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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2591 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകാരികൾ�് ആശ�ാസം പക��തിനായി നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  �തിസ�ിെയ �ടർ�് ��ി��ിലായ
സഹകാരികൾ�് ആശ�ാസം പക��തിനായി
വ��് നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�േമാ?

(എ) േകാവിഡ്  �തിസ�ിെയ �ടർ�് ��ി��ിലായ
സഹകാരികൾ�് ആശ�ാസം പക��തിനായി
സഹകരണ വ��് നട�ിലാ�ിയ �ധാന
�വർ�ന�ൾ �വെട പറ��വയാണ്. 1.
ഒ��വണതീർ�ാ�ൽ പ�തി - വാ� എ��്

�ടി�ിക ആയി���ം, േകാവിഡ്  മഹാമാരി
കാരണം ജീവിതം �:�ഹമായിരി���മായ
വാ��ാർ�് ആശ�സമാ�ക എ�
ല��േ�ാ��ടി “ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി-
�ടി�ികനിവാരണം 2021” നട�ിലാ�ി വ��. ടി
പ�തിയി�െട വാ��ാർ�് പിഴപലിശ �ർ�മായി
ഒഴിവാ�ി�ം പലിശയിൽ വ�വ�കൾ�്

വിേധയമായി പരമാവധി 50% വെര ഇളവ്
നൽകി�ം അർഹരായവർ�് മാനദ��ൾ

പാലി�  ്�തലിൽ ഇളവ് നൽകി�ം വാ� കണ�്
അവസാനി�ി�  ്വ��. 2. SLF (Special Liquidity
Facility) വാ� പ�തി േകാവിഡ്-19
േരാഗവ�ാപന�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

സം�ാനെ� കാർഷിക േമഖലേയ�ം െച�കിട
വ�വസായ േമഖലേയ�ം (MSME) സജീവമായി
നിലനിർ��തിനായി ബാ�കളിൽ നി�ളള
ധനസഹായം �ട�ം �ടാെത നൽ��തിനായി
സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലയിൽ�ടി
വിനിേയാഗി��തിന് Special Liquidity Facility
(SLF) എ� േപരിൽ 2020 വർഷ�ിൽ 2000
േകാടി �പ�ം (SLF-I) 2021 വർഷ�ിൽ 1670
േകാടി �പ�ം (SLF –II) നബാർഡിൽ നി�ം
േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിന്
ധനസഹായം അ�വദി�ി��. സം�ാന

സഹകരണ ബാ�ിൽ �ടി�ിക ഇ�ാ� �ാഥമിക
കാർഷിക വാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ
�േഖനയാണ് വാ� വിതരണം െച��ത്.
�സ�കാല കാർഷിക ഉ�ാദന�ി�ം
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കാർഷികാ�ബ� �വർ�ന �ലധന
ആവശ��ൾ�ം (�ഗസംര�ണം, �ീരവികസനം,
മ��വളർ�ൽ, പൗൾ�ി, െനൽ�ഷി, പ��റി
�ഷി ഉൾെ�െട�ളള ത�ാ�് വിള ഇന�ൾ�്)
MSME(��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ�ൾ)
�ണി�കൾ�് �വർ�ന�ലധനമാ�ം, ഒ� വർഷ
കാലയളവിൽ തിരി�ട�ാൻ കഴി��
പ�തികൾ�മാണ് വാ� അ�വദി��ത്.
െച�കിട ക�വട�ാർ, വ�പാരികൾ, കർഷകർ
എ�ിവർ�് �വർ�ന �ലധനം ക�ാഷ്  െ�ഡി�്
ആേയാ മാസതവണകളായി ഒ� വർഷ
കാലയളവിൽ തിരി�ട�ാ�� രീതിയിൽ
വാ�യാേയാ ധനസഹായം അ�വദി ��. ഈ
പ�തി �കാരം വ��ികൾ�് അ�വദി�ാ��
പരമാവധി വാ� �ക 2,00,000/- �പയാണ്. ഒ�
വർഷകാലാ വധി�ളള ടി വാ��െട പലിശ നിര�്
6.40% ആണ്. 3. �ഖ�മ�ി�െട സഹായഹ�ം
വാ�ാ പ�തി (CM’s Helping Hand Loan
Scheme- CMHLS) േകാവിഡ്  വ�ാപനം
തട��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് 2020
വർഷ�ിൽ ഏർെ���ിയി��

