
(കരടട)

കകരള സഹകരണനയയ

കലലോകതട നനിലവനിലുള്ള എലലോവനിധ സമ്പദട  വവ്യവസ്ഥകളനിലുയ സഹകരണ പ്രസ്ഥലോനതനിനട  നനിര്ണലോയക

പങലോണട ഉള്ളതട. ഇനവ്യന് സമ്പദ്ഘടനയനില് സവനികശേഷ പ്രലോധലോനവ്യമര്ഹനിക്കുന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥലോനയ ഗലോമമീണ

ജനതയുടട  സലോമൂഹനിക  സലോമ്പതനിക  പുകരലോഗതനിയനില്  വളടര  ഫലപ്രദമലോയലോണട  ഇടടപട്ടു  പ്രവര്തനിക്കുന്നതട.

സമ്പദ്ഘടനയുടട അടനിസ്ഥലോന പ്രശ്നങ്ങള്കട ഒരുപരനിധനിവടര പരനിഹലോരയ കലോണുന്നതനിനയ ഈ പ്രസ്ഥലോനതനിലൂടട

സലോധനിക്കുന്നുണട.  സഹകരണ പ്രസ്ഥലോനയ സജമീവമലോയ ഇടങ്ങളനിടലലലോയ  അതനിടല അയഗങ്ങളുടട ജമീവനിതതനിലുയ

അവരുടട കുടയബതനിലുയ സമൂഹതനിലുയ രലോജവ്യതനിനതടന്ന വലനിടയലോരു ശേകനി കസലോതസലോയനി മലോറുകയുയ ടചെയ്യുന്നു.

ഇനവ്യയനിടല  സഹകരണ പ്രസ്ഥലോനയ  ആരയഭനിക്കുന്നതയ  ശേകനിപ്രലോപനിക്കുന്നതയ  ഇവനിടടത സലോധലോരണകലോരലോയ

കര്ഷകര്  കനരനിടന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്കട  പരനിഹലോരയ  കലോണുന്നതനിനള്ള  സര്കലോര്  പനിന്തുണകയലോടടയുള്ള  ഒരു

ഉപലോധനിയലോയലോണട.  കഴനിഞ്ഞ  ഒരു  നൂറലോണനിനനിടയനില്  രലോജവ്യതട  സഹകരണ  പ്രസ്ഥലോനയ  ആര്ജനിച്ചതട

സമലോനതകളനിലലോത വളര്ച്ചയലോണട.

അനര്കദശേമീയ  സഹകരണസഖവ്യയ  (International  Co-operative  Alliance,  ICA) വനിവനിധ

രലോജവ്യങ്ങളനിടല  സഹകരണനനിയമടതയുയ  സഹകരണ  നയ  പരനിഷട കലോരങ്ങടളയുയ  കുറനിച്ചട  2002  ല്  ഒരു

വനിമര്ശേനലോത്മക പഠനയ നടത്തുകയുണലോയനി.  ഇതനില് ഇന്ഡവ്യയനിടല സഹകരണ നയവയ സഹകരണ നനിയമവയ

തമനില്  പ്രകടമലോയ  വവ്യതവ്യലോസമുടണന്നട   ചൂണനികലോടനിയനിരുന്നു.   കകന്ദ്ര  സര്കലോര്  2000  -  ലോയ മലോണട  ജൂണ

മലോസതനില്  ഒരു കരടസഹകരണനയയ പ്രഖവ്യലോപനിക്കുകയുയ പല തലങ്ങളനില് നടന്ന വനിശേദമലോയ ചെര്ച്ചകള്ക്കുയ

ആകലലോചെനകള്ക്കുയ  കശേഷയ  2002  ല്  പ്രസ്തുത  നയതനിനട  അനനിമരൂപയ  നല്കുകയുയ  ടചെയ.   എന്നലോല്

സഹകരണയ  ഒരു  സയസ്ഥലോന  വനിഷയയ  ആയതനിനലോല്  സയസ്ഥലോനങ്ങള്ക്കുയ  തനതലോയ  സഹകരണ  നയയ

ഉണലോക്കുക എന്നതട  ഏടറ  പ്രലോധലോനവ്യവയ  പ്രസകനിയുയ  അര്ഹനിക്കുന്ന കലോരവ്യമലോണട.  ഈ പശലോതലതനിലലോണട

കകരളയ ഒരു സയസ്ഥലോന സഹകരണനയയ രൂപമീകരനിക്കുന്നതനിനട മുകന്നലോടട വന്നനിട്ടുള്ളതട.

സമഗമലോയ  ഒരു  സഹകരണനയയ  രൂപമീകരനിക്കുന്നതനിനട  തയലോറലോയനിട്ടുള്ള  ചുരുകയ  ചെനില  സയസ്ഥലോനങ്ങളനില്

മുന്പനനിയനിലലോണട  കകരളതനിടന്റെ  സ്ഥലോനയ.  സഹകരണനയയ  കകരളതനിടല  സഹകരണ  പ്രസ്ഥലോനതനിടന്റെ

വനികസനതനിലൂടട  സയസ്ഥലോനതനിടന്റെ  സുസ്ഥനിര  വനികസനയ  ഉറപ്പുവരുത്തുകടയന്ന  കലോഴ്ചപലോടലോണട  മുകന്നലോടട

വയ്ക്കുന്നതട.  സഹകരണ  കമഖലയുടട  ഭലോവനി  വനികസനതനിനലോയുള്ള  സയസ്ഥലോന  സര്കലോരനിടന്റെ  സമമീപനയ

സഹകരണ നയയ വവ്യകമലോക്കുന്നു.  സഹകരണ പ്രസ്ഥലോനതനിടന്റെ ആകഗലോള കലോഴ്ചപലോടട,  ദര്ശേനവയ  ദദൗതവ്യവയ,

വനിവനിധ കമഖലകളനിടല പ്രകതവ്യക നയങ്ങള്,  സഹകരണ കമഖലയുയ തകദ്ദേശേസസ്വയയഭരണ സ്ഥലോപനങ്ങളുമലോയുള്ള



ബനയ,  നനിലവനിടല സഹകരണ നനിയമവമലോയനി  ബനടപട കലോരവ്യങ്ങള് എന്നനിങ്ങടന കരടട  സഹകരണനയയ

ചെര്ച്ചയട വനികധയമലോകുന്നു.

ദര്ശേനയ (Vision)

സയസ്ഥലോനടത  സഹകരണ  പ്രസ്ഥലോനടത  ഏകകലോപനിപനിച്ചട  ശേകവയ  ഊര്ജസസ്വലവയ  സുസ്ഥനിരവമലോയനി

ടകടനിപടക്കുകയുയ  തലവ്യതയലോര്ന്ന  സലോമൂഹനിക  സലോമ്പതനിക  വനികസനയ  ഉറപലോകനി  സമൂഹടത  കൂടതല്

ഉയരങ്ങളനികലകട എതനിക്കുന്നതനിനട  പ്രലോപ്തമലോക്കുകയുയ ഇതനിനലോയനി സര്കലോരുമലോയനി ഒതനിണങ്ങനി പ്രവര്തനിക്കുകയുയ

ടചെയ്യുക.

