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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2637 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാസഹകരണ സംഘ�ളിൽ ഡിജി�ൽ ബാ�ിംഗ് േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ,
�ീമതി സി. െക. ആശ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് �ാഥമിക കാർഷിക
വാ�ാസഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം

പരി�രി��തിനായി ഡിജി�ൽ ബാ�ിംഗ്
സൗകര��ൾ ഏർെ��േ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. േകരള ബാ�ിെ�
�പീകരണേ�ാെട സം�ാനെ� �ാഥമിക
കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ��െട
�വർ�നം കാേലാചിതമായി
പരി�രി�രി��തിെ� ഭാഗമായി േകരള�ിെല

�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ
സംഘ�ളിൽ ഏകീ�ത േസാ�് െവയർ
നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

(ബി) �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാസഹകരണ
സംഘ�ൾ�ായി ഏകീ�ത ബാ�ിംഗ് േസാ�്
െവയർ നട�ിലാ�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��

1611 �ാഥമിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ��ം
അവ�െട ശാഖകളി�ം, േകാമൺ േസാ�് െവയർ
നട�ിലാ���മായി ബ�െ�� വിഷയ�ൾ
പരിേശാധി��തിനായി സർ�ാരിെ� 10-08-
2020 െല സ.ഉ.(സാധാ) 345/2020/സഹ ന�ർ
ഉ�രവ് �കാരം സഹകരണ സംഘം രജി�ാർ
െചയർമാൻ ആയി NIC, IT Mission, Kerala
Bank, PACS �തിനിധി എ�ിവർ ഉൾെ�� ഒ�
േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ക�ം, ടി
േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി Request for Proposal (RFP)
ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��. ടി RFP �കാരം
ലഭി�� െട��കൾ പരിേശാധി��തി
േല�ായി, സർ�ാരിെ� 13-01-2021 െല സ.ഉ.
(സാധാ) 21/2021/സഹ ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം,
സഹകരണ സംഘം രജി�ാർ െചയർമാൻ ആയി
NIC, IT Mission, Kerala Bank, PACS �തിനിധി,
സഹകരണ സംഘം രജി�ാർ ആഫീസിെല
അഡീഷണൽ രജി�ാർ (െ�ഡി�്), േനാഡൽ
ആഫീസർ (ഐ.ടി) എ�ിവെര ഉൾെ���ി

െകാ�് ഒ� െട�ി�ൽ ക�ി�ി�ം
�പീകരി�ി��്. േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി
ത�ാറാ�ിയ RFP സർ�ാർ അംഗീകരി�ക�ം,
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സർ�ാരിെ� നിർേദശാ�സരണം ഇ-െട�ർ
നടപടികൾ ആരംഭി�ക�ം െച�ി��. 09-02-
2021 ന് �ീ-ബിഡ്  മീ�ിംഗ് നട�ക�ം 31.12.2021
ന് �ൻപായി െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ാൻ

കഴി�െമ�് �തീ�ി��.

(സി)

ക����കൾ ഇ�ാ� �ാഥമിക കാർഷിക
വാ�ാസഹകരണ സംഘ�ളിൽ ക����ക�ം
അ�ബ� ഉപകരണ��ം വാ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം
കംപ��ൈറേസഷൻ നട�ിലാ�ാ� 47 �ാഥമിക
കാർഷിക വാ�ാ സംഘ�ൾ�് അവ�െട
ശാഖകൾ ഉൾെ�െട കംപ��ൈറസ്
െച��തിനായി കംപ���ക�ം അ�ബ�
ഉപകരണ��ം വാ��തിനായി 2020-2021
വാർഷിക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

സ�ിഡിയിന�ിൽ ധനസഹായം അ�വദി�
നൽകിയി��്.

(ഡി)

േഹാ�ി�ൽ െസാൈസ�ിക�െട
ആ�നികവൽ�രണ�ിനായി നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ�ീകരി�ി��്. േഹാ�ി�ൽ െസാൈസ�ിക�െട
ആ�നികവൽ�രണ�ിന് ആവശ�മായ
അത�ാ�നിക ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�ം,
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം വാർഷിക
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ആ�പ�ി സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് �വെട�� ധനസഹായം
അ�വദി� വ��. 1) ആ�പ�ി സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് േരാഗ നിർ�യ�ി��

അത�ാ�നിക/ അത��ാ�നിക ഉപകരണ�ൾ
വാ��തിന് ധനസഹായമായി 75 ല�ം �പ
പ�തി െചലവിെ� 70% ഏതാേണാ �റവ് ആയത്
സ�ിഡി, ഓഹരി, വാ� എ�ീ ഇന�ളിലായി
അ�വദി��. 2) ആ�പ�ി സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് ആം�ലൻസ്  വാ��തി��
സ�ിഡിയായി ആം�ലൻസ്  വില�െട 50%
അെ��ിൽ 10 ല�ം �പ ഇതിൽ ഏതാേണാ
�റവ് ആയത് അ�വദി��. 3) �ഡ്  ബാ�്
�ാപി��തിന് താ��്/ജി�ാ ആ�പ�ികൾ�്
േ�ാജ�് േകാ�ിെ� 80% അെ��ിൽ 80 ല�ം
�പ, ഏതാേണാ �റവ് ആയത് സ�ിഡി, ഓഹരി,
വാ� എ�ീ ഇന�ളിലായി അ�വദി�� 4)
ആ�പ�ി സഹകരണ സംഘ�ൾ�്
ഓഹരിയിന�ിൽ 20 ല�ം �പ അ�വദി��.

(ഇ) ഐ.സി.ഡി.പി. േ�ാജ�ിൽ ഉൾെ���ി ��ത
�ാഥമിക സംഘ�ളിെല അടി�ാന പ�ാ�ല

സൗകര��ൾ വികസി�ി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഐ.സി.ഡി.പി ര�ാം
ഘ� �വർ�ന�ൾ നിലവിൽ ഇ��ി, പാല�ാട് ,
��ർ എ�ീ ജി�കളിൽ നട�ിലാ�ി വ��.
അടി�ാന പ�ാ�ല സൗകര��ൾ
വികസി�ി� �തിനായി െക.എസ് .സി.ബി
�പാർശ െച�� ��ത ജി�കളിെല സഹകരണ
സംഘ��െട െ�ാേ�ാസ�കൾ സഹകരണ
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സംഘം രജി�ാർ പരിേശാധി�  ്സർ�ാരിെ��ം
എൻ.സി.ഡി.സി�േട�ം അ�മതി�്
വിേധയമായി ധനസഹായം അ�വദി�  ്നൽകി
വ��. ഓേരാ ജി�കൾ�ം 31.3.2021 വെര
അ�വദി� നൽകിയ ധനസഹായ�ിെ� വിവരം
�വെട േചർ��. ഐ.സി.ഡി.പി പാല�ാട്  ജി�-
46,49,15,590/ �പ ഐ.സി.ഡി.പി ��ർ ജി�–
30,93,44,350/- �പ ഐ.സി.ഡി.പി ഇ��ി ജി� –
43,12,85,115/- �പ

െസ�ൻ ഓഫീസർ


