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                                               ആമുകം 

                പ്ഔരളത്തിസെ സവിപ്ശഷതഔളിസലാന്നാണ് സഹഔരണ പ്രസ്ഥാനം. എല്ലാ ജന 

വിഭാഖങ്ങളസടയം സാമൂഹിഔവം സാമ്പത്തിഔവം സാംസ്ക്കാരിഔവമായ ആവശയങ്ങളം 

ആഗ്രഹങ്ങളം പ്നടിസയടുക്കുന്നതിന് ഔഴിയന്ന തരത്തിൽ ഇവിസട സഹഔരണ പ്രസ്ഥാനം 

വളർന്നു. പ്ഔരളത്തിസല സഹഔരണ പ്രസ്ഥാനത്തിസെ പ്രപ്തയഔത എല്ലാ ജന 

വിഭാഖങ്ങസളയം അത് ഉൾസക്കാള്ളുന്നു എന്നതാണ്. ആസരയം ഴിവാക്കുന്നില്ല.  സഹഔരണ 

പ്രസ്ഥാനവമായി  ഏസതങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത രു ൄടുംബം പ്പാലും പ്ഔരളത്തിൽ 

ഇസല്ലന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. സംസ്ഥാനസത്ത ജന സംകയയിൽ ഭൂരിപക്ഷം പ്പരും സഹഔരണ 

പ്മകലയസട പ്നരിട്ടുള്ള ഗുണപ്ഭാക്താക്കളാണ്. ജനപ്ക്ഷമഔരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറസമ 

രു സതാഴിൽ ദാതാവ് എന്ന നിലയിലും പ്ഔരളത്തിസല സംഗങ്ങൾ പ്രപ്തയഔ 

ശ്രദ്ധയാഔർഷിക്കുന്നു.  

                         പ്ഔരളത്തിസല സഹഔരണ പ്മകല ഔടന്നു സങല്ലാത്തിടത്ത് ഇടം 

ഔസെത്തുഔ വിഷമം പിടിചൃതാണ്. ഇത്രയം വവവിധയമാർന്ന സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

മസറൃാരിടത്തും ഔാണാൻ ഔഴിയില്ല. ഏസതങ്കിലും പ്രപ്തയഔ പ്മകലഔസള പ്ഔന്ദ്രീഔരിചൄള്ള 

വളർചൃയല്ല  പ്ഔരളത്തിസല സഹഔരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉള്ളത്.  സഹഔരണ സംഗം 

രജിസ്ട്രാറുസട ഔീഴിൽ വായ്പ, െഷി, ഉൽപാദനം, നിർമ്മാണം, സംഭരണം, വിപണനം, ഔാർഷിഔ 

സംസ്ക്കരണം, ഉപപ്ഭാക്തൃ പ്മകല, സപാതു വിതരണ രംഖം, പരമ്പരാഖത വയവസായം, 

സപാതുജനാപ്രാഖയം, വിദയാഭയാസം, ഇൻഷുറൻസ്, പാർപിടം, പട്ടിഔ ജാതി/ പട്ടിഔ വർഗ്ഗ പ്ക്ഷമം,  

സാമൂഹിഔ പ്ക്ഷമം, സാപ്ങ്കതിഔ വിദയാഭയാസം, സ്ത്രീ ശാക്തീഔരണം, അടിസ്ഥാന സൗഔരയ 

വിഔസനം, തുടങ്ങി 72 വിഭാഖങ്ങളിലായി 15761 സംഗങ്ങൾ സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട 

നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറപ്മ ഫഘ്ഷണൽ രജിസ്ട്രാറുസട ഔീഴിൽ 7656 

സംഗങ്ങളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.               
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         സഹഔരണ വൄപിസെ ഗടനയം പ്രവർത്തനങ്ങളം. 

          സർക്കാറിസല സഹഔരണ വൄപിസെ ഔീഴിലാണ് സംസ്ഥാന സഹഔരണ വൄപ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 

സെഷയൽ സസക്രട്ടറിയസട ഔീഴിൽ അഡീഷണൽ സസക്രട്ടറി ,പ്ജായിൻറ് സസക്രട്ടറി ,സഡപൂട്ടി സസക്രട്ടറി, അെർ 

സസക്രട്ടറി , സസക്ഷൻ ആഫീസർമാർ മറൃ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയവർ ഖവൺസമൻറ് സസക്രട്ടറിപ്യറൃിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

സഹഔരണ വൄപിന് നിലവിൽ രെ് വിഭാഖങ്ങളെ്.  

                      A. ജനറൽ വിഭാഖം                 B. ആഡിറൃ്  വിഭാഖം 

 

                                ജനറൽ വിഭാഖം 
 

  സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ  
 
 
           സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ  ആഫീസിസെ തലവനാണ്   സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ  . സഹഔരണ 

സംഗങ്ങളസട പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്  സഹഔരണ സംഗം  രജിസ്ട്രാറുസട ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.   

സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ പദവിയിൽ  ശ്രീ . സജിത് ബാബു.   ഐ.എ.എസ്  29.01.2018   മുതൽ 14.08.2018   

വസരയം ശ്രീ. ഷാനവാസ്   ഐ.എ.എസ്  23.08.2018   മുതലും   തുടർന്നു വരുന്നു.   

     സഹഔരണ വൄപിസെ ആസ്ഥാനമായ സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട ആഫീസിൽ സഹഔരണ സംഗം 

രജിസ്ട്രാർക്ക് പുറസമ രജിസ്ട്രാസറ സഹായിക്കുന്നതിനായി 4 അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർമാർ , 2 പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാർമാർ 

, 1 ഫിനാൻസ് ആഫീസർ , 1 പ്ലാ ആഫീസർ , 8 സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാർമാർ , 1 റിസർചൃ ്ആഫീസർ ,1 ഇ.പി.ആർ. ,  13 

അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർമാർ എന്നീ പ്രധാന ഉപ്ദയാഖസ്ഥരും ഉെ്.                                        

  അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ (സക്രഡിറൃ് ) 

         സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്ക് , ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾ , സംസ്ഥാന സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ 

വിഔസന ബാങ്ക്, പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വിഔസന ബാങ്കുഔൾ , പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ, 

അർബൺ സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾ, മറൃ് വായ്പാ സംഗങ്ങൾ, സംസ്ഥാന സഹഔരണ യൂണിയൻ ,വാർഷിഔ 

പദ്ധതിഔൾ, സക്രഡിറൃ് പ്മകലയമായി ബന്ധസപട്ട ഔാരയങ്ങൾ, മറൃ് സപാതു വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിചൃ 

ഔാരയങ്ങൾ വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു.  

 
അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ (ഔൺസൂമർ )  
              

 ഉപപ്ഭാക്തൃ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ, സ്ക്കൂൾ/പ്ഔാപ്ളജ് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ, പ്ലബർ പ്ഔാൺട്രാക്ട് 

സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ, വിദയാഭയാസ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ, ആശുപത്രി സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ, വാർഷിഔ 

പദ്ധതിഔൾ, മറൃ് പലവഔ സംഗങ്ങസള സംബന്ധിചൃ ഔാരയങ്ങൾ വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു. 
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അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ (ജനറൽ )  

സംസ്ഥാന സഹഔരണ യൂണിയൻ, സർക്കിൾ സഹഔരണ യൂണിയൻ, വിജിലൻസ് എന്നിവ സംബന്ധിചൃ 

വിഷയങ്ങൾ, വൄപിസല ജീവനക്കാരുസട സപാതുവായ ഔാരയങ്ങൾ, അചൃടക്ക നടപടിഔൾ തുടങ്ങിയവ വഔഔാരയം 

സങയ്യുന്നു. 

 
അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ (പ്ലാൻ & ഐ.സി.ഡി.പി )  
     
            സംപ്യാജിത സഹഔരണ വിഔസന പദ്ധതി സംബന്ധിചൃ ഔാരയങ്ങൾ , സഹഔരണ വിജിലൻസ് വിഭാഖം  

( വൄപ് ജീവനക്കാസര സംബന്ധിക്കുന്നവ ഴിസഔ ) വിവിധ പദ്ധതിഔൾ , തുടങ്ങിയവസയ സംബന്ധിചൃ വിഷയങ്ങൾ 

,വിവരാവഔാശ നിയമം അപപ്ലറൃ് അപ്താറിറൃി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് പ്ശകരണ പ്മൽപ്നാട്ടം   എന്നിവ വഔഔാരയം 

സങയ്യുന്നു.  

 
പ്ജായിൻറ്  രജിസ്ട്രാർ (മാർക്കറൃിംഖ് & പ്ലാനിംഖ്)  
   

മാർക്കറൃിംഖ് ആൻറ്  പ്പ്രാസസിംഖ് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ   ,ഔാർഷിഔ ഉൽപന്ന സംഭരണം,   വാർഷിഔ 

പദ്ധതി – പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിചൃ വിഷയങ്ങൾ , സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്    റിപ്പാർട്ട്  പ്മൽപ്നാട്ടം എന്നിവ 

വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു. 

 
പ്ജായിൻറ്  രജിസ്ട്രാർ (പട്ടിഔ ജാതി/പട്ടിഔ വർഗ്ഗം )  

  പട്ടിഔ ജാതി / പട്ടിഔ വർഗ്ഗ  സഹഔരണ സംഗങ്ങസള  സംബന്ധിചൃ വിഷയങ്ങൾ , സഹഔരണ സംഗം 

ജീവനക്കാസര സംബന്ധിചൃ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു. 

എഡിറൃർ ഔം പ്രസ്സ് റിപ്ലഷൻ ആഫീസർ (ഇ.പി.ആർ.)  

    സഹഔരണ വീഥിയസട പ്രസിദ്ധീഔരണം , വിതരണം എന്നിവ സംബന്ധിചൃ വിഷയങ്ങൾ വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു.                      

മറൃ് വൄപ്പുഔളിൽ നിന്നും  ഈ ആഫീസിൽ നിയമിക്കസപട്ട പ്രധാന ഉപ്ദയാഖസ്ഥർ 

 

ഫിനാൻസ് ആഫീസർ        

സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർക്ക് ധന സംബന്ധമായ ഔാരയങ്ങളിൽ ഉപപ്ദശങ്ങൾ നൽൄന്നതിനം 

സഹായിക്കുന്നതിനം ധനഔാരയ വൄപിൽ നിന്നും സഡപൂപ്ട്ടഷൻ വയവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കസപട്ടിരിക്കുന്നു.  

 
പ്ലാ ആഫീസർ          

സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർക്ക് നിയമ സംബന്ധമായ ഔാരയങ്ങളിൽ ഉപപ്ദശം നൽൄന്നതിനായി നിയമ 

വൄപിൽ നിന്നും സഡപൂപ്ട്ടഷൻ വയവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കസപട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

റിസർചൃ ്ആഫീസർ         
  സഹഔരണ  വൄപ്പുമായി ബന്ധസപട്ട സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുഔൾ പ്ശകരിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതി 

വിവരക്കണക്ക് വൄപിൽ നിന്നും നിയമിക്കസപട്ടിരിക്കുന്നു. 
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സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിസല വിവിധ സസക്ഷനഔളം അവയസട 
ചുമതലഔളം      

       സഹഔരണ വൄപിസെ ആസ്ഥാനമായ സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട ആഫീസിസല പ്രധാനസപട്ട  

സസക്ഷനഔൾ. 

1.എസ്റ്റാബ്ലിസെൻറ് എ (   എ ഇ  ) &  

2. എസ്റ്റാബ്ലിസെൻറ് ബി  ഇ ) ബി) –  

                            സഹഔരണ  ജീവനക്കാരുസട   എസ്റ്റാബ്ലിസെൻറ്   ഔാരയങ്ങളായ   തസ്തിഔ, നിയമനം , സ്ഥലം  

മാറൃം,    സപ്രാപ്ബഷൻ   ഡിക്ലപ്റഷൻ,  പ്രപ്മാഷൻ,    സപൻഷൻ,  ബിസിനസ്   പ്സ്റ്ററൃ്സമൻറ്, പ്ഔാൺഫിഡൻഷയൽ 

റിപ്പാർട്ട്,  സർക്കാർ  തല  മീറൃിംഗുഔൾ  സംബന്ധിചൃ   വിവരങ്ങൾ   മുതലായവയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിസെൻറ്  എ(ഇ.എ) 

& എസ്റ്റാബ്ലിസെൻറ്  ബി( ഇ.ബി) സസക്ഷനഔൾ വഔഔാരയം സങയ്യുന്നത്. 

3. ഇ.എം.-   സഹഔരണ  സംഗങ്ങളിസലയം  മറൃ് സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസലയം ജീവനക്കാരുസട  

എസ്റ്റാബ്ലിസെൻറ് ഔാരയങ്ങൾ, പ്സവന പ്വതന വയവസ്ഥഔൾ,  ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളമായി ബന്ധസപട്ട ങട്ടങ്ങൾ,  

നിയമ പ്ഭദഖതിഔൾ, പ്ഔസുഔൾ എന്നിവ വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു. 

4. അക്കൗെ്സ ്-ജീവനക്കാരുസട ശമ്പളം, ശമ്പള പുനർ നിർണ്ണയം,   ഇൻക്രിസമൻറ്, അവധിഔൾ, യാത്രാ ബത്ത, ടൂർ 

ഡയറി, അലവൻസുഔൾ, സമഡിക്കൽ റീ ഇപ്മ്പഴ്സ്സമൻറ്,  ജി.പി.എഫ്, എൻ.ആർ.എ, ഇൻഔം ടാക്സ്,  സപ്രാഫഷണൽ 

ടാക്സ്   പ്സ്റ്ററൃ്സമൻറുഔൾ,  സാലറി സർട്ടിഫിക്കറൃ് വിതരണം, ട്രഷറി ബില്ലുഔൾ, എഫ്.ബി.എസ്, എചൃ.്ബി.എ, 

എസ്.എൽ.ഐ , മുതലായ ഔാരയങ്ങൾ അക്കൗെ് സസക്ഷൻ വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു. 

5. ഐ.റൃി  -  ആഫീസിസെ  ഔമ്പൂട്ടർവൽക്കരണം,    ഇ  - ആഫീസ്  മാപ്നസെെ്  ജീവനക്കാരുസട  പഞ്ിംഖ്   

പ്സ്റ്ററൃ്സമെ്   എന്നിവ ഉൾസപസടയള്ള  ആഫീസിസല  അടിസ്ഥാന സൗഔരയ വിഔസനവമായി   സംബന്ധിചൃ 

ഔാരയങ്ങൾ  വഔഔാരയം  സങയ്യുന്നു. 

6. ഫിൻ - ആഡിറൃ് പാര, പി.എ.സി റിപ്പാർട്ട്, സി.എ.ജി റിപ്പാർട്ട്,  ഡി.സി.ബി പ്സ്റ്ററൃ്സമൻറ്,പ്നാൺ ടാക്സ് റവനൂ 

ഔളക്ഷൻ, ബജറൃ്  അപ്ലാട്ട്സമൻറ്, ആഡിറൃ് ഫീസ്,  സഔ.എസ്.ആർ പ്ഔാസ്റ്റ്, സബ്ജക്റ്റ്  ഔമ്മിറൃി  റിപ്പാർട്ട്,  

എസ്.ഡി.ജി എക്സ്സപൻഡിചൃർ പ്സ്റ്ററൃ്സമൻറ്, സഹഔരണ വൄപിസല സംസ്ഥാനസത്ത  മുള്ളൃവൻ  ആഫീസുഔളിസലയം  

പദ്ധതി  പദ്ധതിപ്യതര  വരവ  സങലവഔൾ ഒപ്രാ  വർഷവം  പ്ക്രാഡീഔരിചൃ ്  വൄപ്  ,  ട്രഷറി ,  അക്കൗെൻറ്   

ജനറൽ   എന്നിവിടങ്ങളിസല  ഔണക്കുമായി  അനരഞ്ജനം സങയ്ത്   പ്നരിട്ട്  അക്കൗെൻറ്  ജനറലിന്    നൽൄന്നു .    

ടാസത സഔ.എസ്.ആർ   ങട്ടം 144  പ്രഔാരം  പ്സവനം  അനഷ്ഠിക്കുന്ന  ഉപ്ദയാഖസ്ഥരുസട പ്ഫാറീൻ സർവ്വീസ് 

അക്കൗണ്ടുഔളസടയം   ടി  അക്കൗണ്ടുഔളസട    എൽ .എസ്.  ആൻറ് . പി .സി  വിഹിതം   ടുക്കുന്നത്   സംബന്ധിചൄം  

ഉള്ള       വിവരങ്ങളം സഔ.എസ്.ആർ   ങട്ടം  156   പ്രഔാരം സെഷയൽ സസയിൽ ആഫീസർ,  ഔൺഔറൻറ് 

ആഡിറൃർ തസ്തിഔഔളിൽ പ്സവനം   അനഷ്ഠിക്കുന്ന  ഉപ്ദയാഖസ്ഥരുസട  ആവപ്റജ് പ്ഔാസ്റ്റ് , എൽ .എസ്  ആൻറ്  

പി .സി  വിഹിതം  എന്നിവ    ടുക്കുന്നത്  സംബന്ധിചൄം ഉള്ള വിവരങ്ങളം വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു.  
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7. എം.പി (മാർക്കറൃിംഖ ്& പ്പ്രാസസിംഖ്)  - സംസ്ഥാനസത്ത   എല്ലാ  പ്രാഥമിഔ വിപണന  സംസ്ക്കരണ   സഹഔരണ 

സംഗങ്ങളസടയം   അഡ്മിനിപ്സ്ട്രറൃർമാരുസട    നിയമനം, സംഗസത്തക്കുറിചൄള്ള പരാതിഔൾ, റിട്ട് ഹർജിഔൾ, 
മുതലായ ഭരണപരമായ വിഷയങ്ങളം ധന സഹായ വിഷയങ്ങളം വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു. 

8. സി.എസ ് / എചൃ .്വി - വനിതാ  സഹഔരണ  സംഗങ്ങൾ, , ഹൗസിംഖ്  സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ, എന്നിവയസട   

 ഭരണപരവം  നിയമപരവം  സാമ്പത്തിഔവമായ   ഔാരയങ്ങളം   വിവിധ പദ്ധതിഔൾ പ്രഔാരം   നൽൄന്ന    ഒഹരി          

 മൂലധനം,   വായ്പ,   സബ്സിഡി / മൂലധനം   തുടങ്ങിയ   സാമ്പത്തിഔ  സഹായങ്ങസളക്കുറിചൄം   വഔഔാരയം   

 സങയ്യുന്നു. ടാസത പ്രാഥമിഔ  സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസലയം  ഉപപ്ഭാക്തൃ  സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസലയം  

 ഭരണപരവം  സാമ്പത്തിഔവമായ   ഔാരയങ്ങളം വയതയസ്ത പദ്ധതിഔളസട നടത്തിപിസനക്കുറിചൄം വഔഔാരയം  

 സങയ്യുന്നു. 

9. എം.ടി - ആശുപത്രി സഹഔരണ  സംഗങ്ങൾ, സ്ക്കൂൾ/പ്ഔാപ്ളജ്  സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ , വിദയാഭയാസ    

 സഹഔരണ  സംഗങ്ങൾ   പ്ലബർപ്ഔാൺട്രാക്ട്  സഹഔരണ  സംഗങ്ങൾ, സതാഴിലധിഷ്ഠിത വിദയാഭയാസത്തിന്    

 പ്വെിയള്ള  സഹഔരണ അക്കാദമി (CAPE ),  സാഹിതയ  പ്രവർത്തന  സംഗം ലിമിറൃഡ്  2458 , ടൂറിസം  

 സഹഔരണ സംഗം , മറൃ്  പലവഔ  സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ  എന്നിവയസട  ഭരണപരവം  നിയമപരവം   

 സാമ്പത്തിഔവമായ   ഔാരയങ്ങളം   വിവിധ പദ്ധതിഔൾ പ്രഔാരം   നൽൄന്ന    ഒഹരി    മൂലധനം,   വായ്പ,    

 സബ്സിഡി / മൂലധനം   തുടങ്ങിയ   സാമ്പത്തിഔ  സഹായങ്ങസളക്കുറിചൄം   വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു.          

    10. ജനറൽ  - പ്ജായിൻറ്   രജിസ്ട്രാർ  ആഫീസുഔളിൽ   നിന്നും   മാസം   പ്താറും    ലഭിക്കുന്ന  പ്രവർത്തന    

റിപ്പാർട്ട്  വഔഔാരയം  സങയ്യുഔ, വൄപ്പുമായി   ബന്ധസപട്ട  പ്നാട്ടിഫിപ്ക്കഷൻ  തയ്യാറാക്കുഔ,  പ്ഔരള  സഹഔരണ  

നിയമം പ്ഭദഖതി സങയ്യൽ, സഹഔരണ വലബ്രറിയമായി  ബന്ധസപട്ട  ഔാരയങ്ങൾ,  സർക്കുലർ  പ്രസിദ്ധീ ഔരിക്കുഔ,  

വിവരാവഔാശം  പ്ക്രാഡീഔരിക്കുഔ , സംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനഔൾ ഫലപ്രദമായി വിനിപ്യാഖി ക്കാൻ  

പ്വെ നടപടി സൃീഔരിക്കൽ   തുടങ്ങിയ   സപാതുവായ  ഔാരയങ്ങളാണ്  ജനറൽ  സസക്ഷൻ  വഔഔാരയം   

സങയ്യുന്നത്.  ടാസത    വിവിധ   പദ്ധതിഔൾ, DCB  ഔളിസലയം  RBI & NABARD   ഇൻസെക്ഷൻ  റിപ്പാർട്ട് , 

വിവിധ ഔടാശൃാസ പദ്ധതിഔൾ എന്നിവ സംബന്ധിചൃ ഔാരയങ്ങളം  വഔഔാരയം  സങയ്യുന്നു. 

    11. വിജിലൻസ്-   സഹഔരണ  വൄപിസല  ഉപ്ദയാഖസ്ഥരുസട  അചൃടക്ക  നടപടിഔളം പാപ്ൊർട്ട്   

അപ്പക്ഷയിൻപ്മലുള്ള  എൻ..സി  നൽൄന്നതിനള്ള  നടപടിഔളം  എടുക്കുഔ,  സഹഔരണസംഗങ്ങസള  

സംബന്ധിചൃ  പരാതിയിൻപ്മലുള്ള  പ്രാഥമിഔ  അപ്നൃഷണം  ആവശയസമങ്കിൽ  സഹഔരണ  നിയമ  പ്രഔാരമുള്ള  

അപ്നൃഷണ പരിപ്ശാധനാ നടപടിഔൾ നടത്തുഔ,  പ്ഔസിസെ  ഖൗരവം  ഔണക്കിസലടുത്ത്  സഹഔരണ 

വിജിലൻസിസെ അപ്നൃഷണത്തിന് നൽൄഔ,  സർക്കാറിസെ   നിർപ്ദശ   പ്രഔാരം   ഉള്ള  അപ്നൃഷണങ്ങൾക്ക്  

നടപടി സൃീഔരിക്കുഔ,  സഹഔരണ ജീവനക്കാരുസട   സൃത്ത്   വിവര   പ്സ്റ്ററൃ്സമൻറ്   വാങ്ങി    സൂക്ഷിക്കുഔ  

എന്നിവയാണ്   വിജിലൻസ്    വിഭാഖം സങയ്യുന്നത്. 
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   12. പി.റൃി -  സഹഔരണ  വീഥി, സഹഔരണ  പ്രങരണ  പദ്ധതി, സഹഔരണ പ്ഔാൺഗ്രസ്, സഹഔരണ വിദയാഭയാസം , 

പരിശീലനം,   ഓപ്ദയാഖിഔ  ഭാഷാ  പുപ്രാഖതി  റിപ്പാർട്ട്   തയ്യാറാക്കൽ  മുതലായവ  സംബന്ധിചൃ ഔാരയങ്ങൾ  

വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു. 

   13. എസ്.സി.റൃി –  എസ്.സി  എസ്.റൃി  സഫഡപ്റഷൻ ,  എസ്. സി എസ്.റൃി  സഹഔരണസംഗങ്ങൾ    എന്നിവയസട 

ഭരണപരവം  നിയമപരവം  സാമ്പത്തിഔവമായ  ഔാരയങ്ങൾ  വഔഔാരയം  സങയ്യുന്നു. 

   14. സി.എൽ.റൃി  - പ്ഔരള  ഔാർഷിഔ  സഹഔരണ  ഗ്രാമ  വിഔസന  ബാങ്ക്,  പ്രാഥമിഔ  ഔാർഷിഔ  സഹഔരണ  ഗ്രാമ 

വിഔസന  ബാങ്ക്  എന്നിവയമായി   ബന്ധസപട്ട   ഭരണപരവം   നിയമപരവം   സാമ്പത്തിഔവമായ  ഔാരയങ്ങൾ   

വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു. 

   15. സി.ബി  - പ്ഔരള   സംസ്ഥാന  സഹഔരണ   ബാങ്കിസല  സ്ഥിര  ജീവനക്കാർ  ഴിസഔയള്ള ജീവനക്കാരുസട 

ഭരണ പരമായ   ഔാരയങ്ങൾ,   പ്രാഥമിഔ   ഔാർഷിഔ   സഹഔരണ  സംഗങ്ങളിസല  SHG  പദ്ധതി ,    പ്രധാനമന്ത്രി 

ആവാസ് പ്യാജന,  വിള  ഇൻഷൃറൻസ് എന്നീ പദ്ധതിഔൾ,  ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്ക് , സംസ്ഥാന   സഹഔരണ 

ബാങ്ക്, നബാർഡ്   എന്നിവയസട   റിവൂ  മീറൃിംഖ്,   സംസ്ഥാന   സഹഔരണ   ബാങ്കുഔളിസല  ആർബിപ്ട്രഷൻ   

പ്ഔസ് ഫയലിംഖ്, പ്ഔസ് തീർപാക്കൽ എന്നിവയമായി    ബന്ധസപട്ട ഔാരയങ്ങൾ വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു. 

   16. സി.പി  -പ്രാഥമിഔ   ഔാർഷിഔ    വായ്പാ   സഹഔരണ   സംഗങ്ങൾ,   ഫാർപ്മഴ്സ്   ബാങ്കുഔൾ,  അഗ്രിഔൾചൃർ 

ഇംപ്രൂവ്സമെ്  സഹഔരണ  സംഗങ്ങൾ,  റൂറൽ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ, ഔാർഷിപ്ഔതര  വായ്പാ   സഹഔരണ   

സംഗങ്ങൾ  എന്നിവയസട   ഭരണപരവം നിയമപരവം സാമ്പത്തിഔവമായ  ഔാരയങ്ങളം  വിവിധ പദ്ധതി 

നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധസപട്ട  ഔാരയങ്ങളം  ടാസത അസപക്സ് എംപ്പ്ലായീസ്  സംഗങ്ങളസട രജിപ്സ്ട്രഷൻ, വബപ്ലാ 

പ്ഭദഖതി  ഉൾസപസടയള്ള  എംപ്പ്ലായീസ് സംഗങ്ങളമായി  ബന്ധസപട്ട  മുള്ളൃവൻ  ഔാരയങ്ങളം  വഔഔാരയം   

സങയ്യുന്നു. 

   17.ഐ.സി.ഡി.പി - സംപ്യാജിത സഹഔരണ  വിഔസന  പദ്ധതിസയ സംബന്ധിചൃ ഔാരയങ്ങളാണ് ഐ.സി.ഡി.പി 

സസക്ഷൻ   വഔഔാരയം സങയ്യുന്നത്. 

   18 & 19.  പി &എം (എ ) &  പി &എം (ബി)  - സഹഔരണ വൄപ്പുമായി ബന്ധസപട്ട വാർഷിഔ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി  

പ്ലാനിംഖ് പ്ബാർഡിസെ പരിഖണനക്കായി സമർപിക്കുന്നു. പദ്ധതി നിർവ്വഹണവമായി ബന്ധസപട്ട സപ്രാപ്പാസലുഔൾ 

തയ്യാറാക്കി വർക്കിംഖ് ഗ്രൂപിസെ പരിഖണനക്കായി സമർപിചൃ ്അംഖീഔാരം ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് ആയതിസെ ബില്ല് 

ട്രഷറിയിൽ സമർപിചൃ ്സംഗങ്ങളസട അക്കൗെിപ്ലക്ക് തുഔ മാറി നൽൄന്നു. ടാസത ജില്ലഔളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 

സപ്രാപ്പാസലുഔൾ ,പ്ലാൻ പ്െസ് അപ്പ്ഡഷൻ, ഖവർണ്ണർ പ്രസംഖം, ബഡ്ജറൃ് പ്രസംഖം, വാർഷിഔ പ്രവർത്തന 

റിപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ ,ബഹു. ങീഫ് മിനിസ്റ്റർ, ങീഫ് സസക്രട്ടറി എന്നിവരുസട മീറൃിംഖിന് ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ  

എന്നിവ സംബന്ധിചൃ വിഷയങ്ങൾ വഔഔാരയം സങയ്യുന്നു.  

  20. എസ്.റൃി - സഹഔരണ വൄപിസെ ഔീഴിലുള്ള എല്ലാത്തരം സംഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരപ്ശകരണം നടത്തി 

സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് , സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട നമ്പർ പ്സ്റ്ററൃ്സമൻറ്,  പി.എ.സി.എസ് പ്ബസിഔ് ഡാറൃാ, 
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ഔാർഷിഔ മന്ത്രാലയത്തിന് പ്വെിയള്ള വിവരങ്ങൾ,  സംഗങ്ങളസട നിശൄിത സപ്രാപ്ഫാർമയിൽ പ്ശകരിചൃ  സ്ഥിതി 

വിവരക്കണക്കുഔൾ  എന്നിവയം    പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് ഡയറക്ടറി,  വാർഷിഔ ഭരണ  റിപ്പാർട്ട്, സാമ്പത്തിഔ 

അവപ്ലാഔന റിപ്പാർട്ട് എന്നിവയം  തയ്യാറാക്കുന്നു   

  21. സഹഔരണ ഇൻഫർപ്മഷൻ ബൂപ്റാ - സഹഔരണ  വൄപിസല  ഓപ്ദയാഖിഔ  പ്രസിദ്ധീഔരണമായ  സഹഔരണ 

വീഥി പ്രസിദ്ധീഔരിക്കുന്നത് സഹഔരണ ഇൻഫർപ്മഷൻ ബൂപ്റാ ആണ്.  

 22. പ്ലാ സസക്ഷൻ - ആക്ട്  ആൻറ് റൂൾ  പ്ഭദഖതിഔൾ തയ്യാറാക്കൽ, പരിപ്ശാധന, സസക്ഷനഔൾ തയ്യാറാക്കുന്ന 

പ്സ്റ്ററൃ്സമെ് ഒഫ് ഫാക്ട്സുഔൾ പരിപ്ശാധിചൃ ്നൽഔൽ, ഒപപ്റഷൻ മാനൃൽ  എന്നിവ  തയ്യാറാക്കലും പരിഷ്ക്കരിക്കലും 

, വഹപ്ക്കാടതി പ്ഔസുഔളിൻപ്മൽ നിരീക്ഷണം,  സലയ്സൺ ആഫീസറിൽ നിന്നും പ്ഔസുഔസള സംബന്ധിചൃ  

പ്രതിവാര  വിശദാംശങ്ങൾ യഥാസമയം പ്ശകരിക്കൽ, ഒപ്രാ   പ്ഔസുഔസള  സംബന്ധിചൄള്ള നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി 

ആവശയസപടുഔ, ഔരട് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പരിപ്ശാധിക്കുഔ,  വബപ്ലാ അസമൻറ്സമൻറുഔളസട പരിപ്ശാധന എന്നിവ 

സങയ്യുന്നു. 

   23. ഇൻസെക്ഷൻ സസൽ - സഹഔരണ  വൄപ്പുമായി   ബന്ധസപട്ട   ആഫീസുഔളിലും  സഹഔരണ സംഗങ്ങളിലും  

പരിപ്ശാധന  നടത്തുഔയാണ് പ്രധാന ഔർത്തവയം.        

       സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട ഔീഴിലുള്ള ജില്ലാ/സർക്കിൾ ആഫീസുഔളസട  ഗടന   

 
         രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിന് പുറപ്മ 14  ജില്ലാ ആഫീസുഔളം  2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷം രൂപീഔരിചൃ 14 സർക്കിൾ 

ആഫീസുഔൾ ഉൾസപസട  78 സർക്കിൾ ആഫീസുഔൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുെ്. ഇതിൽ ജില്ലാ ആഫീസുഔളസട 

പ്രവർത്തനം പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാർ ജനറലിസെയം  സർക്കിൾ തല ആഫീസുഔളസട പ്രവർത്തനം അസിസ്റ്റൻറ് 

രജിസ്ടാറുസടയം നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണ് നടക്കുന്നത്. ജില്ലഔളിൽ പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാസറ സഹായിക്കുന്നതിന് 

സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ (ഭരണം),   അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ (പ്ലാൻ), അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ (എസ്.സി എസ്.റൃി)  , എന്നീ 

പ്രധാന ഉപ്ദയാഖസ്ഥരും അവർക്ക് ഔീഴിൽ പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് ഇൻസെക്ടർ, വൈവർ,  ക്ലാർക്ക്, വടപിസ്റ്റ്,  ഒഫീസ് 

അറൃൻഡൻറ്, സൃീപർ എന്നീ ഉപ്ദയാഖസ്ഥരും ഉെ്. 

            പുതിയതായി രൂപം സഔാെ സർക്കിളഔൾ  - ഔാട്ടാക്കട, വർക്കല, പുനലൂർ, പ്ഔാന്നി, ഇടുക്കി ,ങാലക്കുടി, 

ൄന്നംൄളം , സഔാപ്ൊട്ടി , പട്ടാമ്പി, താമരപ്േരി , ഇരിട്ടി , പയ്യന്നൂർ ,സവള്ളരിക്കുെ് , മപ്ഞ്ശൃരം.      

