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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4372 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക�വ�ർ ബാ�ിെല �മേ�ടിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) ക�വ�ർ സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�ിൽ

2016-21 കാലയളവിെല ഏെത�ാം വർഷെ�

ഓഡി�ാണ് സഹകരണ വ��് ഓഡി�ർമാർ

�ർ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ; ഏെത�ാം

വർഷ�ളിൽ െ�ഷ�ൽ റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�െവ�് തീയതി സഹിതം

െവളിെ���േമാ;

(എ) ക�വ�ർ സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�ിെ�

2019-20 സാ��ിക വർഷം വെര��

ആഡി�് �ർ�ിയായി��്. 2018-19 വർഷെ�

ആഡി�് െ�ഷ�ൽ റിേ�ാർ�് 20.08.2019
തീയതിയി�ം 2019-20 വർഷെ� ആഡി�്

െ�ഷ�ൽ റിേ�ാർ�് 03/03/2021 തീയതിയി�ം

ലഭി�ി��്.

(ബി)

െ�ഷ�ൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�െ��ിൽ

അതിേ�ൽ  സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 2018-19, 2019-20 എ�ീ വർഷ�ളിെല

ആഡി�ിൽ െ�ഷ�ൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി��.
ആയതിേ�ൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.
എ�ാൽ ബാ�ിെല �മേ��കൾ സംബ�ി�്

ലഭി� പരാതിക�െട അടി�ാന �ിൽ

സഹകരണ നിയമം വ��് 65 �കാരം

അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവായി��്.

(സി) ക�വ�ർ സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�ിൽ

സഹകരണനിയമ�ിെല വ��് 65 �കാരം

അേന�ഷണം നട��തിന് ഉ�രവ്

�റെ��വി� തീയതി, അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�ർ

റിേ�ാർ�് സമർ�ി� തീയതി എ�ിവ

അറിയി�േമാ;

(സി) ക�വ�ർ സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�ിൽ

സഹകരണ നിയമം വ��് 65 �കാരം

അേന�ഷണം നട��തിന് 31/08/2019
തീയതിയിൽ ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം

19/10/2020 തീയതിയിൽ അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് 
ലഭി�ക�ം െച�ി��്.

(ഡി) ��ത റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തിന്

ഉേദ�ാഗ�ർ�് അലംഭാവം ഉ�ായി�േ�ാ;
എ�ിൽ അ�രം ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര

അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി)

ഇ�ാര�ം �േത�കം പരിേശാധി��താണ്.

(ഇ) റിേ�ാർ�് സമർ�ി�തിന് േശഷം നടപടി

സ�ീകരി�ാെത കാലതാമസം വ��ിയ

ഉേദ�ാഗ�ർ ആെര�ാെമ�ം അവർെ�തിെര

അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ബാ�ിൽ നട� �മേ��കൾ

ക�പിടി��തി�ം അേന�ഷണ റിേ�ാർ�കളിൽ

സമയബ�ിതമായി നടപടി എ���തി�ം വീ�

വ��ിയതായി �ാഥമിക അേന�ഷണ�ിൽ

കെ��ിയ സഹകരണ വ��ിെല 16
ഉേദ�ാഗ�െര അേന�ഷണ വിേധയമായി

സർവീസിൽ നി�ം സെ�ൻഡ്  െച�ി��്.
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ബാ�ിൽ നട� �മേ��കൾ

ക�പിടി��തി�ം അേന�ഷണ റിേ�ാർ�കളിൽ

സമയബ�ിതമായി നടപടി എ���തി�ം വീ�

വ��ിയതായി �ാഥമിക അേന�ഷണ�ിൽ

കെ��ിയ സഹകരണ വ��ിെല 16
ഉേദ�ാഗ�െര അേന�ഷണ വിേധയമായി

സർവീസിൽ നി�ം സെ�ൻഡ്  െച�ി��്.

(എഫ്)

ക�വ�ർ സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�ിൽ

വാ�ാ�മേ�ട്  സംബ�ി�  ്ലഭി� പരാതിക�ം

അതിേ�ൽ സഹകരണ വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) ക�വ�ർ സർ�ീസ്  സഹകരണ ബാ�ിൽ വാ�

�മേ�ട്  സംബ�ി�  ്ലഭി� പരാതിക�െട

അടി�ാന �ിൽ സഹകരണ നിയമം 65
�കാര�� അേന�ഷണ�ിന് ഉ�ര വായി��.
��ത അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിൽ ഭരണസമിതി

അംഗ �ളായ 12 േപ�ം ബാ�ിെല

ജീവന�ാരായ 4 േപ�ം ബാ�ിെല ഒ� അംഗ�ം

���ാരാെണ�് കെ��ി യി��്.
22/07/2021 ന് ഭരണസമിതിെയ സഹകരണ

നിയമം വ��് 32 �കാരം നീ�ം െച�ി��്.
സർചാർ�് നടപടിക�െട ഭാഗമായി സഹകരണ

നിയമം വ��് 68 (1) �കാരം അേന�ഷണം

നട��തിനായി 06/07/2021 തീയതിയിൽ

ഉ�രവായി��്. 24/07/2021 െല സ.ഉ.
(സാധാ) നം.451/2021/സഹ ന�ർ ഉ�രവിൻ

�കാരം ടി ബാ�ിെല �മേ��ക�മായി

ബ�െ��് ��പരിേശാധന നട��തി�ം

�ത�സമയ�് �മേ��കൾ കെ���തിൽ

വ��ിെ� ഭാഗെ� വീ�കൾ ഉൾെ�െട

അേന�ഷി��തി�ം 9 അംഗ�ൾ അട��

ഒ� ഉ�തതല ക�ി�ി �പീകരി�  ്അേന�ഷണം

നട�ി വ�കയാണ്. ��ത സമിതി�െട

ഇട�ാല റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന �ിൽ

അഴിമതി കെ���തിൽ വീ� വ��ിയതായി

കെ��ിയ സഹകരണ വ��ിെല 16 ഉേദ�ാഗ

�െര സർ�ീസിൽ നി�ം സെ�ൻഡ്

െച�ി��്. �ടാെത ��ാേരാപിതരായ വിരമി�

ജീവന�ാർെ�തിെര അ�ട� നടപടി

ആരംഭി�ി��്. ബാ�ിെല �മേ��കൾ

കെ��� തിൽ ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�

നി��� വീ� സംബ�ി�  ്വിശദമായ

അേന�ഷണം നട��തിന് 10/09/2021-െല

സ.ഉ.(സാധാ)നം.549/ 2021/സഹ ന�ർ

ഉ�രവ് �കാരം ��ംഗ ക�ി�ി�ം

�പീകരി�ി��്.

(ജി) ��ത ബാ�ിൽ നി�് �മേ�ട്  നട�ിയ �ക

സമയബ�ിതമായി വീെ����തിന് ഒ�

(ജി) ��ത ബാ�ിൽ നി�് �മേ�ട്  നട�ിയ �ക

സമയബ�ിതമായി വീെ����തി��
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െ�ഷ�ൽ റി�വറി ഓഫീസെറ നിയമി�ാൻ

സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ?
നടപടികൾ ബാ�് അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി

നിലവിൽ സ�ീകരി� വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


