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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 194 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േസവിംഗ്സ്  അ�ൗ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി,
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

പിരിെ���� വിവിധ നി�തിയിന�ി�� പണം,
വാടക വ�മാനം എ�ിവ നിലവിൽ
ബാ�കളിലാേണാ നിേ�പി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(എ) �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ �ാഥമിക
സഹകരണസംഘ�ൾ ഉൾെ�െട��
സഹകരണ ബാ�കളിേലാ േദശസാൽ �ത
വാണിജ�ബാ�കളിേലാ �ഷറി േസവിങ്സ്
ബാ�ിേലാ ആണ് അവ�െട തനത് ഫ�്
��ി��ത്.

(ബി)

ഈ �ക െ�ഷ�ൽ �ഷറി േസവിംഗ്സ്  ബാ�്
അ�ൗ�ിേല�് നിേ�പി�ണെമ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. 17.04.2020-ൽ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�
എ�ി�ം േലാക്ഡൗൺ കഴി�് സർ�ലർ
�റെ��വി�ാൽ മതി എ�് 29.04.2020 ന്
തീ�മാനി�ി��. �ാേദശിക സർ�ാ�ക�െട
തനത് ഫ�് 01-04-2022 �തൽ െ�ഷ�ൽ
ടി.എസ് .ബി അ�ൗ�ിൽ ��ി�ണെമ�്

നിർേ�ശി�െകാ�് 18-09-2021 ന് 80/2021/ധന
സർ�ലർ �റെ��വി�ി��്.

(സി)

ഈ നീ��ി�െട സർ�ാരിെ� സാ��ിക

�തിസ�ി എ�മാ�ം പരിഹരി�ാൻ
കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാേദശിക സർ�ാ�ക�െട തനത് ഫ�കൾ
�ഷറി െ�ഷ�ൽ ടി.എസ് .ബി അ�ൗ�ിൽ
��ി��തായിരി�ം അഭികാമ�ം. �ടാെത
െചലവഴി�ാെത കിട�� �ക �ഷറിയിൽ
ബാലൻസായി നിൽ�ക�ം െച��താണ്. ഇത്
സാ��ിക മാേനെ��ിെ� ഭാഗം മാ�മാണ്.
അത�ാെത സർ�ാരിെ� സാ��ിക

�തിസ�ി പരിഹരി��തി�� ഉപാധിയായി��
ഈ തീ�മാനെ� വിലയി�േ��ത്.

(ഡി) ഈ �ക പിൻവലി��തിന് �ഷറി
നിയ�ണ�ൾ ബാധി�െമ� ആശ�

ഉയർ�ി��ത് പരിേശാധി�േമാ?

(ഡി) �ാേദശിക സർ�ാ�ക�െട െ�ഷ�ൽ ടി .എസ്
.ബി (TSB) അ�ൗ�ിന് െവയ്സ്  ആ�് മീൻസ്
നിയ�ണ�ൾ ബാധകമ�. അവർ�്
ആവശ�ാ�സരണം ഫ�് എേ�ാൾ േവണെമ�ി�ം
പിൻവലി�ാം. ഇ�ാര�ം 18.09.2021 -െല 80/2021/
ധന സർ�ലറിൽ വ��മാ�ിയി��്.
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ആയതിനാൽ ഇ�െനെയാ� ആശ�

അ�ാന�ാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                           
വവിശദദീകരണ കുറവിപപ

         26-05-2011 ലലെ  58725/FM3/2008/ത.സസ.ഭ.വ നമ്പര് സര്ക്കുലെര് പ്രകകാരരം പ്രകാദദശവിക

സര്കകാരുകളുലടെ  തനതപ  ഫണ്ടുകള്  ഒരു  ബകാങപ  അകക്കൗണവില്  സൂകവികകാന്  അനുമതവി

നല്കുകയുണകായവി.  ഈ സര്ക്കുലെര് പുറലപടുവവിക്കുന്നതവിനപ മുന്പപ ട്രഷറവിയവിദലെകാ ദപകാസകാഫദീസപ