 മാനവ വിഭവം 

 ജീവനക്കാർ 

       31.03.2019 സല സഹഔരണ വൄപിസല ജീവനക്കാരുസട എണ്ണം തസ്തിഔ തിരിചൃ ്ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു.  
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ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തിഔ അനവദിചൃ 
തസ്തിഔ 

KSR 
തസ്തിഔ 

ആസഔ 

1 സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ 1        - 1 

2 സഹഔരണ ആഡിറൃ് ഡയറക്ടർ 1        - 1 

3 അഡീഷണൽ  രജിസ്ട്രാർ / അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ 7 3 10 

4 പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാർ / പ്ജായിൻറ് ഡയറക്ടർ 33 23 56 

5 സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ / സഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ 37 15 52 

6 അസിസ്റ്റൻറ്  രജിസ്ട്രാർ / അസിസ്റ്റൻറ് v ഡയറക്ടർ 235 246 481 

7 രജിസ്ട്രാറുസട / ഡയറക്ടറുസട പി.എ 2        - 2 

8 ഇ.പി.ആർ. 1        - 1 

9 ഫിനാൻസ് ആഫീസർ 1        - 1 

10 പ്ലാ ആഫീസർ 1        - 1 

11 റിസർചൃ ്ആഫീസർ 1        - 1 

12 സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ് പ്ഗ്രഡ് 1 5  5 

13 പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് ഇൻസെക്ടർ /ആഡിറൃർ  
(ജൂനിയർ,സീനിയർ,സെഷൽ പ്ഗ്രഡ്) 

1182 1385 2567 

14 സഫയർ പ്ഔാപി സൂപ്രെ് 3        - 3 

15 ക്ലാർക്ക് 214        - 214 

16 വടപിസ്റ്റ് 136        - 136 

17 പ്ഔാൺഫിഡൻഷയൽ അസിസ്റ്റൻറ് 11        - 11 

18 വൈവർ 18        - 18 

19 ഒഫീസ് അറൃൻഡൻറ്/വനറൃ് വാചൃസ്മൻ 300        - 300 

21 വബൻഡർ 1        - 1 

22 ദപ്ഫദാർ 1        -  

23 പാർട്ട് വടം സൃീപർ 71        - 63 

24 ഫുൾ വടം സൃീപർ 3        -  

25 ഡാറൃാ എൻട്രി ഒപപ്ററൃർ 2        -  

 ആസഔ 2267 1672 3925 
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 ദിവസ പ്വതനത്തിൽ പ്ജാലി സങയ്യുന്നവർ  

  

1.ഒഫീസ് അറൃൻഡൻറ്     -       14 

2.പാർട്ട് വടം സൃീപർ       -        14  

 

 ആശ്രിത നിയമനങ്ങൾ ഉൾസപസടയള്ള ആസഔ നിയമനങ്ങൾ      

 

1. ജൂനിയർ ഇൻസെക്ടർ                236 

         2.    എൽ.ഡി ക്ലാർക്ക്                        36 

         3.   എൽ.ഡി വടപിസ്റ്റ്                        5 

         4.   ഒഫീസ് അറൃൻഡൻറ്                  28 

         5.   വൈവർ                                    2 

 

 സഡപൂപ്ട്ടഷനിൽ പ്പായവർ                   - 14 

 തസ്തിഔ സൃഷ്ടിക്കൽ  

    1. അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ                  - 14 

    2. ജൂനിയർ ഇൻസെക്ടർ                   - 14 

    3. എൽ.ഡി ക്ലാർക്ക്                         - 14                

        .               

 2018-19 വർഷം സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരമിചൃവർ 

 

ക്രമ നമ്പർ തസ്തിഔ എണ്ണം 

1 അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ/ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ 6 

2 പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാർ/ പ്ജായിൻറ് ഡയറക്ടർ 19 

3 സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ/ സഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ 19 

4 അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ / അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടർ 72 

5 
പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് ഇൻസെക്ടർ /ആഡിറൃർ  (ജൂനിയർ, സീനിയർ, 

സെഷൽ പ്ഗ്രഡ്) 
38 

6 വടപിസ്റ്റ് 4 

7 ഒഫീസ് അറൃൻഡൻറ് 10 

8 പാർട്ട് വടം സൃീപർ 1 

9 സഫയർപ്ഔാപി സൂപ്രെ് 2 
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സഹഔരണ വൄപിസല ഉപ്ദയാഖസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലനം 

     2018-19 വർഷത്തിൽ സഹഔരണ വൄപിസല Training Need Analysis  പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിന്    

തീരുമാനിചൃതിസെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2018 മാർചൃ ്12 മുതൽ 14 വസര സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ 

സവചൃ ് Training Need Analysis  സംഗടിപിചൄ,  IMG, ICM, ACSTI  സഹഔരണ വൄപിസല വിവിധ തസ്തിഔഔളിലുള്ള 

ഉപ്ദയാഖസ്ഥർ എന്നിവസര ഉൾസപടുത്തി സംഗടിപിചൃ Training Need Analysis സെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  IMG, ICM, 

ACSTI  എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംഗടിപിപ്ക്കെ പ്പ്രാഗ്രാമുഔളസട സഷഡൂളഔൾ നിശൄയിക്കുയം സങയ്തു. മുൻ 

വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമായി പുതുതായി നിയമിക്കസപടുന്ന ഇൻസെപ്ക്ടഴ്സ് / ഒഡിപ്റൃഴ്സിന് IMG, ICM എന്നീ 

സ്ഥാപനങ്ങസള സംപ്യാജിപിചൄസഔാെ് രു മാസസത്ത Induction course നൽൄന്നതിനം തീരുമാനിചൄ. . 

     2018-19 ഔാലയളവിൽ വിവിധ സട്രയിനിംഖ് പ്പ്രാഗ്രാമുഔളിലായി തിരുവനന്തപുരം,  ഔണ്ണൂർ ഐ.സി.എം 

പ്ഔന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 931 ഉദയഖസ്ഥർക്കും തിരുവനന്തപുരം, സഔാചൃി, പ്ഔാഴിപ്ക്കാട് എന്നീ ഐ.എം.ജി പ്ഔന്ദ്രങ്ങളിൽ 

നിന്ന് 490 ഉദയഖസ്ഥർക്കും അഗ്രിഔൾചൃറൽ പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് സ്റ്റാഫ് സട്രയിനിംഖ് ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ടിൽ നിന്നും 206 

ഉദയഖസ്ഥർക്കും പരിശീലനം ലഭിചൃിട്ടുെ്.   

 

                   വൄപിസെ ഔീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറൃ് ആഫീസുഔൾ 
 

1.സഹഔരണ വിജിലൻസ് 
               പ്ഔരള സർക്കാറിസെ   02.02.2008 സല 41/08 നം ഉത്തരവം  ബഹു. സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട 

12.05.2008 സല 32/08 നം. സർക്കുലറും പ്രഔാരം സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട  ഔീഴിൽ പ്ഔരള സഹഔരണ 

നിയമം വൄപ് 68 എ പ്രഔാരം സഹഔരണ വിജിലൻസ് വിഭാഖം 2008 മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിചൄ. പ്ഔരള 

സംസ്ഥാനം മുള്ളൃവൻ അധിഔാര പരിധിപ്യാട് ടി സഡപൂട്ടി ഇൻസെക്ടർ ജനറൽ ഒഫ് പ്പാലീസ് (ഡി.ഐ.ജി )  

റാങ്കിലുള്ള ഉപ്ദയാഖസ്ഥസന വിജിലൻസ് ആഫീസറായി നിയമിചൄസഔാെ് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി 

സഹഔരണ വിജിലൻസ് ആഫീസറും വിജിലൻസ് ആഫീസറുസട ഔീഴിൽ പ്രാ സഡപൂട്ടി പ്പാലീസ് സൂപ്രെിസെ 

നിയന്ത്രണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ,സഔാല്ലം , പത്തനംതിട്ട ,ആലപ്പുഴ ജില്ലഔൾ അധിഔാര പരിധിയായി ആലപ്പുഴ 

ദക്ഷിണ പ്മകല ആഫീസും പാലക്കാട് ,ഇടുക്കി ,  പ്ഔാട്ടയം, ഏറണാൄളം ,തൃശ്ശൂർ എന്നീ ജില്ലഔൾ പ്രവർത്തന 

പരിധിയായി ഔണ്ണൂർ ഉത്തര പ്മകലാ ആഫീസുമായി സമാത്തം 3 പ്മകലാ ആഫീസുഔൾ പ്രവർത്തിചൄ വരുന്നു. 

സഹഔരണ വിജിലൻസിൽ ആസഔ 39 തസ്തിഔഔൾ ഉെ്. 

                 ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസല പണാപഹരണം , സാമ്പത്തിഔ ക്രമപ്ക്കടുഔൾ ,  

അഴിമതിഔൾ, മറൃ് ഗുരുതരമായ ക്രമപ്ക്കടുഔൾ എന്നിവയിൻപ്മൽ സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ നിർപ്േശിക്കുന്ന 

പരാതിയിൻപ്മൽ ഡി.വവ.എസ്.പി  /  പ്പാലീസ് ഇൻസെക്ടർ  എന്നിവർ അപ്നൃഷണം നടത്തി സമർപിക്കുന്ന റിപ്പാർട്ടുഔൾ 

സഹഔരണ വിജിലൻസ് ആഫീസറുസട ശുപാർശപ്യാട് ടി രജിസ്ട്രാർക്ക് നൽൄന്നു. 

          ഭരണപരമായ ഔാരയങ്ങൾ ആസ്ഥാന ആഫീസിൽ പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാറും പ്മകലാ ആഫീസുഔളിൽ 

സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാറും വഔഔാരയം സങയ്തു വരുന്നു.. 2018-19 വർഷം 45 പ്ഔസുഔൾ അപ്നൃഷണത്തിനായി ലഭിചൃിട്ടുെ്. തൻ വർഷം 

31 പ്ഔസുഔളിൽ റിപ്പാർട്ട് സമർപിചൃിട്ടുെ്. .സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട നിർപ്േശ പ്രഔാരം തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ 

സഹഔരണ ബാങ്കിസല ക്രമപ്ക്കട് സംബന്ധിചൃ ്സഹഔരണ നിയമം 66 പ്രഔാരമുള്ള പരിപ്ശാധന 2018 ജൂൺ മുതൽ 
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നവംബർ മാസം വസര പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാറുസട പ്നതൃതൃത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതും അതിൽ ആസ്ഥാന പ്മകലാ 

ആഫീസുഔളിസല  സഹഔരണ വൄപ്  ഇൻസെക്ടർമാരും  സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാറും പസങ്കടുത്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.   

 

2.സഹഔരണ വട്രബൂണൽ 

   പ്ഔരള സഹഔരണ വട്രബൂണൽ  സഹഔരണ വൄപിസെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

സംസ്ഥാനം മുള്ളൃവൻ അധിഔാര പരിധിയള്ള അപപ്ലറൃ് അപ്താറിറൃിയാണ്. സഹഔരണ വട്രബൂണലായി 

സർവ്വീസിലുള്ള ജില്ലാ ജഡ്ജ് സഡപൂപ്ട്ടഷൻ വയവസ്ഥയിൽ പ്സവനം അനഷ്ഠിക്കുന്നു. നിലവിൽ  10 ജീവനക്കാർ 

ഉെ്.   

 2018-19 വർഷം  ലഭിചൃ ആസഔ അപ്പക്ഷഔളസടയം തീർപാക്കിയതുമായ അപ്പക്ഷഔളസടയം വിവരം 
 

 Opening 
Balance 

Received during  
the year 

Closed during 
the year 

Balance 

Appeal 68 177 175 70 

Revision 60 113 129 44 

Restoration - 1 0 1 

 

3.സഹഔരണ ആർബിപ്ട്രഷൻ പ്ഔാടതി          

            tIcf kl-I-c-W-\n-baw വൄപ് 69 {]Imcw  [\-]-c-a-Ãm¯ XÀ¡-§Ä XoÀ¸m-¡p-¶-Xn-\p-thെn   

2010 BKÌv 11-þmw Xob-Xn-bnse-  Pn. H. (]n) 147/2010 \¼À kÀ¡mÀ D¯-chv {]ImcamWv Cu tImSXn 

Øm]n-X-am-b-Xv.  

   a) (പ്നാർപ്ത്തൺ) പ്ഔാഴിപ്ക്കാട ്

         പ്ഔാഴിപ്ക്കാട്   ആസ്ഥാനമായി  വടക്കൻ ജില്ലഔളായ തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, പ്ഔാവിപ്ക്കാട്, വയനാട്, 

ഔണ്ണൂർ, ഔാസർപ്ഖാഡ്  ,  F¶o  7  PnÃ-IfmWv Cu   tImS-Xn-bpsS {]hÀ¯\]-cn-[n-bn-ep-Å-Xv. 

 

       2018-19 ഔാലയളവിൽ ആസഔ 65 പ്ഔസുഔൾ ഫയൽ സങയ്തിട്ടുെ്. 75 പ്ഔസുഔൾ തീർപ് 

ഔൽപിചൃിട്ടുെ്. 300 പ്ഔസുഔൾ hÀjm-h-km\w _m¡n നിൽക്കുന്നുെ്. 

    b) (സപ്ത്തൺ) തിരുവനന്തപുരം 

    തിരുവനന്തപുരം  ആസ്ഥാനമായി സതക്കൻ ജില്ലഔളായ തിരുവനന്തപുരം , സഔാല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, 

പ്ഔാട്ടയം,  ഇടുക്കി, എറണാൄളം   F¶o  7  PnÃ-IfmWv Cu   tImS-Xn-bpsS {]hÀ¯\]-cn-[n-bn-ep-Å-Xv.  

            നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും ആലപ്പുഴയിലും എറണാൄളത്തും സിറൃിംഖ് നടത്തി വരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, 

സഔാല്ലം F¶o PnÃ-Iളിസല പ്ഔസുഔൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആസ്ഥാനത്ത് സവചൄം ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, F¶o 

PnÃ-Iളിസല പ്ഔസുഔൾ ആലപ്പുഴ ഔയാമ്പ് സിറൃിംഖിലും പ്ഔാട്ടയം,  ഇടുക്കി, എറണാൄളം  F¶o PnÃ-Iളിസല 
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പ്ഔസുഔൾ എറണാൄളം  ഔയാമ്പ് സിറൃിംഖിലും സവചൃ ്തീർപ് ഔൽപിചൃ ്വരുന്നു.     2018-19 ഔാലയളവിൽ ആസഔ 87 

പ്ഔസുഔൾ ഫയൽ സങയ്തിട്ടു െ്. ഫയലിംഖ് ഫീസിനത്തിൽ സർക്കാറിപ്ലക്ക്   253000 രൂപ സങല്ലാൻ മുകാന്തിരം 

ടുക്കിയിട്ടുെ്.  137 പ്ഔസുഔൾ തീർപ് ഔൽപിചൃിട്ടുെ്.  

4. സഹഔരണ ഒംബുഡ്മാൻ 

                 പ്ഔരള സർക്കാർ 2010 ൽ പ്ഔരള സഹഔരണ ഒംബുഡ്മാൻ പദ്ധതി 2010 ന് രൂപം നൽൄഔയൊയി. 

ആയതിസെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 01.03.2011 ൽ ആദയസത്ത സഹഔരണ ഒംബുഡ്മാൻ നിയമിതനാ യി . നിലവിൽ 

ഒംബുഡ്മാനായ ശ്രീമതി.  ജീനാ പ്ജാസ് 25.04.2017 മുതൽ പ്രവർത്തിചൄ  വരുന്നു. സഹഔരണ ഒംബുഡ്മാൻ 

ആഫീസിസെ ഭരണപരമായ ഔാരയങ്ങൾ സങയ്യുന്നതിനായി സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിസല  

സക്രഡിറൃ്(2) സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാസറ  ഈ ആഫീസിസല സസക്രട്ടറിയായം (ഇൻങാർജ്ജ് ),  ഒംബുഡ്മാസനയം 

സസക്രട്ടറിസയയം സഹായിക്കുന്നതിപ്ലക്കായി പ്രവർത്തി ക്രമീഔരണ വയവസ്ഥയിൽ രു സഹഔരണ സംഗം 

ഇൻസെക്ടസറ ആഫീസ് ഇൻസെക്ടറായം ,സി.എ തസ്തിഔയിൽ രാസളയം എൽ.ഡി ക്ലർക്ക്, ഒഫീസ് അറൃൻഡൻറ് 

തസ്തിഔഔളിൽ പ്രവൃത്തി ക്രമീഔരണ വയവസ്ഥയിൽ ഒപ്രാരുത്തസരയം വൈവർ തസ്തിഔയിൽ ദിവസക്കൂലി 

ഇനത്തിൽ രാസളയം പാർട്ട് വടം സൃീപർ തസ്തിഔയിൽ ഔൺപ്സാളിപ്ഡറൃഡ് വയവസ്ഥയിൽ രാസളയം ഈ 

ആഫീസിൽ നിയമിചൃിട്ടുെ്.    

           2018-19 വർഷത്തിൽ 550 പരാതിഔൾ  ലഭിക്കുഔയം അതിൽ 130 പരാതിഔളിൽ തീർപ് ഔൽപിചൃിട്ടുള്ളതുമാണ്. 

പരാതി ന്നിന് 50 രൂപ ക്രമത്തിൽ 2018-19 വർഷം  27500/- രൂപ ഫീസിനത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ ടുക്കിയിട്ടുെ്.  

ടുക്കിയിട്ടുെ്.  

5. സംസ്ഥാന സഹഔരണ സതരസെടുപ് ഔമ്മീഷൻ 
        

       സംസ്ഥാനസത്ത വായ്പ ,സഫഡറൽ ,സസൻട്രൽ , അസപക്സ് സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസല ഭരണ സമിതി 

സതരസെടുപിസെ പ്മൽപ്നാട്ടം നിയന്ത്രണം ,മാർഗ്ഗ നിർപ്േശങ്ങൾ എന്നിവ ചുമതലസപടുത്തിസക്കാെ് 2001 ൽ 

സർക്കാർ സംസ്ഥാന സഹഔരണ സതരസെടുപ് ഔമ്മീഷൻ രൂപീഔരിചൄ. ആയതിപ്ലക്ക് ഖവൺസമൻറ് 

സസക്രട്ടറിപ്യറൃിസല നിയമ വൄപ് സെഷയൽ സസക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള രു ഉപ്ദയാഖസ്ഥസന സഡപൂപ്ട്ടഷൻ 

വയവസ്ഥയിൽ സംസ്ഥാന മുകയ സഹഔരണ സതരസെടുപ് ഔമ്മീഷണറായി ഖവൺസമൻറ് നിയമിചൄ.   

               2009 വസര സംസ്ഥാനസത്ത വായ്പ ,  സഫഡറൽ ,  സസൻട്രൽ ,  അസപക്സ് സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസല 

ഭരണ സമിതി സതരസെടുപ് മാത്രപ്മ സംസ്ഥാന സഹഔരണ സതരസെടുപ് ഔമ്മീഷൻ ആഫീസിൽ 

നിർവ്വഹിപ്ക്കെിയിരുന്നുള്ളൂ. 2010 ൽ ഇവക്ക് പുറപ്മ ഇതര സംഗങ്ങളിസല പ്രാതിനിധയ സപാതുപ്യാഖ സതരസെടുപ് 

ടി സംസ്ഥാന സഹഔരണ സതരസെടുപ് ഔമ്മീഷസെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിട്ടുെ്.       

   സംസ്ഥാനസത്ത എല്ലാ സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസലയം (ഇതര വൄപ്പുഔൾ ഉൾസപസട ) പ്വാട്ടർ പട്ടിഔ  

 തയ്യാറാക്കൽ ,ഭരണ സമിതി സതരസെടുപ്,  പ്രസിഡൻറ് , വവസ് പ്രസിഡൻറ് ,  പ്ഹാണററി സസക്രട്ടറി , 

സങയർമാൻ എന്നീ ഭാരവാഹിഔളസട സതരസെടുപ്, പ്രാതിനിധയ സപാതുപ്യാഖ സഭാ സതരസെടുപ്, എന്നിവ 

സംസ്ഥാന സഹഔരണ സതരസെടുപ് ഔമ്മീഷൻ വിർവ്വഹിക്കുന്നു. ടാസത പ്സ്റ്ററൃ്സമൻറ് പരിപ്ശാധന, സതരസെടുപ് 

സങലവ് ഔണക്ക് പരിപ്ശാധന,  സതരസെടുപ് പരാതി പരിപ്ശാധിക്കൽ ,  ആർബിപ്ട്രഷൻ പ്ഔാടതി, ട്രിബൂണൽ 

വഹപ്ക്കാടതി ,  സുപ്രീം പ്ഔാടതി എന്നിവയിസല സംസ്ഥാന സഹഔരണ സതരസെടുപ് പ്ഔസ് ഫയലുഔൾ 
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വഔഔാരയം സങയ്യൽ, വദനംദിന ആഫീസ് പ്ജാലിഔൾ ,  എസ്റ്റാബ്ലിസെൻറ് പ്ജാലിഔൾ എന്നിവയം നിർവ്വഹി ചൄ 

വരുന്നു. 

 

6. സതാഴിലധിഷ്ഠിത വിദയാഭയാസത്തിന് പ്വെിയള്ള സഹഔരണ അക്കാദമി (CAPE) 

        1955 സല തിരുവിതാംർ - സഔാചൃി ലിറൃററി സയൻറിഫിക്ക് ആൻറ് ങാരിറൃബിൾ സസാവസറൃി ആക്ട് 

അനസരിചൃ ്നിലവിൽ വന്ന പ്ഔരള സർക്കാർ സഹഔരണ വൄപി സെ സ്ഥാപനമാണ്   CAPE. എഞ്ിനീയറിംഖ് , 

സമഡിസിൻ ,  മാപ്നസെൻറ്  എന്നിവ പ്പാലുള്ള സതാഴിലധിഷ്ഠിത പ്മകലയിസല വിദയാഭയാസത്തിനം പരിശീലനത്തിനമുള്ള 

സൗഔരയം പ്രദാനം സങയ്യുഔ എന്നതാണ് ഇതിസെ ലക്ഷയം.  CAPE സെ  ഔീഴിൽ 9 എഞ്ിനീയറിംഖ് പ്ഔാപ്ളജുഔളം രു 

മാപ്നസെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട് , രു നഴ്സിംഖ് പ്ഔാപ്ളജ് ,  രു ഫിനിഷിംഖ് സ്ക്കൂൾ , പുന്നപ്രയിസല രു ആശുപത്രി എന്നിവ 

പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

               2018-19 വർഷം  പ്സ്റ്ററൃ് പ്ലാനിസെ  ഔീഴിൽ പ്ഔാ ഒപപ്റ റൃീവ്  അക്കാദമി ഒഫ് സപ്രാഫഷണൽ  
എഡൂപ്ക്കഷൻ പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് അക്കാദമി ഒഫ് സപ്രാഫഷണൽ എഡൂപ്ക്കഷൻ  ( CAPE) ന്  457.54 ലക്ഷം രൂപ 

അനവദിചൃ ്നൽഔിയിട്ടുെ്.   
   

                    വൄപിസെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

സഹഔരണ വൄപിസെ  പ്രവർത്തനം 
 

1. സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ രജിസ്ട്രർ സങയ്ത് നൽൄഔ. 

2. സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട നിയമാവലിയം അവയസട ഔാലാ ഔാലങ്ങളിലുള്ള    പ്ഭദഖതിയം  പരിപ്ശാധിചൃ ്   

     രജിസ്ട്രർ   സങയ്ത് നൽൄഔ. 

3.  സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസല ഭരണ സമിതിയിപ്ലക്കുള്ള സതരപ്െടുപ് നടത്തിസക്കാടുക്കുഔ. 

4. സഹഔരണ സംഗങ്ങളിൽ രു ഔമ്മിറൃി രൂപീഔരണം പരാജയസപടുപ്മ്പാപ്ഴാ നിലവിലുള്ള ഔമ്മിറൃി പിരിചൄ  

    വിടുപ്മ്പാപ്ഴാ    പഔരം അഡ്മിനിപ്സ്ട്രഷൻ / അഡ്മിനിപ്സ്ട്രറൃീവ് ഔമ്മിറൃിസയ നിയമിചൃ ് ഭരണ സ്തംഭനം ഴിവാക്കുഔ.  

5. സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാറിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിഔ സഹായങ്ങൾ ലഭയമാക്കുഔ.  

6.എല്ലാ തരം സഹഔരണ സംഗങ്ങളസടയം ആഡിറൃ് നിർവ്വഹിക്കുഔ.  

7. സഹഔരണ സംഗങ്ങളിൽ ഔാലാ ഔാലങ്ങളിൽ  പരിപ്ശാധന നടത്തുഔയം ആവശയമായ ഔാരയങ്ങളിൽ    

    അപ്നൃഷണം    നടത്തുഔയം ക്രമപ്ക്കടുഔളം അഴിമതിഔളം ഔണ്ടുപിടിചൃ ് ൄറൃക്കാർസക്കതിസര നടപടി  

    സൃീഔരിക്കുഔയം സംഗത്തിനൊയ    സാമ്പത്തിഔ നഷ്ടം ഈടാക്കുഔയം സങയ്യുഔ.    

8. സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്മൽ പ്നാട്ടം വഹിക്കുഔ , നിർപ്േശങ്ങൾ നൽൄഔ, നിയമ – ങട്ട 

    വയവസ്ഥഔൾ പാലിക്കുന്നതിനള്ള നിർപ്േശങ്ങൾ നൽൄഔ. 

9.  അംഖങ്ങൾ , ജീവനക്കാർ, ഇടപാടുഔാർ  എന്നിവരും സഹഔരണ സംഗങ്ങളം തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് തീർപ്  
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    ഔൽപിക്കുഔ    (ആർബിപ്ട്രഷൻ) 

10.  ആർബിപ്ട്രഷൻ തീർപ് നടപിലാക്കി സഔാടുക്കുഔ (വിധി നടത്തിപ്) . 

11.   സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലാസത വരുപ്മ്പാൾ ലിഔൃിപ്ഡഷൻ നടപടിഔൾ നിർവ്വഹിക്കുഔ. 

12.  ആർബിപ്ട്രഷൻ തീർപിൻ പ്മലുള്ള അപീൽ , റിവിഷൻ ,റിവൂ ഇവ നടത്തുഔ. 

13. സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്കും അതിസല ജീവനക്കാർക്കും ഇടപാടുഔാർക്കും ബാധഔമായ എല്ലാ ഔാരയങ്ങളം    

    സർക്കാർ നിർപ്േശങ്ങൾക്കും നിയമ –ങട്ട വയവസ്ഥഔൾക്കനസൃതവം ആയി മാർഗ്ഗ നിർപ്േശങ്ങൾ നൽൄഔ.  

സ്റ്റാറൃൂട്ടറി പ്രവർത്തന റിപ്പാർട്ട ് 

      ആർബിപ്ട്രഷൻ , എക്സിഔൂഷൻ , ലിഔൃിപ്ഡഷൻ എന്നിവയമായി ബന്ധസപട്ട്  2018-19 വർഷസത്ത  

വിവരങ്ങൾ ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു.       

31.03.2019 സല ആർബിപ്ട്രഷൻ പ്ഔസുഔളസട ബാക്കി നിൽപ്  
 
 
ക്രമനമ്പർ ആർബിപ്ട്രഷൻ പ്ഔസുഔളസട എണ്ണം തുഔ ലക്ഷത്തിൽ 

1 31.03.2018 സല ബാക്കി നിൽപ് 78235 198747.05 

2 01.04.2018 apXÂ 31.03.2019 hsc 

സൃീഔരിചൃത് 

163946 395869.42 

 ആസഔ 242181 594616.47 

3 01.04.2018 apXÂ 31.03.2019 hsc 

തീർപാക്കിയത് 

185466 435206.88 

 31.03.2019 സല ബാക്കി നിൽപ് 56715 159409.59 

     പ്മൽ സൂങിപിചൃതിൽ തിരുവനന്തപുരം, പ്ഔാഴിപ്ക്കാട് ആർബിപ്ട്രഷൻ പ്ഔാടതിഔളിസല ആർബിപ്ട്രഷൻ 

പ്ഔസുഔളസട പുപ്രാഖതി വിവരം ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു.    

തിരുവനന്തപുരം, പ്ഔാഴിപ്ക്കാട് ആർബിപ്ട്രഷൻ പ്ഔാടതിഔളിസല 31.03.2019 സല ആർബിപ്ട്രഷൻ പ്ഔസുഔളസട ബാക്കി 

നിൽപ ്   

ക്രമ നമ്പർ 

ആർബിപ്ട്രഷൻ തിരുവനന്തപുരം (എണ്ണം) പ്ഔാഴിപ്ക്കാട്  (എണ്ണം) 

1 31.03.2018 സല ബാക്കി നിൽപ ് 301 310 
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2 01.04.2018 apXÂ 31.03.2019 hsc സൃീഔരിചൃത് 104 71 

 ആസഔ 405 381 

3 01.04.2018 apXÂ 31.03.2019 hsc 

തീർപാക്കിയത് 
130 81 

 31.03.2019 സല ബാക്കി നിൽപ ് 275 300 

          
     
31.03.2019 സല എക്സിഔൂഷൻ പ്ഔസുഔളസട ബാക്കി നിൽപ്  
 
ക്രമനമ്പർ 

എക്സിഔൂഷൻ പ്ഔസുഔളസട എണ്ണം തുഔ ലക്ഷത്തിൽ 

1 31.03.2018 സല ബാക്കി നിൽപ ് 149767 247050.14 

2 01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വസര 

സൃീഔരിചൃത് 

82818 204911.74 

 BsI 232585 451961.88 

3 01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വസര 

തീർപാക്കിയത് 

74222 131792.97 

 31.03.2019 സല ബാക്കി നിൽപ ് 158363 320168.91 

 
 
 31.03.2019 സല ലിഔൃിപ്ഡഷൻ പ്ഔസുഔളസട ബാക്കി നിൽപ് 
 

ക്രമ നമ്പർ ലിഔൃിപ്ഡഷൻ പ്ഔസുഔളസട എണ്ണം 
ആസ്തി (തുഔ 
ലക്ഷത്തിൽ) 

ബാദ്ധയത (തുഔ 
ലക്ഷത്തിൽ) 

1 31.03.2018 സല ബാക്കി നിൽപ ് 657 3774.86 4631.93 

2 01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വസര 
സൃീഔരിചൃത് 

38 41.22 35.61 

 ആസഔ 695 3816.08 4667.54 

3 01.04.2018 മുതൽ 31.03.2019 വസര 
തീർപാക്കിയത് 

84 14.66 15.48 

 31.03.2019 സല ബാക്കി നിൽപ ് 611 3801.42 4652.06 
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      പദ്ധതിഔളം മറൃ് സാമ്പത്തിഔ സഹായങ്ങളം 

 

വൄപിസെ പദ്ധതിഔൾ 

 1. സംപ്യാജിത സഹഔരണ വിഔസന പദ്ധതി  

ഗ്രാമീണ ഔാർഷിഔ സമ്പദ് വയവസ്ഥയിൽ സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങളസട പങ്കാളിത്തവം, സൃാധീനവം 

ഔാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനം, വിപുലീഔരിക്കുന്നതിനം അത് വഴി സപാതു സമ്പദ് വയവസ്ഥയിൽ വിഔസനം 

സാധയമാക്കുന്നതിനം ലക്ഷയമിട്ട് പ്ദശീയ സഹഔരണ വിഔസന പ്ഔാർപപ്റഷൻ (എൻ.സി.ഡി.സി) പ്ദശീയ 

തലത്തിൽ സതരസെടുക്കസപട്ട ജില്ലഔളിൽ നടപിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സംപ്യാജിത സഹഔരണ വിഔസന 

പദ്ധതി (ഐ.സി.ഡി.പി) ഏഴാം പഞ്വത്സര പദ്ധതി ഔാലത്താണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിചൃത്. 

വിഔസന പദ്ധതിഔൾ ആവിഷ്കരിചൃ ്ധനസഹായം അനവദിക്കുന്നതിൽ പ്നരിടുന്ന ഔാലതാമസം ഴിവാക്കി, 

രു ജില്ലസയ അടിസ്ഥാന യൂണിറൃായി ഔണക്കാക്കി, ആ ജില്ലസയ സഹഔരണ പ്മകലയസട സമ്പൂർണ്ണ വിഔസനം 

ലക്ഷയമാക്കിസക്കാൊണ് സംപ്യാജിത സഹഔരണ വിഔസന പദ്ധതിയ്ക്ക് രൂപം നൽഔിയിട്ടുള്ളത്.  ഔർഷഔർക്കും, 

ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്കം സമചൃസപട്ട പ്രപ്യാജനം ലഭയമാക്കുന്ന തരത്തിൽ സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങളസട അടിസ്ഥാന 

സൗഔരയങ്ങൾ വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനം അതിലൂസട സമചൃസപട്ട പ്സവനം ലഭയമാക്കുന്നതിനം  ഈ പദ്ധതി മൂലം 

സാധിക്കുന്നതാണ്. 

രു പ്രപ്ദശത്തിസെ വിഔസനത്തിന് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ പ്ഔന്ദ്രീഔരിചൃ ്പ്രവർത്തനം നടപ്ത്തെതിസെ 

ആവശയഔത പ്ബാധയസപട്ട പശൄാത്തലത്തിലാണ് ഐ.സി.ഡി.പി പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് എൻ.സി.ഡി.സി 

തീരുമാനിചൃത്.  അപ്താടുടി  ‘രു പ്രപ്ദശത്തിസെ വിഔസനം സഹഔരണ സംഗങ്ങളിലൂസട ’ എന്ന ആശയത്തിന് 

ശാക്തീഔരണം ലഭിചൄ.  മസറൃാരു അ ർത്ഥത്തിൽ, സതരസെടുക്കസപടുന്ന ജില്ലഔൾ പ്ഔന്ദ്രമാക്കി അതത് ജില്ലഔളിസല 

സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങസള ഗ്രാമീണ വിഔസന പ്രക്രിയയസട പ്ഔന്ദ്രബിന്ദുവായി വളർത്തിസയടുക്കുഔയാണ് 

ഐ.സി.ഡി.പി സഔാെ് ഉപ്േശിചൃിട്ടുള്ളത്.  ഈ ലക്ഷയം സാക്ഷാത്ഔരിക്കുന്നതിന് സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട 

അടിസ്ഥാന സൗഔരയങ്ങൾ വർദ്ധിപിപ്ക്കെതുെ്.  സഹഔരണ പ്മകലയസട പിപ്ന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് ഔാരണമായി 

ചൂെി ഔാണിക്കസപട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിസെ ൄറവ്, ഔാരയക്ഷമത ൄറെ മന ഷയ വിഭവപ്ശഷി, 

സർക്കാരിപ്നാടുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത സാമ്പത്തിഔ ആശ്രയതൃം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഔഴിയന്നത്ര പരിഹാരം ഔസെത്തുഔ 

എന്നതും ഐ.സി.ഡി.പിയസട പ്രധാന ലക്ഷയമാണ്. 

                1986 ഡിസംബറിൽ ഇന്തയയിലാദയമായി ഐ.സി.ഡി.പി പദ്ധതി പശൄിമബംഖാളിസല ‘നഡിയ’ ജില്ലയിൽ 

ആരംഭിചൄ. പ്ഔരളത്തിൽ ആദയമായി 1989 - ൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിചൄ.  തുടർന്ന് പ്ഔരളത്തിസല 

ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ എന്നീ ജില്ലഔളിൽ പദ്ധതിയസട രൊം ഗട്ടം ആരംഭിക്കുഔയം ഇപ്പാൾ നടപിലാക്കി 

വരിഔയം സങയ്യുന്നു.  വയനാട് ജില്ലയിൽ പദ്ധതി യസട രൊം ഗട്ടം 2009 ൽ ആരംഭിചൃ ്2013 ൽ പൂർത്തിയാക്കി. 

2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷത്തിൽ ആസഔ  32.80 പ്ഔാടി രൂപ ബഡ്ജറൃ് വിഹിതമായി 

വഔയിരുത്തിയിരുന്നതിൽ  13.137 പ്ഔാടി രൂപ ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ഐ.സി.ഡി.പി രൊം ഗട്ട പദ്ധതിയ്ക്ക് 

പ്വെി അനവദിചൃ ് നൽഔിയിട്ടുെ്. 

