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07-07-2022-  ലലെ നക്ഷത്രചചിഹ്നമചിട്ട ചചചോദദന്ധം നമ്പര്   (*184)-  ലന്റെ ബചോകചിഭചോഗന്ധം  .

സമൂഹതചിലന്റെ  ആവശദങ്ങൾകനുസൃതമചോയചി  എലചോ  തലെങ്ങളചിലുമുള

ആചരചോഗദ  സന്ധംരക്ഷണങ്ങളചിലുന്ധം  സഹകരണ  ആശുപത്രചികലള  ഉൾലപ്പെടുത്തുക

എനചിവയചോണണ്  പ്രധചോനമചോയന്ധം  ടചി  പദ്ധതചിയചിലൂലട  സഹകരണ  വകുപ്പെണ്

ലെക്ഷദമചിടുനതണ്.

viii. CAPE - ആസചോന മനചിരന്ധം ഉദ്ഘചോടനന്ധം

ചകചോ-ഓപ്പെചറേററ്റീവണ്  അകചോഡമചി  ഓഫണ്  ലപ്രചോഫഷണൽ  എഡഡ്യൂചകഷൻ

(ചകപ്പെണ്)-  ലന്റെ  ആസചോന  മനചിരന്ധം  മുട്ടതറേ  എഞചിനറ്റീയറേചിന്ധംഗണ്  ചകചോചളജണ്

കദചോമ്പസചിൽ നചിർമചോണന്ധം പൂർതചിയചോയചി പ്രവർതനന്ധം ആരന്ധംഭചിച.

ix.  ചകചോ-ഓപ്പെചറേററ്റീവണ്  അകചോദമചി  ഓഫണ്  ലപ്രചോഫഷണൽ  എഡഡ്യൂചകഷൻ  
(ചകപ്പെണ്)-നനപുണദ വചികസന പരചിശറ്റീലെനചകനന്ധം

ചകപ്പെണ്-ലന്റെ കറ്റീഴചിൽ നനപുണദ വചികസന പരചിശറ്റീലെന ചകനന്ധം ആരന്ധംഭചിച.

x. അക്ഷരന്ധം മഡ്യൂസചിയന്ധം

സചോഹചിതദ  പ്രവർതക  സഹകരണ  സന്ധംഘതചിലന്റെ  ആഭചിമുഖദതചിൽ

ചകരള  സർകചോരചിലന്റെ  പൂർണ്ണമചോയ  സചോമ്പതചിക  സഹചോയചതചോലട



നടപ്പെചിലെചോക്കുന  പദ്ധതചിയചോണണ്  അക്ഷര  മഡ്യൂസചിയന്ധം.  പ്രസ്തുത  മഡ്യൂസചിയന്ധം

സചോപചിക്കുനതചിലൂലട  ചകരളതചിലന്റെ  ചരചിത്രലതയന്ധം  മലെയചോളതചിലലെ

എഴുത്തുകചോലരയന്ധം  കൃതചികലളയന്ധം  ഉൾലപ്പെടുതചിയചിട്ടുള  നചിരവധചി  സചോന്ധംസചോരചിക

പ്രവർതനങ്ങൾ നടപ്പെചിലെചോക്കുനതചിനണ് സചോധചിക്കുനതചോണണ്.

പദ്ധതചികൾ

സന്ധംസചോനതണ്  സഹകരണ  ചമഖലെലയ  ശചോകറ്റീകരചിക്കുനതചിനുന്ധം

സന്ധംഘങ്ങൾ മുചഖന വചിവചിധ പദ്ധതചികൾ നടപ്പെചിലെചോക്കുനതചിനുമചോയചി സന്ധംസചോന

പദ്ധതചി  ഇനതചിൽ  15583.00  ലെക്ഷന്ധം  രൂപയന്ധം  എൻ.സചി.ഡചി.സചി  പദ്ധതചി

ഇനതചിൽ 4040.00 ലെക്ഷന്ധം രൂപയന്ധം ഉൾലപ്പെലട ആലക 19623.00 ലെക്ഷന്ധം രൂപ

2022-23  സചോമ്പതചിക  വർഷലത  ബഡ്ജറചിൽ  വകയചിരുതചിയചിട്ടുണണ്.

