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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2632 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ �ാപന�ളിെല േകാവിഡ്  �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീമതി ശാ��മാരി െക., 

�ീമതി െദലീമ 

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

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ �ാപന�ൾ

േകാവിഡ്  �തിേരാധ�ി�ം

�നരധിവാസ�ി�മായി ഇ�വെര നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ;

(എ) ബ�.�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�്
സംഭാവനകൾ നൽകിയി�ളള�ം, ക��ണി�ി
കി�ണിേല�ം, CFLTC ക�െട �വർ�ന�ി�ം

ആവശ�മായ സഹായ��ം, െപാ�ജന�ൾ�ം
േകാവിഡ്  േരാഗികൾ�മായി കൺസ�മർ �ഡ്സ് ,
സാനിൈ�സർ, മാ�്, ഹാൻഡ്  വാഷ് , ഓ�ിമീ�ർ,
�ൗസ് , പി.പി.ഇ കി�്, കിട� �ട�ിയ പലവിധ
സഹായ�ൾ നൽകിയി��്. േകാവിഡ്  19
മഹാമാരിെയ �ടർ�് സം�ാനെ�

വിദ�ാലയ�ൾ �റ� �വർ�ി�വാൻ

കഴിയാ� സാഹചര��ിൽ 1 �തൽ 12 വെര
�ാ�കളിേല�് ഓൺൈലൻ വഴി പഠനം
നട��തി� സർ�ാർ തീ�മാനി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഓൺൈലൻ സൗകര�ം
ലഭ�മ�ാ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ടി സൗകര�ം
ലഭ�മാ��തിേല�ായി അർഹരായ
വിദ�ാർ�ികൾ�് ആയതി�ളള സൗകര�ം
ഏർെ����തിന് സഹകരണ �ാപന�ൾ

സാ��ിക സഹായം നൽ�ക��ായി. ആയ�

�കാരം െടലിവിഷ�കൾ െമാൈബൽ/ടാ�കൾ,
ഡി.�ി.എ� ,് ക����കൾ, േ�ാജ��കൾ എ�ിവ
ലഭ�മാ�ക��ായി. 1 �തൽ 12 വെര�ളള
�ാ�കളിേല�ളള ഓൺൈലൻ പഠന�ിനായി

അർഹരായ വിദ�ാർ�ികൾ�് െമാൈബൽ
േഫാൺ വാ��തിനായി, സഹകരണ സംഘ�ൾ
�േഖന 10,000/- �പ വീതം പലിശരഹിത വാ�
നൽ�� പ�തി�ം നട�ിലാ�ക��ായി. ഇ�
�കാരം 86,270 േപർ�് 83,40,62,813/- �പ
വാ�യായി അ�വദി�ക��ായി. േകാവിഡ്കാല
ഭ���ാമം പരിഹരി�� തിനായി
കൺസ�മർെഫഡ്  ഭ��േശഖരം ��് ഇര�ിയായി
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വർ�ി�ി�. മ��ക�ം ഭ��സാധന��ം,
വാ�്സാ�് ന��കളിൽ ഓർഡ�കൾ സ�ീകരി�്
േഹാം െഡലിവറിയായി വീ�കളിെല�ി�

നൽ��. ക�ാറൈ�ൻ ഇരി��വ�േട�ം,
ക�യിൻെമ�് േസാ�കളിൽ
താമസി��വ�െട�ം �ടാെത ഒ�െ��്
താമസി�� ��ജന��െട�ം വീ�കളിേല�്
ഭ�� സാധന�ൾ കൺസ�മർെഫഡ്  എ�ി�

നൽ���്. www.consumerfed.in എ�
െവബ്േപാർ�ൽ ആരംഭി�  ്ഓൺൈലനായി
ഓർഡ�കൾ സ�ീകരി�ക�ം, സാധന�ൾ
ഓൺൈലൻ വ�ാപാര�ി�െട

