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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   14,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

 30(*301)    സര്ക്കനാര് സര്വസ്പീസബചന്റെ കേനാരദക്ഷമത ചമചചപ്പെടുത്തുവനാന
സലാംവബധനാനങ്ങള് 

  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ വബജയന)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  സര്ക്കനാര്

സര്വസ്പീസബചന്റെ  കേനാരദക്ഷമത  ചമചചപ്പെടുത്തുന്നതബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  അഴബമതബ

വബരുദവലാം  ജനസസൗഹൃദവമനായ  സബവബല്  സര്വസ്പീസനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  വബഭനാവന

ചചയ്യുന്നചതന്നച്ച് സഭചയ അറബയബച.   സര്ക്കനാര് സര്വസ്പീസബല് സ്ഥലലാം മനാറ്റങ്ങള്ക്കച്ച്

വദക്തവലാം  സുതനാരദവലാം  നബര്വചബക്കചപ്പെട്ടതുമനായ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  ഏര്ചപ്പെടുത്തുകേ,

സലാംസ്ഥനാന കസവനനാവകേനാശ നബയമവലാം പസൗരനാവകേനാശ കരഖയലാം  ശക്തബചപ്പെടുത്തുകേ,

പ്രഗത്ഭരുലാം പ്രനാപ്തരുമനായ പുതുതലമുറചയ പബബകേച്ച് സര്വസ്പീസുകേളബകലയച്ച് ആകേര്ഷബചച്ച്
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കേനാരദക്ഷമത  ചമചചപ്പെടുത്തബയലാം  വകുപ്പുതല  ചട്ടക്കൂടച്ച്  ഇലനാതനാക്കബയലാം

ചസക്രകട്ടറബയറ്റച്ച്  ഉള്ചപ്പെചട  കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറ്റസ്പീവച്ച്  സര്വസ്പീസച്ച്  നടപ്പെനാക്കുകേ,

ജസ്പീവനക്കനാരുചട  കേനാരദക്ഷമതയലാം  ചതനാഴബല്പരമനായ  കേഴബവലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുതകുലാംവബധലാം   പുതബയ  പരബശസ്പീലന  നയലാം  രൂപവത്കേരബചച്ച്

നടപ്പെനാക്കനാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുകേ,  ഇ-ഗകവണനസച്ച്,  ഇ-ചടണ്ടര്,

പഞബലാംഗച്ച്   സലാംവബധനാനങ്ങള്  എലനാ  ഓഫസ്പീസുകേളബകലയലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുകേ,

ഭരണഭനാഷ മലയനാളമനാക്കനാനുള്ള നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേ,   ജനസസൗഹൃദ സബവബല്

സര്വസ്പീസച്ച്  ലക്ഷദലാം  വചച്ച്  ആവശദമനായ  ശബപനാര്ശകേള്  സമര്പ്പെബക്കനാന  ഭരണ

പരബഷനാര  കേമ്മേസ്പീഷചന  നബയമബക്കുകേ,   നബയമങ്ങളലാം  ചട്ടങ്ങളലാം  പരബകശനാധബചച്ച്

കേനാകലനാചബത മനാറ്റലാം വരുത്തുവനാന ആവശദമനായ ശബപനാര്ശ സമര്പ്പെബക്കനാന നബയമ

പരബഷനാര  കേമ്മേസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  കേനാരദങ്ങള്  സര്ക്കനാര്

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണ്ടച്ച്.    സര്ക്കനാര് ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്  നബര്ബനബത ഇനഡക്ഷന

ചട്രെയബനബലാംഗലാം  വദവസ്ഥനാപബത ഇന  സര്വസ്പീസച്ച്  കകേനാഴ്സുകേളലാം  ഏര്ചപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

സര്ക്കനാരബചന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള വബവബധ പരബശസ്പീലന സ്ഥനാപനങ്ങളചട ഏകകേനാപനത്തബനച്ച്

ഇനസബറ്ററ്റ്യൂട്ടച്ച്  ഓഫച്ച്  മനാകനജുചമന്റെച്ച്  ഇന  ഗവണ്ചമന്റെബചന്റെ  ഡയറക്ടര്  ജനറലബചന

'ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ഓഫച്ച്  ചട്രെയബനബലാംഗച്ച്'  ആയബ  നബര്കദ്ദേശബക്കുന്നതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടച്ച്.     വനാര്ഷബകേ  പനാന  ബഡ്ജറ്റബചന്റെ  ഒരു  ശതമനാനചമങബലുലാം

ജസ്പീവനക്കനാരുചട  പരബശസ്പീലനത്തബനനായബ  വകുപ്പുകേള്  വബനബകയനാഗബക്കണചമന്ന
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നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം   2016-17-ല്  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുന്നതബനനായബ  12  കകേനാടബ  രൂപ  കേരുതല്  തുകേയനായബ  വകേയബരുത്തുകേയലാം

