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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 338 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ �ാപന��െട സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ് ,
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ 

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

(എ) സഹകരണ �ാപന�െള സംര�ി��തി�ം

ജേനാപകാര�ദമാ��തി�ം ഈ സർ�ാരിെ�

നിലപാ�കൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) സഹകരണ �ാപന�െള സംര�ി� �തി�ം

ജേനാപാകാര�ദമാ�� തി�ം ഈ സർ�ാർ

നിരവധി നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.
സം�ാന സഹകരണ േമഖലയിൽ

നിലവി��ായി�� �ിതല സംവിധാന �ിന്

പകരം സഹകരണേമഖല�െട അെപ�്

�ാപനമായ േകരള സം�ാന സഹകരണ

ബാ�മായി ജി� സഹകരണ ബാ�കെള ലയി�ി�്

ദ�ിതല സംവിധാന�ിേല�് സം�ാനെ�

സഹകരണ േമഖലെയ മാ�ക എ�

ല��േ�ാ��ടി േകരള ബാ�് �പീകരി�. �ിതല

സംവിധാന�ിൽ നി�ം ദ�ിതല

സംവിധാന�ിേല�� മാ�ം േകരള ബാ�ിെ�

അംഗ��ം ഓഹരി ഉടമക�മായ �ാഥമിക

കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ��െട

വളർ��ം െമ�െ�� േസവന�ൾ ലഭ�മാ��

തി�ം ഇടയാ�ി. േകരള സം�ാന സഹകരണ

ബാ�ിെ� അടി�റയായ �ാഥമിക കാർഷിക

വാ�ാ സംഘ�ൾ വഴി േകരള�ിെല �ാമീണ

േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി ഉറ�ാ�ാൻ

സാധി�. സഹകരണ സംഘ��െട �ന�

�ാരണം, പ�ാ�ല സൗകര� വികസനം,
സംഘ��െട ശാ�ീ കരണം �ട�ിയവ�മായി

ബ�െ�� നിരവധി പ�തികൾ സർ�ാർ

സ�ീകരി�വ��. കർഷകർ�ാവശ� മായ

പലിശരഹിത/�റ� പലിശ വാ�കൾ നബാർഡ് /
േകരള ബാ�് എ�ിവിട�ളിൽ നി�് ലഭ�മാ�ി

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ �േഖന

വിതരണം െച��തി�ം അ�കാരം കർഷകർ�്

നൽ�� പലിശ സ�ിഡി സംഘ�ൾ�്

ലഭി��തി��� നടപടി സ�ീകരി� വ��.
സഹകരണ സംഘ�ളിെല േസവന �ൾ
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ഓൺൈലൻ ആ��തി�ം ഏകീ�ത

േസാ�് െവയർ െകാ�വ�� തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�വ��. ‘േ�ഡ്  പലിശ’ എ�

മഹാവിപ�് �ാമീണ േമഖലയിൽ ഉ�ാ��

ക�ന��ൾ�് ഒ� പരിധി വെര അ�തി

വ���തി�ം സ�ഹ�ിെ�

താെഴ��ി��വർ, �ലി േവല�ാർ, െച�കിട

ക�വട�ാർ എ�ിവെര േ�ഡ്  പലിശ�ാരിൽ

നി�് േമാചി�ി�  ്സഹകരണ ��ാനെ�

ശ�ിെ�� �ക എ� ല��േ�ാെട ��ംബ

�ീ�മായി സഹകരി�  ്‘��െ� ��’ എ�

�ാമീണ ല� വാ� പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��. േകരള സഹകരണ നിയമം

വ��് 56(1) സി, ച�ം 53 എ എ�ിവ �കാരം

�പീ�തമായ േകരള സഹകരണ അംഗസമാശ�ാസ

നിധിയി�െട ��തര േരാഗം ബാധി�ി��

സഹകാരികൾ�് ധനസഹായം അ�വദി�വ��.
േകരള സഹകരണ നിയമം വ��് 57(എ) �കാരം

�പീ�തമായ േകരള സഹകരണ വികസന

േ�മനിധി േബാർഡ്  നിയമാവലി വ�വസഥകൾ�്

വിേധയമായി വാ� എ��തി�േശഷം

മരണെ��� സഹകാരികൾ�് റിസ്ക് ഫ�്

പ�തി �കാരം ധനസഹായം നൽകി വ��.
സഹകരണ ബാ�ക�െട �ടി�ിക �റ�ക,
വാ��ാർ�് ആശ�ാസമാ�ക എ�ീ ല��േ�ാ�

