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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   9,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

23(*211) വനനാവകേനാശത്തബലന്റെ അടബസനാനത്തബലുള്ള  ഭൂമബ

പട്ടബകേജനാതബ     പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ   പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം   പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.

ബനാലന)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,   വനനാവകേനാശ നബയമലാം  പൂര്ണ്ണ കതനാതബല്

സലാംസനാനത്തച്ച്  പനാവര്ത്തബകേമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാലണെനലാം   അതനുസരബചച്ച്  25,081  കപര്ക്കച്ച്  33,778

ഏക്കര് സലലാം വബതരണെലാം ലചയ്യുകേയലാം  164 സനാമൂഹബകേ അവകേനാശങ്ങള്ക്കുലാം

204  ഏക്കര്  ഭൂമബയലട   വബകേസന  അവകേനാശങ്ങള്ക്കുലാം   അലാംഗസ്പീകേനാരലാം



2

നല്കുകേയലാം ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു. 2006-ല് നബലവബല് വന

കകേന്ദ്ര  വനനാവകേനാശ  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

സലാംസനാനലത്തനാട്ടനാലകേ ഇതുവലര   ലഭബച  38164  അകപക്ഷകേളബല്  8008

അകപക്ഷകേള് നബരസബക്കലപ്പെടുകേയലാം  2006-11-ല്  16,723  കപര്ക്കച്ച്  20,502

ഏക്കര്  ഭൂമബ  വബതരണെലാം  ലചയ്യുകേയലാം  അക്കനാലത്തച്ച്  നടപടബക്രമങ്ങള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച 5720 കപര്ക്കുലാം 2011-16-ല് നടപടബക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബച

2502  കപര്ക്കുമുള്ലപ്പെലട    8222  കപര്ക്കച്ച്  2011-16-ല്  ആര്.ഒ.ആര്

നല്കുകേയലാം  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം  136

കപര്ക്കച്ച്  ആര്.ഒ.ആര്.  നല്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.   ബനാക്കബയള്ള  5075

അകപക്ഷകേളബല്  നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചച്ച്   31.03.2017-നകേലാം

വബതരണെലാം  ലചയനാന   ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാര്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

പത്തനലാംതബട്ട  ജബലയബലല  ചനാലക്കയലാം,  മൂഴബയനാര്  കമഖലകേളബലല  25

മലമ്പണ്ടെനാര  സമുദനായത്തബല്ലപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം   എറണെനാകുളലാം  ജബലയബലല

തനാളുകേണ്ടെലാം  പുനരധബവനാസ  കകേനാളനബയബലുലാം  തൃശ്ശൂര്  ജബലയബലല   ഒളകേര

കകേനാളനബയബലല  40  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം  പനാലക്കനാടച്ച്  ജബലയബലല

ജബലനാതല കേമ്മേബറബ  അലാംഗസ്പീകേരബച   63  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം  വനലാം  വകുപ്പെബലന്റെ

എതബര്പ്പുകേനാരണെലാം  വനനാവകേനാശകരഖ  നല്കേനാന  കേഴബഞബട്ടബലലനലാം
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പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെടുന  അര്ഹതയള്ള  എലനാകപര്ക്കുലാം

വനനാവകേനാശ നബയമപകേനാരമുള്ള ഭൂമബ സമയബനബതമനായബ നല്കുനതബനുള്ള

സതത്വര  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനതനായലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

സുപസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബപകേനാരലാം  ആദബവനാസബകേള്ക്കച്ച്  വബതരണെലാം

ലചയ്യുനതബനനായബ ലഭബച 19000 ഏക്കര് ഭൂമബയബല് വനാസകയനാഗദമനായ 7000-

കത്തനാളലാം ഏക്കര് ഭൂമബയണ്ടെനായബരുന.  അതബല് ആയബരകത്തനാളലാം ഏക്കര് ഭൂമബ

വബതരണെലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.   ബനാക്കബ  സുപസ്പീലാംകകേനാടതബയലടയലാം  കകേരള

