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അനുബനന-1

ചചചോദദന നമ്പര്   (*332)-  നന്റെ   '  സസ  '   പസരസവസനന്റെ ഉത്തരന

(സസ)  കൂടുതൽ ചപർകക്ക് നതചോഴസൽ നൽകചോൻ സചോധദമചോകുന്ന തരത്തസൽ

സഹകരണ ചമഖലനയെ ശകസനപ്പെടുത്തുന്നതസനക്ക് സസസ്വീകരസച്ചുവരുന്ന നടപടസകൾ

ചുവനട ചചർക്കുന.

ചകരള സനസചോന സഹകരണ ബചോങക്ക്

ഇടത്തരന, നചറുകസട, സൂക്ഷ്മ സനരനഭങ്ങൾകചോയെസ വസവസധ തരത്തസലുള്ള വചോയ

പദ്ധതസകൾ ചകരള ബചോങക്ക് മുചഖന അനുവദസക്കുനണക്ക്.

1. നക.ബസ.മസത-  പരമചോവധസ  60  ലകന രൂപ വനര വദകസകൾക്കുന

ഒരു ചകചോടസ രൂപ വനര കമ്പനസകൾക്കുന 84 മചോസ കചോലയെളവസൽ 8.75%

പലസശ നസരകസൽ അനുവദസക്കുനണക്ക്.

2. നക.ബസ.സുവസധ- പരമചോവധസ 20 ലകന രൂപ വനര വദകസകൾകക്ക്

10% പലസശ നസരകസൽ 10 വർഷ കചോലയെളവസൽ അനുവദസക്കുന.

3.നക.ബസ.യുവമസത-  35  വയെസസൽ  തചോനഴയുള്ള  വദകസകളുനട

ബസസസനസക്ക്  ആവശദങ്ങൾകചോയെസ  പരമചോവധസ  60  ലകന  രൂപ  വനര

8.75% പലസശ നസരകസൽ അനുവദസക്കുന.
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4.നക.ബസ.  ജസ  എസക്ക്  റസ  മസത-  പരമചോവധസ  60  ലകന രൂപ വനര

വദകസകൾക്കുന  ഒരു  ചകചോടസ  രൂപ  വനര  കമ്പനസകൾക്കുന  84

മചോസകചോലയെളവസൽ 9% പലസശ നസരകസൽ അനുവദസക്കുന.

5.  നക.ബസ.സുവസധ പ്ലസക്ക്-  ലഘു ജചോമദ വദവസയെസൽ പരമചോവധസ  5

ലകന  രൂപ  വനര  60  മചോസ  കചോലയെളവസൽ  9%  പലസശ  നസരകസൽ

അനുവദസക്കുന.

6.  നക.ബസ.പ്രവചോസസ  കസരൺ-  ചനചോർകചോ  റൂടക്ക്സുമചോയെസ

സഹകരസച്ചുനകചോണക്ക്  മടങ്ങസനയെത്തസയെ  പ്രവചോസസകളുനട  ബസസസനസക്ക്

ആവശദങ്ങൾകചോയെസ  പരമചോവധസ  24  ലകന  രൂപ  വനര

അനുവദസക്കുനണക്ക്.  ആദദ  നചോലുവർഷന  പലസശയെസനത്തസൽ  3%

സബ്സസഡസക്കുന  പരമചോവധസ  മൂനലകന  രൂപ  വനര  കദചോപസറൽ

സബ്സസഡസക്കുന അർഹതയുണക്ക്.

7. നക.ബസ.പ്രവചോസസ ഭദ്രത- പ്രവചോസസകളുനട പുനരുജസ്വീവനത്തസനചോയെസ

ലഘു ജചോമദ വദവസയെസൽ പരമചോവധസ അഞക്ക് ലകന രൂപ വനര 8.75%

പലസശ  നസരകസൽ  അനുവദസക്കുന.  ആദദ  നചോലുവർഷന

പലസശയെസനത്തസൽ  3%  സബ്സസഡസയുന പരമചോവധസ ഒരു ലകന രൂപ

വനര കദചോപസറൽ സബ്സസഡസക്കുന അർഹതയുണക്ക്.
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8. സർകചോരസനന്റെ  ഒരു  ലകന  MSME  പദ്ധതസയുനട  വസജയെകരമചോയെ

നടത്തസപ്പെസനചോയെസ നക.ബസ.സചോർടക്ക് വചോയചോ പദ്ധതസയുന ആവസഷ്കരസചസട്ടുണക്ക്.

