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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5343 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

തി�വന��രം േമഖല സഹകരണ �ീേരാത്പാദക �ണിയനിൽ അഡ് മിനിേ��ീവ്  ഭരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി ആർ മേഹഷ്
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ)
തി�വന��രം േമഖല സഹകരണ

�ീേരാത്പാദക �ണിയനിൽ അഡ് മിനിേ��ീവ് 
ഭരണം ഏർെ���ിയി�്  എ� നാളാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; ��ത ഭരണസമിതി�്

നയപരമായ തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ��തിന് 
േകരള സഹകരണ സംഘം നിയമ�കാരം

അധികാര�ം അവകാശ��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) തി�വന��രം േമഖല സഹകരണ �ീേരാത്പാദക

�ണിയെ� ഭരണ�മതല 16.02.2021 �തൽ

അഡ് മിനിേ��ർ ഏെ���ക�ം �ടർ�്

01.06.2021-ൽ അഡ് മിനിേ��ീവ് ക�ി�ി�്

ഭരണ�മതല ൈകമാ�ക�ം െച�. േകരള

സഹകരണ നിയമം വ��് 33 (1A) 2 �കാരം

െതരെ���െ�� ഭരണ സമിതിയിൽ

നി�ി�മായ എ�ാ അധികാര��ം

അഡ് മിനിേ��ീവ് ക�ി�ി��്.

(ബി)

േകരള സഹകരണ സംഘം നിയമ�ിന് 
വി��മായി ഭരണ സമിതി ൈകെ�ാ�ി��

തീ�മാന�ൾ റ�്  െച��തിന്  അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
െതരെ���്  നട�ി �തിയ ഭരണസമിതിെയ

അധികാരേമ�ി��തിന്  സ�ീകരി�ി��

നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സഹകരണ സംഘം നിയമ�ിന് 
വി��മായി ഭരണ സമിതി ൈകെ�ാ�ി ��

തീ�മാന�ൾ റ�്  െച�ി�ളളതാണ്. െതരെ���് 
നട��തിെ� ഭാഗമായി െതരെ���ിന് െതാ�

�ൻ�ളള െപാ�േയാഗ�ിൽ ൈബേലാ േഭദഗതി

വ��ി െപാ�േയാഗം അംഗീക രി�ക�ം �ടാെത,
േകരള സഹകരണ സംഘം നിയമം വ��് 28 (1k)
�കാരം െതരെ���െ�േട� ഭരണസമിതി

അംഗ��െട ജി�ാ �ാതിനിധ��ം, സംവരണ�ം

(5ജനറൽ, 3വനിത, 1 SC / ST) തീ�മാനി�്

െപാ�േയാഗ�ിെ� അഗീകാരം

ലഭി�ിരിേ���മാണ്. െപാ� േയാഗ�ിെ�

അംഗീകാരം ലഭി�� �റ�ാണ് ഭരണസമിതി

െതരെ���് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��ത്

(സി) ഭരണസമിതി െതരെ���്  നട��തിന് 
നി�യി�ി�� തീയതി അറിയി�ാേമാ;
െതരെ���്  നട��തിന്  എെ��ി�ം

തട��ൾ നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അവ

ഒഴിവാ��തിന്  സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണസമിതി െതരെ���്  തീയതി

തീ�മാനി�ി�ി�. െതരെ���ിന് െതാ� �ൻ�ളള

െപാ�േയാഗ�ിൽ ൈബേലാ േഭദഗതി വ��ി

െപാ�േയാഗം അംഗീകരി�ക�ം �ടാെത, േകരള

സഹകരണ സംഘം നിയമം വ��് 28 (1k) �കാരം

െതരെ���െ�േട� ഭരണസമിതി അംഗ��െട

ജി�ാ �ാതിനിധ��ം സംവരണ�ം (5 ജനറൽ, 3
വനിത, 1 SC/ST) തീ�മാനി�  ്െപാ�

േയാഗ�ിെ� അഗീകാരം േതേട��മാണ്.
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െപാ�േയാഗ�ിെ� അംഗീകാരം ലഭി�� �റ�്

ഭരണസമിതി െതരെ���് നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്.

(ഡി) േകരള സഹകരണ നിയമം അ�സരി�  ്��ത

�ണിയനിൽ െഡപ�േ�ഷൻ �േഖന�� നിയമനം

അ�വദനീയമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
െഡപ�േ�ഷൻ �േഖന�� നിയമനം നട��തിന് 
ഡയറി രജി�ാ�െട �ൻ�ർ അ�മതി വാേ��

ആവശ��േ�ാ; ഡയറി രജി�ാ�െട �ൻ�ർ

അ�മതി വാ�ാ� നിയമന�ൾ നിയമപരമായി

നിലനിൽ�േമാ; ഇത്  സംബ�ി� നിയമ വ�വ�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)
േകരള സഹകരണ ച�ം 185 A �കാരം

െഡപ�േ�ഷൻ �േഖന�� നിയമനം

അ�വദനീയമാണ്. െഡപ�േ�ഷൻ �േഖന��

നിയമനം നട��തിന്  ഡയറി രജി�ാ�െട �ൻ�ർ

അ�മതി വാേ�� ആവശ���്. േകരള

സഹകരണ ച�ം 185 A–യിെല ഇത്  സംബ�ി�

നിയമ വ�വ�കൾ �കാരമാണ് െഡപ�േ�ഷൻ

നിയമന�ൾ നടേ��ത്.

(ഇ) ഡയറി രജി�ാ�െട �ൻ�ർ അ�മതി വാ�ാെത

െഡപ�േ�ഷൻ �േഖന നട�ിയി��

നിയമന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ��ത

നിയമന�ൾ റ�് െച��തിന്  സ�ീകരി�ി��

നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ)
ഇ�കാരം നിയമന�ൾ നട�ിയി��തായി

േബാധ�മാ�� പ�ം നടപടി ൈകെ�ാ��തിന്

രജി�ാർ�് അധികാര��ായിരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