ഹഹകക്കനാടതബയലടയലാം  വബധബ  അനുസരബചച്ച്  വബതരണെലാം  ലചയ്യുനതബനുള്ള

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണെച്ച്.    അട്ടപ്പെനാടബയബല്  ശബശുമരണെനബരക്കച്ച് കദശസ്പീയ

ശരനാശരബകയക്കനാള്  കുറച്ചുലകേനാണ്ടുവരബകേയലാം  ആദബവനാസബ  കുട്ടബകേളുലട

വബദദനാഭദനാസലാം,  ആകരനാഗദലാം,  കപനാഷകേനാഹനാരലാം  എനസ്പീ  വബഷയങ്ങളബല്

ഫലപദമനായ  ഇടലപടല്  നടത്തുകേയലാം  ലചയ്യുനതനാണെച്ച്.  വനനാന്തരത്തബല്

തനാമസബക്കുന  ആദബവനാസബകേള്  വനദജസ്പീവബകേളുലട  ആക്രമണെലാംമൂലലാം

മരണെലപ്പെട്ടനാല്   5  ലക്ഷലാം രൂപ വനലാം വകുപ്പെച്ച്  നല്കുകേയലാം വനത്തബനുള്ളബല്

കറനാഡച്ച് ഉള്ലപ്പെലട  എലനാവബധ  പശനാത്തല  സസൗകേരദവലാം  ഒരുക്കുനതബനുള്ള

ശമലാം  നടത്തുകേയലാം  ആദബവനാസബകേള്ക്കച്ച്  അവകേനാശലപ്പെട്ട  ഭൂമബയബല്  കൃഷബ

ലചയ്യുനതബനുലാം  വനവബഭവങ്ങള് എടുക്കുനതബനുലാം അനുവദബക്കലപ്പെട്ട മരങ്ങള്
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മുറബക്കുനതബനുമുള്ള  അവകേനാശലത്ത  സലാംബനബചച്ച്  റവനന,  വനലാം

വകുപ്പുമനബമനാരുമനായബ  ചര്ച  ലചയച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുനതബനച്ച്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.      ആദബവനാസബകേളുലട      പനാരമ്പരദ

ഭക്ഷണെസനാധനങ്ങള് ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം വബതരണെലാം നടത്തുനതബനുമുള്ള

ഒരു  പകതദകേ  കപനാജക്ടച്ച്   കൃഷബ  വകുപ്പെച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കുനലണ്ടെനലാം   ഇടുക്കബ

കേളക്ടകററബല്  6  വര്ഷമനായബ  സമരലാം  നടത്തുന  ആദബവനാസബകേള്ക്കച്ച്  പട്ടയലാം

നല്കുനതബനുള്ള  സനാധദത  റവനന  വകുപ്പെച്ച്  പരബകശനാധബക്കുനതനായലാം  ആലത്തൂര്

തനാലൂക്കബലല  ആദബവനാസബകേളുലട  പശലാം  ജനപതബനബധബകേളുലട

സഹകേരണെകത്തനാലടയലാം ആദബവനാസബകേലള വബശത്വനാസത്തബലലടുത്തുലാം പരബഹരബക്കനാന

ശമബക്കുനതനാലണെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

വനനാവകേനാശ നബയമപകേനാരലാം ആദബവനാസബകേള്ക്കച്ച് നല്കുന  ഭൂമബയബല് കൃഷബ

ലചയ്യുനതുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടച്ച്  വനലാം  വകുപ്പെച്ച്  ഉകദദനാഗസരുലട  ഭനാഗത്തുനബനച്ച്

പശമുണ്ടെനായനാല്  അതബലനതബലര  ശക്തമനായ നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനച്ച്  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടച്ച്   വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണെവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം

വകുപ്പുമനബ   വദക്തമനാക്കബ.

