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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 547 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ര� നിവാരണ, ല�കരണ സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 

Shri. K. Rajan 
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ��തി �ര��ൾ

വർ�ി��തിെ� കാരണ�ൾ പഠന

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം

നൽകാേമാ;

(എ) േകരള�ിൽ 2018 �തൽ ഉ�ാ�� ��തി

�ര��ളിൽ �രിഭാഗ�ം അതിതീ� മഴ�െട

ഭാഗമായാണ് ഉ�ായി��ത്. ആവർ�ി� വ��

തീ�മായ മഴ�െട�ം �ടർ��ാ��

�ളയ�ിെ��ം ഉ�ൾെപാ�ലിെ��ം

കാരണ�ൾ പരിേശാധി��തിനായി ശാ�

സാേ�തിക വ��ിെ� 22/08/2019-െല സ.ഉ
(സാധാ) നം. 42/2019/ശാ.സാ.വ �കാരം ഒ�

സമിതി �പീകരി�ി��്. 20-10-2021 -ൽ സമിതി

റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി��് .

(ബി) മഴെ��തിക�ം ��തി �ര���ം വർ�ി�

സാഹചര��ിൽ അവെയ േനരി��തി�ം �ര�

ല�കരണ�ി�മായി എെ�ാെ�

സജജീകരണ��ം സംവിധാന��മാണ്

ഒ��ിയി��െത�ം എെ�ാെ�യാണ് ഒ��ാൻ

ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിൽ 2018 �തൽ ഉ�ാ�� ��തി

�ര��ളിൽ �രിഭാഗ�ം അതിതീ� മഴ�െട

ഭാഗമായാണ് ഉ�ായി��ത്. 2018 െല

മഹാ�ളയ�ി�ം 2019 �ളയ�ി�ം നി�

േപാ�� മഹാമാരികളി�ം േകാവിഡ്  19െ�

അതി��മായ വ�ാപന�ം സാ�ഹിക സാ��ിക

േമഖലകളിൽ കന� ആഘാതം

ഏൽ�ി�ി���മാണ്. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം

�ര��െള ഫല�ദമായി െച��വാൻ

സം�ാനെ� �ര� നിവാരണ സംവിധാന�ിന്

കഴി�ി��്. പലവിധ�ി�� �ര� �തികരണ

�വർ�ന��ം പ�തിക�ം നട�ിലാ�ക�ം

െച�ി��്. ഇവെയ�ാം �ര���െട തീ�ത

�റ�വാ�ം ജനജീവിതെ� സാധാരണ ഗതിയിൽ

നിലനിർ�ിെ�ാ�േപാ�വാ�ം കഴി �ി��്.
കഴി� �ളയ��െട പ�ാ�ല�ിൽ സർ�ാർ

നിർേ�ശ �കാരം ജിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓഫ്

ഇ��േയാ സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി

നിേയാഗി� വിദ� സംഘേമാ നട�ിയ

പഠന�ിൽ വാസേയാഗ�ം അ� എ�് കെ���

�ല�ളിൽ നി�് മാറി താമസി��തിന് വ�
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വാ�ി വീട്  നിർ�ി��തിേനാ വ��ം വീ�ം

ഒ�മി�  ്വാ��തിേനാ 10 ല�ം �പ

അ�വദി�ം. മ� �ര��ളിൽ നി�ം പാഠം

ഉൾെ�ാ�െകാ�് തെ� സം�ാന ജി�ാ �ര�

നിവാരണ �ാ�കൾ ���ി ത�ാറാ�ി

െകാ�ിരി���ം ഇ��യിൽ ആദ�മായി തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന��െട അടി�ാന�ിൽ

