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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 332 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ േമഖലയിെല േക� സർ�ാർ ഇടെപടൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക,
�ീ. എം. എം. മണി, 

�ീ സി എ�് ���, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

�ീ. വി.എൻ വാസവൻ

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി)

(എ)

സഹകരണ േമഖലെയ �ർബലെ����

തര�ിൽ േക� സർ�ാർ നട��

ഇടെപട�ക�െട �ടർ�യായി സ�കാര�

ബാ�കൾ�േവ�ി അർബൻ ബാ�കെള

തകർ�ാൻ നട��തായി പറയെ��� നീ�ം

എ�കാരം �തിേരാധി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സഹകരണ േമഖലെയ �ർബലെ����

തര�ിൽ േക� സർ�ാർ നട��

ഇടെപട�ക�െട �ടർ�യായി സ�കാര�

ബാ�കൾ�് േവ�ി അർബൻ ബാ�കെള

തകർ�ാൻ നീ�ം നട��തായി

��യിൽെ��ി�ി�.

എ�ാൽ അർബൻ ബാ�കെള

നിയ�ി��തിനായി RBI �റെ��വി��

ഉ�ര�കൾ ബാ�ിെ� �വർ�നെ�

ബാധി���്.

(ബി) അർബൻ ബാ�കെള ��ർൈവസറി ആ�ൻ

െ�യിംവർ�ിൽ െകാ�വരാ�� റിസർ�്

ബാ�് തീ�മാന�ിെ� �ത�ാഘാതം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 1949-െല ബാ�ിംഗ് െറ�േലഷൻ ആ�ിെ�

വ�വ�കൾ �കാരം, ഒ� ബാ�ിെ� സാ��ിക

�ിതി വിലയി��ാ�ം അതിന�സരി�്

നിർേ�ശ�ൾ നൽകാ�ം ആർ.ബി.എെ◌.�്

അർഹത��്. സ�ർ��ിലായ അർബൻ േകാ-
ഓ�േറ�ീവ് ബാ�കെള മിക� രീതിയിൽ െെകകാര�ം

െച��തിനായാണ് റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��

��ർെെവസറി ആ�ൻ െ�യിംവർ�്

അവതരി�ി�ത്. ഇത് െഷഡ�ൾഡ്  വാണിജ�

ബാ�കളിൽ ഏർെ���ിയിരി��

നിയ�ണ�ൾ�് സമാനമാണ്. ഒ� അർബൻ

േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�ിെ� െന�് എൻ.പി.എ.
അതിെ� അ� അഡ�ാൻ�ക�െട 6%
അധികരി�േ�ാൾ SAF ന് കീഴിൽ വ�ാം.
സ�ർ��ിെ� തീ�തെയ ആ�യി�് റിസർവ്

ബാ�് നടപടികെള�േ��ാം.

സാഫ് ന് കീഴിൽ വ�േ�ാൾ �വെട പറ��

നിയ�ണ�ൾ ഏർെ���ാം.
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ആർ.ബി.ഐ.�െട �ൻ�ർ

