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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി

തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

ഗതാഗത വ��് മ�ി -

െ��് നിേരാധനം

*121.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി�് േദാഷം െച�� െ��് ഉ����െട നി��ാണ�ം ഉപേയാഗ�ം

നിേരാധി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� േജാലി െച��വെര എ�കാരം �നരധിവസി�ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) െ��് േബാ��ക��് പകരം എ�് സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) െ��് നിേരാധനം എ��ത� നട�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

*122.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ആ�സല�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനരഹിതരി�ാ� േകരളെമ� സ��ം യാഥാ���മാ��തിന് ആവി�രി�ി�� ൈലഫ് മിഷ�

പ�തി�െട ഒ�ാംഘ��ി� ���ീകരി�ാെത കിട�ി�� വീ�ക� ���ീകരി�ാ� നട�ിയ



�വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�� ഘ�മായി നഗര�ളി� �മി�� എ�ാ ഭവനരഹിത��ം വീട് ന�കാ� പ�തി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �രഹിത ഭവനരഹിത��� ഭവന സ��യ നി��ാണ പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ; പ�തി�െട വിജയ�ിനായി ബ�ജന പ�ാളി�ം ല��മാ��േ�ാ; എ�ി�

എ�െനെയ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയിെല യ�വ��രണം

*123.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യഥാസമയം യ�വ��രണം നട�ാതി��താണ് െന��ഷി �ട�ിയ കാ�ഷിക േമഖലകളിൽ

ഉ�പാദനം �റ��തിന് കാരണെമ�് കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷിയിട��  യ�വ��രി�വാ�  മിഷ�  �പീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) യ���  �വ��ി�ി��തിന് ൈവദ���� െതാഴിലാളിക�െട അഭാവമാണ്

യ�വ��രണ�ിന് തട�മായെത�് കെ��ിയി�േ�ാ;  മിഷ�  �പീകരി��തി�െട

ൈവദ���� െതാഴിലാളികെള ലഭ�മാ�വാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ �വ��കെര �ഷിയിേല�് ആക�ഷി��തിന് �ീ സൗ�ദ കാ�ഷിക

ഉപകരണ�� െകാ�വ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മിഷെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം അതിനാ��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

റ�റിെ� വിലയിടിവ് �ലം കർഷകർ േനരി�� ����

*124.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പ�് ല�േ�ാളം റ�� ക�ഷക� റ�റിെ� വിലയിടി�െകാ�് േനരി�� ��തര

��ം പരിഹരി�ാനായി േക� സം�ാന സ��ാ�ക�െട �തിനിധികെള ഉ�െ���ി

�പീകരി� ടാ�് േഫാ�് നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അനിയ�ിതമായ ഇറ�മതി െകാ�് വിപണിയി� ഷീ�് റ�റിന് വിലയിടി�െകാ�ിരി��ത്

തടയാ�  േക� സ��ാ�  നട�ിയ �വ��നം എെ��ാമാെണ�്



പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ചിര��ാലിന് ബ�േറാ ഓഫ് ഇ��� �ാ�േഡ��സ് നിലവാരം നി�യി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഇത്

ചിര��ാ� ഇറ�മതി�് വഴി �റ�വാൻ ഇട�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം റ��  െ�ാഡ��  ഇ�െസ�ീവ് ഇന�ി�

ക�ഷക��് എ� േകാടി �പ ന�കിയി��്;െചലവിന് ആ�പാതികമായി വില

നി�യി�ണെമ�ം നിലവി� സം�ാന സ��ാ� ന�കി വ�� ഉ�ാദക േബാണസ്  150

�പയി�നി�്  200  �പയാ�ാ�  േവ� സാ��ിക സഹായം ന�കണെമ�ം

േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;ഇ�ാര��ി�  േക� സ��ാരിെ� നിലപാട്

അറിയി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയിെല പ�തിക�

*125.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി�  കഴി� ര�് വ�ഷം എെ�ാെ� പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േക� ഗവ�െമ�് പ�തിക��ാണ് ഈ കാലയളവി� സം�ാനെ� കാ�ഷിക

േമഖലയി� അ�മതി ന�കിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഷിയാവശ����� ധനസഹായമായി കഴി� വ�ഷം േക�ഗവ�െമ�ി�  നി�ം

