
കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സഹകേരണ സസംഘങ്ങളനില് നനിനസം വവായ്പലയടുക്കുന്നവര്കക പലെനിശയനിളവക

7904 ശശ. പനി. ഉബബൈദുള
 ,,   ലകേ. എന.  എ. ഖവാദര്
 ,,   എസം. ഉമ്മര്
 ,,   അബ്ദുറഹനിമവാന രണ്ടതവാണനി

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം  വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) സഹകേരണ  സസംഘങ്ങളനില്  നനിനസം  വവായ്പലയടുതവര്കക   പലെനിശ  ഇളവക
അനുവദനിക്കുന്ന സവാഹചരദ്യങ്ങള് എലന്തെലവാലമന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ ;

(ബൈനി) ഏലതങനിലസം വനിധതനില് കലെവാണ് തനിരനിച്ചടയവാന കേഴെനിയവാത സവാഹചരദ്യതനില്
പ്രസ്തുത  കലെവാണനില്  ഏലതലവാസം  തരതനില്  ഇളവകേള്  അനുവദനികവാറുലണ്ടന്നക
വനിശദമവാക്കുകമവാ ;

(സനി) ഇതരസം  സവാഹചരദ്യതനില്  2013-14  വര്ഷതനില്  എന്തു  തുകേ  ഇളവ  ലചയ
നലനിയനിട്ടുണ്ടക ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഓപ്പകറഷന കുകബൈരയുലട വനിജയതനിനക സഹകേരണകമഖലെയുലട പനിന്തുണ
7905 ശശ. പനി. എ. മവാധവന

 ,,   വര്കലെ കേഹവാര്
 ,,   ലഡവാമനിനനികേക പ്രസകന്റേഷന
 ,,   ലകേ. ശനിവദവാസന നവായര്

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) ലകേവാളപ്പലെനിശകവാരനില്നനിന്നക  സവാധവാരണകവാര്കക  സസംരക്ഷണസം  നല്കുന്ന
ഓപ്പകറഷന  കുകബൈരയുലട  വനിജയതനിനക  സഹകേരണകമഖലെയുലട  എലന്തെലവാസം
പനിന്തുണയവാണക നല്കേവാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക; വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(ബൈനി) ഇതനിനവായനി സഹകേരണബൈവാങ്കുകേളനിലലെ വവായ്പകേള്കക എലന്തെലവാസം പരനിഷവാരങ്ങള്
നടപ്പനിലെവാകനിയനിട്ടുണ്ടക; വനിശദവാസംശങ്ങള് എലന്തെലവാസം;

(സനി) സഹകേരണ  ബൈവാങ്കുകേളുലട  പ്രവര്തനസമയതനില്  ഇതനിനവായനി  എലന്തെലവാസം
മവാറ്റങ്ങള് വരുതനിയനിട്ടുണ്ടക; വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(ഡനി) ഏലതലവാസം  തരതനിലള  സഹകേരണ  ബൈവാങ്കുകേളവാണക  ഇതനില്
പങവാളനികേളവാകുന്നതക; വനിശദവാസംശങ്ങള് എലന്തെലവാസം?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പ്രവാഥമനികേ കേവാര്ഷനികേ വവായ്പ സഹകേരണ സസംഘങ്ങള്  /  ബൈവാങ്കുകേളുലട പുനരുദവാരണസം

7906 ശശ. എസം.എ. വവാഹശദക
,, സണനി കജവാസഫക
,, റ്റനി.എന. പ്രതവാപന
,, സനി.പനി. മുഹമ്മദക

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) പ്രവാഥമനികേ  കേവാര്ഷനികേ  വവായ്പ  സഹകേരണ  സസംഘങ്ങള്/ബൈവാങ്കുകേള്
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനക പദതനി രൂപശകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടവാ; വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(ബൈനി) എലന്തെലവാസം  ലെക്ഷദ്യങ്ങളവാണക  ഇതക  വഴെനി  ബകേവരനികവാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക;
വനിശദവാസംശങ്ങള് എലന്തെലവാസം;

(സനി) എലന്തെലവാസം  കസവനങ്ങളവാണക  കേര്ഷകേര്കക  ഇവനിലട  നനിന്നക  ലെഭനിക്കുന്നതക;
വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(ഡനി) ഇതനിനവായനി എലന്തെലവാസം നടപടനികേള് എടുതനിട്ടുണ്ടക; വനിശദവാസംശങ്ങള് എലന്തെലവാസം?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സഹകേരണ സസംഘങ്ങളുലട ഓഡനിറ്റനിസംഗനില് മവാറ്റസം
7907 ശശ. സനി.പനി. മുഹമ്മദക

''     കതറമനില് രവാമകൃഷ്ണന
''     ആര്. ലസല്വരവാജക
''     ലകേ. മുരളശധരന 

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) 97-ാം  ഭരണഘടനവാ  കഭദഗതനി  നനിയമപ്രകേവാരസം  സഹകേരണ  സസംഘങ്ങളുലട
ഓഡനിറ്റനില് എന്തെക മവാറ്റങ്ങളവാണക വരുതനിയനിട്ടുളലതന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ ;

(ബൈനി) ഇതു  പ്രകേവാരസം  സസംസവാനതക  സഹകേരണ  ഓഡനിറ്റക  സസംവനിധവാനതനില്  മവാറ്റസം
വരുതവാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടവാ ; വനിശദവാസംശങ്ങള് നല്കുകമവാ ;

(സനി) സഹകേരണ കമഖലെയനിലലെ അപ്പകക സവാപനങ്ങളനില് ഓഡനിറ്റക കുടനിശനികേയുകണ്ടവാ ;
വനിശദവാസംശങ്ങള് ലവളനിലപ്പടുത്തുകമവാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സസംകയവാജനിത ഗവാമവനികേസന പദതനിയുലട രണ്ടവാസം ഘടസം
7908 ശശ. ലകേ. മുരളശധരന

''    ലഡവാമനിനനികേക പ്രസകന്റേഷന
''    വര്കലെ കേഹവാര്
''    അനവര് സവാദതക

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ ) സസംകയവാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനിയുലട  രണ്ടവാസംഘടതനിനവായനി
എലന്തെലവാസം  ധനസഹവായമവാണക  എന.സനി.ഡനി.സനി.യനില് നനിനസം ലെഭനിക്കുന്നതക  ;
വനിശദമവാക്കുകമവാ ;

(ബൈനി) ഇതനിനവായനി എലന്തെലവാസം നടപടനികേള് എടുതനിട്ടുണ്ടക ; വനിശദവാസംശങ്ങള് എലന്തെലവാസം
?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-ലലെ മറുപടനികക

മൂലെധന പരദ്യവാപ്തത ബകേവരനികവാന നടപടനി

7909 ശശ. ഇ. പനി. ജയരവാജന

  ,,  എസം. ഹസംസ

  ,,  ലകേ. ലകേ. നവാരവായണന

  ,,  ലകേ. ദവാസന
തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക

സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി
സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കദശസവാല്കൃത  ബൈവാങ്കുകേള്കക  കകേന്ദ്രസര്കവാര്  നല്കുന്ന  കേദ്യവാപ്പനിറ്റല്  സകപ്പവാര്ടക
സസംസവാനലത സഹകേരണ ബൈവാങ്കുകേള്ക്കുസം ലെഭദ്യമവാക്കുന്നതനിനക എലന്തെങനിലസം നടപടനി
സസശകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടവാ ; വനിശദമവാകവാകമവാ;

