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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4379 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�കാര� ബസ്  വ�വസായ രംഗെ� സഹകരണ സംഘ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

സ�കാര� ബസ്  വ�വസായ രംഗെ� സഹകരണ
സംഘ�ൾ �തിസ�ി േനരി��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� ബസ്  സർവീസ്  നട��
സഹകരണ സംഘ�ൾ േകാവിഡ്  മഹാമാരി
�ല�ം അടി�ടി ഉ�ാ�� ഇ�നവില വർ�ന�ം
െ�യർ പാർട്�ക�െട വിലവർ�ന�ം കാരണം
�തിസ�ി േനരി���്. സംഘ�െള
നിലനിർ��തിെ� ഭാഗമായി േമാേ�ാർ
�ാൻേ�ാർ�് സഹകരണ സംഘ�ൾ�്
�ാൻേ�ാർ�് വാഹന�ൾ വാ��തി�ളള
മാർജിൻ മണിയായി അംഗ�ളിൽ നി�ം
പിരിെ��� ഓഹരി �ലധന�ിെ� 3 ഇര�ി
പരമാവധി 20 ല�ം �പ വെര സർ�ാർ ഓഹരി
�ലധന സഹായമായി വാർഷിക
പ�തിയി�ൾെ���ി ബഡ്ജ�് വിഹിത�ിൽ

നി�ം അ�വദി��. �ടാെത േമാേ�ാർ
�ാൻേ�ാർ�് സഹകരണ സംഘ�ൾ
ഉൾെ�െട�ളള പലവക സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ��തിനായി സർ�ാർ ഓഹരി
�ലധനമായി പരമാവധി 3 ല�ം �പ�ം
�വർ�ന �ലധന �ാ�ിന�ിൽ പരമാവധി 5
ല�ം �പ�ം വാർഷിക പ�തിയി�ൾെ���ി

അ�വദി��.

(ബി) അടി�ടി��ാ�� ഇ�ന വിലവർ�ന�ം
െ�യർ പാർട്�ക�െട വില വർ�ന�ം കാരണം
സ�കാര� ബസ്  വ�വസായ രംഗ�് നി�്
സഹകരണ സംഘ�ൾ പിൻമാ�� സാഹചര�ം
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് സ�കാര� ബസ്  സർവീസ്  നട��
സഹകരണ സംഘ�ൾ േകാവിഡ്  മഹാമാരി
�ല�ം അടി�ടി ഉ�ാ�� ഇ�നവില വർ�ന�ം
െ�യർ പാർട്�ക�െട വിലവർ�ന�ം കാരണം
�തിസ�ി േനരി���്. സംഘ�െള
നിലനിർ��തിെ� ഭാഗമായി േമാേ�ാർ
�ാൻേ�ാർ�് സഹകരണ സംഘ�ൾ�്
�ാൻേ�ാർ�് വാഹന�ൾ വാ��തി�ളള
മാർജിൻ മണിയായി അംഗ�ളിൽ നി�ം
പിരിെ��� ഓഹരി �ലധന�ിെ� 3 ഇര�ി
പരമാവധി 20 ല�ം �പ വെര സർ�ാർ ഓഹരി
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�ലധന സഹായമായി വാർഷിക
പ�തിയി�ൾെ���ി ബഡ്ജ�് വിഹിത�ിൽ

നി�ം അ�വദി��. �ടാെത േമാേ�ാർ
�ാൻേ�ാർ�് സഹകരണ സംഘ�ൾ
ഉൾെ�െട�ളള പലവക സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ��തിനായി സർ�ാർ ഓഹരി
�ലധനമായി പരമാവധി 3 ല�ം �പ�ം
�വർ�ന �ലധന �ാ�ിന�ിൽ പരമാവധി 5
ല�ം �പ�ം വാർഷിക പ�തിയി�ൾെ���ി

അ�വദി��.

(സി)

എ�ിൽ ��ത സംഘ�െള
നിലനിർ�ാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(സി) സം�ാന�് സ�കാര� ബസ്  സർവീസ്  നട��
സഹകരണ സംഘ�ൾ േകാവിഡ്  മഹാമാരി
�ല�ം അടി�ടി ഉ�ാ�� ഇ�നവില വർ�ന�ം
െ�യർ പാർട്�ക�െട വിലവർ�ന�ം കാരണം
�തിസ�ി േനരി���്. സംഘ�െള
നിലനിർ��തിെ� ഭാഗമായി േമാേ�ാർ
�ാൻേ�ാർ�് സഹകരണ സംഘ�ൾ�്
�ാൻേ�ാർ�് വാഹന�ൾ വാ��തി�ളള
മാർജിൻ മണിയായി അംഗ�ളിൽ നി�ം
പിരിെ��� ഓഹരി �ലധന�ിെ� 3 ഇര�ി
പരമാവധി 20 ല�ം �പ വെര സർ�ാർ ഓഹരി
�ലധന സഹായമായി വാർഷിക
പ�തിയി�ൾെ���ി ബഡ്ജ�് വിഹിത�ിൽ

നി�ം അ�വദി��. �ടാെത േമാേ�ാർ
�ാൻേ�ാർ�് സഹകരണ സംഘ�ൾ
ഉൾെ�െട�ളള പലവക സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ��തിനായി സർ�ാർ ഓഹരി
�ലധനമായി പരമാവധി 3 ല�ം �പ�ം
�വർ�ന �ലധന �ാ�ിന�ിൽ പരമാവധി 5
ല�ം �പ�ം വാർഷിക പ�തിയി�ൾെ���ി

അ�വദി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