ചചയബട്ടുണ്ടച്ച്.   വകുപ്പുകേള്  തമ്മേബലുള്ള  ഭൂമബകകേമനാറ്റലാം  സലാംബനബച

നടപടബക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരബചച്ച്  കേളക്ടര്  തലത്തബല്  ആവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബചനക്കുറബചച്ച്  ഗസൗരവമനായബ  ആകലനാചബക്കുന്നതനാചണനലാം

സമയബനബതമനായബ  ഫയലുകേളബല്  തസ്പീര്പ്പെച്ച്  കേല്പ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  വദവസ്ഥകേള്

ഏര്ചപ്പെടുത്തുചമനലാം ബനചപ്പെട്ട ചസക്രട്ടറബ  തലത്തബല് ആവശദമനായ ഇടചപടല്

നടത്തണചമന്ന നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുചണ്ടനലാം മുഖദമനബ അറബയബച.  സര്ക്കനാര്

ഓഫസ്പീസുകേളബല്  ഇ-ഫയലബലാംഗച്ച്  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുചമനലാം

കസവനനാവകേനാശ  നബയമചത്തക്കുറബചച്ച്  ജനങ്ങളബല്   കബനാധവത്കേരണലാം

നടത്തുചമനലാം   അടുത്ത സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷലാം  മുതല്  പദതബ  നബര്വഹണലാം

ആരലാംഭബക്കണചമന്ന  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുചണ്ടനലാം  കേനാരദക്ഷമമനായബ

പ്രവര്ത്തബക്കനാത്ത  ഉകദദനാഗസ്ഥരുചട  സ്ഥലലാംമനാറ്റവമനായബ  ബനചപ്പെട്ട  വബഷയലാം

പരബകശനാധബചച്ച് ഉചബതമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം ഭരണപരബഷനാര കേമ്മേസ്പീഷന

ഫലപ്രദമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുനചണ്ടനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ

മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

 31(*302) പരബസ്ഥബതബ സലാംബനബച ധവളപതലാം 

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസ്ഥനാനചത്ത  പരബസ്ഥബതബ
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സലാംബനബച  കേരടച്ച് ധവളപതലാം തയനാറനാക്കബയബട്ടുചണ്ടനലാം ആയതച്ച് കേനാലതനാമസലാം

കൂടനാചത അലാംഗസ്പീകേരബചച്ച് പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതനാചണനലാം  സഭചയ  അറബയബച.

സലാംസ്ഥനാന  വബകേസനലാം  പരബസ്ഥബതബക്കച്ച്  കകേനാട്ടലാം  തട്ടനാചത  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബചന്റെ

ഭനാഗമനായബ   കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബല് കേസ്പീടനനാശബനബകേളചട  ഉപകയനാഗലാം  പരമനാവധബ

കുറചച്ച്  ചചജവകൃഷബയലാം  ഉത്തമ കൃഷബരസ്പീതബകേളലാം  കപ്രനാല്സനാഹബപ്പെബക്കുകേ,  കുളങ്ങള്

നവസ്പീകേരബക്കുകേ,  മനാലബനദ  സലാംസ്കരണത്തബലൂന്നബയ  പചക്കറബ  കൃഷബ  എന്നബവ

നടപ്പെബലനാക്കുകേ,   ശുചബതസലാം,  മനാലബനദസലാംസ്കരണലാം,  കൃഷബവബകേസനലാം,  ജലവബഭവ

സലാംരക്ഷണലാം എന്നസ്പീ കമഖലകേള്ക്കച്ച് ഊന്നല് നല്കുന്ന ഹരബതകകേരളലാം പദതബക്കച്ച്

തുടക്കലാം  കുറബക്കുകേ,  ഇ-മനാലബനദങ്ങള്/പനാസബകേച്ച്  മനാലബനദങ്ങള്  ശനാസസ്പീയമനായബ

നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം  ചചയ്യുകേ,   പബ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡബ/പ ഞനായത്തച്ച്  കറനാഡുകേളചട

നബര്മ്മേനാണത്തബനച്ച് പനാസബകേച്ച് ഉപകയനാഗബക്കുകേ,  മണച്ച് സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം

ഉരുള്ചപനാട്ടല്  പ്രകദശങ്ങളചട  സലാംരക്ഷണവലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകേ,   പനാരമ്പകരദതര

ഊര്ജ്ജ  കസനാതസ്സുകേള്  പരമനാവധബ  പ്രകയനാജനചപ്പെടുത്തുകേ,   കേനാലനാവസ്ഥനാ

വദതബയനാനലാംമൂലമുണ്ടനാകുന്ന  പ്രതദനാഘനാതങ്ങള്  കനരബടുന്നതബനുലാം   അപകേടങ്ങളചട

അളവച്ച് കുറയന്നതബനുലാം "കസറ്റച്ച് ആക്ഷന പനാന ഓണ് ചചക്ലെെമറ്റച്ച് കചഞച്ച്"  പുതുക്കുകേ,

