
1 of 14

പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം
2021 ഒക് േടാബർ 7, വ�ാഴം

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി

റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി

�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി

െപാ� വിദ�ാലയ�ൾ �റ��തി�� �െ�ാ���ൾ

*91 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ�ടർ�് അട�കിട�� െപാ�
വിദ�ാലയ�ളിൽ �ാ�കൾ ആരംഭി��തിന് �െ�ാ���ൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ� വിദ�ാലയ�ൾ �റ�് �വർ�ി��തി�� മാർ�േരഖ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വൻ �ൾ ജീവന�ാർ�ം വാ�ിേനഷൻ നൽ��തി��
നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ൾ ബ�ക�െട അ���പണി നട�ി സ�ാര േയാഗ�മാ��തി�ം അവ�െട
ഫി�്നസ് പരിേശാധന നട��തി�ം നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) �ൾ �റ���മായി ബ�െ�� വിവിധ വിഷയ�ൾ ൈകകാര�ം െച��തിന്
വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപന�ി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം
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*92 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. �ി.പി .രാമ��ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി
നിർ�ാർ�നം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ ഈ സർ�ാർ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് ���ികെള സംബ�ി�് െപാ�ജന�ൾ��ാ�� പരാതികൾ
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��ിെല വിജിലൻസ് വിഭാഗ�ിെ� �വർ�ന�ൾ
കാര��മമാ��തി�ം ആ�നികീകരി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ���ിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിനായി േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
നട�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാത 66-ൽ നട�ിയ �നർനിർ�ാണ�ിൽ അേന�ഷണം

*93 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയപാത 66-ൽ േചർ�ല എ�്േറ കവല �തൽ അ�ർ വെര നട�ിയ
�നർനിർ�ാണ�ിെല �മേ��കൾ സംബ�ി�് പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം വിജിലൻസ് അേന�ഷി�ണെമ� ആവശ��ിേ�ൽ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ വ��തല അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
കെ���കൾ വിശദമാ�േമാ?

റീസർേ� നടപടിക�െട �ർ�ീകരണം

*94 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീസർേ� നടപടികൾ ഊർ�ിതെ����തിെ� ഭാഗമായി
�േത�ക സംവിധാന�ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഏെത�ാം �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉപേയാഗി�ാണ് റീസർേ� നടപടികൾ
നട��ത്; ഇതിനായി �േത�ക േസാ�് െവയ�കൾ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഡിജി�ൽ റീസർേ� നടപടികൾ എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ
സാധി�ം; റീസർേ� �ർ�ിയാ��തി�െട എെ��ാം മാ��ളാണ്
�തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ന�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വർ�നം ജന സൗ�ദമാ�ാൻ നടപടി

*95 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ വി ശശി
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �മതലയിൽ നട�� നിർ�ാണ ���ികൾ
സംബ�ി�് പരാതി നൽ��തിന് െമാൈബൽ ആ�് സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;
ഇ�വഴി ലഭി�� പരാതികൾ പരിേശാധി�് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി��തിന് �േത�ക െസൽ �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത െസ�ിെ�
�വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട ലഭി�� പരാതി പരിേശാധി��തിന്
വ��തല�ിൽ �േത�ക സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; ഇതി�െട ലഭി��
വ�ാജ പരാതികൾ �ല��ാ�� ��ി��കൾ വ��ിെ� �വർ�ന�െള
ബാധി�ാതിരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ പാതകളിെല തകരാ�കൾ സംബ�ി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഇത്
സംബ�ി�് എ��ി�� തീ�മാന�ൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ ��തൽ ജന സൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

�പതിവ് ച���െട പരി�രണം

*96 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �പതിവ് ച��ൾ കാേലാചിതമായി പരി�രിേ��തിെ�
ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ച��ൾ പരി�രി�േ�ാൾ എെ��ാം മാ��ളാണ്
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� പഠനം നട��തിനായി വിദഗ്ധ സമിതി
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�പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ?