സ��ാരിന് ലഭി� �ക�െട വിശദാംശ�� ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

സ�ാഭാവിക റ�റിെ� വില വ��ി�ി��തിന് നടപടി

*126.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാഭാവിക റ�റിെ� ഉപേഭാഗം ���തി�ം നിയ�ണ�� ഒഴിവാ�ി കയ�മതി വർധി�ി�ക

വഴി സ�ാഭാവിക റ�റിെ� വില വ��ി�ി��തി��� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ണെമ�് സം�ാന

സ��ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� അടി�ാന�ിൽ േക�

സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  സം�ാനെ� റ��  ക�ഷക�െട താ�ര����്

അ�േയാജ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടയ�  േലാബി ക�ഷകെര �ഷണം െച��താണ് വില താ� നിൽ��തിന് കാരണെമ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത�� റ�� ഇറ�മതി സം�ാനെ� റ�� ക�ഷകെ� ജീവിതം

��ഹമാ�ിെയ��ം റ��  വി�നയിൽ നി�് ലഭി�� �ക �ലിെ�ലവിന് മാ�െമ തിക�

എ��ം വ�തയാെണ�് ക���േ�ാ;



(ഡി) �ൻസ��ാരിെ� കാല�് വിജയകരമായി നട�ിലാ�ിയ റ�� െ�ാഡ�ൻ ഇൻസ�ീവ് പ�തി

�കാരം 2016-17, 2017-18 കാലയളവിൽ എ� �കയാണ് ക�ഷക��് നൽകിയത്;

(ഇ) ഈ പ�തിയ�സരി�് റ��  വില കിേലാ�്  200  �പ ആ�ണെമ� ആവശ�ം

��യിൽെപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ അ��ല തീ�മാനം ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട നി��ാണ�വ��ന��

*127.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട നി��ാണ�വ��ന��  കരാറി�  പറ�ി�� �കാര�ളള

സമയ�മം പാലി��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 690  ���ി ദിവസം െകാ�് പ�തി�െട എ� ശതമാനം നി��ാണം

���ിയാ�ണെമ�ായി�� കരാ� വ�വ�യിൽ �ചി�ി�ി��ത്;  അതി� എ� ശതമാനം

���ിയാ�വാൻ കഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കരാ� �കാര�ളള നി��ാണ ���ിക� �േരാഗമി�ാ�തിനാ� പിഴെയാ��വാ� സ��ാ�

അദാനി ��ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �ക പിഴയട�വാനാണ്

നി�േ�ശി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നി�ിത സമയ�് ���ിയാ�വാ�  കഴിയി�ാെയ�ം  16  മാസം �ടി അധികമായി

അ�വദി�ണെമ�ം അദാനി ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�ളള സ��ാ�

നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

നീര അ�ാരാ� വിപണിയി� എ�ി�ാ� നടപടി

*128.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഉ�പാദി�ി�� നീര ഒ� �ാ�ഡി� വിപണിയി� എ�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നീരെയ അ�ാരാ� വിപണിയി�  എ�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നീര�െട ഉ�പാദനം,  വിപണനം എ�ിവ വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?



തി�വന��രം �ാ��് സി�ി േ�ാജ�്

*129.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ാ��് സി�ി േ�ാജ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ിെ� ക�സ���സിെയ െതരെ����തി��ായി�� അനി�ിതാവ�

മാറിയി�േ�ാ; ക�സ���സി ആ��ാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ാജ�ിന് ഇതിനകം േക� അ�ബ� വികസന�ം ഭവനനി��ാണ�ം മ�ാലയ�ി�

നി�് എെ��ി�ം ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി�മ�� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി ആദ� വ�ഷം ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) തി�വന��രം നഗര�ി� അ�ഭവെ��� െവളളെ��് മാ��തിന് ��ത പ�തി�െട കീഴി�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിേക�ീ�താ��ണം കാര��മമാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

*130.�ീ.സി.���

,, ബി.സത��

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേക�ീ�താ��ണം കാര��മമാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി നി�വഹണം എ� ശതമാനമാണ്;  എ�

�ാപന�� ��വ� പ�തിവിഹിത�ം വ�ഷാവസാന�ിന് ���തെ� വിനിേയാഗി��തി�

വിജയി�;

(ബി) 2018-19  വ�ഷെ� പ�തി ആ��ണ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  �� ശതമാനം

പ�തികൾ�ം അംഗീകാരം േനടിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തിക� സ���മാ�ം സമയബ�ിതമാ�ം ���ിയാ�ാ� േവ�ി നട�� ഇടെപട�ക�

അറിയി�ാേമാ?