24(*212) പബകനനാക്ക വബഭനാഗങ്ങളുലട കക്ഷമ പദതബകേള്  

 പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം
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സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ നല് കേബയ മറുപടബയബല്,

കകേരള  സലാംസനാന  പബകനനാക്ക  വബഭനാഗ  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന  മുകഖന

സലാംസനാനലത്ത  പബകനനാക്ക  വബഭനാഗങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തബനനായബ  ഒ.ബബ.സബ.

കപനാസച്ച്ലമടബകേച്ച്  കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച്,  ഒ.ബബ.സബ.  പസ്പീലമടബകേച്ച്  കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച്,

ഓവര്സസ്പീസച്ച്  കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച്,  ഒ.ഇ.സബ.  ലലാംപലാം  ഗ്രനാന്റെച്ച്,  ഒ.ഇ.സബ.

കപനാസച്ച്ലമടബകേച്ച്  കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച്,  എലാംകപനായബബലബറബ  എനഹനാനസച്ച് ലമന്റെച്ച്

കപനാഗ്രനാലാം  എനസ്പീ  വബദദനാഭദനാസ  പദതബകേളനാണെച്ച്  പധനാനമനായലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനലതനലാം    അതബനുപുറലമ  പരമ്പരനാഗത  ലതനാഴബലുകേള്

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേളുലാം  ആകട്ടനാലമനാഹബല്  കമഖലയബല്

ലതനാഴബല്  പരബശസ്പീലനലാം,  മണ്പനാത്ര  നബര്മ്മേനാണെ  ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്ള

ധനസഹനായലാം, ബനാര്ബര് ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്ള ധനസഹനായലാം, പരമ്പരനാഗത

കേരകേസൗശല പണെബക്കനാര്ക്കുള്ള ഹനപുണെദ വബകേസന പരബശസ്പീലനലാം,  ടൂള്കേബറച്ച്

വബതരണെത്തബനുള്ള  ധനസഹനായലാം  എനബവയലാം   നടപ്പെബലനാക്കുനതനായലാം

അതബനച്ച്   തബരബചടവബലനാത്ത  ഗ്രനാന്റെനായബ   16  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.  കൂടനാലത  അഭദസ്തവബദദരനായ

യവജനങ്ങള്ക്കച്ച്  സലാംരലാംഭകേതത്വ  പരബശസ്പീലനവലാം  സത്വയലാംലതനാഴബല്  വനായ്പയലാം

നല്കുനതബനുകവണ്ടെബ   'ദബശ  2017'  എന  പരബപനാടബ  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം
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ഈ  പദതബക്കനായബ  2017-18-ല്   250  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയലാം

ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.   പബകനനാക്ക വബഭനാഗ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെ പവര്ത്തനലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷന  തലത്തബലുലാം  സര്ക്കനാര്  തലത്തബലുലാം  അവകലനാകേനലാം

ലചയ്യുനണ്ടെച്ച്.  കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെ  കേസ്പീഴബല്   ഗുണെകഭനാക്തനാക്കളുലട

ഉത്പനങ്ങള്ക്കച്ച്   സബരലാം  വബപണെന/പദര്ശന  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  കേലനാപകേടനങ്ങള്   നടത്തുനതബനുമനായബ   ടൂറബസലാം

സനാധദതകേള്കൂടബ  പകയനാജനലപ്പെടുത്തബലക്കനാണ്ടെച്ച്  അനുകയനാജദമനായ  സലലാം

കേലണ്ടെത്തബ  3  ക്രനാഫച്ച്  വബകലജുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുള്ള   നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബച്ചുവരുന. കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെ പവര്ത്തനലാം  വബപുലലപ്പെടുത്തുനതബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ  പത്തച്ച്  ഉപജബലനാ  ഓഫസ്പീസുകേള്കൂടബ  ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.   പബകനനാക്ക  വബഭനാഗ  വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷന  മുകഖന