(ബൈനി) ഇലലങനില്  2015 മവാര്ച്ചക   31 നക  മുനപക  ഏഴെര  ശതമവാനസം  മൂലെധന  പരദ്യവാപ്തത
ബകേവരനികണലമന്ന  റനിസര്വക  ബൈവാങക  നനിര്കദ്ദേശസം  പവാലെനിക്കുന്നതനിനക  സസംസവാനലത
സഹകേരണ ബൈവാങ്കുകേള്കക സവാധനിക്കുലമന്നക കേരുതുനകണ്ടവാ;

(സനി) നനിലെവനില് സസംസവാനലത സഹകേരണ ബൈവാങനിലന്റേയുസം പതനിന്നവാലെക ജനിലവാ സഹകേരണ
ബൈവാങ്കുകേളുലടയുസം മൂലെധന പരദ്യവാപ്തത എത്ര ശതമവാനസം വശതമവാണക;

(ഡനി) നനിലെവനിലലെ  മൂലെധന  പരദ്യവാപ്തത  കനടുന്നതനിനക  സസംസവാന  സര്കവാര്  എലന്തെലവാസം
സഹവായങ്ങളവാണക  നല്കേനിയനിരുന്നലതനസം സര്കവാര് നല്കേനിയ സഹവായസം ഏലതലവാസം
സവാമതനികേ വര്ഷങ്ങളനിലെവായനിരുനലവനസം വദ്യക്തമവാകവാകമവാ;

(ഇ) 2013-14  സവാമതനികേ വര്ഷസം അനുവദനിച്ചക ഉതരവനിറകനിയ 199.50 കകേവാടനി രൂപയുലട
മൂലെധന സഹവായസം നവാളനിതുവലര ലകേവാടുത്തു തശര്കവാന സര്കവാരനിനു കേഴെനിഞനിട്ടുകണ്ടവാ;
ഇലലങനില് ഇതനിനുളള കേവാരണങ്ങള് എലന്തെവാലകയവാലണന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഈസനി കലെവാണ് സശസം

7910 ശശ. കമവാനസക കജവാസഫക
  ,,  റ്റനി. യു. കുരുവനിള
  ,,  കതവാമസക ഉണനിയവാടന
  ,,  സനി. എഫക. കതവാമസക

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കബ്ലേഡക  മവാഫനിയയുലട  പനിടനിയനില്നനിനസം  സസംസവാനലത  രക്ഷനിക്കുവവാന
സഹകേരണ  ബൈവാങ്കുകേള്  വഴെനി   "ഈസനി  കലെവാണ്  സശസം”ഏര്ലപ്പടുത്തുവവാന
നടപടനികേള് ഉണ്ടവാകുകമവാ;

(ബൈനി) നടപടനിക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകേരനിച്ചക  സവാലെറനി  സര്ടനിഫനികറ്റനിലന്റേയുസം  മറസം
അടനിസവാനതനില്  അകപക്ഷനിക്കുന്ന  ദനിവസസംതലന്ന  മൂന്നക  ലെക്ഷസം  രൂപവാ  വലര
വവായ്പ നല്കേവാന നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുകമവാ;  

(സനി)
എങനില്  അതനിനവാവശദ്യമവായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  സഹകേരണ  ബൈവാങ്കുകേള്കക
നല്കുകമവാ;  വനിശദവാസംശസം ലെഭദ്യമവാക്കുകമവാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

  സഹകരണവകപപലലആഡപററ

7911 ശശ. എ.എ. അസശസക
,, കകേവാവൂര് കുഞ്ഞുകമവാന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമ വദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ)  കകേവാ-ഓപ്പകററ്റശവക ഇനലന്സ്പെക്ടര്മവാരുലട കജവാലെനി എന്തെവാലണന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ ;

(ബൈനി) ഏലതവാലക  തരസം  സഹകേരണ  സവാപനങ്ങലളയവാണക  ആഡനിറ്റനിനക
വനികധയമവാക്കുന്നതക ;

(സനി) കേണ്കേറന്റേക,  യൂണനിറ്റകതലെ  ആഡനിറ്റര്മവാര്  ഓകരവാ  മവാസവസം  ലചയ  തശര്കകണ്ട
ആഡനിറ്റക  വര്ഷങ്ങളുലട  എണസം  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുകണ്ടവാ  ;  ഉലണ്ടങനില്
എഎ്രതയവാലണന്നക വനിശദവനിവരസം ലെഭദ്യമവാക്കുകമവാ ;

(ഡനി) ആഡനിറ്റര്മവാര്കക അധനികേ കജവാലെനി  ഭവാരസം അടനികച്ചല്പ്പനിക്കുന്നതനിലനറ ഫലെമവായനി
കൃതദ്യമവായ  ആഡനിറ്റനിസംഗക  നടതവാലത  റനികപ്പവാര്ടക  സമര്പ്പനികവാന
നനിര്ബൈനനിതരവാകുന എന്ന കേവാരദ്യസം ശദയനില്ലപ്പടനിട്ടുകണ്ടവാ ;

(ഇ) സഹകേരണ  സ സംഘങ്ങളുലട  എണവസം  ആഡനിറ്റര്മവാരുലട  അനുപവാതവസം
വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ ;

(എഫക) ആഡനിറ്റര്മവാര്കക  കൃതദ്യമവായ  ഓഡനിറ്റനിസംഗക  നടത്തുന്നതനിനക  മതനിയവായ  സമയസം
അനുവദനിക്കുകമവാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സസംസവാന സഹകേരണബൈവാങനിലന്റേ നനിഷനിയ ആസനി 

7912 ശശമതനി ലകേ.എസക. സലെശഖ

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) സസംസവാന സഹകേരണ ബൈവാങനിലന്റേ നനിഷനിയ ആസനി ഇകപ്പവാള് എത്രയവാണക;  ഈ
സര്കവാര് അധനികേവാരകമല്ക്കുകമവാള് എത്രയവായനിരുന;  വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(ബൈനി) എത്ര  വവായകപതര  സഹകേരണ  സവാപനങ്ങള്  സസംസവാന  സഹകേരണ
ബൈവാങനിനക  കുടനിശനികേയവാകനിയനിട്ടുണ്ടക;  അവ ഏലതവാലക സവാപനങ്ങളവാലണനസം
എത്ര കകേവാടനി രൂപ വശതമവാണക കുടനിശനികേ വരുതനിയലതനസം വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(സനി) നനിഷനിയ  ആസനി  കുറച്ചുലകേവാണ്ടുവരവാന  എന്തെക  നടപടനി  സസശകേരനിച്ചുലവന്നക
വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

   സഹകേരണ കമഖലെയനിലലെ കേവാര്ഷനികേ വവായ്പ നല്കുന്ന ബൈവാങ്കുകേലള സസംബൈനനിച്ച വനിവരസം

7913 ശശ. ലൂഡനി ലൂയനിസക
 ,,   എ. റ്റനി. കജവാര്ജക
 ,,   പനി. എ. മവാധവന 
 ,,   കതറമനില് രവാമകൃഷ്ണന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  കേവാര്ഷനികേ  വവായ്പകേള്  നല്കുന്നതക  ഏലതലവാസം
ബൈവാങ്കുകേളവാലണന്നക അറനിയനിക്കുകമവാ ;

