II ഇ.ബബ. XV-കകേരള നബയമസഭ/III-18
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 നവഞ്ചാംബര് 09, ചചഞവ
നബയമസഭ

രഞവബചലെ

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമഞനചപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം
കചര്ന.
വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്
53 (*511) ജേലെവബഭവ വകുപ്പെബചന്റെ പദതബകേള്
ജേലെവബഭവ വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ ചചവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ചകേ.
കൃഷ്ണന്കുട്ടബ) നല്കേബയ
സമയബനബതമഞയബ

മറുപടബയബല്, ജേലെവബഭവ
നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനക്ക്

വകുപ്പെബചന്റെ

നടപടബ

പദതബകേള്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണനഞ്ചാം

പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക് അനുമതബ നല്കുനതബനുഞ്ചാം കേഞരദക്ഷമത വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം
പുകരഞഗതബ വബലെയബരുത്തുനതബനുഞ്ചാം പപ്രസക്ക് കസഞഫക്ക്ചവയര്,

ഇ-കമഞണബറക്ക്

എനബവ വബകേസബപ്പെബചബട്ടുചണനഞ്ചാം സഭചയ അറബയബച. കകേരള വഞട്ടര് അകതഞറബറബ
മുഖഞനബരഞ്ചാം

നടനചകേഞണബരബക്കുന

പദതബകേള്

സമയബനബതമഞയബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് പഞസക്ക് (PASK) കസഞഫക്ക്ചവയര് മുകഖന അവകലെഞകേനഞ്ചാം

2

നടത്തബവരുനചണനഞ്ചാം കകേരള ഇറബകഗഷന് ഇന്ഫഞസ്ട്രക്ചര് ചഡെവലെപ്ചമന്റെക്ക്
കകേഞര്പ്പെകറഷചന്റെ പ്രവൃത്തബകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുമുന്പക്ക് എസബകമറക്ക് പ്രകേഞരമുളള
വര്കക്ക് കബ്രേക്ഡെഡൗണ് സ്ട്രക്ചര് തയഞറഞകബ പ്രവൃത്തബകേളുചട പുകരഞഗതബ
ചവബ്പസറബല്

പ്രസബദസ്പീകേരബചവരുനണക്ക്.

ജേലെവബതരണ പദതബകേളുചട

പപപ്പെക്ക് ചചലെന് സഞപബക്കുനതബനഞയബ കറഞഡെക്ക് മുറബക്കുനതബനക്ക് ചപഞതുമരഞമത്തക്ക്
വകുപ്പെബചലെ ROW കപഞര്ട്ടല് വഴബ

അനുമതബ ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനണക്ക്. ജേലെനഷഞ്ചാം കുറയഞന് കേഞലെപ്പെഴകഞ്ചാം ചചന പപപ്പുകേള്
മഞറബ

സഞപബകഞന്

അറകുറപ്പെണബകേള്
ഏര്ചപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്

ബ്ലൂ

പപപ്പെക്ക്
ബ്രേബകഗഡെക്ക്

പലെനുകേളബചലെ
സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

പപപ്പുകേളുചട ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകഞന്

Central

Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET)-ചയ
ചുമതലെചപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ചചയബട്ടുചണനക്ക് മനബ വദക്തമഞകബ.
വഞര്ഷബകേ അറകുറപ്പെണബകേള്

നടത്തുനതബനുഞ്ചാം

കേനഞലുകേളുചട

മഞലെബനദങ്ങള് നസ്പീകഞ്ചാം

ചചയ്യുനതബനുഞ്ചാം പലെനബഞ്ചാംഗക്ക്, ചറകബഫബകകഷന് തുടങ്ങബയവ നടത്തബ ജേലെകചഞര്ച
ഇലഞതഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരുനണക്ക്. സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് 2500-ഓളഞ്ചാം
കുടബചവള്ള പദതബകേള് നടപ്പെഞകബവരുനചണനഞ്ചാം ഗഞര്ഹബകേ കേണക്ഷനുകേള്
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കവഗത്തബല്

ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്

കുടബചവള്ളത്തബചന്റെ

നടപടബ

ഗുണനബലെവഞര

സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണനഞ്ചാം

പരബകശഞധനയക്ക്

ആധുനബകേ

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങകളര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണനഞ്ചാം മഴചവള്ള സഞ്ചാംഭരണത്തബനക്ക് ശഞസസ്പീയ
രസ്പീതബകേള് അവലെഞ്ചാംബബചബട്ടുചണനഞ്ചാം ജേലെജേസ്പീവന് പദതബ പൂര്ത്തബയഞകുനകതഞചട
നഗര/ഗ്രഞമസ്പീണ

കമഖലെയബചലെ

കുടബചവള്ള

പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബകഞന്

കേഴബയചമനഞ്ചാം അരുവബകര ഡെഞമബചലെ മണക്ക് നസ്പീകഞ്ചാം ചചയക്ക് കൂടുതല് ചവള്ളഞ്ചാം
കശഖരബകഞന് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണനഞ്ചാം 'ചചജേക' പദതബയചട ഭഞഗമഞയബ
സഞപബച

ചചപപ്പെക്ക്

ചചലെനുകേള്

മഞറബസഞപബക്കുന

പ്രവൃത്തബകേള്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുചണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ വദക്തമഞകബ.
പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കുടുഞ്ചാംബങ്ങളുചട ജേലെജേസ്പീവന് പദതബയബചലെ ഉപകഭഞക്തൃവബഹബതഞ്ചാം
വഹബകഞന് പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബകേസന വകുപ്പെക്ക്
പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവഗ്ഗ,

പബനഞകവബഭഞഗ

ഉപകചഞദദത്തബലെബടചപട്ടുചകേഞണക്ക് വദക്തമഞകബ.

നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണനക്ക്
കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ
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54 (*512) ചവള്ളചപ്പെഞക ദുരബതഞ്ചാം കനരബടുന പ്രകദശങ്ങളബല് ശുദജേലെഞ്ചാം
എത്തബകഞന് നടപടബ
ജേലെവബഭവ വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ ചചവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ
മറുപടബയബല്,

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്

അടുത്ത

കേഞലെത്തുണഞയ

പ്രളയത്തബലുഞ്ചാം

ചവള്ളചപ്പെഞകത്തബലുഞ്ചാം 8 ജേബലകേളബലെഞയബ കകേരള വഞട്ടര് അകതഞറബറബയചട 79
ജേലെവബതരണ പദതബകേളുചട പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം തടസ്സചപ്പെട്ടബട്ടുചണനഞ്ചാം ഇടുകബയബചലെ
രണക്ക്

കുടബചവള്ള

പദതബകേചളഞഴബചകേ

മചറലഞഞ്ചാം

പുനനഃസഞപബകഞന്

കേഴബഞബട്ടുചണനഞ്ചാം സഭചയ അറബയബച. ഇടുകബ ജേബലയബല് കകേടുപഞടുകേള്
സഞ്ചാംഭവബച 76 ജേലെനബധബ പദതബകേളബല് 62 എണവഞ്ചാം പഞലെകഞടക്ക് മുണന്പഞറ
കുടബചവള്ള

പദതബയഞ്ചാം 2021 ഡെബസഞ്ചാംബര് 31-ഓടുകൂടബ പുനനഃസഞപബകഞന്

ആവശദമഞയ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവരുന. പ്രളയബഞധബത പ്രകദശങ്ങളബല്
ശുദജേലെഞ്ചാം

എത്തബക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

കകേരള

ദുരബതഞശസഞസ
വഞട്ടര്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

അകതഞറബറബയചട

കേഞരദഞലെയത്തബല് 24 മണബക്കൂര് കേണ്കടഞള് റഞ്ചാം തുറക്കുകേയഞ്ചാം
കനഞഡെല്

ഒഞഫസ്പീസര്മഞര്

വബലെയബരുത്തുകേയഞ്ചാം ചചയബട്ടുണക്ക്.