ക  ൃഷി വ��ി� വിവരസാേ�തിക വിദ��െട സാധ�തക�



*131.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക  ൃഷി വ��ിെ� ഏെത�ാം �വ��ന േമഖലകളിലാണ് വിവരസാേ�തിക

വിദ��െട സാധ�തക� ഉപേയാഗെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക�െട സഹായ�ിനായി ആരംഭി� േകാ� െസ��ക�െട �വ��നം എ�കാരമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിവര സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം ക�ഷകരിേല�് എ�ി��തിനായി ഡിജി��

ക��േസന �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ഷി വ��ിെ��ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം പ�തിക�മായി വിവരസാേ�തിക

വിദ� സംേയാജി�ി�് െകാ�് പ�തിക� ��ത� ഫല�ദമാ�ാ� എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േസഫ് േകരള േ�ാജ�്

*132.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന��െട എ��ി�  ഉ�ാ�� അമിത വ��ന�ം �ര�ിത ഗതാഗത

സം�ാര�ിെ� അഭാവ�ം െകാ�് സം�ാന�് വലിയ േതാതി�  വാഹനാപകട��

ഉ�ാ��ത്  2020  ഓെട പ�തിയായി �റ�ക എ� ല��േ�ാെട �ഖ�ാപി�ി�� േസഫ്

േകരള േ�ാജ�് ഫല�ദമായി നട�ാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) അമിത േവഗത�ം മ�് നിയമ ലംഘന��ം നിയ�ി�ാ� ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിതമായ

സംവിധാന�� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േറാഡ് അപകട�� �റ��തിന് േറാഡ് �ര� അേതാറി�ി നട�ി വ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്?

െന��ഷി വ�ാപി�ി�ാ�� നടപടിക�

*133.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, പി. ഉ�ി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അ�വ�ഷം െകാ�് ഒ� ല�ം െഹ�റിേല�് �ടി െന��ഷി വ�ാപി�ി�െമ� �ഖ�ാപിത

ല���ിെ� അടി�ാന�ി�  നട�വ�� �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

��തായി �ഷിേയാഗ�മാ�ിയ �ല�ം നിലവി�  �ഷി��ായി�� �ല�ം �ിരമായി

െന��ഷി ഇറ��െവ�് ഉറ�വ��ാ� �� പതി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) വി�തി വ��ന�് ആ�പാതികമായി ഉ�ാദന വ��ന��ായി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഉ�ാദന�മത

വ��ി�ി�ാ�  ഏെത�ി�ം പ�തി�േ�ാ;  െന� സംഭരണം കാര��മമാ�ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) സം�ാന സ��ാ� െന��ഷി�് ന�കി വ�� സഹായം എെ��ാെമ�ം േക� സ��ാ�

ന��� സഹായം എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷികേമഖലയിെല �വ��ന��

*134.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വ�  വാ��കളി�ം സംഘടി�ി�ാ�േ�ശി�� ക�ഷകസഭ�െട ല��ം

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �ഷിയി�  നി�ളള വ�മാനം ഇര�ി�ി�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട സം�ാന സ��ാ�

നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) �ല�വ��ിേതാ����െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നട�� �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ാ�� വിള ഇ��റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമാ�� മാലിന�സം�രണം

*135.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി മാലിന�സം�രണം ഫല�ദമാ�ം കാര��മമാ�ം

നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി ഉറവിട മാലിന�സം�രണം സംബ�ി�ം െപാ��ല�ളി�

മാലിന���  നിേ�പി��വ�െ�തിെര സ�ീകരി�� നടപടിക�  സംബ�ി��� നയം

വ��മാ�േമാ;



(സി) നഗര�േദശ�ളി�  േക�ീ�ത മാലിന�സം�രണ സംവിധാന��  ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �േഖന �ാ�ിക് റീൈസ�ിംഗ് ഫാ�റിക� �ാപി��തിന്

