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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4366 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ബാ�ിെ� നിലവിെല �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) േകരള ബാ�ിെ� നിലവിെല �വർ�നം

വിശദമാ�േമാ;
(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് േശഷം ആദ�െ�

�ർ� സാ��ിക വർഷം (2020-21)
അവസാനി�േ�ാൾ നിേ�പ�ിൽ 9.33 ശതമാനം
വർ�നവ് േനടി, 61,037.59 േകാടി �പയിൽ നി�ം
66,731.61 േകാടി �പയായാണ് നിേ�പം
വർ�ി�ത്. 2021 മാർ�  ്31-ന് 1,06,397 േകാടി
�പ�െട ആെക ബിസിന�് ആ��ത്. ഈ
വർഷെ� അ�ദായം 61.99 േകാടി �പയാണ്.
ലയന സമയ�് 24.34 ശതമാനമായി�� നി�ീയ
ആ�ി 14.47 ശതമാനമായി �റ�വാൻ കഴി�.
5,738 േകാടി �പയാണ് കഴി� സാ��ിക

വർഷം അവസാനി�േ�ാ�� നി�ിയ ആ�ി.
2019-20 സാ��ിക വർഷം 4315 േകാടി
�പയായി�� �നർവാ� സഹായം 2020-21
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 6058 േകാടി �പയായി
ഉയർ�. 40.39 ശതമാന�ിെ� വർ�നയാണ്
ഈ ഇന�ിൽ മാ���ായത്. ലയന സമയ�്

1151 േകാടി �പ സ�ിത ന�മായി��
ഉ�ായി��ത്. ഇത് 714 േകാടി �പയായി
�റ�ാൻ കഴി�. ബാ�ിെ� സാ��ിക

��ിരത�െട �ധാന �ചകമായ �ലധന
സ�യംപര�ാ�ത ലയന സമയ�് 6.26
ശതമാനമായി��. ഇേ�ാൾ അത് 10.18
ശതമാനമായി വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�. േകരള
ബാ�് �പീകരണ�ിന് േശഷം �ൻഗണനാ
േമഖലകളായ �ഷി, സർ�ീസ് ,ക�വടം, �ാമീണ
േമഖലയിെല െച�കിട സംരംഭ�ൾ, ൈമേ�ാ
ഫിനാൻസ് , �ാമീണ ഭവന നിർ�ാണം
�ട�ിയവയിൽ േക�ീകരി�ാണ്
�വർ�ി��ത്. ഈ േമഖലകളിെല െച�കിട
വാ�കൾ�ാണ് ഇേ�ാൾ ഊ�ൽ നൽ��ത്.
കഴി� സാ��ിക വർഷം സഹകരണ
സംഘ�ൾ വഴി�ം േനരി�ം ആെക 18,200 േകാടി
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�പയാണ് വാ�യായി വിതരണം െച�ത്. ��,
െച�കിട,ഇട�രം സംരംഭ േമഖലയി�� ൈമേ�ാ
സംരംഭ�ൾ�ായി MSME വാ�കൾ
വ��ിഗതമായി വിതരണം െച� വ��. �ടാെത
�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി �ടി
വിതരണം െച��താണ്. �ൾ ��ികൾ�ായി
ര�ിതാ�ൾ�് �ടി �േയാജന�ദമായ
േസവി�്സ്  അ�ൗ�് KB വിദ�ാനിധി എ�
േപരിൽ ത�ാറാ�ിയി��്. സഹകരണ േമഖല
കാലാകാല�ളിൽ നട�ിലാ�� ഒ��വണ

തീർ�ാ�ൽ പ�തി �ടാെത റിസർ�് ബാ�്
അ�ശാസി���േപാ�� ഒ� �ിര

സംവിധാനമായി �േത�ക ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ
പ�തി (OTS) ബാ�് നട�ിലാ�ിയി��്.
ലയന�ിന് െവ�വിളിയായി�� ഐ.ടി
ഇ�ർേ�ഷ�� െടൻഡർ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ി പർേ�സ്  ഓർഡർ നൽകി കഴി�.

