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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4358 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകയർ േഹാം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിൽ െകയർ േഹാം പ�തി
�കാരം നിർ�ി�  ്നൽകിയ വീ�ക�െട എ�ം
അറിയി�ാേമാ; എ� വീ�കൾ
നിർ�ി��തിനാണ് ല��മി�ി�ളളെത�ം
നിലവിൽ എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�െവ�ം പ�ായ�് തിരി��
കണ�കൾ അറിയി�ാേമാ;

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിൽ െകയർ േഹാം പ�തി
�കാരം 6 വീ�കൾ നിർ�ി�  ്നൽ��തിനാണ്
അ�മതി ലഭി�ി��ത്. ടി 6 വീ�ക�േട�ം
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി��്. െപ��ടവിള,
പാറ�ാല, െവളളറട, അ�രി, കളളി�ാട് ,
ആര�ൻേകാട്  പ�ായ�കളിലായി ഓേരാ വീട്
വീതം ആണ് നിർ�ി�ി�ളളത്.

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല സഹകരണ �ാപന�ൾ

െകയർ േഹാം പ�തിയിേല�് സംഭാവന
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ സംഭാവന നൽകിയ
�ാപന��െട വിശദാംശ�ം നൽകിയ �ക�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി)
ഉ�്. സംഭാവന നൽകിയി�� സഹകരണ
�ാപന��െട േപര്, സംഭാവന നൽകിയ �ക
എ�ീ വിവര�ളട�ിയ പ�ിക അ�ബ�ം ആയി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം
ക്രമ
നം

തുക  സംഭാവന നൽകിയ സഹകരണ 
സ്ഥാപന ങ്ങളുടെടെ േപര്

സംഭാവന നൽകിയ
തുക

1 ൈമലച്ചൽ എസ്.സി.ബി:
സംഘം വിഹിതം       
ജീവനക്കാരും േബാർഡ് അംഗങ്ങളുടം               
ലാഭ വിഹിതം               

2,00,000
                      6,93,815

4,80,865
2 കള്ളിക്കാടെ് എസ്.സി.ബി:

സംഘം വിഹിതം           -
ജീവനക്കാരുെടെ വിഹിതം -
േബാർഡ് അംഗങ്ങൾ     -

  2,00,000
1,10,796
6,400

3 വാളിേകാടെ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സഹകരണ സംഘം      25,000
4 അമ്പൂരി എസ്.സി.ബി 1,00,000
5 അമ്പൂരി വനിത സഹകരണ സംഘം 5,000
6 ഒറ്റശേശേഖരമംഗലം എസ്.സി.ബി                       1,00,000

7 െചെറുവാരേക്കാണം എസ്.സി.ബി നം. 3619 2,00,000
8 പാറശ്ശാല ഗ്രാേമാദ്ധാരണ സഹകരണ സംഘം 10,000
9 ആങ്കേങ്കാടെ് എസ്.സി സഹകരണ സംഘം 1,000
10 െപരുങ്കടെവിള ഫാർേമഴ്സ് േസാഷ്യൽ െവൽെഫയർ 

സഹകരണ സംഘം റ്റശി2091
50,000

11 കുന്നത്തുകാൽ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം റ്റശി 737 2,000
12 തിരുവനന്തപുരം മഹാത്മജി േദേശേീയ െതാഴിലുറപ്പ് 

െതാഴിലാളി െവൽെഫയർ സഹകരണ സംഘം റ്റശി 1781 7,000
13 െനയ്യാറ്റശിൻകര കരകൗശേല നിർമ്മാണ െതാഴിലാളി  

സഹകരണ സംഘം 5,000
14 െപരുങ്കടെവിള റൂറൽ െഡവലപ്മെമന്റ് സഹകരണ സംഘം 1,00,000
15 ആങ്കേങ്കാടെ് എസ്.സി.ബി 2,00,000
16 പനച്ചമൂടെ് എസ്.സി.ബി 3,00,000
17 പരശുവയ്ക്കൽ  എസ്.സി സഹകരണ സംഘം 5,000
18 കരിക്കാമൻേകാടെ് എസ്.സി.ബി 2,00,000
19 മാനൂർ  എസ്.സി സഹ കരണ സംഘം 25,000
20 െകാല്ലയിൽ എസ്.സി.ബി 25,000
21 പാറശ്ശാല എസ്.സി.ബി 2,00,000
22 െവള്ളറടെ പഞ്ചായത്ത് വനി ത സഹകരണ സംഘം 5,000
23 കുന്നത്തുകാൽ എസ്.സി.ബി 1,00,000
24 പരശുവയ്ക്കൽ ഫാർേമഴ്സ് േസാഷ്യൽ െവൽെഫയർ 

സഹകരണ സംഘം 1,00,000


