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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി

വിദ�ാലയ�ളിെല അടി�ാന സൗകര���

*91. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല അടി�ാന സൗകര���  േശാചനീയമാെണ��ം

�ര�ിതമായ െക�ിട�േളാ ��ി�� �ചി�റികേളാ പല ��കളി�ം ഇ�ാെയ���ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറാട് റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��  റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നി��ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാരം

*92. �ീ.പി.െക. ശശി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് കരാ�കാര�മായി ഒ�കളി�് െച�ാ� േജാലി�് പണം ത�ിയ

േക�ി�  ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിെയ��ി�േ�ാ;  ആ കാലഘ��ി�

പാലാരിവ�ം പാലം, മലേയാര െെഹേവ എ�ിവ ഉ�െ�െട�� പാല��െട�ം േറാ�ക�െട�ം

നി��ിതിയി�  അഴിമതി നട�ി �ണനിലവാരം ഇ�ാതാ�ിെയ� ആേ�പെ��റി�്

പരിേശാധന നട�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��തായി നി��ി�� പാല���ം േറാ�ക��ം ഡിഫ�് ലയബിലി�ി

പീരിയഡ് വ�വ� െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േറാ�നി��ാണ ���ികളി�  െെല�് െെവ�് േടാ�ിംഗ് ഉ�െ�െട�� എെ��ാം

ആ�നികനി��ാണരീതികളാണ് അവലംബി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് െപാ�വി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട �ര�ിതത�ം

*93. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ക� ൈഹെട�ായി എ�് �ഖ�ാപി�േ�ാ�ം പല ��ക�ം ഇഴജ���െട

ആവാസേക�മാ���ം ��ിക��് പാ�കടിേയ�് മരണം സംഭവി���മായ ��തരമായ

സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ���ാ�  ബേ�രിയിെല സ��ജ�  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളിെല ഷഹല

െഷറി�  എ� വിദ�ാ��ിനി �ാ�് �റിയി�  െവ�് പാ�് കടിേയ�് മരണമട� സംഭവം

സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ആ സംഭവ�ി�  ���ാെര�്

കെ��ിയവ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ��ക�െട പരിസരം �ചിയായി ��ി�ാതി���ം ��  െക�ിട���് അ����ണി

നട�ാതി���ം ഈ ദാ�ണ സംഭവ�ിന് കാരണമായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സംഭവ�ിന് േശഷം എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��്

ന�കിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) 2020 ജ�വരി മാസം ചാവ�ാട് എം.ആ�.ആ�.എം. ൈഹ�ളിെല ബാ�് �മി� െവ�് അ�ാം

�ാ�് വിദ�ാ��ിനി�് പാ�കടിേയ� സംഭവം ഉ�ായി�േ�ാ;

(എഫ്) സ��ാ� ന�കിയി�� നി�േ�ശ�� പാലി�െ���തി� വീ� ഉ�ായി�െ��ാേണാ ചാവ�ാട്

എം.ആ�.ആ�.എം.�ളിെല സംഭവം ��ി�ാണി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ബ�നേമഖലയിെല �വ��ന��



*94. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശെ� പ�ാ�ല സൗകര�വികസന�ിനായി ഹാ�ബ�  എ�ജിനീയറിംഗ്,  കി�ബി,

മ��വ��് എ�ിവ നട�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ �ീ�ക� വഴി നട�ാ�ിവ�� മ��ബ�ന ഹാ�ബ� വികസന പ�തിക�െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ണനിലവാര���ം രാസവ��� േച��ാ��മായ മ��ം ഉപേഭാ�ാ���് �ചിത���

അ�രീ��ി�  ലഭ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട നട�ിവ�� മാ���് നവീകരണ

�വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിന് �റ�നി�് രാസപദാ���� കല��ിയ മ��ം െകാ�വ��ത് തടയാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ പ�തിക�

*95. �ീ.െക. ആ�സല�

,, എസ്.ശർ�

,, എം. �േകഷ്

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി സ�ഹ�ിെ� സാ�ഹ� സാ��ിക �േരാഗതി�ായി നട�ാ�ിവ��

പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േവലിേയ� പരിധിയി� നി�് അ�ത് മീ�റി��ി� വസി�� കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി��

