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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 343 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഉപേഭാ� സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്  

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

(എ) സം�ാന�് വാേ�തര സഹകരണ
സംഘ��െട �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
ഇ�രം സംഘ�െള സംര�ി�ാൻ �േത�കം
പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) വാേ�തര സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം

െമ�െ����തി�ം സംര�ി��തി�ം േവ�ി
�വെട പറ�� പ�തികൾ നട�ിലാ��തിനായി
സംഘ�ൾ�് സഹകരണ വ��ിെ� പ�തി
വിഹിത�ിൽ നി�ം ധനസഹായം
അ�വദി���്.

1. ഉപേഭാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ�ം നീതി
േ�ാ�കൾ��� ധന സഹായം. 

2022-’23 സാ��ിക വർഷം താെഴ പറ��
�വർ�ന�ൾ�ായി 230 ല�ം �പ സഹകരണ
വ��ിെ� പ�തി വിഹിത�ിൽ

വകയി��ിയി��്. 

േകരള സം�ാന സഹകരണ ഉപേഭാ�
െഫഡേറഷെ� �േത�ക പ�തികൾ� േവ�ി��
സഹായം.

�ാമീണ നഗര�േദശ�ളിൽ ഉപേഭാ�
സംഘ��െട വികസനം.

സഹകരണ ക�ാ�ീ�കൾ�് ഓഹരി �ലധനം. 

ഇ��ൻ േകാഫീ ഹൗസിെ�
ആ�നികവത്കരണ�ിനായിഓഹരി, വാ�,
സ�ിഡി എ�ീ �പ�ി�� സഹായം.

�ൾ, േകാേളജ് , സർ�കലാശാല സഹകരണ
സംഘ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സഹായം.

�ൾ, സർ�കലാശാല സഹകരണ േ�ാ�കൾ,
�ാഥമിക ഉപേഭാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ,
ജി�ാതല െമാ�വ�ാപാര സഹകരണ േ�ാ�കൾ
എ�ിവ�െട �ന: സംഘാടനം/�ന��ാരണം.
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നീതി േ�ാ�കൾ�ം/നീതി െമഡി�ൽ
േ�ാ�കൾ�ം ന� േ�ാ�കൾ���
ധനസഹായം.

തിരെ���െ�� �ൾ, േകാേളജ്  സഹകരണ
െസാൈസ�ികെള �ന��ീവി�ി��തി��

ധനസഹായം.

2. മ�് സഹകരണ സംഘ�ൾ�� ധനസഹായം

2022-’23 സാ��ിക വർഷം താെഴ പറ��
�വർ�ന�ൾ�ായി  850 ല�ം �പ
സഹകരണ വ��ിെ� പ�തി വിഹിത�ിൽ

വകയി��ിയി��്.

േമാേ�ാർ �ാൻേ�ാർ�്/ഓേ�ാറി�ാ/ ടാ�ി
ൈ�വർമാ�െട സഹകരണ സംഘ�ൾ, േലബർ
േകാൺ�ാ�് സഹകരണ സംഘ�ൾ, മ�്
െതാഴിലധി�ിത സഹകരണ സംഘ�ൾ
എ�ിവ�് ഓഹരി�ലധന സഹായം.

സാഹിത� �സാധക സഹകരണ സംഘ�ൾ
ഉൾെ�െട�� സാഹിത� സഹകരണ സംഘ
��െട �ന��ാരണം.

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല സഹകര- ണ
സംഘ�ൾ�് സഹായം.

സഹകരണ ആ�പ�ികൾ/ ഡിെ�ൻസറികൾ
എ�ിവ�ം സഹകരണ സംഘം ച��കാരം
രജി�ർ െച�ി���ം സഹകരണ സംഘ��െട
കീഴിൽ �വർ�ി���മായ ആ�- പ�ികൾ/
ഡിെ�ൻസറികൾ എ�ി- വ�ം ധനസഹായം. 

ആ�പ�ി സഹകരണ സംഘ��െട അ��്
െഫഡേറഷ�- � സഹായം.

പ�ായ�്/താ��്/ജി�ാ തല�ി�� �തിയ
ആ�പ�ി സഹകരണ സംഘ�ളിെല
ഡിെ�ൻസറികൾ�� സഹായം.