ദദൗതവ്യയ (Mission)

സലോമ്പതനിക  ദുര്വവ്യയങ്ങകളതമനിലലോടത  ഫലപ്രദമലോയുയ  കലോരവ്യക്ഷമമലോയുയ  അയഗങ്ങളുകടയുയ  സമൂഹതനിടന്റെയുയ

കനടതനിനലോയനി പ്രവര്തനികലോന് ടകല്പുള്ള സഹകരണ പ്രസ്ഥലോനയ ടകടനിപടക്കുക.

സമൂഹതനിടന്റെ  സമഗമലോയ  പുകരലോഗതനിയുയ  പ്രലോകദശേനിക  സലോമ്പതനിക  വനികസനവയ  ലക്ഷവ്യമലോകനി  തയലോറലോക്കുന്ന

വനിവനിധ  പദ്ധതനികളുടട  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണതനില്  പരമലോവധനി  ജനപങലോളനിതയ  ഉറപലോക്കുന്നതനിനയ  പ്രസ്തുത

പദ്ധതനികളുടട  ആസൂത്രണതനിലുയ  സയഘലോടനതനിലുയ  നടതനിപനിലുയ  ജനങ്ങടള  ഉള്കച്ചര്ക്കുന്നതനിനമലോയനി

സഹകരണ പ്രസ്ഥലോനടത ഉപയുകമലോക്കുക.

ആകഗലോളകലോഴ്ച്ചപലോടട

സലോമൂഹനിക  പ്രതനിബദ്ധതയനില്  വനിട്ടുവമീഴ്ച്ച  ടചെയലോടത  സലോമ്പതനികമലോയനി  ലലോഭക്ഷമത  കകവരനികലോനലോകുടമന്നട

സമൂഹടത ഓര്മടപടത്തുന്നവയലോണട സഹകരണ സ്ഥലോപനങ്ങടളന്ന ഐകവ്യരലോഷ്ട്രസഭകളുടട കലോഴ്ച്ചപലോടമലോയനി

ഒത്തുകപലോകുന്നതലോണട കമല് വനിവരനിച്ച ദര്ശേനവയ ദദൗതവ്യവയ.

പരസ്പരബനനിതവയ  തമനില്  കവനിഞ്ഞട  കനിടക്കുന്നതമലോയ  (overlapping)  തലോടഴ  പറയുന്ന  5  വനിഷയങ്ങളുടട

പ്രലോധലോനവ്യയ  ICA  അതനിടന്റെ ബ്ലൂ പ്രനിന്റെട സലോറജനികരഖയനില് വവ്യകമലോക്കുന്നുണട.  ഈ വനിഷയങ്ങളലോകടട കകരളതനിടല

സഹകരണപ്രസ്ഥലോനതനിനട പൂര്ണമലോയുയ കയലോജനിക്കുന്നവയുമലോണട.



ICA  ബ്ലൂപ്രനിന്റെട സലോറജനി സഹകരണസയഘങ്ങളനില് അയഗങ്ങളുടട പങലോളനിതവയ ഭരണനനിര്വ്വഹണവയ പുതനിടയലോരു

തലതനികലകട  ഉയര്ത്തുന്നതനിനലോണട  ലക്ഷവ്യമനിടന്നതട.   സലോമ്പതനികവയ  സലോമൂഹനികവമലോയ  സുസ്ഥനിരതയലോണട

സഹകരണ സ്ഥലോപനങ്ങടള മറ്റു സ്ഥലോപനങ്ങളനില് നനിന്നുയ മനികവറതലോക്കുന്നതട.

സുസ്ഥനിരമലോയ  വനികസന  ലക്ഷവ്യങ്ങള്  കകവരനിക്കുന്നതനിനള്ള  ഐകവ്യരലോഷ്ട്ര  സഭയുടട  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കട

അനസൃതമലോയലോണട  കകരളതനിടല  സഹകരണ  പ്രസ്ഥലോനതനിടന്റെ  വളര്ച്ച  എന്നുള്ളതട  നടമ

ചെലോരനിതലോര്തവ്യജനകമലോക്കുന്നു.  ഐകവ്യരലോഷ്ട്രസഭയുടട  5  പ്രധലോന  വനികസന  ലക്ഷവ്യങ്ങളുയ  അകലോരവ്യങ്ങളനില്

കകരളതനിടല സഹകരണ പ്രസ്ഥലോനയ എങ്ങടനടയലലോയ ബനടപടന്നു എന്നുള്ളതമലോണട  തലോടഴ വനിവരനിക്കുന്നതട.

1. ദലോരനിദ്ര നനിര്മലോര്ജനവയ പടനിണനി ഇലലോതലോകലുയ (Zero Poverty)

 വവ്യകനിഗത  ആവശേവ്യങ്ങടള  കൂടലോയ്മകളനിലൂടട  കനരനിടലോന്  സഹകരണ പ്രസ്ഥലോനയ  ജനങ്ങള്കട  സലോമ്പതനിക

അവസരങ്ങള്  സൃഷനിക്കുന്നതനിനട  സഹലോയനിക്കുന്നതനിലൂടട  ദലോരനിദ്രവ്യവയ  പടനിണനിയുയ  ഇലലോതലോകലോനലോവടമന്നതലോണട

ആകഗലോള കലോഴ്ചപലോടട.

1973-74  ല് സയസ്ഥലോനടത ദലോരനിദ്രലോവസ്ഥ  59.74%  ആയനിരുന്നു.  2011-12  ആയകപലോള് അതട  11.30%  ആയനി

കുറക്കുവലോനലോടയന്നട  2017  ടല സയസ്ഥലോന സലോമ്പതനിക അവകലലോകന റനികപലോര്ടനില് പറയുന്നു.  വനിപ്ലവകരമലോയ

ഭൂപരനിഷട കരണയ  നടപലോകനിയതനിനലോലുയ  പുകരലോഗമന  പ്രസ്ഥലോനങ്ങളുയ  സഹകരണ  സ്ഥലോപനങ്ങളുയ  ടചെലുതനിയ

നനിര്ണലോയകമലോയ  സസ്വലോധമീനങ്ങളുയ  കലോരണമലോണട  സയസ്ഥലോനതട  ദലോരനിദ്രലോവസ്ഥ  കുറച്ചുടകലോണ്ടുവരലോനലോയതട.

പടനികജലോതനി/പടനികവര്ഗ്ഗകലോര്, മതവ്യടതലോഴനിലലോളനികള്, മണപലോത്രടതലോഴനിലലോളനികള്, കരകദൗശേലടതലോഴനിലലോളനികള്



തടങ്ങനിയ  വനിഭലോഗങ്ങളുടടയുയ  ഇലലോയ്മയുടട  തരുത്തുകളനില്  കഴനിയുന്ന  മററു  സലോമൂഹനിക  വനിഭലോഗങ്ങളുകടയുയ

ഉന്നമനതനിനലോയനി സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള്കട തടര്ന്നുയ വലനിയ സയഭലോവനകള് നല്കുവലോനലോകുയ.