(ബൈനി) കേവാര്ഷനികേ  വവായ്പകേള്കക  ലമവാറകടവാറനിയസം  പ്രഖദ്യവാപനിച്ചതുമുലെസം  തനിരനിച്ചടവക
കുറയുന്നതക  ഇതര  വവായ്പകേള്  നല്കുന്നതനിനക   തടസമവാകുന്നകേവാരദ്യസം
ശദയനില്ലപ്പടനിട്ടുകണ്ടവാ ;  വനിശദമവാക്കുകമവാ ;

(സനി) ലമവാറകടവാറനിയസം  പ്രഖദ്യവാപനിച്ചതുമൂലെസം  പ ലെനിശയനിനതനില്  സഹകേരണ
ബൈവാങ്കുകേള്ക്കുണ്ടവാകുന്ന നഷസം എത്രലയന്നക കേണകവാകനിയനിട്ടുകണ്ടവാ ;

(ഡനി) എങനില് ഈ തുകേ കേവാലെതവാമസസം കൂടവാലത ബൈവാങ്കുകേള്കക തനിരനിലകേ നല്കുന്നതനിനക
എലന്തെലവാസം നടപടനികേള് സസശകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടക ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സഹകേരണ ബൈവാങ്കുകേള് മുകഖനയുള വവായ്പവാ വനിതരണസം

7914 ശശ. രവാജു എബ്രഹവാസം

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കേടലകണനിയനിലെവായ കേര്ഷകേലര സഹവായനികവാന സഹകേരണ ബൈവാങ്കുകേള് മുകഖന
എലന്തെലവാസം  നടപടനികേളവാണക  സര്കവാര്  സസശകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നലതന
വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ  ; 

(ബൈനി) കദശസവാല്കൃത  ബൈവാങ്കുകേള്  മുകഖന  കേര്ഷകേര്കക  പലെനിശയനില്  സബ്സനിഡനി
ഇളവ നല്കേനി കേവാര്ഷനികേ വവായ്പ നല്കുന്നതുകപവാലലെ, സഹകേരണ ബൈവാങ്കുകേള് വഴെനി
ഇതരതനിലള വവായ്പകേള് കേര്ഷകേര്കക നല്കുനകണ്ടവാ;

(സനി) എങനില് സഹകേരണ വകുപ്പനിലന്റേ കേശഴെനിലള ഏലതലവാസം ബൈവാങ്കുകേള് വഴെനിയവാണക
ഇതരതനിലള വവായ്പ വനിതരണസം ലചയ്യുന്നതക  ; 

(ഡനി) സഹകേരണ ബൈവാങ്കുകേള് വഴെനി   വനിതരണസം  ലചയ്യുന്ന  കേവാര്ഷനികേ  വവായ്പവാ  തുകേയക
പരനിധനി  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുകണ്ടവാ;  എങനില്  പരമവാവധനി  എത്ര  രൂപയവാണക
നല്കുകേലയന്നക അറനിയനിക്കുകമവാ;

(ഇ) കേവാര്ഷനികേ വവായ്പയക ഈടവായനി സസശകേരനിക്കുന്നതക എലന്തെലവാമവാണക  ;  സബ്സനിഡനി
കേഴെനിഞക വവായ്പ  തുകേയുലട എത്ര ശതമവാനമവാണക  പലെനിശയവായനി കേവാര്ഷകേകരവാടക
ഈടവാക്കുന്നതക ; 

(എഫക) ഇതരതനില്  നല്കുന്ന  സബ്സനിഡനി  വവായ്പകേള്  കേര്ഷകേര്ക്കു  തലന്നയവാണക
ലെഭനിക്കുന്നതക എനറപ്പവാകവാന സഹകേരണ വകുപ്പക എലന്തെലവാസം നടപടനികേളവാണക
സസശകേരനിച്ചനിട്ടുളതക ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഹ്രസസകേവാലെ  പലെനിശ രഹനിത കേവാര്ഷനികേ വവായ്പ

7915 ശശ. എന.എ. ലനലനിക്കുന്നക
  ,,  റ്റനി.എ. അഹമ്മദക കേബൈശര്
  ,,  എന. ഷസംസുദ്ദേശന
  ,,  വനി.എസം. ഉമ്മര് മവാസ്റ്റര്

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

( എ) നബൈവാര്ഡക  ഫണ്ടുപകയവാഗനിച്ചക  സഹകേരണ  ബൈവാങ്കുകേള്  നല്കുന്ന  ഹ്രസസകേവാലെ
കേവാര്ഷനികേ  വവായ്പകേള്  പലെനിശ  രഹനിത  വവായ്പയവായനി  കേണകവാക്കുന്ന  പദതനി
ഇകപ്പവാഴസം തുടരുനകണ്ടവാ;

(ബൈനി) എങനില്   ഇഇൗ  പദതനി  ആരസംഭനിച്ച  കശഷസം   എഎ്രത  കേര്ഷകേര്കക  ഇതനിലനറ
പ്രകയവാജനസം ലെഭനിച്ചനിട്ടുലണ്ടന്നക  ലവളനിലപ്പടുത്തുകമവാ;

(സനി) ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേവാരമുള  വവായ്പ  അനുവദനിക്കുന്നതനിലനറ  മവാനദണസം
വനിശദമവാക്കുകമവാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പ്രവാഥമനികേ സര്വശസക സഹകേരണസസംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവല്കരണസം

7916 ശശ. സനി. ദനിവവാകേരന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) പ്രവാഥമനികേ സഹകേരണസസംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവല്കരണതനിനക സഹകേരണ
വകുപ്പനില്നനിന്നക നല്കുന്ന സഹവായങ്ങള് എലന്തെലവാമവാണക;

(ബൈനി) പ്രവാഥമനികേ  സഹകേരണസസംഘങ്ങളുലട  കേമമ്പ്യൂടര്വല്കരണതനിനക  സഹവായസം
ഏതക ഏജനസനിവഴെനിയവാണക നടപ്പനിലെവാക്കുന്നതക?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കസവനവാവകേവാശനനിയമസം നടപ്പനിലെവാക്കുന്നതനിലന്റേ പുകരവാഗതനി
7917 ശശ. സനി. ദനിവവാകേരന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യതനിനക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

സഹകേരണവകുപ്പനില് കസവനവാവകേവാശനനിയമസം  നടപ്പനിലെവാക്കുന്നതനിന്റേ പുകരവാഗതനി
അവകലെവാകേനസം ലചയ്യുന്നതനിനക സസശകേരനിച്ചനിട്ടുള നടപടനികേള് എലന്തെലവാമവാലണന്നക
വനിശദമവാകവാകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സഹകേരണ ആഡനിറ്റക കേവാരദ്യക്ഷമമവാകവാന നടപടനി

7918 ശശ. ജനി. സുധവാകേരന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമ വദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) സഹകേരണ സസംഘസം രജനിസവാരുലട   നനിലെവനിലള സര്ക്കുലെറനിനക  വനിരുദമവായനി
സഹകേരണ  കമഖലെയനിലലെ  ആഡനിറ്റര്മവാരനില്  നനിനസം  ക്രമതനിലെധനികേസം
സഹകേരണ  സ സംഘങ്ങളനില്  ആഡനിറ്റക  നടതനി  റനികപ്പവാര്ട്ടുകേള്  സമര്പ്പനികവാന
സമ്മര്ദ്ദേസം ലചലത്തുന്നതവായനി  ശദയനില്ലപ്പടനിട്ടുകണ്ടവാ ;