�ണീക് ത�േ�ർ പ�തി

*97 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണീക് ത�േ�ർ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
ഇതിന് േക�സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തി�െട എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ണീക് ത�േ�ർ ന�ർ �ാബല��ിലാ��േതാെട �മി ഇടപാ�മായി
ബ�െ�� �മേ��കൾ അവസാനി�ി��തി�ം ബിനാമി ഇടപാ�കൾ
നിയ�ി��തി�ം കഴി�േമാ;

(ഡി) വ�വിെ� �മാണ�കാര�� ഉടമ മരണെ��ക�ം ഭാഗാധാരം നട�ാൻ
കഴിയാെത വരിക�ം െച�ി�� �മി�െട�ം വിവിധ വ�വഹാര�ളിൽെപ�്
ഉടമ�ാവകാശം നിർ�യി�െ�ടാെത��� വ���െട�ം �ണീ�് ത�േ�ർ
ന�ർ ത�ാറാ��തിന് മാർ�േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ �വർ�ന�ൾ

*98 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാണിജ�വൽ�രണ�ിന് ബദലായി സം�ാന�് എ�ാവർ�ം
മിക� വിദ�ാഭ�ാസം എ� കാ��ാേടാെട കഴി� സർ�ാർ ആരംഭി�് ഈ
സർ�ാർ �ടർ�വ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��വൻ സർ�ാർ, എയ്ഡഡ് വിദ�ാലയ��ം മികവിെ� േക��ളാ��തി��
അ�ാദമിക അടി�ാന സൗകര� വികസന �വർ�ന��െട ഫലം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അധ�ാപന നിലവാരം ഉയർ�ാൻ നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ് എ�്
അറിയി�േമാ?

അ�ഭവേവദ� �റിസം

*99 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
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�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. എ. രാജ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡാന�രം അ�ഭവേവദ� �റിസ�ിെ� (എ�്പീരിയൻഷ�ൽ �റിസം)
സാധ�തകൾ �േയാജനെ����തിനായി �േത�കമായ പ�തി�് �പം
െകാ��ി�േ�ാ; �ഷി�മായി ബ�െ�� �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ഫാം �റിസം ജനകീയമാ��തിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി� പ�തികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കർഷകർ�് വ�മാന�ം �റി�കൾ�് ആസ�ാദന�ം നൽകാനാ�ംവിധം �ഷി,
�റിസം വ��ക�െട ഏേകാപന�ി�െട വിേനാദസ�ാരേമഖല
ശ�ിെ����തി�� സാധ�ത സം�ാന�് നിലവി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�വഴി �റിസം േമഖലയി�ം ജനജീവിത�ി�ം എെ��ാം മാ��ളാണ്
�തീ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േനാ��ലി നിേരാധനം

*100 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േനാ��ലി നിേരാധി�െകാ�� 2018 -െല േകരള ൈഹേ�ാടതി വിധി
നട�ിലാ�ാൻ സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിധിെയ�ടർ�് സം�ാന�് േനാ��ലി നിേരാധി�ി�ം ഇ�രം
സംഭവ�ൾ വീ�ം ഉ�ാ��തിെന ൈഹേ�ാടതി വിമർശി�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) േനാ��ലി�െട േപരിൽ നട�� അതി�മ�ൾെ�തിെര േകസ് രജി�ർ
െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം വീ���ായി�േ�ാ;

(ഡി) േനാ��ലി വിവാദ�ൾ സം�ാനെ��റി�് െത�ായ ധാരണകൾ പര�ക�ം
വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�െ� �തി�ലമായി ബാധി�ക�ം െച�� എ�
േകാടതി�െട വിമർശനം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�േമാ?

