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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 694 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ബാ�ിെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 

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

(എ)

േകരള ബാ�് വഴി എ�ാ ആ�നിക ബാ�ിംഗ്

സൗകര���ം ഇടപാ�കാർ�് ലഭ�മാ�വാൻ

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ആ�നിക ബാ�ിംഗ് േമഘലയിൽ നൽ��

േസവന�ളായ RTGS/NEFT, Mobile Banking,
IMPS(Immediate Payment System), Internet
Banking, UPI (Unified Payment Interface,
BBPS (Bharat Bill Payment System),
CTS(Cheque Truncation System), ATM, Micro
ATM, FASTag, AEPS(Aadhaar Enabled
Payment System), E-KYC, CKYC,
PFMS(Public Finance Management System),
DMR(Digital Member Register),
NACH(National Automated Clearing House)
�തലായ ഡിജി�ൽ േസവന�ൾ എ�ാം േകരള

ബാ�ി�െട നൽകി ന�ജനേറഷൻ ബാ�കേളാട്

കിടപിടി�� തര�ി�� േസവന�ൾ

ലഭ�മാ��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി��്.
ആയതി�� Solution Providers-െന

തിരെ����തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�്

വ��. 2022 ഏ�ിൽ �തൽ ആ�നിക ഡിജി�ൽ

േസവന�ൾ േകരള ബാ�ി�െട ഇടപാ�കാർ�്

നൽകാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.

(ബി) എ�ാ ജനവിഭാഗ��െട�ം വാ� ആവശ��ൾ

നിർ�ഹി�ാൻ കഴി�ംവിധം �തിയ വാ�ാ

പ�തികൾ േകരള ബാ�് വഴി ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

.

(സി)
വ�ാപാര, വ�വസായ േമഖലകൾ�് ഉേ�ജനം

നൽകാൻ കഴി�ംവിധം േകരള ബാ�ിെ�

�വർ�നം വി�ലീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�് ��തായി നട�ിലാ�ി വ�� K.B
മി�(MSME), K.B �വിധ(MSME), KB �വ

മി�, K.B ഭ�� സം�രണ വ�വസായ വാ� എ�ീ

വാ�ാ പ�തികളി�െട വ�ാപാര വ�വസായ

േമഖലകൾ� ഉേ�ജനം നൽ��താണ്.
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(ഡി) കാർഷിക ആവശ��ൾ�ായി

സ�ിഡിേയാ��ടിയ വാ� പ�തികൾ

േകരളബാ�് ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�ിൽ കാർഷിക അവശ��ൾ�ായി

സ�ിഡിേയാ��ടിയ താെഴ പറ�� വാ�ാ

പ�തികൾ ആവി�രി�ി��്. 1. PACS on MSC
2. Kissan cash credit(KCC) 3. LT Agriculture 4.
Diary Loan 5. Fisheries, Poultry & Agricultural
allied activities. 6. Farmer‘s producers
Organisations(FPO) 7. Self Help Group(SHG) 8.
Joint Liability Group(JLG) 9. Kissan Mithra 10.
Agri.Gold Cash Credit

(ഇ)
േകരള ബാ�ിെ� ഡിജി�ൽ ഇടപാ�കളിെല

�ര� ഉറ�വ���തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) േകരള േബാ�ിെ� എ�ാ എ.ടി.എ�കളി�ം RBI
നി�ർഷി�ി�� EMV സംവിധാനം

നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ ഘ�ം ഘ�മായി

�േരാഗമി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



  കകേരളതത്തിലല വത്തിവത്തിധ കമേഖലയത്തിലുള ജനവത്തിഭഭാഗങ്ങൾക്കുകവണത്തി കകേരള ബഭാങങ വവവത്തിദദ്ധ്യമേഭാർന
വഭായഭാ പദതത്തികേൾ ആവത്തിഷ്കരത്തിച നടപത്തിലഭാകത്തി വരുന.  
    മുൻ ജത്തിലഭാ ബഭാങ്കുകേളത്തിൽ നത്തിലവത്തിലുണഭായത്തിരുന വഭായഭാ പദതത്തികേൾ തുടരുനതത്തിന പുറലമേ തഭാലഴ
പറയുന വഭായഭാ പദതത്തികേളള ബഭാങങ നടപത്തിലഭാകത്തിയത്തിട്ടുണങ.
1. വമേകകഭാ ഫത്തിനഭാൻസങ വഭായ:-  ഗഭാമേമീണ കമേഖലയുലട സഭാമ്പതത്തികേ പുകരഭാഗതത്തി ലകദ്ധ്യള ലവചങ

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കുള സസ്വയള സഹഭായ സളഘങ്ങൾക്കുള നൽകുന വഭായയഭാണങ വമേകകഭാ
ഫത്തിനഭാൻസങ.   കുടളബശമീ വഴത്തിയുള ,  SHG  വഴത്തിയുള 20.00  ലകള രൂപ വലര വഭായയഭായത്തി
നൽകുനതഭാണങ.
2020-21  സഭാമ്പതത്തികേ വർഷള 145  കകേഭാടത്തി രൂപയുലട വഭായഭാ വമേകകഭാ ഫത്തിനഭാൻസങ
സളവത്തിധഭാനതത്തിലുലട വത്തിതരണള ലചെയത്തിട്ടുണങ.
മുഖദ്ധ്യമേനത്തിയുലട സഹഭായ ഹസള വഭായഭാ പദതത്തിയത്തിൽ മേഭാതള SHG  കേഭാർകങ 95.00  കകേഭാടത്തി രൂപ
അനവദത്തിച.

2. കേത്തിസഭാൻ മേത്തിത(KCC):-  കേത്തിസഭാൻ കഡത്തിറങ കേഭാർഡങ പദതത്തിയത്തിൽ വരുന കേർഷകേർകങ
പലത്തിശയത്തിളകവഭാടകൂടത്തി (Interest  Subvention)  4%  പലത്തിശ നത്തിരകത്തിൽ നൽകുന കേഭാർഷത്തികേ
വഭായയഭാണത്തിതങ , പരമേഭാവധത്തി 3.00 ലകള രൂപ വലര നൽകുന.

3. LT  Agricultural  Loan(ദമീർഘകേഭാല കേഭാർഷത്തികേ വഭായകേൾ)  :-  കേർഷകേർകങ 60.00  ലകള രൂപ
വലര കുറഞ പലത്തിശ നത്തിരകത്തിൽ നൽകുന വഭായഭാ പദതത്തിയഭാണത്തിതങ.   നബഭാർഡങ
ധനസഹഭായകതഭാലടയഭാണങ ഈ പദതത്തി നടപത്തിലഭാകത്തി വരുനതങ .

4. സഭാധഭാരണ സസ്വർണ്ണപണയ വഭായ (3 മേത്തിനട്ടത്തിനളത്തിൽ ലഭത്തിക്കുനതങ)-  സഭാധഭാരണ സസ്വർണ്ണപണയ
വഭായയഭാണത്തിതങ.   3  മേത്തിനട്ടു ലകേഭാണങ സസ്വർണ്ണള പണമേഭാകഭാൻ സഭാധത്തിക്കുന.   മേഭാർകറങ വത്തിലയുലട
75%  ഉപകഭഭാകഭാവത്തിനങ ലഭത്തിക്കുന.

5. പ്രവഭാസത്തികേൾകഭായത്തി –  പ്രവഭാസത്തി കേത്തിരൺ :-  30.00  ലകള രൂപ വലരയുള ലപ്രഭാജക്ടുകേൾകങ
നൽകുന വഭായ കനഭാർക റൂട്ടങസുമേഭായത്തി സഹകേരത്തിചങ പ്രവഭാസത്തികേൾകങ കകേഭാവത്തിഡങ-19
പശഭാതലതത്തിൽ മൂലധന പലത്തിശ സബങസത്തിഡത്തി ഉൾലപലട പുതത്തിയ സളരളഭങ്ങൾകങ പ്രവഭാസത്തി
കേത്തിരൺ വഭായ നൽകേത്തി വരുന.