അ�മതിയി�ാെത ഡിവിഡ�് �ഖ�ാപനം/
പണം/സംഭാവന എ�ിവ�ളള നിയ�ണം

െകാ�വ��.
NPA- കൾ/ഡിേഫാൾ�ക�െട ഉയർ�

അ�പാത�ളള െസ��കൾ/
െസഗ് െമ�കൾ�ളള വാ�ാ

സൗകര���െട അ�മതി/���ൽ

െവ�ി�റ��.
�തിയ വാ�കൾ�ം

അഡ�ാൻ�കൾ��ളള എ�്േപാഷർ

പരിധിയിൽ �റവ് വ���.
100%-�ിലധികം അപകടസാധ�ത�ളള

�തിയ വാ�കൾ�ം അഡ�ാൻ�കൾ�ം

നിയ�ണം െകാ�വ��.
റിസർവ് ബാ�ിെ� �ൻ�ർ

അ�മതിയി�ാെത നി�ിത പരിധി��റം

�ലധനെ�ലവ് നട��തി�ളള

നിയ�ണം െകാ�വ��.
പലിശ�ം �വർ�ന/ഭരണ െചല�ക�ം

�റ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ

നിർേ�ശി��.
അർബൻ ബാ�ിെന മെ�ാ� ബാ�മായി

ലയി�ി��തിേനാ സ�യം ഒ� െ�ഡി�്

െസാെെസ�ിയായി മാ��തിേനാ േവ�ി

ഭരണസമിതിേയാട്  നിർേ�ശി��.
താൽ�ാലിക ലിക�ഡി�ി െപാ��േ�ട്

ഒഴിവാ��തിന് േവ�ി�ളളത് ഒഴിെക

�തിയ വാ�കൾ�ളള നിയ�ണം.
േടം െഡേ�ാസി�കൾ നാഷണൽ

േസവിംഗ്സ്  സർ�ിഫി��്/കിസാൻ

വികാസ്  പ�/ ഇൻ�റൻസ്

േപാളിസിക�െട ഈട്  െസക�രി�ി�്

എതിരായ വാ�കൾ ഒഴിെക�ളള �തിയ

േലാ�ക�െട�ം അഡ�ാൻ�ക�െട�ം

അ�മതി/വിതരണ�ി�ളള നിേരാധനം.
നിേ�പ��െട വലി�ം

വർ�ി�ി��തി�ളള നിേരാധനം.

(സി) ��തൽ േപർ�് െതാഴിൽ നൽകാൻ സാധ�മാ��

തര�ിൽ സഹകരണ േമഖലെയ

ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

(സി) ��തൽ േപർ�് െതാഴിൽ നൽകാൻ സാധ�മാ��

തര�ിൽ സഹകരണ േമഖലെയ

ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

�വെട േചർ��.

േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�്
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ഇട�രം െച�കിട, �� സംരംഭ�ൾ�ായി

വിവിധ തര�ി�ളള വാ� പ�തികൾ േകരള ബാ�്

�േഖന അ�വദി���്.

