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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 358 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

�വിധ �സ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ, 

�ീ. എം.വിജിൻ 

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം
സഹകരണ �ാപന��െട

സ�യംഭരണാവകാശം ഉറ�വ���േതാെടാ�ം
സം�ാന സർ�ാരിെ� വികസന
നയ�ിന��ത�ം വ�മാനദായക�മായ
െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തിനായി സഹകരണ
േമഖലയിൽ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സർ�ാരിെ� വികസന

നയ�ിന��ത�ം വ�മാനദായക�മായ
െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തി�മായി സഹകരണ
േമഖലയിൽ �വ സംരംഭകർ�ായി

സം�ാനെ�ാ�ാെക വിവിധ

ജി�കളിലായി 30 �വജന സഹകരണ
സംഘ�ൾ �പീകരി�്

�വർ�നമാരംഭി�ി��്. 
 
സംഗീതം, നാടകം, �കടന കലകൾ,
ചി�രചന എ�ിവ ഉൾെ�െട��

കലകളിൽ ഏർെ��ി�� കലാകാരൻ

മാ�െട സാ��ിക�ം സാ�ഹിക�മായ
ഉ�മനം ല��മി�് കലാകാരൻമാർ�്

�ിരം േവദി ഒ��ിെ�ാ��ക എ�
ഉേ�ശേ�ാെട േകാ�യം ആ�ാനമായി

കലാകാരൻ മാ�െട ഒ� സഹകരണസംഘം
�പീകരി� �വർ�നം ആരംഭി�ി��്. 
 
�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ �േഖന
500 ഏ�ർ �ല�് �ഷി െച��
പ�തി നട�ിലാ�ക��ായി. ഈ പ�തി
വഴി നാളി�വെര 14 ജി�കളി�മായി 408
സംഘ�ൾ 582 ഏ�ർ 99 െസ�്

�ല�് �ഷി ആരംഭി�ി��്. ഇ�മായി
ബ�െ��് 14 ജി�കളി�മായി ഇ�വെര
5312 െതാഴിൽ അവസര�ൾ

��ി�വാൻ കഴി�ി��്.
 
േകരള വനിത സഹകരണ െഫഡേറഷൻ
�ി�ം ന�ർ 4440 (വനിത െഫഡ്)ര�ാം



2 of 5

��ദിന പരിപാടിേയാട�ബ�ി�് അംഗ
സംഘ�ൾ�് സംഘം ക���ൈറേസഷൻ
െച��തി�ം, ൈ�വിംഗ്�ൾ, നീതി

െമഡി�ൽസ് , ഗാർെമ�് പർേ�യ്സ്  എ�ീ
പ�തികൾ�ായി വിവിധ ജി�കളിെല

സംഘ�ൾ�് വാ� നൽകിയ� വഴി 22
േപർ�് െതാഴിൽ നൽ��തിന്

സാധി�ി��്.
 
േകരള പ�ിക് സർ�ീസ്  ക�ീഷൻ,
ആ�ിത നിയമനം, എ�ിവ വഴി �ിര

നിയമന��ം, ഫാർമസി�കൾ, �ിേവണി
ഇൻസി���് ഓഫ് ഫാർമസി േകാേളജിെല
അ��ാപകർ, കായം�ളം ��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�മർെഫഡേറഷ�ം സഹകരണ

േമഖലയിൽ െതാഴിലവസര�ൾ

��ി��തി�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��് .
 
ഹൗസ്  െഫഡ്  പി.എസ് .സി. �േഖന 4
േപെര പ�ൺ ത�ികയിൽ നിയമി�.
എംേ�ാെ��് എ�്േച�് �േഖന 7 േപെര
�നിയർ �ാർ�് ത�ികയിൽ

താൽ�ാലികാടി�ാന�ിൽ നിയമി�.
 
സഹകരണ സർ�ീസ്  പരീ�ാ േബാർഡ്
പരീ�ാ നട�ി�കൾ �ായി ഓൺൈലൻ
േസാ�് െവയർ വികസി�ി�ക��ായി.
�തിയ െവബ്  േപാർ�ൽ വഴി െസാൈസ�ി /
ബാ�കൾ�് ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച��
േജാലിക�ം, ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് one time
രജിേ�ഷൻ �തൽ േനാ�ിഫിേ�ഷൻ

�കാരം അേപ�ി��തി�ം, പരീ�ാ

നടപടികൾ �തൽ േയാഗ�താ ലി�് , റാ�്
ലി�്, അൈഡ�സ്  െമേ�ാ �ട�ിയവ
ഓൺൈലൻ വഴി നട��തി�ം

സാധി�ം. ഓൺൈലൻ

സംവിധാന�ി�െട സംഘം/ ബാ�കൾ�്
ഓൺൈലൻ �േഖന പരീ�ാ

േബാർഡിേല�് അേപ�

സമർ�ി��തി�ളള സംവിധാന�ം

അേപ�േയാെടാ��ളള േരഖകൾ/ ഫീസ്
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എ�ിവ ഓൺൈലനായി

സമർ�ി��തി��ളള സംവിധാനം ടി

േസാ�് െവയറിൽ ഉൾെ��ിരി��.
 
േ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�� 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�ി��്.
 
