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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 339 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ, 
�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ 

�ീ. വി.എൻ വാസവൻ
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് സാധാരണ�ാരന് വലിയ
ആശ�ാസമായ സഹകരണ േമഖലെയ
ശ�ിെ���ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ)
സഹകരണ േമഖലയിൽ സമ�മായ മാ�ം
ല��മി�ം സഹകരണ േമഖലെയ
ശ�ിെ����തി�ം ഈ സർ�ാർ
നിരവധി നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���.്
സം�ാന സഹകരണ േമഖലയിൽ നിലവിൽ
ഉ�ായി�� �ിതല സംവിധാന�ിന് പകരം
സഹകരണ േമഖല�െട അെ��്
�ാപനമായ േകരള സം�ാന സഹകരണ
ബാ�മായി ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള
ലയി�ി� ്ദ�ിതല സംവിധാന�ിേല�്
സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലെയ മാ�ക
എ� ല��േ�ാ��ടി േകരള ബാ�്
�പീകരി�. �ിതല സംവിധാന�ിൽ നി�ം
ദ�ിതല സംവിധാന�ിേല�ളള മാ�ം േകരള
ബാ�ിെ� അംഗ��ം ഓഹരി ഉടമക�മായ
�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ
സംഘ��െട വളർ��ം െമ�െ��
േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം ഇടയാ�ി.
േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ�
അടി�റയായ �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ
സംഘ�ൾ വഴി േകരള�ിെല �ാമീണ
േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി ഉറ�ാ�ാൻ
സാധി�. സഹകരണ േമഖല�െട
വിശ�ാസ�ത വർ�ി�ി��തിനായി വിവിധ
തല�ി�� പ�തികൾ േകരള ബാ�്
നട�ിലാ�ി വ��. �ിതല
സംവിധാന�ിൽ നി�ം ദ�ിതല
സംവിധാന�ിേല�് മാറിയ�വഴി
സം�ാനെ� �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ വഴി കർഷകർ� ്അ�വദി�
വ�� കാർഷിക വാ��െട പലിശ നിര� ്6
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ശതമാനം ആയി �റവ ്വ��ി. നബാർഡിൽ
നി�� പലിശ സബ് െവൻഷ� േശഷം 3
ശതമാനം പലിശ�് കർഷകർ� ്വാ�
ലഭി��തിന് കഴി�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ി.
േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണ�ി�െട
നിരവധിയായ വാ�ാ പ�തികൾ ആവി�രി�
നട�ിലാ�ി വ��. ഇട�രം ��
സംരംഭ�ൾ�ായി വിവിധ തര�ി��
വാ�ാ പ�തികൾ �റ� പലിശ നിര�ിൽ
േകരള ബാ�് �േഖന അ�വദി��.
വിദ�ാർ�ികളിൽ സ�ാദ� ശീലം
വളർ��തിനായി വിദ�ാനിധി പ�തി
ആവി�രി� ്നട�ിലാ�ി വ��. േകരള
സം�ാനെ� ഇ��യിെല ആദ� സ�ർ�
ഡിജി�ൽ ബാ�ിംഗ് സം�ാനമായി ആഗ�്
15-ന് �ഖ�ാപി�� േക� സർ�ാരിേ��ം
റിസർ�് ബാ�് ഓഫ് ഇ���േട�ം
പ�തി�െട ഭാഗമായി ബാ�ിംഗ് സാേ�തിക
വിദ��ം സാ��ിക സാ�രതാ
അവേബാധ�ം �ാമ �േദശ�ളിൽ
എ�ി��തി�ം �ചരി�ി��തി�മായി
േകരള ബാ�ിെ� ATM െഡേമാൺേ�ഷൻ
വാഹന�ൾ സം�ാന�ാെക സ�രി�
വ��.

