പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
മൂന്ചാം സകേളനാം
ബഹു സ പീക്കറുടെ
്
റൂള ിംഗ്
13-10-2021
(12)(i)ബ ല്ല ന് അവതരണാനുമത നല്കുന്നത് സിംബന്ധ ച്ച്
2021 ഒക്ടാബര് 13-ാാാിം തീയത ന യമന ര്മാണകാരയത്ത ല്ക,
2021-ലെ ക്കരള സഹകരണസിംഘിം (രണ്ാിം ക്േദഗത ) ബ ല്ല ലെ

അവതരണക്വളയ ല്ക, സിംസ്ഥാന സഹകരണ/ജ ല്ലാ ബാങ്കുകള്ക്ക്
ബാങ് ിംഗ് ലെഗുക്െഷന് ആട് അലമെ്ലമെ് 2020 ബാധകമാക്കുകയിം
23-12-2020-ല്ക ക്കന്ദ്ര സര്കാര് ക്നാട്ട ഫ ക്കഷന് പുെലെടുവ ക്കുകയിം

ലെയ്തതനുസര ച്ച് ലഷയര് ക്ഹാള്ക്ക്േഴ്സ് ക്യാഗത്ത ലെ മൂന്ന ല്ക രണ്്
ഭൂര പക്ഷമുലണ്ങ് ല്ക മാത്രക്മ ബാങ് ലന െയ െ കാന് പാടുള്ളൂലവന്ന്
അനുശാസ ക്കുന്നുലണ്ന്നുിം
ഓര്േ നന്സ ലനത രായ

ക്കരള
സ്റ്റാറ്റസ്-ക്കാ

ലഹലാക്കാടത യ ല്ക
ന െന ല്കലക

ബ ല്ക

അവതര െ ക്കുന്നത് ക്രമവ രുദ്ധമാലണന്നുിം ഇന്ത്യന് േരണഘടനയലട
213-ാാാിംആര്ട്ട ക ള്ക്രകാരിം

ഗവര്ണലെ

ക്ബാദ്ധയലെടുത്തുകക്യാ

രാഷ്ട്രപത യലട ന ര്ക്േശിം ഉണ്ാവുകക്യാ ലെയ്യാത്ത സാഹെരയത്ത ല്ക
ബ ല്ല ന് അവതരണാനുമത

ന ക്ഷധ കണലമന്ന് രത പക്ഷലത്ത

ഒരിംഗിം ക്രമരശ്നത്ത ലൂലട ആവശയലെടുകയണ്ായ .
(ii) ബ ല്ല ലെ പര ഗണന മാറ്റ വയ്ക്കുന്നത് സിംബന്ധ ച്ച്
2021 ഒക്ടാബര് 13-ാാാിം തീയത , 2021-ലെ ക്കരള സഹകരണ
സിംഘിം (രണ്ാിം ക്േദഗത ) ബ ല്ല നാധാരമായ ഓര്േ നന്സ ലനത ലര
ലഹലാക്കാടത യ ല്ക ക്കസ് ന െവ ലുള്ളതിം േ വ ഷന് ലബഞ്ച്
സ്റ്റാറ്റസ്-ക്കാ ഉത്തരവ് പുെലെടുവ ക്കുകയിം ലെയ്ത ട്ടുള്ളതാലണന്നുിം
ക്കാടത യലട

പര ഗണനയ ലുളള

ന യമന ര്മാണിം

നടത്തുന്നത്

വ ഷയങ്ങള്ക്

മെ കടക്കുന്നത ന്

ന യമവ രുദ്ധവുിം

േരണഘടനാ

വ രുദ്ധവുമാലണന്നുിം സിംസ്ഥാനത്ത് ജ ല്ലാ ബാങ്കുകലള ക്കരള ബാങ് ല്ക
െയ െ ച്ചക്ൊള്ക്

മെപ്പുെിം

ജ ല്ലാ

ബാങ് ന്

സവന്ത്ിം

ന െയ ല്ക

രവര്ത്ത ക്കുന്നത നായ ക്കാടത യ ല്ക ന ന്ന് അനുമത െേ ക്കുകയിം
ക്കാടത

ന ര്ക്േശരകാരിം ലതരലെടുെ് നടത്ത

േരണസമ ത

രൂപീകര ച്ച് രവര്ത്തനമാരിംേ ക്കുകയിം ലെയ്തത ലന അട്ട മെ കാനാണ്
ബ ല്ക ലകാണ്ടുവന്ന ട്ടുളളലതന്നുിം സഹകരണ ന യമരകാരിം മൂന്ന ല്ക
രണ്് ഭൂര പക്ഷമുലണ്ങ് ല്ക മാത്രക്മ രണ്് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങലള
െയ െ കാന്