2. ഭക്ഷവ്യ സുരക്ഷ

അയഗങ്ങളലോയ  ടചെറുകനിട  കര്ഷകര്ക്കുയ  ഉലലോദകര്ക്കുയ  കലോര്ഷനിക  സഹകരണ  സയഘങ്ങളനിലൂടട  കൃഷനികട

ആവശേവ്യമലോയനിവരുന്ന സലോമഗനികള്, പശലോതല സദൗകരവ്യങ്ങള്, ഉത്പന്നങ്ങള്കട നവ്യലോയവനില ഉറപലോക്കുന്ന വനിപണനി,

പരനിശേമീലനയ, സലോകങതനികവനിദവ്യ എന്നനിവ കൂടലോയ്മയുടട ശേകനിയനിലൂടട മനികച്ച രമീതനിയനില് ലഭവ്യമലോകലോനലോകുയ.  

സയസ്ഥലോനതട  ഭകക്ഷവ്യലോല്പന്നങ്ങളുടട  മനികച്ച  രമീതനിയനിലുള്ള  കശേഖരണവയ  വനിതരണവയ  ഉറപലോക്കുന്നതനിനലോയനി

കണസസ്യൂമര് ടഫഡകറഷന് കകടകലോള്ളുന്ന നടപടനികള് ശ്രകദ്ധയമലോണട.  ടനലനിടന്റെയുയ അരനിയുകടയുയ സയഭരണയ

സയസട കരണയ  വനിപണനയ  എന്നനിവയലോയനി  പലോലകലോടട  ജനിലയനില്  ഒരു  സഹകരണ  കൂടലോയ്മ  (Co-operative

Consortium)  അടതനിടട  രൂപമീകരനിച്ചതയ  ഇവനിടട  പ്രസകമലോണട.  ഈ  നടപടനികടളലലോയ  ഉത്പലോദനയ

വര്ദ്ധനിപനിച്ചുടകലോണട  ഒരു  പരനിധനിവടരടയങനിലുയ  ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷ  കകവരനിക്കുക  എന്ന  ലക്ഷവ്യതനികലക്കുള്ള

ചുവടവയ്പലോയനി  കലോണലോനലോകുയ.   ഈ  പദ്ധതനി  സയസ്ഥലോനടമലോടലോടക  വവ്യലോപനിപനികലോനലോയലോല്  ദരനിദ്രരുയ

പലോര്ശേസ്വവര്കരനികടപടവരുമലോയ  വനിഭലോഗങ്ങള്കട  ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷ  ഉറപലോക്കുന്നതനിനലോയുള്ള  പരനിശ്രമങ്ങളനില്

സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള്കട കൂടതല് പങ്കുവഹനിക്കുവലോന് കഴനിയുന്ന സലോഹചെരവ്യയ സൃഷനികലോന് കഴനിയുയ.

3. ലനിയഗസമതസ്വയ

തലോല്പരവ്യമുള്ള  ആര്ക്കുയ  സസ്വകമധയലോതടന്ന  അയഗമലോകലോടമന്നതട  സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങളുടട  അടനിസ്ഥലോന

തതസ്വങ്ങളനില്  ഒന്നലോണട.   ഇതട  സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങളനില്  അയഗങ്ങളലോകുന്നതനിനയ  അതവഴനി  പ്രലോകദശേനികവയ

കദശേമീയവമലോയ  സമ്പദ്ഘടനകളുമലോയനി  ബനടപട  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  പങലോളനികളലോകുന്നതനിനയ  വനിഭവങ്ങടളയുയ

അവസരങ്ങടളയുയ കൂടതലലോയനി ലഭവ്യമലോക്കുന്നതനിനയ വനനിതകടള കൂടതല് പ്രലോപ്തമലോക്കുന്നു.

സമീ  ശേലോകമീകരണതനിടന്റെയുയ  ലനിയഗസമതസ്വതനിടന്റെയുയ  കലോരവ്യതനില്  വളടര  ടമച്ചടപട  പ്രവര്തനമലോണട

കകരളതനിടല സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള് കലോഴ്ച്ചടവക്കുന്നതട.  കകരളതനിടല എലലോ സഹകരണസയഘങ്ങളനിലുയ

കുറഞ്ഞതട  3  വനനിതലോ  ഡയറക്ടര്മലോടരങനിലുയ  ഭരണസമനിതനിയനില്  ഉണലോകണടമന്നതട  നനിയമപരമലോയനിതടന്ന

ഉറപലോകനിയനിട്ടുണട.  മറ്റു ജനലോധനിപതവ്യസ്ഥലോപനങ്ങളനിടല ടതരടഞ്ഞടകടപട സ്ഥലോനങ്ങള് വഹനിക്കുന്ന വനനിതകളുടട

ടമലോതയ  എണവമലോയനി  തലോരതമവ്യയ  ടചെയ്യുകമ്പലോള്  ഇതട  ഉയര്ന്ന  പ്രലോതനിനനിധവ്യമലോണട.   15,000  തനിലധനികയ

സജമീവസഹകരണ സ്ഥലോപനങ്ങളുള്ള കകരളതനില് വനനിതലോ ഡയറക്ടറുമലോരുടട എണയ  50000  കതലോളയ വരുയ.

മലോത്രവമല  സഹകരണ  സ്ഥലോപനങ്ങള്  ടപലോതവനിലുയ  വനനിതലോ  സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള്  പ്രകതവ്യകനിച്ചുയ

സമീശേലോകമീകരണയ  ലക്ഷവ്യമലോകനി  സമീകള്കട  കൂടതല്  ടതലോഴനിലുകള്  ലഭവ്യമലോക്കുന്നതനിനലോയുള്ള  പദ്ധതനികള്



നടപനിലലോക്കുന്നതനില്  പ്രകതവ്യകയ  ശ്രദ്ധടചെലുതനിവരുന്നുണട.  ഇതട  കൂടതല്  കലോരവ്യക്ഷമമലോയനി  തടര്ന്നട

ടകലോണ്ടുകപലോകലോനമലോകുയ.

4. മലോനവ്യതയുള്ള ടതലോഴനിലുയ സലോമ്പതനിക വളര്ച്ചയുയ

സലോമലോനവ്യ  ജനങ്ങളുടട  ആവശേവ്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനട  ഊന്നല്  നല്കനിടകലോണ്ടു  പ്രവര്തനിക്കുന്ന

സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള്  തനിരനിച്ചടനികടള  അതനിജമീവനിക്കുന്നതനിനയ  പ്രതനിസനനി  ഘടങ്ങളനില്കപലോലുയ  വളര്ച്ച

കകവരനിക്കുന്നതനിനയ  ടകല്പ്പുള്ള സ്ഥലോപനങ്ങളലോടണന്നട  ടതളനിയനിച്ചനിട്ടുണട.   കലലോകടമലോടലോടക  ലക്ഷകണകനിനട

ആളുകള്കട മലോനവ്യതയുള്ള ഉപജമീവനമലോര്ഗ്ഗയ പ്രദലോനയ ടചെയ്യുന്ന മുഖവ്യ കസലോതസ്സുകളലോയനി സഹകരണസയഘങ്ങള്

പ്രവര്തനിച്ചു  വരനികയലോണട.   യുവജനങ്ങള്,  തകദ്ദേശേമീയകഗലോത്ര  വനിഭലോഗങ്ങള് തടങ്ങമീ  പലോര്ശേസ്വവല്കരനികടപടന്ന

വനിഭലോഗകലോര്കട  ടതലോഴനിലവസരങ്ങള്  സൃഷനിക്കുന്നതനിനട  കലലോകമലോടക  സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങളലോണട

മുന്കകടയടക്കുന്നതട.