േവ� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�മായി

ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണം

*136.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��് ഭാരത് മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  േക� ഭവന�ം നഗരകാര��ം മ�ാലയം നട�ിയ

സ�േ��െട അടി�ാന�ി�  2017-ൽ വിവിധ വിഭാഗ���ായി ന�കിയ  52

അവാ��കളി� എ� അവാർ�കൾ സം�ാന സ��ാരിന് േന�വാ� കഴി�;

(ബി) അവാ��കെളാ�ം ലഭി�ി�ിെ��ിൽ,  ഹരിതേകരളം മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  മാലിന�

സം�രണ�ിന് സംവിധാനം ഒ��ിെയ�് അവകാശെ��േ�ാ�ം ��ത അവാ�ഡ് േന�വാ�

കഴിയാതി��ത് ഈ പ�തി�െട പരാജയം �ലമാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) പരസ��ിന് േവ�ി വൻ �ക െചലവഴി�ാെത സം�ാനെ� മാലിന� ��മാ��തി�ം

സാം�മിക േരാഗ��െട പിടിയി�  നി�ം ര�ി��തി�ം �ിയാ�കമായ നടപടിക�

ആവി�രി�േമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി

*137.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�െട ഇ�പ�ിയ�് ശതമാനം 2017 ഒേ�ാബ� 24-ന്

��് ���ിയാ�ണെമ� വ�വ� അദാനി ��് ലംഘി�ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�ി�  കരാ�  �കാരം ന�പരിഹാര�ിന് സ��ാ�  േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േനാ�ീസി�േമ� എെ��ാം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വിഭജനം

*138.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ സ�ത�ാധികാര�� ��് േമഖലകളായി വിഭജി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെന ആധാരമാ�ി എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വളെര �റ� വിഹിതം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  മാ��� മലബാ�, എറണാ�ളം

േമഖലകളി�  വിഭജനം നട�േ�ാ�  എ�കാരമാണ് ബസ് വിഹിതം അ�വദി�ക എ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��് േമഖലകളായി വിഭജി�� പ�ം ഓേരാ േമഖല�െട�ം തല��് എ�ിക��ീവ്

ഡയറ��മാെര നിയമിേ��ി വ��തിനാ�  അ�കാര�� അധിക ബാ��ത

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

സമ� പാ��ിംഗ് നയം

*139.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളി� വാഹന�ൾ വർ�ി��തിന��തമായി പാ��ിംഗ് സൗകര�മി�ാ�ത് ഗതാഗത

തട��ി�ം വാഹനാപകട�ി�ം കാരണമാ��െവ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം,  എറണാ�ളം  ,  േകാഴിേ�ാട് എ�ീ നഗര�ളി�  ബ�നില യ�വ��ത

പാ��ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ഏെത�ി�ം സ�കാര� ക�നി�മായി ധാരണയിെല�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) സമ� പാ��ിംഗ് നയം ആവി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ംബ�ീ നട�ാ�� പ�തിക�



*140.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദാരി�� നി��ാ��നം ല��മി�് ��ംബ�ീ നട�ാ�� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട

സം�ി� വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ീ ശാ�ീകരണം ല��മാ�ി ��ംബ�ീ നട�ാ�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം

അവ�െട �ധാന വിശദാംശ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� സാ�ഹ��ം സാ��ിക�മായ വികസന�ി�  ��ംബ�ീ�െട പ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാ�ഹിക വികസനം ഉറ�ാ��തിനായി ആദിവാസി േമഖലയി�  ��ംബ�ീ നട��

ഇടെപട�ക� വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

*141.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി�െട ഭാഗമായി 2018 മാ��് 31 ന് ��് എ� ഭവന രഹിത��് വീട്

ന�കണെമ�ാണ് ല��മി�ി��ത്;  ��ത ല��ം �ാവ��ികമാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  കീഴി�  �ണേഭാ�ാ�െള കെ��വാ�  നട�ിയ വിവരേശഖരണം

സംബ�ി�് വ�ാപകമായ പരാതിക� ഉ�ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അന�ഹ� ലി�ി� കട��ടിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അന�ഹെര ഒഴിവാ��തി�ം