മുകഖന

ദുരബതഞശസഞസ

കകേന
ജേബലഞതലെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ജേലെവബതരണഞ്ചാം തടസ്സചപ്പെട്ട പ്രകദശങ്ങളബല്
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ഉടന്തചന പ്രശ്നഞ്ചാം പരബഹരബക്കുകേയഞ്ചാം ഏതക്ക് പ്രതബകൂലെ കേഞലെഞവസയബലുഞ്ചാം
കുടബചവള്ളഞ്ചാം ലെഭദമഞകഞന് കമജേര് പഞന്റുകേളബലുഞ്ചാം ടഞങ്കര് കലെഞറബ കപഞയബന്റുകേളബലുഞ്ചാം
ജേലെഞ്ചാം കശഖരബചക്ക് വയ്ക്കുകേയഞ്ചാം ദുരബതഞശസഞസ കേദഞമ്പുകേളബല് വബതരണഞ്ചാം ചചയ്യുന
ജേലെത്തബചന്റെ

ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം

സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം

ഉറപ്പെക്ക്

ചചയബട്ടുണക്ക്.

ജേലെകസഞതസ്സുകേളബചലെ
സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണനഞ്ചാം

എകലുഞ്ചാം

വരുത്തുനതബനക്ക്

പ്രളയബഞധബത
മണഞ്ചാം

ജേലെനഷഞ്ചാം

സഞപബകഞന് തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുചണനഞ്ചാം

നസ്പീകഞ്ചാം

നടപടബകേള്
പ്രകദശങ്ങളബചലെ

ചചയ്യുനതബനക്ക്

കേചണത്തുനതബനക്ക്

'കഫഞ

നടപടബ
മസ്പീറര്'

ജേലെജേസ്പീവന്, അമൃതക്ക് പദതബകേള്

യഞഥഞര്തദമഞകുനകതഞചട എലഞ പ്രകദശങ്ങളബചലെയഞ്ചാം കുടബചവള്ള പ്രശ്നങ്ങള്
പരബഹരബകഞന് കേഴബയചമനഞ്ചാം
രണഞഞ്ചാംഘട്ട

ചകേഞയബലെഞണബ കുടബചവള്ള പദതബയചട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
55 (*513) മുലചപ്പെരബയഞറബല് പുതബയ അണചകട്ടക്ക്
ജേലെവബഭവ
മറുപടബയബല്,

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ
കകേരളത്തബചലെ

ചചവദദ്യുതബ

ജേനങ്ങളുചട

ജേസ്പീവനുഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ
സസത്തബനുഞ്ചാം

നല്കേബയ
സുരക്ഷ

ഉറപ്പെഞക്കുകേചയന ലെക്ഷദകത്തഞചടയഞണക്ക് 126 വര്ഷഞ്ചാം പഴകമുള്ള മുലചപ്പെരബയഞര്
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അണചകട്ടബനക്ക്

പകേരഞ്ചാം പുതബയ ഡെഞഞ്ചാം

മുകനഞട്ടുവചബട്ടുള്ളചതനക്ക്

സഭചയ

ബലെക്ഷയചത്തക്കുറബചള്ള
അണചകട്ടബനക്ക്

ആശങ്കകേള്

ഏകേകദശഞ്ചാം

366

പണബയണചമന
അറബയബച.

അണചകട്ടബചന്റെ

കേണകബചലെടുത്തക്ക്

മസ്പീറര്

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

തഞചഴയഞയബ

നബലെവബചലെ
പുതബയ

ഡെഞഞ്ചാം

പണബയണചമന കകേരളത്തബചന്റെ ആവശദഞ്ചാം ബഹുമഞനചപ്പെട്ട സുപ്രസ്പീഞ്ചാം കകേഞടതബ
അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം

തമബഴക്ക്നഞടബചന്റെ

സമ്മേതകത്തഞടുകൂടബ

പുതബയ

ഡെഞഞ്ചാം

നബര്മ്മേബകഞന് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം ചചയബട്ടുണക്ക്. കകേന വനഞ്ചാം പരബസബതബ
മനഞലെയത്തബചന്റെ

നബബനനകേള്കക്ക് വബകധയമഞയബ

പുതബയ ഡെഞമബചന്റെ

പരബസബതബ ആഘഞത പഠനഞ്ചാം പുകരഞഗമബച വരുനചണനഞ്ചാം സുപ്രസ്പീഞ്ചാം കകേഞടതബ
ഉത്തരവബചന്റെ

അടബസഞനത്തബല്

സഞ്ചാംഭരണകശഷബയഞ്ചാം

തഞഴക്ക്ഭഞഗചത്ത

പുതബയ

അണചകട്ടബനഞവശദമഞയ

പുഴയചട

വഞഹകേകശഷബയഞ്ചാം

കേണകബചലെടുത്തുചകേഞണക്ക് Full Reservoir Level, Maximum Water Level
എനബവ

പുനര്രൂപകേല്പ്പെന

ചചയ്യുനതഞചണനഞ്ചാം

മനബ

വദക്തമഞകബ.