ഇന്തയയിലാദയമായി സഹഔരണ പ്മകലയിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിസല പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ ബാങ്കുഔസളയം 

ഇടുക്കി ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കിസനയം പ്ഔാർത്തിണക്കി പ്ഔാർബാങ്കിംഖ് സംവിധാനം 

നടപിലാക്കിസക്കാെിരിക്കുന്നു.  ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തങ്കമണി പ്തയില ഫാക്ടറി, വഹപ്റഞ്് സൂപർ സെഷയാലിറൃി 
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സഹഔരണ ആശുപത്രി, പ്രാഥമിഔ സംഗങ്ങൾക്ക് സഔട്ടിടം നിർമ്മാണം, ഔാർഡമം വൈയർ യൂണിറൃ്, പ്ഖാഡൗൺ, 

ക്ഷീര സംഗങ്ങൾക്ക് പാൽ സംസ്കരണ യൂണിറൃ് എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുഔ അനവദിചൄ. 

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്ക് സഔട്ടിട നിർമ്മാണം ആശുപത്രി സംഗങ്ങൾക്ക് 

അശുപത്രി അടിസ്ഥാന സൗഔരയ വിഔസനം, വിദയാഭയാസ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗഔരയ 

വിഔസനം, ക്ഷീര സംഗങ്ങൾത്ത് പാൽ സംസ്കരണ യൂണിറൃ്, എസ്.സി.എസ്.റൃി, വനിതാ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ, 

വഔത്തറി സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ എന്നിവയസട അടിസ്ഥാന സൗഔരയ വിഔസനം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 

തുഔ അനവദിചൄ നൽഔി. 

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രാഥിമിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്ക് സഔട്ടിട നിർമ്മാണം, പ്ഖാഡൗൺ, ഔയാഷ് ഔൗെർ, 

പ്സ്ട്രാംഖ് റൂം, ഫർണിചൃർ എന്നിവയ്ക്കം ക്ഷീര സംഗങ്ങൾക്ക് പാൽ സംസ്കരണ യൂണിറൃ്, ആശുപത്രി സംഗങ്ങൾക്ക് 

ആശുപത്രിയസട അടിസ്ഥാന സൗഔരയ വിഔസനം, എസ്.സി/എസ്.റൃി വനിതാ സംഗങ്ങളസട വിഔസനം എന്നീ 

ആവശയങ്ങൾ ഐ.സി.ഡി.പി വഴി ധനസഹായം അനവദിചൃ ്നൽഔി. 

  

 2. എസ്.ടി (എസ്.എ.) പുനർവായ്പ 

 

                2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷം സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്കിന് എസ്.ടി (എസ്.എ.) 

പുനർവായ്പയായി 1500/- പ്ഔാടി രൂപ നബാർഡ് അനവദിക്കുഔയം ടി തുഔ സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്കിസെ  

വിഹിതം ഉൾസപസട ചുവസട പ്ങർക്കും പ്രഔാരം ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾക്ക് ഔാർഷിഔ വായ്പയായി വിതരണം 

സങയ്തിട്ടുമുെ്. 

ജില്ലാ സഹഔരണ 
ബാങ്ക് 

നബാർഡ് വിഹിതം  

(പ്ഔാടിയിൽ) 

സംസ്ഥാന 
സഹഔരണ ബാങ്ക് 
വിഹിതം (പ്ഔാടിയിൽ) 

ആസഔ 

സഔാല്ലം 31.21 7.79 39.00 

ആലപ്പുഴ 258.40 64.60 323.00 

പത്തനംതിട്ട 92.80 23.20 116.00 

പ്ഔാട്ടയം 36.80 9.20 46.00 

ഇടുക്കി 102.40 25.60 128.00 

എറണാൄളം 80.00 20.00 100.00 

തൃശ്ശൂർ 113.60 28.40 142.00 

പാലക്കാട് 66.40 16.60 83.00 

മലപ്പുറം 83.20 20.80 104.00 

പ്ഔാഴിപ്ക്കാട് 265.63 66.37 332.00 
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വയനാട് 87.96 22.04 110.00 

ഔണ്ണൂർ 182.40 45.60 228.00 

ഔാസർപ്ഖാഡ് 99.20 24.80 124.00 

ആസഔ 1500.00 375.00 1875.00 

 

        

  3.  പട്ടിഔ ജാതി ഔടാശൃാസ പദ്ധതി 

               സർക്കാരിസെ 30.03.2015 സല സ.ഉ(അചൃടി) 24/2015/പജപവവിവ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രഔാരം പ്ഔരള 

സംസ്ഥാനത്തിസല പട്ടിഔജാതി ജനവിഭാഖം സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതും 31.03.2010ന് മുമ്പ് 

തിരിചൃടവ് ഔാലാവധി ഔഴിെതും ൄടിേിഔയായതുമായ വായ്പഔൾക്ക് രു ലക്ഷം രൂപയസട ഔടാശൃാസം 

അനവദിചൃ ്പരാമർശം (1) പ്രഔാരം സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറസപടുവിക്കുഔയൊയി.  ടി പദ്ധതിയിൻഔീഴിൽ 31.03.2015 

ന് പ്ശഷം (31.03.15 മുതൽ 31.05.15 വസര) വായ്പാ ഔടം അവസാനിപിചൃ വഔയിൽ 71.73 പ്ഔാടി രൂപയം, 31.03.2015 ന് 

മുമ്പ് വായ്പാ ഔടം അവസാനിപിചൃ വഔയിൽ 49.89 പ്ഔാടി രൂപയം, 31.08.2015 ന് മുമ്പ് (01.06.2015 മുതൽ 31.08.2015 

വസര) വായ്പാ ഔടം അവസാനിപിചൃ വഔയിൽ 11.25 പ്ഔാടി രൂപയം ഉൾസപസട 132.87 പ്ഔാടി രൂപ 

സംഗങ്ങൾ/ബാങ്കുഔൾക്ക് അർഹതയള്ളതായി റിപ്പാർട്ട് സങയ്തതിസെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 31.03.2015 സല 

സ.ഉ(സാധാ) 24/15/പജപവവിവ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രഔാരം 44.34 പ്ഔാടി രൂപയം (44,33,96,000/-രൂപ), പട്ടിഔജാതി 

വിഔസന വൄപ് ഡയറക്ടറുസട 24.03.2017 സല സഡവ.ബി2/21510/14 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രഔാരം 88.54 പ്ഔാടി 

രൂപയം(88,53,64,000/-രൂപ) ഉൾസപസട ആസഔ 132,887,60,000/-രൂപ അനവദിക്കുഔയം ടി തുഔയിൽ നിന്നും 

നാളിതുവസര 44,445 വായ്പഔളിലായി 85,55,36,743/-രൂപ അനവദിചൃ ്നൽഔിയിട്ടുെ്.   

4. മത്സയസത്താഴിലാളി ഔടാശൃാസ പദ്ധതി  
 
             സർക്കാരിസെ 06.12.2010 സല സ.ഉ.(പി) 91/2010/മതുവ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രഔാരം, പ്ഔരള സംസ്ഥാനത്തിസല 

മത്സയസത്താഴിലാളിഔൾ സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള വായ്പഔൾക്ക് ഔടാശൃാസം അനവദിചൃ ്

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറസപടുവിചൃിട്ടുെ്.  ടി പദ്ധതിയിൻഔീഴിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും പരമാവധി 75,000/-രൂപ 

ഔടാശൃാസമായി അനവദിക്കുഔയം ടി തുഔ വായ്പയസട മുതൽ തുഔയിൽ വരവ് സവയ്ക്കഔയമാണ് സങയ്യുന്നത്.  മുതൽ 

തുഔയിൽ ഔടാശൃാസം അനവദിചൃ തുഔയിൽ അധിഔരിചൃ ്ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുഔ വായ്പക്കാരൻ അടപ്യ്ക്കെതും, 

പലിശ, പിഴപലിശ എന്നിവ സംഗങ്ങൾ/ബാങ്കുഔൾ എള്ളൃതിത്തപ്ള്ളെതുമാണ്.  01.01.2001 മുതൽ 31.12.2007 വസര 

വിതരണം സങയ്തിട്ടുള്ള വായ്പഔളിൽ 31.12.2009 ൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന പലിശയസട 25 % തുഔയം സർക്കാരിൽ നിന്നും 

അനവദിക്കുന്നതാണ്.  2018-19 വർഷത്തിൽ 232 വായ്പഔളിലായി 69,14,998/-രൂപ അനവദിചൃ ്നൽഔിയിട്ടുെ്.     

5.ഔർഷഔ  ഔടാശൃാസപദ്ധതി   
                                                                                                                          

           2018-19 വർഷത്തിൽ ഔർഷഔ ഔടാശൃാസ ഔമ്മീഷൻ പുറസപടുവിചൃ അവാർഡുഔളസട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1175 അവാർഡുഔളിലായി 2,86,37,258/-രൂപ സർക്കാർ ഏസറൃടുക്കുഔയം, ടി തുഔ സഹഔരണ 

സംഗങ്ങൾക്ക് അനവദിചൃ ്ഉത്തരവാൄഔയം സങയ്തിട്ടുെ്.    
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6. സഹഔരണ പ്രങരണ പദ്ധതി                    

               സഹഔരണ തതൃങ്ങളസട പ്രങരണം,  സഹഔരണ വൄപിസെ  പ്രവർത്തനങ്ങളസട 

പ്രങരണം എന്നിവയാണ് ഇതിലൂസട ഉപ്േശിക്കുന്നത്.ടുതൽ ജനങ്ങളിപ്ലക്ക് സഹഔരണ തതൃങ്ങളസടയം 

പ്രസ്ഥാനത്തിസെയം പ്രസക്തി എത്തിക്കുഔ ,  നിപ്ക്ഷപ സഹഔരണ പരിപാടിഔൾ ,  ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾ ,  

അർബൺ ബാങ്കുഔൾ ,  ജീവനക്കാരുസട വായ്പാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾ, പി.എ.സി.എസ് എന്നിവയസട വിശിഷ്ട 

പ്സവനങ്ങൾക്ക് പ്ട്രാഫിഔൾ നൽൄഔ സഹഔരണ വീഥി മാഖസിനഔൾ, വാർത്താ ൄറിപ്പുഔൾ ,  വൄപ് തല 

പ്രസിദ്ധീഔരണങ്ങൾ, സഹഔരണ വൄപിസെ പരിശീലന പ്ഔന്ദ്രത്തിനള്ള സഹായം തുടങ്ങിയവക്കും വൄപിസെ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സതരസെടുപ്, നൂതന ഔണസക്കടുപ് സമ്പ്രദായം ,  പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ ഉൾസപസട 

സംസ്ഥാ ന സർക്കാർ വർഷം പ്താറും 25 ലക്ഷം രൂപ 2425-001-90 ശീർഷഔത്തിൽ വഔയിരുത്തുന്നുെ്. 2018-19 

ഔാലയളവിൽ സഹഔരണ വീഥിയസട പ്രസിദ്ധീഔരണം , പുനർജ്ജനി പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധസപട്ട 

വർക്കപ്ഷാപ് ,ഹരിതം സഹഔരണം ,സഔയർ പ്ഹാം പരിപാടി ഉദ്ഗാടനവമായി ബന്ധസപട്ട സങലവഔൾ 

തുടങ്ങിയവക്ക് ടി ശീർഷഔത്തിൽ നിന്നും തുഔ സങലവഴിചൃിട്ടുെ്.  

7. ദീർഗഔാല വായ്പ 

  സംസ്ഥാനസത്ത ദീർഗഔാല വായ്പ ഗടന ദൃിതല സംവിധാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്ഔരള സംസ്ഥാന 

സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്ക് പ്മൽത്തട്ടിലും പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന 

ബാങ്കുഔൾ  പ്രാഥമിഔ തലത്തിലും നിന്നുസഔാെ് െഷി അനബന്ധ പ്ജാലിഔൾക്കും ഗ്രാമീണ 

പാർപിടവൽക്കരണത്തിനം ദീർഗഔാല വായ്പഔൾ നൽൄഔ എന്നുള്ളതാണ് ടി ബാങ്കുഔളസട പ്രധാന ലക്ഷയം.  

   സംസ്ഥാനസത്ത 75 പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്കുഔൾ വഴിയാണ് പ്ഔരള സംസ്ഥാന 

സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്ക് ഔർഷഔർക്ക് പ്രപ്യാജനപ്രദമാൄന്ന വിധത്തിൽ ദീർഗഔാല വായ്പ 

വിതരണം നടത്തുന്നത്. ടാസത ഭവന നിർമാണത്തിലും ടി വായ്പഔൾ നൽഔി വരുന്നു. 2018-19 സാമ്പത്തിഔ 

വർഷത്തിൽ ദീർഗഔാല വായ്പ വിതരണമായി ലക്ഷയമിട്ടിരിക്കുന്നത്  2,43,064/- ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. വിതരണം 

സങയ്തത് 2,20,950.61/-  ലക്ഷം രൂപയാണ്. ആയതിസെ വിവരങ്ങൾ താസഴ പറയന്ന പ്രഔാരമാണ്.   

ക്രമനമ്പ
ർ പദ്ധതി 

 സമാത്തം ടാർജറൃ് 
(ലക്ഷത്തിൽ) 

പ്നട്ടം 
വഔവരിചൃത് 
(ലക്ഷത്തിൽ) 

1 ഔാർഷിഔ പ്മകല 
ഹ്രസൃഔാലം 79,237 68,387.55 

ദീർഗഔാലം 6,280.5 4,897.05 

2 ഔാർഷിപ്ഔതര പ്മകല  33,763 30,302.95 

3 ഭവനം  95,718.02 92,735.18 

4 ബാക്കിയള്ളവ  28,066 24,627.88 

 
ആസഔ 

 
2,43,064.52 2,20,950.61 
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8. പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്കിനള്ള സർക്കാർ ഖയാരെി                                                                                                                                                                                                 
 

      പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്കിസെ പ്രധാന മൂലധന സമാഹരണം 

മാർഗ്ഗമാണ് ഔടപത്രം വിറൃഴിക്കൽ. 2011 സമയ് 2 മുതൽ പ്ഔരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിസെ ഉറപിപ്േലാണ് ഇതു നടത്തി 

വരുന്നത്. നിലവിലുള്ള റീഫിനാൻസ് സംവിധാനത്തിന് പഔരം പ്ലാൺ സംവിധാനത്തിലൂസട പ്ഔരള സംസ്ഥാന 

സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്ക് ഇറക്കുന്ന സെഷയൽ സഡവലപ്സമെ് ഡിബപ്ഞ്ഴ് സ് 

വാങ്ങുന്നതിനള്ള രു പദ്ധതി നബാർഡ് ആവിഷ്കരിചൃിട്ടുെ്. ഈ സംവിധാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിസെ 

ഉറപിപ്േൽ നബാർഡ് പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്കിന് വായ്പ നൽൄന്നു. 2018-

2018-19  സാമ്പത്തിഔ വർഷത്തിൽ  500 പ്ഔാടി രൂപ സർക്കാർ ഖയാരെി ഇനത്തിൽ പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ 

ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്കിന് അനവദിചൃിട്ടുെ്. ഖയാരെി ഔമ്മീഷൻ തുഔയായ  40.06  പ്ഔാടി രൂപ സർക്കാർ 

ട്രഷറിയിൽ ടി ബാങ്ക് അടവാക്കിയിട്ടുെ്. 

9. ഔാർഷിപ്ഔാൽപാദന സങലവ് സമാശൃാസ പദ്ധതി              

         സഹഔരണ വായ്പ സംഗങ്ങൾ വഴി എടുത്തിട്ടുള്ള  25,000/- രൂപ  വസരയള്ള ഔാർഷിഔ വായ്പഔൾക്ക്  5%  

പലിശ ഇളവ് നൽൄന്നതിപ്ലക്കായി സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 11/92 സഹ തീയതി 07.03.1992 പ്രഔാരം രു  

പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ അംഖീഔാരം നൽഔിയിട്ടുെ്.  2018-19  സാമ്പത്തിഔ വർഷത്തിൽ 10 പ്ഔാടി രൂപ ഈ പദ്ധതി 

ഇനത്തിൽ ജില്ലഔൾക്ക് അനവദിചൄ നൽഔിയിട്ടുെ്. ആയതിസെ വിവരങ്ങൾ ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ക്രമനമ്പർ ജില്ലഔൾ അനവദിചൃ തുഔ 
(ലക്ഷത്തിൽ) 

1 തിരുവനന്തപുരം 26.29487 

2 സഔാല്ലം 4.85225 

3 ആലപ്പുഴ 5.11425 

4 പ്ഔാട്ടയം 7.44261 

5 ഇടുക്കി 43.47490 

6 എറണാൄളം 237.48498 

7 തൃശ്ശൂർ 15.71300 

8 പാലക്കാട് 237.48498 

9 വയനാട് 72.58458 

10 ഔണ്ണൂർ 237.48498 

11 ഔാസർപ്ഖാഡ് 112.06860 

 ആസഔ 1000 
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10. ഉപ്ത്തജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി  
 
                   സഹഔരണ സംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഔാർഷിഔ വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളതും െതയമായി തിരിചൃടയ്ക്കന്നതുമായ  

ഔർഷഔർക്കായി  2011-12 ബഡ്ജറൃിൽ ഉപ്ത്തജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി പ്രകയാപിക്കുഔയൊയി. ഈ പദ്ധതി പ്രഔാരം 

െതയമായി വായ്പ തിരിചൃടയ്ക്കന്ന ഔർഷഔർക്ക് പലിശയിൽ 5% ഇളവിൽ സർക്കാർ ധനസഹായമായി 

അനവദിചൄവരുന്നു. 2018-19   സാമ്പത്തിഔ വർഷം 10 പ്ഔാടി രൂപ ഈ പദ്ധതി ഇനത്തിൽ ജില്ലഔൾക്ക് അനവദിചൄ 

നൽഔിയിട്ടുെ്. ആയതിസെ വിവരങ്ങൾ ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ഔാർഷിഔ വായ്പ 

       സംസ്ഥാനസത്ത ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ പ്ഔന്ദ്ര സർക്കാർ നിർപ്േശങ്ങൾക്ക് വിപ്ധയമായി 

സംഗത്തിസല ഔർശഔരായ അംഖങ്ങൾക്ക് - 7%  പലിശ നിരക്കിൽ ഹ്രസൃഔാല ഔാർഷിഔ വായ്പഔൾ നൽഔി വരുന്നു. പ്ഔരള 

സർക്കാറിസെ സ്റ്റിമുലസ് പാപ്ക്കജ് പദ്ധതി പ്രഔാരം സഹഔരണ സംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഔാർഷിഔ വായ്പഔൾ സൃീഔരിചൃ 

ഔർഷഔരായ അംഖങ്ങൾക്ക് 5 %  വസര പലിശ ഇളവ് അനവദിചൃ ്തിരിസഔ നൽൄഔയം പ്ഔന്ദ്ര സർക്കാർ നബാർഡ് മുപ്കന 

ക്രമനമ്പർ ജില്ലഔൾ അനവദിചൃ തുഔ 
(ലക്ഷത്തിൽ) 

1 തിരുവനന്തപുരം 81,69,788 

2 സഔാല്ലം 2,08,226 

3 പത്തനംത്തിട്ട 83,71,523 

4 ആലപ്പുഴ 27,81,375 

5 പ്ഔാട്ടയം 97,65,330 

6 ഇടുക്കി 60,40,235 

7 എറണാൄളം 2,94,94,384 

8 തൃശ്ശൂർ 98,98,467 

9 പാലക്കാട് 15,63,976 

10 മലപ്പുറം 8,16,400 

11 പ്ഔാഴിപ്ക്കാട് 33,60,099 

12 വയനാട് 42,16,235 

13 ഔണ്ണൂർ 1,34,62,145 

14 ഔാസർപ്ഖാഡ് 16,96,777 

 ആസഔ 9,98,44,960 
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പലിശ സബ് സവൻഷൻ പദ്ധതി പ്രഔാരം അവപ്ശഷിക്കുന്ന പലിശ ഇളവ് നൽഔി വരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പ്രാഥമിഔ വായ്പാ 

സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്ക് അവരുസട അംഖങ്ങൾക്ക് ഔാർഷിഔ വായ്പ പലിശ രഹിതമായി അനവദിചൃ ്നൽഔാൻ ഔഴിയന്നു.  
 
12..സനൽെഷി വായ്പ 
            സനൽ െഷിക്കായി  നൽൄന്ന ഔാർഷിഔ വായ്പയസട പലിശ പൂർണ്ണമായം സർക്കാർ തിരിചൄ നൽഔി 

വരുന്നു. സൃന്തം ഫെ് ഉപപ്യാഖിചൃ ്പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സംഗങ്ങൾ സനൽെഷിക്കായി ധനസഹായം 

നൽഔി വരുന്നുെ്. പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസല അംഖങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് വായ്പഔൾ 

നൽൄന്നത്. 

13. റൃത്തവണ തീർപാക്കൽ പദ്ധതി  

           സംസ്ഥാനസത്ത സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ ബാങ്കഔളസട ൄടിേിഔ ൄറക്കുന്നതിനം െതയമാ. വായ്പാ തിരിചൃടവ് 

പ്പ്രാൽസാഹിപിചൃ ്സംഗങ്ങൾ/ബാങ്കുഔസള പരമാവധി ൄടിേിഔ രഹിത സംഗങ്ങൾ/ബാങ്കുഔളാക്കി  മാറൄന്നതിനം 

സഹഔാരിഔൾക്ക് അവരുസട ഔടബാദ്ധയതയിൽ നിന്ന് ആശൃാസം നൽൄന്നതിനമായി സഹഔരണ വൄപ് 

നടപിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് റൃത്തവണ തീർപാക്കൽ പദ്ധതി . 

14. സഹഔരണ ധന സഹായ പദ്ധതിഔൾ (അശരണരായ സഹഔാരിഔൾക്കുള്ള ആശൃാസ പദ്ധതി) 

             സഹഔരണ പ്മകലയിൽ  (താലൂക്ക്,ജില്ല)  വളസരക്കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുഔയം അതിസെ പുപ്രാഖതിക്കും 

വളർചൃക്കും പ്വെി ജീവിതഔാലം മുള്ളൃവൻ പ്രവർത്തിക്കുഔയം സങയ്ത നിരാലംബരും അശരമരുമായ 

സഹഔാരിഔൾക്കാണ് ഈ ആനലയത്തിന് അർഹതയള്ളത്. ഈ പദ്ധതി പ്രഔാരം വാർഷിഔ വരുമാനം 36000 

രൂപ  ഔവിയാത്ത് സഹഔാരിഔൾക്ക് 50000 രൂപ വസര ലഭിക്കും.       

                             2018-19 പദ്ധതി വിഹിതം 

                2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന/എൻ.സി.ഡി.സി പദ്ധതിഔൾ നടപിലാക്കുന്നതിനായി 

സഹഔരണ വൄപിന് ബഡ്ജറൃിൽ വഔയിരുത്തിയിരുന്ന സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിസല 16036 ലക്ഷം രൂപയിൽ 20 % 

പ്ലാൻ ഔട്ടിന് പ്ശഷമുള്ള  13523.80 ലക്ഷം രൂപയം അഡീഷണൽ ആതവറപ്സഷൻ മുപ്കന ലഭയമാക്കിയ 32495 

ലക്ഷം രൂപയം ഉൾസപസട 46018.80 ലക്ഷം രൂപ ലഭിചൃതിൽ 39151.4629 ലക്ഷം രൂപയം എൻ.സി.ഡി.സി പദ്ധതിയിൽ 

വഔയിരുത്തിയിരുന്ന 6500 ലക്ഷം രൂപയം അഡീഷണൽ ആതവറപ്സഷൻ മുപ്കന ലഭയമാക്കിയ 10000 ലക്ഷം 

രൂപയം ഉൾസപസട  16500 ലക്ഷം രൂപ ലഭിചൃതിൽ 12396.36 ലക്ഷം രൂപയം സംഗങ്ങളസട അക്കൗെിപ്ലക്ക് പ്നരിട്ട് 

അനവദിചൃ ്നൽഔാൻ ഔഴിെിട്ടുെ്. 

                 2018-19 വർഷം സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതത്തിസെ 289.50 % വം  എൻ.സി.ഡി.സി പദ്ധതി 

വിഹിതത്തിസെ 190.71 % വം  സങലവഴിക്കാൻ സഹഔരണ വൄപിന് സാധിചൃിട്ടുെ്. 

പദ്ധതിഔൾ സങലവഴിചൃ തുഔ സംഗങ്ങളസട എണ്ണം 

സംസ്ഥാന പദ്ധതിഔൾ 39151.4629 ലക്ഷം രൂപ 838 

എൻ.സി.ഡി.സി പദ്ധതിഔൾ 12396.3575 ലക്ഷം രൂപ 89 
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 പ്രധാനസപട്ട പദ്ധതിഔളം ടി പദ്ധതിഔൾ പ്രഔാരം ധനസഹായം ലഭിചൃ സംഗങ്ങളസട വിവരവം ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു . 

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതിഔൾ 

അനവദിചൃ 
തുഔ 

ലക്ഷത്തിൽ 

സംഗങ്ങളസട 

എണ്ണം 

1 സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ/ബാങ്കുഔൾക്കുള്ള ധനസഹായം 
  

എ പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ  സംഗങ്ങൾക്കുള്ള ബപ്യാ ഖയാസ് 

പ്ലാൻറുഔൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അംഖങ്ങൾക്ക് നൽഔിയ പലിശ രഹിത വായ്പയസട 

പലിശ സംഗങ്ങൾക്ക് നൽൄന്നതിന് 

0.01399 2 

ബി പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ  സംഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്ഔാർ ബാങ്കിംഖിനള്ള 

ധനസഹായം 

                                                                  സബ്സിഡി 

 

                                                                  ഒഹരി 

 

                                                                    വായ്പ 

 

 

44.00 

 

43.5115 

 

94.7725 

21 

സി പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ  സംഗങ്ങൾക്ക് സൃയം സഹായ 

സംഗങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം 

                                                                സബ്സിഡി 

 

                                                                  ഒഹരി 

 

 

7.16713 

8.43 

21 

10 

ഡി പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ  സംഗങ്ങൾക്ക് ഒഹരി മൂലധന 

സഹായം 

100.127 105 

ഇ ദുർബ്ബല പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട പുനരുദ്ധാരണം 

                                                                 സബ്സിഡി 

 

                                                                  ഒഹരി 

 

                                                                    വായ്പ  

 

 

 

 

99.125 

 

92.975 

 

124.0625 

 

17 

എഫ് അർബൺ ബാങ്കുഔൾ/ സംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒഹരി മൂലധന സഹായം 20 8 

ജി എംപ്പ്ലായീസ് സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾക്കുള്ള ഒഹരിയിനത്തിലുള്ള സഹായം 16.50 34 

എചൃ ് ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔളസട മൂലധന പരയാപ്തത വഔവരിക്കുന്നതിനള്ള 

സഹായം 

2200  
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2 ഔർഷഔ പ്സവന പ്ഔന്ദ്രങ്ങൾ ശക്തിസപടുത്തുന്നതിനള്ള സഹായം 

(സബ്സിഡി – 116.55  + ഒഹരി 58.45 ) 

175 7 

3  

സഹഔരണ പ്മകലയിസല നൂതന ഔണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്പ്രാൽസാഹിപിക്കുന്നതിനം 

മാതൃഔാ സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട പ്പ്രാൽസാഹനത്തിനം ഉള്ള സഹായം – 

                            

   ഔഴിെ 5 വർഷമായി സമചൃസപട്ട നിലവാരം ഔാഴ്ച സവചൃ  സംഗങ്ങൾക്ക്  

സബ്സിഡിയായി  110.00 ലക്ഷം രൂപയം       ഒഹരിയായി 210.00 ലക്ഷം രൂപയം       

വായ്പയായി 220 രൂപയം ഉൾപസട 540 ലക്ഷം രൂപ അനവദിചൃ ്നൽഔിയിട്ടുെ്.        

                                

600 24 

4 ഉപപ്ഭാക്തൃ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ/നീതി പ്സ്റ്റാറുഔൾക്കുള്ള ധനസഹായം 

 

  

ഔൺസൂമർ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ(സബ്സിഡി – 0.30 + ഒഹരി 27.70 ) 

 

28 4 

സ്ക്കൂൾ /പ്ഔാപ്ളജ് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ 

 

17.685 25 

നീതി പ്സ്റ്റാറുഔൾ  - (സബ്സിഡി – 4.80  + ഒഹരി 9.60 ) 

 

14.40 70 

 9.80 72 

5 സപ്രാഫഷണൽ വിദയാഭയാസത്തിനള്ള സഹഔരണ അക്കാദമിഔ് നൽൄന്ന 

ധനസഹായം 

725 

(സബ്സിഡി) 

 

6 പലവഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ ക്കുള്ള ധനസഹായം 

 

         എഡൂപ്ക്കഷൻ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ 

 

 

64 (ഒഹരി) 

 

 

5 

         ആശുപത്രി സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ  

 

   (സബ്സിഡി – 132.84645  + ഒഹരി 110.00  വായ്പ – 220.00 ) 

 

 

462.84645  

 

8 

        പലവഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ 

 

  20.25 

(ഒഹരി) 

 

13 

        സാഹിതയ പ്രവർത്തഔ സഹഔരണ സംഗം 

   (ഒഹരി 68.607+ സബ്സിഡി – 66.34583 - അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തപ്ഔാൽസവം-

സഔാചൃി) 

168.607 1 

    ടൂറിസം സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ (സബ്സിഡി – 66.34583  + ഒഹരി 33.19292 ) 

 

 

99.53875 

 

5 

 

    വനിതാ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ (സബ്സിഡി – 24.50  + ഒഹരി 3.57 ) 

 

28.07 

 

16 
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7 പട്ടിഔ ജാതി /പട്ടിഔ വർഗ്ഗ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം 

(സബ്സിഡി – 1070.28  + ഒഹരി 204.23 ) 

 

1274.51 224 

8 സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട വിഔസനത്തിനം പുനരുദ്ധാരണത്തിനം സഹായം 

 

 

സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട വിഔസനം (സബ്സിഡി – 17.86 + ഒഹരി 27.11 വായ്പ – 

29.26 )   

 

സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട പുനരുദ്ധാരണം(സബ്സിഡി – 77.79 + ഒഹരി 103.24 വായ്പ 

– 128.15 )   

 

395 (383.41  

അനവദിചൃ ്

നൽഔി ) 

 

74.23 

 

309.18 

 

 

 

 

  3 

 

10 

9 മാർക്കറൃിംഖ് സഹഔരണ  സംഗങ്ങളസട സംസ്ക്കരണത്തിനം വിപണനത്തിനം ഉള്ള 

സഹായം (സബ്സിഡി – 39.90  + ഒഹരി 50.10  വായ്പ – 60.00 ) 

150 8 

10 വനിതാ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്കും വനിതാസഫഡിനം സതാഴിലവസരങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രപ്തയഔ പ്പ്രാജക്ടുഔൾ നടപിലാക്കുന്നതിനം ദുർബ്ബലമായ വനിതാ 

സംഗങ്ങസള പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനമായം ഉള്ള സഹായം (സബ്സിഡി – 32.50  + 

ഒഹരി 30.75  ) 

63.25  

11 സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട ആധുനിഔവൽക്കരണം (  സബ്സിഡി – 2 , ഒഹരി- 0.50 , 

വായ്പ -0.50 )                                 

170 

(112+29+29) 

 

 

 

                                                                                   സബ്സിഡി – 2  112 

 

      56 

 

 

                                                                            ഒഹരി- 0.50  

29 

 

58 

 

 

                                                                            വായ്പ -0.50  

29 

 

58 

12 നബാർഡിസെ ഔീഴിലുള്ള ആർ.ഡി.ഐ.എഫ്  പദ്ധതി - പശൄാത്തല വിഔസനവമായി 

ബന്ധസപട്ട വിപണനം,  ഔാർഷിഔ സംസ്ക്കരണം,  ആപ്രാഖയം മുതലായ പ്മകലഔളിസല 

പദ്ധതിഔൾക്ക് പ്വെി സഔാല്ലം ജില്ലാ സഹഔരണ ആശുപത്രിക്ക് നൽഔിയ സഹായം 

789.3784  

13 പ്രാഥമിഔ ഭവന നിർമ്മാണ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ  മുപ്കന ഹൗസിംഖ് സഹഔരണ 

സംഗങ്ങൾക്ക് നൽഔിയ സഹായം 

50.00 47 
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14 ആർട്ടിസാൻസ് സഡവലപ്സമൻറ് സഹഔരണ സംഗ ത്തിസെ വിഔസനത്തിനായള്ള 

ധനസഹായം 

100.00  

15 റബ്പ്ഔാ, റബ്ബർമാർക്ക്, മാർക്കറൃ്സഫഡ് എന്നിവയസട പ്ലാൺ സസറൃിൽസമെിന് പ്വെി 

സഹഔരണ ബാങ്കിന് നൽഔിയ ധനസഹായം 

30675.00  

16 ഐ.സി.ഡി.പി പദ്ധതി രൊം ഗട്ടം 

                    (ഇടുക്കി,തൃശ്ശൂർ ജില്ലഔൾക്ക്) 

                    സംസ്ഥാന പദ്ധതി   

69.73443 

(സബ്സിഡി 

 

 

             എൻ.സി.ഡി.സി പദ്ധതി(ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലഔൾക്ക ്) 

                       ( സബ്സിഡി- 109.2993, ഒഹരി – 806.052 ,വായ്പ – 366.325 ) 

 

      

1281.6763 

 

57 

17 എൻ.സി.ഡി.സി പദ്ധതി 

     പ്രാഥമിഔ വായ്പാ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ, പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ 

സംഗങ്ങൾ, സമാത്ത വയാപാര പ്സ്റ്റാറുഔൾ/സഫഡപ്റഷനഔൾ എന്നിവക്കുള്ള 

ധനസഹായം പദ്ധതി 

 

 

 

 

 

 

 

 

             മാർജിൻ മണി ഒഹരി 

 

69.17 10 

             വായ്പ    

 

6.875 1 

ആശുപത്രി സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ - (ഒഹരി 476, വായ്പ 288.77025) 

 

764. 77025 

 

 

സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട അടിസ്ഥാന സൗഔരയ വിഔസനം (വായ്പ  34.146, 

ഒഹരി 15.22) 

49.366 7 

ഊരാളങ്കൽ പ്ലബർ പ്ഔാൺട്രാക്ട് സംഗം (ഒഹരി 7500, വായ്പ 2500 ) 

 

10000 

 

 

ഫാർപ്മഴ്സ് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ - ഒഹരി 

 

189   

സറയ്ഡ് പ്ഔാ -  വായ്പ                                           

                  

35 12 

             

 



                                                                                                                        വാർഷിഔ ഭരണ റിപ്പാർട്ട് 2018-19 
 

31 
 

                             സാമ്പത്തിഔം 

REVENUE EXPENDITURE FOR THE YEAR 2018-19 
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2425-001-99 110337488 1052050 1002186 1723094 0 1668120 50000 5716 360000 116198654 

2425-001-98 806435496 8410882 6388913 3307803 3732068 295925 92000 0 337758 829000845 

2425-001-97 7485828 391541 149270 199227 518903 59761 0 0 120172 8924702 

2425-001-89 15430800 625395 237453 142152 0 32740 0 0 40644 16509184 

2425-001-88 0 1201275 58800 77967 38732 16949 0 0 25000 1418723 

2425-003-98 41011990 0 141880 0 0 0 0 0 0 41153870 

2425-101-99 1171485166 1702205 5245381 1086758 344950 0 0 0 0 1179864460 

2425-101-98 19038004 0 0 0 0 0 0 0 0 19038004 

2425-101-96 6807422 1903402 31768 141769 200000 34441 0 144920 151000 9414722 

2425-101-95 4743774 550645 59674 107234 45000 0 0 280000 0 5786327 

2425-101-93 28108 2726685 148584 132467 526960 685072 0 46777 50000 4344653 

2425-101-92 16729470 766380 106414 180957 0 64953 0 65893 87072 18001139 

Total 2199533546 19330460 13570323 7099428 5406613 2857961 142000 543306 1171646 2249655283 