സാധ ക്കുകയളളൂലവന്നുിം

ലഹലാക്കാടത യ ല്ക

ന െന ല്കക്കുന്ന ക്കസ്സുകള ക്േല്ക വ ധ പുെലെടുവ ക്കുന്നതവലര ബ ല്ക

അവതര െ കാന് അനുവാദിം നല്കകരുലതന്നുിം രത പക്ഷലത്ത ഒരിംഗിം
ക്രമരശ്നത്ത ലൂലട ആവശയലെടുകയണ്ായ .
2020-ലെ ക്കരള സഹകരണ സിംഘിം (ക്േദഗത ) ഓര്േ നന്സ്
പുെലെടുവ ച്ചത നുിം

പുനര്വ ളിംബരിം

ലെയ്തത നുലമത ലര

സമര്െ ച്ച രുന്ന െ ട്ട് ഹര്ജ കള്ക് തീര്ൊക ലകാണ്് പുെലെടുവ ച്ച
വ ധ നയായത്ത ല്ക

േരണഘടനാപരമായ

ന െന ന്ന രുന്നത നാൊണ്
പുെലെടുവ ച്ചലതന്ന്

ആവശയിം

ഇരകാരിം

ഓര്േ നന്സ്

ബഹുമാനലെട്ട

ലഹലാക്കാടത

കലണ്ത്ത യ ട്ടുലണ്ന്നുിം േരണഘടന അനുക്േദരകാരിം സഹകരണ
സിംഘിം

എന്ന

വ ഷയത്ത ല്ക

ന യമന ര്മാണിം

നടത്തുന്നത ന്

സിംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് സമ്പൂര്ണ അധ കാരമുലണ്ന്നുിം 2019-ലെ ക്കരള
സഹകരണ സിംഘ (ക്േദഗത ) ഒന്നാിം ആട് രകാരിം ക്കരള സിംസ്ഥാന
സഹകരണ ബാങ്കുിം 13 ജ ല്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിം പരസ്പരിം
സിംക്യാജ ച്ചക്ൊള്ക്
െയ െ ക്കുന്നത നുളള

വ ട്ടുന ന്ന

ജ ല്ലാ

സഹകരണ

നടപട ക്രമങ്ങളാണ്

ഇാ

ബാങ് ലന
ബ ല്ല ലൂലട

ലകാണ്ടുവരാന് ഉക്േശ ക്കുന്നലതന്നുിം 2020-ലെ ബാങ് ിംഗ് ലെഗുക്െഷന്
ആട ലെ

വയവസ്ഥകള്ക്

ഇാ

ബ ല്ല ലെ

അവതരണലത്ത

ന യമപരമായ

തടയന്നതലല്ലന്നുിം

2020-ലെ

ആൊിം

നമ്പര്

ഓര്േ നന്സ ലെ േരണഘടനാ സാധുതലയ ക്ൊദയിം ലെയ്തുലകാണ്്
ലഹലാക്കാടത യ ല്ക
ഇതസിംബന്ധ ച്ച്

സമര്െ ച്ച

ഹര്ജ കള ക്േലുള്ള

ന യമന ര്മാണിം

നടത്താനുളള

വ ധ യ ല്ക
സിംസ്ഥാന

ന യമസേയലട അധ കാരലത്ത ഒരുവ ധത്ത ലുിം തടെ ട്ട ലല്ലന്നുിം
ബാങ് ലെ രധാനലെട്ട കാരയങ്ങളിം ബ സ നസ്സുലമല്ലാിം സിംസ്ഥാന
സഹകരണ ബാങ്് എന്ന ന െയ ൊണ് വരുന്നലതന്നുിം ക്കരള ബാങ്്
എന്നുള്ളത് ബ്രാന്േ് ലനയ മായ

അിംഗീകര ച്ച ര ക്കുകയാലണന്നുിം

സഹകരണ-രജ ക്േഷന് വുപ്പുമന്ത്ര വ ശദീകരണിം നല്കുകയണ്ായ .

ബഹുമാനലെട്ട സ്പീകര് താലെെെയിംരകാരിം റൂള ിംഗ് നല്കക .
“2021-ലെ 117-ാാാിം നമ്പര് ഓര്േ നന്സ നു പകരമുളള 2021ലെ ക്കരള സഹകരണ സിംഘ (രണ്ാിം ക്േദഗത ) ബ ല്ക സിംബന്ധ ച്ച്
ബഹുമാനലെട്ട

സഹകരണ-രജ ക്േഷന്

വുപ്പുമന്ത്ര യലട

വ ശദീകരണത്ത ലെ അട സ്ഥാനത്ത ലുിം ബ ല്ക ഇന്ന് സേയ ല്ക
അവതര െ ക്കുന്നത നുിം

തടര്നടപട കള ക്െയ്ക്ക്

കടക്കുന്നത നുിം

േരണഘടനാപരക്മാ ന യമപരക്മാ സോ െട്ടരകാരക്മാ എലന്ത്ങ് ലുിം
തടസ്സമുള്ളതായ

രതയക്ഷത്ത ല്ക

തടസ്സവാദങ്ങള്ക് ന െന ല്കക്കുന്നതല്ല.”

കാണാത്ത

സാഹെരയത്ത ലുിം