1. െക.ബി.മി� - പരമാവധി 60 ല�ം �പ

വെര വ��ികൾ�ം ഒ� േകാടി �പ വെര

ക�നികൾ�ം 84 മാസ കാലയളവിൽ

8.75% പലിശ നിര�ിൽ അ�വദി���്.
2. െക.ബി.�വിധ - പരമാവധി 20 ല�ം �പ

വെര വ��ികൾ�് 10% പലിശ നിര�ിൽ

10 വർഷ കാലയളവിൽ അ�വദി��.
3. െക.ബി.�വമി� - 35 വയ�ിൽ താെഴ�ളള

വ��ിക�െട ബിസിന�്

ആവശ��ൾ�ായി പരമാവധി 60 ല�ം

�പ വെര 8.75% പലിശ നിര�ിൽ

അ�വദി��.
4. െക.ബി. ജി എസ്  �ി മി� - പരമാവധി 60

ല�ം �പ വെര വ��ികൾ�ം ഒ� േകാടി

�പ വെര ക�നികൾ�ം 84
മാസ�ാലയളവിൽ 9% പലിശ നിര�ിൽ

അ�വദി��.
5. െക.ബി.�വിധ �സ്  - ല� ജാമ�

വ�വ�യിൽ പരമാവധി 5 ല�ം �പ വെര

60 മാസ കാലയളവിൽ 9% പലിശ

നിര�ിൽ അ�വദി��.
6. െക.ബി.�വാസി കിരൺ - േനാർ�ാ

��്�മായി സഹകരി�െകാ�്

മട�ിെയ�ിയ �വാസിക�െട ബിസിന�്

ആവശ��ൾ�ായി പരമാവധി 24 ല�ം

�പ വെര അ�വദി���്. ആദ� നാ�

വർഷം പലിശയിന�ിൽ 3% സ�ിഡി�ം

പരമാവധി �� ല�ം �പ വെര ക�ാപി�ൽ

സ�ിഡി�ം അർഹത��്.
7. െക.ബി.�വാസി ഭ�ത - �വാസിക�െട

�ന��ീവന�ിനായി ല� ജാമ�

വ�വ�യിൽ പരമാവധി അ�് ല�ം �പ

വെര 8.75% പലിശ നിര�ിൽ

അ�വദി��. ആദ� നാ�വർഷം

പലിശയിന�ിൽ 3% സ�ിഡി�ം

പരമാവധി ഒ� ല�ം �പ വെര ക�ാപി�ൽ

സ�ിഡി�ം അർഹത��്.
8. സർ�ാരിെ� ഒ� ല�ം MSME

പ�തി�െട വിജയകരമായ നട�ി�ിനായി

െക.ബി.�ാർ�് വാ�ാ പ�തി�ം

ആവി�രി�ി��്. ടി പ�തി �കാരം

േസവന/വ�ാപാര േമഖലയിൽ പരമാവധി 10
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ല�ം �പ വെര�ളള േ�ാജ�കൾ�ം

ഉ�ാദക േമഖലയിൽ പരമാവധി 25 ല�ം

�പ വെര�ളള േ�ാജ�കൾ�ം വാ�

അ�വദി���്.

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ

ര�ാം ��ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി

േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�്/
അർബൻ സഹകരണ ബാ�കൾ/�ാഥമിക

സഹകരണ സംഘ�ൾ/ബാ�കൾ �േഖന

"സഹകരണം സൗ�ദം" എ� േപരിൽ

ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��

വ��ികൾ�് െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി��തി�ളള വാ� വിതരണം

െച�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്.
നാളി�വെര 500 വാ�കളിലായി 4.11
േകാടി �പ വിതരണം െച�ി��്. ആയ�

വഴി 550 െതാഴിൽ അവസരം

��ി��തിന് സാധി�ി��്.
��ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി �ാഥമിക

സഹകരണ സംഘ��െട േന�ത��ിൽ 5
ഇൻേഡാർ �ട്േബാൾ/�ി��്/ബാ�ി�ൺ

ടർ�കൾ സ�മാ��തിന് അ�മതി

നൽകിയി��്. ഇതി�െട�ം െതാഴിൽ

അവസരം ��ി��തിന് സാധി�ി��്.
�ഷിെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ��തൽ

േപർ�് െതാഴിൽ നൽകാൻ സാധ�മാ��

തര�ിൽ സഹകരണ േമഖല�െട

പി�ണേയാെട കാർഷിേകാൽ����െട

സമാഹരണം, സംഭരണം, �ല�വർ�ിത

ഉൽ���ളാ�ൽ, വിൽ�ന എ�ിവെയ

പരിേപാഷി�ി��തി�മായി 2022-23
സാ��ിക വർഷം വാർഷിക പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ിയി�ളള �തിയ പ�തിയാണ്

"സാേ�തിക വിദ�ാ�ിത �ഷിയിൽ

സഹകരണ േമഖല�െട �തന പ�തി".
എഴ്  ഉപപ�തിക�ളള ടി സമ�

പ�തി�െട നട�ി�ിനായി 2022-23
സാ��ിക വർഷം 2250 ല�ം �പ

സഹകരണ വ��ിെ� വാർഷിക

പ�തിയിൽ വകയി��ിയി��്. അ��

5 വർഷ�ി�ളളിൽ 14 ജി�കളി�ം ടി

പ�തി ഘ�ം ഘ�മായി

�ർ�ിയാ��തിനാണ് ല��മി��ത്.
2022-23 ൽ ടി പ�തി 7 ജി�കളിൽ

പരീ�ണ അടി�ാന�ിൽ
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നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി 15
സംഘ�െള െതരെ���ക�ം പ�തി

നട�ിലാ��തി�ളള േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്

സമർ�ി��തിന് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം

െച�ി��്.
സം�ാനെ� െനൽ കർഷകെര

�ഷണ�ിൽ നി�ം ര�ി��തിന്

സഹകരണ േമഖലയിൽ െെറസ്  മി�കൾ

ആരംഭി��തിനായി ല��മി�് പാല�ാട്

ജി�യിെല �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ

സഹകരണ സംഘ�ൾ േചർ�് പാല�ാട്

ജി� �വർ�നപരിധിയായി െകാ�്

പാല�ാട്  പാഡി െപാക�ർെമ�്

േ�ാസ�ിംഗ് & മാർ��ിംഗ് േകാ-
ഓ�േറ�ീവ് െസാെെസ�ി ലി.നം.പി.1449
(PAPCOS) എ� സഹകരണ സംഘം

