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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 40 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക�വ�ർ സഹകരണ ബാ�ിെല സാ��ിക �മേ�ട്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ ,
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് 

Shri. V. N. Vasavan
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

ക�വ�ർ സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�ിൽ നട�

സാ��ിക �മേ�ട്  സംബ�ി� വ��തല

അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി െവളിെ���ാേമാ;

(എ) ക�വ�ർ സർവീസ്  സഹകരണ ബാ�ിെല

സാ��ിക �മേ�ട്  സംബ�ി�  ്സഹകരണ

നിയമം വ��് 65 �കാര�� അേന�ഷണം നട�ി

റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ിയതിെ� അടി�ാന �ിൽ

നിയമാ��ത �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
22/07/2021 ന് ഭരണസമിതിെയ സഹകരണ

നിയമം വ��് 32 �കാരം നീ�ം െച�ി��്.
സർചാർ�് നടപടിക�െട ഭാഗമായി സഹകരണ

നിയമം വ��് 68 (1) �കാരം അേന�ഷണം

നട��തിനായി 06/07/2021 തീയതിയിൽ

ഉ�രവായി��്. 24/07/2021 െല സ.ഉ.(സാധാ)
നം.451/2021/സഹ ന�ർ ഉ�രവിൻ �കാരം ടി

ബാ�ിെല �മേ��ക�മായി ബ�െ��്

��പരിേശാധന നട�� തി�ം �ത�സമയ�്

�മേ��കൾ കെ���തിൽ വ��ിെ�

ഭാഗെ� വീ�കൾ ഉൾെ�െട അേന�ഷി��തി�ം

9 അംഗ�ൾ അട�� ഒ� ഉ�തതല ക�ി�ി

�പീകരി�  ്അേന�ഷണം നട�ി വ�കയാണ്.
��ത സമിതി�െട ഇട�ാല റിേ�ാർ�ിെ�

അടി�ാന �ിൽ അഴിമതി കെ���തിൽ

വീ� വ��ിയതായി കെ��ിയ സഹകരണ

വ��ിെല 16 ഉേദ�ാഗ�െര സർ�ീസിൽ നി�ം

സെ�ൻഡ്  െച�ി��്. �ടാെത ��ാേരാപിതരായ

വിരമി� ജീവന�ാർെ�തിെര അ�ട� നടപടി

ആരംഭി�ി��്. ബാ�ിെല �മേ��കൾ

കെ���തിൽ ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�

നി��� വീ� സംബ�ി�  ്വിശദമായ

അേന�ഷണം നട��തിന് 10/09/2021-െല സ.ഉ.
(സാധാ)നം.549/2021/സഹ ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം ��ംഗ ക�ി�ി�ം �പീകരി�ി��്.

(ബി) ക�വ�ർ ബാ�് �മേ�ടിെ� പ�ാ�ല�ിൽ (ബി) സഹകരണ േമഖലയിെല �വർ�ന�ൾ



2 of 3

സഹകരണ ബാ�ക�െട കാര��മത

വർ�ി�ി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

മിക��താ�ാ�ം സഹകരണ നിയമ�ിൽ

സഹകരണ വിജിലൻസ് , സഹകരണ ആഡി�്

എ�ീ വിഷയ �ളിൽ ��തൽ കർശന

വ�വ�കൾ ഉൾെ����തി�ം, സഹകരണ

രംഗ�് ഉയർ� വ�� ആശ�ാസ� കരമ�ാ�

�വണതകൾ അവസാനി�ി��തി�ം

സംഘ��െട വളർ��് അ�േയാജ�മായ

രീതിയി�ം സമ� നിയമേഭദഗതി

വ���തിേല�മായി സമ� നിയമ

പരി�രണ�ി�� കരട്  ബിൽ ത�ാറാ��തിന്

22.09.2021 െല സ.ഉ.(സാധാ)നം. 570/2021/
സഹ. ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം �ീ.
േജാസ്  ഫിലി�് (റി�. അഡീഷണൽ രജി�ാർ),
�ീ.മദനച�ൻ നായർ (റി�. �ിൻസി�ാൾ,
സഹകരണ പരിശീലന േക�ം), �ീ.എം.ബി. �ദീപ്

�മാർ (റി�. അസി��് രജി�ാർ) എ�ിവർ

അംഗ�ളാ�ം സഹകരണ സംഘം രജി�ാർ

ആഫീസിെല നിയമ ആഫീസർ കൺവീനറാ�ം ഒ�

ക�ി�ി �പീകരി�  ്ഉ�രവായി��്. ��ത

നിയമേഭദഗതി ഈ സേ�ളന�ിൽ

അവതരി�ി��തിനാണ് ല��മി�ിരി��ത്.
�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ�് ഏകീ�ത