കവമ്പനനാടച്ച്,  അഷ്ടമുടബ,  ശനാസനാലാംകകേനാട്ട  കേനായലുകേളചട  പുനരുദനാരണവലാം
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സലാംരക്ഷണവലാം ഉള്ചക്കനാള്ളുന്ന  മനാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച് പനാനബനച്ച് രൂപലാം നല്കുകേ, വനായ/ ജല

മലബനസ്പീകേരണലാം തടയനാനുള്ള നടപടബകേള്  ശക്തബചപ്പെടുത്തുകേ,  ബകയനാചചഡകവഴബറ്റബ

മനാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച് കേമ്മേബറ്റബകേചള (ബബ.എലാം.സബ)  ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുകേ  തുടങ്ങബയവ  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണ്ടച്ച്. പരബസ്ഥബതബ  സലാംരക്ഷബച

ചകേനാണ്ടുള്ള വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം   പരബസ്ഥബതബ

സലാംരക്ഷണത്തബനച്ച്  പ്രനാമുഖദലാം  നല്കേബചക്കനാണ്ടുള്ള  പനാഠദപദതബ

തയനാറനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ആവശദമനായ ചര്ചകേള്

നടത്തബ   പരബസ്ഥബതബക്കച്ച്  കകേനാട്ടലാം  തട്ടനാത്ത  രസ്പീതബയബലുള്ള  ഭവന

നബര്മ്മേനാണത്തബനച്ച്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കുന്നതനാണച്ച്.  നനാഷണല്  ചചഹകവ

ഉള്ചപ്പെചടയള്ള  സ്ഥലങ്ങളബല്   മനാലബനദലാം  നബകക്ഷപബക്കുന്നതബചനതബചര  കേര്ശന

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.    തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങള് മുകഖന

ഇ-കവസ്റ്റുകേള് സലാംഭരബചച്ച് കകേനസ്പീകൃത രസ്പീതബയബല് നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം ചചയ്യുചമനലാം

ചസപബകേച്ച്  ടനാങബചല  മനാലബനദലാം  ശനാസസ്പീയ  രസ്പീതബയബല്  സലാംസ്കരബക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം  കേണ്ടല്  വനലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം  കകേരളത്തബചല  പരബസ്ഥബതബകലനാല/അതബകലനാല

പ്രകദശങ്ങള്  തരലാംതബരബചച്ച്  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  നടപടബകേളബല്  വദക്തത

ഉറപ്പുവരുത്തുചമനലാം    പരബസ്ഥബതബ  സലാംരക്ഷണത്തബനച്ച്  ആവശദമനായ
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നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുന്നതബചനക്കുറബചച്ച്  ആകലനാചബക്കുചമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

32(*303) കസവനനാവകേനാശ നബയമലാം

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  2012  നവലാംബര്  1-ാം  തസ്പീയതബ

സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച്  നബലവബല്വന്ന കസവനനാവകേനാശ നബയമപ്രകേനാരലാം  ഓകരനാ വകുപ്പുലാം

വകുപ്പുകമധനാവബയലാം,  ചപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച്  പ്രദനാനലാം  ചചയ്യുന്ന  കസവനങ്ങള്,

ചുമതലചപ്പെട്ട ഉകദദനാഗസ്ഥര്, കസവനലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള സമയപരബധബ എന്നബവ

വബജനാപനലാം ചചയ്യുകേയലാം കസവനനാവകേനാശ ചട്ടങ്ങള് അനുസരബചള്ള നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ചചയ്തുവരുന്നതനായബ സഭചയ അറബയബച.  ചപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച്

സമയബനബതമനായബ  കസവനങ്ങള്  നല്കുന്നതബനുലാം  അഴബമതബ

കുറയന്നതബനുലാംകവണ്ടബയനാണച്ച്  കസവനനാവകേനാശ  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയചതനലാം

പ്രധനാനചപ്പെട്ട  എലനാ  വകുപ്പുകേളബലുലാം  ചപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച്  കനരബട്ടച്ച്  നല്കുന്ന

കസവനങ്ങചളലനാലാം  പ്രസസ്തുത  നബയമത്തബചന്റെ  പരബധബയബല്  ചകേനാണ്ടുവരനാന  ഒരു

പരബധബവചര  സനാധബചബട്ടുചണ്ടനലാം  121  വകുപ്പുകേളബല്  പ്രസ്തുത  നബയമലാം

നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുചണ്ടനലാം   മുഖദമനബ  വദക്തമനാക്കബ.  സര്ക്കനാര്  ഓഫസ്പീസുകേചള

