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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2608 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക �ാമവികസന ബാ�് ഭരണസമിതി പിരി�വി� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� ,
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്, 

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി, 
�ീ. നജീബ് കാ��രം 

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

(എ) സം�ാന കാർഷിക �ാമവികസന ബാ�്

ഭരണസമിതി പിരി� വിടാ��ായ സാഹചര�ം

വിശദമാ�േമാ;

(എ) േകരള സം�ാന സഹകരണ കാർഷിക

�ാമവികസന ബാ�് ഭരണസമിതിെയ പിരി�്

വി�െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�ി�. ബാ�ിൽ

ഭരണ�ംഭനം നിലനിൽ�� എ�്

േബാ��െ��തിനാൽ േകരള സഹകരണ നിയമം

വ��് 33(1)(b) �കാരം അ�ിനിേ��െറ

നിയമി�കയാണ് ഉ�ായി��ത്. ബാ�ിെ�

വാർഷിക െപാ�േയാഗം 30/09/2021-ന്
നട��തിന് നി�യി�  ്അംഗ�ൾ�് േനാ�ീസ്

നൽകിയി��. െപാ�േയാഗ നടപടി�മ�ളിൽ

പെ����തിന് ഒ�ർവെറ നിയമി�ണെമ�

ബാ�് �സിഡ�ിെ��ം ഭരണസമിതി

അംഗ��െട�ം അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ

ബാ�ിെ� െപാ�േയാഗ�ിൽ പെ���് റിേ�ാർ�്

സമർ�ി��തിന് േകരള സഹകരണ നിയമം

വ��് 29(2) �കാരം സഹകരണ സംഘം

അഡീഷണൽ രജി�ാർ (ജനറൽ)െന

�മതലെ���ി ഉ�രവായി��. ടി

ഉേദ�ാഗ�ൻ ബാ�ിെ� െപാ�േയാഗ�ിൽ

പെ���് �വെട പറ�ം �കാരം റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�ി��. ആെക�� 76 അംഗ�ളിൽ 75
അംഗ�ൾ െപാ�േയാഗ�ിൽ പെ���. േകാടതി

നിർേ�ശം ഉ�ായി��തിനാൽ അജ�യിെല

ഒ�ാമെ� ഇനമായ അവിശ�ാസ �േമയം

െപാ�േയാഗം പരിഗണി�ി�. അജ�യിെല

ര�ാമെ� ഇനമായ 2020-21 വർഷെ�

സ�ിെമ�റി ബഡ്ജ�്, 2021-22 വർഷെ�

ബഡ്ജ�്, ��ാമെ� ഇനമായ ആഡി��െട

നിയമനം, നാലാമെ� ഇനമായ സഹകരണ

ആഡി�് ഡയറ�ർ ആഡി�് െച� കണ�ക�െട

അവതരണം, അ�ാമെ� ഇനമായ ലാഭ വിഭജനം,
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ആറാമെ� ഇനമായ ആഡി�് ന�നത പരിഹരണം

എ�ിവ െപാ�േയാഗ�ിൽ പാസാ��ത്

സംബ�ി�  ്േവാെ���് േവണെമ� ആവശ�ം

ഉയർ�തിെന �ടർ�് രഹസ� ബാല�്

അടി�ാന�ിൽ േവാെ���് നട��താെണ�്

േയാഗാ���നായ �സിഡ�് അറിയി�.
േവാെ���ാ�� തീ�മാന�ിൽ �തിേഷധി�  ്35
േപർ േയാഗം ബഹി�രി�ക�ം പി�ീട്  നട�

