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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4407 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അർബൻ ബാ�കളിൽ അംഗ�ൾ�് ഓഹരി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) അർബൻ ബാ�കളിൽ അംഗ�ൾ�് ഓഹരിയിൽ
പണം നിേ�പി��തി�ം തിരിെ����തി�ം
ക�നി മാ�കയിൽ നിയമം െകാ�വ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. 2020-െല ബാ�ിംഗ് െറ�േലഷൻ (േഭദഗതി)
നിയമ�ി�െട വ��് 12 ൽ വ��ിയ േഭദഗതി
�കാരം അർബൻ സഹകരണ ബാ�കൾ, ജി�ാ
സഹകരണ 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. ടി വ�വ��െട

അടി�ാന�ിൽ �ാഥമിക അർബൻ സഹകരണ
ബാ�കളിൽ ഓഹരി �ലധനം, െസക�രി�ികൾ
എ�ിവ�െട അ�വദി��ം നിയ�ണ�ം

സംബ�ി� കരട്  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ റിസർവ്
ബാ�് 14.07.2021 െല
DOR.CAP.REC.-/09/18/201/2020-21 ന�ർ കരട്
സർ�ലർ �കാരം എ�ാ �ാഥമിക അർബൻ
സഹകരണ ബാ�ക�േട�ം ചീഫ് എ�ിക��ീവ്
ആഫീസർമാർ�് നൽ�ക�ം, അർബൻ
സഹകരണ ബാ�കൾ, േമഖലയിെല പ�ാളികൾ,
താ�ര��� ക�ികൾ എ�ിവരിൽ നി�ം
ആയതിേ��� അഭി�ായ�ൾ 31.08.2021 ന്
�ൻപ് നൽ��തിന് റിസർവ് ബാ�്, 14.07.2021
തീയതിയിെല 2021-2022/527 ന�ർ �സ്  റിലീസ്
�റെ��വി�ി��. കരട്  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
�കാരം അർബൻ സഹകരണ ബാ�കളിൽ
അംഗ�ളായവ�ം ബാ�ിെ� �വർ�ന

പരിധിയി��വ�മായ ആ�കൾ�്, ൈബേലാ
വ�വ�കൾ��സരി�  ്ഇക�ി�ി ഓഹരികൾ
അ�വദി��തി�ം, ബാ�ിെല നിലവിെല
അംഗ�ൾ�് അധിക ഇക�ി�ി ഓഹരികൾ
അ�വദി��തി�ം, �ടാെത അംഗ�ൾേ�ാ,
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ബാ�ിെ� �വർ�ന പരിധിയിൽ താമസി��
ആ�കൾേ�ാ വിവിധ തര�ി�� �ിഫറൻസ്
ഓഹരികൾ അ�വദി��തി�ം വ�വ�
െച���്.

(ബി)

ഓഹരി തിരി� െകാ���തിന് റിസർവ് ബാ�ിെ�
അ�മതി േവണെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;
ഇ�ാര��ിൽ അർബൻ ബാ�ക�െട താ�പര�ം
സംര�ി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) ഉ�്. 2020-െല ബാ�ിംഗ് െറ�േലഷൻ (േഭദഗതി)
നിയമ�ി�െട വ��് 12 ൽ വ��ിയ േഭദഗതി
�കാരം അർബൻ സഹകരണ ബാ�കൾ, ജി�ാ
സഹകരണ 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. ടി വ�വ��െട

അടി�ാന�ിൽ �ാഥമിക അർബൻ സഹകരണ
ബാ�കളിൽ ഓഹരി �ലധനം, െസക�രി�ികൾ
എ�ിവ�െട അ�വദി��ം നിയ�ണ�ം

സംബ�ി� കരട്  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ റിസർവ്
ബാ�് 14.07.2021 െല
DOR.CAP.REC.-/09/18/201/2020-21 ന�ർ കരട്
സർ�ലർ �കാരം എ�ാ �ാഥമിക അർബൻ
സഹകരണ ബാ�ക�േട�ം ചീഫ് എ�ിക��ീവ്
ആഫീസർമാർ�് നൽ�ക�ം, അർബൻ
സഹകരണ ബാ�കൾ, േമഖലയിെല പ�ാളികൾ,
താ�ര��� ക�ികൾ എ�ിവരിൽ നി�ം
ആയതിേ��� അഭി�ായ�ൾ 31.08.2021 ന്
�ൻപ് നൽ��തിന് റിസർവ് ബാ�്, 14.07.2021
തീയതിയിെല 2021-2022/527 ന�ർ �സ്  റിലീസ്
�റെ��വി�ി��. കരട്  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
�കാരം അർബൻ സഹകരണ ബാ�കളിൽ
അംഗ�ളായവ�ം ബാ�ിെ� �വർ�ന

പരിധിയി��വ�മായ ആ�കൾ�്, ൈബേലാ
വ�വ�കൾ��സരി�  ്ഇക�ി�ി ഓഹരികൾ
അ�വദി��തി�ം, ബാ�ിെല നിലവിെല
അംഗ�ൾ�് അധിക ഇക�ി�ി ഓഹരികൾ
അ�വദി��തി�ം, �ടാെത അംഗ�ൾേ�ാ,
ബാ�ിെ� �വർ�ന പരിധിയിൽ താമസി��
ആ�കൾേ�ാ വിവിധ തര�ി�� �ിഫറൻസ്
ഓഹരികൾ അ�വദി��തി�ം വ�വ�
െച���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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