെന്റ്
കഫ് ്റ നിന ല്നാംകോ ജസ്മെന്റ് യൂണ നികവഴ്സ് ആക നിറ നി (EFLU)
മ്തൃ കേയ നില് ഇനാംഗ്ഷിക്മെന്റ്,  അറബ നി എന നിവ
ഉളകപ്പകടയും ള്ള വ നിക്ശിച്ച ഭ്ഷിക കേളക്കാന്്യ നി ഒരു
പാജരസ്തഭ്ഷിക് സര്മ്മ്വ്വ കേല്ശിച്ച്ല
സനാംസ്ഥാപിക്നത്തു സ്ഥാപിക്പാ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.

157. 28.10.2011 ശ്. കബന നി കബഹിതം��.00�ന്ന ന്യവ നിലയ്ക്ക് ്മെന്റ് മരുന കേള ലഭമ്ക്കാന്്ന നടപാട നി
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മരുന  കേമ്പന നി കേളുനാം വ നിതാണെന്ന് ഈ സമരണക്കാന്്രുനാം
വ്പാ്ര നി കേളുനാം കചെര്മ്മന്മെന്റ് മരുന കേളുകട വ നില
അന്യമ്യ നി വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിച്്മെന്റ് ജനങ്ങകള ചൂഷികണനാം
കചെയ്യുന സ്ഥാപിക നിതാണെന്ന് ഈ സമ നി വ നികശിച്ചഷികനാം
അവസ്ന നിപ്പ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്യ നി കമ് നിക്കാന്ല്
സര്മ്മ്വ്വ്സസ്മെന്റ് ക കേ്ര്മ്മപ്പകറഷികന ശിച്ചക്ത നികപ്പടുത്ത നി
എല് മരുന കേളുനാം ന്യവ നിലയ്ക്ക് ്മെന്റ് സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ
ഏജനസ നി മുകഖന ജനങ്ങളക്കു
ലഭമ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് നടപാട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ അഭര്മ്മി നിക്കുന.

158. 22.06.2012 ശ്. എനാം. പാ നി. വ നിനകസന്റ്്മെന്റ് ര്സവളങ്ങളുകട വ നില കുറയ്ക്ക് ്ന നടപാട നി

ര്സവളങ്ങളുകട വ നില കുറയ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
ആവശിച്ചമ്യ നടപാട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണകമനനാം,
വ നില ന നിര്മ്മണയ നിക്കാന്്നുള്ള അധിക നി കേ്രനാം ക കേന്ദ്രം�আX�
സര്മ്മക്കാന്്ര നില്ത്തകന ന നിക്ഷ നിപ്തമ്ക്കാന്ണകമനനാം
ഈ സഭ ഏ കേ കേണ ്മെന്റ്ഠമ്യ നി ക കേന്ദ്രം�আX�
സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

159. 06.07.2012 ശ്. പുരുഷികന  കേടലും വണ്ടാം കപ്പല് നി മുലകപ്പര നിയ്റ നില് പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ ്്നാം ന നിര്മ്മല നിക്കാന്്ന
നടപാട നി