വിദ�ാകിരണം പ�തി
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*101 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ�ളി�ാ� പാർശ�വൽ�ത
വിഭാഗ�ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�േവ�ി ആവി�രി�ി�� വിദ�ാകിരണം
പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഏെത�ാം പഠേനാപകരണ�ൾ എ� വീതം വാ�ാനാണ്
നി�യി�ി��െത�ം അതിനാ�� െചലെവ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കണക് ടിവി�ി�െട അഭാവം െകാ�ം സാ��ികേശഷി ഇ�ാ��െകാ�ം
ഇ�ർെന�് ലഭ�മ�ാ� ��ിക�െട ��ം പരിഹരി�ാൻ നട�ിയ ഇടെപടലിെന
�റി�് അറിയി�ാേമാ?

േനാ��ലി നിർ�ലാ�ാൻ നടപടി

*102 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േനാ��ലി നിർ�ലാ�ാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േനാ��ലി നിേരാധി� േശഷ�ം ഇ�സംബ�ി�് നിരവധി സംഭവ�ൾ റിേ�ാർ�്
െച�� സാഹചര��ിൽ േനാ��ലി നിർ�ലാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
പര�ാ�മാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �� േറാ��് വിേ�പണ േക��ിേല�് െകാ�വ� ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.�െട
വാഹനെ� േനാ��ലി ആവശ�െ��് തട� വാർ� ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ സർ�ാർ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓൺൈലൻ പഠന സൗകര��ൾ

*103 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ സി എ�് ���
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ ഫല�ദമായ ഓൺൈലൻ പഠനം
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ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി �ിരമായ െന�് വർ�്, ടി.വി., �ാർ�് േഫാൺ
എ�ിവ�െട ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സർ�ാർ
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളിെല ��ാ��ം െപാ�കളിയിട��ം ഇ�ാതായ�ം �റ�ിറ��ത്
തട ��െമ�ാം േചർ�് ��ികളി��ാ�ിയ മാനസിക അസ��ത പരിഹരി�്
മാനസികാേരാഗ�ം ഉറ�വ���തിനായി �േത�കമായ പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി സഹകരി�് കൗൺസിലിംഗ്
െസ�കൾ �പീകരി��തിന് പ�തിക�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് വ�ാപനം �റ��തിന�സരി�് അ�രം �േദശ�ളിൽ
െപാ��ല�ൾ േക�ീകരി�് അയൽപ� പഠനേക��ൾ �ട��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�� പ�തി

*104 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠന�ിൽ പി�ാ�ം നിൽ��വെര
കെ��ി �േത�ക പരിഗണന നൽകി പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തി�ത��
എെ��ാം പ�തികളാണ് സർ�ാർ നട�ാ�ിവ��ത്;

(ബി) പഠന�ിൽ പി�ാ�ം നിൽ��വർ�് േവ�ി സർ�ാർ ആവി�രി�്
നട�ാ�� �� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള ശാ�ീയ�ം �ാേയാഗിക�മായ വിദ�ാഭ�ാസ രീതി
സം�ാന�ാെക വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹരിത ചര�് ഇടനാഴി-2 പ�തി

*105 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹരിത ചര�് ഇടനാഴി-2 എ� േപരിൽ െകാ�ി - േബ�ർ - അഴീ�ൽ �റ�ഖ�െള
ബ�ി�ി�െകാ�� തീര�ടൽ ക�ൽ ഗതാഗത�ിന് ആവശ�മായ ചര�
ഗതാഗതം ആകർഷി�ാൻ പര�ാ�മാ�ം വിധം േ�ാ�ാഹന നടപടിക�ം �ചരണ
പരിപാടിക�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) തീര�ടൽ ചര� ക�ൽ ഗതാഗതം ��തൽ �േയാജന�ദമാ�ി ക�ൽ മാർ���
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ചര�കട�് വർ�ി�ി�ാൻ നിലവി�� സർ�ീസ് െകാ�ം വെര നീ��തി�
േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവിൽ �ാേയാഗിക�ം സാേ�തിക�മായ ��ി��കൾ േനരി��െ�� േകരള
എ�്േപാർേ��് േഫാറ�ിെ� ��ാവന�െട അടി�ാന�ിൽ പരിേശാധന
നട��തി�ം ചര�കട�ിെ� ഇ�പത് ശതമാനം തീര�ടൽ ക�ൽ
മാർ�മാ�കെയ� ല��ം സഫലീകരി��തി��ളള �ിയാ�ക നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

