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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ഫഫെബ്രുവരബ   04,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബഫല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

6(*91) കേശുവണബ വദവസനായലാം കനരബടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ

വദവസനായവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ഫജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  പൂട്ടബകബടന്ന  864  കേശുവണബ  ഫെനാക്ടറബകേളബല്  482  എണലാം

തുറനപ്രവരത്തബപ്പെബകനാന് സനാധബചബട്ടുഫണനലാം 175 എണലാം റസ്പീസ്ട്രക്ചറബലാംഗബനക്ക്

സമ്മേതബചബട്ടുഫണനലാം  സഭഫയ  അറബയബച.  കതനാട്ടണബയുഫട

ആഭദന്തകരനാലനാദനത്തബഫല  കുറവലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  9.36%  ഇറക്കുമതബ

ചുങ്കലാം  ഏരഫപ്പെടുത്തബയതുലാം  ഫസഷദല്  ഇകകണനാമബകക്ക്  കസനാണ്  വഴബ

ഗണനബലവനാരമബലനാത്ത  കേശുവണബപ്പെരബപ്പെക്ക്  ഇറക്കുമതബ  ഫചയ്തതുലാം  ആഭദന്തര
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വബപണബഫയ  ഗരുതരമനായബ  ബനാധബക്കുകേയുലാം  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്

അടചപൂട്ടുന്നതബനലാം  ഫതനാഴബലുടമകേളുഫട  കേടബനാദദത  വരദബക്കുന്നതബനലാം

ഇടയനാകബയബട്ടുണക്ക്.  ആഫബകന് രനാജദമനായ ഗബനബബബസനാവവബല്നബന്നക്ക്  3000

ടകണനാളലാം  കതനാട്ടണബ  ഇറക്കുമതബ  ഫചയ്തബട്ടുഫണനലാം  ഫമനാസനാലാംബബകേക്ക്,  ഘനാന,

ഫഎവറബകകേനാസക്ക്,  ഫബനബന്  എന്നബവബടങ്ങളബല്നബനലാം   ഇറക്കുമതബ

ഫചയ്യുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനലാം  സലാംഭരണലാം  വരദബപ്പെബചക്ക്

സസകേനാരദ വദവസനായബകേള്ക്കുകൂടബ നദനായവബലയക്ക് കതനാട്ടണബ ലഭദമനാകനാനനാണക്ക്

ശമബക്കുന്നഫതനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  കകേരള  കേനാഷഷ്യു  കബനാരഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബചതബലൂഫട കുറഞ്ഞ വബലയക്ക് കതനാട്ടണബ ലഭദമനാകനാന് സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

നടപ്പെക്ക് വരഷഫത്ത വബല നബശ്ചയബക്കുന്നതബനനായബ ഫഫപ്രസക്ക് ഫെബകബലാംഗക്ക് കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനലാം  കേശുവണബ  വദവസനായത്തബനലാം  കേശുമനാവക്ക്

കൃഷബകനാരക്കുലാം  പ്രകയനാജനഫപ്പെടുന്ന  തരത്തബല്  നദനായവബല  ഉറപ്പെനാകനാന്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം  മനബ  അറബയബച.  സലാംസനാന  കേശുവണബ

വബകേസന  കകേനാരപ്പെകറഷഫന്റെ  വബവബധ  ഫെനാക്ടറബകേളബലനായബ  25  ഏകര

തരബശുഭൂമബയബല്  മനാതൃകേനാ  കേശുമനാവക്ക്  കതനാട്ട  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  അതഷ്യുലനാദന

കശേഷബയുള്ള  ഫഫതകേളുഫട  നടസ്പീലുലാം  കേശുമനാവക്ക്  കൃഷബ  വബകേസന

ഏജന്സബയുമനായബ  കചരന്നക്ക്  ആര.പബ.എല്.,  പുനലൂര  ബബ.ബബ  എകസറക്ക്
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എന്നബവബടങ്ങളബല്  കൃഷബയുലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  സസകേനാരദ  ഫെനാക്ടറബകേള്

തുറപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ഒരു  വരഷകത്തയക്ക്  പലബശേരഹബത  വനായ

അനവദബക്കുന്നതബനലാം കേശുവണബ ഫെനാക്ടറബകേള് ആധുനബകേവത്കേരബക്കുന്നതബനലാം

ബഡ്ജറബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുഫണനലാം  കേശുവണബ  വദവസനായലാം

വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  ഫതനാഴബല്ദബനങ്ങള്  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

7(*92) ദുരന്തങ്ങള് ഒഴബവനാകനാന് ഭൂവബനബകയനാഗത്തബനക്ക് നബയമനബരമ്മേനാണലാം

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, ദുരന്തങ്ങള് ഒഴബവനാക്കുന്നതബഫന്റെ ഭനാഗമനായബ സലാംസനാന

ദുരന്ത ലഘൂകേരണ പദതബയബല് ഉള്ഫപ്പെടുത്തബയ ഉരുള്ഫപനാട്ടല്/മണബടബചബല്

സനാധദതനാ  പ്രകദശേ  ഭൂപടത്തബല്  കരഖഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള  15%  ഭൂപ്രകദശേഫത്ത

സലാംബന്ധബച  വബവരലാം  ഫവബ്ഫഫസറബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനലാം  ഹഹ

ഹസനാരഡക്ക്  കസനാണനായബ  സൂചബപ്പെബചബട്ടുളള  പ്രകദശേങ്ങളബല്  ഫവടബമരുന്നക്ക്

ഉപകയനാഗബചക്ക് പനാറ ഫപനാട്ടബകനാന് അനവദബകരുഫതന്നക്ക് നബരകദ്ദേശേബചബട്ടുഫണനലാം

സഭഫയ  അറബയബച.  മണബടബചബലുലാം  ഉരുള്ഫപനാട്ടലുമുണനായ  സലങ്ങള്

പരബകശേനാധബചക്ക് വബശേദ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക് ജബകയനാളജബകല് സരകവ

ഓഫെക്ക്  ഇന്തദഫയയുലാം  ശേനാസസ്പീയ  ഉപകദശേലാം  നല്കുന്നതബനക്ക്  വബദഗ
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സമബതബഫയയുലാം  ചുമതലഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ദുരന്തഫത്ത  സലാംബന്ധബചക്ക്

ഭനാവബയബകലയക്ക്  വബവരങ്ങള്  നല്കുന്നതബനനായബ  സരകനാര/ഫപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളബല്  പ്രളയത്തബല്  ഫവളളലാം  കേയറബയ  ഉയരലാം

അടയനാളഫപ്പെടുത്തനാനലാം  ഫവളളഫപ്പെനാക  ബനാധബത  പ്രകദശേങ്ങളുഫട  കൃതദമനായ

ഭൂപടലാം തയനാറനാകനാന് വബവബധ സനാപനങ്ങഫള ചുമതലഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണനലാം

പ്രസ്തുത  പ്രവരത്തനത്തബല്  പഫങ്കടുക്കുന്നതബനക്ക്  ഫപനാതുജനങ്ങള്കനായബ

പ്രകതദകേ  ഫമനാഫഫബല്  ആപ്പെക്ക്  തയനാറനാകബ  പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനലാം

കശേഖരബച  വബവരങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  ജല  കേമ്മേസ്പീഷനക്ക്  ആധബകേനാരബകേ  ഭൂപടലാം

നബരമ്മേബകനാന്  നല്കേബയബട്ടുഫണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  പ്രളയനാനന്തര

പുന:സൃഷബകനായബ  രൂപലാം  നല്കേബയ  കകേരള  പുനരനബരമ്മേനാണ  പദതബയബല്

പ്രളയത്തബല്  തകേരന്ന  കറനാഡുകേള്,  വസ്പീടുകേള്,  പനാലങ്ങള്,  ഫകേട്ടബടങ്ങള്,

ജലവബതരണലാം,  ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്,  മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേളുഫട

പുനരധബവനാസലാം,  മലകയനാര/കുട്ടനനാടക്ക്  വബകേസനലാം,  നദസ്പീതടങ്ങളുഫടയുലാം

കേടല്ത്തസ്പീരങ്ങളുഫടയുലാം  സലാംരക്ഷണലാം,  കേനനാലുകേളുഫട  നവസ്പീകേരണലാം,

ഉരുള്ഫപനാട്ടല്  കമഖലകേളബഫല  ജനങ്ങഫള  മനാറബപ്പെനാരപ്പെബകല്,  എറണനാകുളലാം-

ഫകേനാചബ  വദനാവസനായബകേ-വനാണബജദ  കകേന്ദ്രമനായബ  വബകേസബപ്പെബകല്,

തബരുവനന്തപുരലാം-കകേനാഴബകകനാടക്ക്  നഗരങ്ങളുഫട സമഗ്ര വബകേസനലാം,  പതബനനാലക്ക്
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ജബലകേളബലുലാം ഭനാവബകകേരളഫത്ത അടയനാളഫപ്പെടുത്തുന്ന പദതബകേള് തുടങ്ങബയവ

ഉള്ഫപ്പെടുനണക്ക്.  വനാസകയനാഗദവലാം  പരബസബതബകക്ക്  അനകയനാജദവമനായ  ഭൂമബ

കേഫണത്തബ  വസ്പീടക്ക്/ഫനാറക്ക്  എന്നബവ  നബരമ്മേബചക്ക്  പ്രളയബനാധബതഫര

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ സരകനാര/പുറകമനാകക്ക്  ഭൂമബയുലാം വകുപ്പുകേളുഫട

ഫഫകേവശേലാം  ഉപകയനാഗബകനാഫത  കേബടക്കുന്നതുലാം  സന്നദ

സലാംഘടനകേള്/വദക്തബകേള്/സനാപനങ്ങള്  എന്നബവ  സലാംഭനാവന

ഫചയ്യുന്നതുമനായ  ഭൂമബയുലാം  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബചക്ക്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം

പുറകമനാകബല്  തനാമസബചബരുന്നവരകനായബ  പ്രകതദകേ  ക്ലസര  ഹഹൗസസക്ക്

നബരമ്മേബചക്ക്  നല്കുന്നതബനലാം  സലവലാം  വസ്പീടുലാം  പൂരണമനായുലാം  നഷഫപ്പെട്ടവരകക്ക്

വനാസകയനാഗദമനായ  സലലാം  വനാങ്ങനാന്  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനവദബക്കുന്നതബനലാം

ജബലനാ  കേളക്ടരമനാരകക്ക്  നബരകദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുഫണന്നക്ക്  മനബ  വദക്തമനാകബ.

പൂരണമനായുലാം  വസ്പീടക്ക്  തകേരന്നവരകക്ക്  സസന്തലാം  ഭൂമബയബല്  വസ്പീടക്ക്  വയ്ക്കുന്നതബനക്ക്

സരകനാര പ്രഖദനാപബച നനാലക്ക് ലക്ഷലാം രൂപയബല് സലാംസനാന ദുരന്ത പ്രതബകേരണ

നബധബയബല്  നബനളള  തുകേ  അനവദബചകതനാഫടനാപ്പെലാം  ബനാകബ  തുകേ

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  മുഖദമനബയുഫട  ദുരബതനാശേസനാസ  നബധബയബല്നബനലാം

നല്കുന്നതനാണക്ക്.  സസന്തലാം  ഭൂമബയബല്  സരകനാര  കമല്കനനാട്ടത്തബലുലാം

സ് കപനാണ്സര കനരബട്ടക്ക് ഫകേട്ടബട പുനരനബരമ്മേനാണ ഏജന്സബഫയ കേഫണത്തബയുലാം
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ഭവനനബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തബയനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുഫണനലാം

ഫകേയര  കഹനാലാം  പദതബയബല്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തബ  സഹകേരണ  വകുപ്പെബഫന്റെ

സഹനായകത്തനാഫട  വസ്പീടുകേള്  നബരമ്മേബച  നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുഫണനലാം

മനബ വദക്തമനാകബ.  ഭവനനബരമ്മേനാണ പ്രവരത്തനങ്ങള് കബനാകക്ക് തലത്തബല്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  "സുരക്ഷബത  കൂഫടനാരുക്കുലാം  കകേരളലാം"  എന്ന

കപരബല്  ഭവനനബരമ്മേനാണ  സഹനായ  കകേന്ദ്രലാം  2018  നവലാംബര  മുതല്  6

മനാസകത്തയക്ക്   പ്രവരത്തബക്കുന്നതനാണക്ക്.  പ്രളയലാം  ബനാധബച  നദബകേളബല്

അടബഞ്ഞുകൂടബയ  മണലബഫന്റെ  അളവക്ക്  കേഫണത്തുന്നതബനക്ക്  ഒരബകല്ക്കൂടബ

സനാന്ഡക്ക് ഓഡബറബലാംഗക്ക് നടത്തുന്നതബനലാം ഫഡക്ക് ഫലവല് മനാരകക്ക് ഫചയ്യുന്നതബനലാം

കേകയറങ്ങള്  ഒഴബപ്പെബചക്ക്  പുഴ/കതനാടക്ക്  എന്നബവ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനലാം

ഉരുള്ഫപനാട്ടല്മൂലലാം  കേരുവനാരക്കുണക്ക്  പ്രകദശേത്തക്ക്  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  മണല്

നസ്പീകലാം  ഫചയ്യുന്നതബനലാം  പ്രനാകദശേബകേ  കറനാഡുകേളുഫട  അറകുറപ്പെണബകേള്

നടത്തുന്നതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം  വസ്പീടുകേളുലാം  കേബണറുകേളുലാം

തനാഴ്ന്നുകപനാകുന്ന  സലങ്ങളബല്  പ്രകതദകേ  പരബകശേനാധന  നടത്തുഫമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.
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8(*93) മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേളുഫട സുരക്ഷ

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ

വദവസനായവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഗജറനാത്തക്ക്  മുതല്

കേനദനാകുമനാരബ  വഫരയുള്ള  കേപ്പെല്പനാത  സജസ്പീവ  മതദബന്ധന

പ്രകദശേത്തബനപ്പുറലാം  സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകനനാടക്ക്

ആവശേദഫപ്പെട്ടബട്ടുഫണനലാം അനകൂല പ്രതബകേരണമനാണക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നഫതനലാം

സഭഫയ അറബയബച.  കേപ്പെലുകേളുമനായബ കൂട്ടബയബടബക്കുന്നതക്ക് ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ

12  കനനാട്ടബകല് ഫഫമലബനക്ക് പുറത്തക്ക് മതദബന്ധനലാം നടത്തുന്ന മതദബന്ധന

യനാനങ്ങളബല്  ഫവസല്  ടനാകബലാംഗക്ക്  സബസലാം/എ.ഫഎ.എസക്ക്

നബരബന്ധമനാകബഫകനാണക്ക്  ഫകേ.എലാം.എഫെക്ക്.ആര.  റൂള്  പുറഫപ്പെടുവബചബട്ടുണക്ക്.

മതദബന്ധനത്തബനക്ക്  കപനാകുന്നവരുഫട  വബവരങ്ങള്  കരഖഫപ്പെടുത്തുന്നതബനള്ള

സലാംവബധനാനമനായ  'സനാഗര'  ഫമനാഫഫബല്  ആപ്പെക്ക്  മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേളുഫട

ഫമനാഫഫബലബകലയക്ക്  ഡഹൗണ്കലനാഡക്ക്  ഫചയ്തക്ക്   പരബശേസ്പീലനലാം  നല്കുനഫണനലാം

യനാനങ്ങളുഫട  സഞനാരപഥലാം  മനസബലനാക്കുന്ന  'ഓകട്ടനാമനാറബകേക്ക്  ഫവസല്

ടനാകബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനലാം'  എലനാ  മതദബന്ധന  യനാനങ്ങളബലുലാം