 കേ്ലപ്പഴായക്കാന്വുനാം,  തടര്മ്മച്യ്യ നി ഉണ്ടാം കപ്പല്്കുന
ഭൂ കേമ്പ ഭ്ഷികണ നിയും നാം,  അതാണെന്ന് ഈ സമ നിവൃഷ്ടിക്കുകയ നിയും നാം മൂലനാം
മുലകപ്പര നിയ്ര്മ്മ ്്മ നികന്റ് സുരക്ഷയ്ക്കുനാം ്്മ നികന്റ്
ന നിലന നില്പ്പ നിനുനാം അതാണെന്ന് ഈ സമ്വ ഗുരുതാണെന്ന് ഈ സമരമ്യ ഭ്ഷികണ നി
ഉണ്ടാം കപ്പല്്യ നിട്ടുള്ള സ്ഹിതം��.00�ചെരത്ത നില്
ലക്ഷക്കാന്ണക്കാന് നിനു ജനങ്ങളുകട
സുരക്ഷകയക്കാന്രുതാണെന്ന് ഈ സമ നി പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ ്്നാം ന നിര്മ്മല നിക്കാന്്ന
നടപാട നി സ ് കേര നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന
ോവണ്കമന്റു കേകള്ട്മെന്റ് ക കേരള ന നിയമസഭ
അഭര്മ്മി നിക്കുന.   പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ ്്മ നികന്റ്
ന നിര്മ്മല്ണനാം വകര,  ന നിലവ നിലും വള്ള ്്മ നികന്റ്
സുരക്ഷയ്ക്കുകവണ്ടാം കപ്പല് നി ജലന നിരപ്പ്മെന്റ് 36.576  മ്റര്മ്മ
(120  അട നി)  ആയ നി താണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ ്മെന്റ്ത്തുവ്ന
അട നിയന് നിരമ്യ നടപാട നി കേള
മൈല കേകക്കാന്്കള്ളണ്ടാം കപ്പല്തണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്.   പുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയ ്്മ നികന്റ്
ന നിര്മ്മല്ണകത്തത്തുടര്മ്മന്മെന്റ് ന നിലവ നില് നല്കുന
അകതാണെന്ന് ഈ സമ അളവ നില്ത്തകന താണെന്ന് ഈ സമമ നിഴായ ്മെന്റ്ന്ട നിന്മെന്റ് കവള്ളനാം
ലഭമ്ക്കാന്്ന ക കേരളനാം
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിജ്ഞാപ്ബര്ദ്ധമ്കണനനാം,  'ക കേരളത്ത നിനു
സുരക്ഷ  താണെന്ന് ഈ സമമ നിഴായ ്മെന്റ്ന്ട നിനു ജലനാം– '  എന
സമ്പാനത്ത നില് ക കേരളനാം ഉറച്ചുന നില്ക്കുകമനനാം
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ക കേരള ന നിയമസഭ അസന്ദ നിഗ്ദാനം ച ര്ദ്ധമ്യ നി
ഉറപ്പുനല്കുന.

160. 06.07.2012 ശ്. കതാണെന്ന് ഈ സമറമ്പ നില് ര്മകൃഷ്ണന കനര നിട്ടുളള വ നിക്ശിച്ചന നികക്ഷപാനാം

ക കേരളത്ത നില് റ്കട്ട് അയ നില് മ്ര്മ്മക്കാന്റ നിനാംോ്മെന്റ് രനാംോത്ത്മെന്റ്
കനര നിട്ടുള്ള വ നിക്ശിച്ച ന നികക്ഷപാനാം (FDI)
അനുവ് നിക്കാന്രുകതാണെന്ന് ഈ സമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.

161 20.6.2014 ശ്. പാ നി. ഉമൈലബദുള്ള മലബ്റ നില് സബര്മ്മബന കറയ നില് സനാംവ നിധിക്നനാം

“രൂക്ഷമ്യ ോതാണെന്ന് ഈ സമ്ോതാണെന്ന് ഈ സമ പ്ശ്നനാം ന നിലന നില്ക്കുന
മലബ്ര്മ്മ കമഖലയ നികല ജനങ്ങളുകട യ്ത്ര്
ദുര നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം പാര നിഹിതം��.00�ര നിക്കാന്്നുതാണെന്ന് ഈ സമകുനതനാം,  സ്ഥാപികലകമടുപ്പു
കപാ്ലും വള്ള പ്യ്സങ്ങള നില്ത്തതമ്യ
'സബര്മ്മബന കറയ നില് '  സനാംവ നിധിക്നനാം മലബ്ര്മ്മ
കമഖലയ നില് കൂട നി ഏര്മ്മകപ്പടുത്തുനതാണെന്ന് ഈ സമ നി
ന്വശിച്ചമ്യ നടപാട നി കേള താണെന്ന് ഈ സമ ര നിതാണെന്ന് ഈ സമ
കപ്പടുത്തണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�-സനാംസ്ഥാപിക്ന
സര്മ്മക്കാന്്രു കേകള്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന.”

