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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2635 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ സംഘ�ളിെല �മേ��കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ,
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

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

(എ)

േക� സർ�ാർ െപാ�േമഖലാ ബാ�കെള
സ�കാര�വൽ�രി�� ഈ ഘ��ിൽ

സാധാരണ�ാ�െട ആ�യമായ സഹകരണ
��ാനെ� ശാ�ീകരി��തിന്

പരിപാടി�േ�ാ;

(എ) സഹകരണ ��ാനെ� ശാ�ീകരി��തിന് 
േവ�ി വ��് �നഃസംഘടന ഉൾെ�െട�ളള
�വർ�ന�ൾ നട� വ��. ആ�നിക

കാലഘ��ിെല സാ��ിക രംഗെ�
െവ�വിളികൾ േനരി��തിന്  സഹകരണ കാർഷിക
വാ�ാ േമഖലയിൽ ഘടനാപരമായ മാ�ം
അനിവാര�മായി വ�തിനാ�ം സം�ാന

സഹകരണ ബാ�ം, 13 ജി�ാ സഹകരണ
ബാ�ക�ം സംേയാജി�ി�  ് സം�ാന തല�ിൽ

ഒ� ബാ�ിന്  �പം െകാ��വാൻ സർ�ാർ
നയപരമായി തീ�മാനി�ക�ം േകരള ബാ�് 
നിലവിൽ വരിക�ം െച�. േകരള ബാ�് 
�പീകരി�തി�െട എ�ാ ആ�നിക ബാ�ിംഗ് 
സൗകര���ം േനടാനാ��. �ടാെത ��ത
േസവന�ൾ �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ�ം
ലഭ�മാ��തിന് കഴി��. േകാവിഡ്  
സാഹചര��ിൽ അംഗ�ളായ ഹൗസിംഗ് 
സഹകരണ സംഘ�ൾ�്  പലിശ നിര�്  �റ�ം
വാ�ാ നിബ�നകൾ ല�കരി�ം
സാധാരണ�ാർ�്  ഭവന വാ� ലഭ�മാ�ി�ം
സഹകരണ ��ാനെ�

ശാ�ീകരി��തി�� നടപടികളിൽ േകരള
േ��്  േകാ-ഓ�േറ�ീവ്  ഹൗസിംഗ്  െഫഡേറഷൻ
പ�ാളി�ം വഹി���് .

(ബി) സഹകരണ സംഘ�ളിെല �മേ��കൾ
തടയാൻ ഓഡി�് സംവിധാനം
�ന:സംഘടി�ി��തി�ം വിജിലൻസ്
പരിേശാധന ഫല�ദമാ��തി�ം മി�ൽ
പരിേശാധന നട��തി�ം േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സഹകരണ ആഡി�് ഡയറ�ർ ത�ികയിൽ
ഇ��ൻ ആഡി�് ആ�് അ�ൗ�്സ്  സർ�ീ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
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ആഡി�് നട��തി�ം എ�ാതരം സംഘ�ളി�ം
ടീം ആഡി�് സ�ദായം നട�ിലാ��തി�ം
തീ�മാനി�ി��്. േകരള സർ�ീസ്  �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 സഹകരണവ��്
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��തിന് 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�നികവത്�രി��തിെ� ഭാഗമായി
സഹകരണ ഓഡി�് േമാണി�റിംഗ് സി�ം
�പീകരി��തിന് തീ�മാനെമ��ി��്.
ഇതിനായി സഹകരണ ആഡി�് േമാണി�റിംഗ്
സി�ം സി-ഡി�് �േഖന സഹകരണ വ��ിൽ
നട�ിലാ�� 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��. ��ത േമാണി�റിംഗ്
സി��ിൽ ദീർഘകാലമായി ആഡി�്

�ട�ിയിരി�� �ാപന�ൾ red flag
െച��തി�ം ഇത് സംബ�ി�  ്പതിവായി pop-up
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ലഭി��തി��� സൗകര��ൾ
ഉ�ായിരി��താണ്. വിജിലൻസ്   പരിേശാധന
ഫല�ദമാ��തി�ം, മി�ൽ പരിേശാധന
നട��തി�ം ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ
സഹകരണ നിയമ�ിൽ ഉൾെ����തിനായി
ഒ� സമിതിെയ �പീകരി�ി��്. ��ത സമിതി
ആയതിേ��ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(സി)
സംഘ��െട �വർ�ന നിരീ�ണം
കാര��മമാ�� തര�ിൽ സഹകരണ
വ��ിെ� �വർ�നം പരി�രി�ാ�ം
വി�ലീകരി�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സംഘ��െട �വർ�ന നിരീ�ണം
കാര��മമാ�� തര�ിൽ സഹകരണ വ��ിെ�
�വർ�നം പരി�രി�ാ�ം
വി�ലീകരി��തി�മായി വ��് �നഃസംഘടന
ഉൾെ�െട�ളള �വർ�ന�ൾ നട�വ��.

(ഡി) ഇ�ാര��ളിൽ കാര��മമായി ഇടെപ��തിന്
സഹകരണ നിയമം ഉചിതമായി േഭദഗതി െച�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ?

(ഡി)
ഉ�്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