(ബി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിൽ നി�്
വിഭി�മായി േകരള ബാ�ി��ായി�� �ധാന
േന��ൾ എെ��ാെമ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�ം 13 ജി�ാ
സഹകരണ ബാ�ക�ം 29-11-2019 -ൽ ലയി�്
േകരള ബാ�് �പീ�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�ി�ി�ാൻ േകരള
ബാ�ിന് കഴി�ി��്. ഈ നിേ�പ�ിൽ

13.51% CASA നിേ�പമാണ്. �ാഥമിക കാർഷിക
വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�ൾ, അെപ�് െലവൽ
സഹകരണ �ാപന�ൾ, െപാ�ജന�ൾ
എ�ിവരാണ് �ധാന ഉപേഭാ�ാ�ൾ. വ��ിഗത

വാ�ാ വിതരണ�ി�ം ൈവവിധ�വൽ�രണ�ി�

മായി വിവിധ തരം വാ�ാ പ�തികൾ ആവി�രി�
നട�ിലാ�ിയി��്. 2020-21 വർഷെ� ആെക
വാ�ാ ബാ�ിനിൽ�് 39665.03 േകാടി �പയാണ്.
ഈ േകാവിഡ്  കാല�് �വാസികൾ�ം,
കർഷകർ�ം, സാധാരണ�ാർ�ം ഒേ�െറ വാ�ാ
സഹായ�ൾ നൽകാൻ കഴി�ി��്.
കർഷകർ�് സഹായ ഹ�മായി �ാഥമിക
കാർഷിക സഹകരണ ബാ�കൾ �േഖന 1806.59
േകാടി �പ 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

SLF വാ�യായി അ�വദി�ി��്. �ടാെത
NABARD �നർവാ�ാ പ�തിയി�െട ദീർഘകാല
കാർഷിക വാ��ം നൽകിയി��്. സ�യം സഹായ
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സംഘ�ൾ�ം (SHG), ��ബാ��ത
സംഘ�ൾ�ം (JLG) േവ�ി Micro Finance
Scheme-ൽ �ഖ�മ�ി�െട സഹായഹ�ം
പ�തിയി�െട 121.10 േകാടി �പ
നൽ�ക��ായി. �വാസികൾ�ം അവ�െട
��ംബാംഗ�ൾ�ം 4% പലിശ നിര�ിൽ 11.70
േകാടി �പ സ�ർണപണയ വാ�യായി
നൽകിയി��്. �ടാെത �വാസി കിരൺ
പ�തിയിൽ 2.07 േകാടി �പ വിതരണം
െച�ി��്. �തിയ െതാഴിൽ സംരംഭകർ�ം,
വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�ം, െച�കിട
വ�ാപാരികൾ�ം, കരാർ േസവനദാതാ�ൾ�ം,
�റിസം േമഖലയിെല സംരംഭകർ�ം, േഹാ�ൽ
െറേ�ാറ�് ഉടമകൾ�ം, �വികസന�ി��

ഉപകരണ��െട operator/ഉടമകൾ�ം, െച�കിട
നാമമാ� കർഷകർ�ം �േയാജന�ദമായ MSME
വാ�ാ പ�തികൾ ബാ�് നട�ിലാ�ി വ��.
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�ിൽ 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�ം
ഇടപാ�കാർ�ം നൽകാൻ കഴി��വിധം
�വർ�ന�ൾ അതിേവഗം
നട�െകാ�ിരി��.