��ംബ�െള �ര�ിത �രേ��് മാ�ി�ാ��ി�ാ�  ആവി�രി�ി�� �ന�േഗഹം പ�തി

�ാവ��ികമാ�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) കടലാ�മണ�ി�  വീട് ന�െ��വെര സമയബ�ിതമായി �നരധിവസി�ി��തിന്

നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) മാനദ��ി�  ��മായ ഇളവ് ന�കി അ�ഹരായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് ൈലഫ്

പ�തി�െട �േയാജനം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ക�വ�ി േമഖല�െട �ന��ീവനം

*96. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�



,, ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി േമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലയി�ം സ�കാര� േമഖലയി��� ഫാ�റിക��് ആവശ�മായ േതാ��ി�െട

ഇറ�മതിയിെല അനാേരാഗ� �വണതക�  ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(സി) േതാ��ി ഇറ�മതി െച�് ക�വടം മാ�ം നട�� േ�േഡ�ിെന വ�വസായ�ി�നി�്

ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� ��വ� െതാഴിലാളിക��ം െതാഴി� ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ�കാര�േമഖലയിെല അട�കിട�� ഫാ�റിക�  �റ�് �വ��ി�ി��തി�� �ധാന

തട���ം അവ പരിഹരി��തിനായി സ��ാ�തല�ി�  നട�ിയ ഇടെപട�ക�ം

വിശദമാ�േമാ?

െറ�് ഹൗ�ക�െട നിലവാരം

*97. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എസ്.രാേജ��

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� െറ�് ഹൗ�ക�െട നിലവാരം

ഉയ���തിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര�വ��ിക��് പാ��ിന് ന��ക�ം എ�ാ� കാലാവധി�േശഷം തിരിെക ന�കാെത

അവ� സ��മാ�ിെവ�ക�ം െച� െറ�് ഹൗ�ക� സ��ാരിേല�് തിരിെക ലഭി��തിന്

ഈ സ��ാ� ആവശ�മായ നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഫലമായി ഏെത�ാം െറ�് ഹൗ�കളാണ് തിരിെക ലഭി�ി��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��് െറ�് ഹൗ�കെള മാ�കാ െറ�് ഹൗ�കളാ�ി ഉയ���തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�ര��ി�� േക�സഹായം

*98. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-�ം  2019-�ം ഉ�ായ അ�ത���മായ �ളയ�ര�ം വിവിധ േമഖലകളി�  ��ി�

നാശന���  േക�സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �ക േക�സ��ാ�

സഹായമായി ലഭ�മാ�ി;

(ബി) 2019-�  �ളയ�ിനിരയായ സം�ാന��െ��ാം സഹായം ലഭ�മാ�ിയേ�ാ�ം

സം�ാനെ� അവഗണി�തിന് എെ��ി�ം കാരണം വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േക� മാനദ��കാരം നാശന��ിെ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; മാനദ��കാരം അേപ� ന�കിയി��ിെ�� ഒ� േക�മ�ി�െട

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ര�ം േനരി�് പഠി�ാ�  േക� സ��ാരിെ� ഉേദ�ാഗ� സംഘ��  എ�ിയി�േ�ാ;

സംഘ�ി� ��ാെക സം�ാനം ഉ�യി� ആവശ��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാ�പരിപാലന�ിെല അപാകത �ല��ാ�� അപകട��

*99. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡിെല �ഴിയി�  വീണ് മരി��തിെ� േപരി�  പ�് ല�ം �പ വീതം എ� േപ��്

ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് േകരള ൈഹേ�ാടതി സം�ാന സ��ാരിേനാട്

ആരാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിന് ഇടയായ സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡി��ത് െകാലയാളി�ഴികളാെണ�ം മരി��വ�െ��ാം പ�് ല�ം വീതം ന��കയ�,

അതി�� സാഹചര���  ഇ�ാതാ�ാനാണ് �മിേ��ത് എ� േകരള ൈഹേ�ാടതി

നിരീ�ണ�ിെ� െവളി��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാലാരിവ��് �ഴിയി�  വീ��ായ അപകട�ി�  മരി� യ�ലാലിെ� മാതാപിതാ�േളാട്

സർ�ാരിന് േവ�ി േകരള ൈഹേ�ാടതി മാ�് േചാദി� �ിതിവിേശഷ�ിെ� ഗൗരവം

കണ�ിെല��് സം�ാനെ� േറാ�ക�െട അ����ണി സമയബ�ിതമായി

���ിയാ��തിന് �േത�ക സംവിധാനം ഒ��േമാ?

