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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 197 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ കർ� പരിപാടി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ,
�ീ. എം. എം. മണി, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ, 

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

null
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ര�ാം ��ദിന പരിപാടിയിൽ െമയ്
മാസ�ിന് ��് സഹകരണ േമഖല വഴി
ഇ�പതിനായിരം െതാഴിൽ ��ി�െമ�
�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ കർ�
പരിപാടി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(എ) സം�ാന�് ര�ാം ��ദിന പരിപാടിയിൽ
ഉൾെ���ി 2022 െഫ�വരി 10 �തൽ െമയ്  20
വെര�� കാലയളവിൽ സഹകരണ േമഖല വഴി
20000 െതാഴിൽ ��ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ ടി ല��ം
ൈകവരി��തി�� കർ� പരിപാടി
ത�ാറാ�ിയി��്. ടി പ�തി�െട ഭാഗമായി 500
�ിരം െതാഴിൽ ��ി��തി�ം 19,500
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി�ം ല��മി��.
1) 1. സഹകരണ വ��്/സഹകരണ
�ാപന�ൾ �േഖന 500 �ിരം െതാഴിൽ
��ി��തിന് ല��മി��. േകരള ബാ�് �േഖന
വാ�കൾ �ഖാ�ിരം 12000 എ�ം
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് ടി പ�തി
ല��മി��. ടി പ�തി െക.ബി. മി�,
െക.ബി.�വാസി ഭ�ത, െക.ബി.�വിധ �സ് ,
െക.ബി. �വമി�, െക.ബി. �വിധ, െക.ബി
�വാസി കിരൺ എ�ി�െന 6 വാ�ാ
പ�തികളി�െട നട�ിലാ��. ജി�കളിൽ PACS
�േഖന വാ�കൾ �ഖാ�ിരം നട�ാ��
െതാഴിലവസര പ�തിയി�െട 4600
പ�തികളിലായി (വാ�കൾ), 7000
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് ല��മി��.
കൺസ�മർ െഫഡ് , മാർ��് െഫഡ് , വനിതാ
െഫഡ് , റ�ർമാർ�്, എസ് .സി./എസ് .�ി െഫഡ്
�ട�ിയ സഹകരണ അെ��് െഫഡേറഷ�കൾ
േനരി�് നട�� പ�തി �ഖാ�ിരം 50
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് ല��മി��.
സഹകരണ േമഖലയിെല വായ്േ�തര സംഘ�ൾ
�േഖന 450 െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന്
ല��മി��.
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(ബി) സഹകരണ േമഖല�െട ശാ�ീകരണ�ിനാ��

ഇടെപട�കൾ എെ�ാെ�യാണ്;
(ബി) സഹകരണ േമഖല�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി

സഹകരണ വ��് �വെട പറ�� പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിവ��. 1) �ാമീണേമഖലയിൽ
��ംബ�ീ�മായി സഹകരി�  ്‘��െ� ��’
�ാമീണ ല� വാ�ാ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
2) സംഘാംഗ�ളായ മാരകേരാഗം ബാധി�വർ�ം
മാതാപിതാ�ൾ മരണെ��് അവ�െട വാ��്
ബാധ�തെ�� �ായ�ർ�ിയാകാ� മ�ൾ�ം
അംഗസമാശ�ാസ പ�തി �കാരം പരമാവധി
50,000/- �പ ധനസഹായം നൽ�� പ�തി
നട�ിലാ�ം. 3) സഹകരണ േമഖലയിൽ നിേ�പ
േതാത് വർ�ി�ി�ക, �വതല�റെയ സഹകരണ
��ാന�ിേല�് ആകർഷി�ക, വികസന�ിന്

ക�േ��ക എ�ീ ല���േളാെട നിേ�പ
സമാഹരണ പ�തി നട�ിലാ�ിവ��. 4)
വാ�ാ�ാരൻ മരണെ��ാൽ 2 ല�ം �പ വെര
ധനസഹായം അ�വദി�� റി�് ഫ�് പ�തി
നട�ിലാ�ിവ��. 5) സഹകരണ സംഘം
ലിക�ിേഡഷൻ ആ�� സാഹചര��ിൽ

