
1 of 1

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 552 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ൾ െക�ിട��െട അ����ണികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ,
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 
�ീ. നജീബ് കാ��രം, 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ൾ െക�ിട��െട
അ����ണികൾ നട�ാ�തിനാൽ �ൾ
െക�ിട�ൾ ബല�യം േനരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി)

�ൾ െക�ിട��െട അ����ണികൾ�ാവശ�മായ
�ക അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. സം�ാനെ� സർ�ാർ ��ക�െട
അ����ണികൾ ഉൾെ�െട�� �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ��തിനായി ഓേരാ �ളി�ം ��ിക�െട
എ��ിന�സരി�  ്10,000 �പ �തൽ ഒ� ല�ം
�പ വെര �ൾ �ാ�് ഇന�ിൽ

കഴി�വർഷ�ം ഈ വർഷ�ം അ�വദി�ി��്.
��ത �ക െചലവഴി��തി�� മാർ� േരഖ�ം
��കൾ�് നൽകിയി��്. ഇേതാെടാ�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �േഖന�ം
��ക�െട അ����ണികൾ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്. ഈ വർഷെ� �ക
അ�വദി�തിെ� മാനദ�ം അ�ബ�മായി

േചർ�ി��്.

(സി)

�ൾ െക�ിട��െട അ����ണികൾ�ായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) �ൾ െക�ിട��െട �മത�ം, ഭൗതിക
സാഹചര���െട പര�ാ�ത�ം വിലയി��ി

ആവശ�െമ�ിൽ അ����ണികൾ നട�വാ�ം,
അെ��ിൽ പകരം സംവിധാനം ഒ��വാ�ം േവ�
നിർേ�ശ�ൾ എ�ാ ഉേദ�ാഗ�ർ�ം

നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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