2425-003-

92-31 

GRANT TO STATE CO-OPERATIVE UNION FOR RUNNING CO-OPERATIVE TRAINING FOR 

SC/ST 196000 

2425-003-

97-31 CO-OPERATIVE INSTITUTION GRANT -IN-AID 60000 

2425-004-97 
Assistance to Committee for the study of merger of District and state Co-operative banks 

into a single bank 10000000 
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      Non Tax revenue Collection Details  for the month of March 2019  

            

                                                              (₹ in Lakhs)    

ITEM HEAD OF 
ACCOUNT 

Budget 
Estimate 

Amount 
collected 

during the 
month 

Amount 
collected up 
to previous 

month 

Progressive 
Total 

Collection  
upto the 
month 

during the 
last year 

(2017-18) 

Percentage 
against 
Budget 

Estimate 

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 

AUDIT FEES 0425-101-99 1560.00 109.76 1620.69 1730.45 1331.28 
 

110.93 

 

GRANT FROM NCDC 0425-800-99 10.00 - - - - - 

ARBITRATION FEES 0425-800-98 4400.00 136.32 4029.61 4165.93 3768.54 94.68 

LIQUIDATION 0425-800-97 4.00 0.34 3.70 4.04 5.33 101.00 

KSR COST 0425-800-96 13300.00 870.19 11618.65 12488.84 12251.49 93.90 

FEES ON APPEAL 

REVISION AND 

PETITION 

0425-800-95 50.00 1.63 0.97 2.60 9.55 5.19 

APPLICATION FEE 

FOR REGISTRATION  

0425-800-94 90.00 0.62 37.34 37.96 28.80 42.17 

2425-107-93 AGRICULTURAL PRODUCTION COST RELIEF SCHEME 36110905 

2425-108-

47-31 GRANT TO STATE CO-OPERATIVE ACADEMY FOR PROFESSIONAL EDUCATION 42365000 

2425-108-

80-33 SUBSIDIES TO CO-OPERATIVES FOR CONDUCTING FESTIVAL MARKETS 676632000 

2425-107-

72-33 STIMULUS INTEREST SUBSIDY 48218537 

Total  
813582442 

 GRAND TOTAL 

 
3063237725 
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ELECTION FEES 0425-501-99 50.00 2.14 22.83 24.97 15.00 49.94 

OTHER ITEMS 0425-800-93 1650.00 127.46 1214.20 1341.66 1074.42 81.31 

TOTAL  21114.00 1248.46 18547.98 19796.44 18484.41 93.76 

 

 

Yearly DCB Statement of Co-operative Societies as on 31.03.2019  
             

                                                                                                                         (₹ in lakhs) 

Item 

Total 
Opening 
Balance 

including 
dues as on 
01.04.18 

 

 Opening 
dues as on 
01.04.18 

Demand 
(01.04.18 

to 
31.03.19) TOTAL 

Collection 
(01.04.18 

to 
31.03.19) 

Balance 
dues as on 
31.03.19 

Sanctioned  
during the 

year   
(Loan/  
Share) 

Total 
Closing 
Balance 

including 
dues as on 
31.03.19 

1 
2 

 
3 4 5(3+4) 6 7(5-6) 8 9(2-6+8) 

Loan                 

Govt. 16358.76 9087.05 974.59 10061.64 955.59 9106.05 711.84 16115.01 

NCDC 27971.14 14590.25 990.50 15580.75 517.87 15062.88 1208.68 28661.95 

Nabard 2100.00            -               -                -               -               -               -    2100.00 

Total 

 46429.90 23677.30 1965.09 25642.39 1473.46 24168.93 1920.52 46876.96 

Interest                 

Govt. 15309.85 15309.85 301.35 15611.20 296.28 15314.92   15314.92 

NCDC 11413.57 11413.57 787.94 12201.51 347.18 11854.33   11854.33 

Nabard 68.82 68.82            -    68.82            -    68.82   68.82 

Total 

 26792.24 26792.24 1089.29 27881.53 643.46 27238.07   27238.07 
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Penal 

interest                 

Govt. 897.31 897.31 9.82 907.13 10.44 896.69   896.69 

NCDC 2430.53 2430.53 77.96 2508.49 13.12 2495.37   2495.37 

Total 3327.84 3327.84 87.78 3415.62 23.56 3392.06   3392.06 

Share 

capital                 

Govt. 58769.88 8524.59 2953.55 11478.14 2017.75 9460.39 1483.71 58235.84 

NCDC 30701.80 6632.49 1721.38 8353.87 1049.72 7304.15 701.33 30353.41 

Nabard 1.80            -               -                -               -               -               -    1.80 

Total 89473.48 15157.08 4674.93 19832.01 3067.47 16764.54 2185.04 88591.05 

Penal 

interest                 

Govt. 1562.43 1562.43 18.18 1580.61 320.20 1260.41   1260.41 

NCDC 1172.07 1172.07 30.96 1203.03 23.75 1179.28   1179.28 

Total 2734.50 2734.50 49.14 2783.64 343.95 2439.69   2439.69 

Dividend                 

Govt. 27.14 27.14 863.91 891.05 830.94 60.11   60.11 

NCDC 0.64 0.64 53.56 54.20 43.50 10.70   10.70 

Nabard 0.14 0.14            -    0.14            -    0.14   0.14 

Total 27.92 27.92 917.47 945.39 874.44 70.95   70.95 

                                                                                      Grand Total 

Govt. 92925.36 35408.36 5121.40 40529.77 4431.20 36098.57 2195.55 91882.98 

NCDC 73689.75 36239.55 3662.30 39901.85 1995.14 37906.71 1910.01 74555.04 
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Nabard 2170.76 68.96            -    68.96            -    68.96            -    2170.76 

Total 168785.87 71716.87 8783.70 80500.58 6426.34 74074.24 4105.56 168608.78 

             

 

            2018-19 സല വഫനൽ ടാർജറൄം അചൃീവ്സമൻറും 

                                                                                                       (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ) 

No. Scheme 
Budget 

Provision 

Budget 

Provision 

after plan 

cut 

Modified 
Appropriation 
after plan cut 

 

Expenditure  up to                                       
31.03.2019 

 

 

 

A State Plan Schemes (Additional 

Authorization  RS. 1700 

Lakh(share) to CRAR,20 

Lakh(Loan) to miscellaneous co 

operatives,100 lakh share)to 

ARTCO & 30675 Lakh(Loan) to 

Loan settlement in KSCB 

 

16036 13523.80 46018.8000 39151.46294 

B Other Centrally Sponsored 

Schemes  

 

6500 

 

6500 

 

16500 

 

12396.35755 

NCDC Schemes 

(Additional Authorization  RS. 

7500 Lakh(share) & 2500  

lakh(Loan) sanctioned to 

Uralungal  Labour Contract Society 

,KKD 

 

 GRAND TOTAL 

 

 

22536 20023.80 62518.80 51547.82049 
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FINAL EXPENDITURE STATEMENT 

STATE PLAN SCHEMES 

 
I  CREDIT CO-OPERATIVES 
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COP 001 

Implementation of Scheme 
financed  by NCDC  --
ICDP(State Share )  2425-
107-94                          

20,000,000 20,000,000 6,973,443 2 

 

COP 003 
Assistance to Primary 

Agricultural  Co-operatives 

Subsidy     2425 - 107 - 80 

120,000,000 120,000,000 15,430,612 61 

 Share     4425-107-89 90,000,000 260,000,000 248,154,350 112 

 Loan-   6425-107-72 90,000,000 78,770,000 21,883,500 37 

 Subsidy - 2425-107-66 250,000,000 37,010,000   

 
 

SUB TOTAL  I 
570,000,000 515,780,000 292,441,905 212 
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II    HOUSING CO-OPERATIVES 

 

COP     

004 

 
Share  Capital Contribution to Primary Housing Co-

operatives 5,000,000  5,000,000 
  

5,000,000 
47 

4216 - 80 - 195 - 99  (05) 

  

SUBTOTAL II 
5,000,000 5,000,000 5,000,000 47 

 

 III  PROCESSING CO-OPERATIVES  

 

 

COP      

005 

Processing Co-operatives-Share Contribution-NCDC 

Assisted (State Share)  

1,875,000 

 

1,875,000 

  

  

 

  

  
Subsidy-  2425-107-74 

 

  4425-108-89 5,625,000 5,625,000 

  
SUB TOTAL  III 

 
7,500,000 7,500,000 

 

IV    CONSUMER CO-OPERATIVES 

 

COP 

006 

Assistance to Consumer   Co-operatives  and  Neethi 

Stores                                                                                                       

Subsidy       2425-108-49 

16,660,000 16,660,000 2,278,500 122 

  Share - 4425-108-45 11,220,000 11,220,000 3,730,000 84 

  Loan  6425-108-22 6,120,000 6,120,000 980,000 81 

  SUB TOTAL  IV   34,000,000 34,000,000 6,988,500 287 

 

V   CO-OPERATIVE EDUCATION  RESEARCH &  TRAINING 

COP     

008 

Assistance to Institute  of   Co-operative Management   

2425- 003 -89-(31) 
 7,100,000 7,100,000  7,100,000 
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2425- 003 -89-04-(1)  400,000 400,000 394,690 

 

 

COP 

027  

 

 

 

 

2425-001-90 2,500,000 2,500,000 1,471,908 

COP 

035 

Assistance for Training in    Co-operative Department  

2425-003-88 
3,500,000 3,500,000 2,863,279 

COP     

043 

Assistance to   Co-operative Academy for Professional  

Education (CAPE) 

Subsidy   2425-108-47-35 

100,000,000 120,000,000 72,500,000 1 

 
SUB TOTAL  V 113,500,000 113,500,000 84,329,877 7 

VI  MODERNISATION AND PUBLICITY  

COP        

009 

Modernization of  Co-operative Department 

2425-001- 91 
10,000,000 10,000,000 9,999,952   

  

  SUB TOTAL VI 
10,000,000 10,000,000 9,999,952 

 

VII  OTHER CO-OPERATIVES/ SCHEMES   

COP      
016 

  
  

Assistance to Miscellaneous  Co-operatives                                             
Subsidy   2425 - 108 - 67                                                  

50,000,000 50,000,000 32,369,228 24 

Share  -       4425-108-68 30,000,000 30,000,000 29,961,992 28 

Loan -        6425 - 108 - 11 20,000,000 22,000,000 22,000,000 3 

COP       
017 

  
 
  

Assistance for Rehabilitation and Expansion of 
Cooperatives 
 
 Subsidy  -  2425 - 108 - 60 

10,665,000 10,665,000 
9,565,000 

 

 

 

                
14 

 

 

230 

 Share   -  4425-108-50 
 

13,035,000 13,035,000 13,035,000 

Loan - 6425 - 108 - 28 15,800,000 15,800,000 15,741,000 

COP 

036 

Assistance for Development of  SC/ST Cooperatives  

 

Subsidy      2425 -108-42 

118,500,000 118,500,000 107,028,000 

  Share -    4425 - 108 - 34 31,500,000 31,500,000 20,423,000 20 
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COP  

037 
Assistance for Model   Co-operatives 

12,000,000 12,000,000 11,000,000  

24 

  Subsidy     2425-108-41 

  Share        4425-108-37 24,000,000 24,000,000 21,000,000 

  Loan        6425 - 108 - 13 24,000,000 24,000,000 22,000,000 

COP 

049 

 

Farmers Service Centre  
29,700,000 12,155,000 11,655,000 7 

  Subsidy  -   2425 - 108 - 37 

  

 
Share   -     4425 - 108 - 32 15,300,000 5,845,000 5,845,000 

 

COP  

050 
Assistance to Primary Marketing Co-operatives to 

strengthen the Agricultural Marketing Sector  

Subsidy -   2425 - 108 - 36 

3,990,000 3,990,000 3,990,000 

8 

  

  Share -     4425 - 108 - 30 

  
5,010,000 5,010,000 5,010,000 

  

  

Loan -    6425 - 108 - 09 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

COP  

068 

Modernisation of all co-operatives under Co-operative 

Department 

 

 Susidy  - 2425-108-33 

11,200,000 11,200,000 11,200,000 

58 

 

Share -     4425 - 108 - 28 

  2,900,000 2,900,000 2,900,000 

 
Loan -    6425 - 108 - 07 2,900,000 2,900,000 2,900,000 

COP  

069 

Assistance to  Co-operative Enterpreneurship – 

Employment Generation Scheme (New)  

Subsidy -   2425 - 108 – 32 

 

30,000,000 30,000,000 
  

COP  

070 

Assistance to  Vanitha  Co-operatives and Vanithafed  

(New)  

Subsidy -   2425 - 108 - 31 

 

 

15,000,000 

 

 

15,000,000 

 

 

3,250,000 

 

15 

 

Share -     4425 - 108 - 26 

 
15,000,000 15,000,000 3,075,000 

33 

COP  

072 

Formation and Assistance to Kerala Co operative 

Bank(New)  

Subsidy -   2425 - 001 - 86 

 

1,000,000 1,000,000 
  

  Sub Total  VII 487,500,000 462,500,000 359,948,220 418 
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INFRASTRUCTURE  

COP

026 

  

RIDF  Assisted Scheme                                        

Loan -  6425 -108 – 10 

 

320,000,000 320,000,000 78,937,840 1 

  TOTAL 1,547,500,000 1,468,280,000 837,646,294 972 

 

 

OTHER  STATE PLAN  SCHEMES  

 

 

HOUSING  SCHEME  

HSG      

003 

Kerala State Coop: housing  Federation 

4216- 80 - 195 - 99(06) 

 

  

56,100,000 

  

56,100,000 

  

  

 

ARTCO  

4425-108-27 

 
 

10,000,000 10,000,000 1 

Sub Total   
 

10,000,000 10,000,000 1 

Loan settlement of KSCB to Rubco ,Rubbermark 

& Marketfed  

6425-108-06 (01) 

 

 
 

2,383,500,000 2,383,500,000 1 

6425-108-06 (02) 

 

 
 

413,900,000 413,900,000 1 

6425-108-06 (03) 

  
270,100,000 270,100,000 1 

 

 
Sub Total   

 
3067,500,000 3067,500,000 3 

 

 
Grand Total  1,603,600,000 4,601,880,000 3,915,146,294 976 

 

NCDC SCHEME  

COP  

023 

Integrated Co-op. Development Project -  NCDC  

Assistance (ICDP)  

 

 

 

 

5,600,000 

 

7,900,00 

 

 

 

 

5,600,000 

 

7,900,000 

 

 

 

3,761,487 

 

7,168,443 

  

  

  

Subsidy    2425-108-76 

 

Subsidy    2425-108-76 (33) 

  Share    4425-108-71 136,400,000 136,400,000 80,605,200 3 

  Loan     6425-108-74 158,100,000 158,100,000 36,632,500 
 

  TOTAL 308,000,000 308,000,000 128,167,630                  3 
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COP  

024 

Assistance to PACS, Primary Societies, Wholesale  

Stores       and Federations(Additional 

authorization   `  7500 lakh (share) & 2500  lakh                 

(loan )sanctioned to Uralungal Labour Contract 

Society ,KKD) 

share 4425-108-42 

(1000 lakh +7500 lakh) 

  

 

 

 

117,600,000 

  

 

 

 

867,600,000 

 

 

 

 

 

 

 

806,039,000  

 

 

 

 

 

 

 

                16   

  Loan    6425-108-19 

(1400 lakh +2500 lakh)              

163,400,000 413,400,000 282,979,125                 11 

  
 

 

 
TOTAL 281,000,000 1,281,000,000 1,089,018,125 27 

COP   

025 

  

Assistance to Primary Co-operatives and  

Federations 

 Share    4408-02-195-86 

  

38,200,000 

  

38,200,000 

  

18,900,000  11 

  

Loan    6408-02-195-65 

 

 

22,800,000 22,800,000 3,550,000 1 

  TOTAL 61,,000,000 61,,000,000 22,450,000 12 

  

NCDC TOTAL 
650,000,000 1,650,000,000 1,239,635,755 42 

 

സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ബാങ്കുഔൾ/ 
സംഗങ്ങൾ/മറൃ്സ്ഥാപനങ്ങൾ  

31.03.2019 വസര  സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട ഔീഴിൽ രജിസ്റ്റർ സങയ്തിട്ടുള്ള  സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട 
എണ്ണം   

ക്രമ നമ്പർ  സംഗങ്ങളസട  തരം തിരിവ് സംഗങ്ങളസട എണ്ണം   പ്രവർത്തിക്കുന്നവ 

1 അസപക്സ്  11 11 

2 സഫഡറൽ 6 5 

3 സസൻട്രൽ 14 14 

4 സക്രഡിറൃ്  4094 3641 

5 ഔൺസൂമർ 20 17 

6 വപ്രമറി  4618 3846 

7 മാർക്കറൃിംഖ്  &  

പ്പ്രാസസ്സിംഖ് 

622 240 

8 മറൄള്ളവ 6376 4220 

                                ആസഔ  15761 11994 
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പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്ക് 

              പ്ഔരളത്തിസല സഹഔരണ പ്മകലയിസല വായ്പാ പ്രവർത്തനങ്ങളസട പ്മൽപ്നാട്ടം വഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാന 

സഹഔരണ ബാങ്ക്  സംസ്ഥാനസത്ത സഹഔരണ സക്രഡിറൃ് പ്മകലയിസല അസപക്സ് സ്ഥാപനമാണ്. ഇതിസെ 

ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആണ്.              

സംസ്ഥാന ഔാർഷിഔ സഹഔരണ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്ക് 

              1956 ൽ പ്ഔരള സംസ്ഥാന രൂപീഔരണപ്ത്താസട അന്ന് പ്രവർത്തിചൃിരുന്ന സംസ്ഥാനസത്ത ഭൂപണയ  

ബാങ്കുഔസള അംഖമാക്കി പ്ഔരള പ്സ്റ്ററൃ് പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ്  സസൻട്രൽ ലാൻഡ് പ്മാർട്ട്പ്ഖജ് രൂപീഔരിചൄ. തുടർന്ന് 1984 

ൽ നിലവിൽ വന്ന പ്ഔരള ലാൻഡ് പ്മാർട്ട്പ്ഖജ് ബാങ്ക്  ആക്ട് പ്രഔാരമാണ് ഇന്നസത്ത  സംസ്ഥാന ഔാർഷിഔ   

സഹഔരണ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്ക് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി  രൂപീെതമാൄന്നത്. 

               നബാർഡിസെയം സംസ്ഥാന സർക്കാറിസെയം നിർപ്േശങ്ങൾക്കനസൃതമായി സർക്കുലറുഔളിലൂസടയം 

ഉത്തരവഔളിലൂസടയം നിബന്ധനഔളിസല പ്ഭദഖതിഔൾ അംഖീഔരിചൄ നൽഔൽ, ബ്രാഞ്ചുഔൾ അനവദിക്കൽ 

തുടങ്ങിയ ഭരണ നിർവ്വഹണവമായി ബന്ധസപട്ട് ഔാരയങ്ങൾ സങയ്തു വരുന്നു. 

 

ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്ക ്

   തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്കിന്  നിലവിൽ 14 

ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔളം  അതിന് ഔീഴിൽ 1643 പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ /ബാങ്കുഔളം പ്രവർത്തിചൄ 

വരുന്നു. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം, പത്തനം തിട്ട ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾ ഴിസഔ മസറൃല്ലാം ലാഭത്തിൽ 

പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. അങ്ങസന സംസ്ഥാനസത്ത മാത്രമല്ല രാജയത്തിസെ തസന്ന സഹഔരണ  പ്മകലക്ക് തസന്ന 

മാതൃഔയായി പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്ക് മാറിക്കഴിെിട്ടുെ്.  

                         ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കിന്  14 ജില്ലഔളിലായി 816 ബ്രാഞ്ചുഔളിലായി 2018-19 വർഷം 187333 

അംഖങ്ങൾ ഉെ്. ഒഹരി മൂലധനം 147360.39 ലക്ഷം രൂപയം നിപ്ക്ഷപം 6092838.33 ലക്ഷം രൂപയം  പ്രവർത്തന 

മൂലധനം 6014756.84 ലക്ഷം രൂപയം  ആണ് . ഈ വർഷം 3760237.36 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയായി നൽൄഔയം 

3304491.39  ലക്ഷം രൂപ വായ്പ തിരിചൃടക്കുഔയം സങയ്തിട്ടുെ്. 

                പ്ഔരള സംസ്ഥാനസത്ത ഹ്രസൃഔാല വായ്പാ സഹഔരണ സംഗങ്ങസള നിലവിലുള്ള ത്രിതല 

സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ദൃിതല സമ്പ്രദായത്തിപ്ലക്ക് പുനർക്രമീഔരിചൃ ്രു പുതിയ ബാങ്ക് രൂപീഔരിക്കണസമന്ന 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് റിസർവ്വ് ബാങ്ക് അംഖീഔാരം നൽഔിയിരിക്കുഔയാണ്. പ്ഔരളത്തിസെ സൃന്തം 

ബാങ്കായി പ്ഔരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നപ്താസട പ്ഔരളത്തിസല ഹ്രസൃഔാല സഹഔരണ വായ്പാ രംഖത്ത് സമൂല 

മാറൃം വരുസമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇടത്തട്ടിലുള്ള ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾ പ്ഔരള ബാങ്ക് ആയി മാറുന്നപ്താസട 1 

% പലിശ നിരക്കിൽ ൄറവ് വരുത്തി ഔർഷഔർക്ക് വായ്പ സഔാടുക്കാൻ ഔഴിയം. പ്ഔരളത്തിസല എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും 

ഉൾസപസട ബാങ്കിംഖ് പ്സവനങ്ങൾ ശക്തിസപടുത്താൻ സാധിക്കും. ആധുനിഔ ബാങ്കിംഖ് പ്സവനങ്ങൾ  ൄറെ 

സർവ്വീസ് ങാർജ്ജ് ഈടാക്കി ഇടപാടുഔാർക്ക് നൽൄവാൻ സാധിക്കും . പ്രവാസി  നിപ്ക്ഷപങ്ങൾ സൃീഔരിക്കുന്നതിനം 

മലയാളിഔളസട നിപ്ക്ഷപങ്ങൾ പ്ഔരളത്തിസെ സമഗ്ര വിഔസനത്തിന് ഉപയക്തമാക്കുന്നതിനം പ്ഔരള ബാങ്കിന് 

സാധിക്കുസമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.    
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പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ                                       

        പ്ഔരള സംസ്ഥാനസത്ത സഹഔരണ പ്മകലയിസല ഹ്രസൃഔാല വായ്പ ഇടപാടുഔൾ പ്രാഥമിഔ 

തലത്തിൽ 160 6 പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങളം ഇടത്തട്ടിൽ 14 ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔളം 

സംസ്ഥാനതലത്തിൽ രു പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്കും പ്ങർന്നാണ് നിർവ്വഹിചൄ വരുന്നത്.  

            പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ  വായ്പാ സഹഔരണ സംഗങ്ങ ൾ  എല്ലാം അതാത് ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔളിൽ 

അഫിലിപ്യറൃ് സങയ്യുന്നത് പ്പാസല 14  ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔളം പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്കി ലും 

അഫിലിപ്യറൃ് സങയ്യുന്നുെ്. 

              ഔാർഷിഔ വായ്പ അടക്കമുള്ള വായ്പഔൾ നൽൄഔയാണ് പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ  വായ്പാ സഹഔരണ 

സംഗങ്ങളസട പ്രധാന ചുമതല.  2018-19 വർഷം പ്രാഥമിഔ  ഔാർഷിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്ക് 5500 ലക്ഷം രൂപ 

വഔയിരുത്തിയിട്ടുെ്.    

 

പട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ്ഗ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ 

        പട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ്ഗ  ജനവിഭാഖത്തിസെ സാമൂഹയ സാമ്പത്തിഔ ഉന്നമനം ലക്ഷയമാക്കി 

പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് പട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ്ഗ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ  .31.03.2019 സല സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്സ് പ്രഔാരം    

727   പട്ടിഔ ജാതി സഹഔരണ സംഗങ്ങളം  97 പട്ടിഔ വർഗ്ഗ സഹഔരണ സംഗങ്ങളമാണ്   സഹഔരണ സംഗം 

രജിസ്ട്രാറുസട ഔീഴിൽ രജിസ്റ്റർ സങയ്തിട്ടുള്ളത്.  ഇതിൽ 370 സഹഔരണ സംഗങ്ങളം   51 പട്ടിഔ വർഗ്ഗ സഹഔരണ 

സംഗങ്ങളമാണ്   പ്രവർത്തി പഥത്തിലുള്ളത് . 2018-19 വർഷം പട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ്ഗ സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട 

പ്രവർത്തനം ശക്തിസപടുത്തുന്നതിന് 1500 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിട്ടുെ്.  

 വനിതാ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ      

                 സ്ത്രീഔൾക്കിടയിലുള്ള സതാഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനം ദാരിദ്ര്യം ലഘൂഔരിക്കുന്നതിനം പ്വെി 

സഹഔരണ വൄപിസെ ഔീഴിൽ രൂപീഔരിചൃതാണ്  വനിതാ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ .  സൃയം പരയാപ്തത ന്ടുന്നതിന് 

പ്വെി ഒഹരി മൂലധനം ,  സബ്സിഡി എന്നിവ വഴി സർക്കാർ ധനസഹായം നൽൄന്നുെ്. സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീഔളസട 

ഉന്നമനത്തിന് പ്വെി ആരംഭിചൃ പല സംഗങ്ങളം വളസര മിഔചൃ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ധാരാളം സൃയം 

സഹായ ഗ്രൂപ്പുഔളം ഇവടുസട ഔീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുെ്. രു അസപക്സ് സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ വനിതാസഫഡ് 

ആണ് വനിതാ സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട പ്രവർത്തനങ്ങസള പ്ഔാ ഒർഡിപ്നറൃ് സങയ്യുന്നത്. .- വനിതാ സഫഡിനം 

വനിതാ സംഗങ്ങൾക്കുമായി 2018-19 വർഷം 300 ലക്ഷം രൂപ വഔ വഔയിരുത്തിയിട്ടുെ് . 

 പ്ഹാെിറൃൽ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ --- 

              ആതുര പ്സവന രംഖത്ത് സൃഔാരയ ആശുപത്രിഔസള അപ്പക്ഷിചൃ ്ൄറെ ഫീസ് ഈടാക്കിസക്കാെ് 

മിതമായ നിരക്കിൽ  മരുന്നുഔളം ആപ്രാഖയ പരിരക്ഷയം നൽൄന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സഹഔരണ ആശുപത്രിഔൾ.  

സംസ്ഥാനത്ത് സഹഔരണ വൄപിസെ രജിപ്സ്ട്രഷനള്ള 110 സഹഔരണ ആശുപത്രിഔൾ ഉെ്. ഇതിൽ നല്ല നിലയിൽ 

പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം സൂപർ സെഷയാലിറൃി പ്ഹാെിറൃലുഔളം ജില്ലാസഹഔരണ പ്ഹാെിറൃലുഔളം ഉെ്. ഗ്രാമങ്ങളിലും 

നഖരങ്ങളിലും സമഡിക്കൽ സഹായം നൽൄന്നതിന് സമഡിക്കൽ, പാരാ സമഡിക്കൽ വിദഗ്ദ്ധരുസട പ്സവനം വിപ്ശഷാൽ 
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ഗ്രാമപ്രപ്ദശങ്ങളിപ്ലക്കും വയാപിപിക്കുന്നതിനം പ്വെി രൂപീഔരിചൃതാണ് പ്ഹാെിറൃൽ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ.  പാരാ 

സമഡിക്കൽ പ്ഔാഴ്സ് നടത്തുന്നതിന് ഈ സംഗങ്ങൾക്ക് അനമതി ലഭിചൃിട്ടുെ്. പ്ഔന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും ധനഔാരയ 

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും (  NCDC, പ്സ്റ്ററൃ് പ്ലാൻ ,നബാർഡ്, RIDF)സഹഔരണ ആശുപത്രിഔൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നുെ്.   

പ്ഔരള പ്ഹാെിറൃൽ സഫഡപ്റഷനാണ്  ഇതിസെ പ്രവർത്തനങ്ങസള പ്ഔാ ഒർഡിപ്നറൃ് സങയ്യുന്നത്. ഇപ്പാൾ സർക്കാർ 

സമഡിക്കൽ ലാബുഔൾ, രക്തബാങ്ക്,  ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃ്,  ആധുനിഔ ഉപഔരണങ്ങൾ,  ആംബുലൻസ് വാങ്ങൽ 

എന്നിവക്കുള്ള സാമ്പത്തിഔ സഹായവം സംഗങ്ങൾക്ക് നൽൄന്നുെ്.  ജനഔീയ അടിത്തറയം ചൂഷണ വിമുക്തമായ ലക്ഷയവം 

പ്സവന മപ്നാഭാവവം സഹഔരണ ആശുപത്രിഔസള ജനപ്രിയമാക്കിയിട്ടുെ്. ആധുനിഔ ഉപഔരണങ്ങൾ ഉപപ്യാഖിചൄള്ള 

ങിഔിത്സാ പ്സവനം മിതമായ നിരക്കിൽ സപാതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭയമാക്കുന്നുെ.്  

ഹൗസിംഖ് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ  

            സഹഔരണ ഭവന നിർമ്മാണ പ്മകലയിൽ  ഹൗസിംഖ് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ   പ്രധാന പങ്ക് 

വഹിക്കുന്നു. പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസല അംഖങ്ങൾക്ക്  LIC,  HUDCO, HDFC, NHB  എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

ഫെിൽ നിന്നും ഭവന വായ്പഔൾ അനവദിക്കുന്നുെ്. പ്സ്റ്ററൃ് പ്ലാൻ വഴിയം സാമ്പത്തിഔ സഹായം നൽഔി വരുന്നു . സാധാരണ 

ജനങ്ങളസട ഭവന നിർമ്മാണ ആവശയങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീഔരണത്തിന് ഈ സംഗങ്ങൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പ്ഔരള പ്ഔാ 

ഒപപ്ററൃീവ് ഹൗസിംഖ് സഫഡപ്റഷൻ ആണ് ഈ സംഗങ്ങളസട അസപക്സ് സസാവസറൃി.  2018-19 വർഷം ഹൗസ് സഫഡിന്  

561 ലക്ഷം രൂപയം ഹൗസിംഖ് സംഗങ്ങൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയം വഔയിരുത്തിയിട്ടുെ്. 

വിദയാഭയാസ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ  

            സംസ്ഥാനത്ത് സഹഔരണ പ്മകലയിൽ 67 ആർട്സ്  & സയൻസ് പ്ഔാപ്ളജുഔൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുെ്. 

നഖരത്തിസലയം ഗ്രാമപ്രപ്ദശങ്ങളിസലയം വിദയാർത്ഥിഔൾക്ക് ൄറെ ഫീസിസെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദയാഭയാസം ലഭിക്കാൻ 

സഹഔരണ വിദയാഭയാസ സംഗങ്ങൾ സഔാെ് സാധിക്കുന്നുെ്. സൃാശ്രയ മാപ്നജ് സമന്റുഔളസട ചൂഷണം രു പരിധി വസര 

ൄറക്കുന്നതിന് ഇത്തരം സംഗങ്ങൾ സഹായഔരമാണ്. 

 പ്ലബർ പ്ഔാൺട്രാക്ട് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ    

                        പ്ഔരള സഹഔരണ നിയമം ങട്ടം 15(9)പ്രഔാരമാണ് പ്രാഥമിഔ പ്ലബർ പ്ഔാൺട്രാക്ട് സഹഔരണ സംഗങ്ങളം 

അവയസട അസപക്സ് സ്ഥാപനമായി പ്ഔരള പ്സ്റ്ററൃ് പ്ലബർ പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ്സ് സഫഡപ്റഷൻ (പ്ലബർസഫഡ്)  

രൂപീഔരിചൃിട്ടുള്ളത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഔരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏസറൃടുത്ത് നടത്തി വരുന്ന സഹഔരണ 

സംഗങ്ങളാണ് പ്രാഥമിഔ പ്ലബർ പ്ഔാൺട്രാക്ട് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ. പ്ഔരളത്തിസല അവിദഗ്ദ്ധ,  അർദ്ധ വിദഗ്ദ്ധ , വിദഗ്ദ്ധ 

സതാഴിലാളിഔളസട സാമ്പത്തിഔ സാമൂഹിഔ സതാഴിൽ പ്മകലഔളിസല സർവ്വപ്താൻമുകമായ പുപ്രാഖതിയാണ് ഇതുസഔാെ് 

ലക്ഷയമാക്കുന്നത്. ആധുനിഔ സാപ്ങ്കതിഔ വിദയയസട വയാപനം സതാഴിൽ രംഖത്ത് ഉൊക്കുന്ന മാറൃങ്ങൾക്കനസൃതമായി പുതിയ 

സതാഴിൽ സംസ്ക്കാരം രൂപസപടുത്തുന്നതിനം ഔാലഗട്ടത്തിസെ അനിവാരയതഔളിൽ ടുതൽ ഔരുപ്ത്താസട മുപ്ന്നാട്ട് 

പ്പാൄന്നതിന് സതാഴി സതാഴിലാളിഔസള പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനം പ്ലബർ പ്ഔാൺട്രാക്ട് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്ക് ഔഴിയന്നുെ്.  

സംസ്ഥാനസത്ത പ്ലബർ പ്ഔാൺട്രാക്ട് സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട പ്രവർത്തനം മൂലം സൃഔാരയ ഔരാറുഔാരുസട അമിത 
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ചൂഷണം രു പരിധി വസര നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനം സതാഴിലാളിഔൾക്ക് സതാഴിൽ അവസരം രുക്കുന്നതിനം പ്ലബർ പ്ഔാൺട്രാക്ട് 

സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ സഹായഔരമാണ്.   

 ടൂറിസം സഹഔരണ സംഗം  

            സഹഔരണ പ്മകലയിൽ   ടൂറിസം വിഔസന ലക്ഷയപ്ത്താസട സഹഔരണ ടൂറിസം സംഗങ്ങളസട 

സഫഡപ്റഷനായി 2011 ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിചൃ സംഗം അംഖ സംഗങ്ങളസട ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശയമായ 

എല്ലാത്തരം സഹായങ്ങളം നൽൄന്നതിന് ലക്ഷയമിടുന്നു. ടാസത വിപ്ല്ലജ് ടൂറിസം,  ഫാം ടൂറിസം,  ആയർപ്വദ ടൂറിസം ,  

ഔൾചൃറൽ ടൂറിസം തുടങ്ങിയവ ഏസറൃടുത്ത് നടത്തുഔപ്യാ നടത്തിപിപ്ലക്ക് പ്വെ സഹായം സങയ്യുഔപ്യാ സങയ്യുഔ, 

വിപ്ദശിഔൾക്കും സൃപ്ദശിഔൾക്കും പ്റാഡ്, സറയിൽ , പ്വയാമ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂസട ബുക്കിംഖ് സർവ്വീസ് നൽഔി ടൂറിസ്റ്റ് പാപ്ക്കജുഔൾ 

നൽൄന്നുെ്. സഔാല്ലം മിനിപ്യചൃർ സറയിൽസവ,  വർക്കല ഹരിഹരപുരം ഔായൽ ടൂറിസം,  ടൂറിസം സട്രയിനിംഖ് സസെർ,  

സഹൽത്ത് ടൂറിസം തുടങ്ങിയ പദ്ധതിഔൾ നടപിലാക്കുന്നതിനള്ള നടപടിഔൾ നടത്തി വരുന്നു.  