ആ�നിക ബാ�ിംഗ് േസവന�ൾ �റ�
ചിലവിൽ ഇടപാ�കാർ� ്ലഭ�മാ��തിനായി
േകരള ബാ�ിൽ അതി�തന േകാർ ബാ�ിംഗ്
സംവിധാനം ഉടൻ നിലവിൽ
വ���തിനായി�� നടപടികൾ ത�രിത
ഗതിയിൽ നട�വ��. േകാവിഡ് / �ളയം
എ�ിവ �േഖന �രിത�ിലായ വാ��ാർ�്
റിസർ�് ബാ�്/സം�ാന സർ�ാർ
അ�മതിേയാ� �ടി�� വിവിധ പ�തികളിൽ
ഉൾെ���ി പരമാവധി ഇള�ക�ം േകരള
ബാ�് �േഖന അ�വദി� ്വ��.

സഹകരണ വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��
1607 �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ
സംഘ�ളി�ം അവ�െട ശാഖകളി�ം
ഏകീ�ത േസാ�  ്െവയർ
നട�ിലാ���മായി ബ�െ��
�വർ�ന�ൾ നട� വ��. നിലവിൽ
�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സംഘ�ൾ
നട�� നിേ�പം, വാ�, എം.ഡി.എസ്
�ട�ി എ�ാ േസവന��ം ലഭ�മാ��
തര�ി�ം, േകരള ബാ�ിെ� േകാർ ബാ�ിംഗ്
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േസാ�  ്െവയ�മായി ബ�ി�ി�്
NEFT,RTGS, ATM �ട�ിയ ആ�നിക
ബാ�ിംഗ് സൗകര��ൾ റിസർ�് ബാ�ിെ�
നിബ�നകൾ� ്വിേധയമായി PACS കൾ�
ലഭ�മാ�� രീതിയി�മാണ ്ഏകീ�ത േസാ�്
െവയറി�� RFP ത�ാറാ�ിയി�ളളത.്
ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ �താര�ത ഉറ�
വ��ക, അഴിമതി�ം പണാപഹരണ�ം
തട�ക എ�ീ ല��േ�ാെട പരമാവധി
�ര� ഉറ�വ���തി�ളള വ�വ�കൾ
ഉൾെ���ിയാണ ്സഹകരണ വ��്
ഏകീ�ത േസാ�  ്െവയർ ത�ാറാ��ത.്
12.05.2022ന് െട�ി�ൽ ബിഡ് ഓ�ൺ
െച�ക�ം �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ�ക�ം െച��.

സഹകരണ വ��ിെ� ആ�നിക
വത�്രണ�ിെ� ഭാഗമായി ICDMS
(Integrated Co-operative Department
Management System) പ�തി �കാരം
സഹകരണ സംഘ��െട രജിേ�ഷൻ-
ൈബലാ േഭദഗതി, ഫ� ്മാേനെ��്
േമാഡ�ൾ, ആഡി� ്േമാഡ�ൾ എ�ീ 3
േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ വഴി
നട�ിലാ�ിയി��.് 

സഹകരണ സംഘ��െട രജിേ�ഷൻ,
ൈബലാ േഭദഗതി എ�ിവ�� അേപ�കൾ
െപാ�ജന�ൾ�/്സഹകരണ സംഘ�ൾ�
തെ� േനരി� ്ഓൺൈലൻ ആയി
സമർ�ി��തി�ം ആയതി�ളള ഫീസ്
�ഷറി ഓൺൈലൻ േപെ�� ്േഗ� ്േവ വഴി
ഒ���തി�ം ആയത ്രജി�ർ െച�്
നൽ���ം ICDMS �െടയാണ.്

സം�ാന/എൻ.സി.ഡി.സി പ�തികളിൽ
ഉൾെ���ി സഹകരണ സംഘ�ൾ�്
അ�വദി�� ധനസഹായം സംബ�ി�
��വൻ വിവര��ം ലഭ�മാ��തി�ം
ധനസഹായം അ�വദി�തി�േശഷം ടി
�ക�െട തിരി�ടവ ്�ത�മായി േമാണി�ർ
െച��തിേല�ായി�ാണ ്ഫ� ്മാേനെ��്
േമാഡ�ൾ ത�ാറാ�ിയി��ത.്

സഹകരണ സംഘ��െട ആഡി� ്റിേ�ാർ�്
േസാ�  ്െവയർ സംവിധാന�ിൽ ത�ാറാ�ി
ഓൺൈലൻ ആയി ലഭ�മാ��തി�ളള
േമാഡ�ളിെ� േസാ�  ്െവയർ െഡവല�െ്മ�്
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നടപടികൾ അ�ിമ ഘ��ിലാണ.് �സർ
അ�്പ്�ൻസ് െട� ്(UAT) നടപടികൾ
�േരാഗമി��.

