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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6149 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജല േ�ാത�ക�െട സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� �ള�ൾ, നീ�റവകൾ
ഉൾെ�െട�� ജലേ�ാത�കൾ സംബ�ി�്

ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� േരഖകൾ �കാരം
സം�ാനെ� �ള�െള സംബ�ി�  ്ജി�
തിരി�� വിശദാംശം അ�ബ�ം (എ) ആയി

േചർ�ിരി��. �ജലവ��് �േഖന നട�ിലാ��
100% േക�ാവി�ത പ�തിയായ നാഷണൽ
ൈഹേ�ാളജി േ�ാജ�ിൽ ഉൾെ���ി

സം�ാനെ� കിണ�കൾ, നീ�റവകൾ
എ�ിവ�െട വിവര േശഖരണം ( well census)
നീരറിവ് എ� െമാൈബൽ ആ�്

സംവിധാന�ി�െട നട�ിലാ�വാ��
നടപടി�മ�ൾ �േരാഗമി� വ��.

(ബി)
ജല േ�ാത�കൾ സംര�ി�  ്എ�ായിട�ളി�ം
ജല ലഭ�ത ഉറ�വ��ാനായി നട�ിവ��

�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജല േ�ാത�കൾ സംര�ി�  ്എ�ായിട�ളി�ം
ജലലഭ�ത ഉറ�വ��ാ നായി നട�ിവ��

�വർ�ന��െട വിശദാംശം അ�ബ�ം (ബി)
ആയി േചർ�ിരി��.

(സി)
�ള��ം മ�് ജലേ�ാത�ക�ം നിക��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2008-െല േകരള െനൽവയൽ ത�ീർ�ട

സംര�ണ നിയമ�ിെ� പരിധിയിൽ വ���ം,
അനധി�ത നിക�ൽ ��യിൽെപ���മായ
േക�കളിൽ, ടി നിയമ�കാര�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���് .

(ഡി) �ള��ം മ�് ജലേ�ാത�ക�ം നിക��ത്

തട�വാ�ം അവ സംര�ി�വാ�ം നട�ാ�ി
വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;;

(ഡി) �ള�ൾ, �ട�ിയ ജലേ�ാത�കൾ സംര�ി�്

സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി �� ���ി

ജലേസചന വ��് �േഖന �ാൻ, േനാൺ�ാൻ
ഫ�കളിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ഹി� വ��.
മ�സംര�ണ വ��് �േഖന നാേശാ�ഖമായി
കിട�� െപാ� �ള�ൾ/ പ�ായ�് അസ�്
രജി�റിൽ ഉൾെ�� �ള�ൾ എ�ിവ�െട
�ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ നട�ി ലാ�ി
വ��. അനധി�തമായി തരംമാ�ം/ പരിവർ�നം

വ��� ജല േ�ാത� ക�ം �ള��ം
സംര�ി��തിനായി, 2008-െല േകരള
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െനൽവയൽ-ത�ീർ�ട സംര�ണ

നിയമ�ിെ� വ��്  11 �കാര�� നടപടിക�ം,
വ��്  23 �കാര�� ശി�ാ നടപടിക�ം
സ�ീകരി�  ് വ���് . അനധി�ത തരംമാ�ം/
പരിവർ�നം തട��തിനായി ജി�ാ
കളേ��കൾ, താ��കൾ എ�ിവ േക�ീകരി�  ്
സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി� ക�ം അവധി
ദിവസ�ളി�ൾെ�െട പേ�ാളി�്  നട�ക�ം

െച���് . േദശീയ�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി
�കാരം �ള�ൾ, കിണ�കൾ എ�ിവ
നവീകരി��തി�ളള �വർ�ന�ൾ നട�ി

വ��. ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം

സംബ�ി�  ്�ാമസഭ കളി�െട�ം സ�ഹ
മാധ�മ�ളി�െട�ം ജന�ളിൽ േബാധവത്കരണം
നട�ി വ���്. ജലേ�ാത�കൾ നിക�ി

�ളള െക�ിട നിർ�ാണം �ാമ പ�ായ�കൾ

നിയ�ി�  ്വ���്.