സ��ാ� ��ക�െട നിലവാരം ഉയർ��തിന് നടപടി

*100.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ��കളി� �ര�ിതമായ �ാ�് �റിക�, �ചി�റി സൗകര�ം ആേരാഗ�കരമായ

പഠന സാഹചര�ം എ�ിവ ഒ��ിെ�ാ���തിന് സ��ാരിന് സാധി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ��ക�െട നിലവാരെ��റി�ം ഭൗതിക സൗകര��െള�റി�ം

��ക�െട േശാച�ാവ� പരിഗണി�ം േകരള ൈഹേ�ാടതി സ�േമധയാ േകസ് എ���

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത ഉൾെ�െട സ��ാ�  ��കളിെല �റ�ക�

പരിഹരി�വാ� ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല �തന പ�തിക�

*101.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ െസ��റി ��ക�ം ൈഹെടക് ആ��തി�ം ൈ�മറി ��കളി�

ൈഹെടക് ലാബ് �ാപി��തി�ം ആവി�രി� പ�തി ���ിയാേയാ;  ഇതിനായി െച�

കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവര വിനിമയ സാേ�തികവിദ��െട ഫല�ദമായ വിനിേയാഗം സാധ�മാ��തിന്

അധ�ാപക��് ആവശ�മായ പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  േസഫ്,  െഹ��ി ആ�ഡ് ഹാ�ി ��  പ�തി നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാലയ�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ��

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

��ക�െട �ചിത��ം ��ിക�െട �ര�ിതത��ം ഉറ�ാ�വാ� നടപടി

*102.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് �ൽ�ാൻബേ�രിയി�� സ��ജന െവാേ�ഷണൽ ഹയ�െസ��റി �ളിൽ

അ�ാം �ാസ് വിദ�ാ��ിനി പാ�കടിേയ�് മരി�വാനിടയായ സംഭവ�ിൽ േകരള

ൈഹേ�ാടതി േകെ���ക�ം സം�ാന സ��ാരിന് േനാ�ീസ് അയ�ക�ം െച�ി�േ�ാ;



(ബി) ��ക�െട �ചിത��ം ��ിക�െട �ര�ിതത��ം ഉറ�ാ��തിന് ��  അധി�ത��്

എെ�ാെ� �മതലകളാണ് ഉ�ത്;  അത് നി��ഹി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തിന്

നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(സി) സം�ാനെ� ൈ�മറി ��  �തൽ ൈഹ��  വെര ൈഹെടക് ആ�ിെയ�്

അവകാശെ��േ�ാ�ം സം�ാനെ� പല ��കളി�ം അടി�ാന സൗകര�ം േപാ�മി�ാെയ�ം

��  �ര�ിത സാഹചര��ില� �വ��ി��െത��� ആേ�പം ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

വ��മാ�േമാ?

നിർ�ാണ േമഖലയിെല �തന സാേ�തികവിദ�ക�

*103.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, െക. രാജ�

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിർ�ാണ േമഖലയി�ം മരാമ�് ���ികളി�ം കാലാ��തമായ �തിയ സാേ�തികവിദ�ക�

�േയാഗ�ി� വ���തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പര�രാഗത നിർ�ാണ രീതികളി� നി�് വ�തിചലി�് ��തി സൗ�ദ�ം നവീന സാേ�തികവിദ�

ഉപേയാഗെ�����മായ നിർ�ാണ രീതിക�  നട�ിലാ�ിയത് �ല��ായി�� േന���

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� പര�രാഗത നിർ�ാണ സ���െള തി��ിെയ���തിന് െപാ�മരാമ�്

െക�ിട വിഭാഗ�ിെ� സംഭാവനക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിർ�ാണ��െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തി�ം നിർ�ാണ �വർ�ന��െട കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി

*104.�ീ.െക.��ിരാമ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �ധാനെ�� �തിസ�ികളിെലാ�ായ േതാ��ി

�ാമം പരിഹരി��തി�ം േതാ��ി�െട ആഭ��ര ഉ�ാദനം പരമാവധി വ��ി�ി��തി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ക�മാവ് �ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി അ�േയാജ�മായ �ല�ളി�  ഏ��ം



