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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2631 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വസംരംഭകർ�ായി സഹകരണ സംഘ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

�വാ�ൾ�ം �വസംരംഭകർ�മായി സഹകരണ
സംഘ�ൾ �പീകരി�വാൻ സഹകരണ വ��്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �വാ�ൾ�ം �വസംരംഭകർ�മായി സഹകരണ
സംഘ�ൾ �പീകരി��ത് സംബ�ി�  ്പ�
മധ�മ�ളി�െട�ം മ�് മീഡിയകൾ വഴി�ം പരസ�
�ചാരണ�ൾ നട�ക�ം, ടി സംഘ��െട
�പീകരണ�ി�� േമാഡൽ ൈബല സഹകരണ
സംഘം രജി�ാ�െട െവബ് ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ക�ം െച�. ടി സംഘ��െട
രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ �ത�തേയാെട
�ർ�ീകരി��തിനായി ജി�ാതല േനാഡൽ
ആഫീസർമാെര നിയമി�ക�ം നിർേ�ശ�ൾ
നൽ�ക�ം െച�. സംഘ�ൾ സമർ�ി�
െ�ാജ�് റിേ�ാർ�കൾ പരിേശാധി�  ്പ�തിക�െട
സാധ�ത വിലയി���തിന് ഒ� െ�ാജ�്
ഇവാല�േവഷൻ ടീമിെന നിയമി�ി��. ടി
സംഘ��െട രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ
കാര��മമാ�ം സമയബ�ിതമാ�ം

�ർ�ീകരി��തിന് ജി�ാതല േനാഡൽ
ആഫീസർമാെര നിയമി�ി��. വിവിധ
ജി�കളിലായി 29 �വ സഹകരണ സംഘ�ൾ
രജി�ർ െച�് �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.

(ബി) രജി�ർ െച�് അംഗീകാരം ലഭി� സഹകരണ
സംഘ��െട വിശദവിവരം ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി �പീകരി� 29 �വ സഹകരണ
സംഘ��െട വിവരം ജി� തിരി�  ്അ�ബ�മായി

േചർ��.

(സി)
സംഘ�ൾ�് രജിേ�ഷൻ ലഭി��തി��
മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േകരള സഹകരണ നിയമം, വ��് 7, ച�ം 15(12)
(3)(1) �കാരമാണ് �വ സഹകരണ സംഘ�ൾ
രജി�ർ െച�് നൽ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

പുതതിയതതായതി രൂപപീകരതിച്ച യുവ സഹകരണ സനഘങ്ങൾ

ക്രമ
നന.

ജതില സഹകരണ സനഘങ്ങൾ

1 തതിരുവനന്തപുരന 1. വടതിയൂർകതാവവ്  യൂതവ് ബതിഗഗേഡവ്    എന്റർപപീഗണഴവ്
സഹകരണ സനഘന കതിപന നമ്പർ റതി. 2283

2. കക-ടതാകവ് ഈവന്റവ്സവ് ആന്റവ് സർവപീസസവ് യൂതവ്
സഹകരണ സനഘന കതിപന നമ്പർ റതി.2284

3. ഗകരകർഷക  യുവ  സഹകരണ  സനഘന  കതിപന
നമ്പർ റതി.2285

2 കകതാലന 1) ആർടതിസവ്  കവൽകഫെയർ  യുവ  സഹകരണ  സനഘന
കതിപന നമ്പർ കക.1713

2) ഇഗകതാ  സർവപീസവ്  യുവ സഹകരണ  സനഘന  കതിപന
നമ്പർ കക.1714

3) സതിനർജതി  (കസതാസസറതി  ഓഫെവ്  യങവ്  ഗനതാബതിൾ
എന്റർപപീഗനഴവ്  ആന്റവ്  റതിഗസതാഴവ്  ജനഗറഷൻ  ഫന  ദതി
യൂതവ്)  ഗകതാ-ഓപ്പഗററപീവവ്  കസതാസസറതി  ലതിമതിറഡവ്
നമ്പർ കക.1715

4) കകകതായവ് ഗലതാൺ  ഇൻഗഫെതാ  കസതാലല്യൂഷൻസവ്  യൂതവ്
ഗകതാ-ഓപ്പഗററപീവവ് കസതാസസറതി കതിപന നമ്പർ കക.1716