(ഇ)
കഴി� പ�് വർഷ�ാലയളവിൽ
നിക�െ���ം

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതാ�ി�ീർ��മായ

ജലേ�ാത�കൾ സംബ�ി�  ്സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ജി� തിരി�്
വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) കഴി� പ�് വർഷ�ാലയളവിൽ
നിക�െ��തായ ജലേ�ാത�കൾ ഒ�ംതെ�
��യിൽെ��ി�ി�. ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ�
േതാ�ക�െട�ം െച�് ഡാ�ക�െട�ം
�ന��ാരണം േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�്
പ�തി �കാര�ം
വാർഷികപ�തിയി�ൾെ���ി�ം

�ാമപ�ായ�കൾ നട�ിലാ�ി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   (  എ  )

ജലവവിഭവ  വകുപവിലല  ഐ.ഡവി.ആര.ബവി  കകാരരകാലയതവിലന്റെ  രരഖകള്  പ്രകകാരന്ധം
സന്ധംസകാനലത 41036 കുളങ്ങളുലടെ പടവികയകാണണ് നവിലവവിലുളളതണ്.  ഇവയുലടെ ജവില്ല തവിരവിച്ചുളള
കണകണ് ചുവലടെ രചേരക്കുന.

നന്ധം ജവില്ല കുളങ്ങളുലടെ എണന്ധം

1 തവിരുവനന്തപുരന്ധം 1235

2 ലകകാല്ലന്ധം 732

3 പതനന്ധംതവിട 1754

4 ആലപ്പുഴ 3751

5 രകകാടയന്ധം 4012

6 ഇടുകവി 2278

7 എറണകാകുളന്ധം 3668

8 തൃശ്ശൂര 5708

9 മലപ്പുറന്ധം 2942

10 പകാലകകാടെണ് 9645

11 രകകാഴവിരകകാടെണ് 1934

12 വയനകാടെണ് 921

13 കണ്ണൂര 1259

14 കകാസരരഗകാഡണ് 1197

ആലക 41036



അനുബനന്ധം   (  ബബ  )

കകാലകാവസ്ഥയബല്  വരുന്ന  മകാറന്ധം  ആദദന്ധം  അനുഭവപപ്പെടുന്ന  മമഖലകളബപലകാന്നന
ജലവബഭവമകാണന.  ഇതബപനെ  പ്രതബമരകാധബക്കുന്നതബനുളള  ശകാസസ്ത്രീയ  മകാര്ഗ്ഗങ്ങളബപലകാന്നന
ജലസന്ധംരക്ഷണതബനുളള  പ്രകൃതബദതയൂണബറകായ  നെസ്ത്രീര്തടകാടബസ്ഥകാനെതബല്  പദ്ധതബകള
വബഭകാവനെന്ധം  പചെയന  നെടപ്പെബലകാക്കുക  എന്നതന.  ഹരബതമകരളന്ധം  മബഷപന്റെ  ഉപമബഷനെകായ
"ജലസമൃദ്ധബ"-  യുപട  ഭകാഗമകായബ  ഗകാമപഞകായത്തുതലതബല്  സന്ധംമയകാജബത
നെസ്ത്രീര്തടപകാനുകള  തയകാറകാകബയബട്ടുണന.  വബവബധ  വകുപ്പുകളബപല  ഉമദദകാഗസ്ഥരുന്ധം
തമദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സ്ഥകാപനെ  പ്രതബനെബധബകളുമടങ്ങബയ  സകാമങ്കേതബകസമബതബ
ജനെകസ്ത്രീയമകായകാണന  നെസ്ത്രീര്തട  പകാനുകള  തയകാറകാകബയബട്ടുളളതന.  റബഡനജന-ടു-വകാലബ
സമസ്ത്രീപനെമതകാടു  കൂടബ  തയകാറകാകബയബട്ടുളള  റബമപ്പെകാര്ടബല്  ഏപറടുമകണ  പ്രവൃതബകള
മുന്ഗണനെകാക്രമതബല് പടബകപപ്പെടുതബയബട്ടുണന. സകാമ്പതബക ലഭദതയനുസരബചന പ്രവൃതബകള
നെബര്വ്വഹബച്ചു  വരുന.  ഇമതകാപടകാപ്പെന്ധം,  മതകാടുകളബല്  പചെറുതടയണ,  പവന്റഡന  മക്രകാസന
ബകാറുകള  എന്നബവ  നെബര്മബചന  നെസ്ത്രീപരകാഴുകന  സ്ഥകായബയകാകലന്ധം  ഭൂജലമപകാഷണവന്ധം
സകാധദമകാക്കുന്ന പ്രവൃതബയുന്ധം നെബര്വ്വഹബച്ചുവരുന. പുഴകളക്കുകുറുപക നെബര്മബചബട്ടുളള തടയണ,
പറഗുമലറര്  എന്നബവയ്ക്കു  സമസ്ത്രീപന്ധം  അടബഞ്ഞു  കൂടബയ  എകല്/ചെളബ/മണല്/മകാലബനെദങ്ങള
എന്നബവ നെസ്ത്രീകന്ധം പചെയന പ്രമദശബകജലലഭദത വര്ദ്ധബപ്പെബക്കുക/ നെസ്ത്രീപരകാഴുകന സുഗമമകാക്കുക എന്നസ്ത്രീ
പ്രവൃതബയുന്ധം നെബര്വ്വഹബച്ചു വരുന.

