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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5910 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കൺസ�മർ െഫഡിെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക 

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

(എ) കൺസ�മർ െഫഡിെ� �ധാന �മതലകൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കൺസ�മർ െഫഡിെ� �ധാന �മതലകൾ താെഴ
പറ��വയാണ്:- അഫിലിേയ�് െച� ഉപേഭാ�
െസാൈസ �ിക�െട �വർ�നെ� ഏേകാപി�ി
�ക�ം, �ഗമമാ�ക�ം, ഉപേഭാ�
സഹകരണ�ിെ� ഉയർ�, സംഘാടനം,
വികസനം എ�ിവയിൽ സഹായം നൽ�ക
ഉപേഭാ� സാധന��െടെമാ�ം സംഭരണം,
വിതരണം, അ�രം സാധന��െട ശരിയായ
സംഭരണം, പാ�ി�്, േ�ഡിംഗ്, ഗതാഗതം
എ�ിവ �മീകരി�ക ഉപേഭാ� വ���െട
വിതരണ�ി�� ഏജൻ�മാരായി
�വർ�ി�ാ�ം, ആവശ� ��േ�ാെഴ�ാം
ഉപേഭാ� സാധന�ൾ ഇറ�മതി െച�ാ�ം
ഇടെപടൽ നട�ക. മ�് സഹകരണ
�ാപന��മായി സഹകരിേ�ാ, േനരിേ�ാ
ഉപേഭാ� വ���െട ഉൽപാദന�ിനായി

നിർ�ാണ, സം�രണ �ണി�കൾ
�ാപി�ക�ം, �വർ�ി�ി�ക�ം െച�ക.
സർ�ാർ നി�യി� കാലയളവിേല�് ഉ�വ

സീസ�കളിൽ െതര��� �ാഥമിക
സഹകരണ സംഘ�ൾ�് ഉപേഭാ�
സാധന��െട വിതരണം നട�ക�ം, ഉ�വ

സീസ�കളിൽ ഉ�വ ച�കൾ നട�ക�ം
െച�ക അ�ബ� സഹകരണ സംഘ�ളിെല
ജീവന�ാ�െട േകഡ�കൾ ��ി�ക.
അഫിലിേയ�ഡ്  െസാൈസ�ികൾ�്
േ�ഡി�്,പാ�ി�്, �ാൻേഡർൈഡേസഷൻ,
ബൾ�് വാ�ൽ, േ�ാറിംഗ്, ഡിസ്  ൈ�
വിലനിർ�യം, മ�് ബിസിന�് െട�ി�കൾ,
�ടാെത മാേനെ��് രീതികൾ എ�ിവയിൽ
അവ�െട �വർ�ന കാര��മത െമ�
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െ����തിനായി സാേ�തിക മാർ�നിർ േ�ശ�ം
സഹായ�ം നൽ�ക. അ�ൗ�ിംഗ്, േ�ാ�്
കൺേ�ാൾ രീതിക�ം, �ാൻേഡർഡ്  െച��തിൽ
അഫിലിേയ�ഡ്  െസാൈസ�ികെള ഉപേദശി��ം,
സഹായി ��ം അഫിലിേയ�ഡ്
െസാൈസ�ിക�െട �വർ�ന�ിന് േമൽേനാ�ം
വഹി�ൽ. െസമിനാ�കൾ, േകാൺഫറൻ�കൾ,
മീ�ിം�കൾ, പ�ിസി�ി ഏെ���ൽ, �ചാരണ
വിദ�ാഭ�ാസ ക�ാെ�യി�ക�ം അതിെ� �വർ�ന

േമഖലയിൽ ഉപേഭാ� സഹകരണ
��ാന�ിെ� വികസന�ിന് സഹായകമായ
മ�് �വർ�ന��ം ഏെ���ൽ കൺസ�മർ
െസാൈസ�ിയിെല ജീവന�ാർ�് മ�് ബ�െ��

ഏജൻസിക�െട സഹകരണേ�ാെട പരിശീലനം
നൽകൽ ഉപേഭാ� സഹകരണസംഘ��െട
ബിസിന�മായി ബ�െ�� മാർ��്
ഇ�ലിജൻ�ം മ� വിവര��ം േശഖരി�ക�ം
�ചരി�ി�ക�ം െച�ക. സർ�ാർ, േ��് ബാ�്
ഓഫ് ഇ��, േ��് െസൻ�ൽ േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
ബാ�കളിൽ നി�ം, മ�് വാണീജ� ബാ�കളിൽ
നി�ം, സാ��ിക ഏജൻസികളിൽ നി�ം
സാ��ിക െസൗകര�ം ഉറ�ാ��തിൽ
അഫിലിേയ�ഡ്  െസാൈസ�ികെള സഹായി�ക.
സർ�ാർ അ�മതിേയാ� �ടി ആവശ�ാ�സരണം
റീെ�യിൽ ശാഖകൾ �ട�ക. സർ�ാരിൽ നി�ം
മ�് സഹകരണ ഏജൻസികളിൽ നി�ം ഓഹരി
�ലധനം, വാ�ക�ം, �ാൻ�ക�ം, ബാ�ിംഗ്
ക�നികളിൽ നി�ം അംഗീകരി� മ�്
ഏജൻസികളിൽ നി�ം വാ�ക�ം, നിേ�പ��ം
സ�ീകരി�ക. ഉപേഭാ� വ���െട െമാ�
വ�ാപാര�ിനായി ഏെത�ി�ം, വ��ി�െടേയാ

�ാപന�ിെ�േയാ, സർ�ാരിെ�േയാ
ഏജൻസിെയ സ�ീകരി�ക. മാർ��ിംഗ്
സഹകരണ �ാപന��മായി ബിസിന�് ബ�ം

�ാപി�ക. സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�ം,
േദശീയ സം�ാനതല സഹകരണ െഫഡേറ
ഷ�കളി�ം, �ണിയ�കളി�ം അംഗമാ�ക. �മി,
െക�ിട�ൾ, വാഹന�ൾ, ഫാ�റികൾ, വർ�്
േഷാ�കൾ, യ��ൾ, ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ
ഏെ���ക. െഫഡേറഷ�ം അഫിലിേയ�ഡ്
െസാൈസ �ിക�ം ത�ിൽ പര�രം അംഗീകരി
േ��ാ�� നിബ�നകളി�ം വ�വ� കളി�ം
ആവശ�െമ�ിൽ അഫിലിേയ�ഡ്
െസാൈസ�ിക�െട മാേനെ��് ഏെ���ക.
കൺസ�മർ േകാ-ഓ�േറ�ിവ് ��ാന�ിെ�

വികസന�ിന് സഹായി��തിനാ�ം അതിെ�
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ല���ൾ ൈകവരി��തിന് സഹായകര�മായ
മ�് �വർ�ന�ൾ രജി�ാ�െട
അംഗീകാരേ�ാെട ഏെ���ക. വിതരണ ഔ�്
െല�ക�െട സാധ�ത കണ�ിെല��്

േകരള�ിെല വിവിധ �ല�ളിൽ കൺസ�മർ
�ഡ്സ് , േ�ഷനറി, ഇല�ി�ൽ, ഇലേ�ാണിക്
ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ�െട റീെ�യിൽ ശാഖകൾ,
പഴം, പ��റി ഔ�് െല�കൾ, ബിസിനസ്
സംബ�മായ �വർ�ന�ൾ എ�ിവ നട�ക.
�ണി�ിെ� സാധ�ത കണ�ിെല��് െമഡി�ൽ
േ�ാ�കൾ, െമഡി�ൽ െവയർ ഹൗ�കൾ,
െമഡി�ൽ ലേബാറ�റികൾ, �ിനി�കൾ,
ഡയേ�ാ�ിക് െസ��കൾ എ�ിവ നട�ക�ം
സഹകരണ സംഘ�ൾ നട�� െമഡി�ൽ
േ�ാ�കൾ�് വിതരണം െച�ക േകരള�ിെല

വിവിധ �ല�ളിൽ സാധ�തകൾ
കണ�ിെല��് ��ർമാർ��കൾ, ൈഹ�ർ
മാർ��കൾ �തലായവ നട�ക. െഫഡേറഷെ�
നിയ�ണ�ിൽ ഫാർമസി േകാേള�കൾ, ന�ിംഗ്
േകാേള�കൾ, ന�ിംഗ് ��കൾ, മ�് �ാപന�ൾ