ടസ  പദ്ധതസ  പ്രകചോരന  ചസവന/വദചോപചോര  ചമഖലയെസൽ  പരമചോവധസ  10

ലകന  രൂപ  വനരയുള്ള  ചപ്രചോജക്ടുകൾക്കുന  ഉലചോദക  ചമഖലയെസൽ

പരമചോവധസ  25  ലകന  രൂപ  വനരയുള്ള  ചപ്രചോജക്ടുകൾക്കുന  വചോയ

അനുവദസക്കുനണക്ക്.

പ്രചോഥമസക സഹകരണ സനഘങ്ങൾ

•രണചോന  നൂറുദസന  പരസപചോടസയുനട  ഭചോഗമചോയെസ  ചകരള  സനസചോന

സഹകരണ  ബചോങക്ക്/അർബൻ  സഹകരണ  ബചോങ്കുകൾ/പ്രചോഥമസക

സഹകരണ സനഘങ്ങൾ/ബചോങ്കുകൾ മുചഖന  "സഹകരണന സസൗഹൃദന"

എന്ന  ചപരസൽ  ഭസന്നചശഷസ  വസഭചോഗത്തസൽ  ഉൾനപ്പെട  വദകസകൾകക്ക്

നതചോഴസൽ  സനരനഭങ്ങൾ  ആരനഭസക്കുന്നതസനുള്ള  വചോയ  വസതരണന

നചയ്യുന്ന  പദ്ധതസ  നടപ്പെസലചോകസയെസട്ടുണക്ക്.  നചോളസതുവനര  500

വചോയകളസലചോയെസ  4.11  ചകചോടസ രൂപ വസതരണന നചയസട്ടുണക്ക്.  ആയെതുവഴസ

550 നതചോഴസൽ അവസരന സൃഷസക്കുന്നതസനക്ക് സചോധസചസട്ടുണക്ക്.
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•നൂറുദസന  പരസപചോടസയുനട  ഭചോഗമചോയെസ  പ്രചോഥമസക  സഹകരണ

സനഘങ്ങളുനട  ചനതൃതസത്തസൽ  5  ഇൻചഡചോർ

ഫുട്ചബചോൾ/കസകറക്ക്/ബചോഡസന്റെൺ  ടർഫുകൾ  സജമചോക്കുന്നതസനക്ക്

അനുമതസ  നൽകസയെസട്ടുണക്ക്.  ഇതസലൂനടയുന  നതചോഴസൽ  അവസരന

സൃഷസക്കുന്നതസനക്ക് സചോധസചസട്ടുണക്ക്.

•കൃഷസനയെ  ചപ്രചോതചോഹസപ്പെസക്കുന്നതസനുന  കൂടുതൽ  ചപർകക്ക്  നതചോഴസൽ

നൽകചോൻ  സചോധദമചോകുന്ന  തരത്തസൽ  സഹകരണ  ചമഖലയുനട

പസന്തുണചയെചോനട കചോർഷസചകചോൽപ്പെന്നങ്ങളുനട സമചോഹരണന, സനഭരണന,

മൂലദവർദ്ധസത  ഉൽപ്പെന്നങ്ങളചോകൽ,  വസൽപ്പെന  എന്നസവനയെ

പരസചപചോഷസപ്പെസക്കുന്നതസനുമചോയെസ  2022-23  സചോമ്പത്തസക  വർഷന

വചോർഷസക  പദ്ധതസയെസൽ  ഉൾനപ്പെടുത്തസയെസട്ടുള്ള  പുതസയെ  പദ്ധതസയെചോണക്ക്

"സചോചങതസക വസദദചോഷസത കൃഷസയെസൽ സഹകരണ ചമഖലയുനട നൂതന

പദ്ധതസ".  എഴക്ക്  ഉപപദ്ധതസകളുള്ള  ടസ  സമഗ്ര  പദ്ധതസയുനട

നടത്തസപ്പെസനചോയെസ  2022-23  സചോമ്പത്തസക വർഷന  2250  ലകന രൂപ

സഹകരണ വകുപ്പെസനന്റെ വചോർഷസക പദ്ധതസയെസൽ വകയെസരുത്തസയെസട്ടുണക്ക്.

