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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4355 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�ന� ഫ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സഹകരണ �ാപന�ൾ െപാ�ന� ഫ�് നീ�ി
െവ��തിെ� വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;
വാർഷിക ലാഭ�ിെ� എ� ശതമാനമാണ്
െപാ�ന� ഫ�ായി മാ�ി െവ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ)
േകരള സഹകരണ സംഘം നിയമം വ��് 56(2)
(ഡി) െല വ�വ� �കാരം അ�ാദായ�ിെ� 10%
ൽ അധികരി �ാ� �ക െപാ� ന� ഫ�ായി
മാ�ിെവ��തിന് വ�വ� െച�ി��്.

(ബി)

സഹകരണ �ാപന�ൾ െപാ�ന� ഫ�്
െചലവഴി��തിെ� മാനദ��ൾ

അറിയി�ാേമാ; ��ത ഫ�് െചലവഴി��തിന്
സഹകരണ വ��ിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാ;
��ത ഫ�് െചലവഴി�തിെ� വിവര�ൾ
ഓഡി�് െച�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സഹകരണ സംഘം നിയമം വ��് 56(2)
(ഡി) െല വ�വ� �കാരം 1890 െല ധർ�ാർ�
ദാന സ��് (Charitable Endowments Act)
നിയമ�ിെല (1890 െല 6ാം േക� നിയമം) 2-ാം
വ��ിൽ നിർവചി�ി�� �കാരം ധർമപരമായ
ഏെത�ി�ം ആവശ��ിേല�ായി

അ�ാദായ�ിെ� പ�് ശതമാന�ിൽ

അധികരി�ാ� �ക വിനിേയാഗി��തിനായി
വ�വ� െച�ി��്. ��ത ഫ�് ചിലവഴി
��തിന് സഹകരണ വ��ിെ� അ�മതി
ആവശ�മി�. ��ത ഫ�് ചിലവഴി��ത്
സംഘ�ിൽ ഓഡി�് നട�� അവസര�ിൽ

ഓഡി�് െച���മാണ്.

(സി) സഹകരണ സംഘ��െട ഭരണസമിതി
തീ�മാനമി�ാെത െപാ�ന� ഫ�്
വ��ികൾേ�ാ �ാപന�ൾേ�ാ നൽ��തിന്
സാധി�േമാ; ��ത ഫ�് അ�വദി��തി�
സഹകരണ സംഘം �സിഡ�മാർേ�ാ
െചയർമാൻമാർേ�ാ സഹകരണ നിയമ�കാരം
�േത�ക അധികാര�േ�ാ;

(സി)
സംഘ�ിെല െപാ�ന�ാഫ�് വിനി
േയാഗി��തിന് സംഘം ഭരണസമിതി �െട
തീ�മാനം േവ�താണ്. സഹകരണ സംഘം
�സിഡ�മാർ�ം െചയർമാൻമാർ�ം ��ത
ഫ�് അ�വദി��തിന് സഹകരണ
നിയമ�കാരം �േത�ക അധികാരമി�.

(ഡി) 2001 �തൽ 2005 വെര മല�റം ജി�യിെല
നില�ർ സഹകരണ അർബൻ ബാ�് െപാ�ന�
ഫ�ിൽ നി�ം എ� �പയാണ്
െചലവഴി�െത�ം ഏെത�ാം വ��ികൾ�ം

�ാപന�ൾ�മാണ് ��ത ഫ�്

(ഡി) അ�ബ�മായി േചർ��.
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നൽകിയെത��� വിവര��ം അ�വദി� ഇനം
ഉൾെ�െട�� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ)
സഹകരണ സംഘ��െട െപാ�ന� ഫ�്
സഹകരണ �ാപന��െട ഭരണസമിതി
അംഗ�ൾേ�ാ ഭരണസമിതി അംഗ�ൾ ഉൾെ��
�ാപന�ൾേ�ാ സഹകരണ നിയമ�കാരം
അ�വദി�ാനാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇ�കാരം ഫ�് നൽ��ത് അധികാര
�ർവിനിേയാഗ�ി�ം സ�ജന പ�പാത�ി�ം