ജലമസകാതസ്സുകള സന്ധംരക്ഷബചന എലകായബടങ്ങളബലന്ധം ജലലഭദത ഉറപ്പു വരുതകാനെകായബ
‘ഭൂജലസന്ധംരക്ഷണവന്ധം സന്ധംമപകാഷണവന്ധം’ എന്ന പകാന് പദ്ധതബ ഭൂജലവകുപ്പെന നെടപ്പെകാകബ വരുന.
മമല്ക്കൂരയബല് നെബനള്ള മഴപവള്ളന്ധം ഉപമയകാഗപപ്പെടുതബ റസ്ത്രീചെകാര്ജന പബറന  /  തുറന്ന കബണര് /
കുഴല്കബണര്  സന്ധംമപകാഷണ  പദ്ധതബകളുന്ധം,  പചെറബയ  തടയണകള,  പചെറബയ  കുളങ്ങളുപട
പുനെരുജസ്ത്രീവനെന്ധം  (  0.1  പഹക്ടറബല് തകാപഴയുള്ളതന  )  എന്നസ്ത്രീ  പ്രവൃതബകള ഈ പദ്ധതബയബല്
ഉളപപ്പെടുതബ, ദസ്ത്രീര്ഘകകാലകാടബസ്ഥകാനെതബല് ജലലഭദത ഉറപ്പു വരുതകാനെകായബ സന്ധംസ്ഥകാനെതന
നെടപ്പെബലകാകബ വരുന. 