സഹകരണ സംഘ��െട ഇല�ൻ
നട��തി�� അേപ� ഓൺൈലനായി
സമർ�ി� ്�ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�� േസാ�  ്െവയർ
വികസി�ി�ക�ം നട�ിലാ�ക�ം
െച�ി��.്

സഹകരണ ആഡി� ്�താര��ം
കാര��മ�മാ��തിനായി ICDMS
േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി സഹകരണ
സംഘ��െട ആഡി�മായി ബ�െ��്
സഹകരണ ഓഡി� ്േമാണി�റിംഗ് &
ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം (CAMIS) എ�
ഓൺെെലൻ ആ�ിേ�ഷൻ
ത�ാറാ�ിയി��.് സഹകരണസംഘം
രജി�ാ�െട നിയ�ണ�ി�ം, മ�്
ഫങ്ഷണൽ രജി�ാർമാ�െട
നിയ�ണ�ി��� േകരള�ിെല ��വൻ
സഹകരണ സംഘ��െട�ം അടി�ാന
വിവര��ം, ആഡി� ്സംബ�ി� വിവര��ം
CAMIS�െട െപാ�ജന�ൾ� ്ഉൾെ�െട
ഓൺൈലനായി
www.camis.kerala.gov.inഎ� േപജി�െട
ലഭ�മാ�ിയി��.്

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�തിയാണ ്“��െ�
��” �ാമീണ ല� വാ�ാ പ�തി.
സം�ാനെ� 14 ജി�കളിേല�ം ടി പ�തി
വ�ാപി�ി�ക�ം വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി
വരിക�മാണ.്

േകരള സഹകരണ നിയമം വ�� ്56(1)സി,
ച�ം 53 എ എ�ിവ �കാരം �പീ�തമായ
േകരള സഹകരണ അംഗസമാശ�ാസ
നിധിയി�െട ��തര േരാഗം ബാധി�ി�ളള
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സഹകാരികൾ� ്ധനസഹായം
അ�വദി�വ��.

അശരണരായ �തിർ� സഹകാരികൾ�്
സഹായമായി �ഖ�ാപി� സഹകരണം
സാ��നം പ�തി നട�ിലാ�ിവ��.

ഭി� വിഭാഗ�ിൽെ�� വ��ികൾ�്
െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിനായി
വാ�ാ പ�തി ആരംഭി�.

സം�ാന� ്നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��െട വില നിയ�ി��തി�
േവ�ി കൺസ�മർ െഫഡിെ� �ിേവണി
��ർമാർ��കളി�െട�ം �ാഥമിക
സഹകരണ സംഘ�ൾ നട�� നീതി
േ�ാ�കളി�െട�ം നിേത�ാപേയാഗ
സാധന�ൾ വിപണി വിലേയ�ാൾ
വില�റവിൽ വിതരണം നട�ി വ��.
ഉ�വകാല�ളിൽ �ിേവണി
��ർമാർ��കളി�െട�ം സഹകരണ
സംഘ�െള ��ിേയാജി�ി�െകാ� ്സർ�ാർ
ധനസഹായേ�ാ��ടി സ�ിഡി വിപണി
നട�ി വ��. �ൾ സീസണിൽ െപാ�
വിപണിയിെല വില�യ�ം
നിയ�ി��തിെ� ഭാഗമായി �ഡ�സ്്
മാർ��കൾ നട�ി വ��.