�ടി ‘നവേകരളീയം �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി-
ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി 2021 നട�ിലാ�ി

വ��. സർ�ാരിെ� ��ദിനകർ�പ�തി യിൽ

ഉൾെ���ി സഹകരണ േമഖയിൽ 10,000
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന്

ല��മി�ി��. ഈ പ�തി �കാരം 425 �ിരം

െതാഴി�ക�ം 20,153 െതാഴിലവസര��ം

ഉൾെ�െട ആെക 20,578 െതാഴി�കൾ ��ി�.
�വജന�ൾ�് െതാഴിലവസര�ൾ

��ി��തി�ം അവ�െട സാ�ഹി ക�ം

സാ��ിക�മായ ഉ�മനം ല��മാ�ി�ം

സം�ാന�് 29 �വ സഹകരണ സംഘ�ൾ

രജി�ർ െച�് �വർ�നം ആരംഭി�കഴി�.
കലാകാരൻമാ�െട ഉ�മനം ല��മി�്

കലാകാരൻമാർ�ായി ഒ� സഹകരണ സംഘം

�പീകരി��തി�� നടപടി കൾ

സ�ീകരി�വ��. കൺസ�മർെഫഡിെല

�മേ��കൾ തട��തിന് ശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ

സാധന��െട വില നിയ�ി��തിനായി

കൺസ�മർ െഫഡിെ� �ിേവണി
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േ�ാ�കളി�െട�ം �ാഥമിക സഹകരണ

സംഘ�ൾ നട�� നീതി േ�ാ�കളി�െട�ം

നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ െപാ�

വിപണിേയ�ാൾ വില�റവിൽ വിതരണം

െച���്. �ടാെത ഓണം, �ി�മസ് , റംസാൻ

എ�ീ ഉ�വ ഘ��ളിൽ കൺസ�മർ െഫഡിെ�

�ിേവണി േ�ാ�കളി�െട�ം സർ�ാർ

ധനസഹായേ�ാ� �ടി സഹകരണ സംഘ�െള

��ി േയാജി�ി�െകാ�് സ�ിഡി വിപണികൾ

നട�ി വ��. േകരള േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

ഹൗസിംഗ് െഫഡേറഷൻ 50 വർഷ �ാലമായി വീട്

വ��തിന് അംഗ സംഘ�ൾ വഴി

സാധാരണ�ാർ�് ഭവന നിർ�ാണ വാ� നൽകി

വ��. സർ�ാർ കാലാകാല �ളിൽ

�ഖ�ാപി�� പ�തികൾ�് അ��തമായി

�ടി�ിക�� വാ� �ാർ�് �േയാജനകരമായ

ഇള�കൾ െഫഡേറഷൻ നൽകി വ��. േകരള

സർ�ാർ ആവി�രി� വ�� സാ�ഹ� �ര�ാ

പ�തികളിൽ െഫഡേറഷൻ പ�ാളി�ം

ഉറ�വ���. വനിതാെഫഡ്  വിവിധ

േ�ാജ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ വനിതകൾ�്

െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി�ം അതി�െട

വനിതക�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ���ക

എ� ഉേ�ശേ�ാ��െട�ം വനിത സഹകരണ

സംഘ�ൾ വഴി വാ�കൾ നൽകി വ��.
പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ സംഘ��െട

സംര�ണ�ിനായി �വെട�റ�� പ�തികളിൽ

ടി സംഘ�ൾ�് ധനസഹായം നൽകി വ��. 1.
പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ

സംഘ�ളിെല ജീവന�ാർ�് ശ�ളം നൽ�

�തിന് ഒ� സംഘ�ിന് �തിമാസം 10000/-
�പാ നിര�ിൽ ആദ�െ� 5 വർഷ�ം ടി

അ�വർഷ �ി��ിൽ സംഘം ലാഭകര മാ��

പ�ം അ�രം സംഘ�ൾ�് �തിമാസം

15000/- �പാ നിര�ിൽ �ടർ �� 3 വർഷ�ം

മാേനജീരിയൽ സ�ിഡി അ�വദി� വ��. 2.
സംഘം �വർ�നം െമ� െ����തിന്

�വർ�ന �ലധന �ാ�ായി 5 ല�ം �പ വെര

അ�വദി�വ��. 3. സംഘ��െട ആഫീസ്

െക�ിടം �ന��രി��തിന് െക�ിട �ന��ാരണ

�ാ�ായി 5 ല�ം �പ വെര അ�വദി� വ��.
4. 4 ല�ം �പ വെര സർ�ാർ ഓഹരി

�ലധനമായി അ� വദി� വ��. 5. വിവിധ

േ�ാജ�കൾ നട�ി ലാ�ി ടി സംഘ�െള �ന�

�രി��തിന് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം

പരമാവധി 20 ല�ം �പ�ം (ഓഹരി 5 ല�ം�പ
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+ സ�ിഡി 15 ല�ം �പ ) അ�വദി�വ��. 6.
പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� �വജന

�ൾ�് െതാഴിലധി�ിത പരിശീലനം

നൽ��തിന് സംഘ�ളിൽ കംപ��ർ പരിശീലന

േകാ�കൾ നട ��തിനായി 5 ല�ം �പ

(ഓഹരി 150000/-�പ + സ�ിഡി 350000/- �പ)
അ�വദി� വ��. 7. �തന പ�തികൾ നട�ി

ലാ�ി സംഘ�ിെല ��തൽ അംഗ�ൾ�്

െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തിന് െ�ഷ�ൽ റിൈവവൽ

�ീം �കാരം 40 ല�ം �പ (ഓഹരി 10 ല�ം�പ

+ സ�ിഡി 30 ല�ം �പ) അ�വദി� വ��. 8.
ലാഭ�ിൽ �വർ�ി�� സംഘ�ൾ �് 50
ല�ം �പ വെര (ഓഹരി 20 ല�ം + സ�ിഡി 30
ല�ം) അ�വദി� വ�� �ടാെത പ�ിക ജാതി /
പ�ിക വർഗ സഹകരണ സംഘ��െട അ��്

സഹകരണ സംഘമായ േകരള സം�ാന പ�ിക

ജാതി / പ�ിക വർഗ വികസന

സഹകരണെഫഡേറഷെ� വികസന

�വർ�ന�ൾ�ം ധന സഹായ�ൾ നൽകി

വ��. �ാഥമിക പ�ിക ജാതി / പ�ിക വർഗ

സഹകരണ സംഘ��െട സമ�

�ന��ാരണ�ിനായി �നർ�നി എ� പ�തി

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്. സം�ാനെ�

പ�ിക ജാതി പ�ിക വർ� ജനവിഭാഗ�ിെ�

ആേരാഗ�സംര�ണ �ിനായി 2018 ൽ
സഹകരണ വ��് ഒ� സമ� പ�തി

ആവി�രി�ി��്. സഹകരണ വ��് സഹകരണ

ആ�പ�ിക�മായി സഹകരി�ാണ് ഈ പ�തി

നട�ിലാ��ത്. പാല�ാട്  ജി�യിെല അ��ാടി

േമഖലയിൽ ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ ഈ
പ�തി ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയി��്. േകാ��റ

ൈ�ബൽ ആ�പ�ിയിെല പരിേശാധനയിൽ

വിദഗ്ധ പരിേശാധന �ം ചികി��ം

ആവശ�മാെണ�് കാ��വർ�ാണ് പ�തി�െട

ഭാഗമായി ഇ.എം.എസ്  സഹകരണ

ആ�പ�ിയിെല ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ിൽ

ചികി� നൽകിയി��ത്. സം�ാനെ� ചില

സഹകരണ സംഘ�ളിൽ അ�� കാല�ായി

റിേ�ാർ�് െച�െ��ി�� സാ��ിക

�മേ��ക�െട പ�ാ�ല�ിൽ സഹകരണ

ആഡി�് വിഭാഗെ��ം സഹകരണ വിജിലൻസ്

സംവിധാന െ��ം ശ�ിെ����തി��

സമ�നിയമ േഭദഗതി സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയിലാണ്. സഹകരണ േമഖല�െട

സമ�വികസനമാണ് േഭദഗതി ല��മി��ത്.