162 20.6.2014 ക്്. ട നി. എനാം. കതാണെന്ന് ഈ സമ്മസ്മെന്റ് ഐസ കേ്മെന്റ് എഫ് ്മെന്റ്  .  എ  .  സ നി  .  റ നി  .   കനര നിടുന പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നി

“്ക്ഷ നിണ ഇന്യ നികല ഏറവുനാം വല നിയ
ഉല്പാ്്നശിച്ച്ലയും നാം ക കേരളത്ത നികന്റ്
അഭ നിമ്നവുമ്യ എഫ് ്മെന്റ്.എ.സ നി.  ട നി അതാണെന്ന് ഈ സമ്വ
ഗുരുതാണെന്ന് ഈ സമരമ്യ പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നികയയ്ണ്മെന്റ്
കനര നിടുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്.  പ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ നി വ്താണെന്ന് ഈ സമ കേത്ത നികന്റ് വ നില
മറ്റുള്ള  കേമ്പന നി കേളക്കാന്്മെന്റ് 4.3  ക്്ളറ്കണങ്ക നില്
ഫ് ്ക്ട് അ നിന്മെന്റ് ലഭ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് 24   34  – ക്്ളര്മ്മ
ന നിരക്കാന് നില്ണ്മെന്റ്.  അകമ്ണ നിയ പ്ലാന്� �്ന്റുനാം
 കേ്കപ്്ല്ക്റ്നാം പ്ലാന്� �്ന്റുനാം ഇതാണെന്ന് ഈ സമ നിന കേനാം അടച്ചുപൂട്ട് അ നി.
സമ്പൂര്മ്മണ താണെന്ന് ഈ സമ കേര്മ്മച്യ നില് ന നിന്മെന്റ് ഫ് ്ക്ട് അ നികന
രക്ഷ നിക്കാന്്ന കപാ്തകമഖല പുനരുര്ദ്ധ്രണ
കബ്ര്മ്മ്്മെന്റ് ശുപാ്ര്മ്മശിച്ച കചെയ്ത 991  ക കേ്ട നി
രൂപായും കട സ്മ്പത്ത നി കേ പാ്കക്കാന്ജ്മെന്റ് അനാംോ് കേര നിച്്മെന്റ്
ഫ് ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ് അനുവ് നിക്കാന്ണകമനനാം
പ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ നിവ്താണെന്ന് ഈ സമ കേത്ത നികന്റ് അധിക നി കേ വ നിലയ്ക്ക് ്മെന്റ്
ക കേ്മ്പനകസഷികന അനുവ് നിക്കാന്ണകമനനാം
സനാംസ്ഥാപിക്ന ന നിയമസഭ ക കേന്ദ്രം�আX�സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
ആവശിച്ചകപ്പടുന.”

പാതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല്നാം ക കേരള ന നിയമസഭ
163. 5.5.2017 ശ്.  മുലക്കാന്ര രത്നാ് കേരന ക കേരളനാം കനര നിടുന വരളച്