അടുത്ത  5  വർഷത്തസനുളളസൽ  14  ജസല്ലകളസലുന  ടസ  പദ്ധതസ  ഘടന

ഘടമചോയെസ പൂർത്തസയെചോക്കുന്നതസനചോണക്ക് ലകദമസടുന്നതക്ക്.  2022-23-ൽ ടസ
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പദ്ധതസ  7  ജസല്ലകളസൽ  പരസ്വീകണ  അടസസചോനത്തസൽ

നടപ്പെസലചോക്കുന്നതസനന്റെ ഭചോഗമചോയെസ  15  സനഘങ്ങനള നതരനഞ്ഞെടുക്കുകയുന

പദ്ധതസ  നടപ്പെസലചോക്കുന്നതസനുള്ള  ചപ്രചോജകക്ക്  റസചപ്പെചോർടക്ക്

സമർപ്പെസക്കുന്നതസനക്ക് നസർചദ്ദേശന നൽകുകയുന നചയസട്ടുണക്ക്.

•സനസചോനനത്ത  നനൽ  കർഷകനര  ചൂഷണത്തസൽനസനന

രകസക്കുന്നതസനക്ക്  സഹകരണ  ചമഖലയെസൽ  നനറസക്ക്  മസല്ലുകൾ

ആരനഭസക്കുന്നതസനചോയെസ  ലകദമസടക്ക്  പചോലകചോടക്ക്  ജസല്ലയെസനല  പ്രചോഥമസക

കചോർഷസക വചോയചോ സഹകരണ സനഘങ്ങൾ ചചർന്നക്ക്  പചോലകചോടക്ക്  ജസല്ല

പ്രവർത്തനപരസധസയെചോയെസ  നകചോണക്ക്  പചോലകചോടക്ക്  പചോഡസ  നപചോകക്യുർനമന്റെക്ക്

ചപ്രചോസസസനഗക്ക്  &  മചോർകറസനഗക്ക്  ചകചോ-ഓപ്പെചററസ്വീവക്ക്  നസചോനനസറസ

ലസ.നന.പസ.1449 (PAPCOS) എന്ന സഹകരണ സനഘന 29.01.2019-

ൽ രജസസ്റ്റർ നചയക്ക് 06.02.2019-ൽ പ്രവർത്തനന ആരനഭസചസട്ടുള്ളതചോണക്ക്.

കൂടചോനത  പചോലകചോടക്ക്  ഒഴസനകയുള്ള  13  ജസല്ലകളസൽ

പ്രവർത്തനപരസധസയെചോയെസ  ചകചോടയെന  ജസല്ലയെസനല  പ്രചോഥമസക  കചോർഷസക

വചോയചോ സഹകരണ സനഘങ്ങൾ ചചർന്നക്ക് ചകരള പചോഡസ നപ്രചോകക്യുർനമന്റെക്ക്

ചപ്രചോസസസനഗക്ക്  &  മചോർകറസനഗക്ക് സഹകരണ സനഘന കസപന നന.4505

(KAPCOS)  എന്ന സഹകരണ സനഘവന ചകചോടയെന ആസചോനമചോയെസ
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27.08.2021-ൽ  രജസസ്റ്റർ  നചയക്ക്  30.09.2021-ൽ  പ്രവർത്തനന

ആരനഭസചസട്ടുള്ളതുമചോണക്ക്. ഇതസലൂനടയുന നതചോഴസലവസരങ്ങൾ സൃഷസകചോൻ

കഴസയുന.

•യുവ  സനരനഭകർകചോയെസ  സനസചോനനത്തചോടചോനക  വസവസധ

ജസല്ലകളസലചോയെസ  30  യുവജന  സഹകരണ  സനഘങ്ങൾ  സനരനഭക

ചമഖലയെസൽ രൂപസ്വീകരസചക്ക്  പ്രവർത്തനന ആരനഭസചസട്ടുണക്ക്.  ചകചോവസഡക്ക്-19

സചോഹചരദനത്ത  അതസജസ്വീവസക്കുന്നതസനചോയെസ  കലചോകചോരനചോർകക്ക്

അവരുനട  കലകൾ  അവതരസപ്പെസക്കുന്നതസനക്ക്  സസരന  ചവദസ  ഒരുകസ

അവരുനട  സചോമ്പത്തസകവന  സചോമൂഹസകവമചോയെ  ഉന്നമനന  ലകദമചോകസ

സനഗസ്വീതന,  നചോടകന,  പ്രകടനകലകൾ,  ചസതരചന  എന്നസവ

ഉൾനപ്പെനടയുള്ള  കലകളസൽ  ഏർനപ്പെടസട്ടുള്ള  കലചോകചോരനചോരുനട

സഹകരണ സനഘന ചകചോടയെന ആസചോനമചോയെസ രൂപസ്വീകരസചസട്ടുണക്ക്.