ജീവനക്കാരുസട വായ്പ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ.  

          സംസ്ഥാനത്ത്  1119 ജീവനക്കാരുസട വായ്പ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ  ജീവനക്കാരുസട പ്ക്ഷമം മുൻനിർത്തി 

പ്രവർത്തിചൄവരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം സംഗങ്ങളം അവരുസട സൃന്തം നിപ്ക്ഷപത്തിൽ നിന്നാണ് വായ്പ നൽഔി ബിസിനസ്സ് നടത്തി 

വരുന്നത്. ഇതിൽ എൽ.ഐ.സി സ്റ്റാഫ് സഹഔരണ സംഗം  റിസർവ്വ് ബാങ്കിസെ വലസൻപ്സാസട പ്രവർത്തിചൄവരുന്ന 

സംഗമാണ്.    

      പ്മൽ  പറെവ  ടാസത  പ്രിൻറിംഖ് സഹഔരണ സംഗം , പ്മാപ്ട്ടാർ   ട്രാൻപ്ൊർട്ട് സഹഔരണ സംഗം , എക്സ് 

സർവ്വീസ് സമൻ സഹഔരണ സംഗം , അലക്കു സതാഴിലാളി സഹഔരണ സംഗം , വലം സഷൽ  സഹഔരണ സംഗം , 

സങത്ത് സതാഴിലാളി   സഹഔരണ സംഗം , ഔയാൻറീൻ സഹഔരണ സംഗം , സടയ് ലറിംഖ് സഹഔരണ സംഗം , സാമൂഹയ 

പ്ക്ഷമ സഹഔരണ സംഗം  , ആന ഉടമഔളസട സഹഔരണ സംഗം  ,  അംഖ   പരിമിതർക്കുള്ള   സഹഔരണ  സംഗം, 

സപൻഷപ്നഴ്സ്   സവൽസഫയർ  സഹഔരണ     സംഗം, ഫാർപ്മഴ്സ്  പ്സാഷയൽ   സഹഔരണ സംഗം , സസറി ഔൾചൃറുമായി  

ബന്ധസപട്ട  സഹഔരണ  സംഗങ്ങൾ,      ലാബ്  സടക്നീഷയൻമാരുസട   സഹഔരണ  സംഗം,  സഹഡ്  പ്ലാഡ്   വർപ്ക്കഴ്സ ് 

സഹഔരണ   സംഗം , വയാപാരി വയവസായി  സഹഔരണ  സംഗം,   പ്ഔാ  ഒപപ്ററൃീവ്   ഇൻഷൃറൻസ്   സ ഹഔരണ  

സംഗം,   ലീഖൽ   സമപ്ട്രാളജി      സ ഹഔരണ  സംഗം,  റീസറൃയിൽ  സമഡിക്കൽ പ്ഷാപ്   സ ഹഔരണ സംഗം ,  

അഭിഭാഷഔരുസട   സവൽസഫയർ     സഹഔരണ സംഗം , സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ്  സ ഹഔരണ  സംഗം,  എൽ.ഐ.സി  

ഏജൻറുമാരുസട  സ ഹഔരണ  സംഗം,      സീനിയർ  സിറൃിസൺസ്  സഹഔരണ സംഗം -, വയാപാരി വയവസായി  

സതാഴിലാളിഔളസട പ്ഷാപ് & എസ്റ്റാബ്ലിഷ്  സമൻറ്  സ ഹഔരണ സംഗം  സീഫുഡ് സ ഹഔരണ സംഗം ,പ്ഔരള 

ആയർപ്വദിഔ് സഹഔരണ സംഗം ,     ഔൺസ്ട്രക്ഷൻ       &  ബിൽഡിംഖ്   വർപ്ക്കഴ്സ്   സ ഹഔരണ  സംഗം, പ്ഔബിൾ  

ഇൻറർസനറൃ്  സഹഔരണ  സംഗം,      പ്ഔാഫി   വർപ്ക്കഴ്സ്       സ ഹഔരണ സംഗം , ഖൾഫ്  റിപ്ട്ടണീസ്  സവൽസഫയർ  

സഹഔരണ  സംഗം,      മനഷയാവഔാശ  പ്രവർത്തഔ  പ്ക്ഷമ      സ ഹഔരണ   സംഗം,   വിദഗ്ദ്ധ  അവിദഗ്ദ്ധ   
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സതാഴിലാളി  സഹഔരണ     സംഗം,  ടീപ്ചൃഴ്സ്  &  പ്നാൺ   ടീചൃിംഖ്       സ്റ്റാഫ്  സഹഔരണ    സംഗം,   

റപ്രസൻപ്ററൃീവ്സ്  &  സസയിൽമാൻ     സഹഔരണ  സംഗം, പ്ലാട്ടറി സതാഴിലാളിഔളസട  സഹഔരണ സംഗം  തുടങ്ങിയ  

ജീവിതത്തിസെ  വിവിധ        പ്മകലഔളമായി  ബന്ധസപട്ട  പല  സംഗങ്ങളം ഉെ്. ടാസത ട്രാൻസ് സജപ്െഴ്സ് സഹഔരണ 

സംഗങ്ങളസട      രജിപ്സ്ട്രഷൻ നടപടിഔൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു.  

 
അടിസ്ഥാന സൗഔരയ വിഔസനം 

 

                                സഹഔരണ വൄപിസല വിവിധ ആഫീസുഔളസട നവീഔരണം , ഔമ്പൂട്ടറുഔൾ, ലാപ്ടാപ്പുഔൾ , 

പ്ഫാപ്ട്ടാ പ്ഔാപി സമഷീനഔൾ, സ്ക്കാനറുഔൾ, ഡിജിറൃൽ പ്ലസർ പ്രിൻററുഔൾ, ഡിജിറൃൽ ഡൂപ്ലിപ്ക്കറൃറുഔൾ , 

വീഡിപ്യാ പ്ഔാൺഫറൻസിംഖ് ഉപഔരണങ്ങൾ , എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനം സനറൃ് വർക്കിംഖ്, വവദുതവൽക്കരണം, 

എന്നിവക്കും സസർവറുഔളസട നവീഔരണത്തിന് ഇ.പി.ബി.എക്സ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനം ഒഡിറൃ് 

വിഭാഖത്തിസല ഔമ്പൂട്ടർവൽക്കരണത്തിന് പ്സാഫ്റ്റ് സവയറുഔളസട വിഔസനത്തിന് ഔണക്കുഔൾ തിട്ടസപടുത്തുന്നതിനം 

വിനിപ്യാഖത്തിനമായി സൃയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്സാഫ്റ്റ് സവയറുഔൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനം പ്വെി 2018-19 വർഷം 100 

ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തി. 

 

ആഫീസ് ലാപ് പ്ടാപ് 

/അനബന്ധ 

ഉപഔരണങ്ങൾ 

സ്ക്കാനർ/അനബന്ധ 

ഉപഔരണങ്ങൾ 
പ്രിൻറർ/അനബന്ധ 
ഉപഔരണങ്ങൾ 

ആസഔ   തുഔ 

എണ്ണം തുഔ എണ്ണം തുഔ എണ്ണം തുഔ 
സഹഔരണ  സംഗം 

രജിസ്ട്രാർ ആഫീസ്  

& പ്ജായിൻറ് 

രജിസ്ട്രാർ ആഫീസ് 

(14 ജില്ലഔൾ) 

226 8791852 15 314085 15 834465 9940402 

 

 സഹഔരണ വൄപിസെ സവബ് വസറൃ് പരിഷ്ക്കഔരിചൄ. 

 സഹഔരണ വൄപ് ഇ ആഫീസ് സംവിധാനത്തിപ്ലക്ക് മാറി. 

 സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട ഉപപ്യാഖത്തിനായി 2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷം രു ഇപ്ന്നാവ 

ക്രിസ്റ്റ പ്മാഡൽ ഔാർ വാങ്ങിയിട്ടുെ്. വാഹനവില,  അനബന്ധ ഗടഔങ്ങൾ ,  ഇൻഷൃറൻസ് , 

രജിപ്സ്ട്രഷൻ എന്നിവ ഉൾസപസട ആസഔ  15,45,141 രൂപ ഇതിപ്ലക്ക് സങലവഴിചൃിട്ടുണ 



                                                                                                                        വാർഷിഔ ഭരണ റിപ്പാർട്ട് 2018-19 
 

47 
 

             വൄപ് തല പ്രസിദ്ധീഔരണങ്ങൾ 

 
സഹഔരണ വീഥി 
 
                   സഹഔരണ രംഖസത്ത വളർചൃസയയം പുതിയ പ്മകലഔസളക്കുറിചൄം സർക്കാറിസെ ഈ രംഖസത്ത 

പ്രവർത്തനങ്ങളക്കുറിചൄം സഹഔാരിഔസള അറിയിക്കാൻ പ്വെി  1978 മാർചൃ ്മാസം ആരംഭിചൃ സഹഔരണ 

വൄപിസെ ഇൻഫർപ്മഷൻ ബൂപ്റാ പ്രസിദ്ധീഔരണമാണ് സഹഔരണ വീഥി. സഹഔരണ വൄപ് സസക്രട്ടറിയാണ് 

സഹഔരണ ഇൻഫർപ്മഷൻ ബൂപ്റാ ഉപപ്ദശഔ സമിതി സങയർമാൻ. ഇൻഫർപ്മഷൻ ആൻറ് പബ്ലിഔ് റിപ്ലഷൻസ് 

വൄപ് ഡയറക്ടർ ,സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ , എൻ,ഐ.സി ഡയറക്ടർ ,  എഡിറൃർ പ്രസ്സ് /റിപ്ലഷൻസ് 

ആഫീസർ എന്നിവരാണ് സമിതിയിസല അംഖങ്ങൾ. സഹഔരണ വൄപിസെ പ്രവർത്തനങ്ങളം സർക്കാർ 

നയങ്ങളമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീഔരണം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ ഔാലാഔാലങ്ങളിൽ 

പുറത്തിറക്കുന്ന സർക്കുലറുഔൾ ,  സഹഔരണ പ്മകലയിസല  പ്ദശീയ അന്തർപ്ദശീയ വാർത്തഔൾ, സഹഔരണ 

പ്മകലസയ സംബന്ധിചൃ പഠനങ്ങൾ, സർക്കാറിസെ ഓപ്ദയാഖിഔ വാർത്തഔൾ, സാമ്പത്തിഔം, വിഔസനം മുതലായവ 

സംബന്ധിചൃ പ്ലകനങ്ങൾ എന്നിവ   സഹഔരണ വീഥി പ്രസിദ്ധീഔരിക്കുന്നു. 

                                   അചൃടക്ക നടപടിഔൾ 

               2018-19 വർഷം സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്സവനമനഷ്ഠിക്കുന്ന രു 

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ , 9 പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാർമാർ, 3 സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാർമാർ, 7 അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർമാർ , 6 

സെഷയൽ പ്ഗ്രഡ് ആഡിറൃർമാർ , 5 സീനിയർ ആഡിറൃർമാർ , 4 ജൂനിയർ ആഡിറൃർമാർ  എന്നിവർസക്കതിരായി 

അചൃടക്ക നടപടി സൃീഔരിചൃിട്ടുെ്. തൻ വർഷം ലഭിചൃ 43 പരാതിഔളിൻപ്മൽ അപ്നൃഷണം നടത്തുന്നതിന് 

സഹഔരണ വിജിലൻസിസന ചുമതലസപടുത്തുഔയം ലഭിചൃ 26 അപ്നൃഷണ റിപ്പാർട്ടുഔളിൻപ്മൽ  സഹഔരണ 

സംഗം രജിസ്ട്രാർ ആവശയമായ നടപടിഔൾ സൃീഔരിക്കുഔയം സങയ്തിട്ടുെ്. 

                            വൄപ് തല പരിപാടിഔൾ 

നിപ്ക്ഷപ സമാഹരണ യജ്ഞം 

                സപാതു ജനങ്ങളസട ഇടയിൽ സമ്പാദയ ശീലം ഉയർത്തുഔ, അതിലൂസട സഹഔരണ വായ്പാ പ്മകലയസട 

വിഭവ പ്രാതസ്സ് വർദ്ധിപിക്കുഔ, എന്ന ലക്ഷയപ്ത്താസട ആവിഷ്ക്കരിചൃ പദ്ധതിയാണ് നിപ്ക്ഷപ സമാഹരണ യജ്ഞം. 

സഹഔരണ വാരാപ്ഗാഷം 

       ഇന്തയൻ സമൂഹത്തിൽ സഹഔരണ പ്രസ്ഥാനത്തിസെ പങ്കിസനക്കുറിചൃ ് സപാതുജനങ്ങളിൽ അവപ്ബാധം 

വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനായി  എല്ലാ വർഷവം ഇന്തയയിലുടനീളം നവംബർ 14 മുതൽ 20 വസര പ്ദശീയ സഹഔരണ വാരം  

ആപ്ഗാഷിക്കുന്നു.  

അന്തർ പ്ദശീയ സഹഔരണ ദിനം  

              അന്താരാഷ്ട്ര സഹഔരണ ദിനം എല്ലാ വർഷവം ജൂവല ആദയ ശനിയാഴ്ച ആങരിക്കുന്നു. സഹഔരണ 

സംഗങ്ങസള ക്കുറിചൄള്ള അവപ്ബാധം വർദ്ധിപിക്കുഔ , ഐഔയ രാഷ്ട്ര സഭയസടയം സഹഔരണ പ്രസ്ഥാനത്തിസെയം 

ലക്ഷയങ്ങളസട പരെര പൂരഔത ഉയർത്തിക്കാട്ടുഔ, സമൂഹം അഭിമുകീഔരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് 
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പ്രസ്ഥാനത്തിസെ സംഭാവന അടിവരയിടുഔ എന്നിവയാണ് അന്തർ പ്ദശീയ സഹഔരണ ദിനത്തിസെ ലക്ഷയം. 

പ്ലാഔസത്ത സാമ്പത്തിഔ സാമൂഹിഔ സാംസ്ക്കാരിഔ വിഔസനത്തിന് പുതിയ വനതിഔതയം മൂലയങ്ങളം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ 

ദിനാങരണം നിർണ്ണായഔ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 

സഹഔരണ പ്ഔാൺഗ്രസ ്

         പ്ഔരളത്തിസല സഹഔരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനപ്യാജയമായ രൂപീഔരണത്തിസെ പരപ്മാന്നത പ്വദിയാണ് 

സഹഔരണ പ്ഔാൺഗ്രസ്. സഹഔരണ പ്മകലയസട പുപ്രാഖതി അവപ്ലാഔനം സങയ്യുഔ, പ്മകലക്ക് മുന്നിൽ ഉയർന്നു 

വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളസട പശൄാത്തലത്തിൽ ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗ നിർപ്േശങ്ങൾ നൽൄഔ, സഹഔരണ പ്മകലയിസല 

വിജയഖാഥഔസളക്കുറിചൃ ്വിലയിരുത്തുഔ, സഹഔരണ പ്രസ്ഥാനത്തിസല വിവിധ പ്രവണതഔസളക്കുറിചൃ ്ങർചൃ സങയ്യുഔ, 

സഹഔരണ പ്രസ്ഥാനത്തിസെ ഭാവിയിസല വളർചൃക്ക് ആവസയമായ തന്ത്രപരമായ നയ നിർപ്േശങ്ങൾ 

അവതരിപിക്കുഔ എന്നിവയാണ് സഹഔരണ പ്ഔാൺഗ്രസ്ിിസെ ലക്ഷയങ്ങൾ. 

                                      വിവരാവഔാശം 

                വിവരാവഔാശ നിയമം സഹഔരണ വൄപിൽ ഫലപ്രദമായി നടപിലാക്കിയിട്ടുെ്.  സഹഔരണ സംഗം 

രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിസല സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ(ഭരണം) ആണ് പ്സ്റ്ററൃ് പബ്ലിഔ് ഇൻഫർപ്മഷൻ ആഫീസർ.  ആസഔ 156  

പബ്ലിഔ് ഇൻഫർപ്മഷൻ ആഫീസർമാരും, 156 അപപ്ലറൃ് അപ്താറിറൃിയം സഹഔരണ വൄപിലുെ്.  പബ്ലിഔ് 

ഇൻഫർപ്മഷൻ ആഫീസർമാരുസടയം, അസിസ്റ്റെ്  പബ്ലിഔ് ഇൻഫർപ്മഷൻ ആഫീസർമാരുസടയം വിവരങ്ങൾ 

ഇപ്താസടാപം ഉള്ളടക്കം സങയ്തിട്ടുെ്.   

 

 

         പ്സ്റ്ററൃ് പബ്ലിഔ് ഇൻഫർപ്മഷൻ ഒഫീസർ 
 

       അപപ്ലറൃ് അപ്താറിറൃി 
 

1 ശ്രീ.പി.ബി .അനിൽൄമാർ    ( 09.08.17 മുതൽ 26/07/18 വസര ) 

2. ശ്രീ. എൻ. പ്രദീപ് ൄമാർ     ( 27/07/18   മുതൽ  തുടരുന്നു  )      

  സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ (അഡ്മിനിപ്സ്ട്രഷൻ)  

   സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ ഒഫീസ് , 

    ജവഹർ സഹഔരണ ഭവൻ, ഡി.പി.ഐ ജംഖ്ഷൻ, 

     വതക്കാട് പി. , തിരുവനന്തപുരം  14 

             പ്ഫാൺ  9446045894 

             ഒഫീസ്   0471 2334620  

               ഫാക്സ്   0471 2331587, 2331513 

              

1.ശ്രീമതി.ശൄന്തള ഇ.സഔ  ( 26.09.2017 മുതൽ 

തുടരുന്നു. 

 

  അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ (ഐ.സി.ഡി.പി), 

  സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ ഒഫീസ് , 

  ജവഹർ സഹഔരണ ഭവൻ, ഡി.പി.ഐ ജംഖ്ഷൻ, 

   വതക്കാട് പി. , തിരുവനന്തപുരം  14 

    പ്ഫാൺ ഒഫീസ്   0471 2333573 
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2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷത്തിൽ ലഭിചൃ  

           അപ്പക്ഷഔളസട എണ്ണം                      – 4556 

           തീർപാക്കിയ അപ്പക്ഷഔളസട എണ്ണം    - 4257 

           അപീലുഔളസട എണ്ണം                         - 153 

           തീർപാക്കിയ അപീലുഔൾ                    - 151 

 

വിവരാവഔാശ നിയമ പ്രഔാരം ലഭിചൃ അപ്പക്ഷഔളിൽ നിന്നും    

           ലഭയമായ ഫീസ് , മറൃ് ങാർജ്ജുഔൾ        - 79631 

 

ആഭയന്തര നിയന്ത്രണ സമ്പ്രദായം 

31.03.2019 സല ആഡിറൃ് പാരാസ് സപൻഡിംഖ് 

ആഫീസ്  ഇൻസെക്ഷൻ 

റിപ്പാർട്ടുഔളസട 

എണ്ണം 

ആഡിറൃ് 

പാരാസ് 

സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ ആഫീസ് 4 43 

സഹഔരണ ആഡിറൃ് ഡയറക്ടപ്ററൃ് 2 3 

പ്ജായിൻറ് ഡയറക്ടർ ആഫീസ്  2 5 

പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാർ ആഫീസ് 18 132 

അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ / അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടർ ആഫീസ് 24 125 

ആസഔ 50 308 

 

ങട്ടങ്ങളം നിയമങ്ങളം  

            1969 സല  സഹഔരണ നിയമം സമഗ്രമായി പ്ഭദഖതി സങയ്യുന്നതിനപ്വെി അഡീഷണൽ അഡൃപ്ക്കറൃ് 

ജനറൽ സങയർമാനായിട്ട് രു ഔമ്മിറൃി രൂപീഔരിചൃിട്ടുെ്.  ആയതിസെ പ്രവർത്തനം നടന്നു  വരുന്നു.  ഔമ്മിറൃിയസട 

ഔാലാവധി 6 മാസമായി ദീർഗിപിചൃ ് ഉത്തരവായിട്ടുെ്. 

വൄപിസെ 2018-19 വർഷസത്ത പ്രധാന പ്നട്ടങ്ങൾ 

1. സംസ്ഥാന സർക്കാറിെ പ്ഔരള ബാങ്ക് രൂപീഔരണ നടപടിഔൾക്ക് റിസർവ്വ് ബാങ്കിസെ അംഖീഔാരം ലഭിചൄ. 

2. സർക്കാറിസെ 31/12/2018 സല ജി. (ആർ.റൃി)നം. 728/2018 സഹ.നം.ഉത്തരവ് പ്രഔാരം പ്ഔരള ബാങ്കിസെ 

രൂപീഔരണവമായി ബന്ധസപട്ട പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്കിസല നിഷ്ക്രിയാസ്തി ൄറക്കുന്നതിസെ 
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ഭാഖമായി 306.75 പ്ഔാടി രൂപയസട ധനസഹായം റബ്പ്ഔാ, റബ്ബർ മാർക്ക്, മാർക്കറൃ്സഫഡ് എന്നീ 

സ്ഥാപനങ്ങളസട പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്കിസല വായ്പാ ൄടിേിഔ റൃത്തവണ തീർപാക്കൽ 

പദ്ധതി പ്രഔാരം തീർക്കുന്നതിപ്ലക്കായി സർക്കാർ അനവദിചൄ. 

3. 2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷം പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഥമ സ്ഥാനം വഔവരിചൄ. 

4. പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ സപട്ടവർക്ക് അഭയം നൽൄന്നതിന് പ്വെി  സഔയർ പ്ഔരള പദ്ധതി നടപാക്കി. ഇത് 

പ്രഔാരം സഔയർ പ്ഹാം, സഔയർ പ്ലാൺ, സഔയർ സഗ്രയ്സ് എന്നിങ്ങസന 3 പദ്ധതിഔൾ നടപാക്കി.  

5.  സഔയർ പ്ഹാം പദ്ധതി പ്രഔാരം പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടസപട്ടവർക്ക് പ്വെി  2040 വീടുഔളസട നിർമ്മിക്കാൻ 

തീരുമാനിക്കുഔയം ഇതിൽ 1060 വീടുഔൾ നിർമ്മിചൃ ്നൽൄഔയം സങയ്തു. ടാസത 209 വീടുഔളസട നിർമ്മാണം 

പൂർത്തീഔരിചൄ ഔഴിഞ്ഞു. 

6. സഔയർ പ്ലാൺ പദ്ധതിയസട ഭാഖമായി 34936 പ്പർക്ക് 388.10 പ്ഔാടി രൂപ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ വഴി 

അനവദിചൄ. 

7. െതി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തപ്ഔാൽസവം –  െതി  2019 -  രൊം ഗട്ടം സഫബ്രുവരി 8 മുതൽ 11 വസര 

വിജയഔരമായി നടത്തി. 

8. സംപ്യാജിത സഹഔരണ വിഔസന പദ്ധതി പ്രഔാരം ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലഔളിസല  ആശുപത്രി, 

വിദയാഭയാസം, വനിത,  എസ്.സി എസ്.റൃി, പ്പ്രാസസിംഖ്, മാർക്കറൃിംഖ്, ക്ഷീര, വഔത്തറി സംഗങ്ങൾക്ക് 

അടിസ്ഥാന സൗഔരയ വിഔസനം നടപിലാക്കുന്നതിന് ധനസഹായം അനവദിചൄ. 

9. സാമൂഹയ സുരക്ഷാ സപൻഷൻ വിതരണം  13-)ഠ ഗട്ടം വസര പൂർത്തിയാക്കുഔയൊയി.  7-)ഠ ഗട്ടത്തിൽ 

8330566000/-രൂപയം,     8-)ഠ ഗട്ടത്തിൽ 8056212500/-രൂപയം 9-)ഠ ഗട്ടത്തിൽ 10420800/-രൂപയം 10-)ഠ 

ഗട്ടത്തിൽ 21109200/-രൂപയം 11-)ഠ ഗട്ടത്തിൽ 8592239300/-രൂപയം 12-)ഠ ഗട്ടത്തിൽ 11246710400/-രൂപയം 

13-)ഠ ഗട്ടത്തിൽ 7110649200/- രൂപയം   വിതരണം സങയ്തിട്ടുെ്.    

10.  ഹരിതം സഹഔരണം പദ്ധതി വഴി ഈ വർഷം രു ലക്ഷം  ഔശുമാവിൻ വതഔൾ സവചൄ പിടിപിക്കുന്ന 
പദ്ധതി നടപിലാക്കുഔയൊയി.     

11. സഹഔരണ പ്മകലയിസല ഖപ്വഷണം പ്പ്രാൽസാഹിപിക്കുന്നതിന് പ്വെി അഗ്രിഔൾചൃറൽ സ്റ്റാഫ് 
പരിശീലന പ്ഔന്ദ്രസത്ത സഹഔരണ പ്മകലയിസല സൃയംഭരണ  സ്ഥാപനമാക്കി.  

12. സനല്ല് സംഭരണ വിതരണത്തിന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 26 പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട 

സഹായപ്ത്താസട രു ഔൺപ്സാർഷയം രൂപീഔരിചൄ. 

13. 2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷത്തിൽ പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട രു 

ഔൺപ്സാർഷയം രൂപീഔരിചൃ ്ടി ഔൺപ്സാർഷയം മുപ്കന സഔ.എസ്.ആർ.ടി.സി യിൽ നിന്നും വിരമിചൃ 

ജീവനക്കാർക്ക് 803.511 പ്ഔാടി രൂപ സപൻഷൻ വിതരണം സങയ്തിട്ടുെ്. ഇപ്രഔാരം വിതരണം നടത്തിയ 

സപൻഷൻ തുഔയിൽ 10  പലിശ സഹിതം 662.03 പ്ഔാടി രൂപ സംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ തിരിസഔ 

നൽഔിയിട്ടുെ്. 

14. സൃയം സഹായ സംഗങ്ങളസട അഭിവൃദ്ധിക്കായി 106   പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ 

സംഗങ്ങൾക്ക്  100.127 ലക്ഷം രൂപയസട ഒഹരി ധനസഹായവം 31  സംഗങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡിയായി 15.59713    

രൂപയം  17 സംഗങ്ങൾക്ക്  പുനരുദ്ധാരണത്തിന് 316.1625 രൂപയം അനവദിചൃ ്നൽഔിയിട്ടുെ് 

15. ൄടിേിഔ നിവാരണം  പദ്ധതി വഴി  6521021 പ്ഔാടി രൂപയസട വായ്പഔൾ പിരിസചൃടുക്കുഔയം 287.580 പ്ഔാടി 

രൂപയസട ആനലയം നൽൄഔയം സങയ്തിട്ടുെ്. 
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16. മുറൃസത്ത മുല്ല പദ്ധതി പ്രഔാരം 96.31 പ്ഔാടി രൂപയസട വായ്പാ വിതരണം നടത്തി. 

17. സപരിന്തൽമണ്ണ  ഇ.എം.എസ് ആശുപത്രിയസട സഹഔരണപ്ത്താസട അട്ടപാടി സമഗ്ര ആപ്രാഖയ പദ്ധതി 

വിജയഔരമായി നടന്നു വരുന്നു.  

18. നിപ്ക്ഷപ സമാഹരണ യജ്ഞം  2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷം സഹഔരണ പ്മകലയിസല നിപ്ക്ഷപം  206967 
പ്ഔാടി രൂപയായി ഉയർത്തി . 

19. ഔാർഷിപ്ഔാൽപാദന സങലവ് സമാശൃാസ പദ്ധതി  പ്രഔാരം          2018-19   സാമ്പത്തിഔ വർഷത്തിൽ 10 

പ്ഔാടി രൂപ ജില്ലഔൾക്ക് അനവദിചൄ നൽഔിയിട്ടുെ് 

20. ഉപ്ത്തജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി പ്രഔാരം    2018-19  സാമ്പത്തിഔ വർഷം 998.45 ലക്ഷം രൂപ ജില്ലഔൾക്ക് 

അനവദിചൄ നൽഔിയിട്ടുെ്.   

ഇതര ഔാരയങ്ങൾ 

 ആഫീസ് മുള്ളൃവനായം ഔമ്പൂട്ടവറസ് സങയ്തിട്ടുെ്. 

സഹഔരണ വൄപിസല 99 % ത്തിപ്ലസറ ഫയലുഔളം മലയാള ഭാഷയിലാണ് വഔഔാരയം സങയ്യുന്നത്. 2018-19 

സാമ്പത്തിഔ വർഷത്തിൽ ഓപ്ദയാഖിഔ ഭാഷാ പുപ്രാഖമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സസമിനാർ സംഗടിപിചൄം 

ജീവനക്കാരുസട ഭാഷാ അവപ്ബാധം വളർത്തുന്നതിനതൄന്ന പുസ്തഔങ്ങൾ വാങ്ങി വലബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുഔയം 

സങയ്തിട്ടുെ്.                   

                 

     അസപക്സ്  / സഫഡറൽ /ബാങ്കുഔൾ/പ്ബാർഡുഔൾ /മറൃ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 

 

അസപക്സ ്സ്ഥാപനങ്ങൾ 
 
 പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ യൂണിയൻ  

                       1969 സല സഹഔരണ നിയമത്തിസല 89þmw വൄപ് പ്രഔാരം  പ്ഔരള സർക്കാർ സ്ഥാപിചൃ രു 

നിയമാനസൃത സ്ഥാപനമാണ് 1970 നവംബർ 21 ന് നിലവിൽ വന്ന പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ യൂണിയൻ . സഹഔരണ 

വിദയാഭയാസം, സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട സംഗാടനം, സഹായിക്കൽ ,വിഔസനം,  സഹഔരണ പ്രങരണം, പരിശീലനം 

എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സഹഔരണ യൂണിയ നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സഹഔരണ 

യൂണിയൻ പ്ഔരളത്തിൽ അംഖവിദയാഭയാസ പരിപാടിഔൾ നടത്തുന്നതിന് വിപുലമായ ക്രമീഔരണങ്ങൾ സങയ്യുന്നു. 

സംസ്ഥാന സഹഔരണ യൂണിയൻ മാപ്നജിംഖ് ഔമ്മിറൃിയം സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറും അംഖീഔരിക്കുഔയം 

നിർപ്ദശിക്കുഔയം സങയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ,  സഹഔരണ വിദയാഭയാസ ഫെിസെ വിനിമയം, സഹഔരണ വിദയാഭയാസം 

തുടങ്ങിയ  പരിപാടിഔളാണ് സംസ്ഥാന സഹഔരണ യൂണിയൻ നടത്തുന്നത്. 2018-19 വർഷം പട്ടിഔ ജാതി/പട്ടിഔ വർഗ്ഗ 

വിഭാഖത്തിൽ സപട്ടവർക്ക് പരിശീലനത്തിനള്ള ഗ്രാൻറായി  1,96,000 രൂപയം സമംബർ എഡൂപ്ക്കഷൻ പ്പ്രാഗ്രാം 

ഇനത്തിൽ 6,00,000 രൂപയം ആനൃൽ പ്ബസിഔ് ഗ്രാൻറായി 60,000 രൂപയം അനവദിചൃ ്നൽഔിയിട്ടുെ്.  

                   സംസ്ഥാന സഹഔരണ യൂണിയസെ  മാസിഔയാണ് പ്ഔരള സഹഔരണ പ്ജർണൽ.  പ്രശസ്തരായ 

സഹഔാരിഔളസട പ്ലകനങ്ങൾ, സഹഔരണ ബാങ്കുഔളസടയം സഹഔരണ സ്ഥാപനങ്ങളസടയം വിജയഔഥഔൾ, മറൃ് 
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വിഞ്ജാനദായഔമായ റിപ്പാർട്ടുഔൾ ,  വിദയാർത്ഥിഔൾക്കായള്ള മത്സര പരീക്ഷഔൾ എന്നിവ ഇതിൽ 

ഉൾസക്കാള്ളിചൃിട്ടുെ്. ഈ പ്രസിദ്ധീഔരണത്തിസെ വാർഷിഔ വരിസംകയ 250/- രൂപയാണ്. ആയതിസെ സമാത്തം 

പതിപ് 10,800 ആണ്. 

 

        tIcf kwØm\ kl-I-cW bqWn-b\v IognÂ സന¿mÀ Um-anÂ {]hÀ¯\w Bcw-̀ n¨ പ്ഔരള 

ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട് ഒഫ് പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് - മാപ്നസെൻറ് (KICKMA)സർക്കാർ അംഖീഔാരപ്ത്താസടയം എ.ഐ.സി.റൃി.ഇ 

വയവസ്ഥഔൾ പ്രഔാരവം പ്രവർത്തിചൄവരുന്ന പഠനപ്ഔന്ദ്രമാണ്. InIva- ഔയാമ്പസിൽ Fw.-_n.-F  പ്ഔാപ്ളജും 

ആർട്സ് ആൻറ് സയൻസ് പ്ഔാപ്ളജും  പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട അംഖീഔാരപ്ത്താട് ടി 

ങട്ടം 185 പ്രഔാരം സഹഔരണ സംഗം ജീവനക്കാർക്കായി പരിശീലന പരിപാടിഔളം നടത്തുന്നുെ്.   

 

പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്ക് 

      പ്ഔരളത്തിസല  സഹഔരണ പ്മകലയിസല വായ്പാ പ്രവർത്തനങ്ങളസട പ്മൽപ്നാട്ടം വഹിക്കുന്ന 

സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്ക് 1915 നവംബർ 23 ന് ട്രാവൻർ പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് സസാവസറൃീസ് റഗുപ്ലഷൻ ആക്ട് 

പ്രഔാരം രജിസ്റ്റർ സങയ്തിട്ടുളല സ്ഥാപനമാണ്. 1943 ൽ ഇത് തിരുവിതാംർ പ്ഔന്ദ്ര സഹഔരണ ബാങ്ക് എന്ന 

പ്പരിലാണ് അറിയസപട്ടിരുന്നത്. 1949 ൽ തിരു സഔാചൃി രൂപീെതമായപ്താസട ഇത് 1954 ൽ തിരു സഔാചൃി സംസ്ഥാന 

സഹഔരണ ബാങ്ക് ആയി അറിയസപട്ടു. 1956 ൽ പ്ഔരള സംസ്ഥാന രൂപീഔരണപ്ത്താസട ഇത് പ്ഔരള സംസ്ഥാന 

സഹഔരണ ബാങ്കായി മാറി. സംസ്ഥാനസത്ത സഹഔരണ സക്രഡിറൃ് പ്മകലയിസല അസപക്സ് സ്ഥാപനമാണ് 

ഇത്.1966 മുതൽ റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഒഫ് ഇന്തയയസട രൊം സഷഡൂളിൽ സപടുത്തിയത് ബാങ്കിന് സഷഡൂൾഡ് ബാങ്ക് 

പദവി ലഭിചൄ. ഇതിസെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആണ്. 