അ�ഹെര ലി�ി� ഉ�െ�ാളളി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി എ� �ക വാ� എ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; ഹ�േകായി� നി�ം വാ�

എ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പലിശ എ� ശതമാനമാണ്;

(ഇ) ൈലഫ് മിഷെ� �വ��ന���ായി �ാേദശിക സംഭാവനക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ; വിേദശ�് നി�ം ഇ�ാര��ിന് ഫ�് സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �കെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(എഫ്) �ാേദശിക സാ��ിക സഹായം സ�ീകരി�് ഈ പ�തിയി� വീട് ���ിയാ�വാ� ഉത��

രീതിയി� ജനകീയ �േ��ം ഉ�ാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?



��ംബ�ീ ��ാനം

*142.�ീ.��ഷ� കട��ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�യി�െട �ീക�െട സാ��ിക ശാ�ീകരണ�ിന് വഴി �റ�� ��ംബ�ീ ��ാനെ�

സമ� േമഖലയിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ�ം േലാക�ിെല ഏ��ം വലിയ �ീ��ാ�യാ�ാ�ം ഈ

സ��ാ� നട�ിയ �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക രംഗ�ം ഉ��നി��ാണ രംഗ�ം സജീവമായ ��ംബ�ീെയ വിപണനരംഗ�ം

വിജയകരമാ�ാ� ആ��ണം െച�ി�� പ�തി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലയിെല �വജന���് സൗജന� െതാഴി�  ൈന�ണ� പരിശീലന�ം േജാലി�ം

ലഭ�മാ�ാ� ��ംബ�ീ നട�ിയ �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ; ഈ പ�തി�് േക�സ��ാരിെ�

അവാ�ഡ് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ാവ� കാ�ഡ് സി�ം

*143.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� യാ� െച��തിന് ഏ�െ���ിയ �ാവ� കാ�ഡ് സി�ം

ഇേ�ാൾ നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇത് നി��ലാ�വാ�� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് അ�വദി�ി�� ക�െസഷ�  കാ�ഡിെ� മാ�കയി�  യാ�ക�

പരിമിതെ���ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ലാഭകരമായ രീതിയി�  �ാവ�  കാ�ഡ് സി�ം

�ന:�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ��� �ചിത� േകരളം

*144.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െവളിയിട വിസ��ന വി�� സം�ാനെമ� അഭിമാനാ�ഹമായ േന��ിെ� അ��

പടിെയ� നിലയി�  സ��� �ചിത� േകരളെമ� ല��ം സാ�ാ��രി��തിന്

നട�ിവ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉറവിടമാലിന� സം�രണ�ി�ം േക�ീ�തമാലിന� സം�രണ�ി�ം അെെജവമാലിന�

സം�രണ�ി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �ാവ��ികമാ�� പ�തി�െട വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാ�ിക്, ഇ-മാലിന��� �ട�ിയ അെെജവമാലിന��� േശഖരി��തി�ം സം�രി��തി�ം

ഫല�ദമായ പ�തി�േ�ാ; �ീ� േകരള ക�നി�െട �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ�ാ�� ഉപസമിതി

*145.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ�ാ�  േവ�ി �പീകരി� ഉപസമിതി�െട നി�േ�ശ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഉപസമിതി�െട നി�േദശ�ളിേ�� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഉപസമിതി�െട എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിേകാ����െട കയ�മതി

*146.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി.െക. ശശി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിേകാ����െട കയ�മതി േ�ാ�ാഹന�ിന് കയ�മതി േക�ീ�ത ���

�പീകരി�ാ�� േക� കര�നയ�ി� േകരള�ിെല �ധാന വിളകെള ഉ�െ���ാതിരി�ക�ം

ഉ�െ���ിയി�� വിളകളി� െെപനാ�ി�, ഇ�ി എ�ിവ ഒഴിെക മ� വിളകളി� േകരളെ�

ഉ�െ���ാതിരി�ക�ം െച�തി� േഭദഗതി വ��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േതയില, കാ�ി, വാഴ�ഴം, മാ�, മ��, റ�� �ട�ിയ വിളകളി�, �േത�കി�് റ��, ��ഖ

