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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 687 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ േമഖലയിെല പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ,
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 

�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്  

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

(എ)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം

സഹകരണ േമഖലയിൽ �ഖ�ാപി� പ�തികൾ

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 1. സം�ാന�് 25 �വജന സഹകരണ

സംഘ�ൾ �പീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�. 2.
സംഗീതം, നാടകം, �കടന കലകൾ, ചി�രചന

എ�ിവ ഉൾെ�െട�� കലകളിൽ ഏർെ��ി��

കലാകാര�ാർ�് �ിരം േവദി ഒ��ിെകാ��ക

എ� ഉേ��ശേ�ാെട ഒ� സഹകരണ സംഘം

�പീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�. 3. വനിതാ

സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി മിതമായ നിര�ിൽ

മാ�്, സാനിെ�സർ ഹാൻഡ്  വാഷ് , ക�ാരീബാഗ്,
പി.പി.ഇ കി�് ഉൾെ�െട�� േകാവിഡ്  �തിേരാധ

ഉൽ����െട 10 നിർ�ാണ �ണി�കൾ

ആരംഭി�� പ�തി. 4. സം�ാനമാെക

അധികാര പരിധിേയാട്  �ടി പാല�ാട്  ൈറ�ിൽ

മാ�കയിൽ ��നാട്  അ�ർ ��നാട്

ആ�ാനമാ�ി സംഭരണ സം�രണ വിപണന

സഹകരണ സംഘം രജി�ർ െച�് ര�് ആ�നിക

ൈറസ്  മി�കൾ �പീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�. 5.
െകയർ േഹാം പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ർ

ജി�യിെല പഴയ�രിൽ �രഹിത,
ഭവനരഹിതർ�ായി 40 �ണീ�ളള ഭവനസ��യം

�ർ�ീകരി�. 6. വിദ�ാർ�ികൾ�് െമാൈബൽ

േഫാ��ൾ വാ��തിനായി 10,000/-�പ പലിശ

രഹിത വാ� നൽ�� വിദ�ാതരംഗിണി എ�

പ�തി �ഖ�ാപി�. 7. േകരളാ സർ�ാരിെ� 100
ദിന കർ� പരിപാടി�മായി ബ�െ��് സഹകരണ

േമഖലയിൽ േനരി�ം, അ�ാെത�ം 10000
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�� പ�തി.

(ബി) ഈ പ�തികളിൽ �� ദിവസ�ി��ിൽ

നട�ിലാ�ിയ പരിപാടികൾ ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1. സം�ാന�ാെക 29 �വജന സഹകരണ

സംഘ��െട രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ

�ർ�ീകരി�ി��്. 2. വനിതാ സഹകരണ

സംഘ�ൾ വഴി മിതമായ നിര�ിൽ മാ�്,
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സാനിെ�സർ ഹാൻഡ്  വാഷ് , ക�ാരീബാഗ്,
പി.പി.ഇ കി�് ഉൾെ�െട�� േകാവിഡ്  �തിേരാധ

ഉൽ����െട നിർ�ാണ �ണി�കൾ

ആരംഭി��തി� േവ�ി 10 വനിതാ സഹകരണ

സംഘ�െള െതരെ���ക�ം, ആയതിേല�്

േവ�ി 2021-22 സാ��ിക വർഷെ� പ�തി

വിഹിത�ിൽ നി�ം ഓേരാ സംഘ�ൾ�ം 5
ല�ം �പ വീതം (ഓഹരി ഇന�ിൽ 200000/-
�പ�ം സ�ിഡി ഇന�ിൽ 300000/- �പ�ം)
ആെക 50 ല�ം �പ അ�വദി�ി��്. 3.
പാല�ാട്  ൈറസ് മിൽ മാ�കയിൽ ��നാട്  അ�ർ

��നാട്  ആ�ാനമാ�ി േകരള പാഡി

െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ് & മാർെ��ിംഗ് േകാ-
ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി �ി�ം ന�ർ.4505
(KAPCOS) സഹകരണ സംഘം രജി�ർ

െച�ി��്. 4. വിദ�ാർ�ികൾ�ായി െമാൈബൽ

േഫാ��ൾ വാ��തിനായി വിദ�ാതരംഗിണി

പ�തി �കാരം 86270 വാ�കളിലായി ആെക

83,40,62,813/- �പ പലിശ രഹിത വാ�

അ�വദി�ി��്. 5. െകയർ േഹാം പ�തി�െട

ഭാഗമായി ��ർ ജി�യിെല പഴയ�രിൽ �രഹിത,
ഭവനരഹിതർ�ായി 40 �ണീ�ളള ഭവനസ��യം

�ർ�ീകരി�. 6. േകരളാ സർ�ാരിെ� 100 ദിന

കർ� പരിപാടി�മായി ബ�െ��് സഹകരണ

േമഖലയിൽ 425 �ിരം െതാഴി�ക�ം,
20153െതാഴിലവസര��ം ഉൾെ�െട ആെക

20578 െതാഴിൽ ��ി�.

(സി) േകാവിഡ്  19 സാഹചര��ിൽ ആേരാഗ� േമഖല�്

��തൽ �ാധാന�ം നൽകി ആേരാഗ� സഹകരണ

സംഘ�െള ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സഹകരണ ആ�പ�ികളിൽ ചികി�ാ

സംവിധാനം വർ�ി�ി��തിന് സമ�മായ

പ�തി ആവി�രി�  ്നട�ാ��താണ്. നിലവിൽ

�ടർ� വ�� ധനസഹായ പ�തികൾ

സംബ�ി� വിവര�ൾ �വെട േചർ��. 1)
ആ�നിക െമഡി�ൽ ഉപകരണ�ൾ

വാ��തിന് േ�ാജ�് േകാ�ിെ� 70% വെര

പരമാവധി 75 ല�ം �പവെര ഓഹരി, സ�ിഡി,
വാ� ശീർഷക�ളിൽ നി�ം ധനസഹായം

അ�വദി��. 2) സർ�ാർ ഓഹരി

�ലധനയിന�ിൽ പരമാവധി 20 ല�ം �പ വെര

വാർഷിക പ�തിയി�ൾെ���ി ധനസഹായം

അ�വദി��. 3) െമഡി�ൽ ലാബ്, �ഡ്  ബാ�്

എ�ിവ ആരംഭി��തിനായി േ�ാജ�് േകാ�ിെ�

80 % വെര പരമാവധി 80 ല�ം �പ വെര ഓഹരി,
സ�ിഡി, വാ� ശീർഷക�ളിൽ നി�ം

ധനസഹായം അ�വദി��. 4) ആം�ലൻസ്

േസവനം ആരംഭി��തിനായി പ�തി െചലവിെ�

50% വെര പരമാവധി 10 ല�ം �പ വെര
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വാർഷിക പ�തിയി�ൾെ���ി ധനസഹായം

അ�വദി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


