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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 486 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ േമഖലയിൽ േക� സർ�ാരിെ� നിയ�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

�ീ. വി.എൻ വാസവൻ
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

േദശീയ സഹകരണ േഡ�ാ േബസിന് �റേമ
പ�ായ�്, �ാമ തല�ളിെല സഹകരണ
സംഘ��െട രാജ�വ�ാപക മാ�ിംഗ് േക�
സർ�ാർ നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േക� സഹകരണ മ�ാലയ�ി� കീഴിൽ

രാജ��് എ�ാ േമഖലകളി�ം �വർ�ി��

സഹകരണ സംഘ��െട

വിവരേശഖരണ�ിനായി National Co-operative
Database വികസി�ി�ക�ം, ഡാ�ാ കള�നായി
േസാ�് െവയർ ആ�ിേ�ഷൻ/ െവബ്  േഫാം
ത�ാറാ�ക�ം, Phase I Data collection �െട
എ�ാ സം�ാന�ളി�ം/ േക� ഭരണ

�േദശ�ളി�ം രജി�ർ െച�് �വർ�ി��

�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സംഘ�ൾ, �ീര
സഹകരണസംഘ�ൾ, മ�� സഹകരണ

സംഘ�ൾ എ�ിവ�െട അടി�ാന വിവര��ം,
ഫങ്ഷണൽ �ാ��ം, മാ�ിം�മായി ബ�െ��

വിവര�ൾ േശഖരി�ക�ം െച�ി��്.

സഹകരണസംഘ�ിെ� േപര്, രജിേ�ഷൻ

ന�ർ, രജി�ർ െച� തീയതി, രജിേ�ഷൻ
അധികാരി, സംഘം െസ��റി/ President െ�
േപര്, ത�ിക, േഫാൺ ന�ർ, ഇ-െമയിൽ ID
�തലായ അടി�ാന വിവര��ം, സംഘ�ിെ�

മാ�ിം�മായി ബ�െ�� േലാേ�ഷൻ

വിവര�ളിൽ സം�ാനം, ജി�, �റൽ/അർബൻ,
േ�ാ�്, �ാമ പ�ായ�്, വിേ�ജ് , �വർ�ന

പരിധി �തലായവ�ം, ഫങ്ഷണൽ �ാ��മായി
ബ�െ�� വിവര��ം നാഷണൽ ഡാ�ാ

േബസി�െട േക� സഹകരണ മ�ാലയം

േശഖരി�ി��്.

സഹകരണസംഘം രജി�ാ�െട

ഭരണനിയ�ണ�ിൻകീഴിൽ വ�� �ാഥമിക

കാർഷിക വാ�ാ സംഘ��െട വിവര�ൾ

സഹകരണസംഘം രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയി��്.
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(ബി) സഹകരണ �ാപന�ൾ�ായി മാ�കാ
ൈബേലാകൾ േക� സർ�ാർ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; അത് �കാരം സഹകരണ
�ാപന�ൾ�്  ഏെ���ാ�� ബിസിനസ്  
�വർ�ന�ൾ ഏെതാെ�െയ�്
നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന�ൾ�ായി േക� സർ�ാർ
മാ�കാ ൈബേലാ ത�ാറാ�ിയി��്. ��ത
ൈബേലായിൽ അടി�ാന സൗകര� വികസനം,
കമ�ണി�ി െസ�ർ, േഹാ�ി�ൽ, വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ൾ, ഭ��ധാന� സംഭരണം, ന�ായവില
േഷാ�കൾ, വിവിധ സർ�ാർ പ�തികൾ,
എൽ.പി.ജി/ െപേ�ാൾ/ ഡീസൽ എ�ിവ�െട
ഡീലർഷി�്/ഏജൻസി �േഖന�� വിൽ�ന, �ീൻ
എനർജി/ഫാം, വീ�പകരണ�ൾ, ഫാം െമഷനറീസ് ,
ൈന�ണ� വികസന�ിനായി അംഗ�ൾ�്

പരിശീലനം �ട�ിയ േസവന�ൾ അെ��ിൽ
ബിസിനസ്  �വർ�ന�ൾ ഏർെ���തി��
വ�വ� ഉൾെ���ിയിരി��.

