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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 733 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ സംഘ�ളിൽ നിെ���� വാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സഹകരണസംഘ�ളിൽ നി�് വാ� എ��്

തിരി�ട�ാെത സംഘ�ൾ�് സാ��ിക ന�ം
വ��ിയവർേ�ാ വ��ിപരമായി �ടി�ിക
വ��ിയവർേ�ാ അർബൻ സഹകരണ
ബാ�ക�െട ഭരണസമിതിയംഗമാകാൻ
കഴിയിെ�� നിർേ�ശം/ഉ�രവ് റിസർവ് ബാ�്
ഓഫ് ഇ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്. ബാ�ിംഗ് െറ�േലഷൻ നിയമ�ിൽ 2020-ൽ
േഭദഗതി വ��ക�ം ടി േഭദഗതി 26.09.2020
�തൽ അർബൻ സഹകരണ ബാ�കൾ�്
ബാധകമാ�ക�ം െച�ി��്.

(ബി)

സഹകരണസംഘം നിയമമാവലിയിൽ േമൽ
വിഷയ�ൾ �തിപാദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ഇ�ാര��ൾ
�ചി�ി�ി��ത്; ആയതിെ� േരഖാ�ല��
പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 1969-െല േകരള സഹകരണ സംഘം ച��ളിെല
ച�ം 44(1) (c) -ൽ ഏെത�ി�ം സഹകരണ
സംഘ�ിൽ നി�ം സ��മായി വാ� എ��
ഇന�ിേലാ, ജാമ�ം നി� നിലയിേലാ
സംഘ�ിെ� ൈബേലായിൽ പറ�ി�ളള

കാലയളേവാ, അ�കാരമ�ാ� േക�കളിൽ ��
മാസ�ിൽ ��തലായ �ടി�ിക വ��കേയാ
െച� വ��ിയാെണ�ി�ം അെ��ിൽ ആ
സംഘ�ിേലാ മേ�െത�ി�ം സംഘ�ിേലാ

�ടി�ിക വ��ിയ വ��ിയാെണ�ി�ം വ��് 28
അ�സരി�  ്സംഘ�ിെ� ഭരണസമിതി
അംഗമായി നിയമിതനാകാേനാ തിരെ���

െ�ടാേനാ പാടിെ��് വ�വ� െച�ി��്. ച�ം 44
വ�വ��െട പകർ�് ഉളളട�ം െച��.

(സി)
ചാരി�ബിൾ സംഘ��െട േപരിൽ സഹകരണ
സംഘ�ളിൽ നി�ം എ��� വാ�കൾ
�ർ�മാ�ം എ�തിത��ത് നിയമപരമാേണാ ;
ഇ�െന എ�തിത��ത് െകാ�്
സംഘ�ി��ാ�� സാ��ിക ന��ിന്

വാ� ൈക��ിയ ചാരി�ബിൾ സംഘ��െട
ഭരണസമിതി അംഗ�ൾ നിയമപരമായി
ഉ�രവാദികളാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ�ളിൽ നി�ം എ���
വാ�കളിൽ �ക ഈടാ�ാൻ കഴിയാ�
സാഹചര��ിൽ ബ�െ�� വ�വ�കൾ

പാലി�െകാ�് സംഘ�ൾ�് വാ� എ�തി
തളളാ��താണ്. ഇ�കാരം വാ� എ�തി
ത�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമായി
പരിേശാധി�ാൽ മാ�േമ ചാരി�ബിൾ
സംഘ��െട ഭരണസമിതി അംഗ�ൾ
ഉ�രവാദികളാ�േമാ എ�് പറയാൻ
കഴി�ക�ള�.
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(ഡി) വാ� എ�തി ത��തിന് സഹകരണസംഘം
ഭരണസമിതി എ��� തീ�മാന�ൾ�്
സഹകരണസംഘം അസി��് രജി�ാ�െട�ം
ജി�ാ സഹകരണസംഘം േജായി�്
രജി�ാ�െട�ം അ�മതി ആവശ�മാേണാെയ�ം

വാ� എ�തി ത�� വിവരം സഹകരണ വ��ിൽ
അറിയിേ���േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;
സഹകരണ നിയമ�ളിെല ഏെത�ാം വ��കൾ
അ�സരി�ാണ് ഇ�ാര��ൾ െചേ��െത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സഹകരണ സംഘ�ളിെല കാർഷിക
കാർഷിേകതര കട�ൾ എ�തി തള��തിന്
സർ�ാരിേനാ രജി�ാർേ�ാ അ�ാെത മ�്
അധികാര �ാപന�ിേനാ ക�ീഷേനാ
അധികാരമി�ാ�താെണ�് സഹകരണ സംഘം
നിയമ�ിെല വ��് 74F ൽ �തിപാദി���്.
േകരള സഹകരണ സംഘം ച��ളിെല ച�ം 62
�കാരം പിരി�കി�ാൻ സാ��തയിെ��്
േബാ��മായ വാ��ം അവ�െട പലിശ�ം 63-ം
വ��് �കാരം നിയമിതനായ ആഡി��െട

�മ�കാര�ളള സാ��െ���േലാ�ം,
െപാ�േയാഗ�ിെ� അംഗീകാര�ം രജി�ാ�െട
അ�വാദേ�ാെട�ം എ�തിതളളാ��താണ്.
ബ�െ�� സംഘം, ധനസഹായ ബാ�ിൽ നി�ം
കടം വാ�ിയി�െ��ിൽ അ�കാരം എ�തി
തള��തി�ളള അംഗീകാരം നൽ��തി� �ൻപ്
ധനസഹായ ബാ�ിെ� അഭി�ായം
വാ�ിയിരിേ��താണ്. േമൽ�കാരം വാ�
എ�തി തള��തി�ളള സംഘം ഭരണസമിതി
തീ�മാനം, ആവശ�മായ അ�ബ��ൾ എ�ിവ
സഹിതം അേപ� ബ�െ�� സഹകരണ സംഘം
അസി��് രജി�ാർ(ജനറൽ) ആഫീസ്

�ഖാ�ിരം ജി�ാ േജായി�് രജി�ാർേ�ാ
സഹകരണ സംഘം രജി�ാർേ�ാ അ�മതി�ായി
സമർ�ിേ��താണ്.

(ഇ)

സഹകരണസംഘ�ളിെല വാ�കൾ എ�തി
ത��തിെ� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) േകരള സഹകരണ സംഘം ച��ളിെല ച�ം 62
�കാരം പിരി�കി�ാൻ സാ��തയിെ��്
േബാധ�മായ വാ��ം അവ�െട പലിശ�ം 63-ം
വ��് �കാരം നിയമിതനായ ആഡി��െട

�മ�കാര�ളള സാ��െ���േലാ�ം,
െപാ�േയാഗ�ിെ� അംഗീകാര�ം രജി�ാ�െട
അ�വാദേ�ാെട�ം എ�തിതളളാ��താണ്.
ആയതി�ളള സംഘം ഭരണസമിതി തീ�മാനം,
ൈകെ�ാ�് ആവശ�മായ മ�് അ�ബ��ൾ

സഹിതം അേപ� ബ�െ�� സഹകരണ സംഘം
അസി��് രജി�ാർ(ജനറൽ) ആഫീസ്

�ഖാ�ിരം ജി�ാ േജായി�് രജി�ാർേ�ാ
സഹകരണ സംഘം രജി�ാർേ�ാ അ�മതി�ായി
സമർ�ിേ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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