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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 31 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ രംഗെ� േക� സർ�ാർ ഇടെപട�കൾ 

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.വി.�േമഷ് ,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 

�ീ. പി. ന��മാർ 

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

(എ) േക� സർ�ാർ അെ��് േകാ-ഓപ് ഫിനാൻസ്  &
െഡവലപ്െമ�് ലിമി�ഡ്  എ� േപരിൽ അെ��്

േബാഡി �പീകരി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് സഹകരണ രംഗം

�ർബലെ����തിന് എ�കാരെമ�ാം

കാരണമാ��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) േക� സർ�ാർ അെ��് േകാ-ഓപ് ഫിനാൻസ്&
െഡവലപ്െമ�് ലിമി�ഡ്  എ� േപരിൽ അെ��്

േബാഡി �പീകരി�ത് ��യിൽെ��ി��്. ഇത്

സഹകരണ രംഗം �ർബലെ���തിന്

എ�കാരെമ�ാം കാരണമാ�െമ�ത് പഠന

വിേധയമാ�ിയി�ി�.

(ബി) നിലവിൽ ആർ.ബി.ഐ. നിയ�ണ�ിൽ

െകാ�വ�ി�� അർബൻ ബാ�കേളാെടാ�ം

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�െള അെ��്

േബാഡി�െട �വർ�ന പരിധിയിൽ

െകാ�വ�ാൽ സം�ാനെ� സഹകരണ

േമഖല ��തര ��ം േനരിടാനിട�െ��

സഹകാരിക�െട ആശ� പരിഹരി�ാൻ

നടപടി��ാ�േമാ;

(ബി)
നിലവിൽ ആർ. ബി ഐ നിയ�ണ�ിൽ െകാ�

വ�ി�� അർബൻ ബാ�കേളാെടാ�ം �ാഥമിക

സഹകരണ സംഘ�െള അെ��് േബാഡി�െട

�വർ�ന പരിധിയിൽ െകാ� വ�� നിയമം

�ാബല��ിൽ വ�� �റ�് ആയത് പരിേശാധി�്

ആശ� പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്.

(സി) ബാ�ിംഗ് നിയമ�ിെല േഭദഗതി, ഒ�

േകാടിയിലധികം �പ പിൻവലി�� �ാഥമിക

കാർഷിക സഹകരണ സംഘ�െള

ആദായനി�തി നിയമ�ിൽ ��തായി

��ിേ�ർ� 194 N വ��ിെ� പരിധിയിൽ

ഉൾെ���ിയത് �ട�ിയ നടപടിക�െട

�ത�ാഘാതം ഒഴിവാ�ാൻ നട�ിയ

ഇടെപട�കൾ അറിയി�ാേമാ?

(സി) 2020-െല ബാ�ിംഗ് െറ�േലഷൻ നിയമ�ിൽ

വ��ിയ േഭദഗതി നിർേ�ശ�ൾ സം�ാനെ�

സഹകരണ േമഖലെയ �തി�ലമായി

ബാധി�ി��്. ബാ�ിംഗ് നിയമ (േഭദഗതി) 2020
ബിൽ, നിയമമാ��തിന് �ൻപ് ആയതിെല,
സഹകരണ ബാ�കെള ബാധി�� വിഷയ�ളിൽ

േഭദഗതി േവണെമ�് 14-ം േകരള നിയമസഭ ഒ�

�േമയ�ി�െട ഐക�കേ�ന

ആവശ�െ��ക��ായി. സം�ാന�് നി��

പാർലെമ�് അംഗ�ൾ �ഖാ�ിര�ം ��ം േക�

സർ�ാരിെ� ��യിൽെ���ിയി��. േക�

ആദായനി�തി നിയമ�ിൽ �തിയതായി

��ിേചർ� 194 N എ� വ��് �ാബല��ിൽ

വ�േതാെട സം�ാനെ� �ാഥമിക വാ�

സഹകരണ സംഘ�ൾ ബാ�ിംഗ് ബിസിന�്

അ� െച��െത�് അഭി�ായെ��് �ാഥമിക
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സഹകരണ ബാ�കളിൽ നി�ം ആദായനി�തി

ഈടാ�ണെമ�് കാണി�  ്നി�തി വ��് േനാ�ീസ്

നൽ�ക��ായി. ടി നിയമ�ിെല ��ത

വ��ിെ� പരിധിയിൽ നി�ം സം�ാനെ�

സഹകരണ േമഖലെയ ഒഴിവാ��തിനായി േക�

സർ�ാരിന് നിേവദനം നൽകി. ബ�മാനെ��

േക� ധനകാര� വ��് മ�ി, ബ�മാനെ�� േക�

�ഷി വ��് മ�ി എ�ിവർ�് അ�െ�

ബ�മാനെ�� സഹകരണ വ��് മ�ി േനരി�്

നിേവദനം സമർ�ി�ക��ായി. 194 N �കാരം

സം�ാനെ� സഹകരണ �ാപന�ളിൽ

നി�ം നി�തി ഈടാ��ത് �ടർ നടപടികൾ

സ�ീകരി�� വിഷയ�ിൽ അഡ�േ��്

ജനറലിേനാട്  നിയേമാപേദശം

േതടിയിരി�കയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