(സി) േകരളം േപാ�� സം�ാന�ളിൽ �ാഥമിക
കാർഷിക വാ�ാ സംഘ�ൾ സ�ത�
സഹകരണ ബാ�കളായി �വർ�ി��ത്

തട�െ�ടാൻ േക� സർ�ാരിെ� �തിയ
നിയ�ണം ഇടയാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 1949 െല ബാ�ിംഗ് റ�േലഷൻ നിയമ�ിൽ

േഭദഗതി വ��ി െകാ�് 2020- െല ബാ�ിംഗ്
െറ�േലഷൻ (േഭദഗതി) നിയമ�ിെല വ��് 3
�കാര�� വ�വ�കൾ �കാരം bank, banker,
banking എ�ീ പദ�ൾ ഉപേയാഗി�വാൻ RBI
ൈലസൻസ്  ഇ�ാ� സഹകരണ

�ാപന�ൾ�് കഴി�കയി� എ�് വ�വ�
െച�ി��്. 

RBI ൈലസൻേസാെട �വർ�ി�� KSCB,
അർബൻ സഹകരണ ബാ�കൾ എ�ിവ �ടാെത
സം�ാന�് നിലവിൽ സർ�ീസ്  സഹകരണ
ബാ�കൾ എ� േപരിൽ �വർ�ി� വ��
�ാഥമിക കാർഷിക വാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ,
�ാഥമിക സഹകരണ കാർഷിക �ാമ വികസന
ബാ�കൾ, േകരള സം�ാന സഹകരണ

കാർഷിക �ാമ വികസന ബാ�്, ചില �ാഥമിക
വാ� സഹകരണ സംഘ�ൾ എ�ിവ അവ�െട
േപരിൽ ബാ�് എ� പദം ഉപേയാഗി�് വ���്.
ആയതിനാൽ ടി �ാപന�ൾ 2020-െല ബാ�ിംഗ്
െറ�േലഷൻ (േഭദഗതി) നിയമ�ിെ� പരിധിയിൽ
നി�് ഒഴിവാകണെമ�ിൽ അവ�െട േപരിെ�
ഭാഗമാ�� ‘ബാ�്’ എ� പദം ഒഴിവാ�ക�ം
െച�് ഉൾെ�െട�� സംവിധാനം

നൽ��െ��ിൽ ആയത് നിയമ േഭദഗതി�െട
അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെ� �ാഥമിക

സഹകരണ സംഘ��െട േപരിെ� ഭാഗമായി
ബിസിന�ിെ� ഭാഗമാേയാ bank, banker, banking
എ�ീ പദ�ൾ ഉപേയാഗി��ത് എ�്

��ി�ാ�ി�ം, Non-members, Nominal
members/Associate members എ�ിവരിൽ നി�ം
നിേ�പ�ൾ സ�ീകരി��െത�് നി�ർഷി�ം RBI
ക�് നൽകിയി��്.
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േക� നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് മൾ�ി
േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികൾ

�വർ�ി��ത്. അതിനാൽ മൾ�ി േ��് േകാ-
ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ിക�െട �വർ�നം

സം�ാനതല�ിൽ നിയ�ി��തിനായി

യാെതാ� സംവിധാന��ം നിലവിലി�. ��ത
സംഘ�ൾ ഒ� മാനദ��മി�ാെത നിേ�പം
സ�ീകരി�ക�ം വാ�കൾ നൽ�ക�ം െച��. 

താെഴ പറ�� വ�വ�കൾ ഉൾെ���ിയാണ്

മൾ�ി േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ീസ്
നിയമം പാർലെമ�ിൽ അവതരി�ി�ി��ത്. 

1. മൾ�ി േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െസാൈസ�ിയിൽ ഇല�ൻ നട��തിന്
ഒ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇല�ൻ അേതാറി�ി
�പീകരി��തിന് ബിൽ വിഭാവനം

െച��.
2. െസാൈസ�ിക�െട �വർ�നം

സംബ�ി� പരാതികൾ പരിഹരി��തിന്
ഒ� പരാതി പരിഹാര േവദി

�പീകരി��തിന് നിയമം വ�വ�

െച��.
3. മൾ�ി േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െസാൈസ�ികെള ര�ായി പിരി��തി�ം
ര�് സംഘ�െള സംേയാജി�ി��തി�ം
നിയമം വ�വ� െച��. 