േലാ�്ഡൗണിെന �ടർ�ളള െതാഴിൽ ന��ം
തൻ�ലം സാധാരണ�ാർ�് ഉ�ാ�� �രിത�ം
കണ�ിെല��്, ബ�മാനെ�� �ഖ�മ�ി
�ഖ�ാപി� പാേ�ജിൽ ഉൾെ��, ��ംബ�ീ
�േഖന�ളള വാ�ാപ�തിയായ “�ഖ�മ�ി �െട
സഹായഹ�ം വാ�ാ പ�തി (CM’s Helping
Hand Loan Scheme-CMHLS)” �കാരം
��ംബ�ീ അയൽ���ൾ�് അ�ൗ�ളള േകരള
സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� (േകരളബാ�്)
ശാഖകൾ, മല�റം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�്,
�ാഥമിക കാർഷിക വാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ
എ�ിവ �േഖന 2020 വർഷ�ിൽ

നട�ിലാ�ിയി��. ടി പ�തി �കാരം
േകാവിഡ്-19 നിമി�ം അയൽ���ിന്/
��ംബ�ിന് ഉ�ായി�ളള സാ��ിക

��ി��ി�ം അവ�െട സാ��ിക �ിതി�്

ആ�പാതികമാ�ം ഒരംഗ�ിന്

5,000/10,000/15,000/20,000/- എ�ി�െന
പരമാവധി 20,000/- �പ വെര വാ�
അ�വദി��. ബാ�കൾ 8.50% �തൽ 9% വെര
പലിശ നിര�ിൽ (പരമാവധി 9%)
അയൽ���ൾ�് വാ� ലഭ�മാ��. 6 മാസം
െമാറേ�ാറിയം ഉൾ�െട 36 മാസമാണ് വാ�ാ
കാലാവധി. വാ��െട പലിശ �ക 3 വാർഷിക
ഗ��ളായി സർ�ാരിൽ നി�ം സ�ിഡിയായി
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അയൽ����െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്
��ംബ�ീ �േഖന ലഭ�മാ��താണ്. 4.
വിദ�ാതരംഗിണി- േകാവിഡ്  മഹാമാരി �ാല�് 1
�തൽ 12 �ാ�വെര�� വിദ�ാർഥിക�െട
ഓൺൈലൻ പഠനം നട��തിനായി �ൾ
അധികാരിക�െട സാ��െ���ലിെ�

അടി�ാന�ിൽ അർഹരായ വിദ�ാർ�ികൾ�്

െമാൈബൽ േഫാ�കൾ വാ��തിനായി ഒ�
വ��ി�് 10,000/- �പ വെര പലിശ രഹിത വാ�
ലഭി�� വിദ�ാതരംഗിണി എ� പ�തി സഹകരണ
വ��് നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ പ�തി �കാരം
86,270 േപർ�് ആെക 83,40,62,813/- �പ
വാ�യായി അ�വദി�ി��്. 5.കലാകാരൻമാ�െട
സഹകരണ സംഘം േകാവിഡ്  �തിസ�ിെയ

�ടർ�് െതാഴിൽ ന�െ�� കലാകാരൻമാ�െട
സാ��ിക�ം, സാ�ഹിക�മായ ഉ�മനം
ല��മി�് കാലാകാരൻമാ�െട ഒ� സഹകരണ
സംഘം �പീകരി��തിന് �ഖ�ാപി�ക�ം, ടി
സംഘം �പീകരി��തി�� �ാരംഭനടപടികൾ
സ�ീകരി� വ�ക�മാണ്. 6.െതാഴിൽ/
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�� പ�തി േകരളാ
സർ�ാരിെ� 100 ദിന കർ� പരിപാടി�മായി
ബ�െ��് സഹകരണ േമഖലയിൽ �ാഥമിക
സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി 7597
െതാഴിലവസര��ം േകരള ബാ�് വഴി 12552
െതാഴിലവസര��ം ഉൾെ�െട ആെക 20,149
െതാഴിലവസര�ൾ �ഷ്  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�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