ദസവവിങപസപ  ബകാങവിദലെകാ  സഹകരണ  ബകാങവിദലെകാ  ദദശസകാല്ക്കൃത  ബകാങവിദലെകാ  ആണപ

പ്രകാദദശവിക  സര്കകാരുകള്  തനതു  ഫണപ  നവിദകപവിചവിരവിക്കുന്നതപ.  ചവിലെ  പ്രകാദദശവിക

സര്കകാരുകള് ഒന്നവില് കൂടുതല് ബകാങപ അകക്കൗണ്ടുകള് ഈ ആവശശ്യതവിനകായവി തുറന്നവിരുന.

ഒന്നവിലെധവികരം  സഹകരണ/ദദശസകാല്ക്കൃത  ബകാങപ  അകക്കൗണ്ടുകള്  തുറക്കുന്നതപ

അഭവികകാമശ്യമലകാതതവിനകാലെകാണപ  2011  -ലലെ  ടെവി  സര്ക്കുലെര്  പുറലപടുവവിചതപ.  തനതു  ഫണപ

ട്രഷറവിയവില് നവിദകപവികരുതപ എന്ന നവിര്ദദ്ദേശലമകാനരം അന്നപ നല്കവിയവിരുന്നവില.  കൂടെകാലത 1996

-ലലെ  ദകരള പഞകായതപ രകാജപ (പഞകായതപ ഫണപ നവിദകപവികലരം പവിന്വലെവികലരം) ചട്ടങ്ങള്

പ്രകകാരരം  പഞകായതപ  ഫണപ  ഗവൺലമനപ  ട്രഷറവിയവിദലെകാ  ദപകാസപ  ഓഫദീസപ  ദസവവിങപസപ

ബകാങവിദലെകാ  സഹകരണ  രജവിസകാര് അരംഗദീകരവിചവിട്ടുള്ള സഹകരണ ബകാങവിദലെകാ  ദദശസകാല്

ക്കൃത ബകാങവിദലെകാ  സൂകവിദകണതകാലണന്നപ  വശ്യവസ്ഥ ലചയവിട്ടുണപ.  പ്രകാദദശവിക സര്കകാരുകള്

പ്രകാഥമവിക സഹകരണസരംഘങ്ങള് ഉള്ലപലടെയുള്ള  സഹകരണ ബകാങ്കുകളവിദലെകാ ലഷഡഡ്യൂള്ഡപ

വകാണവിജശ്യ  ബകാങ്കുകളവിദലെകാ   ആണപ  അവരുലടെ  തനതപ  ഫണപ  സൂകവിക്കുന്നതപ .   എന്നകാല്,

പ്രകാദദശവിക സര്കകാരുകള്കപ ആവശശ്യമകായ വവികസനഫണപ, സരംരകണഫണപ, ലപകാതുആവശശ്യ

ഫണപ എന്നവിവ ട്രഷറവി  വഴവിയകാണപ സഞവിതനവിധവിയവില് നവിനരം മകാറവിലയടുക്കുന്നതപ.  അതകായതപ,

പ്രകാദദശവിക  സര്കകാരുകളുലടെ  പണമവിടെപകാടുകളുലടെ  മുഖശ്യ  പങ്കുരം  ഇതവിനകരം  തലന്ന  ട്രഷറവി

വഴവിയകാണപ  നടെതവിവരുന്നതപ.   ലപകാതുആവശശ്യഫണപ  തനതു  ഫണവിനു  തുലെശ്യമകായവിട്ടകാണപ

കണകകാക്കുന്നതപ.  ഈ തുക ലസ്പെഷശ്യല് TSB അകക്കൗണവില് ആണപ സൂകവിചവിട്ടുള്ളതപ. പ്രകാദദശവിക