സഹകരണ �ാപന�ൾ വഴി മിക�
സ�ീകരണ�� െമഡി�ൽ ലേബാറ�റിക�ം
�ഡ്ബാ�ക�ം ആരംഭി��തി�� സഹായം.

ഉപകരണ സ�മായ മ�് പരീ�ണ ശാലക�ം
�ഷി�മായി ബ�െ�� പരീ�ണ ശാലക�ം
ആരംഭി��തി�� സഹായം.
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�ർെഫഡിെ� �േത�ക പ�തികൾ�ം െമ�െ��
രീതിയിൽ �വർ�ി�� സഹകരണ
�ാപന�ളിൽ �ടി വിേനാദ സ�ാരം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം പ�തി സഹായം
നൽ��.

അ�ടി സംഘ��െട �ന��ാ രണം/നവീകരണം
എ�ിവ�� സഹായം.

സഹകരണ സംഘ�ൾ നട�ിലാ�ി വ��
മാലിന� നിർ�ാർ�ന പ�തികൾ�� സഹായം.

ഭി�ലിംഗ�ാ�െട സഹകരണ സംഘ�ൾ�ം
അവർ അംഗ�- ളായ സഹകരണ സംഘ�ൾ�ം
െതാഴിലവസരം ��ി��തി- നാ�� ധന
സഹായം.

വിവിധ സഹകരണ �ാപന�ൾ ��
െഫഡേറഷെ� സഹായം

സാഹിത�ം അടി�ാനമാ�ി�� �റിസെ�
േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ, ‘�തി സാഹിത�േമള’ (�തി
ലി�ററി െഫ�ിവൽ) നട��തി�ം സാഹിത�
മ�സിയം �ാപി��തി��� ധനസഹായം.

�വാസി േ�മ സഹകരണ സംഘ�ൾ�ം
�വജന സഹകരണ സംഘ�ൾ��� സഹായം.

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�� ഉപേഭാ� സഹകരണ
സംഘ��െട �വർ�നം പരിേശാധി�് ആയത്
െമ�െ���ാൻ േവ� ഇടെപടൽ നട��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്.

ഉപേഭാ� സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം

െമ�െ����തി� േവ�ി �വെട പറ��
പ�തികൾ നട�ിലാ��തിനായി സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് പ�തി വിഹിത�ിൽ നി�ം
ധനസഹായം അ�വദി��.

ഉപേഭാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ�ം നീതി
േ�ാ�കൾ��� ധനസഹായം.

2022-’23 സാ��ിക വർഷം താെഴ പറ��
�വർ�ന�ൾ�ായി 230 ല�ം �പ സഹകരണ
വ��ിെ� വാർഷിക പ�തിയിൽ അ�വദി�ി��്.

േകരള സം�ാന സഹകരണ ഉപേഭാ�
െഫഡേറഷെ� �േത�ക പ�തികൾ� േവ�ി��
സഹായം.

�ാമീണ/നഗര�േദശ�ളിൽ ഉപേഭാ�
സംഘ��െട വികസനം.

സഹകരണ ക�ാ�ീ�കൾ�് ഓഹരി �ലധനം.
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ഇ��ൻ േകാഫീ ഹൗസിെ�
ആ�നികവത്കരണ�ിനായി ഓഹരി, വാ�,
സ�ിഡി എ�ീ �പ�ി�� സഹായം.

�ൾ, േകാേളജ് , സർ�കലാശാല സഹകരണ
സംഘ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സഹായം 

�ൾ, സർ�കലാശാല സഹകരണ േ�ാ�കൾ,
�ാഥമിക ഉപേഭാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ,
ജി�ാതല െമാ�വ�ാപാര സഹകരണ േ�ാ�കൾ
എ�ിവ�െട �ന:സംഘാടനം/�ന��ാരണം.

നീതി േ�ാ�കൾ�ം/നീതി െമഡി�ൽ
േ�ാ�കൾ�ം ന� േ�ാ�കൾ���
ധനസഹായം.

തിരെ���െ�� �ൾ, േകാേളജ്  സഹകരണ
െസാൈസ�ികെള �ന��ീവി�ി��തി��

ധനസഹായം.