ഹരബത മകരളന്ധം മബഷന് പ്രവര്തനെങ്ങളുപട ഭകാഗമകായബ സന്ധംസ്ഥകാനെപതകാടകാപക 25241
കുളങ്ങള  നെവസ്ത്രീകരബക്കുകയുന്ധം  18883  കുളങ്ങള  പുതബയതകായബ  നെബര്മബക്കുകയുന്ധം  പചെയബട്ടുണന .
കൂടകാപത  412  കബ.മസ്ത്രീ.  നെസ്ത്രീളതബല്  പുഴകളുന്ധം  45736  കബ.മസ്ത്രീ.  നെസ്ത്രീളതബല്  നെസ്ത്രീര്ചകാലകളുന്ധം
പുനെരുജസ്ത്രീവബപ്പെബച്ചു.  ഇതുകൂടകാപത  62921  കബണറുകളബല്  റസ്ത്രീചെകാര്ജബന്ധംഗന  സന്ധംവബധകാനെന്ധം
എര്പപ്പെടുതകാന് കഴബഞബട്ടുണന .  നെസ്ത്രീര്തടകാടബസ്ഥകാനെതബല് നെസ്ത്രീര്തട പകാനുകള തയകാറകാകബ
അവയബല് ഉളപപ്പെട പ്രവൃതബകള മുന്ഗണനെകാക്രമന്ധം തസ്ത്രീരുമകാനെബചന  നെടപ്പെബലകാക്കുന്ന ശകാസസ്ത്രീയ
രസ്ത്രീതബയബല്  പ്രവര്തനെങ്ങള നെടതകാനെകാണന  ലക്ഷദമബടതന.  ഇതബന്പ്രകകാരന്ധം സന്ധംസ്ഥകാനെപത
1034  തമദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ സ്ഥകാപനെങ്ങളബലന്ധം  1013  ഇടത്തുന്ധം ഇതരന്ധം പകാനുകള തയകാറകാകബ
അവയബല് ഉളപപ്പെട  പ്രവൃതബയുപട  നെബര്വ്വഹണന്ധം നെടതബവരുന.  ഹരബതമകരളന്ധം  മബഷപന്റെ
ഭകാഗമകായബ  നെടപ്പെബലകാകബയ നെസ്ത്രീര്ചകാലകളുപട ശന്ധംഖല പുനെ:സ്ഥകാപബക്കുന്നതബനുന്ധം നെസ്ത്രീര്ചകാലകള
പുനെരുജസ്ത്രീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുമകായബ  'ഇനെബ  ഞകാപനെകാഴുകപട'  എന്ന  മപരബല്  ഒരു  ജനെകസ്ത്രീയ
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കകാമ്പയബന് സന്ധംഘടബപ്പെബചബരുന.  മുകളബല് സൂചെബപ്പെബചതബല്  10253  കബമലകാ മസ്ത്രീറര് നെസ്ത്രീര്ചകാലകള
പ്രസ്തുത കകാമ്പയബപന്റെ ഭകാഗമകായബ 3 ഘടങ്ങളകായബ പുനെരുജസ്ത്രീവബപ്പെബചതകാണന .

മഹകാതകാഗകാനബ  മദശസ്ത്രീയ  ഗകാമസ്ത്രീണ  പതകാഴബലറപ്പെന  പദ്ധതബയുപട  ഭകാഗമകായബ
ജലമസകാതസ്സുകള  സന്ധംരക്ഷബചന  ജലലഭദത  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതബനെകായബ  പതകാഴബലറപ്പെന
പദ്ധതബയബല്  ഉളപപ്പെടുതബ  നെസ്ത്രീര്തടകാധബഷബത  പ്രവര്തനെങ്ങളുന്ധം  പരമ്പരകാഗത
ജലമസകാതസ്സുകളുപട  നെവസ്ത്രീകരണ  പ്രവര്തനെങ്ങളുന്ധം  ഏപറടുതന  നെടപ്പെബലകാകബവരുനണന.
പപകാതുകുളങ്ങളുപട  പുനെരുദ്ധകാരണന്ധം,  മതകാടുകളുപടയുന്ധം  പപകാതുജലകാശയങ്ങളുപടയുന്ധം
സന്ധംരക്ഷണ പ്രവര്തനെങ്ങള എന്നബവ ഇതബപന്റെ ഭകാഗമകായബ ഏപറടുക്കുനണന.  