കകരളതനിടല  ടതലോഴനില്  ശേകനി  പങലോളനിത  നനിരകട   50%  ശേതമലോനയ  മലോത്രമലോണട.   എന്നലോല്  ഇതര

സയസ്ഥലോനങ്ങടള അകപക്ഷനിച്ചട  കൂലനിനനിരകട  കൂടതലുമലോണട.   സഹകരണകമഖലമലോത്രയ  ഒരുലക്ഷയകപര്കട  കനരനിടട

ടതലോഴനില് നല്കുന്നുണട.  ഇതനിടന്റെ 5 മടകങ്ങലോളയ പകരലോക്ഷ ടതലോഴനിലുകളുയ ഈ കമഖല സൃഷനിക്കുന്നുണട.  സഹകരണ

സ്ഥലോപനങ്ങളനിലൂടട മലോനവ്യതയുള്ള ടതലോഴനിലുകള് കൂടതലലോയനി സൃഷനിക്കുവലോന് കഴനിയുന്നതനിനള്ള വലനിയ സലോധവ്യതകള്

കകരളതനില് നനിലനനില്ക്കുന്നുമുണട.

5. കലോലലോവസ്ഥലോ വവ്യതനിയലോനതനിടനതനിരലോയ പ്രതനികരലോധയ

അയഗങ്ങള്  തടന്ന  ഉടമസ്ഥലോരലോയുള്ള  സമലോനതകളനിലലോത  ഒരു  മലോതൃകയലോടണന്നതലോണട  സഹകരണ

സയരഭങ്ങളുടട  ഒരു  പ്രധലോന  സവനികശേഷത.   ഈ സവനികശേഷത അവടയ കലോലലോവസ്ഥലോ  വവ്യതനിയലോനതനിടന്റെ

ആഘലോതങ്ങടള  പ്രതനികരലോധനിക്കുന്ന  കലോരവ്യതനില്  ദമീര്ഘകലോല  പ്രതനിബദ്ധതയുള്ള സ്ഥലോപനങ്ങളലോകനിതമീര്ക്കുന്നു.

ജനങ്ങളുടട തലോല്പരവ്യങ്ങള്കട മുന്ഗണന നല്കനി പ്രവര്തനിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥലോപനങ്ങള്കട കലോലലോവസ്ഥലോ

വവ്യതനിയലോനടത  പ്രതനികരലോധനിക്കുന്നതനിനട  ആവശേവ്യമലോയനി  വരുന്ന  വവ്യകനിഗത  വനിട്ടുവമീഴ്ച്ചകള്കലോയനി  ജനങ്ങടള

കപ്രരനിപനികലോനലോകുയ.   ഇതനിലൂടട  പ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങള് സ്ഥലോയനിയലോയ രമീതനിയനില്  വനിനനികയലോഗനികലോനലോകുയ.   കൂടലോടത

സുസ്ഥനിരമലോയ  ഊര്ജകസലോതസ്സുകള്കലോയുള്ള  പരനിശ്രമങ്ങടള  സജമീവമലോകനി  മുകന്നലോട്ടുടകലോണ്ടുകപലോകുവലോനയ

സലോധനിക്കുന്നു.

ഗലോമമീണതലയ മുതല് പ്രവര്തനിക്കുന്ന കകരളതനിടല സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള് കലോലലോവസ്ഥലോ വവ്യതനിയലോനടത

പ്രതനികരലോധനിക്കുന്നതനിനട  ഏറവയ  അനകയലോജവ്യമലോയ  സയവനിധലോനമലോണട.   കകരള  സര്കലോരനിടന്റെ  'ഹരനിതകകരളയ'

ദദൗതവ്യവമലോയനി  കകകകലോര്ത്തുടകലോണട  ഇതനിനകയതടന്ന  സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള്  കജവകൃഷനി  വനികസനയ,



വൃക്ഷകത നടല്,  ജല  സയരക്ഷണയ,  പലോരമ്പകരവ്യതര ഊര്ജ വനിനനികയലോഗതനിടന്റെ കപ്രലോതലോഹനയ,  മലോലനിനവ്യ

സയസട കരണയ  തടങ്ങനിയ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  സജമീവമലോയനി  പടങടത്തു  വരുന്നുണട.   ഇതട  കൂടതല്

തസ്വരനിതടപടതണയ.

സഹകരണ നയതനിടന്റെ പശലോതലയ

സഹകരണ  കമഖലയലോയനി  ഒരു  സമഗനയയ  രൂപമീകരനിക്കുന്നതനിനള്ള  ശ്രമങ്ങള്  ഇന്ഡവ്യയനില്  1958

മുതല്തടന്ന  ആരയഭനിച്ചനിരുന്നു.   ഇതനിനകവണനിയുള്ള  ഒരു  പ്രകമയയ  1958  നവയബര്  മലോസയ  കദശേമീയ

വനികസനസമനിതനിയലോല്  പലോസലോകടപട്ടു.   തടര്ന്നട  1977  ല്  കകന്ദ്ര  സര്കലോര്  ഒരു  നയയ  പ്രഖവ്യലോപനിക്കുകയുയ

സയസ്ഥലോന  സഹകരണ  മനനിമലോരുടട  കയലോഗയ  അതട  അയഗമീകരനിക്കുകയുമുണലോയനി.   സഹകരണകമഖലയുടട

സജമീവമലോയ പങലോളനിതകതലോടട ഗലോമമീണകമഖലയുടട സലോമ്പതനിക വനികസനയ യലോതലോര്തവ്യമലോക്കുന്നതനിനലോയനി ഈ

നയതനില് വവ്യകമലോയനി  നനിര്വ്വചെനികടപട  12  കമഖലകടള തനിരനിച്ചറനിഞ്ഞനിട്ടുണട.   ഈ നയയ നടപലോക്കുന്നതനിനലോയനി

അതനിടന്റെ  42  വകുപ്പുകള്ക്കുയ  ഓകരലോ  കര്മപരനിപലോടനി  നനിശയനിക്കുകയുയ  അവ പ്രലോവര്തനികമലോക്കുന്നതനിനകവണനി

സയസ്ഥലോനങ്ങള്കട അയച്ചുടകലോടക്കുകയുയ ടചെയ.  2002  ല് സഹകരണനയയ കൂടതല് വനിപുലമീകരനികടപടകയുയ