വീ�കളിെല�ി�ക�ം െമാൈബൽ
�ിേവണിക�െട ��കൾ �േത�കം െഷഡ�ൾ െച�്
മലേയാര, തീരേദശ േമഖലകളി�ം, ക�യിൻെമ�്
േസാ�കളി�ം അവശ� സാധന�ൾ വിതരണം
നട�ക�ം െച��. േകാവിഡ്
�തിേരാധ�ിനായി ആേരാഗ�ദായക ഇന��ം,
മ��ക�ം ഉൾെ���ി �റ� വില�്
�തിേരാധ െമഡി�ൽ കി�് നീതി െമഡി�ൽ
േ�ാ� കളി�െട വിപണിയിെല�ി�ം, �റ�
വില� മാ�്, സാനിൈ�സർ എ�ിവ സംഭരി�്
കൺസ�മർെഫഡ്  നട�� നീതി െമഡി�ൽ
േ�ാ�കൾ വഴി�ം വിപണിയിൽ എ�ി��.
േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ പാലി�  ്�ിേവണി ��ർ
മാർ��കൾ, െമാൈബൽ �ിേവണികൾ, നീതി
െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ എ�ിവ
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി �ർ� സമയ�ം അവശ�
സർ�ീസായി �റ�് �വർ�ി�ം േകാവിഡ്  കാല
ഭ���ാമം പരിഹരി��തിനായി ഇടെപടൽ
നട��. േകാവിഡിെന അതിജീവി�ാൻ
സം�ാനെ� വിവിധ ജി�കളി�ളള
അംഗസംഘ�ൾ�് േ�ാ�്ബാഗ്, മാ�്
നിർ�ാണം എ�ീ പ�തികൾ�ായി
വനിതാെഫഡ്  സർ�ാർ സഹായം വിനിേയാഗി�്
വാ� നൽകി വ��. ഈ ഇന�ിൽ 14,00,000/-
�പ അ�വദി� നൽകിയി��്. േകാവിഡ്
സാഹചര�ം പരിഗണി�  ്ഹൗസിംഗ് െഫഡേറഷൻ
2020 ഡിസംബർ �തൽ പലിശയിന�ിൽ ഒ�
ശതമാനം �റവ് വ��ിയി��്. 01.02.2019
�തൽ 31.03.2021 വെര നട�ിലാ�ിയ
നവേകരളീയം �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി �കാരം
2,32,11,940/- �പ പിഴ�ലിശ ഇന�ി�ം

42,22,180/- �പ പലിശ ഇന�ി�ം ഇളവ്
നൽകിയി��്. �ാഥമിക ഹൗസിംഗ്
സംഘ�ൾ�് ഡിമാ�്/�ടി�ിക അട��തിന്
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സാവകാശം നൽകിയി��്. േകാവിഡ്  – 19
േരാഗബാധ ഉ�ായതിെന �ടർ�് എ�ാ
സഹകരണ �ാപന�ളിൽ/ ബാ�കളിൽ നി�ം
എ��ി�ളള എ�ാവിധ വാ�കൾ�ം 01.03.2020
�തൽ 31.08.2020 വെര െമാറേ�ാറിയം
�ഖ�ാപി�ി��. �ടാെത േകാവിഡ്
�തിസ�ിെയ �ടർ�് വ�മാനം നില�്
കടെ�ണിയിൽ ആയ കർഷകർ�്
ആശ�ാസേമ��തിന് േകരള സം�ാന

സഹകരണ ബാ�ി�ം മല�റം ജി�ാ സഹകരണ
ബാ�ി�ം ഇള�കേളാെട വാ�കൾ
തീർ�ാ��തിന് ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി
നട�ിലാ�ി വ���്. േകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ിൽ �വെട േചർ�� പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിയി��്. 1. SLF (Special Liquidity
Facility) വാ� പ�തി േകാവിഡ്-19 േരാഗ
വ�ാപന�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാനെ�

കാർഷിക േമഖലേയ�ം െച�കിട വ�വസായ
േമഖലേയ�ം(MSME) സജീവമായി നില
നിർ��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�കളിൽ �ടി�ിക ഇ�ാ� എ�ാ
�ാഥമിക കാർഷിക വാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ
�േഖനയാണ് വാ� വിതരണം െച��ത്.
�സ�കാല കാർഷിക ഉ�ാദന�ി�ം