(ബി) സഹകരണ ബാ�ക�മായി ബ�െ�� അഴിമതി (ബി) സഹകരണ �ാപന�െള സംര�ി� �തി�ം
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ആേരാപണ�ൾ സഹകരണ േമഖല�െട

വിശ�ാസ�ത�് കള�ം വ��ിയി�േ�ാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ജേനാപാകാര�ദമാ�� തി�ം ഈ സർ�ാർ

നിരവധി നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.
സം�ാന സഹകരണ േമഖലയിൽ

നിലവി��ായി�� �ിതല സംവിധാന �ിന്

പകരം സഹകരണേമഖല�െട അെപ�്

�ാപനമായ േകരള സം�ാന സഹകരണ

ബാ�മായി ജി� സഹകരണ ബാ�കെള ലയി�ി�്

ദ�ിതല സംവിധാന�ിേല�് സം�ാനെ�

സഹകരണ േമഖലെയ മാ�ക എ�

ല��േ�ാ��ടി േകരള ബാ�് �പീകരി�. �ിതല

സംവിധാന�ിൽ നി�ം ദ�ിതല

സംവിധാന�ിേല�� മാ�ം േകരള ബാ�ിെ�

അംഗ��ം ഓഹരി ഉടമക�മായ �ാഥമിക

കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ��െട

വളർ��ം െമ�െ�� േസവന�ൾ ലഭ�മാ��

തി�ം ഇടയാ�ി. േകരള സം�ാന സഹകരണ

ബാ�ിെ� അടി�റയായ �ാഥമിക കാർഷിക

വാ�ാ സംഘ�ൾ വഴി േകരള�ിെല �ാമീണ

േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി ഉറ�ാ�ാൻ

സാധി�. സഹകരണ സംഘ��െട �ന�

�ാരണം, പ�ാ�ല സൗകര� വികസനം,
സംഘ��െട ശാ�ീ കരണം �ട�ിയവ�മായി

ബ�െ�� നിരവധി പ�തികൾ സർ�ാർ

സ�ീകരി�വ��. കർഷകർ�ാവശ� മായ

പലിശരഹിത/�റ� പലിശ വാ�കൾ നബാർഡ് /
േകരള ബാ�് എ�ിവിട�ളിൽ നി�് ലഭ�മാ�ി

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ �േഖന

വിതരണം െച��തി�ം അ�കാരം കർഷകർ�്

നൽ�� പലിശ സ�ിഡി സംഘ�ൾ�്

ലഭി��തി��� നടപടി സ�ീകരി� വ��.
സഹകരണ സംഘ�ളിെല േസവന �ൾ

ഓൺൈലൻ ആ��തി�ം ഏകീ�ത

േസാ�് െവയർ െകാ�വ�� തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�വ��. ‘േ�ഡ്  പലിശ’ എ�

മഹാവിപ�് �ാമീണ േമഖലയിൽ ഉ�ാ��

ക�ന��ൾ�് ഒ� പരിധി വെര അ�തി

വ���തി�ം സ�ഹ�ിെ�

താെഴ��ി��വർ, �ലി േവല�ാർ, െച�കിട

ക�വട�ാർ എ�ിവെര േ�ഡ്  പലിശ�ാരിൽ

നി�് േമാചി�ി�  ്സഹകരണ ��ാനെ�

ശ�ിെ�� �ക എ� ല��േ�ാെട ��ംബ

�ീ�മായി സഹകരി�  ്‘��െ� ��’ എ�

�ാമീണ ല� വാ� പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��. േകരള സഹകരണ നിയമം

വ��് 56(1) സി, ച�ം 53 എ എ�ിവ �കാരം

�പീ�തമായ േകരള സഹകരണ അംഗസമാശ�ാസ
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നിധിയി�െട ��തര േരാഗം ബാധി�ി��

സഹകാരികൾ�് ധനസഹായം അ�വദി�വ��.
േകരള സഹകരണ നിയമം വ��് 57(എ) �കാരം

�പീ�തമായ േകരള സഹകരണ വികസന

േ�മനിധി േബാർഡ്  നിയമാവലി വ�വസഥകൾ�്

വിേധയമായി വാ� എ��തി�േശഷം

മരണെ��� സഹകാരികൾ�് റിസ്ക് ഫ�്

പ�തി �കാരം ധനസഹായം നൽകി വ��.
സഹകരണ ബാ�ക�െട �ടി�ിക �റ�ക,
വാ��ാർ�് ആശ�ാസമാ�ക എ�ീ ല��േ�ാ�

�ടി ‘നവേകരളീയം �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി-
ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി 2021 നട�ിലാ�ി