         2018-19 വർഷം ഒഹരി മൂലധനം  67873.80 ലക്ഷം രൂപയം നിപ്ക്ഷപം 894578.62 ലക്ഷം രൂപയം പ്രവർത്തന 

മൂലധനം 1320742.68 ലക്ഷം രൂപയം ആണ്.  485148.6 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽൄഔയം 25034.98 ലക്ഷം രൂപ വായ്പാ 

തിരിചൃടക്കുഔയം സങയ്തിട്ടുെ് 

 

 സംസ്ഥാന സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ  വിഔസന ബാങ്ക് 

 

              1956 ൽ  Kerala Co operative Central Land Mortgage Bank എന്ന പ്പരിൽ രൂപീെതമായ സംസ്ഥാന 

സഹഔരണ ഔാർഷിഔ വിഔസന ബാങ്ക് സംസ്ഥാനസത്ത ഗ്രാമീണ പ്മകലയിസല ഔർഷഔർക്ക് ദീർഗഔാല 

വായ്പഔൾ നൽൄന്നു.  ഗ്രാമീണ ജനതസയ സാമൂഹയവം സാമ്പത്തിഔവമായി ഉയർത്തിസക്കാെ് വരിഔ എന്നതാണ്  

KSCARDB യസട ലക്ഷയം. KSCARDB യിൽ എല്ലാ ജില്ലഔളിലുമായി 14 ബ്രാഞ്ചുഔളം പ്ഔരള സർക്കാർ , സഔ.എസ്.ഇ.ബി 

എന്നിവ ഉൾസപസട 77 അംഖങ്ങളം നിലവിൽ ഉെ്.  

                            2018-19 വർഷം ഒഹരി മൂലധനം  19152.83 ലക്ഷം രൂപയം നിപ്ക്ഷപം 47978.40 ലക്ഷം രൂപയം 

പ്രവർത്തന മൂലധനം 869380.15 ലക്ഷം രൂപയം ആണ്.  220951.60 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽൄഔയം 265907.2 ലക്ഷം 

രൂപ വായ്പ തിരിചൃടക്കുഔയം സങയ്തിട്ടുെ്.            

                     സംസ്ഥാന സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ  വിഔസന ബാങ്കിസെ ഔീഴിൽ    2018-19 വർഷം   79 

പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ  വിഔസന ബാങ്കുഔൾ പ്രവർത്തിചൄ വരുന്നു.   
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സഫഡപ്റഷനഔൾ 

 
 ഔൺസൂമർ സഫഡ ്  

       പ്ഔരളത്തിസല ഔൺസൂമർ സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട അസപക്സ് സഫഡപ്റഷനായ ഔൺസൂമർ 

സഫഡ് 04.09.1965 ൽ രജിസ്റ്റർ സങയ്ത് 07.10.1965 ൽ എറണാൄളം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുഔയം 1997 

മുതൽ വവവിധയമാർന്ന നിരവധി പദ്ധതിഔൾ നടപിൽ വരുത്തുഔയം സങയ്യുന്നു.  നിപ്തയപപ്യാഖ സാധനങ്ങൾ 

സമാത്തമായി വാങ്ങി , സംഭരിചൃ ്വിൽപനക്കായി അംഖ സംഗങ്ങൾക്കും എത്തിചൄസഔാടുക്കുഔ, ഗുണ നിലവാരമുള്ള 

നിപ്തയാപപ്യാഖ സാധനങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ സൃന്തം വിൽപന യൂണിറൄഔളിലൂസട ഉപപ്ഭാക്താക്കൾക്ക് 

വിതരണം നടത്തുഔ എന്നതാണ് ഔൺസൂമർ സഫഡിസെ പ്രധാന ലക്ഷയങ്ങൾ.  

      2018-19 വർഷം നടന്ന പ്രധാന വിഭാഖങ്ങളിസല വിൽപനയസട വിശദാംശം (തുഔ പ്ഔാടിയിൽ) 

ത്രിപ്വണി സമഡിക്കൽ ബിവപ്റജ് ആസഔ 

217.71 173.00 1721.77 2112.48 

 

ത്രിപ്വണി പ്സ്റ്റാറുഔൾ  , നീതി സ്ക്കീം  ,ഉത്സവഔാല സബ്സിഡി വിപണനം ,  വിപ്ദശ മദയ വയാപാരം   , നീതി സമഡിക്കൽ പദ്ധതി  

,നീതി ഖയാസ് പ്ബാട്ടിലിംഖ് പ്ലാൻറ് , ത്രിപ്വണി പ്സ്റ്റഷനറി സസൻററുഔൾ , പ്നാട്ട് ബുക്ക് വയാപാരം, ത്രിപ്വണി ഫാർമസി 

ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട്    തുടങ്ങിയവ ഔൺസൂമർ സഫഡിസെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.   

  

പ്ഔരള സംസ്ഥാന പട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ്ഗ വിഔസന സഹഔരണ സഫഡപ്റഷൻ  

      പട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ്ഗ   സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട അസപക്സ് സ്ഥാപനമായ പ്ഔരള സംസ്ഥാന പട്ടിഔ ജാതി 

പട്ടിഔ വർഗ്ഗ  വിഔസന സഫഡപ്റഷൻ ക്ലിപ്തം നം.4351 , 1981 ൽ രൂപീെതമായി  . 31.03.2019 വസര അംഖ സംഗങ്ങൾക്ക് 465.47 

ലക്ഷം രൂപ അനവദിചൄ നൽഔിയിട്ടുെ്.  പ ട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ്ഗ   വിഔസന സഫഡപ്റഷ സെ ഔീഴിൽ  NCDC യസട  

ധനസഹായപ്ത്താസട തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിസല അപ്ഞ്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയർധാരാ ഫാർമസൂട്ടിക്കൽസിൽ 242 ആയർപ്വദ 

മരുന്നുഔൾ നിർമ്മിചൃ ്വരിഔയം 2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷം 382 ലക്ഷം രൂപയസട വിപണനം നടത്തുഔയം സങയ്തിട്ടുെ് . 

സഫഡപ്റഷസെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തൃശ്ശൂർ , തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലഔൾ പ്ഔന്ദീഔരിചൃ ്രെ് പഞ്ഔർമ്മ സസെറുഔളം 

പ്രവർത്തിക്കുന്നുെ്.  2018-19  സാമ്പത്തിഔ വർഷം ങിഔിൽസാ വരുമാനം ഇനത്തിൽ 12 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 2018-19 

സാമ്പത്തിഔ വർഷം 456.51 രൂപയസട തടി  ഇ തര വനവിഭവങ്ങൾ  വിൽപന നടത്തിയിട്ടുെ്.  സഫഡപ്റഷ സെ ആസ്ഥാന 

മന്ദിരപ്ത്താട് പ്ങർന്ന്  രു സപപ്ട്രാൾ പമ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നുെ്.   2018-19 സാമ്പത്തിഔ വർഷം 1037 ലക്ഷം രൂപയസട  
ഇന്ധന വിപണനം നടത്തി . ടാസത പട്ടിഔജാതി വൄപി സെ സാമ്പത്തിഔ സഹായപ്ത്താസട ഉപ്ദയാഖസ്ഥർക്ക് താമസ 

സ്ഥലം രുക്കുന്നതിസെ ഭാഖമായി നിർമ്മിക്കുന്ന വർക്കിംഖ് വിമൺ പ്ഹാസ്റ്റലിസെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനം അന്തിമ 

ഗട്ടത്തിലാണ്.           

  പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ മാർക്കറൃിംഖ് സഫഡപ്റഷൻ ക്ലിപ്തം (മാർക്കറൃ് സഫഡ് )                                

      മലബാർ പ്രപ്ദശമാസഔ പ്രവർത്തന പരിധിയായി രു ജില്ലാ സമാത്ത വയാപാര സഹഔരണ പ്സ്റ്റാർ ആയി 1942 

ലാണ് മാർക്കറൃ്സഫഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിചൃത്. 1958 ൽ ഇതിസന സൗത്ത് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് 

മാർക്കറൃിംഖ് സസാവസറൃി എന്ന പ്പരിൽ സഹഔരണ സംഗമായി മാറൄഔയം സങയ്തു. 1960 ഒഖസ്റ്റ്  10 ന് ടി 

സംഗസത്ത സംസ്ഥാനസത്ത വിപണന സംഗങ്ങളസട രു അസപക്സ് സഹഔരണ സംഗമാക്കി മാറൄഔയം 
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പ്രവർത്തന പരിധി പ്ഔരള സംസ്ഥാനം മുള്ളൃവനമാക്കുഔയം സങയ്തു.  ഉൽപാദപ്നാപാധിഔൾ ,വിശിഷയാ രാസ- വജവ  

വളങ്ങൾ , ഔർഷഔർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ആവശയമായ സമയത്ത് എത്തിക്കുന്നപ്താസടാപം ഉൽപന്നങ്ങളസട 

നയായ വില ഉറപാക്കുന്നതിന് വിപണിയിൽ ഇടസപടുഔ ടി സങയ്യുന്ന െഷി അധിഷ്ഠിത വയവസായ രംഖസത്ത ഉദാത്ത 

മാതൃഔാ സ്ഥാപനമാണ് പ്ഔരള മാർക്കറൃ്സഫഡ്.  

                       പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ മുപ്കന രാസവജവ വളങ്ങളം ഔീടനാശിനിഔളം ഔർഷഔർക്ക് 

വിതരണം സങയ്യുന്നത് മാർക്കറൃ്സഫഡിസെ വയാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളിസലാന്നാണ്. തൻ വർഷം ബിസിനസ്സിസെ 

ഏറിയ പങ്കും വളം- ഔീടനാശിനി വയാപാരത്തിൽ നിന്നാണ്. ൄരുമുളഔ്, ഏലം, ചുക്ക് മുതലായ സുഖന്ധ 

വയഞ്ജനങ്ങളസട ഔയറൄമതി ഉൾസപസടയള്ള വയാപാരവം സംഭരണവം പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.  

                 സംസ്ഥാനസത്ത പ്രമുക പ്ദവസൃങ്ങളിലും ആരയ വവദയ ശാലഔളിലും പ്ഹാട്ടൽ ശൃംകലഔളിലും 

മാർക്കറൃ്സഫഡ് വഴി ഔാർഷിപ്ഔാൽപന്നങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സാധിചൃിട്ടുെ്.  ടാസത ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന പ്ട്രഡ് സഫയറിൽ മാർക്കറൃ്സഫഡ് ഉൽപന്നങ്ങൾ  ആഔർഷഔമായിരുന്നു.  

                                  2018-19  സാമ്പത്തിഔ വർഷം  വിറൄവരവ് മുൻ വർഷപ്ത്തക്കാൾ 75 % വർദ്ധിചൃ ്നൂറ് പ്ഔാടി 

ഔവിെ്  101.11 പ്ഔാടി രൂപയിസലത്തി.  ഇതിൽ 70.64 പ്ഔാടി രൂപയം വളം - മറൃ് രാസ വസ്തുക്കൾ ഉൾസപസടയള്ള 

ഔാർഷിപ്ഔാൽപാദപ്നാപാധിഔളസട വിൽപനയിൽ നിന്നും 30.47 പ്ഔാടി രൂപ ഔാർഷിപ്ഔാൽപന്നങ്ങളസട 

വിപണനത്തിൽ നിന്നും  ആണ്.  പ്രവർത്തന ലാഭം 235.72 ലക്ഷം രൂപയം തൻ വർഷസത്ത ലാഭം 19.82 ലക്ഷം 

രൂപയം ആയി മാറിയപ്പാൾ സമീപ ഔാല ങരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വിധം ലാഭക്ഷമത വഔവരിചൄ. ബാങ്ക് വായ്പ 

തീർപാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാറിസെ ഭാഖത്ത് നിന്നുൊയ സഹായം സഫഡപ്റഷന് ഉൊയ പുപ്രാഖതിക്ക് 

നിദാനമായി. 

പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ റബ്ബർ മാർക്കറൃിംഖ് സഫഡപ്റഷൻ ( റബ്ബർ മാർക്ക്)  

              പ്ഔരള സംസ്ഥാനം മുള്ളൃവൻ പ്രവർത്തന പരിധിയായി എറണാൄളം ജില്ലയിസല ഔണയന്നൂർ 

ആസ്ഥാനമാക്കി 16.03.1971 ൽ രജിസ്റ്റർ സങയ്ത്  30.04.1971 ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിചൃ റബ്ബർ മാർക്കറൃിംഖ് 

സഫഡപ്റഷനിൽ 39 അംഖങ്ങളാണുള്ളത്.  എല്ലാ പ്ഗ്രഡിലുമുള്ള റബ്ബറിസെ സംഭരണവം വിൽപനയം റബ്ബർ 

അധിഷ്ഠിത വയവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുഔ , ഐ.എസ്.എൻ.ആർ. പ്ഗ്രഡ് റബ്ബർ എന്നിവയസട നിർമ്മാണം ,റബ്ബർ 

െഷിക്കാവശയമായ വളങ്ങൾ ,  ഔാർഷിഔ സഹായ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയസട നിർമ്മാണം ,  ക്രയവിക്രയം മുതലായവ 

സഫഡപ്റഷസെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾസപടുന്നു.  

                    2019 മാർചൃ ്മാസത്തിസല സർക്കാർ ഒഹരി മൂലധനം 44.317 പ്ഔാടി  രൂപയം അടചൄ തീർത്ത ആസഔ 

മൂലധനം 44.678 പ്ഔാടി രൂപയമാണ്. 2018-19 വർഷത്തിൽ 1595 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 1324.85 ടൺ റബ്ബർ 

വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതും  1867 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 1523.56 സമട്രിഔ് ടൺ റബ്ബർ വിൽപന നടത്തിയിട്ടുെ്. 30151.95 ടൺ 

വജവ വളം തൻ വർഷം വിൽപന നടത്തി. 170 സംഗങ്ങൾക്ക് നൽഔാനള്ള സ്ഥിര നിപ്ക്ഷപ ബാധയത 

107,85,85,864.52 രൂപയാണ്. 31.03.2019 സല സഫഡപ്റഷസെ അറൃ നഷ്ടം 3198590895.84 രൂപയാണ്. 

 

ഹൗസ് സഫഡ ് 

       1969 സല സഹഔരണ നിയമം പ്രഔാരം 23.09.1970 ൽ രജിസ്റ്റർ സങയ്ത ഹൗസിംഖ് സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട 

അസപക്സ് സ്ഥാപനമാണ്  ഹൗസ് സഫഡ്.   “Kerala Apex Co operative Housing Society Ltd.No.4330 എന്ന 
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പ്പരിൽ 24.09.1970 ന് എറണാൄളം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിചൃ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് 24.03.1979 സല 

സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട  ഉത്തരവ് പ്രഔാരമാണ് ഹൗസ് സഫഡ് എന്ന പ്പര് വന്നത്.   National Co-

operative Housing Federation of India യമായി അഫിലിപ്യറൃ് സങയ്തിട്ടുള്ള ഹൗസ് സഫഡി ന് നിലവിൽ പ്ഔരള 

സർക്കാർ , 205 പ്രാഥമിഔ ഹൗസിംഖ് സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ എന്നീങ്ങസനയള്ള  ”A” ക്ലാസ് അംഖങ്ങൾ ഉെ.് 

ഇതിസല അംഖ സംഗങ്ങൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനള്ള സഹായം നൽൄന്നതിലൂസട അംഖങ്ങളസട സാമൂഹയ 

സാമ്പത്തിഔ പുപ്രാഖതി വഔവരിക്കുഔ എന്നതാണ് ഹൗസ് സഫഡിസെ ലക്ഷയം. പ്ഔരളത്തിസല പ്രാഥമിഔ ഹൗസിംഖ് 

സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസല അംഖങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ടി സംഗങ്ങൾ വഴി വായ്പ നൽൄന്നു. 2018-19 

വർഷത്തിൽ 2070 വീടുഔൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അംഖങ്ങൾക്ക് 9590.08 ലക്ഷം രൂപ നൽഔിയിട്ടുെ്.  

ടൂർസഫഡ്.  

       സഹഔരണ പ്മകലയിൽ   ടൂറിസം വിഔസന ലക്ഷയപ്ത്താസട സഹഔരണ ടൂറിസം സംഗങ്ങളസട 

സഫഡപ്റഷനായി തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി 2011 ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിചൃ സ്ഥാപനമാണ് ടൂർസഫഡ്. 

ആദയ ഔാലങ്ങളിൽ സതരസെടുക്കസപടുന്ന ഭരണ സമിതിയാണ് ടൂർസഫഡിൽ ഉൊയിരുന്നസതങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം 

നഷ്ടമായതിസന തുടർന്ന് സർക്കാർ നിയമിചൃ അഡ്മിനിപ്സ്ട്രറൃീവ് ഔമ്മിറൃിയാണ് ടൂർസഫഡിസെ ഭരണം 

നിലനിർത്തിപ്പാരുന്നത്. യാത്ര എന്ന ആശയം ഫലപ്രദമായി നടപിലാക്കുന്നതിന് പ്ഔരളത്തിനഔത്തും പുറത്തും 

വിപ്ദശ രാജയങ്ങളിലും  ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശയമായ എല്ലാത്തരം സഹായങ്ങളം നൽൄഔ എന്നതാണ് 

ടൂർസഫഡിസെ പ്രധാന ലക്ഷയം.  സംസ്ഥാനസത്ത പ്രാഥമിഔ ടൂറിസം സംഗങ്ങളാണ് ഇതിസല അംഖങ്ങൾ.  

സപാതുജനങ്ങൾക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അന്തർപ്ദശീയ ടൂർ പാപ്ക്കജുഔൾ ഏർസപടുത്തുന്ന 

പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പാൾ നടത്തി വരുന്നത്. ടൂറിസം പ്മകലയിൽ വിവിധ പ്ഔാഴ്സുഔളം നടത്തുന്നു. 

 

വനിതാ സഫഡ ്

               20.12.2002 ന് രജിസ്റ്റർ സങയ്യസപട്ട് 1.4.2003 ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിചൃ പ്രാഥമിഔ വനിതാ സഹഔരണ 

സംഗങ്ങളസട അസപക്സ് സ്ഥാപനമാണ് പ്ഔരള വനിതാ സഹഔരണ സഫഡപ്റഷൻ( വനിതാ സഫഡ് ) ക്ലിപ്തം 

നമ്പർ.4440. സ്ത്രീസമൂഹത്തിസെ സാമൂഹയവം സാമ്പത്തിഔവമായ പുപ്രാഖതി വഔവരിക്കുന്നതിന് ഉതൄന്ന തരത്തിൽ 

അവർക്കു പ്വെി സംപ്യാജിത വായ്പ/പ്സവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഖ സംഗങ്ങൾ വഴി നടപാക്കുഔ എന്നുള്ളതാണ് 

സഫഡപ്റഷസെ പ്രകയാപിത ലക്ഷയം.  സംസ്ഥാനസത്ത പ്രാഥമിഔ വനിതാ സഹഔരണ സംഗങ്ങളാണ് 

സഫഡപ്റഷസെ എ ക്ലാസ് അംഖങ്ങൾ.  ബി ക്ലാസ് അംഖതൃം പ്ഔരള സർക്കാറിനം ,  തപ്േശ സൃയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന-പ്ദശീയ തലത്തിലുള്ള പ്ഔാർപപ്റഷനഔൾക്കും പ്ബാർഡുഔൾക്കുമാണ് നൽൄന്നത്.  

നീതി സമഡിക്കൽ പ്സ്റ്റാറുഔൾ,  വനിതാ പ്മാപ്ട്ടാർ വൈവിംഖ് സ്ക്കൂളഔൾ എന്നിവക്കുള്ള വായ്പയം സഫഡപ്റഷൻ 

നൽഔിയിട്ടുെ്. ടാസത പ്ഔരഔാന്തി ഉരുക്ക് സവളിസചൃണ്ണയസടയം പ്ഔരഔാന്തി പ്സാപിസെയം വിൽപനയം നടത്തി 

വരുന്നു. 

പ്ഹാെിറൃൽ സഫഡ ്

            27.01.1999 ൽ സഔാചൃി ആസ്ഥാനമായി രജിസ്റ്റർ സങയ്ത് 27.02.1999 ൽ പ്രവർത്തിചൄ വരുന്ന 

സഫഡപ്റഷനിൽ 31.03.2019 വസര 25 ആശുപത്രി സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ അംഖങ്ങളാണ്.  ഈ 

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 6 ലക്ഷം രൂപ ഒഹരി മൂലധനമായി പിരിഞ്ഞു ഔിട്ടിയിട്ടുെ്.  
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 പ്ലബർ സഫഡ്  

      തിരുവനന്തപുരം  ആസ്ഥാനമായി 40 അംഖ സംഗങ്ങളമായി 7.08.2014 ൽ രജിസ്റ്റർ സങയ്ത് പ്രവർത്തനം 

ആരംഭിചൃ സ്ഥാപനമാണ് പ്ലബർസഫഡ്.  പ്ഔരള സംസ്ഥാനമാണ് പ്രവർത്തന പരിധി. പ്ലബർ പ്ഔാൺട്രാക്ട് 

സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസല ജീവനക്കാർക്കും ഭരണ സമിതി അംഖങ്ങൾക്കുമുള്ള വിവിധ പരിശീലന പരിപാടിഔൾ 

സംഗടിപിചൃിട്ടുെ്.      

റീജിയണൽ  അപ്ഗ്രാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സഡവലപ്സമൻറ് പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ്സ് ഒഫ് പ്ഔരള ലിമിറൃഡ ്(സറയ്ഡ്പ്ഔാ)  

             സറയ്ഡ്പ്ഔാ എന്ന പ്പരിൽ അറിയസപടുന്ന ഈ സംഗം 1972 ൽ രു ജില്ലാതല സഹഔരണ 

സംഗമായാണ്  രജിസ്റ്റർ സങയ്യസപട്ടത്.  ആരംഭത്തിൽ ഇതിസെ പ്ര വർത്തന പ്മകല ഔണ്ണൂർ ജില്ല മാത്രമായിരുന്നു. 

പിന്നീട് മറൃ് 6 ജില്ലഔളിപ്ലക്കും തുടർന്ന് സംസ്ഥാനമാസഔയം വയാപിക്കുഔയം അങ്ങസന ഔണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായി രു 

സഫഡറൽ സംഗമായി മാറുഔയം സങയ്തു. ഗുണപ്മൻമ ഉറപ് വരുത്തിസക്കാെ് താങ്ങാവന്ന സങലവിൽ ഔാർഷിഔ 

വൃത്തിക്കാവശയമായ യന്ത്ര സാമഗ്രിഔളം ഉപഔരണങ്ങളം നിർമ്മിക്കുഔയം അവ ലഭയമാക്കുന്നതിന് ഔർഷഔസര 

സഹായിക്കുഔയം സങയ്യുഔ എന്നതാണ് ഇതിസെ പ്രധാന ഉപ്േശയം.  സങറുഔിട വയവസായ യൂണിറൄഔൾക്ക് 

ആവശയമായ യപ്ന്ത്രാപഔരണങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്ന ഔാരയത്തിലും സറയ്ഡ്പ്ഔാ ബന്ധസപട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പാൾ 

പ്ഔരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലഔളിലുമായി 14 അഗ്രി ക്ലിനിക്കുഔളം 22 അപ്ഗ്രാ ബസാറുഔളം രു മിനി അപ്ഗ്രാ ബസാറും 

ഉൾസപസട 37 ശാകഔൾ പ്രവർത്തിചൄ വരുന്നു.  ടാസത ഔഞ്ിപ്ക്കാട്  പമ്പ് സസറൃ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി, 

അഗ്രിഔൾചൃറൽ വർക്കപ്ഷാപ് /റബ്ബർ പ്റാളർ നിർമ്മാണ യൂണിറൃ് -ഔപ്ണ്ണാത്തും ങാൽ , ഫ്രൂട്ട് ഔാനിംഖ് യൂണിറൃ്- 

മട്ടന്നൂർ,  ഔറി പൗഡർ ഫാക്ടറി- മാവിലായി, അപ്ഗ്രാ സമഷിനറി യൂണിറൃ്- അന്തമാൻ എന്നിങ്ങസന 5 ഉൽപാദഔ 

യൂണിറൄഔൾ സറയ്ഡ്പ്ഔായസട ഔീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്തയയിൽ എവിസടയം മാലിനയ സംസ്ക്കരണം സറയ്ഡ്പ്ഔാ 

വഴി നടപാക്കുന്നതിനായി മാലിനയം സംസ്ക്കരിചൃ ്വളം ഉൽപാദിപിക്കുന്നതിനള്ള പ്പ്രാജക്ട് നടപിലാക്കുന്നതിന് 

ജപാനിസല സമ.സാൻപ്ഔാ ഔമ്പനിയമായി ഔരാർ ഉൊക്കുഔയം  വപലറൃ് പ്പ്രാജക്ട് എന്ന നിലയിൽ 1.5 പ്ഔാടി 

രൂപയസട സങലവ് വരുന്ന മാലിനയ സംസ്ക്കരണ പ്ഔന്ദ്രം സൗജനയമായി മട്ടന്നൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 

ധാരണയാവഔയം സങയ്തിട്ടുെ്. 

                       സംഗത്തിസെ 2018-19 വർഷസത്ത മൂലധനം 100 പ്ഔാടി രൂപയാണ്. തൻവർഷം 19,07,42,036  

രൂപയാണ് അടചൄ തീർത്ത മൂലധനം. 2018-19 വർഷം 18.74 പ്ഔാടി രൂപയസട നഷ്ടത്തിലാണ് സംഗം 

പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 

 

പ്ഔരള പ്സ്റ്ററൃ് ഇൻറപ്ഗ്രറൃഡ് മാർക്കറൃിംഖ് സസാവസറൃി 
 
                   18.12.2003 ന് ഔണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായി  പ്രവർത്തനം ആരംഭിചൃ  KIMPCO  യസട പ്രവർത്തനം 

സംസ്ഥാനസമാട്ടാസഔയാണ്. വവവിധയമാർന്ന ഔാർഷിഔ വയാവസായിഔ ആവശയങ്ങൾക്കായള്ള യന്ത്ര 

സാമഗ്രിഔൾ, ഉപഔരണങ്ങൾ മറൃ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്നിവയസട നിർമ്മാണം, വിൽപന, ടാസത ഔർഷഔർക്ക് 

അവരുസട ഔാർഷിഔ വിഭവങ്ങൾക്ക് നയായമായ വില ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ  ഔപ്മ്പാളം ഔസെത്തൽ എന്നിവ  

KIMPCO യസട പ്രധാന ലക്ഷയങ്ങളാണ്. 

 പ്ഔരള പ്സ്റ്ററൃ് അപ്ഗ്രാ പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് ക്ലിപ്തം 4437 (അഗ്രീൻ പ്ഔാ)    

      അഗ്രീൻ പ്ഔാ  ഔണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 27.04.2002 ൽ രജിസ്റ്റർ സങയ്ത്  05.05.2002 ൽ  പ്രവർത്തനം ആരംഭി ചൄ. 

സഫഡറൽ സഹഔരണ  സംഗമാണ് ഇത്. റബ്ബർ,  നാളിപ്ഔരം, പചൃക്കറി, പഴവർഗ്ഗം മുതലായവയസട െഷിയിൽ 
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ഏർസപട്ടിരിക്കുന്ന ഔർഷഔരുസട സാമൂഹിഔ–സാമ്പത്തിഔ ഉന്നമനത്തിന് ആധുനിഔവം ടുതൽ ഫലപ്രദവമായ 

െഷിരീതിഔൾ അവലംബിക്കുന്നതിന് അവസര സഹായിക്കുന്നതിനമായി സ്ഥാപിക്കസപട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സഹഔരണ 

സംഗം.  ഈ സഹഔരണ സംഗം ഇപ്പാൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല . 

 പ്ഔരള പ്സ്റ്ററൃ് റബ്ബർ പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് ലിമിറൃഡ്(റബ്പ്ഔാ)  

                                                                          

        1997 ൽ ജൂൺ 13 ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിചൃ റബ്പ്ഔായസട പ്രവർത്തനപ്മകല സംസ്ഥാനസമാട്ടാസഔയാണ്. 

റബ്ബറും റബ്ബർതടിയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള വയവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കലാണ് റബ്പ്ഔായസട പ്രധാന ഉപ്േശയം. 

വിവിധ പ്ഗ്രഡുഔളിലും രൂപങ്ങളിലും ഉള്ള സൃാഭാവിഔ റബ്ബറിസെ ഔയറൄമതി ഉൾസപസടയള്ള വയാപാര 

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർസപടുന്നതിന് പുറസമ സംസ്ഥാന സർക്കാറിസെ ഏജൻസിയായി വിപണി ഇടസപടൽ 

പ്രവർത്തനങ്ങളം റബ്പ്ഔാ സങയ്യുന്നു. 

                      സംഗത്തിസെ വയാപാരവം വിപണിയം വിപുലസപടുത്തുന്നതിസെ ഭാഖമായി 2018-19 വർഷത്തിൽ 

സ്പ്രിംഖ് മാട്രസ്സ് ഓട്ട് പ്സാഴ്സ് സങയ്ത് വിപണനം നടത്തുന്ന വയാപാരവം  റബ്പ്ഔാ ഉൽപന്നങ്ങളസട റീസട്ടയിൽ 

വിൽപനയം ആരംഭിക്കുഔയൊയി. 233.02 ലക്ഷം രൂപയസട  സ്പ്രിംഖ് മാട്രസ്സ് ഇക്കാലയളവിൽ വിൽപന നടത്തി.. 

4794.62 ലക്ഷം രൂപയസട റീസട്ടയിൽ വിൽപനയം നടത്താൻ സാധിചൄ. ഹവായ് സങരിപ്പുഔൾ , മാട്രസ്സുഔൾ, 

പ്ഔാമ്പൗെ് മിക്സിംഖ്  പ്ജാബ് വർക്ക്, സട്രഡ് റബ്ബർ, ഫർണ്ണീചൃർ ,സവളിസചൃണ്ണ, റബ്ബർ പാൽ വയാപാരം , റബ്ബർ 

വയാപാരം , പി.യ സങരിപ്പുഔൾ ,  സ്പ്രിംഖ് മാട്രസ്സ്  എന്നിവയസട വിൽപനയിലൂസട  17432.35 ലക്ഷം രൂപ റബ്പ്ഔാ വഴി 

ലഭിചൄ.  

പ്ഔരള പ്സ്റ്ററൃ് ഡിഫ്റൻറലി  ഏബിൾഡ് പ്പഴ്സൺസ്  & പാരൻറ്സ് സവൽസഫയർ സർവ്വീസ് പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് 

സസാവസറൃി  

 

       പ്ഔരള സംസ്ഥാനസത്ത ഭിന്ന പ്ശഷിക്കാരായിട്ടുള്ളവരുസട പ്ക്ഷമം മുൻ നിർത്തി അവർക്കിടയിൽ സഹഔരണ 

മപ്നാഭാവവം സൃാശ്രയ ശീലവം സമ്പാദയ ശീലവം മിതവയയ ശീലവം പരിപ്പാഷിപിക്കുഔ,ഭിന്ന പ്ശഷിക്കാരുസടയം 

അവരുസട മാതാപിതാക്കളസടയം പ്ക്ഷമത്തിനായി പുനരധിവാസ പദ്ധതിഔൾ ,  ങിഔിൽസാ സഹായ പദ്ധതിഔൾ 

സതാഴിൽ ലഭയത ഉറപ് വരുത്തുന്ന പദ്ധതിഔൾ ,  വിദയാഭയാസ ഉന്നമനത്തിനായള്ള പദ്ധതിഔൾ ,  ഒട്ടിസം 

ബാധിചൃവർക്കായള്ള മറൃ് പദ്ധതിഔൾ തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതിഔൾ ആവിഷ്ക്കരിചൃ ്  നടപാക്കുഔ എന്നീ ലക്ഷയങ്ങപ്ളാസട 

പ്ഔരള സംസ്ഥാനം മുള്ളൃവൻ പ്രവർത്തന പരിധിയാക്കിസക്കാെ്  ഭിന്ന പ്ശഷിക്കാരും അവരുസട    മാതാപിതാക്കളം 

അംഖങ്ങളായിസക്കാെ് 04/12/2017 ൽ രജിസ്റ്റർ സങയ്ത് പ്രവർത്തിചൃ ്വരുന്ന സഹഔരണ സ്ഥാപനമാണ്   പ്ഔരള 

പ്സ്റ്ററൃ് ഡിഫ്റൻറലി  ഏബിൾഡ് പ്പഴ്സൺസ്  & പാരൻറ്സ് സവൽസഫയർ സർവ്വീസ് പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് 

സസാവസറൃി . സംഗത്തിസെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിസല വതക്കാട് ആണ്.                                               
                                        
 പ്ബാർഡുഔൾ 
 
സംസ്ഥാന സഹഔരണ ജീവനക്കാരുസട സപൻഷൻ പ്ബാർഡ് 
 
      1969 സല പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ നിയമം പ്ഭദഖതി സങയ്ത് സസക്ഷൻ 80 എ ഉൾസപടുത്തിയാണ് 

സംസ്ഥാന സഹഔരണ ജീവനക്കാരുസട സൃാശ്രയ സപൻഷൻ പദ്ധതി നടപിലാക്കിയത്.  14.03.1995 സല ജി. (പി) 
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44/95/സഹ ഉത്തരവ് പ്രഔാരം പദ്ധതിയസട നടത്തിപിനായി സർക്കാർ സഹഔരണ ജീവനക്കാരുസട സപൻഷൻ 

പ്ബാർഡ് രൂപീഔരിചൄ.  

                   സപൻഷൻ ഫെിസെ വഔഔാരയവം നടത്തിപ് ചുമതലയം സഹഔരണ വൄപ് സസക്രട്ടറിയം 

സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറും ഉൾസപടുന്ന 15 അംഖ ഭരണ സമിതിക്കാണ്. ഭരണ സമിതിയിസല രു അംഖസത്ത 

ഖവണസമൻറ് പ്ബാർഡിസെ സങയർമാൻ ആയി നിയമിക്കുന്നു. 

 നിലവിസല സപൻഷൻ ഫെ് വിഹിത നിരക്ക് ജീവനക്കാരുസട അടിസ്ഥാന ശമ്പളം  + ഡി.എ യസട 12% ആണ്.                   

നിലവിലുള്ള ൄറെ സപൻഷൻ/പരമാവധി സപൻഷൻ നിരക്കുഔൾ ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു.   