കകന്ദ്ര സര്കലോര് പനിന്തുടരുന്ന ഉദലോരവത്കരണ-സസ്വകലോരവ്യവത്കരണ-ആകഗലോളവത്കരണ  (LPG)  നയങ്ങള്കട

ഇണങ്ങുന്ന തരതനിലുള്ള മലോറങ്ങള് ഇതനില്  വരുത്തുകയുയ  ടചെയ.   സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള്കട  സര്കലോര്

നല്കനിവന്നനിരുന്ന പനിന്തുണ ഗണവ്യമലോയനി കുറയ്ക്കുകയുയ അവടയ വനിപണനി ശേകനികളുടട കഴുതറപന് മതരതനിനലോയനി

തറന്നുടകലോടക്കുകയുയ  ടചെയ.   വനിപണനി  സമ്പദട വവ്യവസ്ഥയനില്  സമമലോയ  മതരക്ഷമത  കകവരനികലോതനിരുന്ന

നനിരവധനി  ടചെറനിയ  സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങളുടട  വളര്ച്ചകയയുയ  വനികസനകതയുയ  ഇതട  വളടര  പ്രതനികൂലമലോയനി

ബലോധനിച്ചു. പലതയ നലോമലോവനികശേഷമലോയനിതമീര്ന്നു.  

കകരളതനില്  സമൂഹതനിടന്റെ  ടമലോതതനിലുള്ള  വനികസനതനിനട  സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള്  നനിര്ണലോയകവയ

ഊര്ജസസ്വലവമലോയ  പങലോണട  വഹനിക്കുന്നതട.   സയസ്ഥലോനതട  സഹകരണ സ്ഥലോപനങ്ങളുടട  പരപ്പുയ  സമസ

കമഖലകളനികലയ്ക്കുമുള്ള വവ്യലോപനവയ അനനവ്യസലോധലോരണമലോണട.  സഹകരണ ബലോങ്കുകള് വഴനിയുള്ള വലോയലോ വനിതരണയ

(ഗലോമ കമഖലയനിലുയ നഗരപ്രകദശേങ്ങളനിലുയ) ക്ഷമീകരലോല്പലോദനയ,  കലോര്ഷനിക ഉല്പന്നങ്ങളുടട വനിപണനയ,  കകതറനി

കരകദൗശേല ടതലോഴനിലുകള്,  മതവ്യബനനയ,  ഭവന നനിര്മലോണയ,  ടതലോഴനില്,  അവശേവ്യ സലോധനങ്ങള് നവ്യലോയവനിലയട

ലഭവ്യമലോകല്  തടങ്ങനി  സമ്പദ്ഘടനയനിടല  എലലോ  പ്രവര്തനങ്ങളനിലുയ  സഹകരണകമഖലയട  അതനികന്റെതലോയ

വവ്യകനിമുദ്ര  പതനിപനികലോനലോയനിട്ടുണട.   സഹകരണ  സ്ഥലോപനങ്ങളുടട  വനിസ്മരനികലോനലോകലോത  സയഭലോവനകള്

തനിരനിച്ചറനിഞ്ഞുടകലോണലോണട  കകരള  സര്കലോര്  അവയുടട  സസ്വയയഭരണലോധനികലോരവയ  സസ്വലോതനവ്യവയ

ശേകനിടപടത്തുന്നതനിനയ  അതനികനലോടടലോപയ  സഹകരണ  പ്രസ്ഥലോനടത  സര്കലോരനിടന്റെ  വനിവനിധ  സലോമൂഹനിക-

സലോമ്പതനിക  പദ്ധതനികളുടട  കലോരവ്യക്ഷമമലോയ  നടതനിപനിനലോയുള്ള  ഉപകരണമലോയനി  വനിനനികയലോഗനിക്കുന്നതനിനട

ലക്ഷവ്യമനിടന്ന  സഹകരണ  നയതനിനട  രൂപയനല്കുന്നതട.  LPG   നയങ്ങളുടട  ടകടതനികടള  തടയുന്നതനിനട



സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങടള  കൂടതല്  സസ്വയയപരവ്യലോപ്തമലോകകണതണട.  അവയുടട  വനികസനസലോധവ്യതകടള

ജനങ്ങളുടട ടപലോതനനിലവലോരയ ടമച്ചടപടത്തുന്നതനിനലോയനി പരമലോവധനി പ്രകയലോജനടപടതണയ.  

പലോവങ്ങള്കട അനകൂലവയ, പരനിസ്ഥനിതനി സദൗഹൃദവയ, ബദല് മലോതൃക നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുന്നതമലോയ ഒരു വനികസന

പദ്ധതനിയലോണട  സയസ്ഥലോന  സര്കലോര്  മുകന്നലോട്ടു  വയ്ക്കുന്നതട.   സഹകരണതതസ്വങ്ങള്  പലോലനിച്ചുടകലോണട

ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി  ജനങ്ങളലോല്  ജനങ്ങളുടട  കനതൃതസ്വതനില്  പ്രവര്തനിക്കുവലോന്  ലക്ഷവ്യമനിടന്ന  ഈ  മലോതൃകയട

സലോര്വ്വത്രനികമലോയ  പ്രലോകയലോഗനിക  സലോധവ്യതകള്  ഉള്ളതനിനലോല്  ഇതട  ഇന്ഡവ്യ  ഒടലോടക  സസ്വമീകരനികടപടടമന്നട

കരുതന്നു.   പ്രലോകദശേനിക  സലോമ്പതനിക  വനികസനതനിനട  പ്രകയലോജനകരമലോയനി  സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങടള

ശേകനിടപടതനിടയടക്കുക എന്നതലോണട ഈ സഹകരണനയയ വനിഭലോവനയ ടചെയ്യുന്നതട.  

നയതനിടന്റെ ഉകദ്ദേശേലക്ഷവ്യങ്ങള്

കകരള  സഹകരണ  നയതനിനട  മറട  ലക്ഷവ്യങ്ങള്ടകലോപയ  തലോടഴപറയുന്ന  അടനിസ്ഥലോനപരമലോയ

ഉകദ്ദേശേങ്ങളലോണട ഉള്ളതട.

1. സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള്കട  സസ്വതനമലോയുയ  സസ്വയയഭരണലോവകലോശേയ  നനിലനനിര്തനിടകലോണ്ടുയ

പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിനട അനകയലോജവ്യമലോയ സലോഹചെരവ്യയ ഒരുക്കുക.

2. കകന്ദ്ര സയസ്ഥലോന സര്കലോരുകളുടട വനികസന പദ്ധതനികള് നടപനിലലോക്കുന്നതനിനലോയുള്ള സയവനിധലോനമലോയനി

സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങടള അയഗമീകരനിക്കുക.

3. സമ്പദ്ഘടനയുടട  സമസ  കമഖലകളനിലുയ  കരുത്തുറതയ  ഊര്ജസസ്വലവമലോയ  സഹകരണപ്രസ്ഥലോനയ

പടത്തുയര്തലോന് ശ്രമനിക്കുക.

