
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 351 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ബാ�ിെ� നിേ�പ വളർ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�,
�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീ എം നൗഷാദ് , 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് 

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

(എ) േകരള ബാ�ിെന വാണിജ� ബാ�ക�മായി
മ�രി�ാൻ േശഷി�� ബാ�ായി
വികസി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�ം 13 ജി�ാ
സഹകരണ ബാ�ക�ം 29-11-2019-ൽ ലയി�്
േകരള ബാ�് �പി�തമായേ�ാൾ നിേ�പ�ി�ം

വാ�യി�ം �ലധന�ി�ം വർ�നവ്
ഉ�ാ�ക��ായി. സ�ഹ�ിെല എ�ാ�രം

ജനവിഭാഗ�ിെ��ം നിേ�പ ആവശ��ൾ

നിറേവ�ാൻ ഉത�� രീതിയി�� വിവിധതരം
നിേ�പ പ�തികൾ േകരള ബാ�ായതിന് േശഷം
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിയി��്. 2019-20-ൽ
61037.59 േകാടിയായി�� നിേ�പം 2020-21-ൽ
66731.61 േകാടിയായി വർ�ി�ി��തിന് േകരള
ബാ�ിന് കഴി�ി��്. നിലവിൽ േകരള ബാ�ിെ�
ശാഖകളിൽ വാണിജ� ബാ�കളിെലേ�ാെല
RTGS/NEFT, Mobile Banking, IMPs, ATM,
Micro ATM, NACH �തലായ ഡിജി�ൽ
േസവന�ൾ ലഭ�മാണ്. േകരള ബാ�് ഏകീ�ത
േസാ�് െവയർ സംവിധാനം നട�ിൽ വ��ി

��തൽ ഡിജി�ൈലേസഷൻ �വർ�ന�ൾ

ഏകീകരി�ം Omni Channel പ�തിയി�െട
ആ�നിക ഡിജി�ൽ േസവന�ൾ 2022 ഏ�ിൽ
�തൽ െപാ�ജന�ൾ�ം േകരള ബാ�ി�െട
ഇടപാ�കാർ�ം നൽകാൻ കഴി��വിധം
�വർ�ന�ൾ അതിേവഗം
നട�െകാ�ിരി��. േകരള ബാ�ിെ�
ഓഫീ�കളിൽ ഐ.ടി സംേയാജനം വഴി ഏകീ�ത
േസാ�് െവയർ നട�ിലാ��തിനായി േകരള
ഗവൺെമ�് ഐ.ടി മിഷൻ ഇ-െട�ർ േപാർ�ൽ
വഴി Request for proposal (RFP)
�സി�ീകരി�ക�ം നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�്

CBS & Allied Service േസവനദാതാവായി M/s
Wipro Ltd േന�ം Omni Channel
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േസവനദാതാവായി M/s Infrasoft Technologies
Ltd-േന�ം െതരെ���ക�ം , ഓർഡർ
നൽ�ക�ം െച�ി��്. ഐ.ടി സംേയാജന
നടപടിക�മായി ബ�െ��് േ�ാജ�് മാേനെ��്
ഓഫീസ് , �ിരം സംവിധാനമായ കമാൻഡ്
െസ�ർ എ�ിവ എറണാ�ളം CBO/CPC –യിൽ
�വർ�നം ആരംഭി�ി��്. 31-03-2020-ൽ
ബാ�ിെ� �ലധനപര�ാ�ത (CRAR) RBI
നി�ർഷി�ി�� 9% േ�ൽ എ�ി 10.18% ആയി

നിൽ��. ആെക നി�ിയ ആ�ി 14.47
ശതമാന�ം, അ� നി�ിയ ആ�ി 10.87% �ം
ആ�ം �റ��തിന് ഈ കാലയളവിൽ ബാ�ിന്
കഴി�ി��്. വ�ം വർഷ�ളിൽ നി�ീയ ആ�ി

പരമാവധി �റ��തി�� �വർ�ന��മായി

ബാ�് അതിേവഗം �േ�ാ�് േപായിെ�ാ�ിരി��.
നിലവിൽ ബാ�ിെ� 769 ശാഖകൾ�ം RBI-�െട
ൈലസൻസ്  ലഭി�ി��്. ബാ�ിന്
തിരെ���െ�� ഒ� ഭരണസമിതി 27-11-2020
�തൽ �വർ�ി��. �ടാെത വിവിധ
േമഖലയി�� �ഗ�െര ഉൾെ���ിെ�ാ��

ഒ� േബാർഡ്  ഓഫ് മാേനെ��് നിലവി��്.
ബാ�ിെ� �വർ�ന�ിന് ആവശ�മായ റി�വറി
ക�ി�ി, ഡിസി�ിനറി ക�ി�ി, ഇൻെവ�്െമ�്
ക�ി�ി, Branch Rationalisation Committee,
Credit Approval Committee, Asset Liability
Committee, Risk Management Committee,
Audit Sub Committee, Purchase Committee
�ട�ിയ ക�ി�ികൾ ബാ�ിെ� �വർ�ന�െള

വിലയി��ി നിയ�ി��. ബാ�ിെ�
�വർ�ന�ൾ വിലയി��ി നിർേ�ശ�ൾ
സമർ�ി�ാൻ ഒ� Agency- െയ നിേയാഗി�ി��്.