•പുതസയെ നതചോഴസലവസരങ്ങൾ സൃഷസക്കുന്ന ചപ്രചോജക്ടുകൾ സമർപ്പെസക്കുന്ന

സഹകരണ  സനഘങ്ങൾകക്ക്  പടസകജചോതസ/പടസകവർഗ്ഗ  സഹകരണ

സനഘങ്ങൾക്കുള്ള  ധനസഹചോയെന,  മറക്ക്  സഹകരണ  സനഘങ്ങൾക്കുള്ള

ധനസഹചോയെന,  വനസതചോസഹകരണ  സനഘങ്ങൾക്കുള്ള  ധനസഹചോയെന,

മചോതൃകചോ  സഹകരണ  സനഘങ്ങൾക്കുള്ള  ധനസഹചോയെന,  സഹകരണ



7

സനഘങ്ങളുനട  വസകസനത്തസനുന  നനവവസദ്ധദവൽകരണത്തസനുമുള്ള

ധനസഹചോയെന,  ഉപചഭചോക്തൃ  സഹകരണ  സനഘങ്ങൾക്കുള്ള

ധനസഹചോയെന,  സചോചങതസക  വസദദചോധസഷസത  കൃഷസയെസൽ  സഹകരണ

ചമഖലയുനട  നൂതന  പദ്ധതസ  എന്നസ്വീ  പദ്ധതസകളസൽ  ഉൾനപ്പെടുത്തസ

ധനസഹചോയെന  അനുവദസച്ചുവരുന.  ടസ  ചപ്രചോജക്ടുകൾ  സനഘങ്ങൾ

നടപ്പെസലചോക്കുന്നതസലൂനട ചപ്രചോജകക്ക് പ്രകചോരമുളള നതചോഴസൽ അവസരങ്ങൾ

സൃഷസക്കുവചോൻ കഴസയുന്നതചോണക്ക്.  2022-23  സചോമ്പത്തസക വർഷന ചമൽ

പദ്ധതസകൾകചോയെസ 6060 ലകന രൂപ വകയെസരുത്തസയെസട്ടുണക്ക്.

•സഹകരണ  സനഘന  രജസസചോറുനട  ഭരണ  നസയെന്ത്രണത്തസൽ

പ്രവർത്തനകമമചോയെ  എല്ലചോ  പടസകജചോതസ-പടസകവർഗ്ഗ  സഹകരണ

സനഘങ്ങനളയുന  സസയെനപരദചോപമചോയെ  നസലയെസൽ  പ്രവർത്തസക്കുന്ന

സനഘങ്ങളചോകസ മചോറ്റുന്നചതചോനടചോപ്പെന,  ടസ സനഘങ്ങളസനല അനഗങ്ങൾകക്ക്

സസരമചോയെസ  നതചോഴസലുന  വരുമചോനവന  ഉറപ്പെചോക്കുന്നതുകൂടസ  ലകദമസടക്ക്

ആവസഷ്ക്കരസചസട്ടുള്ള പുനർജനസ പദ്ധതസ നടപ്പെസലചോക്കുന.

•രണചോന  നൂറുദസന  കർമ്മ  പരസപചോടസയുനട  ഭചോഗമചോയെസ  സനസചോനനത്ത

ജസല്ലകളസൽ  ഓചരചോന്നസലുന  ഓചരചോ  പടസകജചോതസ  പടസകവർഗ്ഗ  യുവ

സഹകരണ  സനഘങ്ങൾ  രജസസ്റ്റർ  നചയസട്ടുണക്ക്.  ഉത്പചോദന,  ചസവന
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ചമഖലകളസൽ  പ്രചോചദശസകമചോയെസ  സചോധദതയുള്ള  നന്യൂതന  സനരനഭങ്ങൾ

ആരനഭസക്കുന്നതസനക്ക്  ഉസൗന്നൽ  നൽകസ  പ്രവർത്തസക്കുന്നതസനചോണക്ക്  ഈ

യുവ  സഹകരണ  സനഘങ്ങൾനകചോണക്ക്  ഉചദ്ദേശസക്കുന്നതക്ക്.  ഇപ്രകചോരന

ആരനഭസക്കുന്ന  സനരനഭങ്ങൾവഴസ  പ്രതദകവന  പചരചോകവമചോയെ

നതചോഴസലവസരങ്ങൾ ഉണചോകുന.