ഉ� �ര� നിവാരണ �ാ�കൾ

ത�ാറാ�ിയി�ളള�മാണ്. കടലാ�മണ�ം

കടൽകയ��ം സം�ാന സവിേശഷ �ര�മായി

�ഖ�ാപി�ക�ം ഇവ ആശ�യിലാ�� തീരേദശ

വാസികൾ�ായി അവതരി�ി� �നരധിവാസ

പാേ�ജ്  �കാരം അപകടകരമായ തീര�ളിൽ

താമസി��വർ�ം 50 മീ�ർ േവലിേയ�

പരിധിയി��വർ�ം �ര�ിതമായ ഇട�ളിൽ

�മി വാ�ി വീട്  നിർമി��തിന് േവ�ി 10 ല�ം

�പ വെര സർ�ാർ ധനസഹായം നൽ�ം.
കടൽഭി�ി നിർമാണ�ിനായി �േറ�ടി

��തിസൗഹാർദ മാർഗ�ൾ സ�ീകരി�ാ��

പരീ�ണ�ൾ നട�് വ��. ഓഖി �ര�ാന�രം

േകരള�ിെല �ഴലി�ാ�് �തിേരാധ

സംവിധാന�ൾ ��തൽ ശ�ിെ���ാൻ

തീ�മാനി�ക�ം �മകരമായ �വർ�ന�ൾ�്

�ട�ം �റി�ക�ം െച�. ഓഖി

�ര�ബാധിത�െട �രധിവാസേ�ാെടാ�ം തെ�

േകരള�ിെ� �ര� നിവാരണ സംവിധാന�ൾ

ശ�ിെ���ാ�മാണ് ഊ�ൽ നൽകിയത്.
േലാകബാ�ിെ� സാ��ിക സഹായേ�ാെട

േദശീയ �ഴലി�ാ�് �ര� ല�കരണ-�തിേരാധ

െ�ാജ�് (NCRMP) ഉപേയാഗെ���ി

േകരള�ിൽ 14 മൾ�ി പർ�സ്  ൈസേ�ാൺ

െഷൽ��കൾ നിർമി� വരികയാണ്. അതിൽ 10
എ��ിെ� പണികൾ �ർ�ീകരി�,
ബാ�ി��വ�െട പണികൾ നട�വ��.
NCRMP ഉപേയാഗെ���ിെ�ാ�് ഏ��ം

സമ�മായ ��റിയി�് സംവിധാനെമാ��ി (Early
Warning System) വരികയാണ്.
മൽസ�െ�ാഴിലാളി �ാമ�ളി�ം ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�രി�െമ�ാം �ത�സമയ�് ��റിയി�്

അതിേവഗം എ�ി�ാ�� സാേ�തിക

സൗകര��ളാണ് ഒ���ത്. മൽസ�

െതാഴിലാളികൾ�് �ത�മായ ��റിയി�്

എ�ി��തിന് േവ�ി ISRO �െട സാേ�തിക

സഹായേ�ാെട 'നാവി�്' ഉപകരണം

വികസി�ിെ���. കരയിൽ നി�് ��റിയി�്

ആഴ�ടലിൽ മൽസ�ബ�ന�ിൽ
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ഏർെ��ിരി�� മൽസ�െതാഴിലാളികൾ�്