പ�് ഉ�ാദി�ി��ത് സം�ാന�ായി�ം കയ�മതി േ�ാ�ാഹന ��റി� ഉ�െ���ാ�ത്

പരിഹരി�ാ� േവ� സ���ം െച��േമാ;

(സി) േലാക വ�ാപാര�ി� േകരള�ിന് ��ധാന പ�� �ഗ�വ��ന��, ക�വ�ി �ട�ിയ



കാ�ഷിേകാ����  കയ�മതി േ�ാ�ാഹന ��റി�  ഉ�െ���ി േകരളെ��ം

ഉ�െ�ാ�ി�ാ� ആവശ�െ��േമാ ;

(ഡി) കാ�ഷിക വിളക�െട ഉ�ാദന�ം ക�ഷക�െട വ�മാന�ം വ��ി�ി�ാനായി സം�ാന

സ��ാ� നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ?

േക� നയ�ി� േകരള�ിെല കാ�ഷിക വിളക��് �ാധാന�ം ന�കാ� സാഹചര�ം

*147.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക ഉ�����െട കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�� കരട് നയ�ി�  േകരള�ിെല

�ധാന വിളകളായ റ��, കാ�ി,  േതയില,  ���ളക്,  ഏലം,  വാഴ�ഴം,  ക�വ�ി,

സ�േ�ാ����� എ�ിവ ഉ�െ���ാതി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയം േക� സ��ാരിെ� ��യി�  െകാ�വരാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

*148.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� കീഴി� അവിദ� െതാഴിലാളിക��്

ന��� �ലി നിര�് േക�സ��ാ� ���ി നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തിയി� േനരി�� കാ�ഷിക ���ിക��് എെ��ി�ം വില�േ�ാ; നിലവി� ഏെതാെ�

േമഖലകളിലാണ് ഈ െതാഴിലാളിക�െട േസവനം ഉപേയാഗെ����ത്;

(സി) അംഗനവാടി െക�ിടം,ഗാ�ഹിക ശൗചാലയം എ�ിവ നി��ി��തിന് ഈ െതാഴിലാളിക�െട

േസവനം ഉപേയാഗെ����േ�ാ;

(ഡി) 2017� ശരാശരി എ� െതാഴി� ദിന�� ന��വാ� കഴി�; േവതനം ന���തി�� �ക

േക� സ��ാരി� നി�ം ക ൃത�മായി ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മ�സിയ�� അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ��വാ� പ�തി



*149.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�സിയ��  അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഏെത�ാം മ�സിയ�െളയാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� മ�സിയ�� ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ ജി�കളി�ം അതത് ജി�ക�െട ചരി� ൈപ�കം െവളിെ���� ജി�ാ ൈപ�ക

മ�സിയ��  �ാപി��തി�ളള പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ എ�ം എ�ി�  ഇതിനായി

നട�സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക ബജ�ി� വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െെജവ �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

*150.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി� നി�് വ�� വിഷലി�മായ പ��റിക�െട ഉപേയാഗം �ലം ജന��െട

ആേരാഗ�ം അപകട�ിലാ��െവ�ം ക�ാ�സ� �തലായ മാരക േരാഗ�� വ��ി��െവ�ം

കെ��ിയി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�� അ�് വ�ഷ�ി��ി�  അ�പതിനായിരം െഹ��  �ല�് െെജവ �ഷി

വ�ാപി�ി��തിന് ല��മി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െെജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അതി�െട �ര�ിത ഭ�ണം ഉറ�വ���തി�ം �ഷി

വ��് �േത�ക ഉൗ�� ന��േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാരിെ� പി.െക.വി.െെവ.  പ�തി �കാരം െെജവ �ഷി�് എെ�ാെ�

സഹായ�ളാണ് ന���ത്; സം�ാന�് എവിെടെയ�ി�ം ഇൗ പ�തി �കാര�� െെജവ

�ാമ�� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െെജവ പ��റിക�  വി�പന നട�� െെജവ ഇേ�ാ േഷാ�ക�  ��ത�  �ല�ളി�

�റ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ; ��ത േഷാ�കളി� വി�പന നട�� പ��റിക� െെജവ

പ��റികളാെണ�ത് എ�കാരമാണ് ഉറ� വ���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

30-05-2018



�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


