
1 of 1

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2714 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ർ മ�ല�ിൽ പ�ികജാതി വ��മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം അ�വദി� �ക

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ)
ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ പ�ികജാതി
വ��മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം
2016 �തൽ 2021 വെര എ� �ക
അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(എ) ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ പ�ികജാതി
വ��മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം
2016 �തൽ 2021 വെര 3,26,14,900/-�പ (��്
േകാടി ഇ�പ�ിയാറ്  ല��ി

പതിനാലായിര�ി െതാ�ായിരം �പ മാ�ം)
അ�വദി�ി��്.

(ബി) ആയതിെ� പ�ായ�് അടി�ാന�ി��

വിശദാംശം നൽകാേമാ ;
(ബി) പ�ായ�് അടി�ാന�ി�� വിശദാംശം

അ�ബ�മായി േചർ��

(സി)

എ� അേപ�കൾ�് എ� �ക വീതം
അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ചികി�ാ ധനസഹായമായി 1471
അേപ�കൾ�് 2,66,14,900/-�പ�ം (ര�്
േകാടി അ�പ�ിയാറ്  ല��ി

പതിനാലായിര�ി െതാ�ായിരം �പ മാ�ം)
ഏകവ�മാനദായകെ� മരണ�ിന്

ധനസഹായമായി 39 അേപ�കൾ�് 60,00,000/-
�പ�ം (അ�പത് ല�ം �പ മാ�ം)
അ�വദി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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