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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 53 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ബാ�ിന് ഏകീ�ത േസാ�് െവയർ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്,
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ 

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

(എ)

േകരള ബാ�ിെ� ബാ�ിംഗ് െന�് വർ�ിനായി ഒ�
ഏകീ�ത േസാ�് െവയർ
വികസി�ി�ാതിരി��തി�� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 13 ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള സം�ാന

സഹകരണ ബാ�ിൽ ലയി�ി�  ്നിലവിൽ വ�
േകരള ബാ�ിന് 769 ശാഖക��്. നിലവിൽ ഓേരാ
ജി�യി�ം �േത�ക േസാഫ്റ്  െവയ�കളിലാണ്
േകരള ബാ�ിെ� ഓഫീ�കൾ �വർ�ി��ത്.
വ�ത�� േകാർ ബാ�ിംഗ് െസാ�ഷ��കളിൽ
�വർ�ി�� േകരള ബാ�ിെ� ജി�ാ
ഓഫീ�കെള ഐ.ടി സംേയാജനം വഴി
ഒ�ാ�കെയ�ത് അത�ധികം സ�ീർ�തകൾ
നിറ� ഒ� പ�തിയാണ്. േകരള ബാ�ിന് ഒ�
ഏകീ�ത േസാെ��യർ വികസി�ി��തി��
പ�തികൾ ത�ാറാ�ിയി��് . ആയതി��

Solution providers െന െതരെ����തി��

നടപടികൾ �േരാഗമി�കയാണ്

(ബി)

സം�ാനെ� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള
സംേയാജി�ി�  ്ര� വർഷം കഴി�ി�ം ഓേരാ
ജി�യി�ം �േത�ക േസാ�് െവയ�കളിലാേണാ
ബാ�കൾ �വർ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 13 ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള സം�ാന

സഹകരണ ബാ�ിൽ ലയി�ി�  ്നിലവിൽ വ�
േകരള ബാ�ിന് 769 ശാഖക��്. നിലവിൽ ഓേരാ
ജി�യി�ം �േത�ക േസാഫ്റ്  െവയ�കളിലാണ്
േകരള ബാ�ിെ� ഓഫീ�കൾ �വർ�ി��ത്.
വ�ത�� േകാർ ബാ�ിംഗ് െസാ�ഷ��കളിൽ
�വർ�ി�� േകരള ബാ�ിെ� ജി�ാ
ഓഫീ�കെള ഐ.ടി സംേയാജനം വഴി
ഒ�ാ�കെയ�ത് അത�ധികം സ�ീർ�തകൾ
നിറ� ഒ� പ�തിയാണ്. േകരള ബാ�ിന് ഒ�
ഏകീ�ത േസാെ��യർ വികസി�ി��തി��
പ�തികൾ ത�ാറാ�ിയി��് . ആയതി��

Solution providers െന െതരെ����തി��

നടപടികൾ �േരാഗമി�കയാണ്

(സി) േകരള ബാ�ിെ� എ.ടി.എ�കളിൽ നി�ം
ല��ണ�ിന് �പ ത�ിെയ��ത് ബാ�ിങ്

(സി) േകരള ബാ�ിെ� എ.ടി.എം പണമിടപാട്  ത�ി�ിൽ
ബാ�ിെ� േസാ�് െവയ�മായി ഒ� ബ��മി�.



2 of 2

േസാ�് െവയറിെല േപാരാ�കൾ െകാ�ാേണാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ��ത
േപാരാ�കൾ പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മാ�മ� ബാ�ിെ� േസാ�് െവയ�കെള ഒ�
തര�ി�ം ഈ ഇടപാ�കൾ ബാധി�ി�ി�. മ�്
ബാ�ക�െട വ�ാജ മാ��ി�് ൈ��് കാർ�കൾ
ഉപേയാഗി�ാണ് ത�ി�് നട�ിയത്. മാ��ി�്
ൈ��് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്പണം
പിൻവലി��തിന് പകരം ഇ.എം.വി ചി�്
കാർ�കൾ എ.ടി.എ�ിൽ �വർ�ി��

സംവിധാനം നട�ിലാ��തി��
�വർ�ന�ൾ എ�ാ ജി�കളി�ം �േരാഗമി�
െകാ�ിരി�കയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 വവിശദദീകരണ     കുറവിപപ

           13 ജവിലല സഹകരണ ബലങ്കുകളള കകരള സസംസലന  സഹകരണ ബലങവിൽ ലയവിപവിചപ
നവിലവവിൽ വന കകരള ബലങവിനപ 769  ശലഖകളുണപ.  നവിലവവിൽ ഓകരല ജവിലയവിലസം പ്രകതത്യേക കസലഫപ
ളവയറുകളവിലലണപ കകരള ബലങവിളന ഓഫദീസുകൾ പ്രവർതവിക്കുനതപ.  വത്യേതത്യേസ കകലർ ബലങവിസംഗപ
ളസലലൂഷത്യേനുകളവിൽ പ്രവർതവിക്കുന കകരള ബലങവിളന ജവിലല ഓഫദീസുകളള ഐ.ടവി സസംകയലജനസം
വഴവി ഒനലക്കുകളയനതപ അതത്യേധവികസം സങദീർണ്ണതകൾ നവിറഞ ഒര പദ്ധതവിയലണപ.   ഒര
ഏകദീകൃത കസലളഫഫ്റ്റ്വെയർ വവികസവിപവിക്കുനതവിനുള പദ്ധതവികൾ തയലറലകവിയവിട്ടുണപ ആയതവിനുള
Solution providers ളന ളതരളഞടുക്കുനതവിനുള നടപടവികൾ പുകരലഗമവിക്കുകയലണപ.
             കകരള ബലങവിളന എ.ടവി.എസം പണമവിടപലടപ തടവിപവിൽ ബലങവിളന കസലഫപ ളവയറുമലയവി
ഒര ബന്ധവുമവില.  മലത്രമല ബലങവിളന കസലഫപ ളവയറുകളള ഒര തരതവിലസം ഈ ഇടപലടുകൾ
ബലധവിചവിടവില.   മറപ ബലങ്കുകളുളട വത്യേലജ മലഗ്നറവികപ സസ്ട്രൈപപ കലർഡുകൾ ഉപകയലഗവിചലണപ തടവിപപ
നടതവിയതപ.   മലഗ്നറവികപ സസ്ട്രൈപപ കലർഡുകൾ ഉപകയലഗവിചപ പണസം പവിൻവലവിക്കുനതവിനപ പകരസം
ഇ.എസം.വവി ചവിപപ കലർഡുകൾ എ.ടവി.എമവിൽ പ്രവർതവിക്കുന സസംവവിധലനസം നടപവിലലക്കുനതവിനുള
പ്രവർതനങ്ങൾ എലല ജവിലകളവിലസം പുകരലഗമവിച ളകലണവിരവിക്കുകയലണപ.

                                                                          
                                                                         ളസക്ഷൻ ഓഫദീസർ