അത��ാദന േശഷി�� ക�മാവിന��  �ഷി െച��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) വ�വസായ�ിനാവശ�മായ േതാ��ി വിേദശരാജ��ളി�  നി�ം ഇടനില�ാരി�ാെത േനരി�്

ഇറ�മതി െച��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

തക�� േറാ�ക� ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തി�� നടപടി

*105.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ായ കന� മഴയി�ം �ളയ�ി�ം എ� കിേലാമീ��  േറാ�ക�

തക��ി�െ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) �ളയാന�രം തക�� േറാ�ക�  യഥാസമയം ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാര�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ �വ��ന���് നാളി�വെര എ� േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ളയ�ി�  േക�പാ�ക�  സംഭവി� പാല��െട�ം േറാഡ ുക�െട�ം അ���പണിക��ായി

നബാ�ഡി� ഉ�െ���ി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� �മിയിെല കേ��ം ഒഴി�ി�ാ� നടപടി

*106.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമവി��മായി കേ��ക�ം ൈകവശം വ�ക�ം െച� സ��ാ� �മി ഒഴി�ിെ����തിന്

ഈ സ��ാരിന് ഇ�വെര കഴി�ി�ിെ�� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(ബി) സ��ാരിെ� േശഷി�� കാലയളവി��ിൽ ഇ�രം �മി വിേവചനം �ടാെത തിരി�പിടി�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര �നർനിർ�ാണം



*107.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �നർനിർ�ാണ�ിനായി േലാകബാ�് സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനകം ലഭി� �ക ഏെതാെ� േമഖലക�െട �നർനിർ�ാണ�ിനാണ് വിനിേയാഗി�െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) �നർനിർ�ാണ�ിെ� ര�ാം ഗ� വാ� േലാകബാ�ി� നി�ം എ�േ��് ലഭി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� �ര�ാ പ�തിക�

*108.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര�ം നട�് ര�് വ�ഷം കഴി�ി�ം കടലിൽ േപാ��വ�െട േപ�വിവര��

േശഖരി�വാൻ െഫസിലിേ�ഷൻ േക��ളിൽ കിേയാ�ക�  �ാപി�വാേനാ ബേയാെമ�ിക്

കാ�ഡ് ഉപേയാഗി�് പ�് െച�� രീതി നട�ിലാ�വാേനാ സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ

എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാഗര ആ�ിേ�ഷൻ �ാവ��ികമാ�ണെമ�ിൽ ആൻേ�ാ�ഡ് സംവിധാന�� േഫാൺ

േവണെമ��ൾെ�െട�� സാേ�തിക ���� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഉ�ാ�� എ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ആശയവിനിമയ���ായി ഉപേയാഗി�� നാവിക് ഉപകരണം വിജയ�ദമാേണാ;  ഇതിനകം

എ�േപ��് ഇത് വിതരണം െച�;  മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�ം ഇതിനായി എ�് �ക

ഈടാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�ീൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം

*109.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �ീൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� അ��യന രീതിയി�ം നട�ി�ി�ം കാതലായ

മാ��� അനിവാര�മാെണ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�, എ�ഡഡ്,  അ�  എ�ഡഡ് ഉ�െ�െട എ�ാ േമഖലകളി��� �ീൈ�മറി

��ക��ം രജിേ�ഷ� നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �ീൈ�മറി അ��ാപക��് ഏകീ�ത പരിശീലനം ന���തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ീൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര���, അ��യന രീതി �ട�ിയവ

സംബ�ി�് നിലവി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ീൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ���� പരിേശാധി��തി�ം അവ�് പരിഹാരമാ����

നി�േ�ശി��തി�ം സ��ാ� �മതലെ���ിയ എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി. ഇ�സംബ�ി� റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉ�ീവന സഹായ പ�തി

*110.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി� ഉപജീവനമാ��ം ന�െ��വ��ായി ഉ�ീവന സഹായ പ�തി എ�

േപരി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉപജീവന മാ��ം ന�െ�� ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി�െ��വ��ാണ് ��ത പ�തിയി�െട

സഹായം ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�ീവന സഹായ പ�തി �കാരം എ��� േലാ�ക�െട മാ�ജി� മണി ബാ�ക��് സ��ാ�

ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െറയി�േവ വികസനം

*111.�ീ.സി.���

,, െക.�േരഷ് ���്

,, �രളി െപ�െന�ി

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� നിേ�പം �റ�� േക�സ��ാ�  നയ�ിെ� ഫലമായി െറയി�  മ�ാലയ�ിെ�

നി�േ�ശാ�സരണം േകരള സ��ാ�ം െറയി�േവ�ം േച��് �പീകരി� േകരള െറയി�

െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  നി�േ�ശി� ���ികളി�  ഏെതാെ� േക�സ��ാ�



അംഗീകരി�ി��്; അവ�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആവശ��ിന് ഫ�് അ�വദി�ാ�തിനാ� വിവിധ പാതക�െട നി��ാണം, പാതയിര�ി�ി��,

െട�മിന�ക�െട നി��ാണം,  േ�ഷ�  നവീകരണം �ട�ിയ �ധാന ���ിക�

ഇഴ�നീ��ത് പരിഹരി�ാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��വാ�ർ-��ി�റം തീരേദശ െറയി��ാത,  അ�മാലി-എ�േമലി ശബരി െറയി��ാത �ട�ി

ദീ�ഘകാലമായി െറയി�േവ ഫ�് ലഭ�മാ�ാെത �ട�ി�ിട�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിവിധ വികസന പ�തിക� ഏെ����തി�ം സമയബ�ിതമായ അവ�െട നി��ഹണ�ി�ം

�േത�ക െറയി�േവ േസാ�  എ� സം�ാന�ിെ� ദീ�ഘകാല ആവശ�ം വീ�ം

േക�സ��ാരിെ� ��ാെക ഉ�യി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാത വികസനം

*112.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് മലബാ� േമഖലാ ഓഫീ�കളി� നി�്

ന�പരിഹാരം ലഭി��തി�� അേപ�ക�  മട�ി ന���തായ വാ��ക�െട

നിജ�ിതിെയ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ന�പരിഹാര അേപ�ക�  അധി�ത�  മട��ത് െട�ഡ�  നടപടിക�െട �ഗമമായ

�വ��ന�ിന് തട�മാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��ം

സം�ാന െപാ�മരാമ�് വ��ം കി�ബി�ം ത�ി��ാ�ിയ �ിക�ി കരാറിെല

വ�വ�ക�െട നട�ി�ി�  ഏെത�ി�ം ഘ��ി�  േക�സ��ാ�  വിേയാജി�്

േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� േ�മ�വ��ന��

*113.�ീ.ബി.സത��

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട താ�ര� സംര�ണാ��ം കടൽ മ��സ��ിെ�

സംര�ണ�ിന് െച�വ�� കാര��� എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച� മ���െള വ�ാപകമായി പിടി��ത് ക�ശനമായി തടയാ�ം തീര�ടലിൽ ��ിമ പാര്

�ാപി�് മ�� ലഭ�ത വ��ി�ി�ാ�ം പരിപാടി�േ�ാ;



(സി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ിനായി ഫിഷറീസ് വ��് േനരി�ം മ��െഫഡ്,

സാഫ് എ�ിവ �േഖന�ം നട�� �ധാന �വ ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഏ��ം മിക� തീരേദശ മ�� സഹകരണ സംഘ�ി�� േദശീയ അവാ�ഡ് ലഭി� മ��െഫഡ്

നട�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) മ��െ�ാഴിലാളി ��ക��് പലിശരഹിത വാ� നൽകാൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയർ��തി�� പ�തിക�

*114.�ീ.െക. ദാസ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ാെക�� സർ�ാർ, എയിഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി� ഇ�പ�ിേയഴ് ശതമാനേ�ാളം

മാനദ��കാരം മതിയായ എ�ം ��ികളി�ാ�വയാെണ�തിെ� പ�ാ�ല�ി�

ആയതിെ� കാരണം വിശകലനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ വിദ�ാലയ�ളി�  വിദ�ാർ�ിക�  വർ�ി� സാഹചര��ി�ം ഈ ��കളിേല�്

മതിയായ എ�ം ��ികെള ആകർഷി�ാൻ കഴിയാെത േപായതിനാ�  ഇവ�െട അ�ാദമിക

പരിസരം മിക��താ��തിന് �േത�ക �� പതി�ി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മാ�ർ �ാനിെ�യടി�ാന�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയർ��തി�� നാല് �ീ�ക�

�കാരം ��ക�  നവീകരി��തിന് നട�� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി എെ��ാം;

വ��മാ�േമാ?