(ബി)

േകരള ബാ�ിെ� നിേ�പ�ി�ം ഇടപാടി�ം 2021
മാർ�  ്31 വെര എ� ശതമാനം വളർ�
േനടിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

(ബി) േകരള ബാ�ിെ� ഓഡി�് െച� കണ�് �കാരം
31-03-2020-ൽ ആെക നിേ�പം 61037.59 േകാടി
�പ ആയി��. 31-03-2021-ൽ ആെക നിേ�പം
66731.61 േകാടി �പയായി വർ�ി�ക��ായി.
9.33% നിേ�പ വർ�നവ് ബാ�ിന് േനടാൻ
കഴി�ി��്. 31-03-2020-ൽ ആെക ഇടപാട്
101194 േകാടിയായി��ത് 31-03-2021-ൽ
106397 േകാടി �പയായി. ഇത് 5.14%-െ�
വളർ�യാണ് കാണി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 വവിശദദീകരണ     കുറവിപപ

           കകരള സസംസസ്ഥാന സഹകരണ ബസ്ഥാങസം 13 ജവിലസ്ഥാ സഹകരണ ബസ്ഥാങകളസം 29-11-2019-ൽ
ലയവിചപ കകരള ബസ്ഥാങപ രൂപദീകൃതമസ്ഥായകപസ്ഥാൾ നവികക്ഷേപതവിലസം വസ്ഥായ്പയവിലസം മൂലധനതവിലസം വർദ്ധനവപ
ഉണസ്ഥാകുകയുണസ്ഥായവി.   സമൂഹതവിലല എലസ്ഥാതരസം ജനവവിഭസ്ഥാഗതവിലന്റെയുസം നവികക്ഷേപ ആവശശ്യങ്ങൾ
നവിറകവറസ്ഥാൻ ഉതകുന രദീതവിയവിലള വവിവവിധതരസം നവികക്ഷേപ പദ്ധതവികൾ കകരള ബസ്ഥാങസ്ഥായതവിനപ
കശഷസം ആവവിഷ്കരവിചപ നടപവിലസ്ഥാകവിയവിട്ടുണപ.   2019-20-ൽ 61037.59  കകസ്ഥാടവിയസ്ഥായവിരുന നവികക്ഷേപസം
2020-21-ൽ 66731.61 കകസ്ഥാടവിയസ്ഥായവി വർദ്ധവിപവിക്കുനതവിനപ  കകരള ബസ്ഥാങവിനപ കഴവിഞവിട്ടുണപ.  

         നവിലവവിൽ കകരള ബസ്ഥാങവിലന്റെ ശസ്ഥാഖകളവിൽ വസ്ഥാണവിജശ്യ ബസ്ഥാങകളവിലലകപസ്ഥാലല RTGS/NEFT,
Mobile  Banking,  IMPs,  ATM,  Micro  ATM,  NACH  മുതലസ്ഥായ ഡവിജവിറൽ കസവനങ്ങൾ ലഭശ്യമസ്ഥാണപ.
കകരള ബസ്ഥാങപ ഏകദീകൃത കസസ്ഥാഫപ ലവയർ സസംവവിധസ്ഥാനസം നടപവിൽ വരുതവി കൂടുതൽ
ഡവിജവിറലലകസഷൻ പ്രവർതനങ്ങൾ ഏകദീകരവിചസം Omni  Channel  പദ്ധതവിയവിലൂലട ആധുനവിക
ഡവിജവിറൽ കസവനങ്ങൾ  2022  ഏപ്രവിൽ മുതൽ ലപസ്ഥാതുജനങ്ങൾക്കുസം കകരള ബസ്ഥാങവിലൂലട
ഇടപസ്ഥാടുകസ്ഥാർക്കുസം നൽകസ്ഥാൻ കഴവിയുനവവിധസം പ്രവർതനങ്ങൾ അതവികവഗസം നടന്നുലകസ്ഥാണവിരവിക്കുന്നു. 