4. നിർജീവാവ�യി�� സംഘ�െള

�ന��രി��തിന് ഒ� ഫ�്

�പീകരി�ാൻ �തിയ നിയമം വ�വ�
െച��.

േമൽ പരി�ാര�ളി�െട സഹകരണ രംഗ�് ഒ�
സമാ�രപാത െവ�ി�റ��തിനാണ് േക�

സർ�ാർ ല��മി��ത്. ഇത് നിലവി��

സഹകരണ �ാപന��െട നിലനിൽ�ി�ം

അശാ�ീയ മ�ര�ി�ം വഴിെയാ����മാണ്.

രാജ�െ� �ാഥമിക കാർഷിക വാ�

സഹകരണ സംഘ�ൾ�് ഏകീ�ത

േസാ�് െവയർ ത�ാറാ�� ഒ� പ�തി
േക� സർ�ാർ ആവി�രി�ി��്. ഈ
പ�തിയിൽ േച��തിന് �േ�ാടിയായി
സംഘ��െട രഹസ� ഡാ� വ��ിപരമായ

വിവര�ൾ സഹിതം േക� സർ�റിേല�്
അപ്  േലാഡ്  െച�ണെമ�്

നി�ർഷി�ി��്.
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േക� സർ�ാർ രാജ�െ� സഹകരണ
�ാപന�ൾ�് ഒ� ഏകീ�ത ൈബേലാ
നട�ിലാ��തി� േവ�ി ഒ� ൈബേലാ
എ�ാ സം�ാന�ൾ�ം ലഭ�മാ�ിയി��്.
എ�ാൽ സഹകരണ നിയമ�ിെല

വ�വ�കൾ �കാരം മാ�േമ ൈബേലാ
ത�ാറാ�ാൻ അധികാര��. അതിനാൽ
ഇ�രം നീ��ൾ സഹകരണ

തത��ൾ�് വി��മാണ്.
േക� സർ�ാർ സഹകരണ േമഖലയിെല
മൾ�ി േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െസാൈസ�ികൾ ആരംഭി��തിന്

േദശീയതല�ിൽ 3 സഹകരണ

സംഘ�ൾ �പീകരി��തിന്

തീ�മാനി�ക��ായി.

1. മൾ�ി േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് എ�്േപാർ�്
െസാൈസ�ി

2. േദശീയതല മൾ�ി േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
സീഡ്  െസാൈസ�ി

3. ൈജവ ഉത്പ��ൾ�ളള േദശീയതല

സഹകരണ സംഘം

എ�ിവയാണ് �പീകരി�ാൻ തീ�മാനി� �തിയ
സംഘ�ൾ. ഇവ�െട �വർ�നം

രാജ�വ�ാപകമാണ്. ഇ�കാരം �പീകരി��

സംഘ�ളിൽ സം�ാന�ളിെല സഹകരണ

സംഘ�ൾ അംഗത�െമ��ണെമ�ം

നി�ർഷി�ി��്. ഇ�കാരം സം�ാനെ�

സംഘ�ൾ മൾ�ിേ��് സംഘ�ളിൽ അംഗത�ം
എ���തി�െട അ�രം സംഘ�െള

നിയ�ണ�ിൽ ആ��തി�ളള സാഹചര�ം

��ി�െ���.

സഹകരണം ഒ� സം�ാന വിഷയമാെണ�്
ഭരണഘടന നി�ർഷി�ക�ം ��ീംേകാടതി

ശരിവ�ക�ം െച� സാഹചര��ിൽ മൾ�ി േ��്
േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികൾ എ� േപരിൽ
�ാപന�ൾ ആരംഭി�് സം�ാന�ളിെല

സഹകരണ �ാപന�െള

�ർബലെ����തി�ം അവ�െട

�വർ�ന�ളിൽ നിയമപരമ�ാ�

നിയ�ണ�ൾ ഏർെ����തി�ം േക�

സർ�ാർ �മി�െകാ�ിരി��ത്. ഇ�രം

സമീപന�െള നിയമപരമാ�ം രാ�ീയപരമാ�ം
േനരി��തിനാണ് സർ�ാർ തീ�മാനി�ി��ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