ഉപ�ഹ സഹയാേ�ാെട എ�ി�ാൻ ഈ
ഉപകരണം വഴി സാധി�ം. തിരി�  ്മൽസ�

െതാഴിലാളി ആഴ�ടലിൽ കാ�� അപകടം

കരയിൽ �ര�ാ േസനെയ �ടി അറിയി�ാൻ

ഉത�� രീതിയിൽ 'നാവി�്' പരി�രി�ാൻ േവ�

ഗേവഷണം നട�ി വരികയാണ്. �ത�മായ�ം

േബാ�ക�െട വലി��ി�ം

സ�ഭാവ�ി�മ�സരി�  ്ക�ൈമസ്  െച��മായ

��തൽ െമ�െ�� ��റിയി�് രീതികളിേല�്

മാറാ�� പഠന��ം ഗേവഷണ��ം േദശീയ

സ�� �ിതിപഠന േക��ിൽ നട��.
�േത�കമായ പരിശീലന�ിന് �റെമ ൈലഫ്

ജാെ��ക�ം മൽസ� െതാഴിലാളികൾ�് ഉപ�ഹ

േഫാ�ക�ം നൽ�� പ�തി�ം ഫിെഷറീസ്

വ��് ആവി�രി�ി��്. കടലിൽ ഏകേദശം 150
േനാ�ി�ൽ ൈമൽ �രം വെരെയ�ി�ം േറഡിേയാ

സി��കൾ ലഭ�മാണ്. േകരള�ിെല കലാവ�

�വചന�ൾ (Weather Forecast) ��തൽ �ത��ം

കാര��മ�മാ��തിന് േവ�ി��

�വർ�ന��ം നട�ി വ��.
ഇതി��രവാദി�െ�� േക� കാലാവ�

വ��ിൽ േഫാർകാ�ിംഗ് െമ�െ���ാൻ േവ�

സാേ�തിക സൗകര��െളാ��ാൻ

സഹായി�ക�ം െച��. േകരള�ിെ�

നിര�രാവശ�ം പരിഗണി�  ്റിയൽ ൈടം

േമാണി�റിംഗ് �ടി സാധ�മാ�വാൻ �ാ�ി��

100 ഓേ�ാേമ�ഡ്  െവതർ േ�ഷ�കൾ (AWS)
േക� സർ�ാർ അ�വദി�ി��്. ഇതിന് േകരളം

അതിേവഗ�ിൽ �ത�മായ പഠന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ ആവശ�മായ �ലേമെ���്

നൽകി�ഴി�. അ�വദി�കി�ിയതിൽ 15 AWS
�വർ�ന�മാണ്. ബാ�ി �ാപി��തിെ�

നടപടി�മ�ൾ �േരാഗമി��. േകരള�ിൽ

നിലവിൽ ���ി�� 2 റഡാ�കൾ�പരിയായി

മലബാറിൽ �ടി ഒ� റഡാർ �ാപി�ണെമ�ം

േകരളം ആവശ�െ��ി��്. േക�

കാലാവ�ാവ��് േകരള�ിൽ �ാേദശിക

�ഴലി�ാ�് ��റിയി�് േക�ം �ാപി�ി��്. �ട്

�ല�� ആേരാഗ����ൾ വർധി� വ��

സഹചര��ിൽ ഒ� Heat Action Plan �പം

നൽകിയി��്. അപകടകാരിയായ അൾ�ാ

വയല�് ര�ികെള അള�ാ�ം മിക� ഒ�

��റിയി�് സംവിധാനെമാ��ാ�ം േകരള�ിെല

14 ജി�കളി�ം UV index െസൻസ�കൾ

െവ�ാ�� നടപടികൾ അവസാനഘ��ിലാണ്.
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െവ�െ�ാ� �െ�ാ�� സംവിധാന��ം േക�

ജല ക�ീഷെ� സഹകരണേ�ാെട

െമ�െ���കയാണ്. വിവര�ൾ ജന�ളിേല�ം

ഉേദ�ാഗ�രിേല�ം �ത�മായി എ�ി�ാൻ

െലാേ�ഷൻ േബസ്ഡ്  െമേ�ജിങ്  സി��ിന്

�റെമ ആൻേ�ായിഡ്  ആ�്ളിേ�ഷ�ം നിർ�ി�്

െകാ�് വിവരസാേ�തിക വിദ��െട

സഹായേ�ാെട ��തകൾ ആ�കളിേല�്

��റിയി�ക�ം വിവര��െമ�ി�വാ��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. �ൾ േസ�ി,
േഹാ�ി�ൽ േസ�ി, ഉേദ�ാഗ� സംവിധാനം

കാര��മ�ം ഏേകാപനം എ���മാ�ാൻ ��വൻ

സർ�ാർ വ��കളി�ം �ര� നിവാരണ സാ��ിക

ഉേദ�ാഗ� േ�ണി �ട�ി നിരവധി �സ�കാല,
ദീർഘകാല പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.
�ര� ഘ��ളിൽ ജന�െള മാ��തിനായി

