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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6022 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിെ� കീഴി�� േ���ളിെല ജീവന�ാർ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി
Shri K. Radhakrishnan

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

(എ) മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിെ� കീഴിൽ െഷാർ�ർ
മ�ല�ിൽ എ� േ���ളാ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി��
െഷാർ�ർ മ�ല�ി�� േ����െട േപര്
വിവര�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ��ത േ���ളിൽ �ിര ജീവന�ാ�ം
അ�ാ�വ�മായി എ�േപർ േജാലി െച�്
വ��;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
125 �ിരം ജീവന�ാ�ം 25 താൽ�ാലിക
ജീവന�ാ�ം േജാലി െച�വ���്.

(സി)
േകാവിഡ്  കാല�് ഈ ജീവന�ാർ�് ശ�ളം
�ട�ാെത നൽകാൻ കഴി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) �ീ. പാല�ർ വി�േ��ം ഒഴിെക��
േ���ളിൽ മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡ്
മാേന�െമ�് ഫ�ിെ� ധനസഹായം �ടി
നൽകിെ�ാ�് ജീവന�ാർ�് ശ�ളം
നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന
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13 മൂന്നുമൂര്തന്തി ദദേവസസന, തൃകടടീരന്തി പന്തി.ഒ. 679 502

14 മുണ്ടനേഹാനകുറുശന്തി ദദേവസസന, ചനേലഹായ

15 ചനേലഹായ ദദേവസസന, ചനേലഹായ പന്തി.ഒ. 679 335

16 ഞഹാളൂചന്തിറ ദദേവസസന, വലപ്പുഴ, ചനേലഹായ

17 പനേദഞ്ചേരന്തി വന്തിഷഷ്ണുൂ ദദേവസസന, ചേളവറ – 678 505
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