േസാ�് െവയർ നട�ിലാ�� തി�ം

േസാ�് െവയർ ത�ാറാ��തിന്

സഹകരണവ��് ആരംഭി�ി�� നടപടി കൾ

പരമാവധി േവഗ�ിൽ �ർ�ീ

കരി��തി�മാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. വ��ിെല ഉേദ�ാഗ �ർ�് സംഘ�ളിൽ

ഉപേയാഗി�� േസാ�് െവയർ സംബ�ി�്

പരിശീലനം നൽ��തി�ം ആഡി�് കാര��മത

വർ�ി�ി��തിേല�മായി സഹകരണ നിയമം,
ച�ം, ആഡി�് മാന�ൽ എ�ിവയിൽ ആവശ�മായ

മാ��ൾ വ���തി�ം, സർ�ലർ

നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി��തി�ം തീ�മാനം

എ��ി��്. സംഘ�ളിൽ നിലവി��

അ�ൗ�ിങ്  സ�ദായ�ം, നിലവി�� ആഡി�്

േനാ�്, ആഡി�് സർ�ിഫി��് എ�ിവ�ം

കാേലാചിതമാ�ം, ആ�നിക അ�ൗ�ിംഗ്

രീതികൾ�ം, ക���ർ അധി�ിത അ�ൗ�ിങ് ,
ആഡി�് സ�ദായ�ൾ�ം അ�സരണമായി

പരി�രി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. സഹകരണ സംഘ��െട

ഓഡി�് ആ�നികവത്�രി��തിെ� ഭാഗമായി

സഹകരണ ഓഡി�് േമാണി �റിംഗ് സി�ം

�പീകരി��തിന് തീ�മാനെമ��ി��്.
ഇതിനായി സഹ കരണ ആഡി�് േമാണി�റിംഗ്
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സി�ം സി-ഡി�് �േഖന സഹകരണ വ��ിൽ

നട�ിലാ��തി�ം ICDMS േ�ാജ�ിൽ

ഉൾെ���ി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ ഉേദ�ാഗ�െര

ഉൾെ���ി ഒ� െ�ഷ�ൽ െഡഡിേ��ഡ്  ടീം

�പീകരി�  ്അടിയ�ിരമായി ���ി

�ർ�ിയാ��തി�ം നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. ഓഡി�് സംവിധാനം

��മ�തായി നട�ിലാ�ാൻ ഓഡി�ിംഗിെ� എ�ാ

േമഖലക�ം ഉൾെ���ി വി�ലമായി ഇ-�ാ�്േഫാം

സംവിധാനം ഒ���താണ്.

(സി)

േസാ�് െവയറിെല ന�നതകൾ �തലാ�ിയാണ്

�മേ�ട്  നട��ത് എ� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ന�നത

പരിഹരി��തിനായി േസാ�് െവയ�കൾ

െസക�രി�ി ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(സി) ക�വ�ർ സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�ിൽ

േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി �േ�ാൾ പാലിേ��

അടി�ാന പരമായ �ൻക�ത�കൾ

സ�ീകരി�ി�ി� എ�ം, ഈ വിഷയ�ിൽ

സഹകരണ സംഘം രജി�ാർ നൽകിയി��

സർ�ലർ നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ി�ി� എ�ം

അേന�ഷണ�ിൽ കെ��ിയി��്.
സഹകരണസംഘം രജി�ാ�െട 18.08.2020 െല

62/2020 സർ�ലർ �കാരം സം�ാനെ�

സഹകരണ സംഘ�ൾ/ ബാ�കൾ എ�ിവയിൽ

ഉപേയാഗ�ി�� എ�ാ േസാ�് െവയ�ക�ം

െസക�രി�ി ആഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�

നിർേ�ശം നൽകിയി��. ക�വ�ർ ബാ�ിൽ

നട� �മേ�ടിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ��ത

സർ�ലർ നിർേ�ശം കർശനമായി

പാലി��തി�ം, േസാ�് െവയർ സംബ�ി�്

ഭരണസമിതി അംഗ�ൾ, സംഘം ജീവന�ാർ,
വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവർ�് പരിശീലനം

നൽ��തി�ം നിർേ�ശം നൽ�ക�ം, പരിശീലന

പരിപാടികൾ എ�ാ ജി�കളി�ം സംഘടി�ി�ക�ം

െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