(സി) 2011 -16 കാലയളവിൽ
തകർ�യിലായി��തായി പറയെ���
കൺസ�മർെഫഡിന് കഴി� സർ�ാരിെ��ം
ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് ൈകവരി�ാനായ
േന��ൾ അറിയി�ാേമാ; �വായിരം േകാടി
�പ�െട വി�വരവ് േന�കെയ� ല��േ�ാെട

ആ��ണം െച�ി�� �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാെണ�് വിവരി�േമാ?

(സി) അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം കാരണം
കൺസ�മർെഫഡ്  നാൾ� നാൾ തകർ�യിേല�്
േപായി�� കാലഘ��ിലായി�� കൺസ�മർ
െഫഡ്  ഭരണസമിതി പിരി�വിടെ��ത്. അതി�
േശഷം ഒ� അ�ിനിസ്  േ��ീവ് ക�ി�ിെയ
നിേയാഗി�. 24.01.2019ൽ ഭരണസമിതി
�മതലേയൽ�ക��ായി.

സർ�ാരിെ��ം ഭരണസമിതി�െട�ം
ആഭി�ഖ��ിൽ വ�ത�� കാലയള�കളിൽ
നട�ിയ വിവിധ �വർ�ന�ൾ �വെട
േചർ��.

വിവിധ േഗാഡൗ�കളിലായി ഉപേയാഗ
�ന�മായി�� സാധന�ൾ േലലം െച�് വിൽ�ന
നട�ക�ം ബാ�ി�� സാധന�ൾ
നിയമവിേധയമായി നശി�ി�ക�ം െച�്
�ണി�കൾ ഡാേമജ്  രഹിതമാ�ി. 

�ൻകാല�ളിൽ �ടി�ികയായി��
വിതരണ�ാർ�് നൽ�വാ�� 232.58 േകാടി
�പ വിതരണ �ാ�മായി െനേഗാസിേയഷൻ
നട�ി വൺ ൈടം െസ�ിൽ െമൻറായി പണം
നൽ�ക വഴി വിതരണ�ാ�െട സഹകരണം ഉറ�
വ���തി�ം സാധന��െട ലഭ�ത ഉറ�്
വ���തി�ം കഴി�.

ക�ി�ി �മതല ഏൽ�േ�ാൾ �ിേവണിക�െട
�വർ�നം വഴി ഉ�ായി�� ന�ം �റ�ാൻ
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കഴി�ി��്. 

സഹകരണ സംഘ��െട നിയ�ണ�ി�ളള

നീതി േ�ാ�കൾ ��തൽ �ട��തി� സാധി�.

കൺസ�മർെഫഡിെ� േക�ീ�ത വാ��കൾ
��വൻ ഇ-െട�റി�െട നട�ാൻ കഴി�. ഇ-
െട��ം ഇ- െനേഗാസിേയഷ�ം നട�ക വഴി
പർേ�സ്  രംഗെ� അനാവശ� �വണതകൾ
�ർ�മാ�ം ഒഴിവാ�ാൻ കഴി�ി��്.

ഉ�വകാല�ളിൽ വിപണിയി� �ാ��
വില�യ�ം പിടി� നിർ��തിനായി സർ�ാർ
സഹായേ�ാെട വിപണി ഇടെപട�കൾ നട��.
ഇതിനായി സം�ാന സർ�ാർ ബഡ്ജ�ിൽ �ക
വകയി����്.

കൺസ�മർെഫഡിന് നിലവിൽ 39 വിേദശമദ�
േഷാ�കളിൽ െസൽഫ് സർ�ീസ്  കൗ��ക�ം
�ീമിയം കൗ��ക�ം ആരംഭി�േതാ� �ടി
േഷാ�കളിെല �മാതീതമായ ക� �റ �ാൻ
കഴി�ി��്. കൺസ�മർ െഫഡിെ� മ�് വ�ാപാര
േമഖലകളിൽ ഉ�ാ�� ന�ം വിേദശ മദ� വ�ാപാര
േമഖലയിൽ നി�് ലഭി�� ലാഭ�ി�െട

പരിഹരി�ാൻ കഴി���്.