�രിതാശ�ാസ ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി�ാൻ

സാധി�� െക�ിട�ൾ �ൻ��ി കെ��ി

�സി�ീകരി�ി��്. �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കൾ

സംഘടി�ി�ാൻ ഒ� മിനിമം റിലീഫ് േകാഡ്

ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�. NCRMP �െട

സാ��ിക സഹായേ�ാെട മൾ�ി പർ�സ്

െഷൽ��കൾ സം�ാന�് �ാപി��

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�കയാണ്.
�ര��ളിൽ അപകടം സംഭവി��വെര

�നരധിവസി�ി��തിനായി രാജ�െ� ഏ��ം

ഉയർ� ന�പരിഹാര �കയാണ് േകരള�ിൽ

നൽകി വ��ത്. �ടാെത �ളയെ�

അതിജീവി�� നിർ�ാണ രീതികെള

േ�ാ�ാഹി�ി�� നടപടിക�ം സർ�ാർ

ൈകെ�ാ�. RKI പ�തി�െട ഏ��ം �ധാന

െ�ാജ�കളിൽ ഒ�ാണ് �ം േഫാർ റിവർ.

(സി) സം�ാനെ� �ര� നിവാരണ, ല�കരണ

സംവിധാനം െമ�െ���ാൻ എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

(സി) �ര��െള അതിജീവി��തി� വിദ�ാർ�ി-
�വജന സ�� �വർ�കെര

ഉൾെ���ിെ�ാ�് സമ�മായ പരിശീലന

അപരിപാടികൾ ആണ് സംഘടി�ി�ി��ത്.
��തൽ െപാ�ജന പ�ാളി�ം ഉറ� വ��വാൻ

സർ�ാർ വിവിധ സ�� സംഘടനകൾ

�പീകരി�ക�ം ആവശ�മായ പരിശീലന

പരിപാടികൾ നൽ�ക�ം െച�ി��്. േകരള�ിൽ

സിവിൽ ഡിഫൻസ്  പ�തി സം�ാന വ�ാപകമായി

നട�ിലാ�ി. 6000 േ�ാളം �വാ�െള ആണ്

ഇ�മായി ബ�െ��് സം�ാനം ഒ��ം

പരിശീലനം നൽകിയിരി��ത്. േകാ�യം

ജി�യിൽ ആ�ാ മി� എ� പ�തി �കാരം 200
േവാള�ീയർമാർ�് പരിശീലനം നൽകി. �ടാെത
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��ര ല�ം ആ�കെള ല��ം െവ�  ്െകാ�് ഒ�

ജനകീയ 'സ�� േസന' �പീകരി�ാ��

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�കയാണ്. അതിനായി

ഒ� ഡയറ�േറ�് തെ� �പീകരി�  ്കഴി�.
�ടാെത േകരള�ിെല ��കളിൽ �ൾ �ര�ാ

പ�തി �കാരം വിദ�ാർ�ികൾ�ം

അ��ാപകർ�ം �ര� നിവാരണ പരിശീലനം

നൽ�ക�ം അതിൽ �ഡ�്സ്  േപാലീസ്

േകഡ�കൾ�് �േത�കം പരിശീലനം നൽ�ക�ം

െച�ി��്. അേതാെടാ�ം ഭി�േശഷി�ാെര �ര�

നിവാരണ �വർ�ന��െട �ഖ� ധാരയിൽ

െകാ�വ��തിനായി ഭി� േശഷി സംേയാജിത

�ര� ല�കരണ പരിപാടി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. മഴ�ാല �െ�ാ���ിെ�

ഭാഗമായി സം�ന�് ആവശ�മായ േക�

േസനക�െട വിന�ാസം ബ�െ��വെര അറിയി�.
��വൻ വ��കൾ�ം �ര� ല�കരണ,
�തിേരാധ, �തികരണ �വർ�ന�ൾ�ായി

�വ��മായ ഒ� മാർഗ േരഖ സം�ാന �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�.
കഴി� വർഷ�ളിെല �ാേയാഗിക അ�ഭവ��ം