“മുനവര്മ്മഷികങ്ങള നികല മഴായക്കുറവ്മെന്റ് മൂലനാം സനാംസ്ഥാപിക്നനാം
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 കേടുത്ത വരളച്കയ കനര നിടു കേയ്ണ്മെന്റ്.
സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത്മെന്റ് വ്പാ കേമ്യ കൃഷിക നിന്ശിച്ചവുനാം,
 കേടുത്ത കുട നികവള്ളക്ഷ്മവുനാം,
മൈലവ്യുതാണെന്ന് ഈ സമ നിയും തപാ്്നത്ത നില്  കേ്രമ്യ കുറവുനാം
കനര നിടുന.  മഴായക്കുറവ്മെന്റ് മൂലനാം
 കേ്ര്മ്മഷിക നിക കേ്തപ്പനങ്ങളുകട ഉല്പാ്്നനാം
കുാുറയും നതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്ല്  കേടുത്ത വ നിലക്കാന്യറനാം
ഉണ്ടാം കപ്പല്്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിനുനാം സ്ധികതാണെന്ന് ഈ സമയും ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്.  വരുനാം
് നിവസങ്ങള നില് വരളച് കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല്രൂക്ഷമ് കേ്നുള്ള
സ്ധികതാണെന്ന് ഈ സമയ്ണ്മെന്റ്  കേ്ണുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്.  ഈ
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നികയ അതാണെന്ന് ഈ സമ നിജ്വ നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ്
പ്ധിക്നമന നിയും കട ദുതാണെന്ന് ഈ സമ നിതാണെന്ന് ഈ സമ്ശിച്ച സ പാ്കക്കാന്ജ നില്
ഉളകപ്പടുത്ത നി ക കേരളത്ത നിന്മെന്റ് ഒരു പ്കതാണെന്ന് ഈ സമ കേ
പാ്കക്കാന്ജ്മെന്റ് അനുവ് നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ
ക കേന്ദ്രം�আX�സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് ആവശിച്ചകപ്പടുന".

164. 5.5.2017 ശ്. ക കേ. വ നി. അബല് ഖ്്ര്മ്മ ക കേരള്യ പ്വ്സ നി കേള കനര നിടുന പ്ശ്നങ്ങള

“ഉക ഉദ്ദേശിച്ചനാം 31  ലക്ഷകത്ത്ളനാം മലയ്ള നി കേള മറ്റു
ര്ജങ്ങള നിലും വനാം സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള നിലും വമ്യ നി
പ്വ്സ നി കേള്യും ണ്ടാം കപ്പല്്മെന്റ്.  ക കേരള മൈലമകഗഷികന
സര്മ്മകവ പ് കേ്രനാം അനര്ജങ്ങള നികലക്കാന്്മെന്റ്
കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില് കതാണെന്ന് ഈ സമട നി കപാ്കുന ക കേരള്യര നില് 86.3
ശിച്ചതാണെന്ന് ഈ സമമ്നനാം ോളഫ് ്മെന്റ് ര്ജങ്ങള നികലക്കാന്്ണ്മെന്റ്
കപാ്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ്.   അതാണെന്ന് ഈ സമ നില് 37.5  ശിച്ചതാണെന്ന് ഈ സമമ്നനാം
യും .എ.ഇ.യ നിലും വനാം 22  ശിച്ചതാണെന്ന് ഈ സമമ്നനാം സജ് നി
അകറബയ നിലും വമ്ണ്മെന്റ്.  ഈ ന്ടു കേള നികല
സ ക്ശിച്ച നിവല്ക്കാന്രണനയനാം വ നികശിച്ചഷിക നിച്്മെന്റ് സജ് നി
അകറബയ നില് വ്ണ നിജ ക കേന്ദ്രം�আX�ങ്ങള നില്
വ നിക്ശിച്ച നി കേകള ഒഴായ നിവ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് ന നിരവധിക നി
ക കേരള്യര്മ്മക്കാന്്മെന്റ് കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില് നഷ്ടിക്കുകയകപ്പടുത്തുനാം.  11
ശിച്ചതാണെന്ന് ഈ സമമ്നകത്ത്ളനാം ക കേരള്യര്മ്മ
കസയ നിൽസ്മാരക കേ്നമ്ര്യ നി കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നില് കന്ക്കുന
കവന്ണ്മെന്റ്  കേണക്കാന്്മെന്റ്.  പ്വ്സ നി കേള
ക കേരളത്ത നികലക്കാന്്മെന്റ് അയയ്ക്കുന പാണനാം സനാംസ്ഥാപിക്ന
ആഭന്ര ഉല്പ്്നത്ത നികന്റ് മൂന നികല്ന നി
ലധിക നി കേമ്ണ്മെന്റ് ര്ജത്ത നികന്റ് ഏറവുനാം പ്ധിക്നകപ്പട്ട് അ
വ നിക്ശിച്ച ന്ണയ ക ്താണെന്ന് ഈ സമസ്യ നിട്ടുനാം
പ്വ്സ നി കേളക്കാന്്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ കവണ്ടാം കപ്പല്
പാര നിോണന നല്കുന നില.   കേയറ്റുമതാണെന്ന് ഈ സമ നിക്കാന്്ര്മ്മക്കാന്്മെന്റ്
നല്കുന കപ്്ത്സ്ഹിതം��.00�നങ്ങളക്കുനാം വ നിക്ശിച്ച
ന നികക്ഷപാനാം ആ കേര്മ്മഷിക നിക്കാന്്ന്യ നി നല്കുന
ഇളവു കേളക്കുനാം സമ്നമ്യ ര്താണെന്ന് ഈ സമ നിയ നില്
ആനുകൂലങ്ങള നല് കേ നി പ്വ്സ നി കേകള
പ്താണെന്ന് ഈ സമ നിസന്ധി തരണ നി്ട്ട് അത്ത നില് സനാംരക്ഷ നിക്കാന്ണകമന്മെന്റ്
ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX� സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ്
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ആവശിച്ചകപ്പടുന".