4. ഭരണനനിര്വ്വഹണയ  ശേകനിടപടത്തുന്നതനിനയ  സഹകരണ  ആശേയങ്ങളുടട  പ്രചെരണതനിനയ

വനിവരസലോകങതനികവനിദവ്യ, പരനിശേമീലനയ, ഗകവഷണയ എന്നനിവയ്ക്കുകവണനിയുയ സഹകരണ സ്ഥലോപനങ്ങള്കട സയസ്ഥലോന

ബഡ്ജറനില് തക നമീകനിവയ്ക്കുക.

5. സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങളനിടല നനിലവനിടല നനിയമനരമീതനി  അവകലലോകനയ  ടചെയട  ആവശേവ്യമലോയ മലോറങ്ങള്

വരുത്തുക.

6. സലോകങതനികവനിദവ്യയനിലുയ  നനിയമ-നനിയനണ കലോരവ്യങ്ങളനിലുയ  ഉണലോകുന്ന മലോറങ്ങള്കനസൃതമലോയനി  ചുവടവച്ചു

നമീങ്ങുന്നതനിനട സഹകരണ വകുപനിടന സജമലോക്കുന്ന വനിധതനില് വകുപനില് ടപ്രലോഫഷണലനിസയ നടപലോക്കുക.

7. സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങളുയ  തകദ്ദേശേസസ്വയഭരണസ്ഥലോപനങ്ങളുയ  തമനില്  കയലോജനിച്ചട  പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിനട

അനകൂലമലോയ  സലോഹചെരവ്യയ  സൃഷനിക്കുക.   ഈ  രണ്ടു  സ്ഥലോപനങ്ങടളയുയ  സയകയലോജനിപനിച്ചു  ടകലോണട

രൂപനികരനികടപടന്ന  സമഗ  വനികസനമലോതൃകയനിലൂടട  നമീതനിയുകവയ  സ്ഥലോയനിയുമലോയ  ഒരു  സമൂഹയ  നമ്മുടട

സയസ്ഥലോനതട സൃഷനികടപടന്നതനിനട വഴനിടയലോരുകലോനലോകുയ

8. സഹകരണടഫഡകറഷനകളുകടയുയ ടഫഡല് ടസലോകസറനികളുകടയുയ പ്രവര്തനയ പുനര്നനിര്വചെനിക്കുക.



9. സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങളനിലൂടട സമീശേലോകമീകരണതനിനയ ടതലോഴനില് ശേകനിയനില് സമീകളുടട പങലോളനിതയ

വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനയ കവണനി പരനിശ്രമനിക്കുക

10. യുവതലമുറടയ  അവരുടട  ആവശേവ്യ  നനിര്വ്വഹണതനിനലോയനി  സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങളനികലകട

ആകര്ഷനിക്കുക.  ഒരു  സയരയഭയ  എന്ന  നനിലയനില്  സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങള്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിനപനിന്നനിടല

ആശേയങ്ങള്ക്കുയ  മൂലവ്യങ്ങള്ക്കുയ  യുവതലമുറയുടട  ഇടയനില്  സസ്വമീകലോരവ്യത  ഉണലോക്കുക  എന്ന

കലോഴ്ച്ചപലോകടലോടകൂടനിയലോയനിരനികണയ ഇതട ടചെകയണതട.

11. യുവതലമുറയുടട  ആവശേവ്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനികലോന്  കഴനിയുന്ന  വനിധതനില്  സഹകരണ  സ്ഥലോപനങ്ങടള

സജമലോക്കുക.

12. സഹകരണയ പലോഠവ്യപദ്ധതനിയനിടല ഒരു വനിഷയമലോകനിടകലോണ്ടുയ സഹകരണ വനിദവ്യലോഭവ്യലോസവയ ഗകവഷണവയ

കകലോകളജട / സര്വ്വകലലോശേലോലലോ തലങ്ങളനില് കപ്രലോതലോഹനിപനിച്ചുടകലോണ്ടുയ വനിദവ്യലോര്തനികളുടട മനസനികലയട സഹകരണ

പ്രസ്ഥലോനതനിടന്റെ ആശേയവയ വനികലോരവയ പകര്ന്നു നല്കുക.

13. സഹകരണ കമഖലയനില് നൂതന ആശേയങ്ങളുയ സയരഭങ്ങളുയ കപ്രലോതലോഹനിപനിക്കുക.

14. അവവ്യകതകള്  നമീകനി  ലളനിതമലോകനി  മലോറ്റുന്നതനിനലോയനി  കകരള  സഹകരണനനിയമവയ  ചെടവയ

പുനരവകലലോകനയ  ടചെയ്യുകയുയ  ഭലോവനി  ആവശേവ്യങ്ങള്  കൂടനി  കണകനിടലടതട  അനകയലോജവ്യമലോയ  കഭദഗതനികള്

വരുത്തുകയുയ ടചെയ്യുക.

15. സഹകരണ  പ്രസ്ഥലോനതനിടന്റെ  പ്രതനിചലോയയുയ  വനിശേസ്വലോസവ്യതയുയ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനലോയനി  എലലോ

കമഖലകളനിലുമുള്ള വവ്യലോജ സഹകരണ സ്ഥലോപനങ്ങടള സമലോപ്തമീകരനിക്കുക.

കകരള സഹകരണ നയയ ശുപലോര്ശേ ടചെയ്യുന്നു;

1. കകരള സയസ്ഥലോന സഹകരണ ബലോങനികനയുയ  (KSCB) 14  ജനിലലോ ബലോങ്കുകകളയുയ സയകയലോജനിപനിച്ചുടകലോണട

ഹ്രസസ്വകലോല  കലോര്ഷനിക  വലോയലോഘടനടയ  പുന:സയഘടനിപനിക്കുക.  ഈ  ബലോങ്കുകളുടട  പ്രവര്തനങ്ങടള

ഏകകലോപനിപനിക്കുന്നതനിലൂടട  സലോകങതനികവനിദവ്യ,  ടപ്രലോഫഷണലനിസയ,  ബലോങനിയഗട  പ്രവര്തനങ്ങളുടട  വനിപുലമീകരണയ,

കവവനിധവ്യവത്കരണയ  എന്നനിവ  കലോരവ്യക്ഷമമലോയനി  നടപനിലലോകനിടകലോണട  കൂടതല്  ആദലോയകരമലോയുയ

ജകനലോപകലോരപ്രദമലോയുയ പ്രവര്തനിക്കുവലോനലോകുയ.

2.  കലോര്ഷനിക  വലോയ  ഇകപലോഴടത  10%  എന്നതനില്  നനിന്നട  അടത  രണട  വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളനില്

കലോര്ഷനികലോനബന വലോയകള് ഉള്ടപടട 25% ഉയ തടര്ന്നട ഘടയഘടമലോയുള്ള വര്ദ്ധനവനിലൂടട 50% ഉയ ആക്കുക.