20 ലക്ഷലാം രൂപ വലരയള്ള വബദദനാഭദനാസ വനായ്പ 4 ശതമനാനലാം പലബശ നബരക്കബലുലാം  10

ലക്ഷലാം രൂപവലരയള്ള  സത്വയലാംലതനാഴബല് വനായ്പ   5  ശതമനാനലാം പലബശ നബരക്കബലുലാം

സബ.  ഡബ.  എസച്ച്-കേള്ക്കുള്ള  ഹമകക്രനാ  ലക്രഡബറച്ച്  വനായ്പ  3.5  ശതമനാനലാം  പലബശ

നബരക്കബലുലാം  മഹബളനാസമൃദബകയനാജന  പദതബക്കച്ച്  2.5  ശതമനാനലാം  പലബശ

നബരക്കബലുമനാണെച്ച്  തുകേ  അനുവദബക്കുനതച്ച്.  വനായ്പയലട  ലസകേനരബറബ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനച്ച്  എലന്തനാലക്ക  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  സത്വസ്പീകേരബക്കണെ
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ലമനതബലനക്കുറബചച്ച്  പരബകശനാധബക്കനാലമനലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  സലാംവരണെലാം   മുഖദമനബ  ലചയര്മനാനനായ   റബവന  കേമ്മേബറബ

കൃതദമനായബ  പരബകശനാധബക്കുനലണ്ടെനലാം  സത്വകേനാരദ  കമഖലകേളബല്   സലാംവരണെലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്    പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ഒ.  ഇ.  സബ.  വബദദനാര്തബകേള്ക്കുള്ള  കപനാസച്ച്

ലമടബകേച്ച്  കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച്  കുടബശബകേ  അടബയന്തരമനായബ  ലകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനച്ച്  ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബല്  ഇടലപട്ടുലകേനാണ്ടെച്ച്  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാക്കബ.

25(*213)   ജലവബതരണെ ശലാംഖല കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാന നടപടബ

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  മനാതത്യു ടബ.  കതനാമസച്ച്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല് ,

നബരന്തരലാം  ഹപപ്പെച്ച്  ലപനാട്ടലുണ്ടെനാകുനതച്ച്  ഒഴബവനാക്കബ  ജലവബതരണെ  ശലാംഖല

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേനാലപ്പെഴക്കലാംലചന  സബലമന്റെച്ച്  ലലപപ്പെച്ച്

ലലലനുകേള്  മനാറ്റുനതബനച്ച്  കസറച്ച്  പനാന,  MLA-ADS,  LSGD,  Deposit  work

എനബവയബലുള്ലപ്പെടുത്തബ  കകേരള  ജല  അകതനാറബറബ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുനലണ്ടെനലാം  ഇത്തരലാം  32  ലപനാകപ്പെനാസലുകേള്ക്കച്ച്  21.94  കകേനാടബ

രൂപയലട ഭരണെനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം   സഭലയ അറബയബച്ചു.    കൂടനാലത

2016-17-ലല  പുതുക്കബയ  ബഡ്ജറബല്  പഖദനാപബച   പകതദകേ  നബകക്ഷപ

പദതബയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ 77 സസ്പീമുകേളബലനായബ  128  കേബകലനാമസ്പീറര് എ.സബ.  പബകമനാ
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പമ്പബലാംഗച്ച്  ലമയബനുകേള്  മനാറബ  സനാപബക്കുനതബനച്ച്  154  കകേനാടബ  രൂപയലാം  174

സസ്പീമുകേളബലനായബ 488 കേബകലനാമസ്പീറര് എ.സബ. പബകമനാ ടനാനസബഷന ലമയബനുകേള് മനാറബ

സനാപബക്കുനതബനച്ച്  371  കകേനാടബ  രൂപയലാം  നസ്പീക്കബവയ്ക്കുകേയലാം  433.33  കകേനാടബ