േകരള സം�ാന സഹകരണ ഹൗസിംഗ്
െഫഡേറഷൻ അംഗസംഘ�ൾ വഴി താ�
വ�മാന�ാർ�ം ഇട�രം വ�മാന�ാർ�ം
(EWS, LIG) ഭവന വാ�കൾ നൽകി വ��.

പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ
സംഘ�ൾ� ്മാേനജീരിയൽ സ�ിഡി
അ�വദി�വ��.

പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ സംഘം
�വർ�നം െമ�െ����തിന് �വർ�ന
�ലധന �ാ�ായി പരമാവധി 5 ല�ം �പ
സ�ിഡി ആയി അ�വദി��. 

പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ
സംഘ��െട ആഫീസ് െക�ിടം
�ന��രി��തിന് െക�ിട �ന��ാരണ
�ാ�ായി 5 ല�ം �പ സ�ിഡി ആയി
അ�വദി��.
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പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ
സംഘ�ൾ� ്സർ�ാർ ഓഹരി �ലധനമായി
പരമാവധി 4 ല�ം �പ അ�വദി��.

വിവിധ േ�ാജ�കൾ നട�ിലാ�ി പ�ികജാതി
പ�ികവർ� സഹകരണ സംഘ�െള
�ന��രി��തിന് �ന��ാരണ പ�തി
�കാരം പരമാവധി 20 ല�ം �പ (ഓഹരി - 5
ല�ം �പ + സ�ിഡി - 15 ല�ം �പ)
അ�വദി�വ��.

പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��
�വജന�ൾ� ്െതാഴിലധി�ിത പരിശീലനം
നൽ��തിന് സംഘ�ളിൽ ക���ർ
പരിശീലന േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന് 5
ല�ം �പ (ഓഹരി - 150,000 �പ +
സ�ിഡി – 350,000 �പ) അ�വദി�വ��

�തന പ�തികൾ നട�ിലാ�ി പ�ികജാതി
പ�ികവർ� സഹകരണ സംഘ�ിെല
��തൽ അംഗ�ൾ� ്െതാഴിൽ
ലഭ�മാ��തിന് െ�ഷ�ൽ റിൈവവൽ �ീം
�കാരം 40 ല�ം �പ (ഓഹരി - 10 ല�ം
�പ + വാ� - 30 ല�ം �പ)
അ�വദി�വ��.

�ടാെത  പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ
സംഘ�െള ശരിയായ രീതിയിൽ
�വർ�ി�ി� ്അവെയ ലാഭകരമാ�ി
തീർ�കെയ� ല��േ�ാെട ലാഭ�ിൽ
�വർ�ി�� സംഘ�ൾ� ്പരമാവധി 50
ല�ം �പ (ഓഹരി - 20 ല�ം �പ+
സ�ിഡി - 30 ല�ം �പ)
അ�വദി��തി�ളള മാർഗനിർേദശം
അംഗീകരി�ി��.് 

�ടാെത സം�ാനെ� �വർ�ന�മമായ
എ�ാ പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ
സംഘ�െള�ം സ�യം പര�ാ�മായ നിലയിൽ
�വർ�ി�� സഹകരണ സംഘ�ളാ�ി
മാ��തി�ളള സമ� പ�തിയായ
�നർ�നി പ�തി�് സർ�ാർ അംഗീകാരം
നൽ�ക�ം ടി പ�തിയി�െട നട�ിലാ��
േ�ാജ�കൾ� ്85% �ക (സ�ിഡി - 50%,
ഓഹരി – 35%) ധനസഹായമായി
അ�വദി��താണ.്
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�നർ�നി പ�തി�െട ധനസഹായ
ച��ൾ� വിേധയമായി �വർ�ന�മമായ
എ�ാ പ�ികജാതി പ�ികവർ� സഹകരണ
സംഘ�ൾ�ം �ടർ�� വർഷ�ളിൽ
പ�തി ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന്
നടപടികെള���താണ.്

