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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5907 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ വ��ിെ� ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

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

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ വ��ിെല

ആ�നികവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി

ഐ.സി.ഡി.എം.എസ് . പ�തി �കാരം

ഓൺൈലൻ വഴി നട�ിലാ�� േസവന�ൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� ആ�നിക

വത്�രണ�ിെ� ഭാഗമായി ICDMS (Integrated
Co-operative Department Management System)
പ�തി �കാരം താെഴ പറ��3 േസവന�ളാണ്

ഓൺൈലൻ വഴി നട�ിലാ��തിന്

ഉേ�ശി�ി��ത്. 1.സഹകരണസംഘ��െട

രജിേ�ഷൻ & ൈബലാ േഭദഗതി 2. ഫ�് 
മാേനെ��് 3. ആഡി�് സഹകരണസംഘ��െട

രജിേ�ഷൻ, ൈബലാ േഭദഗതി എ�ിവ��

അേപ� ഓൺൈലനി�െട േനരി�്

സമർ�ി��തി�ം, ഫീസ്  ഓൺൈലനായി

അട��തി�ം കഴി�� തര�ി��

ഓൺൈലൻ ആ�ിേ�ഷനാണ്

സ�മാ�ിയി��ത്. സഹകരണ സംഘ�ൾ�്

സം�ാന/ എൻ.സി.ഡി.സി. പ�തികളിൽ

ഉൾെ���ി അ�വദി��

ധനസഹായപ�തികൾ�� അേപ�

സമർ�ി�ൽ, ധനസഹായം അ�വദി��തി��

നടപടികൾ �ട�ിയവ�ം, തിരി�ടവ് �ത�മായി

േമാണി�ർ െച��തിേല�മായി�ാണ് ഫ�്

മാേനജ് െമ�് േമാഡ�ൾ ത�ാറാ�ിയി��ത്.
സഹകരണ സംഘ��െട ആഡി�് റിേ�ാർ�്

േസാ�് െവയർ സഹായേ�ാെട ത�ാറാ�ി

വിവര�ൾ ഓൺൈലൻ ആയി

ലഭ�മാ��തി�ളള ആഡി�് േമാഡ�ളിെ� േസാ�്

െവയർ െഡവലപ്െമ�് നടപടികൾ അ�ിമ

ഘ��ിലാണ്. ടി െമാഡ�ളിൽ ആഡി�്

അേലാേ�ഷൻ, ഓഡി�് േനാ�് എൻ�ി,ഓഡി�്

േനാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ & ഓഡി�് സർ�ിഫി��്

ജനേറഷൻ �തലായ �വർ�ന�ൾ

നിർ�ഹി�ാൻ കഴി�� വിധമാണ് ��ത
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ആ�ിേ�ഷൻ ത�ാറാ��ത്. ടി േ�ാജ�ിെ�

ഭാഗമായി സഹകരണസംഘ��െട ആഡി�മായി

ബ�െ��് ആഡി�് േമാണി�റിംഗ് സി�ം

വികസി�ി��തി�� നടപടികൾ

അ�ിമഘ��ിലാണ്. Co-operative Audit
Monitoring & Information System (CAMIS)
എ� േപരിൽ ത�ാറാ�� ��ത ഓൺൈലൻ

സി��ി�െട നി�ിത കാലയളവിൽ

സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളിെല�ം താ��്

തിരി�  ്ആഡി�് െച�ാ�� വിവിധ

വിഭാഗ�ിൽെ�� ആെക സംഘ��െട എ�ം,
ആയതിൽ ആഡി�് �ർ�ീകരി�വ�െട എ�ം,
�ർ�ീകരി�ാ��വ�െട എ�ം, ആഡി�്

ബാ�ി നിൽ�് �ട�ിയ വിവര�ൾ

െപാ�ജന�ൾ�് ഉൾെ�െട ലഭ�മാ�വാൻ

സാധി�ം. സഹകരണസംഘം രജി�ാ�െട

നിയ�ണ�ി�ം, മ�് ഫങ്ഷണൽ

രജി�ാർമാ�െട നിയ�ണ�ി���

േകരള�ിെല ��വൻ സഹകരണ

സംഘ��െട�ം അടി�ാന വിവര��ം,
ആഡി�് സംബ�ി� വിവര��ം ഇതി�െട

ലഭ�മാ�വാൻ സാധി�ം.