 PACS DCB/KSCB OTHER SOCIETY 

MINIMUM PENSION     

Superannuation 

Rs.    3,000/- Rs.    3,000/- Rs.    3,000/- 

     Family Pension Rs.    2,000/- Rs.  2,000/- Rs.  2,000/- 

MAXIMUM PENSION Rs.  15,000/- Rs.22,000/- 2% of total Pension 

fund remitted 

AASWAS PENSION Rs.    1,250/- Rs.  1,250/- Rs.  1,250/- 

MEDICAL ALLOWANCE 

    Superannuation 

 

Rs.      500/- 

 

Rs.    500/- 

 

Rs.    300/- 

     Family Pension Rs.     250/- Rs.    250/-  Rs.  150/- 

       

a) പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്ക്/ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾ 

സപൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഖമായ ബാങ്കുഔളസടയം ജീവനക്കാരുസടയം എണ്ണം  
     

 ബാങ്കുഔളസട എണ്ണം ജീവനക്കാരുസട എണ്ണം 

31.03.2019 സല ബാങ്കുഔളസടയം 

ജീവനക്കാരുസടയം എണ്ണം  

15 10734 
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 31.03.2019 വസര അനവദിചൃ സപൻഷസെ എണ്ണം                  3091 

31.03.2019 വസര - സപൻഷൻ ഫെ് പ്ശകരിചൃത്                491.09 പ്ഔാടി  

31.03.2019 വസര അനവദിചൃ ആശൃാസ് സപൻഷസെ എണ്ണം       82 

 
b.പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ 

 പ്രാഥമിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട എണ്ണം ജീവനക്കാരുസട 
എണ്ണം 

31.03.2019 സല സംഗങ്ങളസടയം 
ജീവനക്കാരുസടയം എണ്ണം  

4277 
 

55998 
 

                                 

 31.03.2019 വസര അനവദിചൃ സപൻഷസെ എണ്ണം                      :    15433        

31.03.2019 വസര - സപൻഷൻ ഫെ് പ്ശകരിചൃത്                            1459.33  പ്ഔാടി 

31.03.2019 വസര- അനവദിചൃ ആശൃാസ് സപൻഷസെ എണ്ണം                   94    

 

 

c.ഫഘ്ഷണൽ രജിസ്ട്രാർമാരുസട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ 

  സംഗങ്ങളസട എണ്ണം ജീവനക്കാരുസട എണ്ണം 

31.03.2019 സല സംഗങ്ങളസടയം ജീവനക്കാരുസടയം എണ്ണം  858 2584 

 

 

 31.03.2019 വസര- അനവദിചൃ സപൻഷസെ എണ്ണം                             : 482  

 

31.03.2019 വസര - സപൻഷൻ ഫെ്  പ്ശകരിചൃത്                                   : 3680.81 ലക്ഷം 

31.03.2019 വസര- അനവദിചൃ ആശൃാസ് സപൻഷസെ എണ്ണം                   :  5   
   

 

സംസ്ഥാന സഹഔരണ ജീവനക്കാരുസട പ്ക്ഷമ പ്ബാർഡ ്   

    പ്ഔരള സർക്കാറിസെ 30.09.1986 സല ജി. (ആർ.റൃി) 389/86 (സഹഔരണം) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രഔാരം 1.4.86 

മുതൽ പ്രാബലയത്തിൽ പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ജീവനക്കാരുസട  പ്ക്ഷമ പ്ബാർഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിചൄ.  

     സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹഔരണ സംഗങ്ങളിസല ജീവനക്കാരുസട പ്ക്ഷമ 

പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്ബാർഡ് ആരംഭ ദിശയിൽ നടത്തി വന്നിരുന്നത്. മറൃ് വൄപ്പുഔളസട ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിൻ 

ഔീഴിൽ വരുന്ന വഔത്തറി ,ഔയർ, ക്ഷീരം, മത്സയം, കാദി ഗ്രാമ വയവസായം , മറൃ് വയവസായങ്ങൾ എന്നീ പ്മകലഔളിസല  

ജീവനക്കാസര 1.11.96 മുതലും ഔമ്മീഷൻ വയവസ്ഥയിൽ പ്ജാലി സങയ്യുന്ന ജീവനക്കാസര 1.02.2001 മുതലും ഈ പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾസപടുത്തിയിട്ടുെ്.     
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സവൽസഫയർ പ്ബാർഡിൽ അംഖങ്ങളായ സഹഔരണ സംഗം ജീവനക്കാരുസട വിവരങ്ങൾ ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു. 

 

ജീവനക്കാർ പ്രാരംഭം മുതൽ  

31.03.2018 വസര 
പ്ങർന്നത്. 

2018-19 വർഷം 
പ്ങർന്നത് 

ആസഔ പിരിെ് 
പ്പായവർ 

മരണസപട്ടവർ 31.03.2019 ന് 
നിലവിലുള്ളവർ 

സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ 78312 3373 81685 26496 1982 65616 

ഔമ്മീഷൻ ഏജൻറുമാർ 11845 564 12409 

ആസഔ 90157 3937 94094 26496 1982 65616 

       

       സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസടനിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്ന 5203 സംഗങ്ങളം ഇതര വൄപ്പുഔളസട 

നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്ന 2318 സംഗങ്ങളം ഉൾസപസട ആസഔ 7521 അംഖ സംഖങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജീവനക്കാർ 

പ്ങർന്നിട്ടുള്ളത്.        

പ്ബാർഡിസെ പ്ക്ഷമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ               

    സവൽസഫയർ പ്ബാർഡിൽ അംഖങ്ങളായ സഹഔരണ സംഗം ജീവനക്കാർ സർവ്വീസിലിരിസക്ക മരണസപട്ടാൽ 

പ്നാമിനിക്ക് മരണാനന്തര ധനസഹായം ,ജീവനക്കാർക്കും ജീവനക്കാരുസട ആശ്രിതർക്കും ങിഔിൽസാ ധനസഹായം, 

ഇൻസസൻറീവം അംഖങ്ങളസട മക്കളിൽ വിവധ പരീക്ഷഔളിൽ ഉന്നത വിജയം പ്നടുന്നവർക്ക് ഔയാഷ് അവാർഡ് 

തുടങ്ങിയ ആനലയങ്ങൾ നൽഔി വരുന്നു. 

            സവൽസഫയർ പ്ബാർഡിൽ അംഖങ്ങളായ സഹഔരണ സംഗം സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്കും ഔമ്മീഷൻ 

ഏജൻറുമാർക്കും  നൽഔി വരുന്ന ആനലയങ്ങൾ വയതയസ്തമായിരുന്നു. രെ് വിഭാഖത്തിൽ സപട്ട  ജീവനക്കാരും 

സവൽസഫയർ പ്ബാർഡിൽ അടക്കുന്ന വിഹിതം പ്ര തുഔയാസണങ്കിലും റഗുലർ ജീവനക്കാസല അപ്പക്ഷിചൃ ് ഔമ്മീഷൻ 

ജൻറുമാർക്ക് ലഭിചൃിരുന്ന   ആനലയങ്ങൾ വളസര ൄറവായിരുന്നു. സർക്കാറിസെ 15.01.2013 സല ഉത്തരവ് പ്രഔാരം പ്രസ്തുത 

അന്തരം ഇല്ലാതാക്കി ടി രെ് വിഭാഖങ്ങൾക്ക് തുലയ     ആനലയങ്ങൾ നൽഔി വരുന്നു.   

  

മരണാനന്തര സഹായം 

                      സർവ്വീസിലിരിസക്ക മരണമടയന്ന  സ്ഥിരം ജീവനക്കാരസെയം  ഔമ്മീഷൻ ഏജൻറിസെയം 
പ്നാമിനിക്ക് 04/08/2017 മുതൽ 250,000 രൂപ നൽൄന്നു. 

 ങിഔിൽസാ ധന സഹായം 

            ഔയാൻസർ ങിഔിൽസ, ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ , വൃക്ക മാറൃി സവക്കൽ  ശസ്ത്രക്രിയ,  വൃക്ക നീക്കം സങയ്യൽ  

ശസ്ത്രക്രിയ,  ഔരൾ മാറൃി സവക്കൽ  ശസ്ത്രക്രിയ, ഔരൾ ശസ്ത്രക്രിയ , മജ്ജ മാറൃി സവക്കൽ  ശസ്ത്രക്രിയ , ഔണ്ണ്  മാറൃി 

സവക്കൽ  ശസ്ത്രക്രിയ  എന്നിവക്ക് ങിഔിൽസാ ധന സഹായമായി സവൽസഫയർ പ്ബാർഡ് അംഖങ്ങളായ സ്ഥിരം 

ജീവനക്കാർക്കും ഔമ്മീഷൻ ഏജൻറുമാർക്കും 125000 രൂപ നൽൄന്നു.  ഔാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടസപടുഔ,  തളർവാതം പിടി സപട്ട് 

പ്ജാലി സങയ്യാൻ ഔഴിയാതാവഔ, അപഔടം മൂലം   40 %  അംഖ വവഔലയം വരിഔ, സബ്രയിൻ ടൂമർ, എപിസലപ്സി , 

സമനിസഞ്റൃിസ്, തലപ്ചൃാറിസനയം സുഷുംനാ ഔാണ്ഡസത്തയം ബാധിക്കുന്ന മാരഔ പ്രാഖങ്ങൾ എന്നിവക്ക് ങിഔിൽസാ 
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ധന സഹായമായി സ്ഥിരം  ജീവനക്കാർക്കും ഔമ്മീഷൻ ഏജൻറുമാർക്കും  75,000 രൂപയം ആശ്രിതർക്കുള്ള ങിഔിൽസാ 

ധന സഹായമായി 40000 രൂപയം നൽൄന്നു. പ്മൽ പറെ രെ് വിഭാഖത്തിൽ സപടുന്ന ങിഔിൽസഔൾക്ക് പുറസമ 

ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുകം (ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ഴിസഔ ) യൂട്രസ് റിമൂവൽ , വതപ്റായിഡ് ഒപപ്റഷൻ , ലിവർ 

സിപ്റാസിസ് , ഔിഡ്നി സംബന്ധമായ ങിഔിൽസ , (ഔിഡ്നി മാറൃി സവക്കൽ  ശസ്ത്രക്രിയ  ഴിസഔ )  സഹർണിയ 

ഒപപ്റഷൻ  എന്നിവക്ക് അംഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി 25000 രൂപയം ആസ്ത്മ , ക്ഷയപ്രാഖം, ങിക്കൻ ഗുനിയ, സഡങ്കിപനി , 

എലിപനി, എന്നിവക്ക് 15000 രൂപയം നൽഔി വരുന്നു. 

സർവ്വീസിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പ്പാൄന്ന അവസരത്തിൽ നൽൄന്ന തുഔ  

      സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുഔപ്യാ പ്ജാലി രാജി സവചൃ ്പ്പാവഔപ്യാ സങയ്യു്ന്ന അംഖങ്ങൾക്ക് അവർ 

അടചൃ തുഔയം സംഗത്തിസെ വിഹിതവം ഉൾസപസടയള്ള തുഔ തിരിസഔ നൄന്നു. 04/08/2017 മുതൽ പ്രസ്തുത തുഔക്ക്   10 

% ഇൻസസൻറീവ് ടി നൽൄന്നു.. 

ഔയാഷ് അവാർഡ് 

    സവൽസഫയർ പ്ബാർഡിസല അംഖങ്ങളായ സഹഔരണ സംഗം ജീവനക്കാരുസട മക്കളിൽ  SSLC, -PLUS 2 

(CBSE,ICSE,ISE എന്നീ സിലബസുഔൾ ഉൾസപസട  ) VHSE, HDC & BM, JDC  പരീക്ഷഔളിൽ പ്രശസ്ത വിജയം 

പ്നടുന്നവർക്ക്  10,000 രൂപ വീതം ഔയാഷ് അവാർഡുഔൾ നൽൄന്നു.  ടാസത  2013þ14 അദ്ധയയന വർഷം മുതൽ 

ബി.സടഔ്, എം.സടഔ്, ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഖ് എന്നീ പ്ഔാഴ്സുഔൾക്ക് ജില്ലാ തലത്തിൽ ഏറൃവം ടുതൽ  മാർക്ക് 

ഔരസ്ഥമാക്കിയവർക്ക് 15,000 രൂപയം  MBBS,BDS,BAMS,BHMS,MS,MD,MDS, പ്ഔാഴ്സുഔൾക്ക് ജില്ലാ  തലത്തിൽ 

ഏറൃവം മാർക്ക് ഔരസ്ഥമാക്കിയവർക്ക്  25,000 രൂപയം സസക്കൻഡറി , ഹയർ സസക്കൻഡറി സ്ക്കൂൾ സംസ്ഥാന തല 

സ്ക്കൂൾ യവജപ്നാൽസവത്തിൽ എ പ്ഗ്രഡ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക്  5000 രൂപ വീതവം ഔയാഷ് അവാർഡ് നൽഔാൻ 

തീരുമാനിചൄ. ഔായിഔ രംഖത്ത് സ്ക്കൂൾ വിദയാർത്ഥിഔൾക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിലും പ്ദശീയ തലത്തിലും പ്ഔാപ്ളജ് 

വിദയാർത്ഥിഔൾക്ക് ഇൻറർ യൂണിപ്വഴ്സിറൃി തലത്തിലും മിഔവ് പുലർത്തുന്നവർക്ക്  5000 രൂപയസട ഔയാഷ് അവാർഡ് 

പുതുതായി ഉൾസപടുത്തിയിട്ടുെ്. 

       പ്ഔരളാ പ്സ്റ്ററൃ് പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് എംപ്പ്ലായീസ് സവൽസഫയർ പ്ബാർഡിൽ നിന്നും  01.04.2018 മുതൽ  31.03.2019 

വസര നൽഔിയ ധന സഹായങ്ങൾ, അംഖങ്ങളിൽ നിന്നും സംഗം പ്ഔാൺട്രിബൂഷൻ ഉൾസപസടയള്ള ആസഔ വരവ് 

(പ്ക്ഷമ പ്ബാർഡ് വിഹിതം ) എന്നിവയസട വിശദ വിവരം ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു. 

മരണാനന്തര ധന 

സഹായം 

ങിഔിൽസാ ധന 

സഹായം 

പിരിഞ്ഞു പ്പായവർക്ക് തിരിസഔ  

നൽഔിയ തുഔ 

ഔയാഷ് അവാർഡ് ആസഔ സങലവ് പ്ക്ഷമ പ്ബാർഡ് 

വിഹിതം 

എണ്ണം തുഔ എണ്ണം തുഔ എണ്ണം അടചൃ  തുഔ ഇൻസസൻറീവ് എണ്ണം തുഔ   

101 22600000 487 27680000 1675 43110734.50 3752260 1336 13282000 110424994.50 175142171.50 
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 പ്ഔരളാ പ്സ്റ്ററൃ് പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് എംപ്പ്ലായീസ് സവൽസഫയർ പ്ബാർഡിൽ പ്രാരംഭം മുതൽ 31.03.2019 വസര ആസഔ 

നൽഔിയ ധന സഹായം അംഖങ്ങളിൽ നിന്നും സംഗം പ്ഔാൺട്രിബൂഷൻ ഉൾസപസടയള്ള ആസഔ വരവ് (പ്ക്ഷമ 

പ്ബാർഡ് വിഹിതം ) എന്നിവയസട വിശദ വിവരം ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു. 

മരണാനന്തര  

ധന സഹായം 

മരണാനന്തര ധന 

സഹായം 

മരണാനന്തര ധന സഹായം മരണാനന്തര ധന 

സഹായം 

ആസഔ  

സങലവ് 

പ്ക്ഷമ പ്ബാർഡ് 

വിഹിതം  

(വരവ്) 
എണ്ണം തുഔ എണ്ണം തുഔ എണ്ണം അടചൃ  തുഔ ഇൻസസൻറീവ് എണ്ണം  XpI  

1982 167541000 3304 126824942 26496 330174308.26 10649268 6310 58451250 693640768.26 1438061314 

           

ഒഫീസ് പ്രവർത്തനം 

        പ്ഔരളാ പ്സ്റ്ററൃ് പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് എംപ്പ്ലായീസ് സവൽസഫയർ പ്ബാർഡിസെ ആസ്ഥാന ഒഫീസ് 

തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അതിന് പുറസമ 14 റീജിയണൽ ആഫീസുഔളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഔാസർപ്ഖാഡ്, ഔണ്ണൂർ, 

വയനാട്, പ്ഔാഴിപ്ക്കാട് എന്നീ 4 ജില്ലഔൾ ഉൾസപടുത്തി 2006 മാർചൃ ്മാസം മുതൽ ഔണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമാക്കിയം 

എറണാൄളം, പ്ഔാട്ടയം, ഇടുക്കി എന്നീ 3 ജില്ലഔൾ ഉൾസപടുത്തി 2011 മാർചൃ ്1 മുതൽ എറണാൄളം ആസ്ഥാനമാക്കിയം 

തിരുവനന്തപുരം,സഔാല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എന്നീ ജില്ലഔൾ ഉൾസപടുന്ന തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ആഫീസ് 

28.01.2013 മുതൽ സഹഡ് ആഫീസിലും ടാസത തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം,ജില്ലഔൾ ഉൾസപടുത്തി തൃശൂർ റീജിയണൽ 

ആഫീസ് 25.11.2013 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുെ്.  റീജിയണൽ ആഫീസുഔളസട ചുമതല സീനിയർ സൂപ്രെ് /റീജിയണൽ 

മാപ്നജർമാർക്കാണ്..- സഹഔരണ വൄപിൽ നിന്നും സഡപൂപ്ട്ടഷൻ വയവസ്ഥയിൽ രു അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ 

പ്ക്ഷമ പ്ബാർഡിൽ സസക്രട്ടറി ട്രഷററായി പ്ജാലി പ്നാക്കി വരുന്നു.   ടാസത സഹഔരണ വൄപിൽ നിന്നും 

സഡപൂപ്ട്ടഷൻ വയവസ്ഥയിൽ രു അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ പ്ക്ഷമ പ്ബാർഡിസെ സഹഡ് ആഫീസിൽ മാപ്നജറായി 

പ്ജാലി സങയ്യുന്നുെ്. സവൽസഫയർ പ്ബാർഡിൽ 30 സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും ദിവസ പ്വതനത്തിൽ 7 ജീവനക്കാരും ഔരാർ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ   രു ജീവനക്കാരനമാണ് നിലവിലുള്ളത്.  

പ്ഔരള സഹഔരണ വിഔസന പ്ക്ഷമനിധി പ്ബാർഡ്  

 

          പ്ഔരള സഹഔരണ വിഔസന പ്ക്ഷമനിധി പ്ബാർഡ് പ്ഔര ള സഹഔരണ നിയമത്തിസല 57 

വൄപ് പ്രഔാരമുള്ളതും 3.7.2000 സല ജി..(പി) നമ്പർ 108/2000 സഹ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രഔാരം പ്രാബലയത്തിൽ 

വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്.    പ്ബാർഡിസെ  സഹഡ് ആഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്തും , തൃശൂർ, പ്ഔാട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

രെ് റീജിയണൽ ആഫീസുഔളം പ്രവർത്തിചൄ വരുന്നു.  

പ്ഔരള സഹഔരണ റിസ്ക്ക് ഫെ് പദ്ധതി 

   18.11.2008 സല സ.ഉ(വഔ) നം.249/2008/സഹ ഉത്തരവ് പ്രഔാരം പ്ഔരള സഹഔരണ റിസ്ക്ക് ഫെ് പദ്ധതി 

നിലവിൽ വന്നു. റിസ്ക്ക് ഫെ് പദ്ധതിയിൽ അംഖങ്ങസള സൗജനയമായി പ്ങർക്കുന്നു. 

 



                                                                                                                        വാർഷിഔ ഭരണ റിപ്പാർട്ട് 2018-19 
 

63 
 

         2009 മുതൽ 31.03.2019 വസര ആസഔ 49480 അപ്പക്ഷഔർക്ക് 353.05 പ്ഔാടി രൂപ ധന സഹായമായി 

അനവദിചൃിട്ടുെ്. ഇതിൽ ഈ പ്ബാർഡ് ങാർജ്ജ് എടുത്ത 06.09.2016 മുതൽ 31.03.2019 വസര 23514 അപ്പക്ഷഔർക്ക്   

177.46 പ്ഔാടി രൂപ ധന സഹായം അനവദിചൃിട്ടുെ്. 

          സർക്കാർ ധന സഹായ ഇനത്തിൽ ഇതുവസര  32.19 പ്ഔാടി രൂപ ഗ്രാൻറായി അനവദിചൃിട്ടുെ്.  

പ്ബാർഡിസല ജീവനക്കാർ 

ക്രമ നമ്പർ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ താൽക്കാലിഔ 

ജീവനക്കാർ 

തസ്തിഔ എണ്ണം എണ്ണം 

1 സസക്രട്ടറി 1 0 

2 മാപ്നജർ 3 0 

3 അക്കൗെൻറ് 1 0 

4 എൽ.ഡി ക്ലാർക്ക് 9 10 

5 അറൃൻറർ 4 1 

6 വൈവർ 2 1 

7 പൂൺ 2 0 

8 പാർട്ട് വടം സൃീപർ 1 2 

 ആസഔ 23 15 

 

      പ്ബാർഡിസെ സസക്രട്ടറി തസ്തിഔയിൽ സഹഔരണ വൄപിസല പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാർ തസ്തിഔയിലുള്ള രു 

ഉപ്ദയാഖസ്ഥനം മാപ്നജർ തസ്തിഔഔളിൽ സഹഔരണ വൄപിസല അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ തസ്തിഔയിലുള്ള 3 

ഉപ്ദയാഖസ്ഥരും സഡപൂപ്ട്ടഷൻ വ്വസ്ഥയിൽ പ്ജാലി സങയ്തു വരുന്നു. 

 

പ്ബാർഡിസെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 

 ദുർബല സഹഔരണ സംഗങ്ങളസട പുനരുദ്ധാരണം 

 റിസ്ക്ക് ഫെ് പദ്ധതി പ്രഔാരം ധന സഹായം അനവദിക്കൽ 

 

സഹഔരണ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാ പ്ബാർഡ ്

           ജി. (പി)നം (1) 5/2001 സഹഔരണ തീയ്യതി 5/1/2001 , ജി. (പി) 18/2001 സഹഔരണ തീയ്യതി 25/1/2001 എന്നീ 

സർക്കാർ ഉത്തരവഔൾ അനസരിചൃ ്രൂപീെതമായ രു സ്ഥാപനമാണ് സഹഔരണ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാ പ്ബാർഡ് 

. 15/02/2001 ൽ ഇതിസെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിചൄ. 1969  സല പ്ഔരള  സഹഔരണ നിയമം വൄപ് 80 ബി അനസരിചൃ ്

പ്ഔരളത്തിസല പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ , അർബൺ സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾ , പ്രാഥമിഔ 

ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്കുഔൾ എന്നീ സംഗങ്ങളിൽ പ്നരിട്ട് നിയമനം നടത്തസപടുന്ന ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക് 

മുതൽ മുഔളിപ്ലാട്ടുള്ള എല്ലാ തസ്തിഔഔളിപ്ലക്കും എള്ളൃത്ത് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് പ്വെിയാണ് പ്ബാർഡ് 

രൂപീഔരിചൃിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷാ പ്ബാർഡ് എള്ളൃത്ത് പരീക്ഷ നടത്തി പ്യാഖയതാ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഇൻറർവൂ 
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നടത്തുന്നതിന് പ്വെി  സംഗങ്ങൾക്ക് അയചൃ ്സഔാടുക്കും. ഇങ്ങസന അയചൃ ്സഔാടുക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ 

ഉപ്ദയാഖാർത്ഥിഔളസട മാർക്ക് പ്രകസപടുത്തില്ല. പ്ബാർഡ് രൂപീെതമായ സമയത്ത്  പരീക്ഷാ പ്ബാർഡിൽ രു 

സങയർമാൻ ,  രു സമംബർ , രു പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാർ /സമംബർ സസക്രട്ടറി  എന്നിവരായിരുന്നു ഉൾസപട്ടിരുന്നത്. 

പിന്നീട് അത് മാറൄഔയം രു സങയർമാൻ , രെ് സമംബർമാർ ഉൾസപട്ട അവരുസട ഔാലാവധി ങാർജ് എടുക്കുന്ന 

തീയ്യതി മുതൽ അഞ്് വർഷപ്മാ അംഖങ്ങൾക്ക് 65 വയസ്സ് പൂർത്തിയാൄന്നത് ഏതാപ്ണാ ൄറവ് അതായിരിക്കും.    

        പരീക്ഷ   നടത്തുന്നതുമായി   ബന്ധസപട്ട എല്ലാ ചുമതലഔളം പ്രസ്തുത പ്ബാർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

പരീക്ഷാ പ്ബാർഡിസെ പ്രവർത്തനത്തിനായി സർക്കാർ 2425 -101-95 പ്ലാൻ എന്ന പുതിയ രു സഹഡ്     

സഹഔരണ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാ  പ്ബാർഡിന് അനവദിചൃ ്നൽഔിയിട്ടുെ്. സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ ആണ് 

ഈ സഹഡിസെ മുകയ നിയന്ത്രണ അധിഔാരി .   പ്ബാർഡിസെ പ്രവർത്തനത്തിനാവശയമായ ഫെ് പ്രാ വർഷവം 

ബഡ്ജറൃിൽ തുഔ വഔയിരുത്തി  സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ അനവദിചൃ ്നൽഔി വരുന്നു. സങയർമാൻ ,  

സമംബർമാർ ,  സസക്രട്ടറി ,  പരീക്ഷാ ഔൺപ്ട്രാളർ തുടങ്ങി പ്ബാർഡിസല എല്ലാ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുസടയം ശമ്പളം 

തുടങ്ങിയ മറൃ് സങലവഔൾ ഈ സഹഡിൽ നിന്നും മാറി വരുന്നു. 

           ജി. (പി)നം 2/2017 സഹ തീയ്യതി 7/1/2017 പ്രഔാരം അഡൃ.ആർ.വി.സതീന്ദ്രൄമാർ സങയർമാനായം ശ്രീമതി 

അനഗ ഷറഫ് , അഡൃ. സഔ .സതയൻ എന്നിവസര സമംബർമാരായി നിയമിക്കുഔയം 13/1/2017 അപരാഹ്നം മുതൽ 

പ്സവനം അനഷ്ടിചൃ ്വരുന്നതാണ്. നിലവിൽ പരീക്ഷാ പ്ബാർഡിൽ രു സങയർമാൻ ,  രെ്  സമംബർമാർ എന്നിവർ 

അംഖങ്ങളായിട്ടുെ്. സഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ / സസക്രട്ടറി പ്ബാർഡിൽ അംഖമല്ല , ങീഫ് എക്സിഔൂട്ടീവ് മാത്രമാണ്.   

          ജി. (പി)നം 271/2003 സഹ തീയ്യതി 18/12/2003 സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനസരിചൃ ് പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ വായ്പാ 

സഹഔരണ സംഗങ്ങൾ , പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്കുഔൾ,, അർബൺ സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾ , 

ഹൗസിംഖ് സംഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഴിവൊൄന്ന , പ്നരിട്ട് നിയമനം നടത്തസപടുന്ന ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്  തസ്തിഔ 

മുതൽ മുഔളിപ്ലാട്ടുള്ള എല്ലാ തസ്തിഔഔളിപ്ലക്കും നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിപ്ലക്കായി പരീക്ഷാ പ്ബാർഡ് വഴി പരീക്ഷ 

നടത്തി വരുന്നു. സംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അപ്പക്ഷ പ്രഔാരം നിയമനത്തിനായി അപ്പക്ഷ  ക്ഷണിചൃസ്ഔാെ് 

സഹഔരണ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാ പ്ബാർഡ് ആ പ്രപ്ദശസത്ത വിപുലമായ പ്രങാരണത്തിലുള്ള രെ് പത്രങ്ങളിൽ പത്ര 

പരസയം സങയ്യുഔ ,അപ്പക്ഷ സൃീഔരിക്കുഔ ,അപ്പക്ഷയസട സൂക്ഷ്മ പരിപ്ശാധന നടത്തുഔ ,എള്ളൃത്ത് പരീക്ഷ നടത്തി 

ഔൺപ്സാളിപ്ഡറൃഡ് ലിസ്റ്റ് അയചൃ ്സഔാടുക്കുഔ എന്നീ പ്ജാലിഔൾ ടി പരീക്ഷാ പ്ബാർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുെ്.  

ഇതിന് പുറസമ സഹഔരണ ങട്ടം 185 (2)  അനസരിചൃ ് സംസ്ഥാന സഹഔരണ ബാങ്ക് , ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്ക് ,  

സംസ്ഥാന ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്ക് , 10 പ്ഔാടി രൂപക്ക് മുഔളിൽ നിപ്ക്ഷപമുള്ള അർബൺ ബാങ്ക് ,  പ്രാഥമിഔ 

സഹഔരണ ബാങ്കുഔൾ , എന്നിവയിസല ജീവനക്കാർക്ക് പ്വെിയള്ള പ്യാഖയതാ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനള്ള 

ചുമതലയം പരീക്ഷാപ്ബാർഡിനാണ്. ആസഔ പ്ബാർഡിൽ 8ജീവനക്കാർ പ്ജാലി സങയ്തു വരുന്നു. 

         2018-19 വർഷത്തിസല നിയമനവമായി ബന്ധസപട്ട് നടത്തിയ എള്ളൃത്ത് പരീക്ഷയസട വിവരങ്ങൾ 

ക്രമ 
നമ്പർ 

2018-19 വർഷത്തിസല വിജ്ഞാപനം തസ്തിഔ 

1 16/05/2018 ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്, സസക്രട്ടറി 



                                                                                                                        വാർഷിഔ ഭരണ റിപ്പാർട്ട് 2018-19 
 

65 
 

2 

 

13/09/2018 ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്, സസക്രട്ടറി 

പ്ഡറൃാ എൻട്രി ഒപപ്ററൃർ 

സിസ്റ്റം അഡ്മിനിപ്സ്ട്രറൃർ, 
വടപിസ്റ്റ് 

3 27/11/2018 പ്യാഖയതാ പരീക്ഷ 

4 27/12/2018 ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്, സസക്രട്ടറി 

                                                                                                               

പ്ഔരള സഹഔരണ നിപ്ക്ഷപ ഖയാരൻറി ഫെ് പ്ബാർഡ്  

 

                 പ്ഔരള സർക്കാറിസെ  സഡപ്പാസിറൃ് ഖയാരൻറി സ്ക്കീം 2000 എന്ന പദ്ധതിക്ക് 

പഔരമായി  സർക്കാറിസെ 11/1/2012 സല ജി..(പി) നം.ഉ.പ്രഔാരമാണ് പ്ഔരള സഹഔരണ നിപ്ക്ഷപ ഖയാരൻറി ഫെ് 

പ്ബാർഡ് നിലവിൽ വന്നത്.  24.10.2014 സല ജി..(പി) 126/2014 സഹ. നം ഉത്തരവ് പ്രഔാരം സഹഔരണ സംഗം 

രജിസ്ട്രാറുസട ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഔീഴിൽ വരുന്നതും പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിചൃപ്താ നിന്നുപ്പായപ്താ 

ലിഔൃിപ്ഡഷൻ നടപടിഔളിൽ ഉൾസപട്ടപ്താ അല്ലാത്തതും സഡപ്പാസിറൃ് ആൻറ് സക്രഡിറൃ് ഖയാരൻറി പ്ഔാർപപ്റഷൻ 

ഒഫ് ഇന്തയയസട പദ്ധതിയിൽ ഉൾസപടാത്തതുമായ സംഗങ്ങസള ടി പദ്ധതിയിൽ അംഖമായി പ്ങർത്ത് വരുന്നു.  

വായ്പാ സംഗങ്ങളിസല നിപ്ക്ഷപത്തിന് ഖയാരൻറി നൽൄന്നത് വഴി സംഗങ്ങളിലുള്ള വിശൃാസം 

വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനം നിപ്ക്ഷപഔസര ആഔർഷിക്കുന്നതിനം ആണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിചൃിട്ടുള്ളത്. 

 

           സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട 27/02/2019 സല 9/19 നം.  സർക്കുലർ പ്രഔാരം നിപ്ക്ഷപം സൃീഔരിക്കുന്ന 

എല്ലാ സഹഔരണ സംഗങ്ങളം 31.03.2019 ന് മുമ്പായി അംഖതൃസമടുപ്ക്കെതാസണന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം പ്ഔരള 

സഹഔരണ പ്ഭദഖതി നിയമം 57 (ബി) (3) പ്രഔാരം നിപ്ക്ഷപങ്ങൾ സൃീഔരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുസഔാണ്ടുള്ള നടപടിഔൾ 

സൃീഔരിക്കുസമന്നും പറയന്നുെ്.  ടി ഉത്തരവിൽ അതാത് ജില്ലഔളിൽ പ്രവർത്തന പരിധിയള്ള സഹഔരണ 

സംഗങ്ങസള ഖയാരൻറി ഫെ് പ്ബാർഡിൽ അംഖമാക്കി പ്നാട്ടിവഫ സങയ്യാനള്ള അധിഔാരം അതാത് ജില്ലാ 

പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാർമാർക്ക് നൽഔിയിട്ടുെ്. ജില്ലക്ക് പുറത്ത് പ്രവർത്തന പരിധിയള്ളതും സംസ്ഥാനസമാട്ടാസഔ  

പ്രവർത്തന പരിധിയള്ളതുമായ സഹഔരണ സംഗങ്ങസള പ്നാട്ടിവഫ സങയ്യാനള്ള അധിഔാരം സഹഔരണ 

സംഗം രജിസ്ട്രാർക്കാണ്.  പ്നാട്ടിവഫ സങയ്ത് ഔഴിൊൽ സാമ്പത്തിഔ വർഷത്തിൽ നിപ്ക്ഷപ ബാക്കി നിൽപ്പു 

തുഔയസട ഒപ്രാ 100 രൂപക്കും 10 വപസ നിരക്കിൽ ഔണക്കാക്കിയ വിഹിതം അതാത് ജില്ലാ സഹഔരണ 

ബാങ്കുഔളിസല നിപ്ക്ഷപ ഖയാരൻറി ഫെ് പ്ബാർഡിസെ അക്കൗെിൽ ടുപ്ക്കെതാണ്.  തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ 

നിപ്ക്ഷപ വർദ്ധനവിന് ആനപാതിഔമായി വിഹിതം അടപ്ക്കെതാണ്. 

ഇപ്രഔാരം അംഖതൃസമടുക്കുഔയം വർഷാ വർഷങ്ങളിൽ അംഖതൃം പുതുക്കുഔയം സങയ്യുന്ന ഏസതങ്കിലും 

സഹഔരണ സംഗം ലിഔൃിപ്ഡറൃ് സങയ്യസപടുൄ യം  നിപ്ക്ഷപ സംകയ തിരിസഔ നൽഔാൻ ഔഴിയാസത വരിഔയം 

സങയ്താൽ അംഖ സംഗത്തിസല നിപ്ക്ഷപഔന് പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ വസര ഖയാരൻറി ഉറപാക്കിയിരിക്കുന്നു.    
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       സഹഔരണ വൄപിൽ നിന്ന് സഡപൂപ്ട്ടഷൻ വയവസ്ഥയിൽ രു പ്ജായിൻറ് രജിസ്ട്രാർ തസ്തിഔയിലുള്ള 

ഉപ്ദയാഖസ്ഥൻ പ്ബാർഡ് സസക്രട്ടറി/ട്രഷറർ തസ്തിഔയിൽ പ്സവനമനഷ്ടിചൃ ്വരുന്നു ഇതിന് പുറസമ പ്ബാർഡിസെ 

പ്രവർത്തനം വിപുലീഔരിക്കുന്നതിനം ഔാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനം പ്വെി സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിപ്ധയമായി ഈ 

വർഷം മാപ്നജർ,  ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്,  ഔമ്പൂട്ടർ ഒപപ്ററൃർ,  പൂൺ എന്നീ തസ്തിഔഔൾ സൃഷ്ടിചൃ ്നിയമനം 

നടത്തിയിട്ടുെ്. പ്നരസത്ത പ്ജാലി സങയ്തു വരുന്ന അറൃൻഡർ,  വൈവർ, പാർട്ട് വടം സൃീപർ എന്നിവർ ഉൾസപസട 7 

സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും ദിവസ പ്വതനത്തിൽ രു വൈവറും പ്ജാലി സങയ്ത് വരുന്നു. 

