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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 182 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െതാഴിൽ അവസര�ൾ ��ി��തിൽ സഹകരണ �ാപന��െട പ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ,
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. എം.വിജിൻ, 
�ീ െക ആൻസലൻ 

Shri. V. N. Vasavan
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് േകാവിഡ്  ആഘാത�ിെ� ആ�ം

�റ�ാനായി �ഖ�ാപി� ��ദിന കർ�
പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ��െട�ം േകരള ബാ�ിെ��ം ഇടെപടൽ
വഴി ��ി�ാനായ െതാഴിൽ അവസര�ൾ
എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ; എ�
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാനായി��
ല��മി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(എ) േകരളാ സർ�ാരിെ� 100 ദിന കർ�
പരിപാടി�മായി ബ�െ��് സഹകരണ
േമഖലയിൽ �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി
4850 െതാഴിലവസര��ം, േകരള ബാ�് �േഖന
5000 െതാഴിലവസര��ം അെ��് െഫഡേറഷൻ
വഴി 50 െതാഴിലവസര��ം സഹകരണ വ��്/
ബാ�കൾ �ഖാ�ിരം 100 �ിരം െതാഴി�ക�ം
ഉൾെ�െട 10000 െതാഴിലവസര�ൾ
�ഷ്  ടി��തിനാണ് ല��മി�ി��ത്. �ാഥമിക
സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി 7597
െതാഴിലവസര��ം േകരള ബാ�് വഴി 12552
െതാഴിലവസര��ം ഉൾെ�െട ആെക 20,149
െതാഴിലവസര�ൾ �ഷ്  ടി�ി��്. ടി പ�തി
കാലയളവിൽ അെ��് െഫഡേറഷ�കൾ വഴി 4
െതാഴിലവസര�ൾ �ഷ്  ടി�ി��്. സഹകരണ
വ��് വഴി 30 �ിര നിയമന��ം േകരള ബാ�്
വഴി 13 �ിര നിയമന��ം �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ വഴി 382 �ിര നിയമന��ം ഈ
കാലയളവിൽ നൽകാൻ കഴി�ി��് അ�കാരം
ആെക 20578 െതാഴിൽ /െതാഴിലവസര�ൾ
�ഷ്  ടി�ി��്.

(ബി) ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� ഡിജി�ൽ
പഠേനാപകരണ��െട അഭാവം പരിഹരി�ാനായി
ആവി�രി� വിദ�ാതരംഗിണി പ�തി െകാ��ായ
േന��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

(ബി) ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� ഡിജി�ൽ
പഠേനാപകരണ��െട അഭാവം പരിഹരി�ാനായി
ആവി�രി� വിദ�ാതരംഗിണി പ�തി െകാ��ായ
േന��ൾ �വെട േചർ��. 1. ഓൺൈലൻ പഠന
സൗകര��ൾ ലഭ� മ�ാ� വിദ�ാർ�ികൾ�്

െമാൈബൽ േഫാ�കൾ വാ��തിന് 10000/-
�പ വീതം സഹകരണ സംഘ�ൾ പലിശ രഹിത
വാ� നൽകിയത് സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം
നിൽ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് �േയാജനെ��. 2.
അതാ� സഹകരണ �ാപന��െട �വർ�ന
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പരിധിയിെല അർഹരായ വിദ�ാർ�ികൾ�ാണ്

വാ� അ�വദി� െത�ി�ം �രപരിധി തട�മാ��
സ� ർഭ�ളിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഏ��ം
അ��� സഹകരണ സംഘ�ളിൽ നി�ം വാ�
എ���തി�� സൗകര�ം ലഭ�മാ�ി. 3. ടി വാ�
ആൾ ജാമ� വ�വ�യിൽ ലഭ�മാ�ിയ� വഴി മ�
ജാമ� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം ഒഴിവാ�െ��.
4. എ’�ാസ്  െമ�ർമാർ�് �റെമ സംഘ�ിെല

‘സി’ �ാസ്  െമ�ർമാർ�് �ടി വാ� അ�വദി�ത്
ധാരാളം അർഹരായ അേപ�കർ�്
�േയാജനെ��. 5. അംഗ�ൾ അ�ാ�വർ�്

വാ� അേപ�േയാെടാ�ം െമ�ർഷി�ി��
അേപ��ം സംഘ�ൾ പരിഗണി�  ്വാ�
നൽകിയ� വഴി�ം ധാരാളം േപർ�്
�േയാജനെ��. 6. ഈ പ�തി �കാരം 86,270
േപർ�് ആെക 83,40,62,813/- �പ വാ�യായി
അ�വദി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