മുലചപ്പെരബയഞറബല് പുതബയ അണചകട്ടക്ക് പണബയനതുള്ചപ്പെചടയള്ള പ്രശ്നങ്ങളബല്
തമബഴക്ക്നഞടുമഞയബ ധഞരണയബചലെത്തുനതബനക്ക് ഡെബസഞ്ചാംബറബല് മുഖദമനബതലെത്തബല്
കയഞഗഞ്ചാം കചരഞന് തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്. കബബബ ഡെഞഞ്ചാം ശക്തബചപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

7

മരങ്ങള് മുറബകഞന് നല്കേബയ അനുമതബ മരവബപ്പെബചബട്ടുചണനഞ്ചാം റള് കേര്വക്ക്
സഞപബചക്ക്

ജേലെനബരപ്പെക്ക്

നബരസ്പീക്ഷബകഞനുഞ്ചാം

തഞഴബനബര്ത്തഞനുഞ്ചാം

24

മണബക്കൂറുഞ്ചാം

സഞ്ചാംവബധഞനകമര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണനഞ്ചാം

ജേലെവബതഞനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
56 (*514) ഡെഞമുകേളബല് അടബഞ മണഞ്ചാം ചചളബയഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം സഞ്ചാംഭരണകശഷബയബല്
കുറവക്ക്
ജേലെവബഭവ

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

ചചവദദ്യുതബ

മറുപടബയബല്, സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് 2018, 2019

വകുപ്പുമനബ

നല്കേബയ

വര്ഷങ്ങളബലുണഞയ പ്രളയത്തബല്

ജേലെവബഭവ വകുപ്പെബചന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള ഡെഞമുകേളബല് മണഞ്ചാം ചചളബയഞ്ചാം അടബഞതുമൂലെഞ്ചാം
സഞ്ചാംഭരണകശഷബയബല് ഏകേകദശഞ്ചാം 40 ശതമഞനഞ്ചാം വചര കുറവണഞയബട്ടുചണനക്ക്
സഭചയ അറബയബച. മഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം ഡെഞമബചന്റെ ജേലെസഞ്ചാംഭരണബകേളബചലെ മണഞ്ചാം ചചളബയഞ്ചാം
നസ്പീകഞ്ചാം ചചയ്യുന പ്രവൃത്തബകേളുഞ്ചാം

ചുള്ളബയഞര്, വഞളയഞര്, മസ്പീങ്കര, അരുവബകര

എനസ്പീ ഡെഞമുകേളുചടയഞ്ചാം മലെമ്പുഴ, കേഞരഞപ്പുഴ, മലെങ്കര റബസര്കവഞയറുകേളുചടയഞ്ചാം
ഡെസ്പീസബല്കറഷന് നടപടബകേളുഞ്ചാം പുകരഞഗമബചവരുന. എകലുള്ചപ്പെചടയള്ളവ
അടബഞ്ഞുകൂടബയതുമൂലെഞ്ചാം
വനബട്ടുചണങ്കബലുഞ്ചാം

ഡെഞമുകേളുചട

ചക്രവഞതചഴബയഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭരണകശഷബയബല്

അതബവര്ഷവഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

കുറവക്ക്

ഡെഞമുകേളബകലെയ്ക്കുള്ള
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നസ്പീചരഞഴുകക്ക് വര്ദബചതബനക്ക് ആനുപഞതബകേമഞയബ ജേലെവബതഞനഞ്ചാം ക്രമസ്പീകേരബചതബനഞല്
ഇതുമൂലെമുള്ള

