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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5897 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉ����െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിനാായി െപാ��ാ�ിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ ,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ, 

�ീ ജി �ീഫൻ 

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

(എ) കാർഷിക േമഖലയിൽ സഹകരണ

��ാന�ിെ� ഇടെപടൽ ��തൽ

ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ഇടനില�ാെര

ഒഴിവാ�ി സംഭരണ സമയ� തെ� പണം നൽകി

�ഷി�ാരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി��തി�ം ഇവ

സം�രി�  ്വി�ന നട��തി�മായി �പീകരി�

െസാൈസ�ി െനൽ�ഷി�ാർ�് എ�േ�ാളം

സഹായമായി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കാർഷിക േമഖലയിൽ സഹകരണ

��ാന�ിെ� ഇടെപടൽ ��തൽ

ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ഇടനില�ാെര

ഒഴിവാ�ി സംഭരണ സമയ� തെ� പണം നൽകി

�ഷി�ാരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി��തി�ം ഇവ

സം�രി�  ്വിൽ�ന നട��തി�മായി പാല�ാട്

ജി�യിെല 36 �ാഥമിക കാർഷിക വായ്�ാ

സഹകരണ സംഘ�ൾ അംഗ�ളാ��

പാല�ാട്  പാഡി േ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ്

&മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി �ി�ം

നം. പി.1449 (PAPCOS), �ടാെത പാല�ാട്

ഒഴിെക സം�ാന പരിധിയായിെ�ാ�് േകാ�യം

ജി�യിെല 26 �ാഥമിക കാർഷിക വായ്�ാ

സഹകരണ സംഘ�ൾ അംഗ�ളാ�� േകരള

പാഡി െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ് &
മാർെ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി �ി�ം

ന�ർ.4505 (KAPCOS) എ�ീ ര�്

സഹകരണസംഘ�ൾ �പീകരി�ി��്.
(1)പാപ്േകാസ് :- പാല�ാട്  ജി�യിെല

കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി�ം, സം�രി�ം,
കാർഷിക ഉൽ���ൾ ജി��് അക�ം �റ�ം

വിപണനം നട�ക, ആയതി�േവ�ി ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�േയാ� �ടിയ അരിമിൽ, സം�രണ

േക��ൾ എ�ിവ ആരംഭി�ക�ം ആവശ�മായ

സംഭരണ ശാലകൾ �ാപി�ക�ം െച�ക,
�ടാെത സർ�ാർ, അർ�-സർ�ാർ, സഹകരണ,
സ�കാര� വിപണന �ാപന�ൾ വഴി വിപണന

സൗകര�ം ഏർെ���ക�ം സ��മായി വിപണന

േക��ൾ നട�ക�ം െച�ക, പാല�ാട്

ജി�യിെല �ഷി�ാെര എ�ാവിധ�ി�ം

സഹായി�ക�ം ജി�യിൽ െനൽ�ഷി
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വ�ാപി�ി�ാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം

െച�ക എ�താണ് സംഘ�ിെ� �ധാന ല��ം.
ടി ല�� സാ�ാത്കാര�ിനായി നബാർഡിെ�

കൺസൾ�ൻസി ഏജൻസിയായ NABCONS െ�

േമൽേനാ��ിൽ ആ�നിക ൈറസ്  മിൽ

�ാപി��തി�� ഇ-െട�ർ നടപടി സ�ീകരി�

വ��. (2)കാപ്േകാസ്  :- സംഘ�ിെ�

അധീനതയിൽ ��നാ�ം അ�ർ ��നാ�ം പാല�ാട്

ൈറസ്  മിൽ മാ�കയിൽ ര�് ആ�നിക ൈറസ്

മി�കൾ �ാപി�ക, േകരള സം�ാനെ�

കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി�  ്സം�രി�ം,
കാർഷിക ഉൽ���ൾ ജി��് അക�ം �റ�ം