സം�ാനെ�ാ�ാെക 30 �വജന
സഹകരണ സംഘ�ൾ �പീകരി�.
�വജന�െള സഹകരണ േമഖലയിേല�്
ആകർഷി��തി�ം, �വജന��െട
സാ��ിക, സാം�ാരിക ഉ�മനം
ല��മി�മാണ ്ഇ�രം സഹകരണ
സംഘ�ൾ �പീകരി�ി��ത.്

സം�ാന� ്സാധാരണ�ാരന് വലിയ
ആശ�ാസമായ സഹകരണ േമഖലെയ
ശ�ിെ����തി�ം, സംഘ�ൾ �േഖന
വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ��തി�മായി
സം�ാന പ�തി ഇന�ിൽ 15583.00
ല�ം �പ�ം, എൻ.സി.ഡി.സി പ�തി
ഇന�ിൽ 4040.00 ല�ം �പ�ം ഉൾെ�െട
ആെക 19623.00 ല�ം �പ 2022-23
സാ��ിക വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ
വകയി��ിയി��.്

(ബി) സഹകരണ േമഖലയിൽ സാ��ിക ഇടപാ�കൾ
�താര��ം വിശ�ാസ��ം ആ��തിന് ശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖലയിെല സാ��ിക ഇടപാ�കൾ
�താര��ം വിശ�ാസ��ം ആ��തിന് ആഡി�്,
ഇൻെ��ൻ എ�ിവ ശ�ിെ����തിന്

തീ�മാനി�ി��്. സഹകരണ രംഗെ�
ആശ�ാസ�കരമ�ാ� �വണതകൾ തട��തി�ം
�ിമിനൽ നിയമ �കാരം അേന�ഷി��തി���
വ�വ�കൾ ഉൾെ���ി േകരള സഹകരണ സംഘം
നിയമ�ിൽ സമ� േഭദഗതി വ���ത് പരിഗണി�
വ��. അേതാെടാ�ം സം�ാനെ� സഹകരണ
സംഘ�ളിൽ ആശ�ാസ�കരമ�ാ� �വണതകൾ
തട��തിനായി സഹകരണ നിയമ�ിൽ ��തൽ
കർശന വ�വ�കൾ ഉൾെ����തി�� സമ�
നിയമ േഭദഗതി�ം പരിഗണനയിലാണ്. സഹകരണ
സംഘ��െട ആഡി�് സ�ദായം
ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി െഡപ�േ�ഷൻ
വ�വ�യിൽ IA&AS സർ�ീസിൽ നി�ം സീനിയർ
െഡപ��ി അ�ൗ��് ജനറൽ േ�ഡി��
ഉേദ�ാഗ�െയ സഹകരണ ആഡി�് ഡയറ�റായി
നിയമി�ി��്. സഹകരണ സംഘ��െട ആഡി�്

��തൽ കാര��മ�ം ��മ��ം ആ��തിേല�ായി

സഹകരണ വ��ിൽ ടീം ആഡി�് സ�ദായം
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നട�ിൽ വ���തി�� �ാരംഭ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. ക���ർവൽ�ത സംഘ�ളിൽ
ആഡി�് കാര��മമായി നിർ�ഹി��� രീതിയിൽ
ജി�ാതല�ിൽ ആഡി�ർമാർ�് പരിശീലനം
നൽകിയി��്. ആഡി�ർമാർ�ായി ജി�ാതല
വർ�്േഷാ�കൾ സംഘടി�ി�ി��്.
അ�ി�ൾ�റൽ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് �ാഫ് െ�യിനിംഗ്
ഇൻ�ി���് (ACSTI), ഇൻ�ി���് ഓഫ് േകാ-
ഓ�േറ�ീവ് മാേനെ��് (ഐ.സി.എം) - ൽ നി��
വിദ��െട േസവനം ലഭ�മാ�ി പരിശീലന പരിപാടി
സംഘടി�ി���മായി ബ�െ��് ചർ�കൾ
നട�ി വ��. ആഡി�് മാന�ൽ കാലാ��തമായി
പരി�രി�ി�ളള�ം പരി�രി� ആഡി�് മാന�ൽ
�കാരം ആഡി�് നട��തിന് ആഡി�ർമാർ�്

