
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 51 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ബാ�ിെ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ. എ� .് സലാം, 

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ 

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
േകരള ബാ�് വഴി എ� േകാടി �പ കാർഷിക
വാ� ഇന�ിൽ നൽകിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ)
േകരള ബാ�് വഴി 2670 േകാടി �പ കാർഷിക
വാ� ഇന�ിൽ നൽകിയി��്.

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് ലിക�ിഡി�ി ഫ�ായി േകരള ബാ�്
എ� �പ അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ�ൾ�്
ലിക�ിഡി�ി ഫ�ായി േകരള ബാ�് 1720 േകാടി
�പ അ�വദി�ി��്.

(സി)

ന�ജനേറഷൻ, േദശസാത്�ത ബാ�കൾ �തലായ
�ാപന�ൾ അവ�െട ഇടപാ�കാർ�്
ലഭ�മാ�� അേത സൗകര��ൾ േകരള ബാ�ിെ�
ഇടപാ�കാർ�ം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�നിക ബാ�ിംഗ് േമഘലയിൽ നൽ��
േസവന�ളായ RTGS/NEFT, Mobile Banking,
IMPS(Immediate Payment System), Internet
Banking, UPI (Unified Payment Interface,
BBPS (Bharat Bill Payment System),
CTS(Cheque Truncation System), ATM, Micro
ATM, FASTag, AEPS(Aadhaar Enabled
Payment System), E-KYC, CKYC,
PFMS(Public Finance Management System),
DMR(Digital Member Register),
NACH(National Automated Clearing House)
�തലായ ഡിജി�ൽ േസവന�ൾ എ�ാം േകരള
ബാ�ി�െട നൽകി ന�ജനേറഷൻ ബാ�കേളാട്
കിടപിടി�� തര�ി�� േസവന�ൾ
ലഭ�മാ��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി��്.
ആയതി�� Solution Providers-െന
തിരെ����തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�്
വ��. 2022 ഏ�ിൽ �തൽ ആ�നിക ഡിജി�ൽ
േസവന�ൾ േകരള ബാ�ി�െട ഇടപാ�കാർ�്
നൽകാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.

(ഡി) ബാ�ിെ� ഡിജിൈ�േസഷൻ �വർ�ന�ൾ

എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�്
(ഡി) ആ�നിക ബാ�ിംഗ് േമഘലയിൽ നൽ��

േസവന�ളായ RTGS/NEFT, Mobile Banking,
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വ��മാ�ാേമാ? IMPS(Immediate Payment System), Internet
Banking, UPI (Unified Payment Interface,
BBPS (Bharat Bill Payment System),
CTS(Cheque Truncation System), ATM, Micro
ATM, FASTag, AEPS(Aadhaar Enabled
Payment System), E-KYC, CKYC,
PFMS(Public Finance Management System),
DMR(Digital Member Register),
NACH(National Automated Clearing House)
�തലായ ഡിജി�ൽ േസവന�ൾ എ�ാം േകരള
ബാ�ി�െട നൽകി ന�ജനേറഷൻ ബാ�കേളാട്
കിടപിടി�� തര�ി�� േസവന�ൾ
ലഭ�മാ��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി��്.
ആയതി�� Solution Providers-െന
തിരെ����തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�്
വ��. 2022 ഏ�ിൽ �തൽ ആ�നിക ഡിജി�ൽ
േസവന�ൾ േകരള ബാ�ി�െട ഇടപാ�കാർ�്
നൽകാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 വവിശദദീകരണ     കുറവിപപ

           ആധുനവിക ബബാങവിങ്കിംഗപ മമേഘലയവിൽ നൽകുന മസേവനങ്ങളബായ RTGS/NEFT,  Mobile
Banking,  IMPS(Immediate  Payment  System),  Internet  Banking,  UPI  (Unified  Payment
Interface,  BBPS  (Bharat  Bill  Payment  System),  CTS(Cheque  Truncation  System),  ATM,
Micro ATM, FASTag, AEPS(Aadhaar Enabled Payment System), E-KYC, CKYC, PFMS(Public
Finance  Management  System),  DMR(Digital  Member  Register),  NACH(National  Automated
Clearing  House)  മുതലബായ ഡവിജവിറ്റൽ മസേവനങ്ങൾ എലബാങ്കിം മകരള ബബാങവിലൂടട നൽകവി
നന്യൂജനമറഷൻ ബബാങ്കുകമളബാടപ കവിടപവിടവിക്കുന തരതവിലുള മസേവനങ്ങൾ  ലഭഭ്യമേബാക്കുനതവിനപ പദ്ധതവി
തയബാറബാകവിയവിട്ടുണപ. ആയതവിനുള Solution Providers-ടന തവിരടഞ്ഞെടുക്കുനതവിനുള നടപടവികൾ
പുമരബാഗമേവിചപ വരുന. 2022 ഏപവിൽ മുതൽ ആധുനവിക ഡവിജവിറ്റൽ മസേവനങ്ങൾ മകരള ബബാങവിലൂടട
ഇടപബാടുകബാർകപ നൽകബാൻ കഴവിയുടമേനപ പതദീകവിക്കുന.

                                                            
                                                                  ടസേകൻ ഓഫദീസേർ