ഓൺൈലൻ പഠേനാപകരണ�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ പ�തി

*106 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��ിെ� ഇതരഭാഗ�ളിൽ ഓൺൈലൻ പഠനസൗകര�ം ലഭ�മായത് �ാമീണ
േമഖലയിൽ 8 ശതമാന�ം നഗര �േദശ�ളിൽ 24 ശതമാന�ം ആെണ�് ചില
സർേവ റിേ�ാർ�കൾ �ചി�ി�േ�ാൾ സം�ാന�് ഒ� വിദ�ാർ�ി�ം
ഡിജി�ൽ പഠന�ിൽ നി�ം �റ�ാ��ിെ��റ�് വ��ാൻ സർ�ാർ
നട�ിയ �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പഠേനാപകരണ�ൾ ഇ�ാ��െകാ�് ഡിജി�ൽ പഠന�ിന്
േശഷിയി�ാ�വരായി സം�ാന�് എ� ��ികൾ ഉെ��ാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവർ�് പഠേനാപകരണ�ൾ സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ാൻ പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�സ് വൺ �േവശനം

*107 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അർഹരായ ഒ� ല��ിലധികം വിദ�ാർ�ികൾ�് നിലവിെല
സാഹചര��ിൽ �സ് വ�ിന് �േവശനം േനടാനാകി� എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ�േമാ;

(ബി) അർഹരായ എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം �േവശനം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ വിഷയ�ളി�ം എ �സ് േനടിയ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ�വിഷയം ലഭി�ാ�
സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി��
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ��ത �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ �സ് വൺ ബാ�കൾ വർധി�ി�േമാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

�ൾ �റ��തി�� �ൻക�ത�കൾ

*108 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ നവംബർ മാസ�ിൽ �ൾ �റ��തിന് �േ�ാടിയായി
സ�ീകരി�ിരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് വ�ാപനം ഉയർ�നിൽ�� സാഹചര��ിൽ ര�ിതാ��െട ആശ�
പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇ�മായി ബ�െ��് ര�ിതാ�ൾ�ം ��ികൾ�ം
കൗൺസിലിംഗ് അട��� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈ�മറി �ാ�ിെല ��ികൾ േകാവിഡ് മാനദ��ൾ പാലി�െമ�്
ഉറ�വ��ാൻ �േത�ക നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�പതിവ് ച���െട േഭദഗതി

*109 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 1964 -െല�ം 1993 -െല�ം �പതിവ് ച��ൾ േഭദഗതി െച��ത് സംബ�ി�
ൈഹേ�ാടതി�െട�ം ��ീംേകാടതി�െട�ം ഉ�ര�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ �ഖ�മ�ി 2019 ഡിസംബർ 17 -ന് വിളി�േചർ� സർവക�ി
േയാഗ�ിെ� അഭി�ായ�ൾ കണ�ിെല��് നിലവി�� ച��ൾ േഭദഗതി
െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാേദശിക വിേനാദസ �ാര േക���െട വികസനം

*110 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര വികസന സാധ�തക�� �ാമീണ േക��ൾ
തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാെട വികസി�ി�് ആഭ��ര-
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വിേദശ സ�ാരികെള ആകർഷി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ചരി��ാധാന�മർഹി�� ആരാധനാലയ�െള�ം �ല�െള�ം ബ�ി�ി�്
നട�ിലാ�� വിേനാദസ�ാര പ�തികളിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�െള�ടി ഉൾെ���ി ജനകീയമാ�ി മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര വികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി പര�രാഗത കരകൗശല
ഉൽ����ം �േഹാപകരണ��ം േശഖരി�് വിപണനേക��ളിൽ
�ദർശി�ി��തി�ം വിപണനം നട��തി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��മായി ബ�െ��് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ�ടർ�് �തിസ�ിയിലായ വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട
വികസന�ിന് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദീകരി�ാേമാ?