•മുറനത്തമുല്ല  -  ചബ്ലേഡക്ക്  പലസശകചോർ  എന്ന  മഹചോവസപത്തക്ക്  ഗ്രചോമസ്വീണ

ചമഖലയെസൽ ഉണചോക്കുന്ന കഷനഷങ്ങൾകക്ക്  ഒരു പരസധസവനര  അറുതസ

വരുത്തുന്നതസനുന സമൂഹത്തസനന്റെ തചോനഴ തടസലുള്ളവർ,  കൂലസചവലകചോർ,

നചറുകസട  കചവടകചോർ  എന്നസവനര  ചബ്ലേഡക്ക്  പലസശകചോരസൽനസനന

ഒഴസവചോകസ,  സഹകരണ  പ്രസചോനനത്ത  ശകസനപ്പെടുത്തുക  എന്ന

ലകദചത്തചോനട  കുടുനബശസ്വീയുമചോയെസ  സഹകരസചക്ക്  സഹകരണ  വകുപ്പെക്ക്

ആവസഷ്കരസചക്ക്  നടപ്പെസലചോകസവരുന്ന  പദ്ധതസയെചോണക്ക്  "മുറനത്ത  മുല്ല"

ഗ്രചോമസ്വീണ ലഘു വചോയചോ പദ്ധതസ. 'മുറനത്ത മുല്ല' പദ്ധതസയുനട പ്രചയെചോജനന

കൂടുതൽ  ജനങ്ങളസചലയക്ക്  എത്തസക്കുന്നതസനുള്ള  കദചോമ്പയെസൻ

ഉൾനപ്പെനടയുള്ള പരസപചോടസകൾ സനഘടസപ്പെസചസട്ടുണക്ക്.  2018-ൽ നനപലറക്ക്

പദ്ധതസയെചോയെസ  പചോലകചോടക്ക്  ജസല്ലയെസലചോണക്ക്  "മുറനത്ത  മുല്ല"  ആദദന

നടപ്പെസലചോകസയെതക്ക്.  നസലവസൽ  ടസ  പദ്ധതസ  14  ജസല്ലകളസലുന
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വസജയെകരമചോയെസ നടപ്പെസലചോകസവരുന. പദ്ധതസ പ്രകചോരന ഒരചോൾകക്ക് 1000

രൂപ  മുതൽ  50,000  രൂപ  വനര  വചോയയെചോയെസ  നൽകുന.  സനഘന

കുടുനബശസ്വീയക്ക്  9  ശതമചോനന  പലസശയന  കുടുനബശസ്വീ  വചോയകചോരനക്ക്  12

ശതമചോനന  പലസശയന  വചോയ  നൽകുന.  ഓചരചോ  വചോർഡസചലയുന

പ്രവർത്തന മസകവന വസശസചോസവമുള്ള ഒന മുതൽ മൂന വനര കുടുനബശസ്വീ

യൂണസറ്റുകളസലൂനടയെചോണക്ക്  പദ്ധതസ  നടപ്പെസലചോക്കുന്നതക്ക്.  വചോയ  നൽകുവചോൻ

ആവശദമചോയെ  സനഖദ  കുടുനബശസ്വീ  യൂണസറ്റുകൾകക്ക്  ഒരു  യൂണസറസനക്ക്

പരമചോവധസ  20  ലകന  രൂപ  വനര  9  ശതമചോനന  പലസശ  നസരകസൽ

കദചോഷക്ക് നകഡസറക്ക് വചോയയെചോയെസ അനുവദസക്കുന. 31.05.2022-നല കണകക്ക്

പ്രകചോരന സനസചോനത്തക്ക് 1041  പ്രചോഥമസക കചോർഷസക വചോയ സഹകരണ

സനഘങ്ങൾ  18276  കുടുനബശസ്വീ  യൂണസറ്റുകൾവഴസ  5,02,385

അനഗങ്ങൾകക്ക് 2112.89 ചകചോടസ രൂപ വസതരണന നചയസട്ടുണക്ക്.

•ചകരളത്തസനല  കടൽത്തസ്വീരവന  കചോയെചലചോരവമുള്ള  തസ്വീരചദശനത്ത

മതദബനന  നതചോഴസലചോളസകൾക്കുന,  മതദ  വസപണന

നതചോഴസലചോളസകൾക്കുന,  മതദ  സനസ്കരണ  നതചോഴസലചോളസകൾക്കുന

സഹകരണ  ചമഖലവഴസ  ലളസതമചോയെ  നടപടസ  കമങ്ങളസലൂനട  വളനര
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നചറസയെ പലസശ മചോതന ഈടചോകസ വചോയ നൽകുന്ന ചസ്നേഹതസ്വീരന പദ്ധതസ

നടപ്പെസലചോക്കുന.

* * *