2008  –  പല  മകരള  പനെല്വയല്  തണസ്ത്രീര്തട  സന്ധംരക്ഷണ  നെബയമ  പ്രകകാരന്ധം,
ജലമശഖരങ്ങള,  മസകാതസ്സുകള എന്നബവ സന്ധംരക്ഷബക്കുന്നതബനെകായബ,  അനെധബകൃത തരന്ധംമകാറന്ധം
പചെയപപ്പെട  തണസ്ത്രീര്തടന്ധം  സന്ധംബനബചന ,  ടബ  നെബയമതബപന്റെ  വകുപ്പെന  11  പ്രകകാരന്ധം  നെടപടബ
സസ്വസ്ത്രീകരബക്കുകയുന്ധം,  വകുപ്പെന  23  പ്രകകാരമുള്ള  ശബക്ഷകാനെടപടബകള  സസ്വസ്ത്രീകരബചന  വരുകയുന്ധം
പചെയ്യുനണന .  കൂടകാപത,  അനെധബകൃത  തരന്ധംമകാറ/  പരബവര്തനെന്ധം  തടയുന്നതബനെകായബ,  ജബലകാ
കളമക്ട്രേറ്റുകള, തകാലൂക്കുകള എന്നബവ മകനസ്ത്രീകരബചന  സനകസ്വകാഡുകള രൂപസ്ത്രീകരബക്കുകയുന്ധം അവധബ
ദബവസങ്ങളബലളപപ്പെപട  പമടകാളബങ്ങുകള  നെടത്തുകയുന്ധം  പചെയ്യുനണന .  അതബനെകാല് തപന്ന ടബ
നെബയമവമകായബ ബനപപ്പെട മമഖലകളബല്, അനെധബകൃത തരന്ധംമകാറന്ധം/ പരബവര്തനെന്ധം ഒരു പരബധബ
വപര തടയുന്നതബനെന  റവനെന്യൂ വകുപ്പെബനെന  സകാധബചബട്ടുണന  .

നെഗരകകാരദ  വകുപ്പുമകായബ  ബനപപ്പെടന  സന്ധംസ്ഥകാനെപത  ജലമസകാതസ്സുകള
സന്ധംരക്ഷബക്കുന്നതബനെകായബ  ബഹ.  മദശസ്ത്രീയ  ഹരബത  ടടബന്യൂണലബപന്റെ  ഉതരവകള
നെടപ്പെബലകാക്കുന്നതുമകായബ  ബനപപ്പെടന  നെദബകളുന്ധം  ജലമസകാതസ്സുകളുന്ധം  വൃതബയകാകബ
സൂക്ഷബക്കുകയുന്ധം,  അതബമലയന  ഖരമകാലബനെദവന്ധം  ദ്രവമകാലബനെദങ്ങളുന്ധം  ഒഴുകബവബടകാപത
സന്ധംരക്ഷബക്കുകയുന്ധം  പചെയ്യുന്നതബനെന  നെഗരസഭകള  വഴബ  പദ്ധതബകള  ആവബഷ്കരബചന
പ്രവര്തനെങ്ങള  നെടത്തുനണന.   നെഗരസഭകളബല്  അയങ്കേകാളബ  പതകാഴബലറപ്പെന  പദ്ധതബയുപട
ഭകാഗമകായബ കുളങ്ങളുന്ധം മതകാടുകളുന്ധം വൃതബയകാകബ വരുനണന.  

           നെഗര പ്രമദശങ്ങളബപല മകാലബനെദന്ധം നെബറഞ കനെകാലകള മൂന മകാസതബപലകാരബകല്
നെഗരസഭകളബപല  ശുചെസ്ത്രീകരണ  പതകാഴബലകാളബകപള  ഉപമയകാഗബചന  മകാലബനെദന്ധം  നെസ്ത്രീകന്ധം  പചെയന
നെസ്ത്രീപരകാഴുകന  ഉറപ്പു  വരുത്തുനണന.   കൂടകാപത,  വലബയ  മതകാടുകളുന്ധം  കനെകാലകളുന്ധം  കുളങ്ങളുന്ധം
നെഗരസഭകളബപല  എഞബനെസ്ത്രീയറബന്ധംഗന  വബഭകാഗന്ധം  എസബമമറന  തയകാറകാകബ  പ്രവൃതബകള
ഏപറടുതന  വൃതബയകാകബവരുനണന.   നെഗരസഭകാ  പരബധബയബപല  നെദബകളുന്ധം,  അരുവബകളുന്ധം
ഹരബതമകരള  മബഷപന്റെ  ‘ഇനെബ  ഞകാപനെകാഴുകപട’  എന്ന  കദകാമ്പയബനെബല്  ഉളപപ്പെടുതബ
വൃതബയകാകബയബട്ടുണന. 