അർഹരായ എ�ാവർ�ം പ�യം

*111 �ീ. �ി.പി .രാമ��ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ എ� കാ��ാേടാെട
അർഹരായ എ�ാവർ�ം പ�യം നൽ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാണ്; അ�് വർഷ�ി��ിൽ അർഹരായവർെ��ാം പ�യം
നൽകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) തല�റകളായി ൈകവശ�� �മി�് സാേ�തിക കാരണ�ളാൽ പ�യം
ലഭി�ാതിരി�� അവ� ഒഴിവാ�ി അർഹരായവർ�് സമയബ�ിതമായി
പ�യം നൽ��തിന് ��പതി�ി��േ�ാ;

(സി) സർ�ാരിെ� ��ദിന കർ�പരിപാടിയിൽ വിതരണം െച�ാൻ ല��മി�ി��
പ�യ��െട എ�ം അറിയി�േമാ; അതിൽ വിതരണം െച� പ�യ��െട കണ�്
വ��മാ�േമാ?

വിേദശക��കെള ആകർഷി�വാൻ നടപടി

*112 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ �റ�ഖ�ളിേല�് വിേദശക��കെള ആകർഷി�വാൻ
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) ഇതിനായി �റ�ഖ�ൾ സ�മാ��തിനാവശ�മായ നിർ�ാണ, നവീകരണ
�വർ�ന�ൾ നട�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇവ എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ നയം

*113 �ീ വി ശശി
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിെല സാ�ഹിക സാം�ാരിക സാഹചര��ളിൽ �ീ �ൾ
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് സമ�മായ ഒ� നയം �പീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ണവാടികൾ, െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �ീ ൈ�മറി ��കൾ എ�ിവെയ
ഏേകാപി�ി�െകാ�് ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട
സഹകരണേ�ാെട �ീ �ൾ വിദ�ാഭ�ാസം പരി�രി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ� വിദ�ാലയ�േളാട�ബ�ി�� �ീ ൈ�മറി വിഭാഗ�ിെല ഒ� വിഭാഗം
അധ�ാപകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം സർ�ാരിെ� ആ��ല��ൾ
ലഭി��ിെ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സർ�ാർ ആ��ല�ം ലഭി�ാ� എയ്ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളിെല�ം സർ�ാർ
വിദ�ാലയ�ളിെല ഒ� വിഭാഗ�ിെല�ം ജീവന�ാർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം
��ത ആ��ല�ം ലഭി��തി�� പ�തികൾ നട�ിലാ�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയപാതയിെല േടാൾ പിരിവ്

*114 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�തിമാ�ം പണി �ർ�ിയായ കഴ��ം-കാേരാട് ൈബപാസിൽ േടാൾ പിരിവ്
ആരംഭി�ത് നിർ�ിവ�ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; �േദശവാസിക�െട ��ം പരിഹരി�ാൻ ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി െചലവ് സം�ാനം വഹി� ആല�ഴ ൈബപാസ്, െകാ�ം ൈബപാസ്
എ�ിവിട�ളി�ം േടാൾ പിരി�ാൻ എൻ.എ�്.എ.ഐ. തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;
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(സി) േദശീയപാത�െട പരിപാലന�ിൽ എൻ.എ�്.എ.ഐ.�െട അനാ�
പരിഹരി�ാൻ േവ� സ�ർ�ം െച��ിവ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ കരാർ

