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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2594 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ ബാ�കളിെല അഴിമതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി ആർ മേഹഷ്
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കളിൽ

വർ�ി�വ�� അഴിമതി�ം മ�ം

നിയ�ി��തി�ം അേന�ഷി��തി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്

വിശദമാ�ാേമാ?

(എ) സഹകരണ േമഖലയിൽ �മേ�ട്

കെ���തിനായി 1969 െല േകരള സഹകരണ

സംഘം നിയമ�ിെല വ��് 65,66 എ�ിവ �കാരം

അേന�ഷണം നട�ക�ം ��ത അേന�ഷണ�ിൽ

���ാരാെണ�് കെ���വർെ�തി െര

സഹകരണ നിയമ�ിെല വ��് 68 �കാരം നടപടി

സ�ീകരി�ക�ം ���ാർ സംഘം

ജീവന�ാരാെണ�ിൽ ഉേദ�ാ ഗതല�ിൽ

അ�ട�നടപടി സ�ീകരി �ക�ം സംഘം ഭരണ

സമിതി അംഗമാെണ�ിൽ ച�ം 44 �കാരം

അംഗത��ിൽ നി�ം അേയാഗ�നാ�� തി��

നടപടി സ�ീകരി���ം, വ��് 65 , 66, എ�ിവ

�കാരം നട�� അേന�ഷണം/പരിേശാധനയിൽ

��തര മായ �മേ��കൾ കെ��� പ�ം

വ��് 32 �കാരം ഭരണസമിതിെയ

പിരി�വി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ���ം �ടാെത ��തരമായ

പണാപഹരണം ഉൾെ�െട�� �മേ��കൾ

ഐ.പി.സി.�കാരം ശി�ാർ ഹമാെണ�് കാ��

പ�ം ���ാർെ�തിെര േപാലീസ്  േകസ്  രജി�ർ

െച��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ���മാണ്. സഹകരണ സംഘ��െട

�വർ�ന �ളിൽ അഴിമതി�ം ��തര മായ

സാ��ിക �മേ��ക�ം ആേരാപി �െ��്

ലഭി�� പരാതികളിേ�ൽ സഹകരണ സംഘം

രജി�ാ�െട ഭരണ നിയ�ണ�ിൽ സഹകരണ

നിയമം വ��് 68(എ) �കാരം �വർ�ി� വ��

സഹകരണ വിജിലൻസ്  സംവിധാന�ി �െട

അേന�ഷണം നട�ക�ം അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെല

�പാർശക�െട അടി�ാന�ിൽ സത�രമായ

�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ�ക�ം െച��.
സഹകരണ വിജിലൻസിെല അേന�ഷണ

ഉേദ�ാഗ�രായ േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ �ർ�്
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സഹകരണ നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം ആവശ�മായ

പരിശീലനം നൽകി സഹകരണ വിജിലൻസ്

സംവിധാനെ� ��തൽ കാര��മ മാ�ിയി��്.
േജായി�് രജി�ാർമാ�ം അസി��്

രജി�ാർമാ�ം �ണി�് ഇൻെ��ർമാ�ം ത��െട

അധികാരപരിധിയിൽെപ� സഹകരണ

സംഘ�ളിൽ നട�ിവ�� ആക�ിക/ വിശദ

പരിേശാധനകൾ ��തൽ കാര��മമാ�ിയി��്.
വിവിധ സംഘ �ളിൽ സാ��ിക �മേ��കൾ

കെ��ിയ പ�ാ�ല�ിൽ ഉേദ�ാഗ �ർ

ത��െട അധികാരപരിധിയിൽ �േത�ക വിശദ

പരിേശാധനക�ം നട�ി വ��. സഹകരണ

ആഡി�് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിനായി

സഹകരണ ആഡി�് ഡയറ�ർ ത�ികയിൽ

ഇ��ൻ ആഡി�് ആ�് അ�ൗ�്സ്  സർ�ീസിെല

ഉേദ�ാഗ�െന നിയമി��തി�� നടപടികൾ

ആരംഭി�ി��്. സംഘ�െള ��കളായി തിരി�്

��ിൽ ഉൾെ��� സംഘ��െട �വർ�ന

വ�ാ�ി�് അ�സരി�  ്ആവശ�മായ ത�ികയിൽ

ഉ� ആഡി�ർമാ�െട ടീം �പീകരി�ക�ം ടീം

ആഡി�് നട��തി�ം തീ�മാനി�ി��്. �ാഥമിക

സഹകരണ സംഘ�ൾ�് ഏകീ�ത

േസാ�് െവയർ നട�ിലാ�� കാര�ം സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയിലാണ്. വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�്

സംഘ�ളിൽ ഉപേയാഗി�� േസാ�് െവയർ

സംബ �ി�  ്പരിശീലനം നൽ��തി�ം ആഡി�്

കാര��മത വർ�ി�ി�� തിേല�ായി 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�ൗ�ിംഗ് സ�ദായ�ം, നിലവി�� ആഡി�്

േനാ�്, ആഡി�് സർ�ിഫി��് എ�ിവ�ം

കാേലാചിതമാ�ം ആ�നിക അ�ൗ�ിംഗ്

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

പരി�രി ���ം സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയിലാണ്. സഹകരണ സംഘ��െട

ആഡി�് ആ�നികവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി

സഹകരണ ആഡി�് േമാണി�റിംഗ് സി�ം

�പീകരി��തിന് തീ�മാനെമ��ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



3 of 3


