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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4485 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാ�ാ�ടി�ിക എ�തി ത�ാ�� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ)

പ�ികജാതി,പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട

വാ� �ടി�ിക എ�തി��ാ�� പ�തി
നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാർ േകരള സം�ാന

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന േകാർ�േറഷൻ,
സഹകരണ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
നി�ം എ��ി���ം 31.03.2010 ന് തിരി�ടവ്
കാലാവധി �ർ�ിയായ�മായ ഒ� ല�ം �പ
വെര�� വാ�കളിൽ �ത�ം പലിശ�ം േചർ�്

ഒ� ല�ം �പ വെര എ�തി ത��തിന്
31.03.2015 െല സ.ഉ.(പി) നം. 24/2015
പജപവവിവ �കാരം ഉ�രവായി��്. ടി ഉ�രവ്

�കാരം അർഹരായ ��വൻ
പ�ികജാതി�ാ�െട�ം വാ� എ�തി
ത��തി�� നടപടി വ��് സ�ീകരി�ി��്.
പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ാർ വിവിധ സർ�ാർ
വ��കൾ, സഹകരണ �ാപന�ൾ,
േദശസാൽ�ത ബാ�കൾ, പ�ികജാതി പ�ികവർഗ
വികസന േകാർ�േറഷൻ എ�ിവിട�ളിൽ
എ��ി���ം, 01.04.2006 �തൽ 31.03.2014
വെര തിരി�ട്  കാലാവധി കഴി�്

�ടി�ികയായ�മായ പലിശ�ം പിഴ�ലിശ�ം
ഉൾെ�െട�� ഒ� ല�ം �പവെര��
വാ�കൾ സ.ഉ.(അ)ന�ർ 71/2015/പജപവവിവ
തീയതി 01.10.2015 �കാരം എ�തി ത��തിന്
ഉ�രവായി��. ടി പ�തി നിർ�ഹണ�ിനായി

േകരള സം�ാന പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വികസന േകാർ�േറഷെന നിർവഹണ
ഏജൻസിയായി െതരെ���ി��്.

(ബി) ഏെതാെ� �ാപന�ളിൽ നി�� എ� �ക
വെര�� വാ�യാണ് എ�തി���ത്;
ഇതി�� നിബ�നകൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാർ േകരള സം�ാന

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന േകാർ�േറഷൻ,
സഹകരണ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
നി�ം എ��ി���ം 31.03.2010 ന് തിരി�ടവ്
കാലാവധി �ർ�ിയായ�മായ ഒ� ല�ം �പ
വെര�� വാ�കളിൽ �ത�ം പലിശ�ം േചർ�്
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(സി)

കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഈ ഇന�ിൽ

എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

(സി) പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ കഴി�
സർ�ാരിെ� കാല�് േകരള സം�ാന

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന േകാർ�േറഷൻ
�േഖന 10.27 േകാടി �പ വാ�
എ�തി��ലിനായി െചലവഴി�ി��്.
സഹകരണ സംഘം രജി�ാർ �ഖാ�ിരം
െചലവഴി� �ക സംബ�ി� വിവരം
അ�ബ�മായി േചർ��. പ�ികവർ� വികസന
വ��ിൽ 01.10.2015 െല സ.ഉ.(അ) ന�ർ
71/2015/ പജപവവിവ ന�ർ സർ�ാർ
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ നിർ�ഹണ
ഏജൻസിയായ േകരള സം�ാന പ�ികജാതി
പ�ികവർ� വികസന േകാർ�േറഷൻ കഴി�
സർ�ാരിെ� കാല�് 9,18,32,837/- �പ
െചലവാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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