ചകേടുതബകേളുണഞയബട്ടബചലനഞ്ചാം

കേഞയലുകേളുചടയഞ്ചാം

കുളങ്ങളുചടയഞ്ചാം

ആഴഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുചമനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ.
57(*515) കകേരള സഞ്ചാംസഞന പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബകേസന
കകേഞര്പ്പെകറഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം
പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവഗ്ഗ, പബനഞകവബഭഞഗ കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ
(ശസ്പീ. ചകേ. രഞധഞകൃഷ്ണന്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവഗ്ഗ
വബഭഞഗങ്ങളുചട സഞമൂഹദ ഉനമനത്തബനഞയബ കകേരള സഞ്ചാംസഞന പട്ടബകേജേഞതബപട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബകേസന കകേഞര്പ്പെകറഷന് വബദദഞഭദഞസ-വബവഞഹ-ഭവന വഞയഞ
പദതബകേളുള്പ്പെചട വബവബധ പദതബകേളഞവബഷ്കരബചക്ക് നടപ്പെഞകബവരുനചണനക്ക്
സഭചയ അറബയബച. 60,000/- രൂപ മുതല് 50 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ വചരയള്ള വബവബധ
വരുമഞനദഞയകേ പദതബകേളബകന്മേല് വഞയ നല്കുകേയഞ്ചാം ഇഡൗ വബഭഞഗകഞര്കക്ക്
സസയഞ്ചാംചതഞഴബല് സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് ചബനബഫബഷദറബ ഓറബയന്റെഡെക്ക്
പദതബ, ലെഘുവദവസഞയ കയഞജേന, മള്ട്ടബപര്പ്പെസക്ക് യൂണബറക്ക് കലെഞണ്, സഞര്ട്ടക്ക്അപക്ക്
സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്ക്കുള്ള വഞയഞ പദതബ
ചപ്രഞഫഷണല്/സഞകങ്കതബകേ

തുടങ്ങബയവ
കയഞഗദതയഞ്ചാം

നടപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം

നബശബത

പവദഗദവമുള്ള
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പട്ടബകേജേഞതബയബല്ചപ്പെട്ട

യവതസ്പീയവഞകള്കക്ക്

സസനമഞയബ

പ്രഞകസ്പീസക്ക്

ചചയ്യുനതബനുഞ്ചാം മറഞ്ചാം പരമഞവധബ അഞക്ക് ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ വചര വഞയ നല്കുകേയഞ്ചാം
ചചയ്യുനണക്ക്.

പട്ടബകേജേഞതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗത്തബല്ചപ്പെട്ട

പബനഞകഞ്ചാം നബല്ക്കുന

സഞമ്പത്തബകേമഞയബ

സസ്പീ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കക്ക് സസയഞ്ചാം ചതഞഴബല് സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് “മഹബളഞ സമൃദബ കയഞജേന”,

"വനബതഞ ശഞക്തസ്പീകേരണ

പദതബ", " ആദബവഞസബ മഹബളഞ സശഞക്തസ്പീകേരന് കയഞജേന" എനസ്പീ പദതബകേളുഞ്ചാം
വബകദശത്തുനബനഞ്ചാം

ചതഞഴബല്

നഷചപ്പെട്ടക്ക്

തബരബചകേചയത്തുനവചര

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് 'പ്രവഞസബ പുനരധബവഞസ വഞയഞ പദതബ"-യഞ്ചാം
ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്. കകേരള സഞ്ചാംസഞന പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബകേസന
കകേഞര്പ്പെകറഷനക്ക് 2019-20 സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷഞ്ചാം 5 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം 2020-21 ല്
5.75 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം കകേന സര്കഞര് അനുവദബചബട്ടുണക്ക് .

പട്ടബകേജേഞതബ-

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബകേസന കകേഞര്പ്പെകറഷന് മുകഖന കൂടുതല് വബദദഞഭദഞസ വഞയകേള്
ചുരുങ്ങബയ പലെബശയക്ക് ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം പട്ടബകേജേഞതബ വബകേസന വകുപ്പെബനു കേസ്പീഴബല്
ഉപകയഞഗശൂനദമഞയബ കേബടക്കുന സലെങ്ങള് ഉപയക്തമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞചണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