3. പ്രലോഥമനിക കലോര്ഷനിക വലോയലോ സയഘങ്ങള് അവയുടട അയഗങ്ങള്ക്കുയ ടപലോതജനങ്ങള്ക്കുയ വനിവനിധങ്ങളലോയ

കസവനയ നല്കുന്ന സയഘങ്ങളലോയനി തടര്ന്നുയ പ്രവര്തനിക്കുക.



4. പ്രലോഥമനിക സഹകരണ കലോര്ഷനിക ഗലോമ വനികസന ബലോങ്കുകളനിലൂടട (PCARDBs) ദമീര്ഘകലോല സഹകരണ

വലോയലോഘടനടയ  (LTCCS)  കലോര്ഷനിക അടനിസ്ഥലോന സദൗകരവ്യ വനികസനതനിനട  അവരുടട ടമലോതയ വലോയയുടട

50% എങനിലുയ വനിതരണയ ടചെയ്യുന്നതട ഉറപലോക്കുക.

5. മൂലവ്യവര്ദ്ധനവനിലൂടട  (Value  addition)  പ്രലോകദശേനികനലോണവ്യവനിളകളുടട  കയറ്റുമതനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനയ

അതനില് നനിന്നട  കൂടതല് വനികദശേനലോണവ്യയ സമ്പലോദനിക്കുന്നതനിനയ സഹലോയനിക്കുന്ന തരതനില് സഹകരണ വനിപണന

സയഘങ്ങളുടട (Co-operative Marketing Society) പ്രവര്തനതനില് ദനിശേലോമലോറയ നടത്തുക.

6. സയസ്ഥലോനതട  നനിലവനിലുള്ള  ഉപകഭലോക്തൃ  സഹകരണ  സയഘങ്ങളുടട  (Consumer  Co-operatives)

പ്രവര്തനങ്ങള് ഗദൗരവമലോയനി പരനികശേലോധനിക്കുകയുയ പ്രവര്തനയ നനിലച്ചതയ ദുര്ബലവമലോയ പ്രലോഥമനിക ഉപകഭലോക്തൃ

സഹകരണ സയഘങ്ങടള അടച്ചുപൂട്ടുകയുയ ടചെയ്യുക.  അടച്ചുപൂടലനിനട വനികധയമലോകടപടന്ന പ്രലോഥമനിക ഉപകഭലോക്തൃ

സയഘങ്ങളുടട പ്രവര്തനങ്ങള് പ്രലോഥമനിക കലോര്ഷനിക സഹകരണ സയഘങ്ങളനികലയട മലോറ്റുക.

7. നനിലവനിലുള്ള  എലലോ  ജനിലലോ  ടമലോതവവ്യലോപലോര  ഉപകഭലോക്തൃസഹകരണസയഘങ്ങടളയുയ  ശേകമലോകണയ.

ഉപകഭലോക്തൃകമഖലയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  പ്രലോഥമനിക  കലോര്ഷനിക  വലോയലോ  സഹകരണ  സയഘങ്ങള്ക്കുയ  ജനിലലോ

ടമലോതവവ്യലോപലോര ഉപകഭലോക്തൃ സഹകരണ സയഘങ്ങളനില് അയഗമലോകുന്നതനിനട അവസരയ നല്കുക.

8. പലോലനിടന്റെ  ഉത്പലോപദനവയ  ഉത്പലോദനക്ഷമതയുയ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചട  ഈ  രയഗതട  സസ്വയയപരവ്യലോപ്തത

കകവരനിക്കുന്നതനിനലോയനി ക്ഷമീകരലോത്പലോദനടത ഒരു ടതലോഴനിലലോയനി (പ്രധലോന ടതലോഴനികലലോ അടലങനില് ഉപടതലോഴനികലലോ)

ക്ഷമീരസഹകരണ സയഘങ്ങള് വഴനി പരമലോവധനി കപ്രലോതലോഹനിപനിക്കുക.

9. മതവ്യബനനതനിനട പ്രതനികൂലമലോയ മലോസങ്ങളനില് മതവ്യടതലോഴനിലലോളനികള്കട മറട ടതലോഴനിലുകള് ലഭവ്യമലോകനി

സ്ഥനിരയ  വരുമലോനയ  ഉറപലോക്കുന്നതനിനലോയുള്ള  നടപടനികടളടകലോന്  മതവ്യസഹകരണ  സയഘങ്ങടള

കപ്രലോതലോഹനിപനിക്കുക.

10. കകതറനി,  കയര്,  ടചെറുകനിടവവ്യവസലോയങ്ങള് തടങ്ങനിയ പരമ്പരലോഗത വവ്യവസലോയ കമഖലയനില് കൂടതല്

മലോനവ്യതയുള്ള  ടതലോഴനിലുകള്  സൃഷനിച്ചുടകലോണട  ഈ  കമഖലയനിടല  സഹകരണ  സയഘങ്ങടള  സയരക്ഷനിക്കുകയുയ

വനികസനിപനിക്കുകയുയ ടചെയ്യുക.

11. ടതലോഴനിലലോളനികടള സയഘടനിപനിച്ചട അവടര ടതലോഴനില് സഹകരണസയഘങ്ങളുടട പരനിധനിയനില് ടകലോണ്ടുവരനിക.

ഉത്പലോദനയ,  അടനിസ്ഥലോന  സദൗകരവ്യ  വനികസനയ,  നനിര്മലോണയ  എന്നമീ  കമഖലകളനില്  ടതലോഴനില്  കടണത്തുകയുയ

ടതലോഴനില് കനപുണവ്യതനിനലോയനി ടതലോഴനിലലോളനികള്കട ഈ സയഘങ്ങളനിലൂടട പരനിശേമീലനയ നല്കുകയുയ ടചെയ്യുക.

12. സഹകരണ സ്ഥലോപനങ്ങളനിലൂടട സമീകളുടട ശേലോകമീകരണതനിനലോയുള്ള പരനിശ്രമങ്ങടളയുയ സമീ ടതലോഴനില്

പങലോളനിതവയ  കപ്രലോതലോഹനിപനിക്കുക.

13. കുടനികളനില്  സഹകരണ  പ്രസ്ഥലോനടതക്കുറനിച്ചട  ശേരനിയലോയ  അവകബലോധയ  വളര്തനിടയടക്കുക.

സഹകരണസ്ഥലോപനങ്ങളുടട  സലോധവ്യതകടള  ഉപകയലോഗനിച്ചുടകലോണട  വനിദവ്യലോഭവ്യലോസരയഗതട  കകമ്പലോളശേകനികള്

നടത്തുന്ന ചൂഷണതനിനട തടയനിടക.  സഹകരണ കമഖലയട കമീഴനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന ടപ്രലോഫഷണല് വനിദവ്യലോഭവ്യലോസ



സ്ഥലോപനങ്ങടള മനികവനിടന്റെ കകന്ദ്രങ്ങളലോകനി വനികസനിപനിക്കുക. സഹകരണ മലോകനജ്ടമന്റെനില് കൂടതല് ബനിരുദലോനനര

ബനിരുദ കപ്രലോഗലോമുകള് ആരയഭനിക്കുക.