േവാെ���ിൽ 40 അംഗ�ൾ രഹസ� ബാല�്

അടി�ാന�ിൽ േവാ�് െച�ക�ം െച�.
േവാെ��ലിൽ ടി േവാ�കൾ എ�ാം അജ�കൾ

പാസാ��തിെന എതിർ� െകാ�ായി��

എ�് േബാ��െ��. െപാ�േയാഗ�ിെല

അജ�യിെല 2 �തൽ 6 വെര�� ഇന�ൾ

െപാ�േയാഗം അംഗീകരി�ാ� സാഹചര��ിൽ

ബാ�ിൽ ഭരണ�ംഭനം നിലനിൽ��തായി

നിരീ�കൻ റിേ�ാർ�് െച�ി��ായി��. ബാ�്

�വർ�ന�ിനാ�� വാർഷിക ബഡ്ജ�ം വരവ്

െചലവ് കണ�ക�ം ആഡി�് റിേ�ാർ�ം

അവതരി�ി�  ്പാസാ�ാൻ കഴിയാ�

സാഹചര��ിൽ ഭരണ�ംഭനം ഉ�ാെയ�്

േബാ��െ��തിനാൽ �സിഡ�് �ാനം

രാജിവ��താ�ം തെ� േന�ത��ി��

ഭരണസമിതി ബാ�ിെ� അധികാരം ഒഴി��താ�ം

ബാ�് �സിഡ�് �ീ. േസാളമൻ അല�് േരഖാ�ലം

അറിയി�ി��. േമൽ വിവരി� വ�തക�െട

അടി�ാന�ിൽ േകരള സഹകരണ നിയമം

വ��് 33(1) (aa) �കാര�� �ർ� ഭരണ�ംഭനം

നിലനിൽ�� എ�് ഉ�മേബാ��ം വ�തിനാൽ

ബാ�ിെല ഭരണ�ംഭനം ഒഴിവാ��തിനായി

േകരള സഹകരണ നിയമം വ��് 33(1) (b) �കാരം

അ�ിനിേ��െറ നിയമി�കയാണ്

ഉ�ായി��ത്. അ�ിനിേ��ർ ബാ�ിെ�

ഭരണ�മതല 01.10.2021- ന് ഏെ��െ��ി�ം

WP(C)21049/21 ൻ േമ��

ബ�.ൈഹേ�ാടതി�െട 4/10/2021 െല ഇട�ാല

ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ ബാ�ിെ� ഭരണ

�മതല 05/10/2021 ന് ഭരണസമിതി�്

ൈകമാറിയി��്.

(ബി) ഈ ബാ�മായി ബ�െ�� �ാഥമിക ബാ�കളിൽ

ഏതിെ�െയ�ി�ം ഭരണസമിതികെള പിരി�വി�്

അഡ് മിനിസ് േ��ർമാെര ഭരണം ഏൽ�ി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ കാരണം അറിയി�േമാ;

(ബി) വിവിധ കാരണ�ളാൽ ഭരണ സമിതിെയ പിരി�്

വി�് അ�ിനിസ്  േ��െറ നിയമി�ി�� �ാഥമിക

സഹകരണ കാർഷിക �ാമ വികസന ബാ�ക�െട

േപര് വിവര�ൾ �വെട േചർ��. 1. ൈവ�ം

താ��് സഹകരണ കാർഷിക �ാമ വികസന

ബാ�് �ി�ം ന�ർ െക 951 -െന �മേ�ട്

േബാധ�െ��തിനാൽ അ�ിനിസ്  േ��െറ ഭരണം
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ഏ�ി�ിരി�� 2. മീന�ിൽ �ാഥമിക കാർഷിക