6. MSME  വഭായഭാ:-  ഈ പദതത്തികേൾ ലചെറുകേത്തിട കേചവടകഭാർ,  വദ്ധ്യപഭാരത്തികേൾ,  വദ്ധ്യവസഭായത്തികേൾ
എനത്തിവർകഭായത്തി ഒരു കകേഭാടത്തി രുപ വലര 8.75  %   പലത്തിശ  നത്തിരകത്തിൽ അനവദത്തിക്കുനതഭാണങ.
ലളത്തിതമേഭായ ജഭാമേദ്ധ്യ വദ്ധ്യവസ്ഥയത്തിൽ യുവഭാകൾക്കുള പുതത്തിയ സളരളഭകേർക്കുള സസ്വയള ലതഭാഴത്തിലത്തിലൂലട
സഭാമ്പതത്തികേ ഭദ്രത ഉറപഭാകഭാൻ ഈ പദതത്തിയത്തിലൂലട സഭാധത്തിക്കുള.

7. MSME  സുവത്തിധ പദതത്തി:- 20.00 ലകള രൂപ വലര നൽകുനതഭാണങ.  ലചെറുകേത്തിട വദ്ധ്യഭാപഭാരത്തികേൾക്കുള
ദത്തിവസ കവതന അടത്തിസ്ഥഭാനതത്തിൽ കജഭാലത്തി ലചെയ്യുനവർക്കുള  സളരളഭങ്ങൾ തുടങ്ങഭാൻ നൽകുന
വഭായ, വസ ജഭാമേദ്ധ്യതത്തിൽ കുറഞ പലത്തിശ നത്തിരകത്തിൽ നൽകുനതഭാണങ.

8. ഭവന വഭായ :- കകേരള ബഭാങത്തിൽ കുറഞ പലത്തിശ നത്തിരകത്തിൽ പ്രകതദ്ധ്യകേ ഭവന വഭായഭാ പദതത്തി 30.00
ലകള രൂപ വലര ലഭത്തിക്കുനതഭാണങ.  ഭവന അറകുറപണത്തികേൾ,  കൂട്ടത്തികചർകൽ ഇവയള പ്രകതദ്ധ്യകേള
വഭായ ലഭത്തിക്കുനതഭാണങ.  കൂടഭാലത PMAY പദതത്തി പ്രകേഭാരമുള സബങസത്തിഡത്തിയുള ലഭദ്ധ്യമേഭാകത്തി വരുന.

9. വദ്ധ്യകത്തിഗത വഭായ:-  10.00 ലകള രൂപ വലര നൽകുന.  സർകഭാർ അർദസർകഭാർ തുടങ്ങത്തിയ



ജമീവനകഭാർകങ സഭാലറത്തി സർട്ടത്തിഫത്തികറത്തിലന ജഭാമേദ്ധ്യതത്തികന്മേൽ അനവദത്തിക്കുന വഭായയഭാണത്തിതങ.
10. ലപൻഷൻ വഭായ:-   സർവമീസങ ലപൻഷൻകേഭാർകങ (ബഭാങങ മുകഖന ലപൻഷൻ

വഭാങ്ങുനവർകങ) ഒരു ലകള രൂപയുലട പ്രകതദ്ധ്യകേ വഭായ പദതത്തി.
11.ലകേ.ബത്തി ലഭാപങ കടഭാപങ/ടഭാബ്ലറങ വഭായ:-  സർകഭാർ/എയങഡഡങ സകൂളത്തിൽ പഠത്തിക്കുന

വത്തിദദ്ധ്യഭാർതത്തികേൾകങ ലഭാകപഭാപങ/ടഭാബ്ലറങ വഭാങ്ങഭാൻ സഹഭായത്തിക്കുനതത്തിനങ കവണത്തിയുള വഭായഭാ
പദതത്തിയഭാണത്തിതങ.  ഈ പദതത്തിയത്തിൽ 50,000/- രൂപ വലര വഭായ നൽകുന.  