(ബൈനി) ഉലണ്ടങനില് ഇലതവാഴെനിവവാകനി ആഡനിറ്റക കേവാരദ്യക്ഷമമവാകവാക്കാഃന എന്തു നടപടനിയവാണക
സസശകേരനികവാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക വദ്യക്തമവാകവാകമവാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സഹകേരണ കമഖലെയനിലലെ വനിദദ്യവാഭദ്യവാസ സവാപനങ്ങള്
7919 ശശ. അബ്ദുറഹനിമവാന രണ്ടതവാണനി

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനി ഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:
)എ( സസംസവാനതക  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  എത്ര  വനിദദ്യവാഭദ്യവാസ  സവാപനങ്ങള്

പ്രവര്തനിക്കുനലണ്ടന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(ബൈനി) ഈ  വനിദദ്യവാഭദ്യവാസ  സവാപനങ്ങളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദദ്യവാര്തനികേള്കക  നല്കേനി
വരുന്ന ആനുകൂലെദ്യങ്ങള് എലന്തെവാലകയവാലണന്നക വനിശദമവാക്കുകമവാ; 

(സനി) ഏലതലവാസം  കകേവാഴ്സുകേളവാണക  ഈ  സവാപനങ്ങളനില്  നടത്തുന്നലതന്നക
അറനിയനിക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മനിഷന   676      ഭവാഗമവായുള പദതനികേള്

7920 ശശ. വനി. ശശനി

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) മനിഷന  676  ലന്റേ  ഭവാഗമവായനി സഹകേരണ വകുപ്പക ഓകരവാ പദതനിക്കുസം  കവണ്ടനി
നശകനിവച്ചനിട്ടുള തുകേ എത്രലയന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(ബൈനി) 50  പടനികേജവാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സസംഘങ്ങളുലട  പുനരുദവാരണ
തനിനവായനി  ഈ  പദതനിയനിനകേശഴെനില്  2014-15  ലലെ  ബൈജറ്റനില്  സസംസവാന
പദതനിയനില് എത്ര തുകേ വകേലകേവാളനിച്ചനിട്ടുലണ്ടനസം എന.സനി.ഡനി.സനി യനില് എത്ര
തുകേ വകേലകേവാളനിച്ചനിട്ടുലണ്ടനസം വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(സനി) 50  സഹകേരണ  സസംഘങ്ങലള  ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള്
എന്തെവാലണന്നക വനിശദശകേരനികവാകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മനിഷന   676-  ലന്റേ ഭവാഗമവായുള ധനസഹവായസം

7921 ശശ. വനി. ശശനി

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) മനിഷന  676-ലന്റേ  ഭവാഗമവായനി  ലകേ.ജനി.റ്റനി.ഇ./സര്കവാര്  ഏജനസനികേളുലട
അസംഗശകേവാരമുള  കകേവാഴ്സുകേളനികലെയക  പടനികേജവാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭവാഗതനിലലെ
യുവജനങ്ങള്കക  പരനിശശലെനസം  നല്കുന്നതനിനുള  സവാപനങ്ങള്
ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനക  സഹകേരണസസംഘങ്ങള്കക  ധനസഹവായസം  നല്കുന്ന
പദതനിയുലട വനിശദവാസംശസം ലെഭദ്യമവാകവാകമവാ;

(ബൈനി) ഇകവാരദ്യതനിനക  ഒരു  സഹകേരണസസംഘതനിനക  നല്കുന്ന  പരമവാവധനി
ധനസഹവായസം എത്രലയന്നക ലവളനിലപ്പടുത്തുകമവാ;

(സനി) ഇതനിനവായുള  ധനസഹവായസം  ഏതക  ലഹഡനില്നനിനമവാണക
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളലതനസം  2014-15-ലലെ  ബൈജറ്റനില്  എത്ര  തുകേ
നശകനിവച്ചനിട്ടുലണ്ടനസം വദ്യക്തമവാകവാകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മനിഷന   676   പ്രകേവാരസം വയനവാടക ജനിലയനിലലെ പദതനികേള്

7922 ശശ. എസം.വനി. കശയവാസംസക കുമവാര്

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) സസംസവാന  സര്കവാരനിലന്റേ  മനിഷന  676-ലന്റേ  ഭവാഗമവായനി  സഹകേരണ  വകുപ്പക
വയനവാടക  ജനിലയനില്  ആവനിഷരനിക്കുന്ന  പദതനികേള്  ഏലതലവാലമന്നക
വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(ബൈനി) ജനിലയനിലലെ  കേവാര്ഷനികേ  കമഖലെയനിലലെ  സവാധദ്യതകേള്  കേണകനിലലെടുതക  ബജവ
കേവാര്ഷനികേ പദതനികേള് ആവനിഷരനിക്കുന്നതനിനക നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഉത്സവകേവാലെതക  സബ്സനിഡനി നനിരകനില് സവാധനങ്ങള് ലെഭദ്യമവാകവാന നടപടനി
7923 ശശ.  പനി. തനികലെവാതമന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) സഹകേരണ  സസംഘങ്ങളനിലൂലട  സബ്സനിഡനി  നനിരകനില്  അവശദ്യസവാധനങ്ങള്
വനില്പന നടത്തുവവാന സനിരസം സസംവനിധവാനസം ഒരുകവാന നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമവാ;

(ബൈനി) റസംസവാന,  കേര്കനിടകേവവാവക,  ഓണസം  തുടങ്ങനിയ  ആകഘവാഷങ്ങളുസം  ചടങ്ങുകേളുസം
മുനപനില്കേണ്ടക  സഹകേരണ  സസംഘങ്ങളുലട  കനതൃതസതനില്  പ്രകതദ്യകേ
വനില്പനശവാലെകേള്  ആരസംഭനിക്കുവവാന  സര്കവാര്  പരനിപവാടനിയുകണ്ടവാ;  വനിശദവനിവരസം
നല്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സഞ്ചരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി കസ്റ്റവാറുകേള്
7924 ശശ. ജനി. സുധവാകേരന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കേഴെനിഞ സര്കവാരനിലന്റേ കേവാലെതക എത്ര സഞ്ചരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി കസ്റ്റവാറുകേള്
ആരസംഭനിച്ചു;  ഈ  സര്കവാര്  അധനികേവാരതനില്  വന്നകശഷസം  സഞ്ചരനിക്കുന്ന
ത്രനികവണനി കസ്റ്റവാറുകേള് എത്ര എണസം പുതുതവായനി ആരസംഭനിച്ചു;  വദ്യക്തമവാകവാകമവാ;

(ബൈനി) ആലെപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  സഞ്ചരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റവാറുകേള്  എത്ര  എണസം
എവനിലടലയലവാസം പ്രവര്തനിക്കുന; വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(സനി) ഒരു സഞ്ചരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനികസ്റ്റവാര് ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനക കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡനിനക
എന്തെക  തുകേ  ലചലെവവാകുസം;  സഞ്ചരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റവാറുകേളുലട  ശരവാശരനി
വനിറവരവക എത്ര; വനിശദമവാകവാകമവാ? 