എ�ിവ നട�ക. േകരള�ിെല വിവിധ
�ല�ളിൽ ഉപേഭാ� സാധന�ൾ വാതിൽ�ടി
വിതരണം െച��തിനായി െമാൈബൽ
കൺസ�മർ േ�ാ�കൾ നട�ക. �ടാെത
േബാ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്ഉപേഭാ� സാധന�ൾ
വിതരണം െച�ക�ം അ�േയാജ�മായ
�ല�ളിൽ മ��കൾ വിതരണം
െച��തിനായി െമാൈബൽ െമഡി�ൽ
േ�ാ�കൾ നട�ക�ം െച�ക വിേദശമദ�
വിൽ�ന ശാലകൾ നട�ക�ം, സർ�ാർ
നിർേ�ശം അ�സരി�  ്�വർ�ി �ക�ം െച�ക
സർ�ാർ �ാപന�ൾ�ം അർ� സർ�ാർ
തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന �ൾ�ം,
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ�ം വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ�ം �ണ നിലവാര�� േ�ഷനറി
സാധന�ൾ �റ� വിലയിൽ എ�ി�ക എ�
ല��േ�ാെട ഇ - �ിേവണി ബിസിനസ്
െസ��കൾ നട�ക. ഉയർ� �ണനിലവാര�ം,
�റ� വില��� �ിേവണി േനാ�്��കൾ
േനാ�്��് നിർ�ാണ�ണി�് വഴി േനരി�്
ഉൽപാദി�ി�ക. സഹകരണ സംഘം രജി�ാർ
തിരെ��� വിവിധ �ാഥമിക കാർഷിക
സംഘ��േട�ം മ�് സഹകരണ സംഘ��േട�ം
നിയ�ണ�ിൽ റീെ�യിൽ ഔ�് െല�കൾ
നട�ക.

(ബി) അവശ�വ��ൾ മിതമായ നിര�ിൽ (ബി) അവശ�വ��ൾ മിതമായ നിര�ിൽ
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ഇടനില�ാ�െട �ഷണമി�ാെത സാധാരണ
ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിൽ ��ത
�ാപന�ിെ� �വർ�ന�ൾ എ�േ�ാളം

ഫല�ദമാണ്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഇ�ാെത സാധാരണ
ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിന് കൺസ�മർ
െഫഡേറഷെ� ആഭി�ഖ��ിൽ േകരളെമാ�ാെക
178 �ിേവണി േ�ാ�ക�ം 46 െമാൈബൽ
�ിേവണിക�ം �വർ�ി���്. ഇവയിൽ �ടി
അവശ� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��ം
േകാെ��ി�്, ഹൗസ്  േഹാൾഡ്  ഇന��ം െപാ�
മാർ��ിേന�ാൾ 10% �തൽ ഏകേദശം 30%
വെര വില �റ�  ്വിൽപന നട���്.
ഇേതാെടാ�ം സഹകരണ സംഘ��െട
ആഭി�ഖ��ിൽ ഏകേദശം 750 നീതി
േ�ാ�കൾ�ം അവശ� നിേത�ാപേയാഗ
സാധന�ൾ മിതമായ നിര�ിൽ വിൽപന�്
േവ�ി വിതരണം െച��. ഇത് �ടാെത
സർ�ാരിെ� സാ��ിക സഹായേ�ാ� �ടി
ബ�ീദ്, ഓണം, റംസാൻ, �ി�മസ് , ഈ�ർ

എ�ീ ഉ�വ കാലഘ��ിൽ സഹകരണ
സംഘ��െട വിപണികേള�ം �ടി ഏേകാപി�ി�്
െകാ�് 10 ദിവസ�ാലം വീതം 1000 �തൽ 3500
വെര വിപണന േക��ൾ �േഖന െപാ�
മാർ��ിേന�ാൾ 50% വെര വില �റേവാ� �ടി
അവശ�വ��ൾ വിൽപന നട�ാ��്.
ഇ�ര�ിൽ പരമാവധി സാധ�തകെള
ഉപേയാഗെ���ി ഇടനില�ാ�െട
�ഷണമി�ാെത അവശ�വ��ൾ മിതമായ
നിര�ിൽ ജന�ൾ�് ലഭ�മാ���്.

(സി)

കൺസ�മർ െഫഡ്  ആരംഭി� നീതി െമഡി�ൽ
േ�ാ�ക�െട �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) നിലവിൽ കൺസ�മർെഫഡ്  േനരി�് നട�� 73
നീതി െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ ആ��ത്. ഇവയിൽ
ബ� �രിപ��ം ലാഭ�ിലാണ് �വർ�ി��ത്.
എ�ാൽ �തിദിന വിൽ�ന ശരാശരി 10,000
�പയിൽ �റ�� ���ം ചില നീതി െമഡി�ൽ
േ�ാ�ക�ം നിലവി��്. േക�ീ�ത�ം
�ാേദശിക�മായ പർേ�യ്സി�െട
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ആവശ�മായ മ��കളിൽ
�രിഭാഗ�ം ലഭ�മാ�ാൻ കഴി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