ജനസസൗഹൃദമനായബ മനാറ്റബചയടുക്കുകേ എന്ന ലക്ഷദകത്തനാചട കസവനനാവകേനാശ നബയമലാം,

പസൗരനാവകേനാശകരഖ,  പസൗരനനാരുമനായള്ള  ആശയവബനബമയത്തബനുള്ള   അവസരലാം

എന്നബവ  ശക്തബചപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച്.  നബയമലാം ഫലപ്രദമനായലാം ജനസസൗഹൃദപരമനായലാം
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നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ IMG യചട കനതൃതസത്തബല് വകുപ്പെച്ച് അദദക്ഷനനാരുചടയലാം

ഉയര്ന്ന  ഉകദദനാഗസ്ഥരുകടയലാം  സലാംസ്ഥനാനതല  ശബല്പ്പെശനാല  15.12.2016-ല്

സലാംഘടബപ്പെബചബട്ടുചണ്ടനലാം   ഇതച്ച്  സലാംബനബച  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

പരബഗണനയബലനാചണനലാം   കസവനലാം  കൃതദസമയത്തച്ച്  നല്കുന്നതബല്

ഉകദദനാഗസ്ഥരുചട  ഭനാഗത്തുനബനലാം  വസ്പീഴ്ചയണ്ടനാകുന്നപക്ഷലാം  ഉത്തരവനാദചപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസ്ഥരബല്നബനലാം  പബഴ  ഇസൗടനാക്കുന്നതബനുലാം  അചടക്ക  നടപടബക്കച്ച്

വബകധയമനാക്കുന്നതബനുലാം കസവനനാവകേനാശ നബയമത്തബല് വദവസ്ഥ ചചയബട്ടുചണ്ടനലാം

ആയതച്ച്  പരബകശനാധബചച്ച്  ആവശദമനായ  ഘട്ടത്തബല്  ഉചബതമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. കസവനനാവകേനാശ  നബയമലാം

ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുചമനലാം  ഇതുസലാംബനബചച്ച്  ജനങ്ങളബല് അവകബനാധലാം

സൃഷ്ടബക്കനാനുള്ള നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം      കേനാലഹരണചപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളലാം

കകേനാഡുകേളലാം   പരബഷരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാന

സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതനായലാം     ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ

വദക്തമനാക്കബ.   

33 (*304) സബവബല്  സകപസച്ച്  മുകഖന  വബല്ക്കുന്ന   സനാധനങ്ങളചട

വബലസ്ഥബരത

 
ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സകപസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  തബകലനാത്തമന)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  അനദ  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബലുണ്ടനാകുന്ന  അവശദ
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സനാധനങ്ങളചട  ദസൗര്ലഭദലാം,  വബളനനാശലാം,  കേനാലനാവസ്ഥനാ  വദതബയനാനലാം,

കേടത്തുകൂലബ വര്ദനവച്ച് എന്നബവ കേനാരണലാം കകേരളത്തബല് അരബ ഉള്ചപ്പെചടയള്ള

ചബല നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളചട വബലയബല് വര്ദനവണ്ടനായബട്ടുചണ്ടനലാം

ഇസൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരകമറ്റകശഷലാം  വബലസ്ഥബരത  ഏര്ചപ്പെടുത്തുചമന്നച്ച്

പ്രഖദനാപബച 13 ഇന നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളചട സബ്സബഡബ  വബലയലാം

പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങളചട  വബലയലാം  വര്ദബപ്പെബചബട്ടബചലനലാം  സഭചയ  അറബയബച.

സകപകകേനാ  മുകഖന   സബ്സബഡബ  നബരക്കബല്  5  കേബകലനാഗ്രനാലാം  അരബ

നല്കുന്നതബനുപുറചമ  എഫച്ച്.സബ.ചഎ.  യബല് നബന്നച്ച് ലഭദമനായ  5  കേബകലനാഗ്രനാലാം

പുഴുക്കലരബയലാം  വബതരണലാം  ചചയ്യുനചണ്ടനലാം  സകപകകേനാവഴബ

നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടനലാം  സബവബല്  സകപ സച്ച്  കകേനാര്പ്പെകറഷചന്റെ

ഉടമസ്ഥതയബലുള്ള   വലബയതുറയബചല  പഴയ   കഗനാഡസൗണബചന്റെ

അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്  തസ്പീര്ക്കനാനുലാം  പുതബയ  കഗനാഡസൗണ്  നബര്മ്മേബക്കനാനുമുള്ള

നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടനലാം    ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ

മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  3383

മുതല്  3764 വചരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  23 എണത്തബനുലാം  ബനചപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