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡക ലവളനിലച്ചണ വവാങ്ങനിയ വകേയനിലലെ കേടസം

7925 ശശമതനി ലകേ.ലകേ. ലെതനികേ

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റേ  ഔടക ലലെറകേള്  വഴെനി  ലവളനിലച്ചണ  വനില്പന
നടത്തുന്നതനിനവായനി  ലവളനിലച്ചണ  സസംഭരനിക്കുന്നതക  എവനിലട
നനിലന്നവാലകയവാലണന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(ബൈനി) ലവളനിലച്ചണ  വവാങ്ങനിയ  വകേയനില്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡക  ആര്ലകവാലക  എത്ര
തുകേവശതസം നല്കേവാനുണ്ടക എന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  തുകേ  ലകേവാടുത്തുതശര്ക്കുന്നതനിനക  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡക  എലന്തെവാലക
നടപടനികേള് സസശകേരനിച്ചനിട്ടുലണ്ടന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കകേപ്പനിലന്റേ സവാമതനികേ സനിതനി

7926 ശശ.  ജനി. സുധവാകേരന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവസം ഖവാദനിഗവാമവദ്യവസവായവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കകേപ്പനിലന്റേ ഇന്നലത സവാമതനികേ സനിതനി വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ ;

(ബൈനി) ലകേവാച്ചനി ലമഡനികല്  കകേവാകളജക  സര്കവാര് ഏലറ്റടുതകശഷസം കകേപ്പക എത്ര രൂപ
ലകേവാച്ചനി  ലമഡനികല്  കകേവാകളജനിലലെ  ജശവനകവാരുലട  ശമള  ഇനതനില്
നല്കേനിലയന്നക അറനിയനിക്കുകമവാ ;

(സനി) ലകേവാച്ചനി  ലമഡനികല്  കകേവാകളജക  സര്കവാര്  ഏലറ്റടുതകശഷസം  അവനിലടനനിനസം
ഏലതങനിലസം വനിധതനിലള വരുമവാനസം കകേപ്പനിനക ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടവാ ;

(ഡനി) ലകേവാച്ചനി  ലമഡനികല്  കകേവാകളജക  സര് കവാര്  ഏലറ്റടുതകശഷസം  കകേപ്പക  ലകേവാച്ചനി
ലമഡനികല്  കകേവാകളജനിനുകവണ്ടനി  ലചലെവഴെനിച്ച  തുകേ  സര്കവാര്  റശ  ഇസംകബൈഴക
ലചയനിട്ടുകണ്ടവാ ;  വനിശദമവാക്കുകമവാ ;

(ഇ) 14.05.2014 -നക ബൈഹ. മുഖദ്യമനനി വനിളനിച്ചു കചര് ത കയവാഗതനില് കകേപ്പനിനക എത്ര
രൂപയുലട സവാമതനികേ സഹവായസം നല്കേവാന തശരുമവാനനിച്ചു ;  അതനില് ഇതുവലര
എത്ര രൂപ അനുവദനിച്ചുലവന്നക വനിശദമവാക്കുകമവാ ;

(എഫക) 26.05.2014-നക പുറലപ്പടുവനിച്ച സര്കവാര് ഉതരവക  (സവാധ)  നമര്  1674/2014
എച്ചക &എഫക.ഡബ്ലേബ.ഡനി. ഉതരവക പ്രകേവാരസം എത്ര കകേവാടനി രൂപ കകേപ്പക ലകേവാച്ചനിന
ലമഡനികല് കകേവാകളജനിനക നലനി ;  വദ്യക്തമവാകവാകമവാ?

 



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

കകേപപ്പ് സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ ഫഫീസപ്പ് ഘടന

7927 ശഫീ. സളി. ദളിവസ്ഥാകേരന

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമവദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) കകേപളിനപ്പ്  കേഫീഴെളിലുള്ള  ലപസ്ഥാഫഷണല്  വളിദദ്യസ്ഥാഭദ്യസ്ഥാസ  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ
ഫഫീസപ്പ് ഘടന വളിശദമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ ;

(ബളി) 2012 -2013,  2013-2014  വര്ഷതളില്  എത്ര  വളിദദ്യസ്ഥാര് തളികേള്കസ്ഥാണപ്പ്
അഡപ്പ് മളിഷന നല്കേളിയതപ്പ് എന്നറളിയളിക്കുകമസ്ഥാ ;

(സളി) 2012-2013,  2013 -2014  വര്ഷതളില്  പഠനവും  പൂര്തളിയസ്ഥായവര്
എത്രയസ്ഥാണപ്പ്;  ഇവരുലട  പഠന  നളിലെവസ്ഥാരവും  വളിലെയളിരുതളിയളിട്ടുകണസ്ഥാ  ;
വളിശദസ്ഥാവുംശവും ലെഭദ്യമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ ?



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

'  കകേപപ്പ്   '   ജഫീവനകസ്ഥാരുലട പതളിനളിധളികേളുമസ്ഥായളി നടതളിയ ചര്ച

7928 ശഫീ. ജളി. സുധസ്ഥാകേരന

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമവദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) 'കകേപപ്പ്'  സസ്ഥാഫപ്പ്  അകസസ്ഥാസളികയഷന  2012  ഡളിസവുംബര് ഒന്നുമുതല്  2013
ജനുവരളി  മൂന്നുവലര  കകേപപ്പ്  ലഹഡപ്പ്  ഓഫഫീസളിനപ്പ്  മുന്നളില്  നടതളിയ
സമരതളിലന്റെ  പശസ്ഥാതലെതളില്  03.01.2013-ല്  ജഫീവനകസ്ഥാരുലട
പതളിനളിധളികേളുമസ്ഥായളി  കകേപപ്പ്  ഡയറക്ടര്  നടതളിയ  ചര്ചയളിലലെ
തഫീരുമസ്ഥാനങ്ങള് എലനസ്ഥാലകയസ്ഥായളിരുന്നു;  വളിശദമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ;

(ബളി) പസ്തുത തഫീരുമസ്ഥാനങ്ങളളില് ഏലതലസ്ഥാവും നടപളിലെസ്ഥാകളി;

(സളി) ഏലതസ്ഥാലക  തഫീരുമസ്ഥാനങ്ങള്  നടപളിലെസ്ഥാകളിയളില;  കേസ്ഥാരണവും
വദ്യക്തമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ?



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

സഹകേരണ നളിയമതളിലലെ വകുപ്പുകേള്ക്കുവും വദ്യവസകേള്ക്കുവും വളിരുദ്ധമസ്ഥായളി 
രജളിസര് ലചയ്യലപടുന്ന സവുംഘങ്ങള്

7929 ശഫീ. എവും. ഹവുംസ

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമവദ്യവസസ്ഥായവവുംവകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) കകേരള  സഹകേരണ  നളിയമതളിലലെ  വകുപ്പുകേള്ക്കുവും  വദ്യവസകേള്ക്കുവും
വളിരുദ്ധമസ്ഥായളി  സഹകേരണ  സവുംഘങ്ങള്  വദ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായളി  രജളിസര്
ലചയ്യലപടുന്ന  കേസ്ഥാരദ്യവും  ശദ്ധയളിലുകണസ്ഥാ;  ഉലണങളില്  അതപ്പ്
തടയുന്നതളിനസ്ഥായളി എലനലസ്ഥാവും നടപടളികേള് സസഫീകേരളിക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാണപ്പ് സര്കസ്ഥാര്
ഉകദ്ദേശളിക്കുന്നലതന്നപ്പ് വദ്യക്തമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ; 

(സളി) പസ്ഥാലെകസ്ഥാടപ്പ്  ജളിലയളില്  01.07.2011  മുതല്  31.03.2014 വലര  എത്ര
സഹകേരണ  സവുംഘങ്ങള്  രജളിസര്  ലചയ;  അവ  ഏലതലസ്ഥാവും;
ഓകരസ്ഥാന്നളിലന്റെയുവും വളിശദസ്ഥാവുംശവും നല്കുകമസ്ഥാ;

(സളി) പസ്ഥാലെകസ്ഥാടപ്പ്  ജളിലയളില്  നഷ്ടതളില്  പവര്തളിക്കുന്ന  എത്ര  സഹകേരണ
സവുംഘങ്ങള് ഉണപ്പ്; വളിശദസ്ഥാവുംശങ്ങള് നല്കേസ്ഥാകമസ്ഥാ;

(ഡളി) പസ്തുത  സവുംഘങ്ങള്  ലെസ്ഥാഭതളിലെസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ്ഥായളി  എലനലസ്ഥാവും
നളിര്കദ്ദേശങ്ങള് ആണപ്പ് നല്കേളിയതപ്പ്; വളിശദസ്ഥാവുംശങ്ങള് നല്കേസ്ഥാകമസ്ഥാ?