രൂപയലട  148  ടനാനസബഷന  ലമയബനുകേള്  മനാറബ  സനാപബക്കുനതബനുള്ള

ലപനാകപ്പെനാസലുകേള്ക്കച്ച്  ഭരണെനാനുമതബ  നല്കുനതബനുള്ള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയലാം  ലചയ്യുന.     2016-17-ലല  പുതുക്കബയ  ബഡ്ജറബല്

പഖദനാപബച  10  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്ക്കുലാം  സമസ്പീപ  പഞനായത്തുകേള്ക്കുമുള്ള

കുടബലവള്ള  പദതബകേള്ക്കച്ച്  909  കകേനാടബ  രൂപയലടയലാം  മുടങ്ങബക്കബടക്കുന

പദതബകേള്ക്കച്ച് വബതരണെശലാംഖല സനാപബക്കല്,  വബപുലസ്പീകേരണെലാം ലമചലപ്പെടുത്തല്

എനബവയച്ച്  163.1  കകേനാടബ  രൂപയലടയലാം   പുതബയ കുടബലവള്ള പദതബകേള്ക്കുള്ള

185 കകേനാടബ രൂപയലടയലാം  അനുമതബ കേബഫ്ബബയബല് നബനലാം ലഭബചബട്ടുണ്ടെച്ച്. ഇത്തരലാം

23  പദതബകേള്ക്കച്ച്   11.01.2017-ലല സര്ക്കനാര് ഉത്തരവച്ച്  പകേനാരലാം 1257.1 കകേനാടബ

രൂപയലട  ഭരണെനാനുമതബയലാം    19  പദതബകേള്ക്കച്ച്  സനാകങ്കേതബകേനാനുമതബയലാം

ലഭബചബട്ടുലണ്ടെനച്ച്  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   ഭൂമബ  കുഴബക്കനാലത   ലലപപ്പെബലന്റെ  ലസ്പീക്കച്ച്

കേണ്ടുപബടബക്കനാനുള്ള  ആധുനബകേ  യനങ്ങളുലട  ഉപകയനാഗലാം  വദനാപകേമനാക്കുകേയലാം

വരള്ചക്കനാലത്തച്ച്  തലസനാന  നഗരബയബല്  24  മണെബക്കൂറുലാം  ജലലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള   സലാംവബധനാനലാം   ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതുമനാണെച്ച്.     ഇത്തരലാം

അടബയന്തര  സനാഹചരദലാം  കനരബടുനതബനനായബ   40  കകേനാടബ  രൂപ
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അനുവദബചതബനുപുറലമ   കൂടുതല് തുകേ ആവശദമനാലണെങ്കേബല് അതബനുള്ള നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണെച്ച്.   ശുദസ്പീകേരബക്കനാത്ത   ജലലാം  വബതരണെലാം  ലചയതനായബ

ശദയബല്ലപ്പെട്ടനാല്   പരബകശനാധബചച്ച്  ആവശദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

ലടണ്ടെര് നടപടബകേളബലല സനാകങ്കേതബകേ തടസലാം ഒഴബവനാക്കുലമനലാം കേബഫ്ബബ മുകഖന

235 കകേനാടബ  രൂപയലട  ഓണ്കഗനായബലാംഗച്ച്  പദതബകേള്ക്കുള്ള ലപനാകപ്പെനാസലുകേള്ക്കച്ച്

ഭരണെനാനുമതബ  നല്കേബലയങ്കേബലുലാം  സലലാം  ലഭദമലനാത്തതബനനാല്  പദതബകേള്

ഹവകുനതനായലാം  സലലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച്  അതനാതു  പകദശലത്ത

ജനപതബനബധബകേളുലട   പങ്കേനാളബത്തലാം  ഉണ്ടെനാകേണെലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2494

മുതല്  2751 വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  147 എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


