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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2600 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ബാ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

േകാവിഡ്  പ�ാ�ല�ിൽ േകരള ബാ�്
എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് കർഷകർ�്
ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി�ി�ളളത്; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(എ) േകരള ബാ�് േകാവി�മായി ബ�െ��്

കർഷകർ�് �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ
സഹകരണ സംഘ�ൾ �ഖാ�ിരം SLF വാ�ാ
പ�തിയി�െട �റ� നിര�ിൽ വാ�
ലഭ�മാ���്. �ടാെത KCC വാ�ാ
പ�തിയി�െട�ം 50,000/-�പവെര
െനൽ�ഷി�് പലിശ രഹിത വാ��ം, ലഭ�മാ�ി
വ���്. കർഷകർ�് േനരി�് േകരള ബാ�് വഴി
Kissan Mithra പ�തി �കാരം ��് ല�ം
�പവെര�� വാ�കൾ 4% പലിശ നിര�ി�ം,
��് ല�ം �പ�് �കളിൽ 8.50% നിര�ി�ം,
സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ വഴി 20.00 ല�ം
�പവെര�ം, കാർഷിക-കാർഷിേകതര
ആവശ��ൾ�് 60.00 ല�ം �പവെര���
വാ�ാകൾ ലഭ�മാ�ിവ���്.

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി 2021 ഏ�ിൽ �തൽ ആഗ�്
31 വെര�ളള കാലയളവിൽ േകരള ബാ�്
കർഷകർ�് നൽകിയ വാ� �ക എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ിൽ നി�ം 01.04.2021 �തൽ
31.08.2021 വെര കർഷകർ�് 2,844.00 േകാടി
�പ കാർഷിക ആവശ��ൾ�് അ�വദി�്
നൽകി വ���്.

(സി)
��ത വാ�കളിേ�ൽ പലിശ നിര�്
�റ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ പലിശ നിര�ി��ായ
ഇള�കൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ബാ�് കർഷകർ�് നൽകിവ��
കാർഷിക വാ��െട പലിശ നിര�് �റ�ി��്.
നിലവി��ായി�� 7% പലിശയിൽ നി�ം 6%
മായി�ാണ് �റ�ി��ത്.

(ഡി) 2021 ഏ�ിൽ �തൽ ആഗ�് 31 വെര േകരള
ബാ�് എ� േകാടി �പ�െട ബിസിന�്
നട�ി; ആയതിൽ നി�� ലാഭം
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) 2021 ഏ�ിൽ 1 ന് 66731.61 േകാടി
�പയായി�� നിേ�പം. 31-08-2021-ൽ
662.09 േകാടി �പ വർ�ി�  ്67393.70 േകാടി
�പയായി. ��ത കാലയളവിൽ
വാ�യായി�� 39664.93 േകാടി �പ 1017.99
േകാടി �പ വർ�ി�  ്40682.92 േകാടി
�പയായി. അ�െന ആെക ബിസിന�്
1680.08 േകാടി �പ വർ�ി�  ്1,08,076.62
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േകാടി �പയായി. ഇ�വഴി ഉ�ായ അ�പലിശ
വ�മാന ലാഭമായി കി�ിയത് 192 േകാടി
�പയാണ്.

(ഇ)
��ത കാലയളവിൽ സമാഹരി� നിേ�പം,
പിരിെ��� കി�ാ�ടം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2021 ഏ�ിൽ �തൽ ആഗ�് വെര ബാ�് 675.33
േകാടി �പ നിേ�പമായി സ�ീകരി�ി��്.
��ത കാലയളവിൽ കി�ാ�ടം ഇന�ിൽ 1673
േകാടി �പ പിരി�ി��്.

(എഫ്) േകരള ബാ�ിെ� നിലവിെല ആ�ിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(എഫ്)
.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



    31-03-2021-ലലെ ആഡഡിററ്റ് ലചെയ്ത കണകറ്റ്  പ്രകകാരരം കകരള ബകാങഡിലന
ആലക ആസഡി വഡിവരങ്ങൾ ചുവലടെ കചെർക്കുന.

                                    (തുക കകകാടെഡിയഡിൽ)  
Cash in Hand & Bank 4887.35

Balance with other Bank 458.50

Money at Call & Short 
Notice

8331.94

Investment 25704.05

Loans & Advance 39664.93

Interest Receivable 1719.02

Premises 651.00

Furniture & Fixtures 36.45

Other Assets 1428.96

Non Banking Assets 42.90