സര്കകാരുകളുലടെ ടെവി.എസപ.ബവി അകക്കൗണ്ടുകള്കപ ലവയപസപ ആന്ഡപ മദീന്സപ നവിയന്ത്രണങ്ങള്

ബകാധകമല. അതപ ലകകാണപ തലന്ന പ്രകാദദശവിക സര്കകാരുള്കപ അവരുലടെ ആവശശ്യകാനുസരണരം

ടെവി  അകക്കൗണ്ടുകളവില്  നവിനരം  ഫണ്ടുകള്  പവിന്വലെവികകാന്  കഴവിയുരം.  ഇദത  മകാതൃകയവില്

തലന്നയകാണപ  തനതു  ഫണ്ടുകളുരം  ട്രഷറവിയവില്  നവിദകപവികകാന്  നവിര്ദദ്ദേശവിചവിട്ടുള്ളതപ.  തദദ്ദേശ



സസയരംഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങളുലടെ തനതു ഫണവിലന നവിയന്ത്രണരം ഏലറ്റെടുകകാനുള്ള മകാര്ഗ്ഗമകാണപ

പ്രസ്തുത നടെപടെവിലയന്ന ആദകപരം വസ്തുതകാപരമല.  ബകാങ്കുകളവില് നവിദകപവിക്കുന്നതവിനപ  പകരരം

സരംസ്ഥകാന  ട്രഷറവിയവില്  നവിദകപവികണലമന്ന  നവിര്ദദ്ദേശരം  മകാത്രമകാണപ  നല്കവിയവിട്ടുള്ളതപ .  ഈ

നവിദകപങ്ങള്കപ  യകാലതകാരുവവിധ  ട്രഷറവി  നവിയന്ത്രണങ്ങളുരം  ബകാധകമല.  അവര്കപ

ആവശശ്യകാനുസരണരം ഫണപ എദപകാള് ദവണലമങവിലരം പവിന്വലെവികകാരം.  ആയതവിനകാല് അവരുലടെ

തനതു  ഫണ്ടുരം  ലസ്പെഷശ്യല്  TSB  അകക്കൗണവില്  സൂകവിക്കുന്നതകായവിരവിക്കുരം  ഉചവിതരം.   കൂടെകാലത

ചവിലെവഴവികകാലത കവിടെക്കുന്ന തുക ട്രഷറവിയവില് ബകാലെന്സകായവി നവില്ക്കുകയുരം ലചയരം.  സരംസ്ഥകാന

സര്കകാരവിലന നവിലെവവിലലെ സകാമ്പതവിക സ്ഥവിതവി പരവിഗണവിക്കുദമ്പകാള് ഈ തദീരുമകാനരം കൂടുതല്

അഭവികകാമശ്യമകായവിരവിക്കുരം.  ഈ  വവിഷയരം  സരംബനവിച  തദീരുമകാനരം  17/4/2020 ല്  കഴവിഞ

സര്കകാരവിലന  കകാലെതപ  മുന്  ധനകകാരശ്യ  മന്ത്രവി  ഫയലെവില്  ദരഖലപടുതവിയവിരുലന്നങവിലരം

ദകകാവവിഡപ  ദലെകാകപഡക്കൗൺ  കകാലെരം  കഴവിഞപ  സര്ക്കുലെര്  പുറലപടുവവിചകാല്  മതവിലയന്നപ

29/4/2020 ല്  നവിര്ദദ്ദേശവിക്കുകയകായവിരുന.  തുടെര്ന്നപ  നവിലെവവിലലെ  ബഹ.  ധനകകാരശ്യ  മന്ത്രവിയുലടെ

16/9/2021  ലലെ  ഉതരവപ  പ്രകകാരരം  ഈ  നവിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  1/4/2022  പ്രകാബലെശ്യതവില്

നടെപവിലെകാകണലമന്നപ  നവിര്ദദ്ദേശവിക്കുകയുരം  ആയതു  പ്രകകാരരം  18/09/2021  ലലെ  80/2021/ധന

സര്ക്കുലെര് പുറലപടുവവിക്കുകയുമകായവിരുന. 


