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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 688 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള സഹകരണ അംഗ സമാശ�ാസ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

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

(എ) േകരള സഹകരണ അംഗ സമാശ�ാസനിധി നിയമം
2013, ച�ം 2014 അ�സരി�  ്പ�തി
നട�ാ�ാ�ളള �ീം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
�ീമിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) 1969 െല സഹകരണസംഘം നിയമം വ��് 56(1)
സി ച�ം 53 എ �കാരമാണ് േകരള സഹകരണ
അംഗ സമാശ�ാസ നിധി �പീകരി�ി��ത്.
അർ�ദം, �� മാ�ിവ�ൽ ശ��ിയ, കരൾ മാ�ി
വ�ൽ ശ��ിയ, �� േരാഗം ബാധി�്
ഡയാലിസിസിന് വിേധയരായവർ, ��തര കരൾ
േരാഗം ബാധി�വർ(ലിവർ സിേറാസിസ്)��തര
�ദയ ശ��ിയ�് വിേധയരായവർ (ൈബ�ാസ് /
ഓ�ൺ ഹാർ�് സർജറി) പരാലിസിസ്  ബാധി�്
ശ�ാവലംബരായവർ, എ� .്ഐ.വി ബാധിതർ,
അപകട�ിൽ െപ�് ശ�ാവലംബരായവർ
എ�ിവർ�ം മാതാപിതാ�ൾ മരി� േപായ
സാഹചര��ിൽ അവർ എ�� വാ��്
ബാധ�തെ�� �ായ�ർ�ിയാവാ� ��ികൾ
എ�ിവർ�മാണ് സഹകരണ
അംഗസമാശ�ാസനിധി പ�തി �കാരം
ധനസഹായം അ�വദി��ത്; േകരള സഹകരണ
സംഘം നിയമ �കാരം രജി�ർ െച� സഹകരണ
സംഘ�ിെല എ �ാ�് അംഗമായി�് 3
വർഷ�ാലാവധി �ർ�ീകരി�ിരി�ണം.
അംഗസമാശ�ാസ നിധി പ�തി �കാരം നൽ��
പരമാവധി ധനസഹായം 50,000/- �പയാണ്.
ധനസഹായം ലഭി��തിനായി അേപ�കൻ
നി�ിത െ�ാേഫാർമയിൽ അേപ� സംഘ�ളിൽ
സമർ�ിേ���ം സംഘം ഭരണസമിതി തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�് സാ�� പ�ം സഹിതം താ��് ജി�
ആഫീസർമാർ �േഖന �പാർശ സഹിതം
സഹകരണ സംഘം രജി�ാർ�് സമർ�ി�ണം.
അർഹതെ�� അേപ�കൾ സഹകരണ വ��്
മ�ി, സഹകരണ വ��് െസ��റി,സഹകരണ
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സംഘം രജി�ാർ എ�ിവർ ഉൾെ�� ഉ�ത തല
ക��ി പരിേശാധി�  ്ധനസഹായം അ�വദി��.

(ബി)

��തരമായ ആേരാഗ� ���ൾ �ലം ക�െ���
സഹകാരികൾ�് അടിയ�ര ചികി�ാസഹായം

ലഭ�മാ��തിന് സഹകരണ വ��് �േത�കമായ
പ�തി�് �പം നൽകിയി�േ�ാ; പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ ന�േമാ;

(ബി) അശരണരായ സഹകാരികൾ�ായി ആശ�ാസ
ഫ�് �പീകരി�ി��്. സഹകരണ രംഗ�്

�േത�കി�  ്സർ�ിൾ (താ��്), ജി�, സം�ാന

തല�ിൽ �വർ�ി�ി��വ�ം വളെര�ാലമായി
�വർ�ി�ക�ം സഹകരണ േമഖല�െട
സർ�േതാൻ�ഖമായ �േരാഗതി�് േവ�ി
�യ�ി�ക�ം സഹകരണ ��ാന�ിെ�

വളർ��ായി ജീവിതകാലം ��വൻ
�വർ�ി�വ�ം, ഇേ�ാൾ 36000/-�പയിൽ
താെഴ വാർഷിക വ�മാനം ഉ�വ�ം,
നിരാലംബ�മായ സഹകാരികൾ�്
േരാഗ��ഷ�്, ചികി��്, േമൽ പറ�
�കാര�� സഹകാരികൾ
മരണെ��േപായി�െ��ിൽ അവ�െട
��ംബ�ിന്/ ആ�ിതർ�് (അ�, ഭാര�, മകൻ,
മകൾ, വളർ�മകൻ, വളർ�മകൾ) സഹായം
നൽ��തി�ം ഈ പ�തി െകാ�് ഉേ�ശി��.
പ�തി�െട ���ിയ �ീം ഉടൻ
�റെ��വി��താണ്.

(സി)

ഏെതാെ� അ�ഖ�ൾ ഉളളവർ�് എ�
�പവെര ധനസഹായം ലഭ�മാ�ം; ധനസഹായം
അ�വദി��തിന് �േത�ക സമിതികൾ
നിലവി�േ�ാ; അേപ� നൽേക� വിധം
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) അശരണരായ സഹകാരികൾ�ായി ആശ�ാസ
ഫ�് �പീകരി�ി��്. സഹകരണ രംഗ�്

�േത�കി�  ്സർ�ിൾ (താ��്), ജി�, സം�ാന

തല�ിൽ �വർ�ി�ി��വ�ം വളെര�ാലമായി
�വർ�ി�ക�ം സഹകരണ േമഖല�െട
സർ�േതാൻ�ഖമായ �േരാഗതി�് േവ�ി
�യ�ി�ക�ം സഹകരണ ��ാന�ിെ�

വളർ��ായി ജീവിതകാലം ��വൻ
�വർ�ി�വ�ം, ഇേ�ാൾ 36000/-�പയിൽ
താെഴ വാർഷിക വ�മാനം ഉ�വ�ം,
നിരാലംബ�മായ സഹകാരികൾ�്
േരാഗ��ഷ�്, ചികി��്, േമൽ പറ�
�കാര�� സഹകാരികൾ
മരണെ��േപായി�െ��ിൽ അവ�െട
��ംബ�ിന്/ ആ�ിതർ�് (അ�, ഭാര�, മകൻ,
മകൾ, വളർ�മകൻ, വളർ�മകൾ) സഹായം
നൽ��തി�ം ഈ പ�തി െകാ�് ഉേ�ശി��.
പ�തി�െട ���ിയ �ീം ഉടൻ
�റെ��വി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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