നബരബന്ധമനാക്കുന്നതബനക്ക് തസ്പീരുമനാനഫമടുത്തബട്ടുഫണനലാം അപകേടത്തബല്ഫപ്പെടുന്ന

മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് അടബയന്തര ഫഫവദദസഹനായലാം എത്തബക്കുന്നതബനക്ക്
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മഫഫറന് ആലാംബുലന്സക്ക് പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ  18.24  കകേനാടബ രൂപ

ഫചലവബല്  3  ആലാംബുലന്സുകേള്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  ഫകേനാചബന്  ഷബപ്പെക്ക്

യനാരഡുമനായബ കേരനാറുണനാകബയബട്ടുഫണനലാം സലാംസനാനത്തക്ക്  9  റസന്യൂ കബനാട്ടുകേള്

പ്രവരത്തബക്കുനഫണനലാം ഫകേ.എലാം.എഫെക്ക്.ആര ആക്ടബലുലാം റൂളബലുലാം ആവശേദമനായ

കഭദഗതബകേള്  വരുത്തബ  കേടല്  പകടനാളബലാംഗക്ക്  കേനാരദക്ഷമമനാകബയബട്ടുഫണനലാം

അടബയന്തര  ഘട്ടങ്ങളബല്  മഫഫറന്  എന്കഫെനാഴക്ക്ഫമന്റെക്ക്,  കകേനാസല്  കപനാലസ്പീസക്ക്,

കകേനാസക്ക്  ഗനാരഡക്ക്,  കനവബ  എന്നബവയുഫട  സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനലാം

രക്ഷനാപ്രവരത്തനലാം  നടത്തുന്നതബനനായബ  മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

പരബശേസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  മതദബന്ധന  യനാനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഇന്ഷസറന്സക്ക്  പരബരക്ഷ

പദതബകനായബ ഒരു കകേനാടബ രൂപയുഫട ഭരണനാനമതബ നല്കേബ ഇ-ഫടന്ഡറബലൂഫട

യുഫഫണറഡക്ക്  ഇന്തദനാ  ഇന്ഷസറന്സക്ക്  കേമനബ  ലബമബറഡബഫന്റെ  ഫപ്രനാകപ്പെനാസല്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ഗണകഭനാക്തൃ  ഫതരഫഞ്ഞടുപ്പെക്ക്  നടനവരബകേയുമനാണക്ക്.

മതദഫത്തനാഴബലനാളബ  കേടനാശേസനാസ  നബയമലാം  കഭദഗതബ  ഫചയ്തക്ക്  പ്രകൃതബ

കക്ഷനാഭത്തബല്  മതദബന്ധകനനാപകേരണങ്ങള്  നഷഫപ്പെടുന്ന

മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  കേടനാശേസനാസലാം  അനവദബകനാനലാം  പുനരവനായ

നല്കുന്നതബനക്ക്  മതദഫത്തനാഴബലനാളബ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്കക്ക്  നബരകദ്ദേശേലാം
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നല്കേനാനലാം  മതദഫത്തനാഴബലനാളബ  കേടനാശേസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷഫന

അധബകേനാരഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഹനാരബറുകേളബല്  തുടരചയനായബ  ഡ്രഡ്ജബലാംഗക്ക്

നടത്തുന്നതബനലാം  നബലവബലുളളവ  പ്രവരത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനലാം  കൂടുതല്

ഫെബഷക്ക്  ലനാന്റെബലാംഗക്ക്  ഫസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം  ജബകയനാ  ടന്യൂബക്ക്

ഉപകയനാഗബചക്ക്  കേടല്ത്തസ്പീരലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനലാം  ആഴകടല്

മതദബന്ധനത്തബനക്ക്  പരബശേസ്പീലനലാം നല്കുന്നതബനലാം  മതദസമത്തബഫന്റെയുലാം

മതദഫത്തനാഴബലനാളബകേളുഫടയുലാം സുരക്ഷബതതസത്തബനമനായബ കസഷദല് പനാനബലാംഗക്ക്

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണന്നക്ക്  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

1071  മുതല് 1472  വഫരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 267 എണത്തബനലാം ബന്ധഫപ്പെട്ട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