�ാമ വികസന ബാ�് �ി�ം ന�ർ െക.197 -െന

ഭരണ സമിതി�െട േക�ാറം നഷ്  ടെ��തിനാൽ

ഭരണ �ംഭനം ഒഴിവാ��തിനായി

അ�ിനിസ്  േ��െറ ഭരണം ഏ�ി�ിരി��. 3.
എറണാ�ളം ജി�യിൽ �വാ��ഴ സഹകരണ

�ാഥമിക കാർഷിക �ാമ വികസന ബാ�് �ി�ം

ന�ർ 4389 - െന �സിഡ�്, ഭരണ സമിതി

അംഗ�ൾ, ജീവന�ാർ എ�ിവർ േചർ�് വാ�

ത�ി�് നട�ിെയ� പരാതിെയ �ടർ�്

31.05.2019 ൽ ഇ��ൻ ശി�ാ നിയമം വ��് 403,
409,420 എ�ിവ �കാരം 1529 ന�ർ എഫ്.
ഐ.ആർ ഫയൽ െച�ി��താണ്. വാ�

�മേ��കൾ സംബ�ി�  ്1969 െല േകരള

സഹകരണ നിയമം വ��് 66 �കാരം നട�ിയ

പരിേശാധനയിൽ സംഘ�ിൽ �സിഡ�ം,
ഭരണസമിതി�ം േചർ�് വാ� ത�ി�്

നട�ിയതായി കെ��ിയതിെന �ടർ�്

26.09.2019 തീ�തിയിൽ ഭരണ സമിതിെയ

സസ്  െപ�് െച�ി��താണ്. �ടർ�്

അ�ിനിസ്  േ��െറ നിയമി�.

(സി) െതരെ���െ�� സഹകരണ സംഘ

ഭരണസമിതികെള പിരി�വി�്

അഡ് മിനിസ് േ��ർമാെര ഭരണം ഏൽ�ി��

നടപടി അവസാനി�ി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;
െവളിെ���ാേമാ?

(സി) സഹകരണ സംഘ�ളിെല െതരെ���െ��

ഭരണസമിതികൾ േകരള സഹകരണ നിയമ�ി�ം,
ച��ളി�ം, ഉപ നിബ�നകളി�ം

�മതലെ���െ�� കർ�വ��ൾ

െച��തി�� നിര�ര വി�ക�ം, അവ

നിറേവ��തിൽ അലംഭാവം കാണി�കേയാ,
സംഘ�ിെ� താ�ര��ി� ഹാനികരമായ

വിധ�ിൽ എെ��ി�ം �വർ�ി�കേയാ;
നിയമ�ിേലാ, ച��ളിേലാ പറ�ം �കാരം

�റെ��വി� ഏെത�ി�ം നിയമാ��തമായ

ഉ�രേവാ, നിർേ�ശേമാ മന:�ർ�ം

അ�സരി�ാതിരി�കേയാ പാലി��തി�

വീ�വ��കേയാ; നിയമ�ിെല ച��ൾേ�ാ,
ഉപനിബ�നകൾേ�ാ, വി��മായി ഏെത�ി�ം

�ക െകാ��കേയാ, അെ��ിൽ വിശ�ാസ

വ�നയാേലാ, മന�ർ�മായ അലംഭാവേ�ാെട

സംഘ�ിെ� ആ�ികൾ�് ഏെത�ി�ം ന�േമാ,
ഹാനിേയാ ഉ�ാ�കേയാ; േരഖകൾ

��പേയാഗെ���കേയാ, നശി��കേയാ,
അെ��ിൽ അവ� ഹാനിവ��കേയാ,
അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം തിരിമറിേയാ െത�ായ

നടപടിേയാ മറ�െവ��തി� േരഖകൾ

നശി�ി�വാൻ ഇടയാ�കേയാ െച�� എ�്

സഹകരണ സംഘം രജി�ാർ�് േബാ��െ���

പ�ം, സംഘ��െട�ം സംഘാംഗ��െട�ം
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ഉ�മ താ�ര�ം സംര�ി��തിന് അടിയ�ിര

ഘ��ളിൽ നിയമ�ിെല വ�വ�കൾ�്

വിേധയമായി സഹകരണ സംഘ��െട

ഭരണസമിതിെയ പിരി�വി�് അ�ിനിേ��ർ/
അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ിെയ ഭരണം

ഏൽ�ി�ാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


