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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 720 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വ സഹകരണസംഘ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� �വ
സഹകരണസംഘ�ളാണ് �ട�ിയി�ളളെത�്
വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ 29 �വ സഹകരണ
സംഘ�ളാണ് രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ി �വർ�നമാരംഭി�ി��ത്.
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷെ� സഹായേ�ാെട

േസവന�ൾ വീ� പടി�ൽ ലഭ�മാ�ക, ഈവ�്

മാേനെ��്, േത�യിൽ നി�ം എ�
ഉൾെ�െട�� �ല� വർ�ിത ഉൽ���ൾ
ഉൽ�ാദി�ി�  ്വിപണനം നട�ക, കലാകാരൻമാെര
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തി��� �വർ�ന�ൾ,
പരി�ിതി�് േദാഷകരമായ അൈജവ
മാലിന��ൾ േശഖരി�്
�ന�പേയാഗി��തിനാവശ�മായ വ��ൾ
ഉ�ാ�ി വിപണനം നട�ക, അ�ിേഗ�ഡ്
�ാ�്േഫാം വഴി വിവിധേമഖലകളിെല
െതാഴിലാളികെള ��ി േയാജി�ി�  ്�ൾ കി�് എ�
േപരിൽ െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ വഴി
െതാഴിലാളികെള സൈ�  െച�ക, വിവിധ
ആവശ��ൾ�� േസാ�് െവയർ െഡവല�്
െച�് അ�വഴി ഐ.�ി േമഖലയിെല േയാഗ�രായ
�വജന�ൾ�് െതാഴിൽ നൽ�ക, ക���ർ,
ഐ.�ി അ�ബ� സാമ�ിക�െട വിപണന�ം
സർ�ീ�ം, �ി�ിംഗ് ആൻഡ്  പ�ിഷിംങ് ,
കാ�റിംഗ് സർ�ീസ് , െതാഴിൽ ൈന�ണ���
�വാ��െട െതാഴിൽ േസന �പീകരി�്
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ക, ഇലേ�ാണിക്
മാലിന��ൾ, ൈജവ അൈജവ മാലിന��ൾ
എ�ിവ�െട േശഖരണ�ം സം�രണ�ം,
ഗാർഡനിംഗ്, �റിസം പ�തികൾ നട�ിലാ�ക,
�റിസം വ�വസായ�ിന് േവ� അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒ��ക അതി�െട െതാഴിൽ, �ഡ്
െ�ാസസിംഗ് �ണി�്, �റിസം േമഖലയിെല
പ�തികൾ, �ഗ� വ��ന��െട ഓൺൈലൻ
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വ�ാപാരം, �റിസം െ�ാേമാഷൻ, േഹാംേ�, ��്സ് ,
�ഗ� വ��ന��െട വ�ാപാരം, നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��െട ഉൽ�ാദനം, മ�് അവശ�
സാധന��െട സംഭരണ�ം വിതരണ�ം,
നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ സംഘ�ിെ�

േകാൾ െസ�ർ വഴി വീ�കളിൽ എ�ി�െകാ��ക,
േബ�റി സാധന��െട ഉൽ�ാദന�ം വിതരണ�ം,
െന�്, ഇ�ി, മ�ൾ �ഷി, മ�� �ഷി, വാഴ,
പ��റി �ഷി �ട�ിയവ�െട ഉൽ�ാദന�ം
വിതരണ�ം, േലബർ ബാ�് �പീകരി�ക,
ജനേസവന േക��ൾ ആരംഭി�ക, േഹാേളാ�ി�്
�ണി�കൾ ആരംഭി�ക, വിവിധതരം
പ��റിക�െട ഉൽ�ാദന�ം സംഭരണ�ം
വിതരണ�ം െമഡിസിൻ ഡി�ിബ�ഷൻ,
ഡി�ിബ�ഷൻ ഓഫ് േലബർ എക�പ്െമ�്സ് ,
െസക�രി�ി േജാബ് �ട�ിയവ, െമ�ാനി�ൽ,
ഇല�ി�ൽ, �ംബിംഗ് സി�ം ഡിൈസൻ,
ഇൻ�ിനിയറിംഗ് സൈ�  ഇൻ�േലഷൻ ആൻഡ്

െമയി�നൻസ് , കാർഷിക വിഭവ േശഖര�ൾ
�ല�വർ�ിത ഉൽ���ളാ�ി വിപണന
േ�ണിെയാ��ക, �ണേമ��� വ��ൾ
വിപണിയിെല�ി�ക, ഈവ�്മാേനെ��്

��കൾ �പീകരി�ക, ഐ.�ി. സർ�ീസസ് ,
റേ�ാറ�്, കാർഷിക വിളക�െട �ല�വർ�ിത
ഉൽ����െട ഉൽ�ാദനം,
കാർഷിേകാപകരണ�ൾ മ�് സം�ാന�ളിൽ

നി�ം വാ�ി മിതമായ നിര�ിൽ വ�ാപാരം
നട�ക �ട�ിയ ���ികളാണ് ��ത
സംഘ�ൾ ഏെ���് നട�ാൻ ഉേ�ശി��ത്.