നിലവിെല സം�ാനെ� േകാവിഡ്  സാഹചര��ം

കണ�ിെല��് ആവശ�മായ ���ൽ

വ��ിെ�ാ�ാണ് 2021 െല �തിയ പതി�്

ത�ാറാ�ിയി��ത്. സം�ാന-ജി�ാ �ര�

നിവാരണ �ാ�കൾ�് �റെമ േകരള�ിൽ

�ാേദശികാടി�ാന�ിൽ തേ�ശ �ാപനതല

�ാ�കൾ ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�ി��്. �ളയം

മാ�മ� മ�് �ര��െള�ം േനരി��തിന്

ത�െറ���തിന് �ര� നിവാരണ �ാ�കൾ�്

��ധാനമായ പ�്നിർ�ഹി�ാൻ സാധി�ം.
സം�ാനെ� �ളയ സാധ�ത �പടം

�ൻവർഷ�ളിെല അ�ഭവ��െട �ടി

പ�ാ�ല�ിൽ ����തിന് േവ�ി േക�

ജലക�ീഷനിൽ നിര�രമായി സ�ർ�ം െച��ി

വ��. നിലവിെല �ളയസാധ�ത �പടം

െപാ�ജന�ൾ�ായി േനരെ� തെ�

ലഭ�മാ�ിയി��. രാജ��് �ളയ ��റിയി�്

സംവിധാനം �ാപി��തിന് ഉ�രവാദിത�െ��

ഏജൻസി േക� ജലക�ീഷനാണ്. സം�ാന

സർ�ാ�മായി സഹകരി� െകാ�് 30
നദികളിലായി േക� ജലക�ീഷെ� 39
േ�ഷ�കളിെല വിവര�ൾ ലഭ�മാണ്. ഇ��ടാെത

സം�ാന ജലേസചനവ��ി�ം ഇ�ര�ി��

നിരവധി നിരീ�ണ സംവിധാനം �ാപി�ാൻ

സാധി�ി��്. േകരള�ിെല കാലാവ� �വചനം
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െമ�െ���ാൻ 100 ഓേ�ാേമ�ഡ്  കാലാവ�

മാപിനികൾ �ാപി�ാൻ േക� കാലാവ�

വ��ിന് 10*10 മീ�ർ �ലം സം�ാന സർ�ാർ

നൽകിയി��്. ഇവിട�ളിൽ ഉപകരണ�ൾ

�ാപി�� ���ികൾ �േരാഗമി��.
ഇ��ടാെത കാലാവ� വ��ിെ�

േസവന�േളാെടാ�ം തെ� മ�് സ�കാര�

ഏജൻസിക�െട�ം ഈ േമഖലയി��

േസവന�ൾ സം�ാന�് ലഭ�മാ�ാൻ

�മി���്. ഇത് ഒ� വിദഗ്ധ സമിതി

പഠനവിേധയമാ�ി വരികയാണ്. അവ�െട

റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിലായിരി�ം

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��ത്. ഇവ �ടാെത

അ�ാരാ� ഏജൻസിക�െട സഹകരണേ�ാെട

ന�െട നദിക�െട �ളയ സാധ�ത, �ളയ

േമാഡലിംഗ് �വർ�ന�ളി�െട കെ��ാ��

�മ��ം സം�ന�് ആരംഭി�ി��്. ��റിയി�്

ജന�ളിേല�് എ�ി�ാ�� സൗകര��ൾ

െമ�െ����തിനായി NCRMP േ�ാജ�ിെ�

ഭാഗമായി വി�ലമായ ��റിയി�് സംവിധാനം

�ാപി� വരികയാണ്. സം�ാന �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ി ത�ാറാ�� �ര�യാനം

െമാൈബൽ അ��ിേ�ഷ�ം �ര� ��റിയി�്

ജന�ളിേല�് എ�ി��തിൽ നിർ�ായകമാ�ം.
കാലാവർഷ�െ�ാ����െട ഭാഗമായി,
അണെ��ക�െട �വർ�ന�ൾ നിര�രം