ആവശ�മായ പരിശീലനം നൽകിവ��. അ�പാത
വിശകലനം നട�ി സംഘ�ിെ� സാ��ിക നില
മന�ിലാ�ി സംഘ�ൾ�് മാർ�നിർേ�ശം
നൽ��തിന് ആഡി�ർമാർ�് ജി�ാ േജായി�്
ഡയറ�ർ �േഖന നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

സഹകരണ വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� 1607
�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ
സംഘ�ളി�ം അവ�െട ശാഖകളി�ം ഏകീ�ത
േസാ�് െവയർ നട�ിലാ���മായി ബ�െ��

�വർ�ന�ൾ നട� വ��. നിലവിൽ �ാഥമിക
കാർഷിക വാ�ാ സംഘ�ൾ നട�� നിേ�പം,
വാ�, എം.ഡി.എസ്  �ട�ി എ�ാ േസവന��ം
ലഭ�മാ�� തര�ി�ം, േകരള ബാ�ിെ� േകാർ
ബാ�ിംഗ് േസാ�് െവയ�മായി ബ�ി�ി�് NEFT,
RTGS, ATM �ട�ിയ ആ�നിക ബാ�ിംഗ്
സൗകര��ൾ റിസർ�് ബാ�ിെ� നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി PACS കൾ�് ലഭ�മാ��
രീതിയി�മാണ് ഏകീ�ത േസാ�് െവയറി�� RFP
ത�ാറാ�ിയി�ളളത്. പല സംഘ�ളി�ം നിലവിൽ
ഉപേയാഗി�� േസാ�് െവയ�കളിൽ ��ിമം
നട�ി��ത് ��യിൽെ��ി��തിനാൽ ബാ�ിംഗ്
ഇടപാ�കളിൽ �താര�ത ഉറ� വ��ക,
അഴിമതി�ം പണാപഹരണ�ം തട�ക എ�ീ
ല��േ�ാെട പരമാവധി �ര�
ഉറ�വ���തി�ളള വ�വ�കൾ

ഉൾെ���ിയാണ് സഹകരണ വ��് ഏകീ�ത
േസാ�് െവയർ ത�ാറാ��ത്. 12.05.2022ന്
െട�ി�ൽ ബിഡ്  ഓ�ൺ െച�ക�ം �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ�ക�ം െച��. 

സഹകരണ ആഡി�് �താര��ം
കാര��മ�മാ��തിനായി ICDMS േ�ാജ�ിെ�
ഭാഗമായി സഹകരണ സംഘ��െട ആഡി�മായി
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ബ�െ��് സഹകരണ ഓഡി�് േമാണി�റിംഗ് &
ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം (CAMIS) എ� ഓൺെെലൻ
ആ�ിേ�ഷൻ ത�ാറാ�ിയി��്.
സഹകരണസംഘം രജി�ാ�െട നിയ�ണ�ി�ം,
മ�് ഫങ്ഷണൽ രജി�ാർമാ�െട
നിയ�ണ�ി��� േകരള�ിെല ��വൻ
സഹകരണ സംഘ��െട�ം അടി�ാന

വിവര��ം, ആഡി�് സംബ�ി� വിവര��ം
CAMIS�െട െപാ�ജന�ൾ�് ഉൾെ�െട
ഓൺൈലനായി www.camis.kerala.gov.inഎ�
േപജി�െട ലഭ�മാ�ിയി��്.

(സി) സഹകരണ േമഖലയിൽ ��തൽ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് എെ��ാം �തിയ നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) സഹകരണ േമഖലയിൽ �തിയ സംരംഭം
ആരംഭി��തിന് ഇതിനകം 64 �ാഥമിക
സംഘ�ൾ �േഖന 154 േകാടി �പ വാ�
നൽകിയി��്. േകരള ബാ�ിെ� ഈ പ�തി �കാരം
500 ഓളം �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�െള
ബ��ഖ േസവന േക��ളാ�ി മാ�ാനാണ് ല��ം
െവ��ത്. 