നിേ�പകർ�് 2 ല�ം �പ വെര ഗ�ാര�ി
നൽ�� നിേ�പ ഗ�ാര�ി ഫ�് �ീം
നട�ിലാ�ിവ��. 6) ഭ�� കാർഷിക േമഖലെയ
സ�യം പര�ാ�മാ��തി�� �ഭി� േകരളം
പ�തി�് ആവശ�മായ സാ��ിക സഹായം
സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി നട�ിലാ��. 7)
പരി�ിതി സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ
വർഷ�ം 1 ല�ം ��ൈ�കൾ ന�പിടി�ി��
ഹരിതം സഹകരണം പ�തി നട�ിലാ�ിവ��.
8) വിദ�ാർ�ികൾ�് ഓൺൈലൻ പഠന�ിനായി

െമാൈബൽ േഫാ�കൾ വാ��തിനായി
10000/- �പ പലിശ രഹിത വാ� ന��
വിദ�ാതരംഗിണി പ�തി നട�ിലാ�ി. 9) �ാഥമിക
സഹകരണ സംഘ�ൾ �േഖന 500 ഏ�ർ
�ല�് പ��റി �ഷി െച�� പ�തി
നട�ിലാ��. 10) സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ
വിതരണ പ�തി നട�ിലാ��. 11)
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി െപൻഷൻ വിതരണ പ�തി
നട�ിലാ�ിവ��. 12) അ��ാടിയിെല പ�ിക
േഗാ� വർ� വിഭാഗ�ിെ� ആേരാഗ�

സംര�ണ�ിനായി സമ� ആേരാഗ� പ�തി
നട�ിലാ��.

(സി) �സ�കാലയളവി��ിൽ�െ�

പതി�വായിര�ിലധികം ഇട�രം, െച�കിട,
�� വ�വസായ�ൾ�് വഴിെയാ��ാൻ േകരള
ബാ�ിന് കഴി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി ഏെ��ാം

(സി) േകരള ബാ�ിന് �സ�കാലയളവി��ിൽ �െ�

പതി�വായിര�ിലധികം ഇട�രം, െച�കിട,
�� വ�വസായ�ൾ�് വഴിെയാ��ാൻ
കഴി�ി��്. ഇതിനായി �വെട പറ�� ആറ്

തരം വാ�ാ പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി
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പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ?

വ��. 1. െക.ബി.മി� വാ� (MSME)
��,െച�കിട,ഇട�രം സംരംഭകർ�� വാ�ാ
പ�തിയാണിത്. �തിയ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തി�ം, നിലവി��ത്
നവീകരി��തി�ം േവ�ിയാണ് വാ�
അ�വദി��ത്. വർ�ിംഗ് ക�ാപി�ലാ�ം,
കാലാവധി വാ�യാ�ം ഈ വാ� അ�വദി��.
വ��ികൾ�് 60 ല�ം �പ വെര�ം
ക�നികൾ�് 1 േകാടി �പ വെര�മാണ് വാ�ാ
പരിധി. പരമാവധി 7 വർഷമാണ് തിരി�ടവ്
കാലാവധി. 2.െക.ബി.�വാസി ഭ�ത േകാവിഡ്-19
�തിസ�ിയിൽ െതാഴിൽ ന�െ��്
തിരിെ��ിയ �വാസികൾ�് േനാർ� ��്സിെ�
സഹായേ�ാെട സ�യം െതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ�ായി അ�വദി�� വാ�ാ
പ�തിയാണ്. �തിയ സംരംഭ�ി�ം

നിലവി��വ�െട നവീകരണ�ി�മാണ് ഇ�രം

വാ� അ�വദി��ത്. പരമാവധി 5 ല�ം �പ
വെരയാണ് വാ�ാ പരിധി. തിരി�ടവ് കാലാവധി
പരമാവധി 10 വർഷമാണ്. 3.െക.ബി.�വിധ
�സ്(MSME) േകാവിഡ്-19 �തിസ�ിയിൽ

