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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2623 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ സംഘ�ളിെല സാ��ിക �മേ��കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്,
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി, 
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 

�ീ. �.എ.ല�ീഫ് 

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

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ സംഘ�ളിൽ

നട��തായി പറയെ��� സാ��ിക

�മേ��ക�ം ത�ി�ക�ം സംബ�ി�  ്സ�ീകരി�

വ�� നടപടികൾ 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� തിെര സഹകരണ

നിയമ�ിെല വ��് 68 �കാരം നടപടി

സ�ീകരി�ക�ം െച��. ���ാർ സംഘം ജീവന

�ാരാെണ�ിൽ ഉേദ�ാഗതല�ിൽ അ�ട�നടപടി

സ�ീകരി�ക�ം സംഘം ഭരണസമിതി

അംഗമാെണ�ിൽ ച�ം 44 �കാരം അംഗത��ിൽ

നി�ം അേയാഗ�നാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി���ം, വ��് 65,66 എ�ിവ �കാരം

നട�� അേന�ഷണം/ പരിേശാധനയിൽ

��തരമായ �മേ��കൾ കെ���പ�ം

വ��് 32 �കാരം ഭരണസമിതിെയ പിരി�

വി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���മാണ്. �ടാെത ��തരമായ

പണാപഹരണം ഉൾെ�െട�� �മേ� �കൾ

ഐ.പി.സി. �കാരം ശി�ാർഹ മാെണ�്

കാ��പ�ം ���ാർ െ�തിെര േപാലീസ്

േകസ്  രജി�ർ െച��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ���മാണ്. സഹകരണ

സംഘ��െട �വർ�ന�ളിൽ അഴിമതി�ം

��തരമായ സാ��ിക �മേ��ക�ം ആേരാപി

�െ��് ലഭി�� പരാതികളിേ�ൽ സഹകരണ

സംഘം രജി�ാ�െട ഭരണ നിയ��ിൽ

സഹകരണ നിയമം വ��് 68(എ) �കാരം

�വർ�ി� വ�� സഹകരണ വിജിലൻസ്

സംവിധാന�ി�െട അേന�ഷണം നട� ക�ം

അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെല �പാർശ ക�െട
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അടി�ാന�ിൽ സത�രമായ �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി� വ�ക�ം െച��. സഹകരണ ആഡി�്

വിഭാഗം ശ�ിെ����തിനായി സഹകരണ

ആഡി�് ഡയറ�ർ ത�ികയിൽ ഇ��ൻ ആഡി�്

ആ�് അ�ൗ�്സ്  സ ർ�ീസിെല ഉേദ�ാഗ�െന

നിയമി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
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�ി��്. എ�ാ�രം

സംഘ�ളി�ം ടീം ആഡി�് സ�ദായം

നട�ിലാ��തി�ം േകരള സർ�ീസസ്  �ൾസ്

156 �കാരം സംഘ�ൾ ആഡി�ർമാ�െട ത�ിക

നി�യി�  ്തീ�മാനെമ��് േകാ�് അട��

രീതി�് മാ�ം വ��ി സംഘ�ിെ� �വർ�ന

വ�ാ�ി�് അ�സരി�  ്ആഡി�് ഫീസ്

നി�യി�ക�ം, ��ത ആഡി�് ഫീസ്  �േത�ക

ഫ�ിേല�് സ�ീകരി�  ്െകാ�് ആഡി�ർമാർ�്

ശ�ളം ലഭ�മാ�� തര�ിൽ �തിയ സംവിധാനം

നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി��തി�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ�് ഏകീ�ത

േസാ�് െവയർ നട�ിലാ� �തി�ം

േസാ�് െവയർ ത�ാറാ��തിന് സഹകരണ

വ��് ആരംഭി�ി�� നടപടികൾ 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�ാ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��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. സഹകരണ സംഘ��െട ഓഡി�്

ആ�നികവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി

സഹകരണ ഓഡി�് േമാണി�റിംഗ് സി�ം

�പീകരി��തിന് തീ�മാനെമ��ി��്.
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(ബി) ഈ �മേ��കൾ �ടിവ�െ��� എ� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന് പരിഹാര

നിർേ�ശ�ൾ എെ��ി�ം പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) �മേ��കൾ കെ��േ�ാൾ തെ� ആയത്

പരിഹരി��തി�� നിയമാ��ത നടപടികൾ

ഉടനടി സ�ീകരി� വ���്.

(സി)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം

സഹകരണസംഘ�ളിൽ നട� �മേ��കൾ

സംബ�ി� പരാതികളിേ��ം റിേ�ാർ�കളിേ��ം

എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;
വ��മാ�േമാ?

(സി) േജായി�് രജി�ാർമാ�ം അസി��്

രജി�ാർമാ�ം �ണി�് ഇൻെ��ർ മാ�ം

ത��െട അധികാരപരിധിയിൽ െപ� സഹകരണ

സംഘ�ളിൽ നട�ി വ�� ആക�ിക/ വിശദ

പരിേശാധനകൾ ��തൽ കാര��മമാ�ിയി��്.
ക�വ�ർ എസ് .സി.ബി യിൽ നട� സാ��ിക

�മേ��ക�െട പ�ാ�ല �ിൽ ടി ഉേദ�ാഗ�ർ

ത��െട അധികാര പരിധിയിൽ �േത�ക വിശദ

പരിേശാധനക�ം നട�ി വ��. സഹകരണ

ആഡി�് വിഭാഗെ� ശ�മാ��തി�ം

സഹകരണ സംഘ ��െട ആഡി�്

കാര��മമാ�� തി��� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. ആഡി�ിൽ കെ���

��തരമായ �മേ��കൾ െ�ഷ�ൽ റിേ�ാർ�്

സഹിതം ഭരണ വിഭാഗെ� അറിയി ��തി�ം

ആഡി�ർമാർ�് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
അേതാെടാ�ം സം�ാനെ� സഹകരണ

സംഘ�ളിൽ വർ�ി�വ�� സാ��ിക

�മേ��കൾ തട��തി നായി സഹകരണ

നിയമ�ിൽ ��തൽ കർശന വ�വ�കൾ

ഉൾെ���� തി�� സമ� നിയമ േഭദഗതി

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്. �മേ��കൾ

സമയബ�ിതമായി കെ���തിൽ വീ�

വ��� ഉേദ�ാഗ� ർെ�തിെര അ�ട� നടപടി

കൾ സ�ീകരി� വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