കൺസ�മർ െഫഡിെ� ��ം�ളെ� േനാ�്��്
നിർ�ാണ �ണി�ിൽ നി�ം നിർ�ി�� �ിേവണി
േനാ�്��കൾ െക�ി�ം മ�ി�ം മാ�ം വ��ി ഏെറ
ജന�ിയമാ�ി. വിദ�ാർ�ികൾ�ാവശ�മായ
��വൻ പഠേനാപകരണ��ം �ണേമ� േയാെട
വില�റവിൽ ഒ� �ട�ീഴിൽ അണിനിര�ാൻ

കഴി�� �ൾ മാർ��കൾ സഹകരണ സംഘ
�ൾ വഴി�ം �ിേവണി േ�ാ�കൾ �ഖാ�ിര�ം
ആരംഭി�.

നീതി െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ വഴി മ��കൾ
ഉപേഭാ�ാ��െട വീ�കളിൽ എ�ി� നൽ�ം
വിധം "േഹാം െഡലിവറി’ സംവിധാനം
നട�ിലാ�ക��ായി.

മദ�യിന�ൾ ഓൺൈലനായി ��്
െച��തി�� സംവിധാനം fl.consumerfed.in
എ� െവൈ� �ി�െട കൺസ�മർ െഫഡിെ�
��വൻ വിേദശമദ� േഷാ�കളി�ം ആരംഭി�.

വിദ�ാർ�ികൾ�് േനാ�്��ക�ം
പഠേനാപകരണ��ം വില�റവിൽ േനരി�്
അവ�െട ൈകകളിേല�് എ�ി�ക എ�

http://flconsumerfed.in/
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ഉേ�ശേ�ാ� �ടി െചയർമാെ� േന�ത��ിൽ

കൺസ�മർെഫഡ്  ഭരണസമിതി അംഗ��ം
ജീവന�ാ�ം �ൻൈക എ�� െകാ�്
േനാ�്��ക�ം മ�് പഠേനാപകരണ��ം അതാത്
�േദശ�ളിൽ �ഹസ�ർശനം നട�ി എ�ി�

െകാ��ക എ� പ�തി നട�ിലാ�ി.

ഡിജി�ൽ പണമിടപാ�ക�െട കാല�് ക�ാഷ്
െല�് പർേ�യ്സ്  േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി െതരെ���െ�� ഔ�് െല�കളിൽ
�ഗിൾ േപ / േഫാൺ േപ �ട�ിയ �.പി.ഐ.
പണമിടപാട്  സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ി. ആ�നിക
സൗകര��േളാെട �വർ�നമാരംഭി�

പിണറായിെല �ിേവണി െമഗാ മാർ�ിൽ
നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ�് �റെമ ഓഫീസ്
േ�ഷനറി, ഹൗസ്  േഹാൾഡ്  സാധന�ൾ,
പ��റി, പാൽ, ��, പഴ�ൾ, മ��ം, മാംസം,
ചായ, കാ�ി, ജ��കൾ �ട�ിയവ�ം
വില�റവിൽ ലഭ�മാ�ി വ��. 

കന� ന� സാധ�ത�� �ിേവണിക�ം ഇതര
ബിസിനസ്  �ണി�ക�ം നിർ�ലാ�ി �ാമാ�
ര�ളിേല�് �ിേവണിക�െട േസവനം
വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി 5 �ിേവണി ��ർ
മാർ��കൾ, 2 നീതി െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ
എ�ിവ �തിയതായി �വർ�നം ആരംഭി�.

സഹകരണ ��ാന��െട ഉത്പ��ൾ മാ�ം
ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�് െതരെ���െ��

�ിേവണി ഔ�് െല�ുകളിൽ സഹകാരി േകാർണർ
�ടി ആരംഭി�. ദിേനശ്  �ഡ്സ് , െറയ്ഡ്േകാ,
മാർ��് െഫഡ് , �ഭി�, മിൽമ, അ�ൽ, േനാർ�്

മലബാർ ഡി�ി�് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് സൈ�  &
മാർ��ിംഗ് െസാൈസ�ി ലിമി�ഡ് , �ിേവണി
ഉൽ���ൾ �ട�ിയ വിവിധ സഹകരണ
�ാപന��െട ഉൽ���ൾ സഹകാരി
േകാർണറിൽ ലഭ�മാ�ി വ��.

േകാവിഡ്  വ�ാപന കാല�ളിൽ
സാഹചര��ിെനാ�് യഥാസമയം ഉണർ�്
�വർ�ി�ാൻ കൺസ�മർ െഫഡിന്
കഴി�ി��്. 11 റീജിയണൽ ഓഫീ�കളി�മായി
ക�ാമറ�ം മ�് സംവിധാന��ം
ഏർെ���ിയതി�െട ഓൺൈലൻ
േയാഗ�ി�ളള സംവിധാനം നട�ിൽ വ��ി.

കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല അതിർ�ി �ാമ�ളിൽ
ഉ�ായ അവശ� സാധന��െട �ാമം
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പരിഹരി��തിനായി 10 സഹക രണ േ�ാ�കൾ
കൺസ�മർെഫഡിെ� േന�ത��ിൽ

ആരംഭി�ക��ായി. 

േകാവിഡ്  19 �തിേരാധ �വർ�ന��െട

കാലയളവിൽ കൺസ�മർെഫഡ്  ��ധാനമായ
ഒ� �വട്  വയ്പ്  �ടി നട�ക��ായി.
ജന�ൾ�ാവശ�മായ നിേത�ാ പേയാഗ
സാധന�ൾ വില�റവിൽ �ണേമ�യിൽ
വീ�കളിെല�ി�� ഓൺൈലൻ വ�ാപാരം
എറണാ�ളം, തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട്
എ�ിവിട�ളിൽ �ട�ം �റി�.
www.consumerfed.online എ� െവബ്  ൈസ�ിൽ
േലാഗിൻ െച�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സാധന�ൾ
ഓർഡർ െച�ാ��താണ്. സ��മായ െവബ്
െഡാൈമനിൽ വ�ാപാരം നട�� േകരള�ിെല

ആദ�െ� െപാ�വിതരണ സംവിധാനമായി
കൺസ�മർെഫഡ്  മാറി.

വിപണിയിലാെക മാ�ി�ം സാനിൈ�സറി�ം
�ാമം േനരി� േ�ാൾ നീതി െമഡി�ൽ
േ�ാ�കളിൽ ഇവ ആവശ��ിന് ലഭ�മാ�ി.
സർ�ാർ സംരംഭമായ േകരള േ��് �ഗ്സ്  &
ഫാർമസ��ി�ൽസ്  �േഖന എ�ാ നീതി െമഡി�ൽ
േ�ാ�കളി�ം സാനിൈ�സർ എ�ി�് നൽകി.
മാ�ിെ� ലഭ�ത ഉറ�് വ��ാൻ വിവിധ
ജി�കളിെല ��ംബ�ീകൾ ഉൽപാദി�ി��
മാ�കൾ േശഖരി�് വിപണിയിെല�ി�.

േകാവിഡ്  കാല�് 10 ഇനം മ��കൾ
ഉൾെ���ി “െമഡിസിൻ കി�്” കൺസ�മർെഫഡ്
വിപണിയിലിറ�ി. േകാവിഡ്  �തിേരാധ�ിന്

സഹായകരമാ�� ആേരാഗ�ദായക ഉൽപ��ൾ,
വി�ാമിൻ �ളികകൾ, പാരെസ�േമാൾ, മാസ്ക്,
സാനിൈ�സർ എ�ി�െന 10 ഇന�ളാണ്
�റ� വില�് െപാ�ജന�ൾ�ായി കി�ി�െട
വിപണിയിെല�ി�ത്.

േകാവിഡ്  കാല�് േകരളമാെക ആവശ�ം വ�
പൾസ്  ഓ�ിമീ�റിന് വൻ ഡിമാ�് ആയി��.
സ�കാര� ക�ടവ�ാർ നട�ിയ വിപണിയിെല
െകാ� മന�ിലാ�ിയ കൺസ�മർ െഫഡ്
സ�ർേഭാചിതമായി ഇടെപ�് േനരി�് പൾസ്
ഓ�ിമീ��കൾ േശഖരി�് �റ� വില�് നീതി
െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ വഴി വിൽപന നട�ി.

കൺസ�മർെഫഡിന് പർേ�സ്  സബ്�ൾ
അംഗീകരി�് നട�ാ�ി.
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അ�ൗ�ിംഗ്, ഡാ�ാവിശകലനം,
മ�ഷ�വിഭവേശഷി വിനിേയാഗം എ�ിവെയാെ�
ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�� സമ� ക���ർ
വൽകരണം ല��മി�് ഏ��ം �തിയ സാേ�തിക
വിദ� ഉപേയാഗെ���ി �പകൽപന െച�്
േസാ�് െവയർ നട�ാ��തിനായി നടപടികൾ
ആരംഭി�.