സന്ധംസചോന  പദ്ധതചിയചിലുൾലപ്പെടുതചി  വചിവചിധ  പദ്ധതചികൾ  ഏലറടുതണ്

നടതചിവരുന.

(ബചി)  സഹകരണ വകുപ്പെചിലന്റെ കറ്റീഴചിൽ പ്രവർതചിക്കുന  1607  പ്രചോഥമചിക

വചോയചോ  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങളചിലുന്ധം  അവയലട  ശചോഖകളചിലുന്ധം  ചകചോമൺ

ചസചോഫണ്  ലവയർ  നടപ്പെചിലെചോക്കുനതുമചോയചി  ബനലപ്പെട്ട  പ്രവർതനങ്ങൾ

നടനവരുന.



നചിലെവചിൽ പ്രചോഥമചിക കചോർഷചിക വചോയചോ സഹകരണ സന്ധംഘങ്ങൾ നടത്തുന

നചിചക്ഷപന്ധം,  വചോയ,  എന്ധം.ഡചി.എസണ്.  തുടങ്ങചി  എലചോ  ചസവനങ്ങളന്ധം  ലെഭദമചോകുന

തരതചിലുന്ധം  ചകരള  ബചോങചിലന്റെ  ചകചോർ  ബചോങചിന്ധംഗണ്  ചസചോഫണ് ലവയറുമചോയചി

ബനചിപ്പെചിചണ്  NEFT,  RTGS,  ATM  തുടങ്ങചിയ  ആധുനചിക  ബചോങചിന്ധംഗണ്

സസൗകരദങ്ങൾ റേചിസർവണ് ബചോങചിലന്റെ നചിബനനകൾകണ് വചിചധയമചോയചി പ്രചോഥമചിക

കചോർഷചിക  വചോയചോ  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങൾകണ്  ലെഭദമചോകുന  രറ്റീതചിയചിലെചോണണ്

ഏകറ്റീകൃത  ചസചോഫണ് ലവയറേചിനുള  RFP  തയചോറേചോകചിയചിട്ടുളളതണ്.  പലെ

സന്ധംഘങ്ങളചിലുന്ധം  നചിലെവചിൽ  ഉപചയചോഗചിക്കുന  ചസചോഫണ് ലവയറുകളചിൽ  കൃത്രചിമന്ധം

നടനചിട്ടുളതണ്  ശ്രദ്ധയചിൽലപ്പെട്ടചിട്ടുളതചിനചോൽ  ബചോങചിന്ധംഗണ്  ഇടപചോടുകളചിൽ

സുതചോരദത  ഉറേപ്പുവരുത്തുക,  അഴചിമതചിയന്ധം  പണചോപഹരണവന്ധം  തടയക  എനറ്റീ

ലെക്ഷദചതചോലട  പരമചോവധചി  സുരക്ഷ  ഉറേപ്പുവരുത്തുനതചിനുളള  വദവസകൾ

ഉൾലപ്പെടുതചിയചോണണ്  സഹകരണ  വകുപ്പെണ്  ഏകറ്റീകൃത  ചസചോഫണ്  ലവയർ

തയചോറേചോക്കുനതണ്.

(സചി) ഉണണ്,



1.Co-operative Audit Monitoring & Information System (CAMIS)

സഹകരണ ആഡചിറണ് സുതചോരദവന്ധം കചോരദക്ഷമവമചോക്കുനതചിനചോയചി  ICDMS

ചപ്രചോജകചിലന്റെ ഭചോഗമചോയചി സഹകരണ സന്ധംഘങ്ങളലട ആഡചിറ്റുമചോയചി ബനലപ്പെട്ടണ്

സഹകരണ  ഓഡചിറണ്  ചമചോണചിററേചിന്ധംഗണ്  &  ഇൻഫർചമഷൻ  സചിസന്ധം  (CAMIS)