േകരള ബാ�് �േഖന െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തിനായി െക.ബി മി�, െക.ബി
�വിധ, െക.ബി.�വിധ �സ് , െക.ബി
ജി.എസ് .�ി മി�, െക.ബി. �വാസികിരൺ,
െക.ബി. �വാസി ഭ�ത, െക.ബി.എൽ.�ി
അ�ി�ൾ�റൽ േലാൺ, െക.ബി.ൈമേ�ാ
ഫിനാൻസ് , എ�ീ വാ�ാപ�തികൾ

നട�ിലാ�ിയി��്.
 
സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�െട ഭരണ
നിയ�ണ�ി�ളള �വർ�ന�മമായ

എ�ാ പ�ിക ജാതി –പ�ിക വർ�

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�് “�നർ�നി” പ�തി

നട�ാ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.
 
േകരള സം�ാന പ�ികജാതി –പ�ികവർ�
വികസന സഹകരണ െഫഡേറഷെ�

ആ�ർധാര ഫാർമസ��ി�ൽ സിെ�

ഉ����െട വിപണന�ിനായി

ആരംഭി�� വനമാലിക ��് ഔ�്

െല�കൾ �േഖന ഇ�പേതാളം പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ാർ�് െതാഴിൽ ലഭി�െമ�്

കണ�ാ��.
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വയനാട്  അ�ലവയലിെല

ആയിരംെകാ�ിയിൽ വനമാലിക ൈ�ബൽ
േ�ഡ്  ആ�് �റിസം റിേസാ�് െസ�ർ
ആരംഭി�ി��്. ഇതി�െട പേ�ാളം

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ാർ�് െതാഴിൽ

ലഭി�െമ�് കണ�ാ��.

(ബി) േസവന, സംരംഭ േമഖലകളിൽ മിക� ഇടെപടൽ
ല��മി�് �പീകരി� �വ സഹകരണ
സംഘ��െട �വർ�നം വി�ലെ���ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േസവന, സംരംഭ േമഖലകളിൽ മിക� ഇടെപടൽ
ല��മി�് �പീകരി� �വ സഹകരണ

സംഘ��െട �വർ�നം വി�ലെ���ാൻ

ഉേ�ശി���്.

സം�ാനെ�ാ�ാെക വിവിധ

ജി�കളിലായി ൈവവിധ��ളായ

ഉേ�ശേ�ാെട �ാർ�് അ�് മാ�കയിൽ 30
�വജന സഹകരണ സംഘ�ൾ രജി�ർ
െച�് �വർ�നമാരംഭി�ി��്. ടി

സംഘ��െട �വർ�നം

വി�ലെ����തിെ� ഭാഗമായി

സംഘ��െട �ാരംഭ

�വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ �വർ�ന

�ലധനമായി സർ�ാർ ധനസഹായം

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ അവസാന
ഘ��ിലാണ്. സഹകരണ സംഘം

രജി�ാർ തല�ിൽ നി�ിത

ഇടേവളകളിൽ ടി സംഘ��െട

അവേലാകന േയാഗ�ൾ

സംഘടി�ി�ക�ം, ടി സംഘ��െട

�വർ�നം �ഗമമാ��തി�ം

വി�ലെ����തി�മായി സംഘ�ൾ�്
മാർ� നിർേ�ശം നൽ��തിനായി

ജി�ാതല�ിൽ േനാഡൽ ആഫീസർമാെര

നിയമി�് അവ�െട �വർ�നം

വിലയി��ക�ം പരിശീലന പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ക�ം െച� വ��. 
സം�ാനെ� 14 ജി�കളിൽ ഓേരാ�ി�ം
ഓേരാ പ�ികജാതി / പ�ികവർ� �വ
സഹകരണ സംഘ�ൾ രജി�ർ

െച�ി��്. ഉത്പാദന, േസവന

േമഖലകളിൽ �ാേദശികമായി

സാ��ത�� �തന സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി��തിന് ഊ�ൽ നൽകി

�വർ�ി��തിനാണ് ഈ �വ

സഹകരണ സംഘ�ൾ െകാ�്

ഉേ�ശി��ത്. ഈ സംഘ��െട
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�വർ�നം വി�ലെ����തി��

നടപടിക�െട ഭാഗമായി സഹകരണ

സംഘ��െട നട�ി�് സംബ�ി�്

പരിശീലന പരിപാടി

സംഘടി�ി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��.

(സി)

വ�ാവസായിക, ഉ�ാദന േമഖലകളിൽ ഇടെപടൽ
വി�ലെ����തിനായി േകരള ബാ�് �വിധ
�സ്  എ� േപരിൽ ഈടി�ാെത വാ� നൽ��
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്., �� െച�കിട സംരംഭകർ�് ല� ജാമ�
വ�വ�യിൽ െക.ബി.�വിധ �സ്  എ� വാ�
േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�് നൽകി
വ���്. ക�വട�ാർ�ം ബസ്  ഉടമകൾ�ം 2
ല�ം �പ വെര�ം ഇട�രം സംരംഭകർ�് 5
ല�ം �പ വെര�ം ല� ജാമ� വ�വ�യിൽ 9
വർഷ�ാലയളവിൽ 5% പലിശ നിര�ിൽ ടി വാ�
അ�വദി���്. �ടാെത ഉപജീവന�ിനായി

ഇല�ിക് വാഹന�ൾ വാ��തി�ം ടി വാ�
�േയാജനെ���ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


