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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 192 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 

�ീ. എം.വിജിൻ, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

null
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) �ലധന ശ�ിക�െട താ�ര�ാ�സരണം വിവിധ

േക��ൾ സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലെയ

തകർ�ാൻ നട��തായ �മ�ൾ

അതിജീവി�െകാ�് ജനവിശ�ാസം േനടിെയ��്

�േരാഗതിയിേല�് നയി�ാൻ നട��

ഇടെപട�കെള�റി�  ്വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലെയ

ശ�ിെ����തി�ം സംര�ി��തി�ം

ജേനാപകാര�ദമാ��തി�ം നിരവധി നടപടികൾ

ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��. സം�ാന

സഹകരണ േമഖലയിൽ നിലവി��ായി��

�ിതല സംവിധാന�ിന് പകരം സഹകരണ

േമഖല�െട അ��് �ാപനമായ േകരള

സം�ാന സഹകരണ ബാ�മായി ജി�ാ

സഹകരണ ബാ�കെള ലയി�ി�  ്ദ�ിതല

സംവിധാന�ിേല�് സം�ാന സഹകരണ

േമഖലെയ മാ�ക എ� ല��േ�ാെട േകരളാ

ബാ�് �പീകരി�. സഹകരണ േമഖല�െട

വിശ�ാസ�ത വർ�ി�ി��തിനായി വിവിധ

തല�ി�� പ�തികൾ േകരള ബാ�് നട�ിലാ�ി

വ��. സം�ാനെ� �ാഥമികാ കാർഷിക

വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�െള ഇടപാ�കാ�െട

എ�ാ ആവശ���ം നിറേവ��തി�� ബ��ഖ

േസവന േക��ളാ�ി മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി� വ��. ��ംബ�ീ, സ�യം

സഹായസംഘ�ൾ, േജായി�് ൈലബിലി�ി

��കൾ എ�ിവ വഴി �ീ ശാ�ീകരണ�ി�ം

ഉൽപാദന േമഖലയിെല സ�യം പര�ാ�ത���

�മ��ം േകരള ബാ�് നട�ിലാ�ി വ��.
വ�ാവസായിക-ഉൽപാദന േമഖലയിെല

വളർ��ായി �വിധ �സ്  എ� േപരിൽ ഈട്

രഹിത വാ�ാ േകരള ബാ�് അ�വദി� വ��.
േകരള ബാ�ിൽ േകാർബാ�ിംഗ് സംവിധാനം

വ���തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ആയത് �ാവർ�ികമാ��േതാ��ടി എ�ാ

വിധ�ി��� ആ�നിക ബാ�ിംഗ് േസവന�ൾ

അംഗ സംഘ�ൾ�ം ഇടപാ�കാർ�ം നൽ�വാൻ
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സാധി��. േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണേ�ാെട

സം�ാനെ� �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ

സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം

കാേലാചിതമായി പരി�രി�രി��തിെ�

ഭാഗമായി േകരള�ിെല �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ

സഹകരണ സംഘ�ളിൽ ആ�നിക ബാ�ിംഗ്

സൗകര��ൾ ലഭ�മാ��തര�ി�� ഏകീ�ത

േസാ�് െവയർ നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. സഹകരണ വ��ിെ�

ആ�നികവത്കരണ�ിെ� ഭാഗമായി ICDMS
(Intergrated Co-operative Department
Management System) പ�തി �കാരം

സഹകരണ സംഘ��െട രജിേ�ഷൻ, ൈബലാ

േഭദഗതി, ഫ�് മാേനജ ്െമ�് േമാഡ�ൾ എ�ി

േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ വഴി നട�ിലാ�ിയി��്.
സഹകരണ വ��് ആ�നികവൽ�രണ�ിെ�

ഭാഗമായി സി-ഡി�് �േഖന നട�ിലാ�ിയി��

ICDMS (Integrated Co-operative Department
Management System) േ�ാജ�ിൽ ഉൾെ���ി

സഹകരണ സംഘ��െട ആഡി�മായി

ബ�െ��് സഹകരണ ആഡി�് േമാണി�റിംഗ്

സി�ം (CAMIS) എ� ഓൺൈലൻ

ആ�ിേ�ഷൻ ത�ാറാ�ിയി��്.
�വജന�ൾ�ായി �വ സഹകരണ സംഘ�ൾ

ആരംഭി�. കലാകാര�ാ�െട ഉ�മനം ല��മി�്

കലാകാരൻമാർ�ായി ഒ� സഹകരണ സംഘം

�പീകരി�  ്�വർ�നം ആരംഭി� വ��. ഒ�

ജി�യിൽ ഒ� പ�ിക ജാതി/പ�ിക വർ� �വ ജന

സംഘം രജി�ർ ആരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി� വ��. പ�ിക ജാതി പ�ിക വർ�

സഹകരണ സംഘ��െട സമ�മായി

സ��ാരണ�ിനായി �നർ�നി പ�തി

ആവി�രി� വ��. സം�ാനെ� സഹകരണ

സംഘ�ളിെല �ടി�ിക തീർ�ാ��തിനായി

‘നവേകരളീയം �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി.
സ�ഹ�ിെ� താെഴ ത�ി��വർ �ലിേവല�ാർ,
െച�കിട ക�വട�ാർ എ�ിവെര േ�ഡ്

പലിശ�ാരിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ി, േ�ഡ്

പലിശ�ാർ �ാമീണ േമഖലയിൽ ഉ�ാ��

ക�ന��ൾ�് ഒ� പരിധി വെര അ�തി

വ���തി�ം സഹകരണ ��ാനെ�

ശ�ിെ���ക എ� ല��േ�ാെട

��ംബ�ീ�മായി സഹകരി�  ്ആവി�രി�്

സഹകരണ വ��് നട�ിലാ�ിവ��

പ�തിയാണ് “��െ� ��” �ാമീണ ല� വാ�ാ

പ�തി. സം�ാനെ� 14 ജി�കളിേല�ം ടി
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പ�തി വ�ാപി�ി�ക�ം വിജയകരമായി

നട�ിലാ�ി വരിക�മാണ്. തീരേദശ േമഖലയിെല

താെഴത�ി�� മ��വിപണനം നട��വർ, മ��

അ�ബ�േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ, െച�കിട

ക�വട�ാർ എ�ിവർ�ായി േ�ഹതീരം എ�

ല� വാ�ാ പ�തി ആരംഭി�കയാണ്.
ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ാർ�് �ാഥമിക കാർഷിക

വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി െച�കിട

െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിനായി

പരമാവധി 9% പലിശ നിര�ിൽ വാ�ാ പ�തി

ആരംഭി��ത് പരിഗണനയിലാണ്. സഹകരണ

പരീ�ാ േബാർഡിെ� പരീ�ാ നട�ി�്

�ർ�മാ�ം ഓൺൈലനായി നട�� പ�തി

�ർ�ീകരി�ം. പരീ�കൾ ��മ�താ�ാൻ

സഹകരണ പരീ�ാ േബാർഡ്  �ർ�മാ�ം

ക���ർവൽ�രി�ം ആയത് �കാരം

ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് ഏ��ം േവഗ�ിൽ നിയമനം

നൽ�വാൻ സാധി�ം. സഹകരണ സംഘ�ൾ

�േഖന ആരംഭി� coopmart Veg Fresh പ��റി

സംഭരണ വിതരണ േക��ൾ. േകരള�ിെല

സഹകരണ േമഖലയിെല എ�ാ ഉൽ���െള�ം

ഏകീ�ത �ാ�ിംഗി� കീഴിൽെകാ�

വ��തിനായി നട�ിലാ�ിയ coopmart കൾ.
പാല�ാട്  പാഡി െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ്

ആ�് മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി

(PAPCOS). സം�ാന�് പാല�ാട്  ഒഴിെക��

ജി�കളിൽ �വർ�ന പരിധിയായി േകരള പാഡി

െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ് & മാർെ��ിംഗ് േകാ-
ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി ആരംഭി�. േകരള�ിെ�

�നർനിർ�ാണ�ിന് െകയർ േകരള പ�തി.
��തി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ �ളയ

ബാധിത �േദശ�ളിെല ജന�ൾ�ായി

സം�ാന സർ�ാർ �ഖ�ാപി� റീസർജ�് േകരള

േലാൺ �ീം (RKLS) എ� പ�തി.
“�ഖ�മ�ി�െട സഹായഹ�ം വാ�ാ പ�തി

(CM’s Helping Hand Loan Scheme- CMHLS)”.
അ��ാടിയിെല ആദിവാസിക�െട ആേരാഗ�

പരിപാലന�മായി ബ�െ��് നട�ാ�ി വ��

അ��ാടി സമ� ആേരാഗ� പ�തി. സാ�ഹ�

�ര�ാ െപൻഷ�കൾ/ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

െപൻഷൻ എ�ിവ�െട വിതരണം. �തി

അ�ാരാ� ��ക േമള. അ�ര-ഭാഷാ-സാഹിത�-
സാം�ാരിക മ�സിയം. വില�യ�ം

തട��തിനായി 13 ഇന നിേത�ാപേയാഗ

സാധന�ൾ െപാ�വിപണിയിെല വിലേയ�ാൾ

�റ�  ്ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� ഉ�വകാല
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ച�കൾ. പരി�ിതി സംര�ണ�ിെ�

ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ “ഹരിതം സഹകരണം”.
ഭ�� കാർഷിക േമഖലെയ സ�യം

പര�ാ�മാ��തി�� �ഭി� േകരളം പ�തി.
സഹകരണ നയം. റി�് ഫ�് പ�തി. അംഗ

സമാശ�ാസ നിധി.

(ബി)

സഹകരണ നിേ�പം നാടിെ� വികസന�ിനായി

എ� ��ാവാക�േ�ാെട �േത�ക നിേ�പ

സമാഹരണ യ��ം അംഗത� വിതരണ

�ചരണ�ം നട��േ�ാ; നിേ�പ ഗ�ാര�ി �ക

വർ�ി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉ�്. 2022, െഫ�വരി 21 തീയതി �തൽ 2022,
മാർ�  ്31 വെര�� കാലയളവിലാണ് നിേ�പ

സമാഹരണ യ�ം നട��ത്. ഈ �വർ�ന

പരിപാടിയിൽ 6000 േകാടി �പ

സമാഹരി��തിനാണ് ല��മി��ത്.
�വജന�േള�ം സഹകരണ സംഘ�ളിേല�്

ആകർഷി��തിനായി �േത�ക �ചരണ

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��. േകാേളജ് , �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�ായി �േത�ക നിേ�പ

പ�തിക�ം സംഘടി�ി���്. ഒ�

സംഘ�ിെ� �വർ�ന പരിധിയിൽ ഒ�

��ംബ�ിെല ഒരാെളെയ�ി�ം

അംഗമാ��തി�ം നിേ�പം, വാ�ാ �ട�ി

ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഇടപാട്  സംഘ�മായി

നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
നിലവിെല നിേ�പ ഗ�ാര�ി �ക 2 ല��ിൽ

നി�ം 5 ല�മായി ഉയർ��ത്

പരിഗണനയിലാണ്.

(സി)

സംഘ��െട സാ��ിക ��ിരത ഉറ�്

വ���തിനായി ആ�നികീകരണ�ം

ഉപേഭാ�ാ��െട സൗകര��ം �ടി പരിഗണി�്

ഇടപാട്  സമയം വ�ത�� തര�ിൽ �മീകരി�ം

േസവന െെവവിധ��ി�െട�ം ��തൽ

ഇടപാ�കാെര ആകർഷി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;
കടലാസ്  സംഘ�െള നിർ�ാർജനം

െചേ��തിെ� ആവശ�കത

കണ�ിെല��ി�േ�ാ?

(സി) േകരള ബാ�ിന് നിലവിൽ �ഭാത സായാ�

ശാഖകൾ, ഞായറാ� �വ�ി�� ശാഖകൾ

�ട�ി വിവിധ സമയ�മ�ി��

�വർ�ന�ി�െട ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

സഹായകമായി �വർ�ി��. ബാ�ിെ� എ� .്ഒ
േക�ീകരി�  ്ബിസിന�് ൈവവിധ�വൽകരണ

ഉൽ�� നവീകരണ െസ�ർ (Business
Diversification and Product Innovation Centre)
�വർ�നം ആരംഭി�ക�ം ആ�നിക�ം

ആകർഷക�മായ �തിയ േസവന�ൾ

ഇടപാ�കാർ�് ലഭ�മാ��തിന് �മി�വരിക�ം

െച��. രജി�ർ െച� േശഷം �വർ�ി�ാ�

സഹകരണ സംഘ�ളിൽ �വർ�ി�ാൻ

സാധി��ത് �ന��ീവി�ി�ാൻ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ാ���ം ആയതിന് സാധി�ാ�ത്

സമാ�ീകരണ നടപടികൾ

ൈകെ�ാ�ാ���മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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