��കളി� �ചീകരണ �വ��നം

*115.�ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വയനാ�ി�  �ാ�് �റിയി�  വിദ�ാ��ിനി പാ�കടിേയ�് മരണമട� സംഭവെ��ട��്

സം�ാനെ� ��കളി�  �ചീകരണ �വ��നം നട�വാ�  നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� പല ��ക�െട�ം പരിസരം കാ�കയറി�ം �ാ�ിക് മാലിന���ാരമാ�ം

ഇഴജ���െട വാസ�ലമായി മാറിെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��കളി�  നട�� �ചീകരണ �വ��ന��  ഒ� �ട�  ���ിയായി എ�ാ മാസ�ം

നട��തി�ം ��  പരിസരം ��ിക��് �ര�ിതമാ��തി�ം ആവശ�മായ നി�േ�ശം

ന��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന�ിന് സാേ�തികവിദ��െട സഹായം

*116.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, സി.മ��ി

,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലി� മ��ലഭ�ത കെ��ാ�ം കടലിെ� ആഴം അള��തി�ം സഹായി�� ജി.പി.എസ്.

ഉ�െ�� സാേ�തിക ഉപകരണം മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന���തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��നം അഴിമതിരഹിതമാ��തിന് നടപടി

*117.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.െക. ശശി

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��ന��  കാര��മമാ��തി�ം

അഴിമതിരഹിതമാ��തി�മായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അഴിമതി നി��ാ��ന �വ��ന��  ഊ��ിതമാ��തിനായി വിജില�സ് വിഭാഗം

വി�ലീകരി�ക�ം ശ�ിെ���ക�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് ���ിക�  സംബ�ി�് െപാ�ജന����ാ�� പരാതിക�

സ�ീകരി��തി�ം അവ പരിഹരി��തി�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിനായി ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�

വിഭാഗെ� ശാ�ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



േറാ�ക�െട അ����ണി

*118.�ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി. ഉ�ി

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവ��ി��ായ അതിതീ� മഴ�ം �ളയ�ം കാരണം തകരാറിലായ െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

�ന�നി��ി��തി�ം അ����ണി നട��തി��� �വ��ന��െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തി �ര��ിൽ തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ി�ം അ����ണി�ം േവ�ിവ��

ഭീമമായ െചലവ് വഹി��തിന് എെ��ി�ം തര�ി�� േക� സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) േറാ�ക� വിവിധ ആവശ����ായി െവ�ിെ�ാളി���ം പാറ�െട ലഭ�ത�റ�ം േറാ�ക�െട

േമാശം �ിതി�് കാരണമാ��േ�ാ; ഇവ പരിഹരി�ാ�� മാ��ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��ളള സഹായം

*119.�ീ.പാറ�� അ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ജ�വരി 30 ന് െസ�േ�റിയ�് പടി�� എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത� നട�ിയ

പ�ിണി സമരെ��ട��് സ��ാ�മാ��ാ�ിയ ഒ�തീ��് വ�വ�കള�സരി��

തീ�മാന�� നട�ാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വാ�ാന�ളാണ് ഇനി�ം നട�ാ�ാ��ത്;

(സി) �രിതബാധിതരായവ�െ��ാം ചികി�ാസഹായം ലഭി�ാ�  അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

പാ� വ�വ� ലംഘി� �മി ഒഴി�ി�വാ� നടപടി

*120.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിവിധ �ാപന��ം സംഘടനക�ം വ��ിക�ം ��ക�ാ��ി�ം പാ��ി�ം ൈകവശം

വ�ിരി�� �മിയി�  പാ� വ�വ� ലംഘി��ം പാ��ാലാവധി കഴി��മായ �മി

ഒഴി�ിെ����തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് പാ��ടി�ികയായി പിരി�കി�ാ�� �ക സംബ�ി� കണെ���്

നട�ിയി�േ�ാ; സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2019 െല ബ�ജ�ി� പാ��ടി�ിക ഒ��വണ തീർ�ാ��തി�� പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

��ത പ�തി �കാരം സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

30-01-2020

�േ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)].