വ��. സർ�ാരിെ� ��ദിനകർ�പ�തി യിൽ

ഉൾെ���ി സഹകരണ േമഖയിൽ 10,000
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന്

ല��മി�ി��. ഈ പ�തി �കാരം 425 �ിരം

െതാഴി�ക�ം 20,153 െതാഴിലവസര��ം

ഉൾെ�െട ആെക 20,578 െതാഴി�കൾ ��ി�.
�വജന�ൾ�് െതാഴിലവസര�ൾ

��ി��തി�ം അവ�െട സാ�ഹി ക�ം

സാ��ിക�മായ ഉ�മനം ല��മാ�ി�ം

സം�ാന�് 29 �വ സഹകരണ സംഘ�ൾ

രജി�ർ െച�് �വർ�നം ആരംഭി�കഴി�.
കലാകാരൻമാ�െട ഉ�മനം ല��മി�്

കലാകാരൻമാർ�ായി ഒ� സഹകരണ സംഘം

�പീകരി��തി�� നടപടി കൾ

സ�ീകരി�വ��. കൺസ�മർെഫഡിെല

�മേ��കൾ തട��തിന് ശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ

സാധന��െട വില നിയ�ി��തിനായി

കൺസ�മർ െഫഡിെ� �ിേവണി

േ�ാ�കളി�െട�ം �ാഥമിക സഹകരണ

സംഘ�ൾ നട�� നീതി േ�ാ�കളി�െട�ം

നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ െപാ�

വിപണിേയ�ാൾ വില�റവിൽ വിതരണം

െച���്. �ടാെത ഓണം, �ി�മസ് , റംസാൻ

എ�ീ ഉ�വ ഘ��ളിൽ കൺസ�മർ െഫഡിെ�

�ിേവണി േ�ാ�കളി�െട�ം സർ�ാർ

ധനസഹായേ�ാ� �ടി സഹകരണ സംഘ�െള

��ി േയാജി�ി�െകാ�് സ�ിഡി വിപണികൾ

നട�ി വ��. േകരള േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

ഹൗസിംഗ് െഫഡേറഷൻ 50 വർഷ �ാലമായി വീട്

വ��തിന് അംഗ സംഘ�ൾ വഴി

സാധാരണ�ാർ�് ഭവന നിർ�ാണ വാ� നൽകി

വ��. സർ�ാർ കാലാകാല �ളിൽ

�ഖ�ാപി�� പ�തികൾ�് അ��തമായി
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�ടി�ിക�� വാ� �ാർ�് �േയാജനകരമായ

ഇള�കൾ െഫഡേറഷൻ നൽകി വ��. േകരള

സർ�ാർ ആവി�രി� വ�� സാ�ഹ� �ര�ാ

പ�തികളിൽ െഫഡേറഷൻ പ�ാളി�ം

ഉറ�വ���. വനിതാെഫഡ്  വിവിധ

േ�ാജ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ വനിതകൾ�്

െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി�ം അതി�െട

വനിതക�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ���ക

എ� ഉേ�ശേ�ാ��െട�ം വനിത സഹകരണ

സംഘ�ൾ വഴി വാ�കൾ നൽകി വ��.
പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ സംഘ��െട

സംര�ണ�ിനായി �വെട�റ�� പ�തികളിൽ

ടി സംഘ�ൾ�് ധനസഹായം നൽകി വ��. 1.
പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ

സംഘ�ളിെല ജീവന�ാർ�് ശ�ളം നൽ�

�തിന് ഒ� സംഘ�ിന് �തിമാസം 10000/-
�പാ നിര�ിൽ ആദ�െ� 5 വർഷ�ം ടി

അ�വർഷ �ി��ിൽ സംഘം ലാഭകര മാ��

പ�ം അ�രം സംഘ�ൾ�് �തിമാസം

15000/- �പാ നിര�ിൽ �ടർ �� 3 വർഷ�ം

മാേനജീരിയൽ സ�ിഡി അ�വദി� വ��. 2.
സംഘം �വർ�നം െമ� െ����തിന്

�വർ�ന �ലധന �ാ�ായി 5 ല�ം �പ വെര

അ�വദി�വ��. 3. സംഘ��െട ആഫീസ്

െക�ിടം �ന��രി��തിന് െക�ിട �ന��ാരണ

�ാ�ായി 5 ല�ം �പ വെര അ�വദി� വ��.
4. 4 ല�ം �പ വെര സർ�ാർ ഓഹരി

�ലധനമായി അ� വദി� വ��. 5. വിവിധ

േ�ാജ�കൾ നട�ി ലാ�ി ടി സംഘ�െള �ന�

�രി��തിന് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം

പരമാവധി 20 ല�ം �പ�ം (ഓഹരി 5 ല�ം�പ

+ സ�ിഡി 15 ല�ം �പ ) അ�വദി�വ��. 6.
പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� �വജന