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

കകേസ്ഥാഴെളികകസ്ഥാടപ്പ് ജളിലയളില് രജളിസര് ലചയ്ത കേസ്ഥാര്ഷളികേ സഹകേരണ സവുംഘങ്ങള്

7930 ശഫീ. ലകേ. കുഞ്ഞമ്മതപ്പ് മസ്ഥാസര്

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമവദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) കേഴെളിഞ്ഞ  രണ്ടുവര്ഷതളിനളിലട  സവുംസസ്ഥാനതപ്പ്  സഹകേരണ  വകുപളിനപ്പ്
കേഫീഴെളില്  എത്ര  സഹകേരണ  സവുംഘങ്ങള്  രജളിസര്  ലചയ്തളിട്ടുലണന്നപ്പ്
വദ്യക്തമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ ;

(ബളി) കകേസ്ഥാഴെളികകസ്ഥാടപ്പ്  ജളിലയളില്  അഗളികള് ചര്  ഫസ്ഥാര്കമഴപ്പ്  ഇവുംപ്രൂവപ്പ്ലമനറപ്പ്
ലസസ്ഥാസസറളി,  അഗളികള്ചര്  വര്കകഴപ്പ്  ലവല്ലഫയര്  ലസസ്ഥാസസറളി
എന്നളിങ്ങലന  എത്ര  സവുംഘങ്ങള്  രജളിസര്  ലചയ്തളിട്ടുണപ്പ്  എന്നുവും  ഇതപ്പ്
എവളിലടലയസ്ഥാലകയസ്ഥാലണന്നുവും  ഓകരസ്ഥാന്നളിലന്റെയുവും  പവര്തന  പരളിധളിയുവും
ഉകദ്ദേശലെകദ്യങ്ങളുവും  വദ്യക്തമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ  ;   പസ്തുത  സവുംഘങ്ങളുലട
നളിയമസ്ഥാവലെളിയുലട പകേര്പപ്പ് ലെഭദ്യമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ ;

(സളി) കേസ്ഥാര്ഷളികേ  വസ്ഥായസ്ഥാ  സവുംഘങ്ങളുലട  പവര്തന  പരളിധളിയളില്  കേസ്ഥാര്ഷളികേ
പവര്തനവും ലെകദ്യവുംവച്ചുലകേസ്ഥാണപ്പ് ഇതരവും സവുംഘങ്ങള് ആരവുംഭളിക്കുകമസ്ഥാള്
അതു  കേസ്ഥാര്ഷളികേ  വസ്ഥായസ്ഥാ   സവുംഘങ്ങളുലട  പവര്തനലത  ബസ്ഥാധളിക്കുവും
എന്നതപ്പ് ശദ്ധയളില്ലപടളിട്ടുകണസ്ഥാ ;  വദ്യക്തമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ ?



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

പയ്യന്നൂര് സര്വഫീസപ്പ് സഹകേരണ ബസ്ഥാങളിലന്റെ അന്നൂര് സസ്ഥായസ്ഥാഹ്ന ശസ്ഥാഖ നളിലെവളിലുള്ള
ലകേടളിടതളില് നളിന്നുവും മസ്ഥാറസ്ഥാന അനുമതളി

7931 ശഫീ. സളി. കൃഷ്ണന

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമ വദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) പയ്യന്നൂര് സര്വഫീസപ്പ് സഹകേരണ ബസ്ഥാങളിലന്റെ [നമര്. എഫപ്പ് 1401]അന്നൂര്
സസ്ഥായസ്ഥാഹ്ന  ശസ്ഥാഖ  നളിലെവളില്  പവര്തളിക്കുന്ന  ലകേടളിടതളില്  നളിന്നുവും
മസ്ഥാറ്റുന്നതളിനുകവണളിയുള്ള അകപക ലെഭളിചളിട്ടുകണസ്ഥാ ;

(ബളി) അകപകയളില് എന്തു നടപടളി സസഫീകേരളിചളിട്ടുലണന്നപ്പ് വളിശദമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ ;

(സളി) 1.8.2012 -നപ്പ് കേണ്ണൂര് സഹകേരണ കജസ്ഥായളിന്റെപ്പ് രജളിസസ്ഥാര് മുകഖന നല്കേളിയ
അകപകയളില്  രണപ്പ്  വര്ഷമസ്ഥാകേസ്ഥാറസ്ഥായളിട്ടുവും  അനുമതളി  നല്കേളി
ഉതരവണസ്ഥാകേസ്ഥാതളിരളികസ്ഥാനുള്ള  കേസ്ഥാരണവും വളിശദമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ ;

(ഡളി) ശസ്ഥാഖ നളിലെവളിലുള്ള ലകേടളിടതളില് നളിന്നപ്പ് മസ്ഥാറസ്ഥാനുള്ള അനുമതളി എകപസ്ഥാള്
ലെഭദ്യമസ്ഥാകസ്ഥാന കേഴെളിയുലമന്നപ്പ് വദ്യക്തമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ ?



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

പയസ്ഥാര് കേമ്മഫീഷന റളികപസ്ഥാര്ടപ്പ് 

7932 ശഫീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമവദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) സഹകേരണ ബസ്ഥാങ്കുകേളളിലലെ കഗസ്ഥാള്ഡപ്പ്  അസപസര്മസ്ഥാര്കപ്പ്  മസ്ഥാസ ശമളവും
നല്കുന്നുകണസ്ഥാ;

(ബളി) എങളില് ഇതളിനുള്ള മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങള് എലനലസ്ഥാലമന്നപ്പ് വദ്യക്തമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ; 

(സളി) ബസ്ഥാങപ്പ്  ഈടസ്ഥാക്കുന്ന  അസപസര്  ചസ്ഥാര്ജളിലന്റെ  എത്ര  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥാണപ്പ്
ഇവര്കപ്പ് ലെഭളിക്കുന്നലതന്നപ്പ് വദ്യക്തമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ; 

(ഡളി) അസപസര്മസ്ഥാരുലട നളിയമനവും,  കസവനവദ്യവസകേള് എന്നളിവ പഠളികസ്ഥാന
നളികയസ്ഥാഗളിച പയസ്ഥാര് കേമ്മഫീഷന റളികപസ്ഥാര്ടപ്പ് സമര്പളിചളിട്ടുകണസ്ഥാ; 

(ഇ) ഇലലങളില് എന്തുലകേസ്ഥാണസ്ഥാണപ്പ് ഇതപ്പ് സവകുന്നലതന്നപ്പ് വളിശദമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ?