മണന  സന്ധംരക്ഷണ  വകുപ്പുമകായബ  ബനപപ്പെടന  കകാര്ഷബക  അടബസ്ഥകാനെ  സസൗകരദ
വബകസനെവന്ധം,  ജലലഭദത  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതുന്ധം,  പകാരബസ്ഥബതബക  പുനെരുജസ്ത്രീവനെന്ധം
സകാധദമകാക്കുന്നതുമകായ  വബവബധ  നെസ്ത്രീര്തട  പദ്ധതബകളകാണന    പ്രധകാനെമകായുന്ധം  ആവബഷ്കരബച്ചു
നെടപ്പെബലകാകബ  വരുന്നതന .  കകാര്ഷബകകാടബസ്ഥകാനെ  വബകസനെന്ധം  ലക്ഷദമബട്ടുപകകാണന  നെബകാര്ഡന 
സഹകായമതകാപട നെടപ്പെബലകാക്കുന്ന ആര്.ഐ.ഡബ.എഫന  പദ്ധതബ,  ശുദ്ധജല സന്ധംഭരണബകളുപട
വൃഷബ പ്രമദശപത മണന -ജല സന്ധംരക്ഷണന്ധം,  മണബടബചബലള്ള പ്രമദശങ്ങളുപട ബലപപ്പെടുതല്,
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ജലകാശയങ്ങളുപടയുന്ധം  നെസ്ത്രീരുറവകളുപടയുന്ധം  പുനെരുജസ്ത്രീവനെ  പദ്ധതബയബല്  ഉളപപ്പെടുതബ
പപരുമകാടബ  പഞകായതബപല  ഭൂഗര്ഭ  ജലവബതകാനെന്ധം  പരബമപകാഷബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള
പ്രവര്തനെങ്ങള,  കുളങ്ങള  /  നെസ്ത്രീരുറവകള  എന്നബവയുപട  പുനെരുദ്ധകാരണന്ധം,  നെദബകളുപട
ടകവഴബകളുപട  പുനെരുജസ്ത്രീവനെ  പ്രവര്തനെങ്ങള,  സൂക്ഷ്മ  നെസ്ത്രീര്തട  വബകസനെന്ധം,
എന്നബവയകാണന  വകുപ്പെന  നെടപ്പെബലകാകബ  വരുന്ന  പ്രധകാനെ  പദ്ധതബകള.  പകാലകകാടന  ജബലയബപല
രൂക്ഷമകായ  വരളചയന  ശമനെന്ധം  കകാണുന്നതബനുന്ധം  ഭൂഗര്ഭ  ജലവബതകാനെന്ധം  ഉയര്ത്തുന്നതബനുന്ധം
കകാര്ഷബക  ജലമസചെനെതബനെന  ഉതകുന്ന  രസ്ത്രീതബയബല്  56  കുളങ്ങളുപട  നെവസ്ത്രീകരണവന്ധം  തൃശ്ശൂര്
ജബലയബല്  രണന  കുളങ്ങളുപട  നെവസ്ത്രീകരണവന്ധം  വകുപ്പെന  പൂര്തസ്ത്രീകരബചബട്ടുണന .  കൂടകാപത
നെസ്ത്രീര്തടകാടബസ്ഥകാനെതബല് നെടപ്പെബലകാക്കുന്ന വബവബധ പദ്ധതബകളബല് ഉളപപ്പെട കുളങ്ങളുപടയുന്ധം
ചെകാലകളുപടയുന്ധം  മതകാടുകളുപടയുന്ധം  സന്ധംരക്ഷണവന്ധം  പുനെരുദ്ധകാരണ  പ്രവര്തനെങ്ങളുന്ധം
സന്ധംസ്ഥകാനെത്തുടനെസ്ത്രീളന്ധം നെടപ്പെബലകാകബ വരുന.
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