�ൾ�് െതാഴിലധി�ിത പരിശീലനം

നൽ��തിന് സംഘ�ളിൽ കംപ��ർ പരിശീലന

േകാ�കൾ നട ��തിനായി 5 ല�ം �പ

(ഓഹരി 150000/-�പ + സ�ിഡി 350000/- �പ)
അ�വദി� വ��. 7. �തന പ�തികൾ നട�ി

ലാ�ി സംഘ�ിെല ��തൽ അംഗ�ൾ�്

െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തിന് െ�ഷ�ൽ റിൈവവൽ

�ീം �കാരം 40 ല�ം �പ (ഓഹരി 10 ല�ം�പ

+ സ�ിഡി 30 ല�ം �പ) അ�വദി� വ��. 8.
ലാഭ�ിൽ �വർ�ി�� സംഘ�ൾ �് 50
ല�ം �പ വെര (ഓഹരി 20 ല�ം + സ�ിഡി 30
ല�ം) അ�വദി� വ�� �ടാെത പ�ിക ജാതി /
പ�ിക വർഗ സഹകരണ സംഘ��െട അ��്
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സഹകരണ സംഘമായ േകരള സം�ാന പ�ിക

ജാതി / പ�ിക വർഗ വികസന

സഹകരണെഫഡേറഷെ� വികസന

�വർ�ന�ൾ�ം ധന സഹായ�ൾ നൽകി

വ��. �ാഥമിക പ�ിക ജാതി / പ�ിക വർഗ

സഹകരണ സംഘ��െട സമ�

�ന��ാരണ�ിനായി �നർ�നി എ� പ�തി

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്. സം�ാനെ�

പ�ിക ജാതി പ�ിക വർ� ജനവിഭാഗ�ിെ�

ആേരാഗ�സംര�ണ �ിനായി 2018 ൽ
സഹകരണ വ��് ഒ� സമ� പ�തി

ആവി�രി�ി��്. സഹകരണ വ��് സഹകരണ

ആ�പ�ിക�മായി സഹകരി�ാണ് ഈ പ�തി

നട�ിലാ��ത്. പാല�ാട്  ജി�യിെല അ��ാടി

േമഖലയിൽ ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ ഈ
പ�തി ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയി��്. േകാ��റ

ൈ�ബൽ ആ�പ�ിയിെല പരിേശാധനയിൽ

വിദഗ്ധ പരിേശാധന �ം ചികി��ം

ആവശ�മാെണ�് കാ��വർ�ാണ് പ�തി�െട

ഭാഗമായി ഇ.എം.എസ്  സഹകരണ

ആ�പ�ിയിെല ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ിൽ

ചികി� നൽകിയി��ത്. സം�ാനെ� ചില

സഹകരണ സംഘ�ളിൽ അ�� കാല�ായി

റിേ�ാർ�് െച�െ��ി�� സാ��ിക

�മേ��ക�െട പ�ാ�ല�ിൽ സഹകരണ

ആഡി�് വിഭാഗെ��ം സഹകരണ വിജിലൻസ്

സംവിധാന െ��ം ശ�ിെ����തി��

സമ�നിയമ േഭദഗതി സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയിലാണ്. സഹകരണ േമഖല�െട

സമ�വികസനമാണ് േഭദഗതി ല��മി��ത്.

(സി) �റ�വ�� അഴിമതി ആേരാപണ�ൾ

സഹകരണ �ാപന�ൾ �േഖന

നട�ിലാ�ിയി�� പ�തികൾ�് �തിസ�ി

��ി�തായി ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സമീപകാല�ായി റിേ�ാർ�് െച�ി�� ഒ�െ��

സംഭവ�ൾ സഹകരണ �ാപന�ൾ �േഖന

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ�് യാെതാ�

�തിസ�ി�ം ��ി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