           കകരള ബസ്ഥാങവിലന്റെ ആഫദീസുകളവിൽ ഐ.ടവി സസംകയസ്ഥാജനസം വഴവി ഏകദീകൃത കസസ്ഥാഫപ ലവയർ
നടപവിലസ്ഥാക്കുനതവിനസ്ഥായവി കകരള ഗവൺലമന്റെപ ഐ.ടവി മവിഷൻ ഇ-ലടണർ കപസ്ഥാർട്ടൽ വഴവി Request
for proposal (RFP)  പ്രസവിദ്ധദീകരവിക്കുകയുസം നടപടവിക്രമങ്ങൾ പൂർതദീകരവിചപ CBS & Allied Service
കസവനദസ്ഥാതസ്ഥാവസ്ഥായവി M/s  Wipro  Ltd  കനയുസം Omni  Channel  കസവനദസ്ഥാതസ്ഥാവസ്ഥായവി M/s  Infrasoft
Technologies  Ltd-കനയുസം ലതരലഞടുകകയുസം ,   ഓർഡർ നൽകുകയുസം ലചെയവിട്ടുണപ.  ഐ.ടവി
സസംകയസ്ഥാജന നടപടവികളമസ്ഥായവി ബന്ധലപട്ടപ കപ്രസ്ഥാജകപ മസ്ഥാകനജപലമന്റെപ ആഫദീസപ സവിരസം
സസംവവിധസ്ഥാനമസ്ഥായ കമസ്ഥാൻഡപ ലസന്റെർ എനവിവ എറണസ്ഥാകുളസം CBO/CPC  –യവിൽ  പ്രവർതനസം
ആരസംഭവിചവിട്ടുണപ.

       31-03-2020-ൽ ബസ്ഥാങവിലന്റെ മൂലധനപരശ്യസ്ഥാപ്തത (CRAR)  RBI  നവിഷ്കർഷവിചവിട്ടുള 9%  കന്മേൽ
എതവി 10.18%  ആയവി നവിൽക്കുന്നു.  ആലക നവിഷവിയ ആസവി 14.47  ശതമസ്ഥാനവസം,  അറ നവിഷവിയ
ആസവി 10.87%  വസം ആയുസം കുറയ്ക്കുനതവിനപ ഈ കസ്ഥാലയളവവിൽ ബസ്ഥാങവിനപ കഴവിഞവിട്ടുണപ.
വരുസംവർഷങ്ങളവിൽ നവിഷദീയ ആസവി പരമസ്ഥാവധവി കുറയ്ക്കുനതവിനുള പ്രവർതനങ്ങളമസ്ഥായവി ബസ്ഥാങപ
അതവികവഗസം മുകനസ്ഥാട്ടപ കപസ്ഥായവിലകസ്ഥാണവിരവിക്കുന്നു.  നവിലവവിൽ ബസ്ഥാങവിലന്റെ 769 ശസ്ഥാഖകൾക്കുസം RBI-യുലട
ലലസൻസപ ലഭവിചവിട്ടുണപ. 

     ബസ്ഥാങവിനപ തവിരലഞടുകലപട്ട ഒരു ഭരണസമവിതവി  27-11-2020  മുതൽ പ്രവർതവിക്കുന്നു.
കൂടസ്ഥാലത വവിവവിധ കമഖലയവിലള പ്രഗത്ഭലര ഉൾലപടുതവിലകസ്ഥാണ്ടുള ഒരു കബസ്ഥാർഡപ ഓഫപ
മസ്ഥാകനജപലമന്റെപ നവിലവവിലണപ. 

     ബസ്ഥാങവിലന്റെ പ്രവർതനതവിനപ ആവശശ്യമസ്ഥായ റവികവറവി കമവിറവി,  ഡവിസവിപവിനറവി കമവിറവി,
ഇൻലവസപലമന്റെപ കമവിറവി,  Branch  Rationalisation  Committee,  Credit  Approval  Committee,
Asset Liability  Committee,  Risk Management Committee,  Audit  Sub Committee,  Purchase
Committee  തുടങ്ങവിയ കമവിറവികൾ ബസ്ഥാങവിലന്റെ പ്രവർതനങ്ങലള വവിലയവിരുതവി നവിയനവിക്കുന്നു.



ബസ്ഥാങവിലന്റെ പ്രവർതനങ്ങൾ വവിലയവിരുതവി നവിർകദ്ദേശങ്ങൾ സമർപവികസ്ഥാൻ ഒരു Agency-  ലയ
നവികയസ്ഥാഗവിചവിട്ടുണപ.

             കകരള ബസ്ഥാങവിലന്റെ ഓഡവിറപ ലചെയ കണകപ പ്രകസ്ഥാരസം 31-03-2020-ൽ ആലക നവികക്ഷേപസം
61037.59 കകസ്ഥാടവി രൂപ ആയവിരുന്നു.  31-03-2021-ൽ ആലക നവികക്ഷേപസം 66731.61 കകസ്ഥാടവി രൂപയസ്ഥായവി
വർദ്ധവിക്കുകയുണസ്ഥായവി.   9.33%  നവികക്ഷേപ വർദ്ധനവപ ബസ്ഥാങവിനപ കനടസ്ഥാൻ കഴവിഞവിട്ടുണപ.   31-03-
2020-ൽ ആലക ഇടപസ്ഥാടപ 101194  കകസ്ഥാടവിയസ്ഥായവിരുനതപ 31-03-2021-ൽ 106397  കകസ്ഥാടവി രൂപയസ്ഥായവി.
ഇതപ 5.14%-ലന്റെ വളർചയസ്ഥാണപ കസ്ഥാണവിക്കുനതപ.
            

                                                            
                                                                       