165 8.11.2019 മ്താണെന്ന് ഈ സമയു ട നി. കതാണെന്ന് ഈ സമ്മസ്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX�്വ നിഷ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള നികല മ്ന്ണ്ഡങ്ങള

“സനാംസ്ഥാപിക്ന/പ്ക്ശിച്ച നി കേ സര്മ്മക്കാന്്ര്മ്മ താണെന്ന് ഈ സമലങ്ങള നില്
നടപ്പ നില്ക്കാന്കപ്പകടണ്ടുന ക കേന്ദ്രം�আX�്വ നിഷ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളുകട മ്ന്ണ്ഡങ്ങള ക കേന്ദ്രം�আX�താണെന്ന് ഈ സമലത്ത നില്
ന നിശ്ചയ നിക്കാന്കപ്പടുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ്
സവ നികശിച്ചഷിക വ നി കേസന്വശിച്ചങ്ങകള
ന നിറകവറ്റുനതാണെന്ന് ഈ സമ നില് വല നിയ കതാണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ നില്
പാര നിമ നിതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള സൃഷ്ടിക്കുകയ നിക്കു കേയ്ണ്മെന്റ്.   ഇന്യ നികല
ഇതാണെന്ന് ഈ സമര സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങള നില് ന നിനനാം തകല്നാം
വ നിഭ നിനമ്യ ക കേരളത്ത നികല ആകര്ോ,
വ നി്്ഭ്സ,   കേ്ര്മ്മഷിക നി കേ കമഖല കേള നില്
ന നിലവ നികല ക കേന്ദ്രം�আX�്വ നിഷ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള നിലൂകട
സമ്പൂര്മ്മണ കനട്ട് അനാം മൈല കേവര നിക്കാന്്ന് കേ്കതാണെന്ന് ഈ സമ
വരുനതാണെന്ന് ഈ സമ്മെന്റ് ക കേന്ദ്രം�আX� മ്ന്ണ്ഡങ്ങളുകട അയവ നില്യ്മ
മൂലമ്ണ്മെന്റ്.  എന .എച്്മെന്റ്.എനാം.,  എസ്മെന്റ്.  എസ്മെന്റ്.  എ
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള ഫ് ലപ്്മ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിലും വനാം ക്ശിച്ച്യ
ഗ്മ്ണ കതാണെന്ന് ഈ സമ്ഴായ നിലും വറപ്പ്മെന്റ് പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നികയ കൃഷിക നി,  കൃഷിക നി
അനുബന്ധി തരണ ഉതപാ്്ന കമഖല കേളുമ്യ നി
സനാംകയ്ജ നിപ്പ നിച്്മെന്റ് വല നിയ കനട്ട് അനാം
മൈല കേവര നിക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിലും വനാം താണെന്ന് ഈ സമടസങ്ങള