2018-19 വർഷസത്ത പ്രവർത്തനം 

   2018-19 വർഷം ഖയാരൻറി ഫെ് ഇനത്തിൽ പ്ബാർഡിന് ലഭിചൃിട്ടുള്ള 13,73,06,987.74/- രൂപ വിവിധ ജില്ലാ 

സഹഔരണ ബാങ്കുഔളിൽ നിപ്ക്ഷപിചൃിട്ടുെ്. നിപ്ക്ഷപങ്ങളസട പലിശയിനത്തിൽ ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔളിൽ 

നിന്നും 8,63,84,577.03/- രൂപയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും 8,64,246 രൂപയം ലഭിചൃിട്ടുെ്. 

                   ജിവനക്കാരുസട എസ്റ്റാബ്ലിസെൻറ് ഇനത്തിൽ സങലവായിട്ടുള്ളത് 22,50,843/- രൂപയാണ്.  തൻവർഷം 

88,96,97,507/- രൂപയസട സ്ഥിര നിപ്ക്ഷപം വിവിധ ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔളിൽ ഉള്ളത് പുതുക്കി നിപ്ക്ഷപിചൃിട്ടുെ്. 

2018-19 വർഷം 24,49,60,000/- രൂപയസട പുതിയ സ്ഥിര നിപ്ക്ഷപം നടത്തുഔയം സങയ്തിട്ടുെ്. വിവിധ ജില്ലാ 

സഹഔരണ ബാങ്കുഔളിൽ പ്സവിംഖ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗെിൽ 30,54,29,800.77/- രൂപ നിപ്ക്ഷപിക്കുഔയം 

29,99,11,382.40/- രൂപ പിൻവലിക്കുഔയം സങയ്തിട്ടുെ്. വർഷാവസാനം പ്സവിംഖ് ബാങ്ക് അക്കൗെിൽ 2,10,32,081.75/- 

രൂപ വിവിധ ജില്ലാ സഹഔരണ ബാങ്കുഔളിലായി ബാക്കി നിൽപ്പുെ്.               

          31.03.2019   വസര ആസഔ 1575 പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങസളയം 1075  

എംപ്പ്ലായീസ് മറൃ് ഇതര സഹഔരണ സംഗങ്ങസളയം സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാർ പട്ടിഔയിൽ 

ഉൾസപടുത്തുഔയം അതിൽ 1564 പ്രാഥമിഔ ഔാർഷിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങളം 682 എംപ്പ്ലായീസ് മറൃ് ഇതര 

സഹഔരണ സംഗങ്ങളം അംഖങ്ങളായി പ്ങരുഔയം സങയ്തിട്ടുെ്. ടി സംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആസഔ 13,73,06,987.74 

രൂപ വിഹിതം ഇനത്തിൽ ലഭിചൃിട്ടുെ്. ജില്ല തിരിചൄള്ള ഔണക്ക് ചുവസട പ്ങർക്കുന്നു.  

 നിപ്ക്ഷപ ഖയാരൻറി പത്ര വിതരണം  

                നിപ്ക്ഷപ ഖയാരൻറി ഫെ് പ്ബാർഡിൽ അംഖതൃസമടുത്ത് െതയമായി പുതുക്കി വരുന്ന സംഗങ്ങൾക്കാണ് 

സുരക്ഷ ഉറപാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിപ്ക്ഷപ സുരക്ഷ ഉറപാക്കിയ സംഗങ്ങസള തിരിചൃറിയന്നതിനായി ഇടപാടുഔാർക്ക് 

ഔാണത്തക്കവിധം നിപ്ക്ഷപ ഖയാരൻറി പത്രം പ്രദർശിപിക്കണസമന്നാണ് തീരുമാനിചൃിട്ടുള്ളത്.  നിപ്ക്ഷപ ഖയാരൻറി 

പത്ര വിതരണത്തിസെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഗാടനം 2018 സസപ്തംബർ 26 ന് ബഹുമാനസപട്ട സഹഔരണ വൄപ് മന്ത്രി 

നിർവ്വഹിചൄ. ഖയാരൻറി പത്രത്തിന് അർഹതയള്ള തിരുവനന്തപുരം ,  സഔാല്ലം , പത്തനംതിട്ട ,  ഔണ്ണൂർ, ഔാസർപ്ഖാഡ് 

, ആലപ്പുഴ ,  എറണാൄളം എന്നീ ജില്ലഔളിസല  626 സംഗങ്ങളിൽ 382  സംഗങ്ങൾ ഖയാരൻറി പത്രം 

വഔപറൃിയിട്ടുെ്.                                    

മറൃ് പ്രധാന  സ്ഥാപനങ്ങൾ 

 സാഹിതയ പ്രവർത്തഔ സഹഔരണ സംഗം ക്ലിപ്തം  നം. 2458   

            19/03/1945 ൽ രജിസ്റ്റർ സങയ്യുഔയം  30/04/1945 ൽ പ്ഔാട്ടയം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തനം 

ആരംഭിക്കുഔയം സങയ്ത 2458 – mw നമ്പർ സാഹിതയ സഹഔരണ സംഗം ഏഷയയിസല ആദയസത്ത എള്ളൃത്തുഔാരുസട 
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സഹഔരണ സംഗം ആണ്. സംഗത്തിസെ പ്രവർത്തന പരിധി പ്ഔരള സംസ്ഥാനം മുള്ളൃവൻ ആണ്. ഇടക്കാലത്ത് ങില 

അപങയങ്ങളാൽ അടചൃ ്പൂട്ടലിസെ വക്കിസലത്തിയ സ്ഥാപനം 2007-11 ഔാലയളവിസല സഹഔരണ വൄപിൽ നിന്നുള്ള 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളസട ഭാഖമായി ഇപ്പാൾ പുപ്രാഖതിയസട പാതയിലാണ്. 2018-19 വർഷം സംഗത്തിസെ 

അടിസ്ഥാന വിഔസനത്തിന് 1000 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിട്ടുെ്. 

 

                സംഗം അംഖങ്ങളായ സാഹിതയഔാരൻമാരുസട െതിഔൾ പ്രസിദ്ധീഔരിക്കുഔയം മറൃ് സ്ഥാപനങ്ങളസടയം 

വയക്തിഔളസടയം െതിഔളസട വിതരണവം വിൽപനയം സംഗം നടത്തുന്നുെ്. ടി പ്രസിദ്ധീഔരണങ്ങളം പുസ്തഔങ്ങളം 

വിറൃഴിക്കുന്നതിന് സംഗത്തിസെ വിപണന വിഭാഖമായ നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ വഴിയാണ്. സാഹിതയ പ്രവർത്തഔ 

സഹഔരണ സംഗത്തിസെ ആഭിമുകയത്തിൽ 2019 സഫബ്രുവരി മാസം  8 മുതൽ 17 വസര  ‘െതി’’ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തപ്ഔാൽസവം 

നടത്തുഔയൊയി.                             

                      വൄപിസെ പരിശീലന പ്ഔന്ദ്രങ്ങൾ 

             പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ യൂണിയൻ, KICKMA (പ്ഔരള ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട് ഒഫ് പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് 

മാപ്നസെൻറ് ) , ICM ( തിരുവനന്തപുരം ,ഔണ്ണൂർ ),  ACSTI (അഗ്രിഔൾചൃറൽ പ്ഔാ ഒപപ്ററൃീവ് സ്റ്റാഫ് സട്രയിനിംഖ് 

ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട് ) , KSCARDB – ITM , KCSEPM – III TM – K , CTFM (സസൻറർ പ്ഫാർ സട്രയിനിംഖ് ഇൻ 

ഫിനാൻഷയൽ മാപ്നസെൻറ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സഹഔരണ പ്മകലയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്.  

                      

                      സഹഔരണ ആഡിറൃ് വിഭാഖം 

             1969 se tIcf klIcW (BÎv 1/2000) \nba t`ZKXn {]ImcamWv klIcW BUnäv 

UbdÎtdäv cq]oIcn¨Xv. 1969 se tIcf klIcW നിയമം അനസരിചൃ ്രജിസ്റ്റർ സങയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

എല്ലാ സഹഔരണ  സംഗങ്ങളസടയം ആഡിറൃ്  KpWt·atbmടുIqSn bYmkabw ]qÀ¯oIcn¡p¶Xn\v 

thെn 27/05/2008þse Pn.H.(Fw.Fkv) 126/2008/kl \¼À kÀ¡mÀ D¯chv {]Imcw BUnäv 

UbdÎtdäv cq]oIcn¨p. സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസടയം മറൃ് ഫഘ്ഷണൽ രജിസ്ട്രാർമാരുസടയം 

നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിസല എല്ലാ സഹഔരണ സംഗങ്ങളസടയം ആഡിറൃ് ,  ആഡിറൃ് വിഭാഖം 

നിർവ്വഹിക്കുന്നു..  സഹഔരണ സംഗം രജിസ്ട്രാറുസട നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സഹഔരണ  ആഡിറൃ് ഡയറക്ടപ്ററൃ് 

പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. klIcW \nbaw {]Imcw cPnÌÀ sNbvXn«pÅ 18631 klIcW kwL§fpsS 

BUnäv BWv X³hÀjw \nÀÆln¨n«pÅXv.         

klIcW BUnäv UbdÎÀamcpsS t]cp hnhcw 

1. {io. sI.Pn. cmPp. sF.F.Fkv þ 07/09/2009 apXÂ 13/05/2013hsc  

           2.  {io. hn. k\ÂIpamÀ. sF.F.Fkv þ 22/05/2013 apXÂ XpScp¶p.  
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klIcW BUnäv hn`mK¯nsâ LS\bpw {]hÀ¯\hpw 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

klIcW kwLw cPnkv{SmÀ 

ko\nbÀ/Pq\nbÀ 
kaIme 

BUnäÀAUojWÂ 

BUnäÀ 

kÀ¡nÄXe  

AknÌâv 

UbdIvSÀamÀ 

tPmbnâvUbdIvSÀ 

slUvtImÀt«gvkv 

sU]yq«n UbdIvSÀ 

slUvtImÀt«gvkvv 

 

klIcW BUnäv UbdIvSÀ 

AknÌâv UbdIvSÀ 

slUvtImÀt«gvkvv 

 

B^okv 

BUnäÀamÀ 

F.Un(1)to  

F.Un(4) 

tPmbnâvUbdIvSÀ/kaIme 

BUnäÀ þ PnÃm klIcW 

_m¦pIÄ&As¸Ivkv klIcW 

kwL§Ä 

bqWnäv BUnäÀamÀ 
ko\nbÀ/Pq\nbÀ 

BUnäÀ 

AknÌâv UbdIvSÀ/kaIme 

BUnäÀ– sI.kn.Fw.Fw.^v þ 

doPnbWÂ bqWnb³ þ 

3 F®w 

sU]yq«nUbdIvSÀ/

kaIme BUnäÀ 

FÌm_vfnjvsaâv 

C (1), C (2), C (3) 

A¡uെ്kvF(1)&

F(2),F(3) 

an\nÌocnbÂ 

Ìm^v - 5 

knwKnÄ/{Kq v̧ - 

ko\nbÀ/Pq\nbÀ 

kaIme BUnäÀ 

UbdIvSdpsS ]n.F 

klIcW BUnäv AUojWÂ UbdIvSÀ 

 

AUojWÂ 

UbdIvSdpsS kn.F 

PnÃm 

tPmbnâvUbdIvSÀ  

ko\nbÀ/Pq\nbÀkaIme 

BUnäÀAUojWÂ 

BUnäÀ 

sU]yq«n 

UbdIvSÀ/kaIme 

BUnäÀ–

sI.kn.Fw.Fw.^vv 

AknÌâv 

UbdIvSÀ/kaIme 

BUnäÀ 

ko\nbÀ/Pq\nbÀ kaIme 

BUnäÀ–

sI.kn.Fw.Fw.^v&B]vtImkv  
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  klIcW BUnäv UbdÎtdänÂ klIcW kwL§fpsS BUnäpambn _Ôs¸« hnjb§Ä 

ssIImcyw sN¿p¶p. Sn B^oknÂ klIcW BUnäv UbdÎÀ sF.F.Fkv tIUdnse Hcp FIvkv 

tIUÀ XkvXnIbmWv. UbdÎtdänÂ Xmsg¸dbpw {]Imcw Poh\¡mÀ tkh\a\pãn¨phcp¶p. 

തസ്തിഔ എണ്ണം 

AUojWÂ UbdÎÀ 1 

sU]yq«n UbdÎÀ 1 

tPmbnâv UbdÎÀ 1 

AknÌâv UbdÎÀ 1 

UbdÎdpsS ]n.F 1 

BUnäÀamÀ  8 

AUojWÂ-  

UbdÎdpsS kn.F              

1 

¢mÀ¡pamÀ  2 

tUämF³{Sn Hm¸tdäÀamÀ    2 

Hm^okv Aä³UâpamÀ     3 

]mÀ«v ssSw kzo¸À 1 

BsI  22 

 

  ss{UhÀ XkvXnIbnÂ cെpt]À ZnhkthX\ ASnØm\¯nÂ tPmensNbvXphcp¶p.  

  UbdÎtdän\v ]pdta 14 PnÃIfnembn 64 kÀ¡nÄ B^okpIfpെv. PnÃmXe¯nÂ 

tPmbnâv UbdÎdpw, Xmeq¡v Xe¯nÂ AknÌâv UbdÎdpamWv B^okv ta[mhnIÄ.  

PnÃmXe B^oknsâ LS\ 

tPmbnâv UbdÎÀ  þ1 

AknÌâv UbdÎÀ     þ1 

B^okv BUnäÀamÀ     þ2 

ssS¸nÌv   þ1 

Hm^okv Aä³UâpamÀ þ2 

]mÀ«v ssSw kzo¸À  þ1 



                                                                                                                        വാർഷിഔ ഭരണ റിപ്പാർട്ട് 2018-19 
 

70 
 

kÀ¡nÄXe B^oknsâ LS\ 

 

AknÌâv UbdÎÀ     þ1 

B^okv BUnäÀ  þ1 

Hm^okv Aä³UâpamÀ þ1 

 
bqWnäv / I¬Idâv BUnäÀamÀ 

 

 380 Øncw XkvXnIIfmWv hIp v̧ ]p\: kwLS\m thfbnÂ 25/05/1981se Pn.H(Fw.Fkv) 

191/81/F.Un \¼À kÀ¡mÀ D¯chv {]Imcw A\phZn¨ncp¶Xv. CXnÂ ]e Bhiy§Ä¡mbn 15 
XkvXnIIÄ ]p\Àhn\ykn¨n«pെv. 01/08/86se Pn.H.(Fw.Fkv) 54/86/kl\¼À D¯chv {]Imcw 

BUnän\v IpSnÈnI \nhmcW¯n\mbn A\phZn¨ 75 XkvXnIIfnÂ 3 XkvXnIIfpw 

]p\Àhn\ykn¨n«pെv. CXn\p]pdsa \nehnepÅ 437 bqWnäv BUnäÀ XkvXnIIfpsSbpw KSR 156þmw 

N«{]Imcw \nehnepÅ XkvXnIIfpsSbpw PnÃ Xncn¨pÅ IW¡v DÅS¡w sN¿p¶p. 

  

PnÃ Xncn¨pÅ BUnäÀamcpsS XkvXnIIIfpsS hnhcw (31/03/2019) 

 

PnÃ 

bqWnäv 

BUnäÀamcpsS 

XkvXnIIfpsS 

F®w 

IpSnÈnI \nhmcW 

BUnäÀamcpsS 

XkvXnIIfpsS 

F®w 

 

I¬Idâv 

BUnäÀamcpsS 

XkvXnIIfpsS 

F®w 

sam¯w 

XkvXnIIfpsS 

F®w 

Xncph\´]pcw 47 10 161 218 

സഔാല്ലം 39 0 88 127 

]¯\wXn« 17 3 43 63 

Be¸pg 

35 6 77 118 

tIm«bw 32 0 106 138 

CSp¡n 12 10 28 50 

FdWmIpfw 37 0 127 164 

XriqÀ 38 1 105 144 

]me¡mSv 21 11 83 115 

ae¸pdw 24 7 105 136 

tImgnt¡mSv 28 5 82 115 

hb\mSv 5 5 26 36 
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Iണ്ണൂർ 25 10 153 188 

ImkÀtKmUv 10 2 62 74 

slUv Hm^okv 0 2 0 1 

sI.kn.Fw.Fw.F^v 0 0 88 88 

BsI 370 
72 

1334 1776 

 

PnÃ 

sI.Fkv.BÀ 156 {]Imcw A\phZn¨ XkvXnIIfpsS hnhcw  (31/03/2019) 
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Xncph\´ 

]pcw 

0 4 0 25 4 14 17 29 24 27 14 3 0 161 

സഔാല്ലം 0 1 1 20 1 5 24 3 19 14 0 0 0 88 

]¯\wXn« 
0 1 0 1 1 1 3 11 4 20 1 0 0 43 

Be¸pg 
0 1 0 3 1 6 6 6 20 32 2 0 0 77 

tIm«bw 
0 1 0 15 4 15 13 6 24 26 0 2 0 106 

CSp¡n 
0 1 0 0 0 5 7 4 3 8 0 0 0 28 

FdWmIpfw 
0 1 2 15 0 13 9 11 38 34 1 3 0 127 

XrÈqÀ 
0 1 0 10 6 8 4 3 44 24 2 3 0 105 

]me¡mSv 
0 1 0 10 2 9 19 6 20 14 1 1 0 83 

ae¸pdw 
0 1 0 13 5 14 9 3 29 16 9 6 0 105 

tImgnt¡mSv 
0 1 0 16 5 13 1 3 16 25 0 2 0 82 

hb\mSv 
0 1 0 0 0 2 7 2 6 7 1 0 0 26 

Iണ്ണൂർ 
0 1 1 23 3 22 6 4 41 51 0 1 0 153 

ImkÀtKmUv 
0 1 0 6 0 5 8 5 8 26 1 2 0 62 
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klIcW BUnäv hn`mK¯nsâ {]hÀ¯\w  

1969þse klIcW \nbaw hIp¸v 64 {]Imcw klIcW BUnäv F¶XnÂ Imemh[n Ignª IS§Ä 

Fs´¦nepw Dsെ¦nÂ Ah ]cntim[nbv¡pIbpw _m¡nbncn¸p ]Ww, skIyqcnän F¶nhbpsS ]cntim[\bpw 

kwL¯nsâ BkvXn _m²yXIÄ \nÀ®bn¡pIbpw A{]ImcapÅ aäv BUnäv Imcy§fpw സങയ്തുവരുന്നു. 

klIcW BUnäv F¶mÂ [\Imcy BUnäv am{XaÃ `cW]camb BUnäpw DÄs¸Sp¶p. 2013þse klIcW 

\nbat`ZKXnbneqsS km¼¯nI hÀjw Ahkm\n¨v Bdv amk¯n\Iw BUnäv ]qÀ¯oIcnt¡െXmWv. 

CXn\mbn tcJIIÄ X¿mdm¡n kaÀ¸n¡p¶Xv kwLw `cWkanXnbpsS NpaXebmWv.  

I¼yq«ÀhÂ¡cWw 

  14 PnÃm BUnäv tPmbnâv UbdIvSÀ B^okpIfpw 64 Xmeq¡vXe AknÌâv UbdIvSÀ 

B^okpIfpw ]qÀ®ambn I¼yq«ÀhÂ¡cn¨n«pെv. apJya{´nbpsS B^oknÂ \n¶pw e`n¡p¶ ]cmXnIÄ 

GIoIrX ]cmXn ]cnlmc kwhn[m\amb kn.Fw.H t]mÀ«eneqsS ssIImcyw sNbvXv hcp¶p. klIcW 

kwL§fpsS bqWnäv Xe BUnäpIÄ kpKaam¡p¶Xn\pw BUnäv t\m«pw, BUnäv kÀ«n^n¡äpw 

KpWta·bpÅXm¡p¶Xn\pw BUnäÀamcpsS tPmen`mcw eLqIcn¡p¶Xn\pw kab_ÔnXambn BUnäv 

]qÀ¯nbm¡p¶Xn\pw ]co£WmSnØm\¯nÂ Xncph\´]pcw PnÃbnse FÃm BUnäÀamÀ¡pw em v̧tSm¸pIÄ 

\ÂIpIbpw AXv hnPbIcamsW¶v hnebncp¯pIbpw സങയ്തിട്ടുെ്. BbXn\mÂ kwØm\s¯ apgph³ 

PnÃIfnsebpw BUnäÀamÀ¡v em v̧tSm¸pIÄ hnXcWw sN¿pI hgn BUnäv tPmenIÄ eLqIcn¡p¶Xn\pw 

Imcy£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw Ignbpsa¶v ImWp¶p.  

BUnäv am\zÂ ]cnjvIcWw 

 03/01/2008 se 09/2008/kl \¼À D¯chv {]Imcw BUnäv am\zÂ ]cnjvIcW¯n\mbn hnZഗ്ദ്ധ kanXn 

cq]oIcn¨v ]cnjvIcW \S]SnIÄ ]ptcmKan¨phcpIbmWv. 1983þÂ \S¸nÂh¶ BUnäv am\zÂ \nehnÂ 

h¶Xn\ptijw kwØm\ v̄ ]pXnb klIcW kwcw`§fmb h\nX, skdnIÄ¨dÂ, Sqdnkw, C³jpd³kv 

kwL§Ä apXembh BUnäv am\zen\v hnt[bam¡pIbpw {]apJ Øm]\§Ä \S¸nem¡nb I¼yq«ÀhÂIrX 

IWs¡gp¯pw BUnäv hn`mKw Poh\¡mÀ¡pÅ ]cnioe\w, XpSÀ]cnioe\w DÄs¸sS BUnäv am\zenÂ 

DÄs¸Sp¶ Xc¯nÂ am\zÂ ]cnjvIcWw \S¯p¶Xn\pff \S]SnIÄ kÀ¡mÀXe¯nÂ kzoIcn¡pIbpw 

BbXnsâ IcSv sh_vsskänÂ {]kn²oIcn¡pIbpw sNbvXn«pെv.  

 

`cW]camb {]hÀ¯\§Ä 

 1969þse klIcW \nbaw A\pkcn v̈ cPnÌÀ sNbvXv {]hÀ¯n¡p¶ FÃm klIcW 

Øm]\§fntebpw BUnäv kab_ÔnXambn ]qÀ¯oIcn¡p¶Xn\pthെ Poh\¡msc \ntbmKn¡pIbpw 

Xmeq¡v/PnÃmXe DtദymKØcpsS {]hÀ¯\§Ä hnebncp¯pIbpw AhÀ¡v thെ \nÀt±i§Ä \ÂIpIbpw 

sI.kn. 

Fw.Fw.F v̂ 

0 0 1 4 0 18 0 0 19 36 0 0 10 88 

BsI 
0 17 5 161 32 150 133 96 315 360 32 23 10 1334 
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BUnänsâ KpW\nehmcw Dd¸phcp¯pIbpw sN¿p¶Xv klIcW BUnäv UbdIvSdpsS IÀ¯hyamWv. 

CXn\mbn PnÃmXe DtദymKØcpsSbpw, Xmeq¡vXe DtദymKØcpsSbpw {]Xnamk AhtemI\ tbmK§Ä 

\S¯nhcp¶p.  

 hnhn[ klIcW Øm]\§fpsS BUnäv dnt¸mÀ«v AwKoIcn¡p¶Xn\v A[nImcs¸Sp¯nb 

Dt±ymKØcpsS hnhcw NphsS ]«nIbnÂ tNÀ¡p¶p. 

 

 

 

2018-19  km¼¯nI hÀjs¯ BUnäv ]ptcmKXn 

klIcW kwLw cPnkv{SmdpsSbpw aäv ^MvjWÂ cPnkv{SmÀamcpsSbpw `cW\nb{´W¯nepÅ FÃm 

klIcW Øm]\§fpsSbpw BUnäv \S¯p¶Xv BUnäv UbdÎdpsS NpaXebmWv. 31/03/2019 se IW¡v 

{]Imcw 24847 kwL§Ä \nehnepെv. CXnÂ 18473 F®w BUnäv sN¿mhp¶hbpw 6374F®w 

{]hÀ¯\clnXamWv.  

 31/03/2018se IW¡v {]Imcw 24847 kwL§fnembn 127384 BUnäpIÄ IpSnÈnIbmbncp¶p. 

CXnÂ 6374 tcJIÄ e`yaÃm¯ kwL§fnÂ 106358 BUnäv IpSnÈnIbmbpെv. 18473 BUnäv sN¿mhp¶ 

kwL§fpsS ]ptcmKXn NphsS tNÀ¡p¶p 

 

 

 

 

{Ia 

\w 

A[nImcs¸Sp¯nb Dt±ymKØÀ hnhn[ klIcW Øm]\§fpsS/BUnänsâ C\w 

1. BUnäv AUojWÂ UbdIvSÀ 

1. As¸Ivkv klIcW kwL§Ä 

2. sk³{SÂ  klIcW kwL§Ä                               

3. 
klIcW taJebnse t_mÀUpIÄ, kwØm\ klIcW 

bqWnb³  

4. 
sU]yq«n UbdIvSÀ XkvXnIbv¡v apIfnÂ hcp¶ 

 Dt±ymKØÀ BUnäv sN¿p¶kwL§Ä                               

 
PnÃm Xe BUnäv tPmbnâv UbdIvSÀamÀ 

(14 F®w) 

1. 

Pq\nbÀ BUnäÀ XkvXnIbv¡v apIfnÂ DÅXpw 

tPmbnâUbdIvSÀ XkvXnIbv¡v XmsgbpÅXpamb 
kaIme BUnäÀamÀ  BUnäv sN¿p¶ klIcW 

kwL§Ä. 

2. 

s^UdÂ klIcW kwL§Ä 

(kwLw \nbamhen {]Imcw BØm\w GXp PnÃbnemtWm 

{]kvXpX BUnäv tPmbnâv UbdIvSÀ) 

3. kÀ¡nÄ klIcW bqWnb³ 

3. 
kÀ¡nÄXe BUnäv AknÌâv 

UbdIvSÀamÀ(64 F®w) 
1. 

taÂ kqNn¸n¨n«pÅ klIcW kwL§Ä HgnsIbpÅ 

FÃm bqWnäv/AcnbÀ BUnäpIfpw Pq\nbÀ BUnäÀamÀ 

\nÀÆln¡p¶ kaImeo\ BUnäpIfpw. 
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_m¡n \nÂ]pÅ BUnäv PnÃ Xncn¨pÅ hnhcw. 
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B
U

n
ä
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f
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F
®

w
 
 

1 Xncph\´]pcw 
2098 2856 2333 0 0 218 523 

2 സഔാÃw 
1496 1496 1496 0 0 0 0 

3 ]¯\wXn« 
635 636 627 4 0 4 5 

4 Be¸pg 
1326 1337 1284 45 0 4 8 

5 tIm«bw 
1079 1084 1069 0 0 12 15 

6 CSp¡n 
617 617 598 18 0 1 1 

7 FdWmIpfw 
1369 1374 1338 30 0 1 6 

8 XriqÀ 
1341 1464 1340 66 0 23 58 

9 ]me¡mSv 
965 967 958 9 0 0 0 

10 ae¸pdw 
1125 1132 1122 4 0 3 6 

11 tImgnt¡mSv 
1293 1296 1279 15 0 1 2 

12 hb\mSv 
271 271 271 0 0 0 0 

13 ഔണ്ണൂർ 1571 1587 1540 47 0 0 0 

14 ImkÀtImSv 
618 618 612 6 0 0 0 

15 B]vt¡mkv 
2646 4267 2740 0 0 761 1527 

16 A¸Ivkv 
6 7 7 0 0 0 0 

17 
sk³{SÂ 

kwLw 

17 17 17 0 0 0 0 

BsI 18473 
21026 18631 244 0 1028 2151 
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BUnä_nÄ kwL§fpsS hIp v̧ Xncn¨pÅ \nehnepÅ ØnXn 

 

{Ia 

\w 

hIp¸v kwL§Ä 

BsI 

BUnäv 

31/03/2019
hsc \o¡w 

sNbvX 

BUnäpIÄ 

31/03/2019..hsc 

]qÀ¯nbm¡nb 

BUnäpIÄ 

_m¡n \nÂ v̧ 

B
s
I

 

k
w
L

§
Ä

 

B
s
I

 

B
U

n
ä
v 

1 klIcW hIp¸v 12744 13419 120 12876 180 423 

2 ssI¯dn 512 579 4 528 28 47 

3 IbÀ 704 720 25 685 5 10 

4 JmZn & hntÃPv 524 532 32 490 8 10 

5 aäv hyhkmbw 667 723 34 625 18 64 

6 £ocw 264 293 9 263 11 21 

7 ^njdokv 389 469 20 400 17 49 

8 B]vtImkv 2646 4267 0 2740 761 1527 

9 As¸Ivkv 6 7 0 7 0 0 

10 
 

sk³{SÂ kwLw 

17 17 0 17 0 0 

 ആസഔ 18473 21026 244 18631 1028 2151 

_m¡n \nÂ]pÅ BÀ.F³.F BUnäv PnÃ Xncn¨pÅ hnhcw. 

2019 amÀ¨v

PnÃ 
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À
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Xncph\´]pcw 
1100 8003 0 0 0 8003 

സഔാÃw 
539 11294 3 0 0 11291 

]¯\wXn« 
171 3650 5 0 4 3649 

Be¸pg 
581 11155 24 0 46 11177 

tIm«bw 
503 9894 57 0 0 9837 
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B]vt¡mkv BUnäv.                            amkmhkm\w _m¡n \nÂ]v.            2019amÀ¨v 

{Ia 

\¼À 

Øm]\w 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 BsI 

1 

B]vt¡mkv 

Xncph\´]pcw 

bqWnb³  

0 0 3 4 5 23 79 114 

2 

B]vt¡mkv 

FdWmIpfw  

0 0 0 14 12 92 214 332 

3 

B]vt¡mkv 

ae_mÀ  

81 31 59 88 132 222 468 1081 

  BsI 81 31 62 106 149 337 761 1527 

4 anÂa        0 

5 

Xncph\´]pcw 

bqWnb³ 

       0 

6 

FdWmIpfw 

bqWnb³ 

       0 

7 ae_mÀ bqWnb³        0 

  BsI 81 31 62 106 149 337 761 1527 

 

CSp¡n 
332 6646 0 0 13 6659 

FdWmIpfw 
548 11715 12 0 29 11732 

XriqÀ 
626 11755 12 1 668 12410 

]me¡mSv 
256 5217 0 0 7 5224 

ae¸pdw 
316 5169 13 0 4 5160 

tImgnt¡mSv 
278 4091 0 0 15 4106 

hb\mSv 
210 4368 0 134 0 4234 

ഔണ്ണൂർ 
436 7169 11 0 42 7200 

ImkÀtImSv 
143 2347 19 0 6 2334 

B]vt¡mkvv 
335 3885 317 0 0 3568 

BsI 
6374 106358 473 135 834 106584 
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klIcW hIp¸nse BUnäÀamÀ¡v \ÂInbn«pÅ ]cnioe\ ]cn]mSnIÄ 

 

klIcW hIp¸nse BUnänsâ IrXyXbpw KpW\nehmchpw hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw BUnäÀamcpsS 

Imcy£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pambn klIcW kwLw cPnkv{SmÀ  apJm´ncw \nch[n ]cnioe\ ]cn]mSnIÄ 

C³Ìnäyq«v ഒഫ് tImþHm¸tdäohv amt\Pvsaâv (Xncph\´]pcw, I®qÀ), C³Ìnäyq«v Hm^v amt\Pvsaâv C³ 

Kh¬saâv (Xncph\´]pcw,സഔാചൃി,പ്ഔാഴിപ്ക്കാട്) പ്ഔരള സംസ്ഥാന സഹഔരണ ഔാർഷിഔ ഗ്രാമ വിഔസന ബാങ്കിസെ 

ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട് പ്ഫാർ സട്രയിനിംഖ് ആൻറ് മാപ്നസെൻറ്  XpS§nb Øm]\§Ä hgn \S¯p¶p. 2018-19 km¼¯nI 

hÀj¯nÂ taÂ kqNn¸n¨ Øm]\§fnembn 887 BUnäÀamÀ¡v hnZKv[ ]cnioe\w \ÂInbn«pെv. Cu 

]cnioe\w BUnäÀamÀ¡v hfsc KpWIcambncp¶p. 

                               As¸Ivkv kwL§fpsS BUnäv hnhcw 

{Ia \w As¸Ivkv Øm]\§fpsS t]cv hnhcw `cW\nb{´Ww 

BUnäv kÀ«n^n¡äv 

\ÂഔnbXv 

1 tIcf kwØm\ klIcW _m¦v klIcW hIp¸v 2017-18 

2 tIcf kwØm\ klIcW ImÀjnI {Kma hnIk\ _m¦v klIcW hIp¸v 2017-18 

3 I¬kyqaÀs^Uv klIcW hIp¸v 2011-12 

4 lukvs^Uv klIcW hIp¸v 2017-18 

5 amÀ¡ävs^Uv klIcW hIp¸v 2017-18 

6 dºÀ amÀ¡v klIcW hIp¸v 2017-18 

7 tIcs^Uv klIcW hIp¸v 2017-18 

8 ]«nIPmXn/]«nI hÀ¤ s^Utdj³ klIcW hIp¸v 2017-18 

9 tlmkv]näÂ s^Uv klIcW hIp¸v 2017-18 

10 h\nXms^Uv klIcW hIp¸v 2017-18 

11 SqÀs^Uv klIcW hIp¸v 2016-17 

12 aÕys^Uv ^njdokv hIp¸v 2017-18 

13 tIcf klIcW anÂ¡v amÀ¡änwKv s^Utdj³ Ubdn hIp¸v 2017-18 

14 ഹmâIvkv hyhkmb hIp¸v 2017-18 

15 IbÀs^Uv hyhkmb hIp¸v 2016-17 

16 sSIvkvs^Uv hyhkmb hIp¸v 2017-18 

17 kpc`n hyhkmb hIp¸v 2017-18 

18 dqt{SmWnIvkv hyhkmb hIp¸v 2015-16 

19 te_Às^Uv klIcW hIp¸v 2015-16 
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[\hchv hnhcw 

 tIcf kÀÆokv dqÄ ]mÀ«v 1 N«w 156 {]Imcw klIcW BUnäv hn`mK¯nÂ kaIme BUnäÀamcpsS 

tkh\w hn«psImSp¡p¶Xn\v thെി 2018-19 km¼¯nI hÀj¯nÂ BUnäv tImÌv, Ah[n thX\w & 

s]³j³ hnlnXw F¶o C\¯nÂ klIcW Øm]\§Ä HSp¡nb XpIIfpsS hnhcw NphsS tNÀ¡p¶p. 

 

BUnäv tImÌv, Ah[n thX\w & s]³j³ hnlnXw 2018-19 

{Ia 

\w 

amkw BUnäv tImÌv 
(രൂപയിൽ) 

Ah[n thX\w & s]³j³ 

hnlnXw (രൂപയിൽ) 

1 Gപ്രിൽ      2018 80986430 18821006 

2 tabv         2018 66540452 15528196 

3 Pq¬        2018 61334365 13503583 

4 Pqsse      2018 65143742 13103245 

5 BKÌv      2018 54643050 14018582 

6 sk]väw_À 2018 91718012 20322114 

7 HIvtSm_À  2018 92153848 19831105 

8 \hw_À     2018 85551748 18672966 

9 Unkw_À   2018 81741529 16842874 

10 P\phcn      2019 83607318 18609171 

11 s^{_phcn  2019 61893321 13141490 

12 amÀ v̈         2019 74680904 16430913 
BsI 899994719 198825245 

BsI തുഔ 1098819964 
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