എന  ഓണ്നലെന്  ആപചിചകഷന്  തയചോറേചോകചിയചിട്ടുണണ്.  സഹകരണസന്ധംഘന്ധം

രജചിസചോറുലട  നചിയന്ത്രണതചിലുന്ധം,  മറണ്  ഫങ്ഷണൽ  രജചിസചോർമചോരുലട

നചിയന്ത്രണതചിലുമുള  ചകരളതചിലലെ  മുഴുവൻ  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങളലടയന്ധം

അടചിസചോന വചിവരങ്ങളന്ധം,  ആഡചിറണ്  സന്ധംബനചിച വചിവരങ്ങളന്ധം  CAMIS  ലൂലട

ലപചോതുജനങ്ങൾകണ് ഉൾലപ്പെലട ഓൺനലെനചോയചി   www.camis.kerala.gov.in എന

ചപജചിലൂലട ലെഭദമചോകചിയചിട്ടുണണ്.

2. പ്രചോഥമചിക കചോർഷചിക വചോയചോ സന്ധംഘങ്ങളചിൽ ഏകറ്റീകൃത ചസചോഫണ് ലവയർ

സഹകരണ  വകുപ്പെചിലന്റെ  കറ്റീഴചിൽ  പ്രവർതചിക്കുന  1607  പ്രചോഥമചിക

കചോർഷചിക വചോയചോ സഹകരണ സന്ധംഘങ്ങളചിലുന്ധം അവയലട ശചോഖകളചിലുന്ധം ചകചോമൺ

ചസചോഫണ് ലവയർ  നടപ്പെചിലെചോക്കുനതുമചോയചി  ബനലപ്പെട്ട  പ്രവർതനങ്ങൾ

നടനവരുന.  നചിലെവചിൽ പ്രചോഥമചിക കചോർഷചിക വചോയചോ സന്ധംഘങ്ങൾ നടത്തുന

നചിചക്ഷപന്ധം,  വചോയ,  എന്ധം.ഡചി.എസണ്  തുടങ്ങചി  എലചോ  ചസവനങ്ങളന്ധം  ലെഭദമചോകുന



തരതചിലുന്ധം,  ചകരള  ബചോങചിലന്റെ  ചകചോർ  ബചോങചിന്ധംഗണ്  ചസചോഫണ് ലവയറുമചോയചി

ബനചിപ്പെചിചണ്  NEFT,  RTGS,  ATM  തുടങ്ങചിയ  ആധുനചിക  ബചോങചിന്ധംഗണ്

സസൗകരദങ്ങൾ റേചിസർവണ്വ്വ്  ബചോങചിലന്റെ നചിബനനകൾകണ്  വചിചധയമചോയചി  PACS

കൾകണ്  ലെഭദമചോകുന  രറ്റീതചിയചിലുമചോണണ്  ഏകറ്റീകൃത  ചസചോഫണ്  ലവയറേചിനുള  RFP

തയചോറേചോകചിയചിട്ടുളളതണ്.  പലെ സന്ധംഘങ്ങളചിൽ നചിലെവചിൽ ഉപചയചോഗചിക്കുന ചസചോഫണ്

ലവയറുകളചിൽ കൃത്രചിമന്ധം  നടനചിട്ടുളതണ്  ശ്രദ്ധയചിൽലപ്പെട്ടചിട്ടുളതചിനചോൽ ബചോങചിന്ധംഗണ്

ഇടപചോടുകളചിൽ  സുതചോരദത  ഉറേപ്പു  വരുത്തുക,  അഴചിമതചിയന്ധം  പണചോപഹരണവന്ധം

തടയക  എനറ്റീ  ലെക്ഷദചതചോലട  പരമചോവധചി  സുരക്ഷ  ഉറേപ്പുവരുത്തുനതചിനുളള

വദവസകൾ  ഉൾലപ്പെടുതചിയചോണണ്  സഹകരണ  വകുപ്പെണ്  ഏകറ്റീകൃത  ചസചോഫണ്

ലവയർ തയചോറേചോക്കുനതണ്. 

12.05.2022-നണ് ലടകചികൽ ബചിഡണ് ഓപ്പെൺ ലചയ്യുകയന്ധം തുടർ നടപടചികൾ

സവ്വ്റ്റീകരചിച വരുകയന്ധം ലചയ്യുന.