29.01.2019 ൽ രജി�ർ െച�് 06.02.2019
ൽ �വർ�നം ആരംഭി�ി�ളളതാണ്.
�ടാെത പാല�ാട്  ഒഴിെക�ളള 13
ജി�കളിൽ �വർ�നപരിധിയായി

േകാ�യം ജി�യിെല �ാഥമിക കാർഷിക

വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�ൾ േചർ�്

േകരള പാഡി െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസസിംഗ്

& മാർ��ിംഗ് സഹകരണ സംഘം �ി�ം

നം.4505 (KAPCOS) എ� സഹകരണ

സംഘ�ം േകാ�യം ആ�ാനമായി

27.08.2021 ൽ രജി�ർ െച�് 30.09.2021
ൽ �വർ�നം ആരംഭി�ി�ളള�മാണ്.
ഇതി�െട�ം െതാഴിലവസര�ൾ

��ി�ാൻ കഴി�ം.
�വ സംരംഭകർ�ായി

സം�ാനെ�ാ�ാെക വിവിധ

ജി�കളിലായി 30 �വജന സഹകരണ

സംഘ�ൾ സംരംഭക േമഖലയിൽ

�പീകരി�് �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.
േകാവിഡ്-19 സാഹചര�െ�

അതിജീവി��തിനായി കലാകാര�ാർ�്

അവ�െട കലകൾ അവതരി�ി��തിന്

�ിരം േവദി ഒ��ി അവ�െട

സാ��ിക�ം സാ�ഹിക�മായ ഉ�മനം

ല��മാ�ി സംഗീതം, നാടകം,
�കടനകലകൾ, ചി�രചന എ�ിവ

ഉൾെ�െട�ളള കലകളിൽ ഏർെ��ി�ളള

കലാകാര�ാ�െട സഹകരണ സംഘം

േകാ�യം ആ�ാനമായി �പീകരി�ി��്.
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�തിയ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��

േ�ാജ�കൾ സമർ�ി�� സഹകരണ

സംഘ�ൾ�് പ�ികജാതി/പ�ികവർ�

സഹകരണ സംഘ�ൾ�ളള

ധനസഹായം, മ�് സഹകരണ

സംഘ�ൾ�ളള ധനസഹായം,
വനിതാസഹകരണ സംഘ�ൾ�ളള

ധനസഹായം, മാ�കാ സഹകരണ

സംഘ�ൾ�ളള ധനസഹായം,
സഹകരണ സംഘ��െട വികസന�ി�ം

െെവവി��വൽ�രണ�ി��ളള

ധനസഹായം, ഉപേഭാ� സഹകരണ

സംഘ�ൾ�ളള ധനസഹായം,
സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിത �ഷിയിൽ

സഹകരണ േമഖല�െട �തന പ�തി

എ�ീ പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി

ധനസഹായം അ�വദി�വ��. ടി

േ�ാജ�കൾ സംഘ�ൾ

നട�ിലാ��തി�െട േ�ാജ�് �കാര�ളള

െതാഴിൽ അവസര�ൾ ��ി�വാൻ

കഴി��താണ്. 2022-23 സാ��ിക

വർഷം േമൽ പ�തികൾ�ായി 6060 ല�ം

�പ വകയി��ിയി��്.
സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�െട ഭരണ

നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ന�മമായ

എ�ാ പ�ികജാതി-പ�ികവർ� സഹകരണ

സംഘ�െള�ം സ�യം പര�ാ�മായ

നിലയിൽ �വർ�ി�� സംഘ�ളാ�ി

മാ��േതാെടാ�ം, ടി സംഘ�ളിെല

അംഗ�ൾ�് �ിരമായി െതാഴി�ം

വ�മാന�ം ഉറ�ാ��� �ടി ല��മി�്

ആവി�രി�ി�ളള �നർ�നി പ�തി

നട�ിലാ��.
ര�ാം ��ദിന കർ� പരിപാടി�െട

ഭാഗമായി സം�ാനെ� ജി�കളിൽ

ഓേരാ�ി�ം ഓേരാ പ�ികജാതി പ�ികവർ�

�വ സഹകരണ സംഘ�ൾ രജി�ർ

െച�ി��്. ഉത്പാദന, േസവന

േമഖലകളിൽ �ാേദശികമായി സാധ�ത�ളള

ന�തന സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന്

ഉ◌ൗ�ൽ നൽകി �വർ�ി��തിനാണ്

ഈ �വ സഹകരണ സംഘ�ൾ െകാ�്

ഉേ�ശി��ത്. ഇ�കാരം ആരംഭി��

സംരംഭ�ൾ വഴി �ത���ം

പേരാ��മായ െതാഴിലവസര�ൾ

ഉ�ാ��.
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��െ��� - േ�ഡ്  പലിശ�ാർ എ�

മഹാവിപ�് �ാമീണ േമഖലയിൽ

ഉ�ാ�� ക�ന��ൾ�് ഒ�

പരിധിവെര അ�തി വ���തി�ം

സ�ഹ�ിെ� താെഴ ത�ി�ളളവർ,
�ലിേവല�ാർ, െച�കിട ക�വട�ാർ

എ�ിവെര േ�ഡ്  പലിശ�ാരിൽ നി�ം

ഒഴിവാ�ി, സഹകരണ ��ാനെ�

ശ�ിെ���ക എ� ല��േ�ാെട

��ംബ�ീ�മായി സഹകരി�് സഹകരണ

വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിവ��

പ�തിയാണ് "��െ� ��" �ാമീണ ല�

വാ�ാ പ�തി. ��െ� �� പ�തി�െട

�േയാജനം ��തൽ ജന�ളിേല�്

എ�ി��തി�ളള ക�ാ�യിൻ

ഉൾെ�െട�ളള പരിപാടികൾ

സംഘടി�ി�ി��്. 2018 ൽ െെപല�്

പ�തിയായി പാല�ാട്  ജി�യിലാണ്

"��െ� ��" ആദ�ം നട�ിലാ�ിയത്.
നിലവിൽ ടി പ�തി 14 ജി�കളി�ം

വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി വ��. പ�തി

�കാരം ഒരാൾ�് 1000 �പ �തൽ 50,000
�പ വെര വാ�യായി നൽ��. സംഘം

��ംബ�ീ�് 9 ശതമാനം പലിശ�ം

��ംബ�ീ വാ��ാരന് 12 ശതമാനം

പലിശ�ം വാ� നൽ��. ഓേരാ

വാർഡിേല�ം �വർ�ന മിക�ം

വിശ�ാസ��ളള ഒ� �തൽ �� വെര

��ംബ�ീ �ണി�കളി�െടയാണ് പ�തി

നട�ിലാ��ത്. വാ� നൽ�വാൻ

ആവശ�മായ സംഖ� ��ംബ�ീ

�ണി�കൾ�് ഒ� �ണി�ി� പരമാവധി 20
ല�ം �പ വെര 9 ശതമാനം പലിശ

നിര�ിൽ ക�ാഷ്  െ�ഡി�് വാ�യായി

അ�വദി�ം. 31.05.2022 െല കണ�്

�കാരം സം�ാന�് 1041 �ാഥമിക

കാർഷിക വാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ

18276 ��ംബ�ീ �ണി�കൾ വഴി 5,02,385
അംഗ�ൾ�് 2112.89 േകാടി �പ

വിതരണം െച�ി��്.
േകരള�ിെല കടൽതീര�ം

കായേലാര��ളള തീരേദശെ�

മ��ബ�ന െതാഴിലാളികൾ�ം, മ��

വിപണന െതാഴിലാളികൾ�ം, മ��

സം�രണ െതാഴിലാളികൾ�ം സഹകരണ

േമഖല വഴി ലളിതമായ നടപടി �മ�ളി�െട
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വളെര െചറിയ പലിശ മാ�ം ഈടാ�ി

വാ� നൽ�� േ�ഹതീരം പ�തി

നട�ിലാ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