(സി)

േകരള ബാ�ിൽ ലയി�ാ� എ� ജി�ാ
സഹകരണ ബാ�കൾ ഉ�്; ഇവ�െട ലയനം
സാധ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�ിൽ ലയി�ാ�തായി മല�റം ജി�ാ
സഹകരണ ബാ�് ഉ�്. മല�റം ജി�ാ സഹകരണ
ബാ�ിെന േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിൽ
ലയി�ി��തിനായി സഹകരണ നിയമ�ിൽ

2019-ൽ വ��ിയ േഭദഗതി�് എതിെര
ൈഹേ�ാടതിയിൽ നിലവി��ായി��
െപ�ീഷ�കൾ ബ�മാനെ�� േകാടതി ത�ക�ം
ലയന നടപടിക�മായി �േ�ാ� േപാ�വാൻ
സർ�ാരിന് അ�മതി നൽ�ക�ം െച�ി��.
ആയതിെനതിെര ഡിവിഷൻ ബ�് ��ാെക
ഫയൽ െച�െ�� റി�് അ�ീ�കളിൽ പരാതി�ാെര
സംബ�ി�  ്status quo നിലനിർ�ാ�ം േകാടതി
ഉ�രവായി��്.

(ഡി) േകരള ബാ�ിൽ നിലവി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം
ത�ിക തിരി�  ്വ��മാ�േമാ;

(ഡി)
..
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(ഇ) ഒഴി�� ത�ികയിെല നിയമന�ിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?
(ഇ) േകരള ബാ�ിെ� �തിയ റി��്െമ�് �ൾ നിലവിൽ

വ�ത് 04-08-2021-ലാണ്. റി��്െമ�് �ളിെല
വ�വ�കൾ�് വിേധയമായി ഉയർ�
ത�ികകളിൽ �േമാഷൻ നൽകി വ�� �റ�്
മാ�േമ ഓേരാ ത�ികയി�ം എ� ഒഴി�കൾ
ഉെ��് തി�െ���ാനാ�ക��. ആയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ േകരള പ�ിക് സർ�ീസ്
ക�ീഷനിൽ ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച��തി��
നടപടികൾ ബാ�് സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



Cadre Strength in KSCB

Sl.
No

Category Name of Category Present 
Strength

1. Category 1 Managing Director/Chief
Executive Officer

1

2. Category 2 Executive Director 0

3. Category 3 Chief General Manager 1

4. Category 4 General Manager 8

5. Category 5 Deputy General Manager 22

6. Category 6 Assistant General 
Manager

0

7. Category 7 Senior Manager (Sr. 
Manager-311, 
Agricultural Officer-8, 
Planning Devt. Officer)

320

8. Category 8 Manager 689

9. Category 9 Assistant Manager 692

10. Category 10 Accountant 716

11. Category 11 Clerk/Cashier(Clerk/ 
Cashier-1508, 
Typist/Steno-33, Data 
Entry Operator-35, Fair 
copy. Supt.-1)

1572

12. Category 12 Receptionist/PBX 
Operator

5

13. Category 13 Confidential Assistant 0

14. Category 14 Office 
Facilitator/Clerical 
Attendant

192

15. Category 15 Chief Security Officer 0

16. Category 16 Driver cum attendant 54

17. Category 17 Lift Operator 2

18. Category 18 Office Attendant, 
Watchman(430+3)

433

19. Category 19 Full Time Contingent 
Staff

0

20. Category 20 Part Time Contingent 
Staff

718

21. Category 21 Principal Public 
Relations Officer

0

22. Category 22 Priority Sector Officers 0

23. Category 23 IT Officer 0



24. Category 24 Project Specialist/Credit 
Specialist

1

25. Category 25 Public Relation Officer 7

26. Category 26 Law Officer 0

27. Category 27 Assistant 
Engineer(Electrical)

0

28. Category 28 Assistant Engineer 
(Civil)

0

29. Category 29 System Administrator 0

30. Category 30 Civil Overseer 1

31. Category 31 Electrician 1

32. Category 32 Plumber 1

33. Category 33 Electrical Supervisor 1

TOTAL 5437