*115 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിനായി അദാനി ��മാ��ാ�ിയ കരാറിെല
�ധാന വ�വ�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ; കരാർ �കാരം
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാൻ അദാനി ക�നി�് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കരാർ �കാരം പ�തി ഏത് വർഷം �ർ�ീകരി�ം എ�ാണ് അദാനി
��് ഉറ�് നൽകിയി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ാ� പ�ം ഇ�
സംബ�ി� കരാറിെല വ�വ�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട �വർ�നം സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് എെ�ാെ�
നിർേ�ശ�ളാണ് നൽകിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ െെന�ണ� േയാഗ�താ ച��ട്

*116 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി ��കളിെല േകാ�കൾ േദശീയ
െെന�ണ� േയാഗ�താ ച��ടിൽ അധി�ിതമാ�� കാര�ം സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് െവാേ�ഷണൽ പഠന�ിൽ ഏർെ��ിരി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഏെതാെ�
രീതിയിൽ �േയാജനെ��െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി ��കളിൽ െതാഴിൽ പഠനം
െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി മെ�െ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിേദശ�ം സ�േദശ�ം ഉയർ�വ�� �തിയ െതാഴിൽ േമഖലകൾ, സാധ�തകൾ
എ�ിവെയ�റി�് വിദ�ർ�ികൾ�് അവേബാധം ��ി��തി�ത��
എെ��ാം പ�തികളാണ് സർ�ാർ വിഭാവനം െച��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര��ൾ
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*117 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം
ഉറ�വ��ാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഠനാവശ��ിന് െമാൈബൽ േറ�ിനായി മര�ിൽ കയറിയ പ�ിേയാട്
ആദിവാസി േകാളനിയിെല വിദ�ാർ�ി വീണ് പരിേ�� സംഭവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) െമാൈബൽ െന�് വർ�് ലഭ�മ�ാ� ആദിവാസി േകാളനികളിെല
വിദ�ാർ�ികൾ�് അട�ം ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാ��തിൽ വീഴ് ച
സംഭവി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി�ം ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�ാ� ��ികൾ�്
അതി�� സൗകര��ൾ അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ാൻ �ൻൈക എ��േമാ?

ചരി� �ാരക�ൾ സംര�ി�ാൻ പ�തി

*118 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചരി� �ാരക�ൾ സംര�ി�ാൻ ��തായി സ�ീകരി�ി��
പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ാത���ിന് ��് സം�ാന�് �ാപി�െ�� സ് ��കൾ, േകാേള�കൾ
എ�ിവിട�ളിെല ഏ��ം പഴ�േമറിയ െക�ിട�ൾ ചരി� �ാരക��െട
പ�ികയിൽ ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെനതികം പ�തി

*119 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ാ�ിവ�� െെനതികം പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാമാെണ�് വിവരി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ികളിൽ ലിംഗ നീതി, ലിംഗ സമത�ം എ�ിവെയ�റി�ം
ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശ�െള�റി�ം അവേബാധം ��ി��തി�ത��
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എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് ഇേ�ാൾ നട�ിലാ�ിവ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണഘടന വിഭാവനം െച�� മേതതരത��ം സാേഹാദര��ം
ഉയർ�ി�ിടി�വാൻ വിദ�ാർ�ികെള �ാ�രാ��തിന് പഠന, പഠേനതര
�വർ�ന�ൾ ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

അനധി�ത കേ��ം ഒഴി�ി�ാൻ നടപടി

*120 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ര�രല�ം െഹ�േറാളം സർ�ാർ �മി ഹാരിസൺ മലയാളം
ഉൾെ�െട��വർ ൈകവശം െവ�ിരി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇവ തിരി�പിടി��തിന് േക�കൾ രജി�ർ െച�ി�േ�ാ;

(സി) സർ�ാർ �മിയിെല അനധി�ത കേ��ം ഒഴി�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 െസപ്�ംബർ 29, �ധൻ
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െസ��റി,

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


