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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2627 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്,
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീമതി െക.െക.രമ 

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

(എ)

േകരള ബാ�് �പീകരി�തി� േശഷം േകരള�ിെല

�ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ��െട

�വർ�നം ��മ�താ��തിന് എെ�ാെ�

സംവിധാന�ളാണ് ഏർെ���ിയിരി��ത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള ബാ�ിെ� െഹ ഡാഫീസിൽ �ാഥമിക

കാർഷിക വാ�ാ സംഘ��െട വികസന

�വർ�ന�ൾ�ായി �േത�ക വ��് �പീകരി�്

(PACS Development Department) ടി വ��ിെ�

കീഴിൽ എ�ാ റീജിയണി�ം PACS Development &
Co-operative Credit Department �വർ�ി��.
�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സംഘ��െട

�വർ�നം െമ�െ����തിനായി 13 െ�ഡി�്

േ�ാസസിംഗ് െസ��കളി�ം അതാ� ജി�കളിെല

ഭരണസമിതി അംഗം െചയർമാനായ ഒ� 7 അംഗ

പാ�് െഡവലപ്െമ�് അൈഡ�സറി ക�ി�ി

�പീകരി�ി��്. േകരള ബാ�ിെ�

�ാ�ക�െട�ം, �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ

സംഘ��െട�ം �വർ�നം ��മ�താ��തി�ം

പരിേശാധനകൾ�ം ആഡി�ി�മായി �േത�ക

വിഭാഗം െഹഡീഫീസിൽ �പീകരി�ി��്. എ�ാ

സംഘ��െട�ം പരിേശാധന �ത�മായി നട�ി

വ��. �ടാെത �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ

സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ

�വർ�ന�ൾ�ാ�� �േത�ക പ�തിക�ം

�േരാഗമി� വ��.

(ബി) ��ത സംഘ�െള ബ�ി�ി�  ്െകാ�് േകാർ

ബാ�ിംഗ് െന�് വർ�് ഏർെ���� നടപടികൾ

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ

സംഘ�െള േകരള ബാ�മായി ബ�ി�ി�്

െകാ�് േകാർബാ�ിംഗ് പ�തി ആവി�രി�ി�ി�.

(സി) േകാവിഡ്  �തിസ�ി മറികട�ാൻ �ാഥമിക

സംഘ�ളി�െട �ാമ�ളിൽ െതാഴിലവസര�ൾ

�ഷ്  ടി�ക, വിവരസാേ�തികവിദ� പഠന

പരിശീലനേക��ൾ ആരംഭി�ക എ�ീ

ല���ൾ �ൻനിർ�ി എെ��ി�ം പ�തികൾ

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േകാവിഡ്  �തിസ�ി മറികട�ാൻ

സം�ാനെ� കാർഷിക േമഖലേയ�ം െച�കിട

വ�വസായേമഖലേയ�ം(MSME) സജീവമായി

നിലനിർ��തിനായി ബാ�കളിൽ നി�ളള

ധനസഹായം �ട�ം �ടാെത നൽ��തി�ം

ആയത് സം�ാനെ� സഹകരണ
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േമഖലയിൽ�ടി വിനിേയാഗി��തി�മായി

Special Liquidity Facility(SLF) എ� േപരിൽ

പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ പ�തി �കാരം

വ��ികൾ�് അ�വദി�ാ�� പരമാവധി വാ�

�ക 2,00,000/- �പയാണ്. േ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�ിെ� (േകരള ബാ�്)
ശാഖകൾ, മല�റം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�്,
�ാഥമിക കാർഷിക വാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ

എ�ിവ �േഖന നട�ിലാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