കൺസ�മർെഫഡിന് ശീതീകരി� േഗാഡൗൺ
(Temperature Controlled Godown)
നിർ�ാണ�ിനായി സർ�ാരിൽ നി�ം 1 േകാടി
�പ അ�വദി�. ഇതിെ� �വർ�നം

ആരംഭഘ��ിലാണ്.

�ണനിലവാര�ം വില�റ�ം �ത�മായ അളവി�ം
���ി�ം കൺസ�മർെഫഡിെ�
ഉൽ���ളായി �ിേവണി �ാൻഡിൽ
ചായെ�ാടി, െവളിെ��, ആ�, ൈമദ, റവ എ�ിവ
വിപണിയിലിറ�ി. �ടാെത ൈ�സസ്  പൗഡർ,
േ�ാ�ൺ വീ�് എ�ിവ�ം �ിേവണി �ാൻഡിൽ
വിൽ�ന�് സ�മാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി� വ��.

എൽ.പി.ജി. �ാ�് ലാഭകരമാ��തിനാവശ�മായ
പ�തികൾ ബി.പി.സി.എൽ., ഐ.ഒ.സി.എൽ.,
ക�നിക�മായി ധാരണയിെല�ി നട�ിൽ
വ��ി.

െപാ�വിപണിയിൽ ലി�റിന് 15 �പ �തൽ 20 �പ
വെര വില�� മിനറൽ വാ�ർ 10 �പ�്
�ിേവണികളി�െട െപാ� ജന�ളി േല�്
എ�ി�വാൻ കഴി�.

ഇൻഡ�ൻ ഓയിൽ േകാർ�േറഷെ� “േചാ�” എ�
േപരിൽ അറിയെ��� 5 കിേലാ ഭാരം വ��
എൽ.പി.ജി. സിലി��കൾ കൺസ�മർ െഫഡിെ�
�ിേവണി ��ർ മാർ��കൾ വഴി വിൽ�ന
നട���മായി ബ�െ��് 15.04.2021
തീയതിയിൽ കൺസ�മർ െഫ�ം ഇൻഡ�ൻ
ഓയിൽ േകാർ�േറഷ�ം ത�ിൽ കരാറിൽ
ഏർെ��ക�ം ഇതിെന �ടർ�് �ിേവണി ��ർ
മാർ��കൾ വഴി ��ത സിലി��കൾ വിൽ�ന
നട�ക�ം െച� വ��.

േകരള പ�ിക് സർ�ീസ്  ക�ീഷൻ, ആ�ിത
നിയമനം, എ�ിവ വഴി �ിര നിയമന��ം
ഫാർമസി� കൾ, �ിേവണി ഇൻ�ി���് ഓഫ്
ഫാർമസി േകാേളജിെല അ��ാ പകർ, കായം�ളം
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��ഷ ലാബിേല �ളള ലാബ്  െട�ീഷ�ൻസ് ,
ഹാർഡ്  െവയർ െട�ീഷ�ൻസ് , നീതി ഗ�ാസ്
�ാ�ിെല െട�ീഷ�ൻസ്  എ�ി�െന കരാർ
നിയമന��ം നൽ�ക വഴി കൺസ�മർ
െഫഡേറഷ�ം സഹ കരണ േമഖലയിൽ െതാഴില
വസര�ൾ ��ി��തിൽ �ധാന പ�്
വഹി�ി��്.

സ�കാര�േമഖലേയാട്  കിടപിടി��� വിധം
�വർ�ന�ൾ െമ�െ���ി സാധാരണ
ജനവിഭാഗ�െള ��തലായി ഉൾെ�ാ�െകാ�്
ഭ��സാധന�ൾ, ഔഷധ�ൾ, േ�ഷനറികൾ,
പഠേനാ പകരണ�ൾ �ട�ിയവ�െട വിപണന
കാര��ളിൽ കാലഘ��ിന��തമായ

ൈശലീമാ�ം സ�ായ�മാ�ി ബ��രം
�േ�റാ�� �മ�ിലാണ് കൺസ�മർ െഫഡ് .
ഇതി�െട കൺസ�മർ െഫഡ്  3000 േകാടി
�പ�െട വി�വരവ് േന�ക എ�താണ്
ല��മി��ത്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