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�്)
�ടാെത 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, മാസ
തവണകളായി ഒ� വർഷ കാലയളവിൽ
തിരി�ട�ാ�� രീതിയിൽ വാ�യാ�ം
ധനസഹായം അ�വദി��. ഈ പ�തി �കാരം
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വ��ികൾ�് അ�വദി�ാ�� പരമാവധി വാ�
�ക 2,00,000/- �പയാണ്. ഒ�
വർഷകാലാവധി�ളള ടി വാ��െട പലിശ നിര�്
6.40% ആണ്. 2. �ഖ�മ�ി�െട സഹായ ഹ�ം
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�ിെ� (േകരള
ബാ�്) 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 ഉൾെ�െട 36 മാസമാണ് വാ�ാ
കാലാവധി. വാ��െട പലിശ �ക 3 വാർഷിക
ഗ��ളായി സർ�ാരിൽ നി�ം സ�ിഡിയായി
അയൽ����െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്
��ംബ�ീ �േഖന ലഭ�മാ��താണ്. ര�ാം ഘ�
േകാവിഡ്  വ�ാപന സമയ�് വിവിധ ജി�കളിലായി
സഹകരണ ആ�പ�ികൾ സി.എഫ്.എൽ.�ി.സി
ആരംഭി�ക�ം േകാവിഡ്  േരാഗികൾ�ായി
കിട�കൾ സ�ീകരി�ക�ം, �തിേരാധ
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി ഓ�ിമീ�ർ,
െതർേമാമീ�ർ, മാ�്, സാനിൈ�സർ, ൈക
ഉറകൾ, മ��കൾ എ�ിവ സൗജന�മാ�ം
നൽകിയി��്. േരാഗ നിർ�യ ക�ാ�കൾ
സംഘടി�ി�ക�ം േപാ�് േകാവിഡ്
േരാഗികൾ�ായി �േത�ക �ിനിക് ആരംഭി�ക�ം

െച�ി��്. ചില സഹകരണ ആ�പ�ികൾ

ശ��ിയ ആവശ��ളള േകാവിഡ്  േരാഗികൾ�്
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�േത�കം ഓ�േറഷൻ തീേയ��ം േകാവിഡ്
േ�ാ�ം സ�ീകരി�ി��. ചില സഹകരണ
ആ�പ�ികൾ വാ�ിേനഷൻ സൗകര�ം
ഏർെ���ിയി��.

(ബി)

��ത കാലയളവിൽ സഹകരണ
�ാപന�ൾ��ായ നാശന���ം
സാ��ിക ന��ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ്  കാലഘ��ിൽ സംഘ�ളിൽ വാ�ാ
തിരി�ടവ് �ട�യത് �ല�ം സംഘ�ൾ നട�ി

വ�ി�� �തിമാസ നിേ�പ പ�തികളിൽ
അട�വരാ�� �ല�ം സംഘ�ളിെല �ടി�ിക
വളെരയധികം വർ�ി�ി�ി��്. �ടാെത നീതി
േ�ാർ നട�� സംഘ�ളിൽ േകാവിഡ്  �ലം
�റ�ാൻ സാധി�ാ�� �ല�ം ബിസിന�്
�റ�� �ല�ം സാ��ിക ന�ം ഉ�ായി��്.

(സി) െെശശവാവ� പി�ിടാ�വ�ം ന��ിൽ

�വർ�ി�െകാ�ി���മായ സഹകരണ
�ാപന��െട നിലവിെല
അവ�െയ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി)
��ത സംഘ�ൾ ന��ിേല�് േപാകാൻ
സാധ�ത�ളളതായി കാ��.

(ഡി) ഇ�രം �ാപന�െള നിലനിർ��തി�ം
�വർ�നസ�മാ��തി�മായി �േത�ക
പാേ�ജിന് �പം നൽകാൻ ആേലാചി��േ�ാ?

(ഡി) ഇ�രം �ാപന�ൾ

�വർ�നസ�മാ��തി�ളള �േത�ക പ�തി
ത�ാറാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