ഉൾെ���തേ�; വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) സഹകരണ സംഘ��െട െപാ�ന� ഫ�്
സഹകരണ നിയമം വ��് 56(2) (ഡി) വ�വ�
�കാരം ധർ�ാർ� ദാന സ��് നിയമ�ിെല

2-ാം വ��ിൽ നിർവചി�ി�� �കാരം
ധർമപരമായ ഏെത�ി�ം ആവശ��ിേല�ായി

സംഘം ഭരണസമിതി തീ�മാന�കാരം
വിനിേയാഗി�ാ��താണ്. ധർ�പര മായ
ആവശ��ിേല�ായി വിനിേയാഗി ���െകാ�്
അധികാര �ർവിനിേയാഗ �ി�ം

സ�ജനപ�പാത�ി�ം ഉൾെ���ത�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



cmo CT) 611! (TU) a 

2001 @(MM8 2005 C)16Xb PJOo S14S16)eJ mleimjB mmnø&m smot8gnjaB 

6moa' 6)nJOSCD aXTh nn€nA (Iikflbo m(a1Q) 66)S QflOb(30oUb6MU8 

a 

mcnJ& 

(cb6mcuQflmfl cuianaom0 

mmJqo 	flflThlJo 
ofloiø€rno 

1 1242 cufloxufl 03.02.2001 oouiu5' (g&cm 	o1a5)ooJ0(To cr5kul 1,00,000/- 

2 1263 cuicwcui 10.022001 oouru5 (3,mJ 	ca1curnuoiocr0 mlwl 20,000/- 

3 343 c©t11 22.10.2001 

• 

D(bO 	nQ)(8C13crt31 	enocB 	o1m6.j 

ui4 qcxB 	icJ6c 	mlQJmjcB  

1,00,000/- 

4 343 C©Ci1 22.10.2001 

• 

G(OO 	a 	CI3CrU1 	@n03(8 	o1cruc8 

m4 oc3 	J6a4 cn1icrw8  

90,000/- 

5 516 	)cUfl 28.01.2002 acilcd]m 	fl&&u 	cronnocw 	ml wl 

th(tY3OJDCO&fl( 

10,000/- 

6 1224 as1cnxufl 03.02.2003 cnc)J.aomcoJGo 	6)oonmc3 	r,002d 

exni6no1 nuB cn1n3 

1,00,000/- 

7 1460(2) 	1©1 07.072003 cnfi.cnocb0cn6mU3 	ACOMTOO 	QDnOOQ 

m214 sogø1  

1,500/- 

8 96(1) 	im1 08.12.2003 wi..afi.cçuB m1icr(8 5,000/- 

9 96(2) 	iQ2xUfi 08.12.2003 woi.n ) 3.afl.ciu8 o1Tyi 5,000/- 

10 187 (MI CQ)(MI 24.012004 ©Coow 	mowoJSøGm 

0jcoq0josl 

5,000/- 

11 538 	)(1 19.07.2004 nQ)S)® 	nco&uUfSu133S 	nU)th 

umo1 cru3 6)&1S ml(3th2136m n06fl 

20,000/- 

12 584 (MIMMI 02.08.2004 (m-~)(Jlojofful objewcoS auoco&cm 0Ynfl, 

nJ3aflO(B aj6rio)(muY 

3,00,000/- 

13 735(1) 	cva5i1 25.10.2004 &oc36mo aon&ro8 OlgrZ n06fl oiqc3 10,000/- 

14 735(2) CU51ETh1 25.10.2004 (GT(C) 6Cfljni3a58 ciciZ oJ6nc8 10,000/- 

15 885 ciktrnufl 17.01.2005 cn2cnoafl 	cb13ooJam aa6rT 	• 70,000/- 

16 409 Shnxufl 31.10.2005 QD1%kO,C01UY (TUS Cr000c1o(o'ia, cI1iQ)° 2,500/- 