12. ലകേ.ബത്തി സഹകേരണ മേത്തിത:-   പ്രഭാഥമേത്തികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളത്തിൽ കജഭാലത്തി ലചെയ്യുന
ജമീവനകഭാർകങ കവണത്തിയുള വഭായഭാ പദതത്തിയഭാണത്തിതങ.   10.00 ലകള രൂപ വലര ഈ വഭായഭാ
പദതത്തി വഴത്തി വത്തിതരണള ലചെയ്യുന.  

13. ലകേ.ബത്തി വത്തിദദ്ധ്യഭാഭദ്ധ്യഭാസ വഭായ:- ഇനദ്ധ്യയത്തിലുള വത്തികദശതള വത്തിദദ്ധ്യഭാർതത്തികേളലട ഉപരത്തിപഠനതത്തിനങ
കവണത്തിയുള വഭായഭാ പദതത്തിയഭാണത്തിതങ.   ഇനദ്ധ്യയ്ക്കകേതങ 10.00  ലകള രൂപ വലരയുള വത്തികദശതങ
പഠത്തിക്കുനതത്തിനങ 20.00 ലകള രൂപ വലരയുള വഭായ നൽകുന.

14. ലകേ.ബത്തി ലഹഡങ കലഭാഡങ വർകകഴങ:-  കകേരള ലഹഡങ കലഭാഡങ വർകകഴങ ലവൽലഫയർ
കബഭാർഡത്തിനങ കേമീഴത്തിൽ കജഭാലത്തി ലചെയ്യുന ലതഭാഴത്തിലഭാളത്തികേൾകങ കവണത്തിയുള വഭായഭാ പദതത്തിയഭാണത്തിതങ.
ഒരു ലകള രൂപ വലര വഭായയഭായത്തി നൽകുന. 

15. ലകേ.ബത്തി കകേഭാവത്തിഡങ സുരക:-   നത്തിലവത്തിൽ   ബഭാങത്തിൽ വഭായയുളവരുള കകേഭാവത്തിഡങ
പ്രതത്തിസനത്തി കനരത്തിട്ടവരുമേഭായ ഉപകഭഭാകഭാകൾക്കു കവണത്തിയുള വഭായഭാ പദതത്തിയഭാണത്തിതങ.
നത്തിലവത്തിൽ എടതത്തിരുന വഭായയുലട 25% വലര നൽകുന.

16. ലകേ.ബത്തി സുകവഗ:-  പുതത്തിയകതഭാ,  second  hand  വഭാഹനകമേഭാ വഭാങ്ങുനതത്തിനങ പരമേഭാവധത്തി
10.00 ലകള രൂപ വലര വഭായയഭായത്തി അനവദത്തിക്കുന പദതത്തി.

17. ലകേ.ബത്തി കമേഭാർട്ടങ കഗജങ വഭായ:-   വസ ജഭാമേദ്ധ്യതത്തികന്മേൽ വത്തിവത്തിധ ആവശദ്ധ്യങ്ങകഭായത്തി 60.00
ലകള രൂപ വലര ഈ വഭായ പദതത്തിയത്തിൽ വത്തിതരണള ലചെയ വരുന.

18. ലകേ.ബത്തി ഭകദ്ധ്യ സളസ്കരണ വദ്ധ്യവസഭായ വഭായ:-  ഭകദ്ധ്യ സളസ്കരണ സൂക വദ്ധ്യവസഭായ
കമേഖലയ്ക്കങ വകേതഭാങ്ങഭായത്തി 60.00  ലകള രൂപ വലര കേഭാലഭാവധത്തി വഭായയഭായത്തി അനവദത്തിച
നൽകുന.