നിരീ�ി�വാ�ം �സ�മാ�വാനായി �ൾ കർവ്

ക�ി�ി �പികരി�. ഒ� വർഷ�ിൽ,
കാലാവ��െട മാ��ൾ� അ�സരി�,
അണെ��ിൽ ��ി�ാ�� ജല

സംഭരണ�ിെ� അളവിെന േരഖെ���വാൻ

ആണ് �ൾ കർവ് �പീകരി�ിരി��ത്. 200
ദശല�ം മീ�ർ ക�ബിൽ ��തൽ സംഭരണ

േശഷി�� ജലസംഭരണികൾ�ാണ് �ൾ കർവ്

നിയ�ണ�ൾ �ധാനമാ�ം പാലി�െ�േട�ത്.
അതി� താെഴ വ�� അണെക�കൾ� അെലർട്

െലവ�കളാണ് �റെ��വി�ിരി��ത്. നീല,
ഓറ�്, �വ�് എ�ിവയാണ് ആ അെലർ�കൾ.
ഇ�രം അെലർ�കൾ ഉപേയാഗെ���ിയാണ്

െചറിയ സംഭരണ േശഷി�� അണെ��കൾ

�വർ�ി�ി��ത്. ര�ാ�വർ�ന�ിന് 2018
െല അ�ഭവ��െട �ടി അടി�ാന�ിൽ

�േ�യമായ ഇടെപടലാണ് നട�ിയി��ത്.
ആവശ�മായ േക� േസനകൾ �ൻ�റായി

വിന�സി�ാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�

കഴി�. സം�ന�് െഹലിേകാപ്�ർ ഇറ�ാൻ
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സാധി�� 194 �ല�ൾ കെ��ക�ം അവ

േവ�ാമേസന�് ൈകമാ� ക�ം െച�. േകരള�ിെല

േപാലീസ് , ഫയർ ആൻഡ്  െറസ്ക� സർവീസസ്

എ�ിവെയ സ�മാ�ി. േകരള�ിൽ ഏ��ം

ഉയർ� ജനസാ�ത�� �േദശ�ളാണ്

തീര�േദശ�ൾ. േകരള�ിൽ സം�ാന �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട സവിേശഷ

അധികാര�പേയാഗി�  ്തീരേശാഷണം ഒ�

സം�ാന സവിേശഷ �ര�മായി �ഖ�ാപി�ി��്.
നട�് വർഷം അടിയ�ര സാഹചര��ിൽ ജിേയാ

ബാ�കൾ, മണൽ�ാ�കൾ �ട�ിയ

താൽ�ാലിക പരിഹാര മാർഗ�ൾ�ായി

സം�ാന �ര� �തികരണ നിധി

ഉപേയാഗെ���ി ഒ� പ�ായ�ിന് പരമാവധി 4
ല�ം, �നിസി�ാലി�ി�് 5 ല�ം, േകാർപേറഷന് 7
ല�ം എ�ി�െന ഉപേയാഗി�  ്െകാ�്

കടലാ�മണെ� �തിേരാധി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ അ�മതി നൽകിയി�

�്. നിലവിൽ തീരസംര�ണ�ിനായി

െട�ാേപാ�കൾ ഉപേയാഗി�ാ�ം സർ�ാർ

തീ�മാനി�ി��്. നദികളിൽ വ�ടി�ി��

എ��ം മണ�ം നീ�ം െച��ം നദികെള�ം മ�്

ജലാശയ�െള�ം പന��ീവി�ി��തി�ം

��ിയ പരിഗണന നൽകി വ��. റിവർ

മൗ�ക�െട വീതി വർധി�ി��ം െപാഴി

�റി��െമ�ാം മഴ�ാല �െ�ാ����െട

ഭാഗമായി �ർ�ീകരി�ം. നഗര�ളിെല

െവ�െ��് ഒഴിവാ�ാൻ �േത�കമായ

ഇടെപടലാണ് നട�ി വ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