14. കനപുണവ്യ  നനിലവലോരയ  ഉയര്തനിടകലോണട  വനിപണനിയനില്  കൂടതല്  അവസരങ്ങള്  സൃഷനിക്കുന്നതനിനലോയനി

സര്കലോരനിടന്റെയുയ  സഹകരണ  ടഫഡകറഷനകളുകടയുയ  സഹലോയകതലോടട  ഉത്പലോപദനയ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചട

പടനികജലോതനി/പടനികവര്ഗ്ഗ സഹകരണ സയഘങ്ങടള സുസ്ഥനിരമലോയനി വനികസനിപനിക്കുക.

15. പ്രവലോസനി സഹകരണ സയഘങ്ങള് രൂപമീകരനിച്ചുടകലോണട കജലോലനി മതനിയലോകനി തനിരനിടച്ചത്തുന്ന പ്രവലോസനികളുടട

ടതലോഴനില് കനപുണവ്യയ സമൂഹ പുകരലോഗതനിയലോയനി വനിനനികയലോഗനിക്കുക.

16. സലോധലോരണ ജനങ്ങള്കട തലോങ്ങലോനലോവന്ന നനിരകനില് എലലോതരയ ആകരലോഗവ്യകസവനങ്ങളുയ ലഭവ്യമലോക്കുന്നതനിനട

ആശുപത്രനി സഹകരണസയഘങ്ങടള വനികസനിപനിക്കുക.

17. കകരളതനിടല  വനികനലോദസഞലോരകമഖലയനിടല  സലോധവ്യതകടള  പരമലോവധനി  പ്രകയലോജനടപടത്തുന്നതനിനലോയനി

വനികനലോദസഞലോര  സദൗകരവ്യങ്ങളുയ  കസവനങ്ങളുയ  ലഭവ്യമലോക്കുന്നതനിനയ  തകദ്ദേശേമീയ  ഉത്പന്നങ്ങളുടട

ഉത്പലോദന/വനിപണന  കകന്ദ്രങ്ങള്  സ്ഥലോപനിക്കുന്നതനിനയ  വനികനലോദസഞലോരസഹകരണ  സ്ഥലോപനങ്ങടള

ഉപകയലോഗനിക്കുക.

18. തകദ്ദേശേസസ്വയയഭരണ സ്ഥലോപനങ്ങളുടട ഔകദവ്യലോഗനിക ബലോങനിയഗട കസവന ദലോതലോകളലോയനി പ്രലോഥമനിക കലോര്ഷനിക

സഹകരണ  സയഘങ്ങടള  അയഗമീകരനിക്കുക.   തകദ്ദേശേസസ്വയയഭരണ  സ്ഥലോപനങ്ങളുടട  ഫണ്ടുകള്  സഹകരണ

ബലോങ്കുകളനില് നനികക്ഷപനിക്കുകയുയ എലലോ ബലോങനിയഗട ഇടപലോടകളുയ അവയനിലൂടട നടത്തുകയുയ ടചെയ്യുക.

19. പ്രലോകദശേനിക  സലോഹചെരവ്യങ്ങള്കട  അനസൃതമലോയനി  ഉത്പലോദനവയ  ഉത്പലോദനക്ഷമതയുയ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുവലോന്

സഹകരണ  സ്ഥലോപനങ്ങളുയ  തകദ്ദേശേസസ്വയയഭരണ  സ്ഥലോപനങ്ങളുയ  കയലോജനിച്ചട  പരനിശ്രമനിക്കുക.   വനിതട,  വളയ,

കലോര്ഷനികകലോപകരണങ്ങള്  എന്നനിവയുടട  വനിതരണതനിനയ  ഉത്പന്നങ്ങളുടട  സയഭരണയ,  വനിപണനയ  എന്നനിവ

നടത്തുന്നതനിനയ ഈ കൂടലോയ്മ ഏടറ സഹലോയകരമലോയനിരനിക്കുയ.

20. പലവനിധ സഹകരണ സയഘങ്ങള്കലോയനി ഒരു Apex സഹകരണ ടഫഡകറഷന് രൂപമീകരനിക്കുക.

21. കകരള സഹകരണ നനിയമയ വകുപട  14A  വനിഭലോവനയ ടചെയ്യുന്ന രമീതനിയനില് സയരയഭങ്ങള് ആരയഭനിക്കുന്നതട

കപ്രലോതലോഹനിപനിക്കുകയുയ ടനി സയരയഭങ്ങള്കട അയഗങ്ങളനില് നനിന്നുയ മുന്ഗണനലോ ഓഹരനിമൂലധനയ സസ്വമീകരനിക്കുന്നതനിനട

വവ്യവസ്ഥ  ടചെയ്യുകയുയ  അതരതനില്  സസ്വമീകരനികടപടന്ന  മുന്ഗണനലോ  ഓഹരനി  മൂലധനതനിനട  ഓഹരനി

അനപലോതതനിടന്റെ അടനിസ്ഥലോനതനില് പ്രസ്തുത സയരയഭയ ഉണലോക്കുന്ന അറ ലലോഭതനില് നനിന്നുയ 49 ശേതമലോനയ വടര

ലലോഭവനിഹനിതയ നല്കുന്നതനിനയ വവ്യവസ്ഥ ടചെയ്യുക.

22. സയഘങ്ങളുടട അറ ലലോഭതനില് നനിന്നുയ ഒരു നനിശനിത ശേതമലോനയ സഹകരണ ടപന്ഷന് ഫണനികലകട നമീകനി

വയ്ക്കുക.

23.  ടലോന്സ്ടജന്ഡര്  വനിഭലോഗതനില്ടപടന്നവര്കട  കൂടതല്  ടതലോഴനിലവസരങ്ങളുയ  ടമച്ചടപട  ജമീവനിത

സലോഹചെരവ്യങ്ങളുയ പ്രദലോനയ ടചെയ്യുന്നതനിനലോയനി ടലോന്സ്ടജന്ഡര് സഹകരണസയഘങ്ങള് ആരയഭനിക്കുക.



24. എലലോ ജനിലകളനിലുയ യുവജനസഹകരണസയഘങ്ങള് ആരയഭനിക്കുക.

25.  സഹകരണസയഘങ്ങളനിലൂടട അക്ഷയ ഊര്ജയ, കജവകൃഷനി,  പ്രകൃതനി വനിഭവ സയരക്ഷണവയ മലോകനജ്ടമനയ

ശേലോസമീയമലോയ മലോലനിനവ്യ സയസ്കരണയ എന്നനിങ്ങടനയുള്ള കലോരവ്യങ്ങടള കപ്രലോതലോഹനിപനിക്കുക.

26.  സഹകരണസയഘങ്ങളനില് വനിദവ്യലോര്തനികള്കട പ്രകതവ്യകതരയ അയഗതസ്വയ അനവദനിച്ചട അവരനില് സമ്പലോദവ്യശേമീലയ

വളര്ത്തുന്നതനിനട പദ്ധതനികള് ആവനിഷ്കരനിച്ചട നടപലോക്കുക.
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