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

സഹകേരണ ബസ്ഥാങപ്പ് ജഫീവനകസ്ഥാരുലട ലപനഷന പസ്ഥായവും ഉയര്ത്തുന്നതളിനപ്പ്  നടപടളി

7933 ശഫീ. പളി. ഉലലബദുള്ള

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമ വദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) കകേരളതളിലലെ  സഹകേരണ  ബസ്ഥാങ്കു  ജഫീവനകസ്ഥാരുലട  ലപനഷന  പസ്ഥായവും
ഉയര്ത്തുന്ന കേസ്ഥാരദ്യവും പരളിഗണനയളിലുകണസ്ഥാ ;

(ബളി) മറ്റു  ലപസ്ഥാതുകമഖലെസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കുകേളളില്  ലപനഷന  പസ്ഥായ വും  60
വയസസ്ഥാലണന്നളിരളിലക സഹകേരണ ജഫീവനകസ്ഥാരുലടയുവും ലപനഷന പസ്ഥായവും
വര്ദ്ധളി പളിക്കുകമസ്ഥാ ?



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

സഹകേരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ     ഡയറക്ടര് കബസ്ഥാര്ഡളിലലെ അവുംഗങ്ങള്കപ്പ് ലപനഷനുവും
കകമനളിധളിയുവും ഏര്ലപടുതസ്ഥാന നടപടളി

7934 ശഫീ. രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥാവും

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമവദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) പസ്ഥാഥമളികേ  സഹകേരണ  സവുംഘങ്ങള്  ഉള്ലപലടയുള്ള  സഹകേരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളുലട  ഡയറക്ടര്  കബസ്ഥാര്ഡുകേളളില്  അവുംഗങ്ങളസ്ഥാകുന്നവര്കപ്പ്
നളിലെവളില് എലനസ്ഥാലക ആനുകൂലെദ്യങ്ങളസ്ഥാണപ്പ് ലെഭളിക്കുന്നതപ്പ്;

(ബളി) പസ്ഥാഥമളികേ  സഹകേരണ  സവുംഘങ്ങള്  ഉള്ലപലടയുള്ള  സഹകേരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളുലട  ഡയറക്ടര്  കബസ്ഥാര്ഡുകേളളില്  അവുംഗങ്ങളസ്ഥാകുന്നവര്കപ്പ്
ലപനഷകനസ്ഥാ  കകമനളിധളികയസ്ഥാ  ഏര്ലപടുത്തുന്നതളിനപ്പ്  നടപടളി
സസഫീകേരളിക്കുകമസ്ഥാ; വളിശദമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ;



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

അഞപ്പ് വര്ഷതളില് കൂടുതല് കസവനകേസ്ഥാലെമുള്ള കേളകന ഏജന്റുമസ്ഥാലര
സളിരലപടുതസ്ഥാന നടപടളി

7935 ശശ.  പപകലപടക രവന

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമവദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) തളിരുവനനപുരവും  ജളിലസ്ഥാ  സഹകേരണ  ബസ്ഥാങളില്  എത്ര  കേളകന
ഏജന്റുമസ്ഥാരുണപ്പ്;

(ബളി) അഞപ്പ്  വര്ഷതളില്  കൂടുതല്  കേസ്ഥാലെമസ്ഥായളി  കജസ്ഥാലെളി  കനസ്ഥാക്കുന്ന  എത്ര
കപരുണപ്പ്;

(സളി) ഇവരുലട കസവന-കവതന വദ്യവസകേള് എലനലസ്ഥാമസ്ഥാണപ്പ്;

(ഡളി) സഹകേരണ  ബസ്ഥാങ്കുകേളളില്  കജസ്ഥാലെളി  കനസ്ഥാക്കുന്ന  കേളകന  ഏജന്റുമസ്ഥാരുലട
കജസ്ഥാലെളി  സളിരതയുവും  കസവന-കവതന  വദ്യവസകേളുവും  സവുംബനളിചപ്പ്
കേമ്മഫീഷലന നളിയമളിചളിട്ടുകണസ്ഥാ;

(ഇ) കേമ്മഫീഷന റളികപസ്ഥാര്ടപ്പ്  സമര്പളിചളിട്ടുകണസ്ഥാ;  ഉലണങളില് അതളികന്മേല് എനപ്പ്
നടപടളി സസഫീകേരളിചളിട്ടുണപ്പ്;

(എഫപ്പ്) അഞപ്പ്  വര്ഷതളില്  കൂടുതല്  കേസ്ഥാലെവും  കജസ്ഥാലെളി  കനസ്ഥാകളിയളിട്ടുള്ള  കേളകന
ഏജന്റുമസ്ഥാലര സളിരലപടുത്തുന്നതളിനപ്പ് നടപടളി സസഫീകേരളിക്കുകമസ്ഥാ?



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

 
തസ്ഥാല്കസ്ഥാലെളികേ ലഡകപസ്ഥാസളിറപ്പ് കേളകക്ടഴളിലന തളിരളിലചടുകസ്ഥാന നടപടളി

7936 ശഫീമതളി ഗഫീതസ്ഥാ കഗസ്ഥാപളി

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമവദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) തൃശൂര് ജളിലസ്ഥാ സഹകേരണ ബസ്ഥാങപ്പ് നളിയമളിച തസ്ഥാല്കസ്ഥാലെളികേ ലഡകപസ്ഥാസളിറപ്പ്
കേളക്ടര്മസ്ഥാലര  പളിരളിച്ചുവളിടതസ്ഥായളി  ശദ്ധയളില്ലപടളിട്ടുകണസ്ഥാ;   എങളില്
അതളിനുള്ള കേസ്ഥാരണവും വളിശദമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ?

(ബളി) പളിരളിച്ചുവളിടലപട  ജഫീവനകസ്ഥാലര  തളിരളിലചടുക്കുന്നതപ്പ്  സവുംബനളിചപ്പ്  കട്രേഡപ്പ്
യൂണളിയനുകേളുമസ്ഥായളി ഉണസ്ഥാകളിയ ധസ്ഥാരണ, പസ്ഥാവര്തളികേമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ;

(സളി) പസ്തുത  ജഫീവനകസ്ഥാലര  എന്നപ്പ്  കജസ്ഥാലെളിയളില്  തളിരളിലചടുക്കുലമന്നപ്പ്
അറളിയളിക്കുകമസ്ഥാ?



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

കസ്ഥാസപ്പ്    4   ജഫീവനകസ്ഥാരുലട സസ്ഥാനകയറവും

7937 ശഫീ. ലകേ. ദസ്ഥാസന

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമവദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) സഹകേരണ  വകുപളില്  കസ്ഥാസപ്പ്  4  ജഫീവനകസ്ഥാരുലട  10%  സസ്ഥാനകയറവും
ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതളിനപ്പ് സസഫീകേരളിചളിട്ടുള്ള നടപടളികേള് വളിശദഫീകേരളികസ്ഥാകമസ്ഥാ;

(ബളി) സഹകേരണ  വകുപളില്  കസ്ഥാസപ്പ്  4  ജഫീവനകസ്ഥാരുലട  സഫീനളികയസ്ഥാറളിറളി
അവുംഗഫീകേരളിചപ്പ്  പസളിദ്ധഫീകേരളിചളിട്ടുകണസ്ഥാ;   എങളില്  ലപസ്ഥാകമസ്ഥാഷനപ്പ്
കവണളിയുള്ള  ഈ  ലെളിസപ്പ്  എന്നസ്ഥാണപ്പ്  പസളിദ്ധലപടുതളിയതപ്പ്  എന്നപ്പ്
വളിശദമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ;