സാധാരണ�ാരെ��ം കർഷകെ��ം വ�മാനം
ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി ��, െച�കിട,
ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�ം, ബ�് ഉടമകൾ�ം
അ�വദി�� വാ�യാണ് �വിധ �സ് . ഇതിെ�
വാ�ാ പരിധി പരമാവധി 5 ല�ം �പ വെരയാണ്.
തിരി�ടവ് കാലാവധി പരമാവധി 5 വർഷമാണ്.
4.െക.ബി.�വമി� (MSME) േകരള ബാ�ിെ�
ഒ�ാം വാർഷികേ�ാട്  അ�ബ�ി�  ്35
വയ�ിൽ താെഴ�� സംരംഭകർ�ായി
നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ് േകരള ബാ�് �വ
മി�. േകരള ബാ�് MSME വാ�ാപ�തി�െട
ഭാഗമായാണ് �വ മി� വാ�ാ പ�തി
നട�ിലാ��ത്. �വ സംരംഭക�െട െതാഴിൽ
അവസര�ം വ�മാന�ം വർ�ി�ി�കെയ�
ല��േ�ാെട നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണിത്.
ഉത്പാദന/േസവന/ വ�ാപാര രംഗെ� ��
െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ളിൽ
ഏർെ��ിരി�� �വാ�ൾ�്/�വതികൾ�്
സ�യം െതാഴിലി�െട സാ��ികഭ�ത

ഉറ�ാ�ാൻ ഈ പ�തി സഹായി�ം. വാ�ാ
പരിധി 60 ല�ം �പ വെരയാണ്. ക�നികൾ�് 1
േകാടി �പവെരയാണ്. പലിശ നിര�് 8.75
ശതമാനമാണ്. തിരി�ടവ് കാലാവധി 7 വർഷമാണ്
(84 മാസം). 5. െക.ബി.�വിധ വാ�ാ�ാരെ�
തിരി�ടവ് േശഷി ശാഖാ മാേനജർ വിലയി��ി



4 of 4

ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ അ�വദി��
വാ�യാണിത്. സാധാരണ�ാരായ
െതാഴിലാളികൾ, െച�കിട വ�ാപാരികൾ,
കർഷകർ, MSME, �റിസം േമഖലയിെല
സംരംഭകർ, �വികസന�ി�� ഉപകരണ��െട
ഓ�േറ�ർമാർ, കാർഷിക/െക�ിട കരാ�കൾ,
െച�കിട നാമമാ� �ട�ി േനരിേ�ാ അ�ാെതേയാ
ഉൽ�ാദന �വർ�ന�ളിേലർെ��് വ�മാനം
േന��വ�ം �ടാെത ശരിയായ തിരി�ടവ് േശഷി
ഉെ��ി�ം ഇൻകം ടാ�് റിേ�ൺ/സാലറി �ിപ്
എ�ിവ ഹാജരാ�ാൻ കഴിയാ�വർ�മാണ്

ഇ�രം വാ� അ�വദി��ത്. വാർഷിക വി�
വരവിെ� അടി�ാന�ിൽ വർ�ിംഗ് ക�ാപി�ൽ
േലാണാ�ം അ�വദി��. വാ�ാ പരിധി
പരമാവധി 20 ല�ം �പ വെരയാണ്. തിരി�ടവ്
കാലാവധി പരമാവധി 10 വർഷമാണ്.
6.െക.ബി.�വാസി കിരൺ െതാഴിൽ ന�െ��
�വാസികൾ�് �ലധനം/പലിശ സ�ിഡി
ഉൾെ�െട അ�വദി�� വാ�യാണിത്. 24 ല�ം
�പ വെര�� സംരംഭ�ൾ�ാണ് വാ�
ലഭി��ത്. േനാർ� ��്�മായി സഹകരി�്
നട�ാ�� വാ� പ�തിയാണിത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