സഹകരണ േമഖലയിെല ഉൽ����െട
വിപണന�ിനായി ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ

എ�ാ ജി�കളി�ം ഇതിനകം 14 േകാ�്മാർ�കൾ
(coopmart) ആരംഭി�ി��. വീ�ം എ�ാ ജി�കളി�ം
�തിയ േകാ�്മാർ�കൾ ആരംഭി��തി�� �ാരംഭ
നടപടികൾ സ�ീകരി�വരികയാണ്. 

�ടാെത േകരള�ിെ� െന�റയായ പാല�ാെ�
കർഷക�െട ���ൾ�് അ�തി വ���തിന്
േവ�ി പാല�ാട്  ജി�യിൽ ഉൽ�ാദി�ി�� ��വൻ
െന�ം സംഭരി�്, സം�രി�് അരിയാ�ി മാ�ി
വിപണനം നട�ക എ� �ഖ� ല��
സാ�ാൽ�ാര�ിനായി േമാേഡൺ ൈറസ്  മി�്
�ാപി�ക എ� സംരംഭക ല��േ�ാെട

പാല�ാട്  ജി�യിെല �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ
സഹകരണ സംഘ�ൾ (PACS) േചർ�് പാല�ാട്
പാഡി േ�ാക�ർെമൻറ്  േ�ാസ�ിംഗ് & മാർ��ിംഗ്
േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി ലി.ന�ർ പി-1449
(PAPCOS) എ� സഹകരണസംഘം 29.01.2019
-ൽ രജി�ർ െച� 6-02-2019 ൽ �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്.

പാല�ാട്  പാഡി േ�ാക�ർെമൻറ്  േ�ാസ�ിംഗ് &
മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി ലി.ന�ർ
പി-1449 (PAPCOS) െ� അേത ല��േ�ാെട

പാല�ാട്  ഒഴിെക�� 13 ജി�കളിൽ �വർ�ന

പരിധിയായി േകാ�യം ജി�യിെല �ാഥമിക
കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�ൾ (PACS)
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േചർ�് േകാ�യം ആ�ാനമായി േകരള പാഡി
േ�ാക�ർെമ�് േ�ാസസിംഗ് & മാർ��ിംഗ്
സഹകരണ സംഘം �ി�ം ന�ർ 4505 (KAPCOS)
27.08.2021 -ൽ രജി�ർ െച� 30.09.2021 -ൽ
�വർ�നം ആരംഭി�ി��്. 

നട�് വർഷം സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�
�നർ�നി പ�തിയിൽ �തിയ
സംരംഭ�ൾ�ാ�� പ�ികജാതി – പ�ികവർ�
സഹകരണ സംഘ��െട േ�ാജ�കൾ
പരിഗണി��താണ്. 

ഈ സർ�ാരിെ� ര�ാം �� ദിന കർ�
പരിപാടിക�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� 14
ജി�കളിൽ ഓേരാ�ി�ം ഓേരാ പ�ികജാതി/
പ�ികവർ� �വ സഹകരണസംഘ�ൾ രജി�ർ
െച�ി��്. ഈ �വസഹകരണ സംഘ�ൾ
�േഖന�ം �തന സംരംഭ�ൾ നട�ാ�� കാര�ം
പരിഗണി� വ��.

സം�ാനെ�ാ�ാെക 30 �വജന സഹകരണ
സംഘ�ൾ �പീകരി�. �വജന�െള സഹകരണ
േമഖലയിേല�് ആകർഷി��തി�ം, �വജന��െട
സാ��ിക, സാം�ാരിക ഉ�മനം ല��മി�മാണ്
ഇ�രം സഹകരണ സംഘ�ൾ �പീകരി�ി��ത്.
ഈ �വസഹകരണസംഘ�ൾ �േഖന�ം �തന
സംരംഭ�ൾ നട�ാ�� കാര�ം പരിഗണി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