(സളി) ഈ  ലെളിസളില്നളിന്നപ്പ്  നസ്ഥാളളിതുവലര  എത്രകപര്കപ്പ്  ലപസ്ഥാകമസ്ഥാഷന  നല്കേളി
എന്നപ്പ് അറളിയളിക്കുകമസ്ഥാ;

(ഡളി) സസ്ഥാനകയറവും  നല്കേളിയളിടളിലലങളില്  അതളിനുള്ള  കേസ്ഥാരണലമനസ്ഥാലണന്നപ്പ്
വളിശദഫീകേരളികസ്ഥാകമസ്ഥാ;

(ഇ) കസ്ഥാസപ്പ്  4  ജഫീവനകസ്ഥാരുലട  10%  ലപസ്ഥാകമസ്ഥാഷന പസ്ഥാവര്തളികേമസ്ഥാകുന്നതളില്
സഹകേരണ  വകുപളില്  നടപടളികേള്  കവണത്ര  മുകന്നസ്ഥാടപ്പ്  കപസ്ഥാകുന്നളില
എന്നതപ്പ് ശദ്ധയളില്ലപടളിട്ടുകണസ്ഥാ;  എങളില് ഇകസ്ഥാരദ്യതളില് സസഫീകേരളിക്കുന്ന
നടപടളികേള് വളിശദമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ?



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

സഹകേരണ വകുപളിലലെ കജസ്ഥാലെളിഭസ്ഥാരവും

7938 ശഫീ. ലകേ. ദസ്ഥാസന

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമ വദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) സഹകേരണ  വകുപളില്  നളിലെവളില്  അനുഭവലപടുന്ന  കജസ്ഥാലെളിഭസ്ഥാരലത
സവുംബനളിചപ്പ് എലനങളിലുവും വളിലെയളിരുതലുകേള് നടതളിയളിട്ടുകണസ്ഥാ 

(ബളി) വകുപളിലലെ സസ്ഥാഫപ്പ് പസ്ഥാകറണ് നളിലെവളില് വന്നലതന്നസ്ഥാലണന്നപ്പ് പറയസ്ഥാകമസ്ഥാ   ;
അതളിനുകശഷവും സസ്ഥാഫപ്പ്  പസ്ഥാകറണ് എകപസ്ഥാലഴെങളിലുവും   പരളിഷ്ക്കരളിചളിട്ടുകണസ്ഥാ  ;
വളിശദമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ ;

(സളി) ഈ  കേസ്ഥാലെയളവളില്  സഹകേരണ  സ വുംഘങ്ങള്ക്കുവും   സഹകേരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുവും  എഎതമസ്ഥാത്രവും  വളര്ചയുവും  വര്ദ്ധനവവും  വന്നളിട്ടുലണന്നുവും
അതപ്പ് എത്ര ശതമസ്ഥാനമസ്ഥാലണന്നുവും വളിശദമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ ;

(ഡളി) നളിലെവളില്  സഹകേരണ  വകുപളില്  ഓഡളിറര്മസ്ഥാര്കപ്പ്  നളിശയളിചളിട്ടുള്ള
ഓഡളിറപ്പ്  റളികപസ്ഥാര്ട്ടുകേളുലട  എണവും  എത്രലയന്നപ്പ്  വളിശദമസ്ഥാകസ്ഥാകമസ്ഥാ   ;  മുമപ്പ്
നളിശയളിച 3 റളികപസ്ഥാര്ടപ്പ് എന്നതളിലനറ  സസ്ഥാനതപ്പ് ഇകപസ്ഥാള്  മസ്ഥാസതളില്
7  റളികപസ്ഥാര്ടപ്പ്  എന്ന  നളിലെയളില്  വകുപപ്പ്  കമധസ്ഥാവളികേള്  നളിര്കദ്ദേശവും
പുറലപടുവളിചളിട്ടുകണസ്ഥാ ;

(ഇ) പസ്തുത  സളിതളി  ജഫീവനകസ്ഥാര്കപ്പ്  അധളികേകജസ്ഥാലെളി  ഭസ്ഥാരമസ്ഥായളി  മസ്ഥാറുന്നതപ്പ്
ശദ്ധയളില്       ലപളിടളിട്ടുകണസ്ഥാ 



 കകരള നനയമസഭ
16-7-2014-  ലല മറപടനകക

ചസ്ഥായവും സര്വഫീസപ്പ് സഹകേരണ ബസ്ഥാങളിലന സവുംബനളിച വളിജളിലെനസപ്പ് അകനസഷണവും

7939 ശഫീ. വളി. ശളിവനകുടളി

തസ്ഥാലഴെ കേസ്ഥാണുന്ന കചസ്ഥാദദ്യങ്ങള്കപ്പ്
സഹകേരണവവും ഖസ്ഥാദളിഗസ്ഥാമവദ്യവസസ്ഥായവവും വകുപ്പുമനളി

സദയവും മറുപടളി നല്കുകമസ്ഥാ:

(എ) തളിരുവനനപുരവും  ജളിലയളില്  ചസ്ഥായവും  സര്വഫീസപ്പ്  സഹകേരണ  ബസ്ഥാങളിലന
സവുംബനളിച  വളിജളിലെനസപ്പ്  അകനസഷണവും  ഇകപസ്ഥാള്  ഏതു
ഘടതളിലെസ്ഥാലണന്നുവും ആയതു സവുംബനളിച വളിശദസ്ഥാവുംശങ്ങളുവും ലെഭദ്യമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ
;

(ബളി) പസ്തുത  കകേസളിലലെ  പതളികേള്  ആലരലകയസ്ഥാലണന്നുള്ള  വളിശദസ്ഥാവുംശങ്ങള്
കപരപ്പ്,  തസളികേ,  ആകരസ്ഥാപളികലപട  കുറങ്ങള്  എന്നഫീ  ക്രമതളില്
വദ്യക്തമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ ;

(സളി)  വളിജളിലെനസപ്പ് കകേസളില് പതളിയസ്ഥായ ചസ്ഥായവും സര്വഫീസപ്പ് സഹകേരണ ബസ്ഥാങപ്പ്
ലസക്രടറളിലയ സലസ്പെനഡുലചയ്യസ്ഥാനുള്ള സഹകേരണ വകുപളിലന്റെ ഉതരവപ്പ്
പസ്തുത ബസ്ഥാങളിലന്റെ ഭരണസമളിതളി നടപളിലെസ്ഥാകളികയസ്ഥാലയന്നപ്പ് വദ്യക്തമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ
;

(ഡളി) ഇലലങളില് ആയതു  നടപളിലെസ്ഥാകസ്ഥാത  ഭരണസമളിതളിയുലട  വളിശദഫീകേരണവും
സര്കസ്ഥാര് കതടളിയളിട്ടുകണസ്ഥാ ;

(ഇ) പസ്തുത  ഭരണ  സമളിതളിലകതളിലര  എന്തു  നടപടളി  സസഫീകേരളിക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാണപ്പ്
ഉകദ്ദേശളിക്കുന്നലതന്നപ്പ് വദ്യക്തമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ ;

(എഫപ്പ്) പസ്തുത ഭരണസമളിതളിലയ ഇകസ്ഥാരദ്യതളില് പളിരളിച്ചുവളിടസ്ഥാതളിരളിക്കുന്നതളിനുള്ള
നളിയമതടസവും എനസ്ഥാലണന്നപ്പ് വദ്യക്തമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ ?
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