(ബി) സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി കാർഷിക രംഗ�്

െനൽ�ഷി, പ��റി�ഷി, െെജവ�ഷി

എ�ിവ�െട േ�ാ�ാഹന�ിനാ�� തനതായ

�ഷിരീതിക�ം പ�തിക�ം ഏെതാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� കാർഷിക േമഖലെയ സ�യം

പര�ാ�മാ��തിന് േവ�ി േകരള സർ�ാർ

�ഖ�ാപി� �ഭി� േകരളം പ�തി�മായി

ബ�െ��് സഹകരണവ��് തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന�ിന് കീഴിൽ �റ�ത് 50 െസ�്

�ലം എ�ി�ം ഏെ���് മാ�കാ

�ഷിേ�ാ��ൾ സ�ീകരി�� പ�തി

നട�ിലാ�ി. സഹകരണ �ാപന�ൾ േനരി�ാണ്

�ഷിേ�ാ�ം സ�ീകരി��ത്. ഈ പ�തി

നട�ിലാ��തിന് �ാഥമിക കാർഷിക വാ�

സഹകരണ സംഘ�ൾ വാ� നൽ��. �ഭി�

േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ��� വ��ക�ം �ഷി,
�ഗസംര�ണം, �ീര വികസനം എ�ിവ�മായി

എേകാപി�ി� െകാ�ാണ് �വർ�നം

സംഘടി�ി�ി��ത്. വാ�കൾ��

അേപ�കൾ �ഷിവ��് അതാ� �ഷി ഭവ�കൾ

�ഖാ�ിര�ം, �ഗസംര�ണം, �ീരവികസനം

എ�ീ വ��കൾ അവ�െട േ�ാ�്തല

ഉേദ�ാഗ�ർ �ഖാ�ിര�ം �പാർശ െച�്

�ണേഭാ�ാവിെ� വിവരം �ാഥമിക വാ�ാ

സംഘ�ിന് നൽ��. വാ�കൾ കഴിവ�ം

കിസാൻ െ�ഡി�് കാർഡ്  അടി�ാന�ിൽ

നൽ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്. കാർഷിക

�വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ വി�്, വളം,
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ൈജവവള�ൾ, കീടനാശിനികൾ, കാർഷിക

യ��ൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ിേയാ,
ലഭ�മാ��തി�� സാ��ിക സഹായേമാ,
സഹകരണസംഘ�ൾ വഴി ഉറ�് വ���.
പാല�ാട്  ജി�യിെല 36 �ാഥമിക കാർഷിക

വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�ൾ അംഗ�ളാ��

പാല�ാട്  പാഡി െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ്

&മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി

ലി.ന�ർ പി. 1449 (PAPCOS)എ� സഹകരണ

സംഘം �പീകരി�െകാ�് വി�ലമായ ഒ� ൈറസ്

മിൽ �ാപി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. പാല�ാട്  ജി� ഒഴിെക

സം�ാനെമാ�ാെക �വർ�ന പരിധിയായി

േകാ�യം ജി�യിെല 26 �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ

സഹകരണ സംഘ�ൾ അംഗ�ളായി �പീകരി�

േകരള പാഡി െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസസിംഗ്

&മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി �ി�ം

ന�ർ. 4505 (KAPCOS)െ� അധീനതയിൽ

��നാ�ം അ�ർ ��നാ�ം, പാല�ാട്  ൈറസ്  മിൽ

മാ�കയിൽ ര�് ആ�നിക ൈറസ്  മി�കൾ

�ാപി���ം പരിഗണനയി��്.

(സി)
സം�ാന�് ഭ�� �ര� ഉറ�ാ��തി�ം

െനൽ�ഷി േ�ാൽസാഹി�ി��തി�മായി

സഹകരണ സംഘ�ൾ �േഖന െനൽ�ഷി�്

പലിശരഹിത വാ� അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ

പലിശരഹിത വാ�ാപ�തി �കാരം എ� �ക

അ�വദി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഭ���ര�ാ പ�തി�െട ഭാഗമായി െനൽ

കർഷകർ�� പലിശരഹിത വാ�ാ പ�തി 2010-
2011 �തൽ നട�ിലാ�ിയി��്. ടി പ�തി �കാരം

സം�ാനെ� സഹകരണ സംഘ�ൾ/
ബാ�കളിൽ നി�ം െനൽ�ഷി�ായി എ���

വാ��െട പലിശ സർ�ാർ സ�ിഡി ആയി

അ�വദി���്. ടി പ�തി �കാരം നാളി�വെര

2,09,29,902/- �പ അ�വദി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