കനര നിടു കേയ്ണ്മെന്റ്.
 സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ് സ താണെന്ന് ഈ സമന
ധികനവ നിന നികയ്ോത്ത നിന്മെന്റ് വ നി്്താണെന്ന് ഈ സമമ്കുന
താണെന്ന് ഈ സമരത്ത നില് ക കേന്ദ്രം�আX�്വ നിഷ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേളുകട
സനാംസ്ഥാപിക്ന വ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം ഈയടുത്ത്മെന്റ് ോണമ്യ നി
വര്മ്മര്ദ്ധ നിപ്പ നിച്ത മൂലനാം,  സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ്
പാര നിമ നിതാണെന്ന് ഈ സമ വ നിഭവനാം വല നിയകതാണെന്ന് ഈ സമ്താണെന്ന് ഈ സമ നില് ഇവയ്ക്ക് ്യ നി
ന്ക്കാന് നി വയ്ക്കുവ്ന ന നിര്മ്മബന്ധി തരണ നിതാണെന്ന് ഈ സമമ്കു കേയ്ണ്മെന്റ്.
ഇതാണെന്ന് ഈ സമ നിനു പാ കേരമ്യ നി,  ക കേന്ദ്രം�আX� വ നിഹിതം��.00� നിതാണെന്ന് ഈ സമനാം
സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് ന നിശ്ച നിതാണെന്ന് ഈ സമ
ഉക ഉദ്ദേശിച്ചലക്ഷങ്ങള വക്തകപ്പടുത്ത നി
ഗ്ന്റു കേള്യ നി മൈല കേമ്റ നിയ്ല് സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങളുകട
സ്ഹിതം��.00�ചെരങ്ങളക്കാന്്മെന്റ് ഉതാണെന്ന് ഈ സമകുന വ നി കേസന
പ്വര്മ്മത്തനങ്ങള ഏകറടുത്ത്മെന്റ് ഫ് ലപ്്പ്ത നിയ നില്
എത്ത നിക്കുവ്ന്കുനാം. 
     ഈ സ്ഹിതം��.00�ചെരത്ത നില് ക കേന്ദ്രം�আX�്വ നിഷ്കൃതാണെന്ന് ഈ സമ
പാര്ദ്ധതാണെന്ന് ഈ സമ നി കേള ,  സനാംസ്ഥാപിക്നത്ത നികന്റ് സവ നികശിച്ചഷിക
വ നി കേസന്വശിച്ചങ്ങളുനാം സ്ഹിതം��.00�ചെരങ്ങളുനാം
അനുസര നിച്്മെന്റ് പുനര്വ നിഷ്കര നിച്്മെന്റ് കൂടുതാണെന്ന് ഈ സമല്
ഫ് ലപ്്മ്ക്കുനതാണെന്ന് ഈ സമ നിന്മെന്റ് സനാംസ്ഥാപിക്നങ്ങളക്കാന്്മെന്റ്
വ നികവചെന്ധിക നി കേ്രനാം നല്കുന വ നിധികത്ത നില്
മ്ന്ണ്ഡങ്ങള നില് അയവു കേള വരുത്തുവ്ന
താണെന്ന് ഈ സമയ്യാറാക്കി ന്റ് കേണകമന്മെന്റ് ഈ സഭ ക കേന്ദ്രം�আX�
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സര്മ്മക്കാന്്ര നികന്ട്മെന്റ് അഭര്മ്മി നിക്കുന.
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