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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4406 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകയർ േഹാം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) െകയർ േഹാം പ�തി �കാരം ഇരി�ർ
മ�ല�ിൽ എ� വീ�കൾ നിർ�ി�െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ)
3 വീ�കൾ നിർ�ി�  ്നൽകിയി��്.

(ബി)
ഏെത�ാം സഹകരണ �ാപന�ളാണ് ��ത
പ�തി�ായി ധനസഹായം നൽകിയത്; ഓേരാ
�ാപന�ം എ� �പ വീതം അ�വദി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകയർ േഹാം പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ�
നിർ�ഹണ�ിനായി ഇരി�ർ മ�ല�ിെല 36
സഹകരണ �ാപന�ൾ സംഭാവനയായി �ക
അ�വദി�ി��്. ടി സഹകരണ �ാപന��െട

േപ�ം അ�വദി� �ക�ം അട�ിയ പ�ിക
അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(സി)
��ത പ�തി �കാരം എ� വീ�കൾ�ാണ്
അ�മതി നൽകിയെത�ം അവയിൽ എ�െയ�ം
�ർ�ീകരി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ?

(സി) 3 വീ�കൾ നിർ�ി� നൽ��തിനാണ് അ�മതി
ലഭി�ി��ത്. ടി 3 വീ�ക�േട�ം നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�  ്അതാത് �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

ൈകമാറിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം

തുക സംഭാവനയായി നൽകിയ സഹകരണ                                     അനുവദിച്ച തുക
സ്ഥാപനങ്ങൾ

1. ചുഴലി സർവ്വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ക്ലിപ്തം - 3,00,000/- രൂപ
2. െചെങ്ങളായി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം - 3,89,510/-  രൂപ
3. െകായ്യം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം - 6,00,000/- രൂപ
4. ആലോട്ക്കാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം - 1,00,000/-  രൂപ
5. എരുവോട്ശ്ശേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം - 1,00,000/-  രൂപ
6. ഇരിക്കൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം -  50,000/-  രൂപ
7. കൂട്ടുമുഖം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം - 2,00,000/- രൂപ
8. നടുവിൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം -          10,00,000/- രൂപ
9. െനടിോട്യങ്ങ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം -   50,000/- രൂപ
10. നുചെയാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം -   50,000/- രൂപ
11. പയ്യാവൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം -  1,00,000/- രൂപ
12. ആലോട്ക്കാട് അർബൻ സഹകരണ സംഘം -   50,000/- രൂപ
13. ആലോട്ക്കാട് റബ്ബർ ആന്റ് അഗ്രി. മാർക്കറ്റിംഗ് 

സഹകരണ സംഘം -   25,000/- രൂപ
14. ആലോട്ക്കാട് ോട്കാക്കനട്ട് ആന്റ് അഗ്രി. മാർക്കിറ്റിംഗ് 

സഹകരണ സംഘം -  25,000/- രൂപ
15. ഇരിക്കൂർ ോട്ബ്ലാക്ക് ോട്കാ-ഓപ്പറോട്ററ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് 

െസാൈസറ്റി -  10,000/- രൂപ
16. എരുവോട്ശ്ശേരി വനിത സഹകരണ സംഘം -  25,000/- രൂപ
17. പടിയൂർ കലയാട് വനിതാ സഹകരണ സംഘം -  50,000/- രൂപ
18. നടുവിൽ പഞ്ചായത്ത് വനിതാ സഹകരണ സംഘം -  25,000/- രൂപ
19. െപരുമ്പടവ് വനിതാ സഹകരണ സംഘം -  25,000/- രൂപ
20. ഇരിക്കൂർ വിോട്ല്ലേജ് വനിതാ സഹകരണ സംഘം -  25,000/- രൂപ
21. ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഏരിയാ വനിതാ സഹകരണ സംഘം -  50,000/- രൂപ
22. ചുഴലി വിോട്ല്ലേജ് വനിതാ സഹകരണ സംഘം -  40,000/- രൂപ
23. പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്ത് വനിതാ സഹകരണ സംഘം -  10,000/- രൂപ
24. നടുവിൽ വിോട്ല്ലേജ് വനിതാ സഹകരണ സംഘം -  25,000/- രൂപ
25. നയൂ നടുവിൽ വിോട്ല്ലേജ് വനിതാ സഹകരണ സംഘം -  25,000/- രൂപ
26. പുലിക്കുരുമ്പ വനിതാ സഹകരണ സംഘം -  10,000/- രൂപ
27. പി.ആർ. രാമവർമ്മ രാജ െമോട്മ്മാറിയൽ ോട്ഹാസ്പിറ്റൽ

 സഹകരണ സംഘം. -  25,000/- രൂപ
28. രാജീവ് ഗാന്ധി ോട്കാ-ഓപ്പറോട്ററ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് 

െമഡിക്കൽ സയൻസ്. -  15,000/- രൂപ



29. ോട്കാക്കനട്ട് ടാപ്പറിങ് വർോട്ക്കഴ്സ് ോട്കാ-ഓപ്പറോട്ററ്റീവ് 
െസാൈസറ്റി. -  25,000/- രൂപ

30. ആലോട്ക്കാട് ോട്റഞ്ച് കളളു െചെത്തു വയവസായ
െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘം. -  10,000/- രൂപ

31. ശ്രീകണ്ഠാപുരം ോട്മാോട്ട്ടാർ ട്രാൻോട്സ്പാർട്ട് ആൻറ് 
െമക്കാനിക്കൽ വർോട്ക്കഴ്സ് െവൽെഫയർ 
സഹകരണ സംഘം. -  10,000/- രൂപ

32. ബ്ലാത്തൂർ പബ്ലിക് െവൽെഫയർ സഹകരണ സംഘം -  50,000/- രൂപ
33. െപരുമ്പടവ് റൂറൽ ആന്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആന്റ്

ോട്സാഷ്യൽ െവൽെഫയർ സഹകരണ സംഘം -  10,000/- രൂപ
34. ആലോട്ക്കാട് വയാപാരി വയവസായി ോട്ക്ഷേമ 

സഹകരണ സംഘം -          1,00,000/- രൂപ
35. ഇരിക്കൂർ അർബൻ സഹകരണ സംഘം -  25,000/- രൂപ
36. ശ്രീകണ്ഠാപുരം ോട്റഞ്ച് കളളു െചെത്തു വയവസായ 

െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘം - 1,00,000/- രൂപ

           ആെക         37,29,510/-   രൂപ