(ബി) ��ത സംഘ�ളി�െട എെ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) സം�ാന�് നിലവിൽ 29 �വ സഹകരണ
സംഘ�ളാണ് രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ി �വർ�നമാരംഭി�ി��ത്.
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷെ� സഹായേ�ാെട

േസവന�ൾ വീ� പടി�ൽ ലഭ�മാ�ക, ഈവ�്

മാേനെ��്, േത�യിൽ നി�ം എ�
ഉൾെ�െട�� �ല� വർ�ിത ഉൽ���ൾ
ഉൽ�ാദി�ി�  ്വിപണനം നട�ക, കലാകാരൻമാെര
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തി��� �വർ�ന�ൾ,
പരി�ിതി�് േദാഷകരമായ അൈജവ
മാലിന��ൾ േശഖരി�്
�ന�പേയാഗി��തിനാവശ�മായ വ��ൾ
ഉ�ാ�ി വിപണനം നട�ക, അ�ിേഗ�ഡ്
�ാ�്േഫാം വഴി വിവിധേമഖലകളിെല
െതാഴിലാളികെള ��ി േയാജി�ി�  ്�ൾ കി�് എ�
േപരിൽ െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ വഴി
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െതാഴിലാളികെള സൈ�  െച�ക, വിവിധ
ആവശ��ൾ�� േസാ�് െവയർ െഡവല�്
െച�് അ�വഴി ഐ.�ി േമഖലയിെല േയാഗ�രായ
�വജന�ൾ�് െതാഴിൽ നൽ�ക, ക���ർ,
ഐ.�ി അ�ബ� സാമ�ിക�െട വിപണന�ം
സർ�ീ�ം, �ി�ിംഗ് ആൻഡ്  പ�ിഷിംങ് ,
കാ�റിംഗ് സർ�ീസ് , െതാഴിൽ ൈന�ണ���
�വാ��െട െതാഴിൽ േസന �പീകരി�്
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ക, ഇലേ�ാണിക്
മാലിന��ൾ, ൈജവ അൈജവ മാലിന��ൾ
എ�ിവ�െട േശഖരണ�ം സം�രണ�ം,
ഗാർഡനിംഗ്, �റിസം പ�തികൾ നട�ിലാ�ക,
�റിസം വ�വസായ�ിന് േവ� അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒ��ക അതി�െട െതാഴിൽ, �ഡ്
െ�ാസസിംഗ് �ണി�്, �റിസം േമഖലയിെല
പ�തികൾ, �ഗ� വ��ന��െട ഓൺൈലൻ
വ�ാപാരം, �റിസം െ�ാേമാഷൻ, േഹാംേ�, ��്സ് ,
�ഗ� വ��ന��െട വ�ാപാരം, നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��െട ഉൽ�ാദനം, മ�് അവശ�
സാധന��െട സംഭരണ�ം വിതരണ�ം,
നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ സംഘ�ിെ�

േകാൾ െസ�ർ വഴി വീ�കളിൽ എ�ി�െകാ��ക,
േബ�റി സാധന��െട ഉൽ�ാദന�ം വിതരണ�ം,
െന�്, ഇ�ി, മ�ൾ �ഷി, മ�� �ഷി, വാഴ,
പ��റി �ഷി �ട�ിയവ�െട ഉൽ�ാദന�ം
വിതരണ�ം, േലബർ ബാ�് �പീകരി�ക,
ജനേസവന േക��ൾ ആരംഭി�ക, േഹാേളാ�ി�്
�ണി�കൾ ആരംഭി�ക, വിവിധതരം
പ��റിക�െട ഉൽ�ാദന�ം സംഭരണ�ം
വിതരണ�ം െമഡിസിൻ ഡി�ിബ�ഷൻ,
ഡി�ിബ�ഷൻ ഓഫ് േലബർ എക�പ്െമ�്സ് ,
െസക�രി�ി േജാബ് �ട�ിയവ, െമ�ാനി�ൽ,
ഇല�ി�ൽ, �ംബിംഗ് സി�ം ഡിൈസൻ,
ഇൻ�ിനിയറിംഗ് സൈ�  ഇൻ�േലഷൻ ആൻഡ്

െമയി�നൻസ് , കാർഷിക വിഭവ േശഖര�ൾ
�ല�വർ�ിത ഉൽ���ളാ�ി വിപണന
േ�ണിെയാ��ക, �ണേമ��� വ��ൾ
വിപണിയിെല�ി�ക, ഈവ�്മാേനെ��്

��കൾ �പീകരി�ക, ഐ.�ി. സർ�ീസസ് ,
റേ�ാറ�്, കാർഷിക വിളക�െട �ല�വർ�ിത
ഉൽ����െട ഉൽ�ാദനം,
കാർഷിേകാപകരണ�ൾ മ�് സം�ാന�ളിൽ

നി�ം വാ�ി മിതമായ നിര�ിൽ വ�ാപാരം
നട�ക �ട�ിയ ���ികളാണ് ��ത
സംഘ�ൾ ഏെ���് നട�ാൻ ഉേ�ശി��ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