3. ആലപ്പുഴ 1) മതാഗവലതികര  തതാലൂകവ്  യുവ  പതിന്റതിങവ്  ആൻഡവ്
പബതിഷതിനഗേവ്  സഹകരണ  സനഘന  കതിപന  നമ്പർ
എ.1241

2) ഗചേർതല  യുവജന  സഹകരണ  സനഘന  കതിപന
നമ്പർ എ.1243

3) ആലപ്പുഴ  യുവ  അഗഗതാ  മതാർകറതിനഗേവ്  സഹകരണ
സനഘന കതിപന നമ്പർ എ.1245

4 പതനനതതിട 1) പതനനതതിട യുവജന സനരനഭക സഹകരണ 
സനഘന കതിപന നമ്പർ പതി.റതി. 334

5 ഗകതാടയന 1. ഗകതാടയന ജതില യുവജന സനരനഭക സഹകരണ 
സനഘന കതിപന നമ്പർ കക. 1232

2. ഇ-നതാടവ് യുവജന സഹകരണ സനഘന കതിപന 
നമ്പർ കക. 1233

3. സവകന സതതതാഗഹ കമഗമതാറതിയൽ യൂതവ് 
സഹകരണ സനഘന കതിപന നമ്പർ കക. 1234

6 ഇടുകതി 1. യുവധതാര യുവജന സഹകരണ സനഘന കതിപന 
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നമ്പർ ഐ.774
2. ഇടുകതി ടൂറതിസന വതികസന യുവജന സഹകരണ 

സനഘന കതിപന നമ്പർ ഐ.775

7 എറണതാകുളന 1. നവപതാലതാന്തുരുതവ് സകയനസനരനഭക സതാമൂഹത 
സഹകരണ സനഘന ലതിമതിറഡവ് നമ്പർ ഇ.1444

2. മൂവതാറ്റുപുഴ കപതാഫെഷണൽ ഗകതാ-ഓപ്പഗററപീവവ് 
കസതാസസറതി ലതിമതിറഡവ് നമ്പർ ഇ.1445

8 പതാലകതാടവ് 1. ചേതിറ്റൂർ ഗബതാകവ് യുവ സഹകരണ സനഘന കതിപന 
നമ്പർ പതി. 1465

2. ആലത്തൂർ തതാലൂകവ് യുവ കർഷക ഉതവ്പതാദക 
വതിപണന സഹകരണ സനഘന ലതിമതിറഡവ് നമ്പർ 
പതി.1466

3. ആലത്തൂർ യുവ സതിൽഡവ് & അൺ സതിൽഡവ് 
ഗലബർ സഹകരണ സനഘന ലതിമതിറഡവ് നമ്പർ 
പതി.1467

4. കനനതാറ ഗബതാകവ് യുവ സഹകരണ സനഘന കതിപന 
നമ്പർ പതി. 1468

9 മലപ്പുറന 1. മലപ്പുറന ജതിലതാ യൂതവ് സഹകരണ സനഘന  കതിപന 
നമ്പർ എന. 1048

10 ഗകതാഴതിഗകതാടവ് 1. യുവശകതി  യുവ  ഗകതാ-ഓപ്പഗററപീവവ്  കസതാസസറതി
ലതിമതിറഡവ് നമ്പർ ഡതി.3340

2. യൂതവ്  എനപവർകമന്റവ്  ആന്റവ്  കവൽകഫെയർ
മൾടതിപർപ്പസവ് സഹകരണ സനഘന ഡതി. 3341

11 കണ്ണൂർ 1. കപരതിഗങ്ങതാന ഏരതിയ യുവജന സഹകരണ സനഘന
കതിപന നമ്പർ സതി.2143

12 കതാസർഗഗേതാഡവ് 1. കതാസറഗഗേതാഡവ്  യുവജന  സഹകരണ  സനഘന
കതിപന നമ്പർ കക.588

2. കതാസർഗഗേതാഡവ്  യുവതാസവ്  സർവപീസവ്  ഗകതാ-
ഓപ്പഗററപീവവ് കസതാസസറതി കതിപന നമ്പർ കക.589

3. കതാസർഗഗേതാഡവ്  മതാർകറതിനഗേവ്  യൂതവ്  ഗകതാ-
ഓപ്പഗററപീവവ്  ലതിമതിറഡവ് നമ്പർ കക. 590
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