വിപണനം നട�ക, സം�രണ േക��ൾ,
സംഭരണ ശാലകൾ �ാപി�ക, �ടാെത

സർ�ാർ, അർ�-സർ�ാർ, സഹകരണ, സ�കാര�

വിപണന �ാപന�ൾ വഴി�ം ഓൺൈലൻ

സംവിധാന�ി�െട�ം വിപണന സൗകര�ം

ഏർെ���ക�ം സ��മായി വിപണന േക��ൾ

നട�ക�ം, സംഘം �വർ�ന പരിധിയിൽെപ�

��വൻ െനൽ �ഷി�ാെര സഹായി�ക�ം

സം�ാനെ� െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ േവ�

നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ക എ�താണ്

സംഘ�ിെ� �ധാന ല��ം. നിർ�ാണ�ിെ�

�ാരംഭഘ��ി�ളള േമൽ ര�് സഹകരണ

സംഘ��െട�ം �വർ�നം �ർ� പഥ�ിൽ

എ�േ�ാൾ മാ�േമ ല��മി�� �കാരം

െനൽകർഷകർ�് സഹായകമായി വർ�ി�വാൻ

കഴി�ക��.

(ബി) സം�ാന�് സഹകരണ സംഘ�ൾ

ഉ�ാദി�ി�ക�ം സംഭരി�ക�ം െച��

ഉ����െട �ണനിലവാരം

ഉറ�വ���തിനായി െപാ� �ാ�ിംഗ്

അവതരി�ി��തി�� നിർേ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇതിനാവശ�മായ പ�ാ�ല

സൗകര��ൾ ഒ���തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(ബി) സം�ാന�് സഹകരണ സംഘ�ൾ

ഉ�ാദി�ി�ക�ം സംഭരി�ക�ം െച��

ഉ����െട �ണനിലവാരം

ഉറ�വ���തിനായി െപാ��ാ�ിംഗ്

അവതരി�ി��തി�ം പ�ാ�ല സൗകര��ൾ

ഒ���തി�ം േവ�ി �വെട പറ�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. “�ാ�ിംഗ് & മാർ��ിംഗ് ഓഫ്

േകാ-ഓ�േറ�ീവ് േ�ാഡ�്സ്” എ� പ�തി�െട

ഭാഗമായി സഹകരണ ഉൽ���ൾ�് ഏകീ�ത

സർ�ിഫിേ�ഷൻ മാർ�് ന��തിേല�്

�പകൽ�ന െച� coopkerala േ� ഡ്  മാർ�ിന്

േക� സ ർ�ാരിെ� േ�ഡ്  മാർ�് രജി�റിയിൽ

നി�ം രജിേ�ഷൻ േന�ക��ായി. �ടാെത

coopkerala സർ�ിഫിേ�ഷൻ മാർ�്

ഉ���ൾ�് അ�വദി� നൽ��തിനായി

അ�മായി ബ�െ�� എ�്േപർ�്, �ഡ്  േസ�ി

ഉേദ�ാഗ�ൻ, സഹകരണ �ാപന��െട

�തിനിധികൾ �ട�ിയവ�ൾെ�� 11 അംഗ
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മാേനജിംഗ് ക�ി�ിെയ �മതലെ���ിയി���ം,
ഉൽ�ാദക സഹകരണ സംഘ�ളിൽ നി�ം

അേപ� ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

സീകരി�ി���മാണ്. 14 ജി�കളിൽ 14
സഹകരണ ഉൽ�� വിപണന ശാലകൾ

ആരംഭി�ക�ം ടി ഉൽ�� വിപണന ശാലകൾ�

coopmart എ� നാമേധയം നൽകിെ�ാ�് ടി

േ�ഡ്  െനയിമി�ം േക� സർ�ാരിെ� േ�ഡ്

മാർ�് രജി�റിയിൽ നി�ം രജിേ�ഷൻ

ലഭ�മാ�ിയി���മാണ്. പ�തി�െട ഭാഗമായി E-
selling mobile application & Web application
software, ആദ�ഘ�ം ഔ�്-െല�കൾ�്

ആവശ�മായ സാധന��െട േ�ാ�് വിവരം

മന�ിലാ�ി െമാൈബൽ വഴിേയാ െവബ് ൈസ�്

�േഖനേയാ ഉ�ാദകർ�് ഓർഡർ നൽകി

സാധന�ൾ ലഭ�മാ�വാൻ കഴി�ം വിധ��

േസാ�് െവയറിന് �പം നൽ��തിനാ��

നടപടി വളെര �േരാഗതിയിലാണ്. coopmart
കൾ�് ആവശ�മായ സഹകരണ ഉ���ൾ

എ�ി��തി�� Logistics സംവിധാനം

ഒ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


