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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 698 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ േമഖലയിെല നിയ�ണ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ്
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലെയ
ബാധി�� രീതിയിൽ േക�സർ�ാ�ം റിസർ�്
ബാ�ം എെ��ി�ം നിബ�നകേളാ

നിയ�ണ�േളാ ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) 2020-െല ബാ�ിംഗ് െറ�േലഷൻ (േഭദഗതി)
നിയമ�ിൽ വ��ിയ േഭദഗതി നിർേ�ശ�ൾ
സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലെയ
�തി�ലമായി ബാധി�ി��്. ടി േഭദഗതി �കാരം
കാർഷിക വാ� നൽ�� �ാഥമിക സംഘ�ൾ
‘Bank, Banker, Banking’ എ�ീ പദ�ൾ
അവ�െട േപരിേനാെടാ�ം േചർ�്

ഉപേയാഗി��തിന് വില�്
ഏർെ���ിയി�ളള�ം ഇടപാ�കാർ�് െച�്
േപാ�� സൗകര��ൾ
ഉപേയാഗി�ാനാവാ��മാണ്. ടി േഭദഗതി
�ാഥമിക സംഘ�െള (ബാ�് എ� േപരിൽ)
Banking �വർ�ന�ൾ നട��തിന്
നിയ�ണം ഏർെ����. ത�ലം Bank എ�
േപരിൽ �വർ�ി�� സംഘ��െട മതി�്
ഇ�ാതാ�ാ�ം ആയത് വഴി നിേ�പ�ിൽ �റ�
വ��തി�ം കാരണമാ�ം. �തിയ േഭദഗതിയി�െട
ബാ�ിംഗ് െറ�േലഷൻ നിയമ�ിെല െസ�ൻ 10
െല വ�വ�കൾ ബാ�ിംഗ് ൈലസൻ�ളള
സഹകരണ ബാ�കൾ�ം
ബാധകമാ�ക��ായി. ��ത നിയമ
വ�വ�കൾ �കാരം മാേനജിംഗ് ഡയറ��െട
നിയമന�ി�� േയാഗ�ത�ം നിയമന
കാലാവധി�ം നി�യി��തി�� അധികാരം
റിസർ�് ബാ�് ഓഫ് ഇ��യിൽ അർ�ിതമാണ്.
10(B) യിെല വ�വ�കൾ െചയർമാെ� േയാഗ�ത
നി�യി��താണ്. െചയർമാെന
നിയമി��തി�ം, നീ�ം െച��തി�ം റിസർ�്
ബാ�് ഓഫ് ഇ���് അധികാരം നൽ���്. ടി
േഭദഗതികെള�ാം േകരള സഹകരണ സംഘം
നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം വി��മാണ്.
െസ�ൻ 12 ൽ വ��ിയ േഭദഗതി �ലം ജി�ാ
സഹകരണ ബാ�കൾ, അർബൻ സഹകരണ
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ബാ�കൾ സം�ാന സഹകരണ ബാ�കൾ
എ�ിവ�് RBI �െട �ൻ�ർ അ�മതി വാ�ിയ
േശഷം public issue, private placement of share,
preference share issue എ�ിവ
നട�ാ��താണ്. അംഗ�ൾ�് െമ�ർഷി�്
സറ�ർ െച�്, ഓഹരി തിരി�  ്വാ��തി�ം
കഴി��ത�. ഇ��ലം ഓഹരി പിൻവലി�ാ��
അവസരം ഇ�ാതാ��താണ്. ആയത് സഹകരണ
നിയമ�ി�ം, വ�വ�കൾ�ം വി��മാണ്.
ബാ�ിംഗ് നിയമ�ിെല 36 AA നിയമ�കാരം,
ബാ�ിംഗ് �ാപന�ളിെല മാേനജിംഗ് ക�ി�ിെയ
supersede െച�ാൻ RBI-�് അധികാര��്.
നിയമേഭദഗതിയി�െട 36 AAA എ� �തിയ
േഭദഗതി ഉൾെ���ക��ായി. ഈ
േഭദഗതിയി�െട സഹകരണ ബാ�ിംഗ്
�ാപന��െട ഭരണസമിതിെ�തിെര
നടപടിെയ��ാ�ം ബാ�ിംഗ് ൈലസൻ�ളള
സഹകരണ ബാ�ക�െട ഭരണസമിതിെയ നീ�ം
െച�ാ�ം RBI-�് അധികാരം നൽ���്.
ആ�ിെ� 56-ം വ��ിൽ വ��ിയ

േഭദഗതിയി�െട, സഹകരണ �ാപന��െട

�വർ�ന�ളിൽ ഇടെപടാൻ RBI-�് വി�ലമായ
അധികാരം നൽ���്. സംഘ�ിെ� Bye-law
റ�ാ�ാൻ േപാ�ം RBI-�് അധികാരം
നൽ���്. �ടാെത 20, 24, 26, 45 വ��കളി�ം
േഭദഗതി വ��ിയി��്. ഇെത�ാം സഹകരണ
േമഖലയിെല �വർ�ന�െള െമാ�മായി

ബാധി��താണ്. 97 മത് ഭരണ ഘടന േഭദഗതി,
ബാ�ിംഗ് റ�േലഷൻ നിയമ േഭദഗതി, ആദായ

നി�തി�മായി ബ�െ�� േഭദഗതികൾ എ�ിവ
�ലം സഹകരണ േമഖലയിൽ നട��
ഇടെപട�കൾ സഹകരണ സംഘ��െട
സ�ത�മായ �വർ�ന�ളിൽ പലതര�ി��

ഇടെപട�കൾ ഉ�ാ���്. മാനദ��ൾ

പാലി�ാെത മൾ�ി േ��് സഹകരണ സംഘ�ൾ
സം�ാന�ിനക�് �വർ�ി��ത് �ലം
സം�ാന സഹകരണ സംഘം നിയമ �കാരം
�വർ�ി�� സഹകരണ �ാപന�ൾ

�ർബലെ��� അവ� ഉ�ാ���്.

(ബി) ഇ�കാരം നിയ�ണ�ൾ
ഏർെ���ിയി�െ��ിൽ ആയതിെന

മറികട��തി�േവ� എെ��ി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ബാ�ിംഗ് നിയമ(േഭദഗതി) 2020 ബിൽ,
നിയമമാ��തിന് �ൻപ് ആയതിെല,
സഹകരണബാ�കെള ബാധി�� വിഷയ�ളിൽ
േഭഗദതി േവണെമ�് 14-ം േകരള നിയമസഭ ഒ�
�േമയ�ി�െട ഐകകേ�ന

ആവശ�െ��ക��ായി. സം�ാന�് നി�ളള
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പാർലെമ�് അംഗ�ൾ �ഖാ�ിര�ം ��ം േക�
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ���ിയി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


